
9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

(Πίν. 73 - 82)

Ή άνασκαφή χοϋ ίεροϋ της Δωδώνης, διάρκειας μηνός περίπου, άπέ- 
βλεψεν εις την άποκάλυψιν τής κατά τό έτος 1965 διαπιστωθείσης ελληνι
στικής στοάς, ή οποία συνέχεται νοτίως τοΰ μεγάλου υπόστυλου οίκοδομή-

Εΐκ. 1. Τό δυτικόν τμήμα τοΰ ίεροϋ μετά τοΰ βουλευτηρίου καί τής στοάς.

ματος Ε2, ταυτισθέντος προς την έδραν τοΰ Κοινού των Ήπειρωτών, τδ 
βουλευτήριον (είκ. 1 και 2). Ταΰτης ειχεν άποκαλυψθή κατά τό έτος 1965 δ 
ανατολικός στυλοβάτης, ως και τά προ αυτής έξ λίθινα βάθρα τιμητικών 
χαλκών ανδριάντων. Τρία τούτων διατηρούν καί τους δρθοστάτας των μέ 
ισάριθμα ψηφίσματα τοΰ κοινού τών Ήπειρωτών καί έτερον ψήφισμα τοΰ 
Κοινού τών Βυλλιόνων, χρονολογούμενα από τών χρόνων τής Ηπειρωτικής 
Δημοκρατίας (234/3-168/7 π. X.)1. 1

1 ΠΑΕ 1965, σ. 53 - 65. Περί τών -ψηφισμάτων τούτων αΰτ. σ. 59 έξ. 
Τά ύπ’ άριθ. 1 καί 5 βάθρα φέρουν την υπογραφήν τοΰ άνδριαντοποιοΰ Άθηνο-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:36 EEST - 52.90.75.110



72 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1966

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:36 EEST - 52.90.75.110



Σωτηρίου Ί. Δάκαρη : Άνασκαψή τοΰ ίεροΰ τής Δωδώνης 73

Διά τής εφετινής άνασκαφής άπεκαλύφθη ολόκληρος ή δωρική στοά 
μέχρι τοΰ αρχαίου δαπέδου της, διαστάσεων 32.40 X 5.50 μ. (εικ. 2 και 
πίν. 73α), έχουσα επί τής νοτίας μακράς πλευράς, τής προσόψεως, δεκαπέντε 
δωρικούς κίονας, έξ ών οί 13 ενδιάμεσοι εξ εγχωρίου κροκαλοπαγούς λίθου, 
επί δέ των εκατέρωθεν δυο στενών πλευρών άνά δυο δωρικούς κίονας, έξ 
εγχωρίου φαιοΰ ψαμμιτολίθου, οί όποιοι προς Βορράν άντικρΰζουν παρα- 
στάδα, ύψους 1.35 μ., άπολήγουσαν εις ήμιεικοσάπλευρον δωρικόν ήμικίονα 
έκ ψαμμιτολίθου (πίν. 73β). Είκοσαπλευρου τομής είναι επίσης καί ό μεσαίος 
κίων τών δυο στενών πλευρών. Οί έκ ψαμμιτολίθου κίονες (πίν. 73β) έφερον 
έκ τοΰ αύτοΰ λίθου δωρικά κιονόκρανα (πίν. 74α), οί δέ 13 κροκαλοπαγείς 
κίονες κιονόκρανα έξ ασβεστόλιθου (πίν. 75α). Παχύ στρώμα άμμοκονίας έκά- 
λυπτε τούς κίονας καί συνεπλήρωνε τάς ραβδώσεις τών κιόνων, ιδίως τών 
κροκαλοπαγών, λεπτόν δέ επίχρισμα μαρμαροκονίας τά κιονόκρανα έκ ψαμμι- 
τολίθου καί ασβεστόλιθου. Ήτο δηλαδή ή στοά έκατόμπεδος, έχουσα μήκος 
δσον τό πλάτος τής προσόψεως τοΰ βουλευτηρίου (32.40 μ.), τοΰ ποδός ΰπο- 
λογιζομένου εις 0.324 μ., μέ μεταξόνιον ίσον προς επτά πόδας (2.27 μ. πε
ρίπου)Διηρευνήθη προσέτι μέχρι τοΰ στερεοΰ έδάφους μικρόν τμήμα τής 
στοάς, παρά τον ανατολικόν στυλοβάτην, καί διηνοίχθησαν τέλος τρεις δοκι
μαστικά! τάφροι, άνατολικώς τών τιμητικών βάθρων, προς έξέτασιν τών 
αρχαιότερων τοΰ 3ου π. X. αίώνος έπιχώσεων, βάθους μέχρις 1 μέτρου.

Διεπιστώθη δτι ή θεμελίωσις τής στοάς άπετελεΐτο έκ τριών στρώσεων 
(πίν. 74β), ύψους έν συνόλφ 0.67 μ., τής άνωτέρας στρώσεως, ύψους 0.24 μ., 
άποτελοΰσης την εύθυντηρίαν, έπί τής οποίας βαίνει ό στυλοβάτης, ύψους
0.197 μ. Τών δυο κατωτέρων στρώσεων τό ύψος ένταΰθα είναι 0.21 
καί 0.22 μ.

Ή στοά έφράσσετο διά χαμηλού θωρακίου, τοιχαρίου, ύψους 0.65 μ., 
έκ πλακοειδών λευκών λίθων, έπιχρισμένου διά παχέος στρώματος άμμοκο
νίας, εντός τοΰ οποίου έχουν έντεθή θραύσματα κεράμων, ως γέμισμα 
(πίν. 73α.β). Τό μεταξύ τής παραστάδος καί τοΰ μεσαίου κίονος τής δυτικής 
στενής πλευράς μετακιόνιον ειχεν άφεθή έλεύθερον, ΐνα έπιτρέπη την εΐσο- * 1

γένους. Τό όνομα άπαντά επίσης έπί αρχαίου λίθου, έντειχισμένου είς τό βόρειον 
άκρον τοΰ τοίχου, τοΰ διαχωρίξοντος τόν κυρίως ναόν άπό τοΰ ίεροΰ τής παλαιο
χριστιανικής βασιλικής, ΙΙΑΕ 1956, σ. 156.

1 Ή πρόσοψις τοΰ βουλευτηρίου έχει μήκος 32.40 μ., μή υπολογιζόμενης 
τής έντάσεως τών γωνιαίων λίθων, ή δέ στοά 32.60 μ., ήτοι 0.20 μ. περισσότερον' 
τοΰτο δέ, διότι ό στυλοβάτης τών δυο στενών πλευρών τής στοάς εξέχει τών παρα- 
στάδων κατά 8-10 εκατοστά εκατέρωθεν. Τήν ιδιορρυθμίαν αυτήν άκολουθοΰν 
καί οί πρόστυλοι ναοί τοΰ ίεροΰ, μέ τόν στυλοβάτην τής προστάσεως έξέχοντα 
κατά τι τών παραστάδων.
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δον εις τό βουλευτήριον. ’Άνευ ίχνους τοιχαρίου εύρέθησαν καί τά δυο μετα
κιόνια έναντι τών δυο εΙσόδων τοϋ βουλευτηρίου, ήτοι, τό τέταρτον και 
ενδέκατον εξ ’Ανατολών. Ουδέν επίσης ίχνος τοιχαρίου εύρέθη καί εις τό 
πέμπτον καί έκτον μετακιόνιον. Έάν τοϋτο οφείλεται εις την παρουσίαν προ 
αυτών—εξωτερικώς της στοάς—μικρού βωμοϋ (είκ. 2,8 καί πίν. 76α) η εις 
τυχαίαν αιτίαν, δεν είναι βέβαιον' διότι κατά τό σημεΐον τοϋτο διεπιστώθη 
ισχυρά μετατόπισις προς τό εξωτερικόν της στοάς πέντε κιόνων μετά τοϋ 
κτιστοΰ θωρακίου, άνευ διαλΰσεώς των (πίν. 75β). Ώς νά έπενήργησε βιαία 
καί ισχυρότατη πίεσις, μετετοπίσθη ολόκληρον τό τμήμα τοϋτο ώς ένιαΐον 
σώμα εκτός τοϋ στυλοβάτου, από τοϋ εβδόμου κίονος καί με κέντρον τον 
ενδέκατον. Ή μετατόπισις καί ή μη διάλυσις τοϋ χαμηλοϋ τοΰτου τοιχαρίου 
πρέπει νά συνέβησαν ασφαλώς μετά την πλήρη καταστροφήν τής στοάς καί 
τον σχηματισμόν τοσοΰτων επιχώσεων, ώστε νά καλυφθή τό τοιχάριον. Διε- 
πιστώθη επίσης δτι κατά τό σημεΐον τοϋτο μέγα τμήμα τής λίθινης κρηπΐ- 
δος τοϋ βουλευτηρίου, τής μεταξύ τών δυο εισόδων, είχε καταπέσει προ τοϋ 
στυλοβάτου. Ή άσκηθεΐσα εκ τής πτώσεως τών ογκολίθων πίεσις προεκά- 
λεσεν, ώς φαίνεται, την μετατόπισιν τών πέντε κιόνων καί τοϋ κτιστοΰ θω
ρακίου, εν μέρει δέ καί τοϋ στυλοβάτου. ’Ίσως ό προκαλέσας την πτώσιν 
τοϋ τοίχου καί την μετατόπισιν τών κιόνων ισχυρός σεισμός, έπισυμβάς μετά 
την πλήρη έρείπωσιν τής στοάς καί τον σχηματισμόν ίκανών επιχώσεων, 
ύψους περίπου 0.60 μ., είναι ό υπό τοϋ Προκοπίου λεπτομερώς περιγρα- 
φόμενος τρομακτικός σεισμός τοϋ έτους 551/52 μ.Χ., με επίκεντρου την 
Κεντρικήν Ελλάδα, προκαλέσας μεγάλας καταστροφάς εις ολόκληρον τήν 
χώραν'. Είναι δμως αβέβαιου έάν τό θωράκιον τοϋτο είναι σύγχρονος κατα
σκευή ή κατεσκευάσθη μεταγενεστέρως, μετά τινα καταστροφήν, ώς ειχον 
υποθέσει άρχικώς \ Τό γεγονός, δτι ουδέν ’ίχνος επιχρίσματος παρετηρήθη 
επί τών εντειχισμένων κιόνων εις τό σημεΐον συνδέσεώς των μετά τοϋ 
τοιχαρίου, τό δέ επίχρισμα τοϋτου έπεκτείνεται ενιαίου καί επί τοϋ ελευθέ
ρου σώματος τών κιόνων, συνηγοροΰν υπέρ τής αρχικής κατασκευής τοϋτου. 
Παρόμοιον παχύ επίχρισμα κονιάματος, μέ γέμισμα έκ πηλοΰ καί θραυσμά
των κεραμίδων στέγης, διατηρείται καί εις τήν βάσιν τοϋ νοτίου τοίχου τοϋ 
βουλευτηρίου, τό όποιον φθάνει χαμηλότερον τοϋ εξ ώχροϋ πηλοϋ δαπέδου. 1

1 ‘Υπέρ τών πολέμων (De Bello Gothico) IV 25.16 έξ. ‘Ολίγον προηγου
μένως, κατά τό αυτό έτος, είχον εισβάλει εις τήν Ήπειρον οί Γότθοι υπό τόν 
Τωτίλαν καί άπαντα έληΐζοντο τά άμφ'ι Δωδώνην χωρία καί διαφερόντως Νικόπολίν τε 
καί ’Αγχίαλον, αυτόθι IV 22.30 έξ. Σχετικώς ΑΕ 1959 (1964), σ. 150-51 καί ΑΔ 16, 
1960, ο. 36, σημ. 84.

2 Τό "Εργον 1966, σ. 77 - 78,
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Τό επίχρισμα τούτο έκάλυπτεν, ώς φαίνεται, υπό μορφήν όρθομαρμαρώσεως 
τούς δύο κατωτέρους δόμους τοϋ τοίχου τοϋ βουλευτηρίου.

Ό θριγκός τής στοάς ήτο, ώς φαίνεται, ξύλινος, διότι ουδέ τό παρα
μικρόν τεμάχιον επιστυλίου, τριγλύφου ή μετοπών εύρέθη κατά την άνα
σκαφή ν.

Κατά τό ανατολικόν τμήμα τής στοάς εύρέθησαν έν επαφή προς τον 
τοίχον τοϋ βουλευτηρίου τρία βάθρα (είκ. 2). Τοϋ βάθρου 9 σώζεται μόνον 
τό θεμέλιον, ενώ τό βάθρον 8, διαστάσεων 0.765X1.53 μ., ήτοι σχέσεως ακρι
βώς 1: 2, καί ύψους 0.38 μ., στερείται εντελώς θεμελίου. Έπί. τής άνω επι
φάνειας τούτου υπάρχει περιτένεια, περιβάλλουσα τάς τέσσαρας άκμάς, ή 
οποία κατά τό νότιον τμήμα έχει άποσβεσθή έν μέρει έκ τής χρήσεως τού 
βάθρου. Ή έλλειψις θεμελιώσεως καί τόρμων γομφώσεως έπί τής άνω επι
φάνειας αποκλείει τον χαρακτηρισμόν του ώς βάθρου μνημείου. Τά στοιχεία 
ταϋτα καί ή έκ τής συχνής χρήσεως τριβή καί λείανσις τής έπιφανείας επι
βάλλουν νά δεχθώμεν, δτι τό βάθρον έχρησίμευεν ώς βήμα, έπί τοϋ οποίου 
άνήρχετό τις.

Πρόχειρον θεμελίωσιν καί έλλειψιν ιχνών γομφώσεως παρουσιάζει καί τό 
δεξιά τής εισόδου τετραγωνικόν βάθρον 10, πλευράς 0.80 καί ύψους 0.65 μ., 
έπί τοϋ όποιου ΐστατο ίσως ό φρουρός τής εισόδου. Προ τοϋ πέμπτου κίονος 
τής στοάς, εις τον άξονα περίπου τής άριστεράς λίθινης παραστάδος τής εισό
δου, άπεκαλύφθη ό βωμός, ό εΐκονιζόμενος έπί τού πίν. 76α.Έπί τής επικλι
νούς εύθυντηρίας, διαστάσεων 153 X 1.05 μ., βαίνει κυματιοφόρος βάσις έξ 
ασβεστόλιθου, έχουσα κλίσιν προς Νότον, διαστάσεων 1.375 X 0.92 μ., καί 
ύψος 0.125 μ. Οί έπί τών τεσσάρων γωνιών ορθογώνιοι τόρμοι μετά τών 
σφζομένων έν μέρει σιδηρών έμπολίων, ώς καί ή περιβάλλουσα ορθογώνιον 
άπεργον άναθύρωσις, μαρτυρούν δτι έπ5 αυτής έβαινον δρθοστάται, πάχους 
0.18 μ. περίπου, τεμάχια τών οποίων εύρέθησαν.

Έκ τών δύο εισόδων τοϋ βουλευτηρίου άπεκαλύφθη πλήρως ή δυτική 
(πίν. 76β). Ταύτης διατηρείται άθικτον τό ενιαΐον λίθινον κατώφλιον, μή
κους 2.56 μ., έκ λευκού άσβεστολίθου, μέ έμφανή τά ίχνη λειάνσεως έκ τής 
μακροχρονίου χρήσεως, ώς καί αί δύο πειοειδεΐς έγκοπαί, προς έδρασιν 
τών ξύλινων επενδύσεων τών δύο παραστάδων (πίν. 77β.γ). Τό μεταξύ τών 
παραστάδων κενόν, 1.63 μ. (5 πόδες), έκλείετο διά διφύλλου θύρας, άνοιγο- 
μένης προς τό έσωτερικόν τού οικοδομήματος. Έπί τής έσωτερικής άκμής 
τοϋ κατωφλιού διατηρούνται είσέτι ο! δύο χαλκοί όλμίσκοι, συνδεδεμένοι 
διά μολύβδου (πίν. 77β.γ), έντός τών οποίων περιεστρέφοντο οί δύο μετάλ
λινοι στροφεΐς ή θαιροί τής διφύλλου θύρας, ή οποία ίσως ήτο έπενδεδυ- 
μένη διά χαλκών έλασμάτων' διότι εκατέρωθεν τού κατωφλιού εύρέθησαν 
περί τάς δέκα χαλκάς έφηλίδας (πίν. 77α), αί όποΐαι έκόσμουν τό θύρωμα
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τοΰ βουλευτηρίου, ως και αφθονα τεμάχια ανθράκων έκ τής πυρπολήσεώςτου.
’Άνθρακες και στρώσις μελανή διεπιστώθησαν καθ’ δλην σχεδόν την 

έκτασιν τοΰ δαπέδου τής στοάς, ΰπεράνω δέ άφθονοι κεραμίδες στέγης, κατά 
τό πλεΐστον κοιλαι, και έπ’ αυτών μεγάλαι τετράγωνοι οπτόπλινθοι, διαστά
σεων 0.45 X 0.45 X 0.08 μ. (πίν. 78β).

Μεταξύ τούτων εύρέθησαν επίσης καί πλάκες έκ τοΰ γνωστού ψαμμιτο- 
λίθου, άπολήγουσαι έμπροσθεν εις μικρά ήμικιόνια, διαμέτρου 0.16 μ., μέ 9 
αύλακας καί δυο ήμισείας εκατέρωθεν, πιθανώτατα παραστάδες παραθύρων 
τής προσόψεως τοΰ βουλευτηρίου.

’Επί τή βάσει των λειψάνων τούτων δυνάμεθα νά άναπαραστήσωμεν 
την περίπου ό'ψιν τοΰ βουλευτηρίου. Χαμηλότερου ή λιθίνη κρηπίς, υψους 
4 μ. περίπου, άπετελειτο εξ ίσοδομικών στρώσεων, όμοιων προς την σκηνήν 
τοΰ θεάτρου', ή δέ άνωδομία έκ τετραγώνων οπτόπλινθων καί συνεκτικοί 
πηλοί, έπιχρισμένων διά κονιάματος, μέ παράθυρα έχοντα παραστάδας μέ 
ήμικιόνια. Ή βάσις τής λίθινης κρηπΐδος έφερεν άπομίμησιν όρθομαρμα- 
ρώσεως.

Προ τής υψηλής προσόψεως τοΰ βουλευτηρίου ευρίσκετο ή χαμηλή δω
ρική στοά, βαίνουσα επί δεκαπέντε κιόνων, όπως ακριβώς προ τής προσό
ψεως τής διωρόφου σκηνής του θεάτρου έβαινε στοά μέ 13 οκταέδρους στό
λους μέ δωρικόν έπίκρανον1 2. Διά τών στοών τούτων έδημιουργεΐτο στωι- 
κόν πλαίσιον κατά μήκος τής ίεράς οδοί, τής άγουσης διά τοΰ σταδίου καί 
νοτίως τοΰ θεάτρου εις τό κύριον ίερόν τής λατρείας, τήν ίεράν οικίαν, ένθα 
υψοίτο ή αιωνόβιος ιερά δρυς. Συγχρόνως δμως έπετυγχάνοντο διά τής προ- 
τάξεως τών στοών αρμονική τεκτονική άρθρωσις, διακόπτουσα τήν μονοτο
νίαν τών μεγάλων επιφανειών τών δυο κτηρίων, καί ή έντόπωσις προοπτι
κοί βάθους, τόσον προσφιλής κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, καί έξησφα- 
λίζοντο έστεγασμένοι χώροι εις τό ίερόν.

Σημαντικά υπήρξαν τά κινητά ευρήματα εντός τής στοάς, τά σπουδαιό
τερα τών οποίων δημοσιευομεν ενταύθα.

1. Χαλκή λαβή οινοχόης, υψους 0.14 μ. (πίν. 79γ). Τό κατώτερον τμήμα 
έχει μεταμορφωθή εις καυλόν φυτοϋ, άπολήγοντα εις πολυσχιδές φύλλον. 
Έκ τών συνθηκών ευρέσεώς της προ τής δυτικής εισόδου τοΰ βουλευτη
ρίου είναι δυνατόν νά υποτεθή, δτι προέρχεται έκ του οικοδομήματος τού
του, παρασυρθεΐσα μετά τών χωμάτων.

2. Τό περί τό γόνυ τμήμα δεξιάς χαλκής κνημίδος (πίν. 78α)’ εις τήν 
κορυφήν έλλιπής άφιερωτική έπιγραφή, μέ γράμματα δι’ ενθέτων λεπτών

1 ΑΔ 19, 1960, πίν. 8α.
2 Αυτόθι σ. 28, πίν. 7 καί 8α.
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ελασμάτων αργύρου τοΰ 5ου π. X. αίώνος : Μ. Γάνγριος ΆρδιαΙ[ος άνέθηκε 
Δι'ι Ναΐωι]. 'Υπό την επιγραφήν μικρά οπή κυκλοτερής προς άνάρτησιν ή 
πιθανώτερον προξενηθεΐσα υπό ακοντίου. Πρόκειται ίσως ανάθημα τοΰ 
Ίλλυριοΰ Γανγρίου, έκ τοϋ ψΰλου των Άρδιαίων, κατοικοΰντων τήν πε
ριοχήν τοϋ κάτω ροϋ τοϋ Δρίνου, βορείως τής Έπιδάμνου, μεταξύ Λίσσου 
καί Σκόδρας, απέναντι τής νήσου Φάρου1. Ύπό τοϋ Αππιανου, ’Ιλλυρική 7, 

άναφέρεται κατά τον α ’Ιλλυρικόν πόλεμον (231 - 228 π. X.) ό ’Άγρων, βα
σιλεύς των Άρδιαίων, καί άλλων ’Ιλλυρικών φύλων. Ίο όνομα αποτελεί 
ϊσως έξελληνισμόν τοΰ Γάνγριος. Εις τό φΰλον τοϋτο ανήκει ή βασιλική 
δυναστεία τοΰ ’Άγρωνος καί τής διαδόχου Τεύτας (Διών. Καςς. Άπόσπ. 
49.2)* 2 3 *. Είναι ως έκ τούτου πιθανόν, δτι δ Μ. Γάνγριος Άρδιαϊος τής επι
γραφής υπήρξε βασιλεύς των Άρδιαίων ή μέλος τής δυναστείας κατά τον 
5ον αϊ.

3. Χαλκούς πούς λέοντος, ύψους 0.08 μ., άπολήγων άνω εις άνθέμιον 
μέ πέντε εγχάρακτα φύλλα καί πλατείαν έγκάθισιν όπισθεν, ως υποδοχήν 
προς στήριξιν μικρού λέβητος ή άλλου χαλκού σκεύους (πίν. 79β). Εύρέθη 
άνατολικώς των τιμητικών βάθρων.

4. Έκ τής αυτής θέσεως, αλλά ολίγον ύτ|ιηλότερον, έκ στρώματος τοΰ 
3ου π. X. αίώνος, προέρχεται τό χαλκοΰν άγαλμάτιον παιδός, ύψους 0.16 μ., 
άρίστης διατηρήσεως, μέ πιθανά ίχνη έπαργυρώσεως (πίν. 79α). Εις τοϋτο 
ανήκει καί ή βάσις, κοσμουμένη διά ραβδοειδών φύλλων, εύρεθεΐσα πλησίον 
τοϋ άγαλματίου. Ό παίς κρατεί εις τήν δεξιάν μικράν δερματίνην σφαίραν, 
έτοιμος νά τήν ρίψη, εις δέ τήν άριστεράν, τήν οποίαν προτείνει, δυσδιά- 
γνωστον άντικείμενον. Παρίσταται δηλαδή ασχολούμενος μόνος ή μέ άλλους 
συμπαίκτας εις μίαν έκ τών πολλών κατά τήν αρχαιότητα παιδιών σφαίρας, 
τό άρπαστόν ή τήν ψαινίνδα ή τό τρίγωνον8.

5. Μικρόν χαλκοΰν λεοντόκρανον μέ εκρουν, έξάρτημα χαλκοΰ σκεύους 
(πίν. 80β)’ εκατέρωθεν τοΰ ρύγχους άνά μία κοιλότης, δπόθεν έξηρτάτο 
μικρός κρίκος.

6. Δύο χαλκά ανθέμια τοΰ 5ου καί 4ου π. X. αί., έξαρτήματα χαλκοΰ 
σκεύους (πίν. 80β).

7. Τεμάχιον χαλκοΰ έλάσματος, σφζομένων διαστάσεων 8,7 X 7,6 έκ.

* Στραβ. VII 5.1, 5.3, 5.5, 5.7. Αππιανος ’Ιλλυρική 3. Στεφ. Βυζ. έν λ. 
Άρδέα. Ν. G. Ε· Hammond, Epirus, 1967, σ. 614, χάρτ. 15.

2 Ν. G. Ε· Hammond, ε. ά. σ. 586, 591, 595, 601. F. W. Wai.bank, 
A Historical Commentary on Polybius, I, σ. 153-4, 163.

3 Σχετικώς E. N. Gardiner, Athletics of the Ancient World, 1965,
σ. 230 -238.
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(πίν. 80α), μέ έκκρουστον παράστασιν κεραυνού (σώζεται τό έτερον ακρον) 
και επιγραφήν.......... Πύρρου π[αρά . . .

...........ή] γψορ [ος . . .
ι ω τ

Έπί τή βάσει τής μορφής των γραμμάτων ή επιγραφή δύναται νά χρο- 
νολογηθή άπό των αρχών τοϋ 3ου π. X. αίώνος και νά συσχετισθή επομέ
νως προς άφιέρωσιν υπό τοϋ βασιλέως Πύρρου πολεμικών λάφυρων εις τον 
Δία τής Δωδώνης1. Τό έλασμα εύρέθη πλησίον τής δυτικής θύρας τοϋ βου- 
λευτηρίου, ύπεράνω τών ερειπίων τής στοάς, καί εκ ως τοΰτου πιθανώτατα 
προέρχεται εξ αϋτοΰ.

8. Χαλκούς αναθηματικός πέλεκυς μέ δυο αποφύσεις έκ λεπτοΰ ελά
σματος χαλκοΰ, μήκους 0.15 μ. (πίν. 79δ). Ό αρχαιότερος τύπος άπαντα εις 
την ΝΔ. ’Ασίαν καί εις τον χώρον τοϋ Αιγαίου από τής τρίτης εποχής τοϋ 
χαλκού1 2. Όμοιος τύπος πελέκεως, γενικώς έκ σιδήρου, άπαντα εξ ά'λλου 
άπό τού 800 π. X. περίπου εις την Κεντρικήν Ευρώπην, μέ σποραδικά πα
ραδείγματα έκ βορείου ’Ιταλίας, Ρουμανίας, Γιουγκοσλαυίας καί ’Αλβανίας 3 4. 
Δύο άλλοι έκ σιδήρου προέρχονται έκ πρωτογεωμετρικών τάφων τού Κερα- 
μεικοϋ καί τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών *. Εις τήν Δωδώνην 6 τύπος οΰτος έκ 
χαλκοΰ πάντοτε έχει άφιερωτικόν χαρακτήρα. Ό Καραπανος άναφέρει 23 
πελέκεις διαφόρου μεγέθους, απλούς ή κοσμημένους διά θλωμένων τρεμου- 
σών γραμμών (Tremolierstich), εϊκονίζει δε τέσσαρας, έκ τών οποίων οί

1 Έτέρα επί άσπίδος αναθηματική επιγραφή τοϋ Πύρρου, τοϋ ’Εθνικού 
Μουσείου Αθηνών, συνοδεύουσα λάφυρα πολέμου έκ τής πρώτης νίκης του κατά 
τών Ρωμαίων έν Ήρακλείφ (280 π. X.), Syll.3, 392, SGDI 1368. Ρ. Franke, 
Epirus und das Konigtum der Molosser, 1955, σ. 46, 62 έξ. πίν. II. Περί 
τής άναθέσεως υπό τοϋ βασιλέως εις τό ίερόν τής Δωδώνης καί τής Ίτωνίας 
Άθηνάς έν Θεσσαλίρ λαφύρων, μακεδονικών καί κελτικών, ίδέ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΝ - 

Σ· I. Δακαρην, ΛΕ 1959, σ. 91 έξ. καί Σ. Ι· Δακαρην, ΟΙ γενεαλογικοί μΰθοι τών 
Μολοσσών, 1964, σ. 135-36, Ρ. LEvfiQUE, Pyrrhos, 1957, σ. 231, 400 καί 565-68. 
Ό Πύρρος άφιέρωσεν έπίσης πολεμικά λάφυρα εις τον Παρθενώνα καί είς τό ίερόν 
τής Λινδίας ’Αθήνας, Μ. Launey, Recherches sur les armees hellenistiques, 
Paris 1949, σ. 960 έξ.

2 St. Foltiny, AJA 65, 1961, σ. 285 έξ. N. G. L- Hammond, έ. ά. 
σ. 407 έξ.

3 Βλέπε χάρτην διασποράς τοιούτων πελέκεων, St. Foltiny, έ. ά. πίν. 96' 
έ'τερον έκ Βορείου ’Αλβανίας σημειώνει ό Ν. G. L· Hammond, έ. ά. σ. 408 
καί εΐκ. 28, 6.

4 Κ· KObler, Kerameikos IV, 42 καί πίν. 38. C. BlegEn, Hesperia 21, 
1952, σ. 287. Η. M0i.ler - Κακρε, Jdl 77, 1962, σ. 63 -64, είκ. 11, ι καί 28,5.
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τρεις τοΰ τόπου τούτου1. Έτερος εΰρεθείς υπό τοΰ Ευαγγελιδου 1 2, κοσμεί
ται δι’ όμοιων θλωμένων γραμμών. Οΰδε'ις τούτων προέρχεται εκ χρονολο
γούμενου στρώματος και ως εκ τούτου είναι δυσχερής ό καθορισμός τής 
προελεύσεως των δωδωναίων πελέκεων. Ό εΐκονιζόμενος προέρχεται εκ με
ταγενεστέρων τοΰ χρόνου τής καταστροφής τής στοάς έπιχώσεων, άλλ’ εΰ- 
ρέθη πλησίον τεμαχίου χαλκοΰ ποδός ΰστερογεωμετρικοϋ τρίποδος. 'Ως έκ 
τούτου πιθανώς χρονολογείται περ'ι τό 700 π. X. Ή συχνή παρουσία του εις 
τό ιερόν οφείλεται εις τήν συμβολικήν σημασίαν τοΰ πελέκεως, συμβολίζοντος 
τον κεραυνόν. Γενικώς τό σχήμα ενθυμίζει τήν μορφήν κεφαλής βοός, ίεροΰ 
ζώου τής προϊστορικής λατρείας τής Γης και ακολούθως τοΰ Διός τής Δω
δώνης 3 4. Ή συχνή παρουσία εις τό ιερόν τοΰ τύπου τούτου καί ή διά θλω- 
μένων τρεμουσών γραμμών κόσμησις επιτρέπει νά δεχθώμεν τήν ύπαρξιν 
γειτονικού κέντρου, όπόθεν έφθασεν εις τό ιερόν τής Δωδώνης.

9. Πήλινα αντικείμενα, εύρεθέντα πλησίον τής δυτικής εισόδου τοΰ 
βουλευτηρίου (πίν. 80γ). Παρόμοια εΐχον εύρεθή εις μεγάλον αριθμόν παρά 
τήν δυτικήν πάροδον τοΰ θεάτρου καί ήρμηνεύσαμεν ταΰτα ως εισιτήρια 1. 
Τά δύο τής κάτω σειράς, διαμέτρου 3-6 εκατοστών, είναι κυκλοτερή, λε- 
πτυνόμενα κάπως προς τό έτερον ά'κρον, ενώ τό αντίθετον είναι παχύτερον, 
ενίοτε μέ έμπίεστον κοιλότητα, ενθυμίζουν δε τό σχήμα τοΰ κυάμου. "Ενεκα 
τούτου καί επειδή προέρχονται έκ τοΰ βουλευτηρίου δύνανται νά ερμηνευ- 
θοΰν ως ψήφοι, άλλαι μέ έμπίεστον κοιλότητα εις τήν παχείαν ράχιν, ως οί 
κύαμοι, καί ά'λλαι άπλαΐ, προοριζόμεναι διά θετικήν ή αρνητικήν κρίσιν.

10. ’Αλλά τό κάλλιστον τών δωδωναίων ευρημάτων εκπροσωπεί ό λα
κωνικής προελεύσεως αρχαϊκός χαλκούς οπλίτης, εύρεθείς υπό τό δάπεδον 
τής στοάς, πλησίον τοΰ ανατολικού στυλοβάτου (πίν. 81β). Ύψος σφζόμενον 
0.135 μ. Ελλείπουν ή βάσις καί τά ά'κρα τών ποδών, τό δόρυ καί ή άσπίς. 
Ό οπλίτης μέ μύστακα καί όξυ γένειον, τονιζόμενα δΓ εγχαράκτων γραμ
μών, φέρων θώρακα καί κράνος μέ επιβλητικόν λοφίον, τοΰ οποίου ή ουρά 
κατέρχεται κάτω τής δσφύος, άλλοτε δέ βαστάζων ασπίδα καί δόρυ, σπεύδει 
μέ γοργόν βηματισμόν εις τήν μάχην.

1 Οί ύπ’ άριθ. 173- 195 πελέκεις τοΰ ΈΟν. Μουσείου, έξ ών οί 184-8 κοσμη
μένοι. C. Carapanos, Dodone et ses ruines, Paris 1878, σ. 100-1, πίν. LIV, 
6, 7, 9, 10. Ό N. G. L. Hammond, ε. ά. σ. 407, σημ. 66, σημειώνει δτι είδε 
εις τήν συλλογήν Καραπάνου τοΰ Εθνικού Μουσείου ’Αθηνών 12 έν ολφ τοιοΰ- 
τους πελέκεις.

2 ΠΑΕ 1956, πίν. 59β.
3 C. Carapanos, έ. ά. πίν. UV. A. Lesky, Wien. Stud. 1926-7, τ. 46-7, 

σ. 62 έξ. Περί τής προϊστορικής λατρείας τής Γής έν Δωδώνη, ΑΕ 1959, σ. 127 -32.
4 ΑΔ έ. ά. σ. 37, πίν. 13β.
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Τό λακωνικόν τσϋτο αγαλμάτων δεν είναι μοναδικόν εις τό είδος του 
έκ Δωδώνης’ διότι παρόμοιος οπλίτης, σχεδόν αδελφός τοΰτου, ειχεν εύρεθή 
προ εικοσαετίας υπό τοϋ Δ. Ευαγγελιδου *. Τό πρόσφατον όμως εύρημα 
είναι μοναδικόν ως προς τήν άρίστην διατήρησιν, με άνέπαφον την στίλβου- 
σαν φαιοπρασίνην πάτιναν, και τήν τέχνην, μέ τήν καθαρότητα των περι
γραμμάτων, τήν ακρίβειαν εργασίας καί τήν έκφρασιν ζωής καί κινήσεως. 
Είναι εμφανείς οί δυο διασταυρούμενοι άξονες, πού σχηματίζουν, άφ’ ενός 
μέν τό δόρυ μέ τον δεξιόν πόδα, άφ’ ετέρου δέ ή κυριαρχούσα καμπύλη τοϋ 
λοφίου, καθώς κατέρχεται καί συνεχίζεται διά τού προβαλλομένου αριστερού 
ποδός. Εντός τών οΰτω χιαζομένων αξόνων έγγράφονται μέ πυκνότητα αί 
καμπΰλαι τής άπολεσθείσης άσπίδος, τοϋ κράνους καί τού επιβλητικού λο
φίου, ως καί αί δραστικαί σφήνες τού γενείου, τής ρινός καί τοϋ άκρου λο
φίου. Ή από τού λοφίου μέχρι τοϋ άκρου τοϋ δεξιού ποδός κατερχομένη 
ενιαία καμπύλη σχήματος S, παλλομένη καί τεταμένη ως τόξον, εξασφαλίζει 
τήν μονοκόμματον καί ορμητικήν κίνησιν τοϋ πολεμιστοΰ. Μορφολογικώς 
εύρίσκεται εγγύτατα τοϋ πολεμιστοΰ τοϋ δυτικού αετώματος τής ’Αφαίας 
Αίγίνης (περί τό 510 π. X.).

Εις τό Έργον 1966, σ. 75 - 77, έσημείωσα δτι ή στοά αποτελεί νεω- 
τέραν προσθήκην προ τοϋ βουλευτηρίου. Μετά προσεκτικωτέραν μελέτην 
επείσθην περί τής συγχρόνου κατασκευής. Περί τούτου ούδεμία αμφιβολία 
δύναται νά ύπάρξη. Ή κατασκευή τών δύο κτηρίων άπέκοι[>εν ισχυρόν τοί
χον, πάχους 0.95 μ. (είκ. 2 A - Β, πίν. 73α καί 75β), άνήκοντα καθ’ δλας τάς 
ενδείξεις εις τον εξωτερικόν περίβολον τοϋ ίεροΰ, 6 όποιος μετετέθη δυτι- 
κώτερον, συνδεθείς μετά τοϋ ορθογωνίου οικοδομήματος Μ, ερμηνευθέν- 
τος ως πρυτανείου (ε’ικ. 1)2. Κατά τήν κατασκευήν τών άναλημματι- 
κών τοίχων τοϋ κοίλου τοϋ θεάτρου ό ΝΑ. πύργος άπέκοψε τήν ΒΔ. γω
νίαν τοϋ πρυτανείου, τό όποιον δμως διετηρήθη ένεκα τής σημασίας του 
μέχρι τής αίτωλικής καταστροφής (219 π. X.). 'Ίνα δμως προσαρμοσθή τό 
κτήριον, μέ τήν πρόχειρον τοιχοδομίαν έκ μικρών πλακοειδών λίθων, προς 
τον μνημειακόν χαρακτήρα τών αναλημμάτων τοϋ θεάτρου, έπενεδύθησαν αί 
δύο πλέον εμφανείς πλευραί του, ή δυτική καί ή νοτία, δι’ όμοιου ίσοδομι- 
κοΰ τραπεζιοσχήμου τοίχου, μετά τοϋ οποίου συνεδέθη δργανικώς ό μετατο- 
πισθείς δυτικός τοίχος τοϋ εξωτερικού περιβόλου \ 1 2 3

1 Ήπειρ. Χρον. 10, 1935, πίν. 13.
2 ΑΔ 21, 1966, Χρονικά (δέν έτυπώθη είσέτι).
3 Αυτόθι, ώς καί "Εργον 1966, σ. 83.
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Επομένως ή κατασκευή τοϋ βουλευτηρίου και τής στοάς είναι μεταγε
νέστερα τοΰ αρχικού εξωτερικού περιβόλου, σύγχρονος δέ προς την κατα
σκευήν των αναλημμάτων τού θεάτρου καί τήν έπένδυσιν τού πρυτανείου. 
’Επειδή δέ τό αρχικόν πρυτανεΐον ανάγεται εις τον 4ον π. X. αϊ., τά δέ 
αναλήμματα τοΰ κοίλου εις τούς χρόνους τοΰ βασιλέως Πύρρου πιθανώτατα 
(297-272 π. X.)1, έ'πεται δτι ή κατασκευή τής στοάς και τού βουλευτηρίου 
ανέρχονται εις τάς άρχάς τοΰ 3ου π. X. αίώνος. 'Ως έκ τούτου τό τείχος τής 
άκροπόλεως καί ό αρχικός περίβολος, δ όποιος δέν νοείται άνευ τού τείχους, 
είναι αρχαιότερα τοΰ βουλευτηρίου, χρονολογούμενα από των πρωίμων χρό
νων τής βασιλείας τού Πύρρου ή καί έτι ενωρίτερον

Τήν σύγχρονον προς τό θέατρον κατασκευήν τής στοάς καί τοϋ βου
λευτηρίου άποδεικνύουν επίσης ή απόλυτος όμοιότης ως προς τήν τοιχοδο- 
μίαν τής σκηνής τοϋ θ-εάτρου, καί ως προς τήν μορφήν τής προ αυτής 
στοάς, προσέτι δέ ή παρατηρηθ-εΐσα ανωτέρω αρχιτεκτονική επιδίωξις τής 
δημιουργίας προ των δύο μεγάλων οικοδομημάτων, τής σκηνής καί τοΰ βου
λευτηρίου, στωικοΰ μεταιπου. Οί διά των κατασκευών τούτων έπιδιωχθ-έντες 
σκοποί, αρθ-ρωσις τής επιφάνειας, δημιουργία προοπτικού βάθους καί τεκτο
νικόν πλαίσιον από Βορρά τής ίεράς οδού, φαίνονται να προέρχωνται εξ 
ενός καί τοΰ αυτού αρχιτεκτονικού σχεδίου των αρχών τοϋ 3ου π. X. αίώ
νος, δτε κατεσκευάσθησαν ή σκηνή τοΰ θεάτρου καί ή προ αυτής στοά.

Τήν χρονολόγησιν ταύτην τής στοάς υποστηρίζουν καί ή χρησιμοποίησις 
τοϋ αμμολίθου, γνωστού ήδη από τών αρχών τοϋ 3ου π. X. αίώνος διά τούς 
κίονας * 2 3, δπως καί ή εύ'γραμμος καί καμπύλη μορφή τοΰ έχίνου τών κιονοκρά- 
νων (πίν. 74α). Είναι αληθές, δτι τά έξ ασβεστόλιθου κιονόκρανα (πίν. 75α) 
έχουν τον έχϊνον εύθύγραμμον. Πιθανώς τό επίχρισμα μαρμαροκονίας συνε- 
πλήρωνε τήν καμπύλην κατατομήν τοΰ έχίνου. ’Ίσως δμως οί έκ κροκαλο
παγούς λίθου κίονες καί τά έξ ασβεστόλιθου κιονόκρανα προέρχονται έξ έπι- 
σκευής τής στοάς, προς άντικατάστασιν τών φθαρέντων παλαιοτέρων έκ τοϋ 
εύθρύπτου αμμολίθου.

■ ΑΔ 16, 1960, σ. 37 - 8.
2 Ό Ν'. G. L. Hammond, έ. ά. σ. 584, χρονολογεί τό τείχος καί τά ανα

λήμματα τοΰ θεάτρου, επί τη βάσει τεχνικών παρατηρήσεων, άπό τής τελευταίας 
φάσεως τής βασιλείας τοΰ Πΰρρου. Τά ανωτέρω έκτεθέντα άποδεικνύουν τόν αρχι
κόν εξωτερικόν περίβολον καί, κατ’ ακολουθίαν, τό τείχος τής άκροπόλεως, αρ
χαιότερα τών αναλημμάτων τοϋ θεάτρου καί τής έπενδύσεως τοΰ πρυτανείου.
Ανάγονται επομένως εις τούς πρώτους χρόνους τής βασιλείας τοΰ Πύρρου ή καί 

εις τόν 40ν π. X. αί.
3 Δ. Ευαγγελιδης - Σ. Δακαρης, ΑΕ έ. ά. σ. 63 -64 καί 86 καί 109 καί 

ΑΔ έ. ά. σ. 8.

6
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Έκ τής κεραμώσεως τής στοάς και τοϋ βουλευτηρίου προέρχονται τα 
άνθεμωτά μέτωπα ηγεμόνων καλυπτήρων (πίν. 81α), εύρεθέντα εις τό πυρπο- 
λημένον στρώμα τής στοάς. "Ομοια ακριβώς προέρχονται έκ τής αιτωλικής 
έπιχώσεως, μεταξύ τοϋ θεάτρου και τοϋ βουλευτηρίου, και είναι ως έκ τού
του αρχαιότερα τοϋ έτους 219 π. X.

Τό αμέσως υπό τό δάπεδον τής στοάς στρώμα χρονολογείται, έπι τή 
βάσει τών αφρόνων μελαμβαφών οστράκων και άλλων κινητών ευρημάτων, 
από τοϋ 4ου π. X. αΐ. Τέλος τό χαλκοϋν έλασμα, μέ την αναθηματικήν έπι- 
γραφήν τοϋ Πΰρρου (πίν. 80α), προερχόμενον, ως φαίνεται, έκ τοϋ βουλευ
τηρίου, μαρτυρεί δτι τούτο ύφίστατο ήδη περ'ι τάς άρχάς τοϋ 3ου π. X. αί.

Δεν είναι απολύτως έξηκριβωμένος έπί τοϋ παρόντος ό χρόνος τής ορι
στικής καταστροφής τής στοάς. Μερικά νομίσματα, τρία ή τέσσαρα τον αρι
θμόν, εύρεθέντα μεταξύ τοϋ στρώματος τής καταστροφής, χρονολογούνται 
μετά την ρωμαϊκήν κατάκτησιν (168/7 π. X.). Πρέπει όμως να σημειωθή, 
δτι ούδέν αρχιτεκτονικόν μέλος ή κεραμίς στέγης είναι μεταγενέστερα τών 
αρχών τοϋ 2°υ π. X. αΐ. Πολλαί κεραμίδες φέρουν ορθογώνιον σφράγισμα μέ 
άνάγλυφον επιγραφήν, έπι Φορμίσσκου (πίν. 82β), τών χρόνων τής Δημοκρα
τίας (234/3 -168/7 π. X.) καί πιθανώς μετά τήν αΐτωλικήν καταστροφήν. 
Έάν πρόκειται περί τοϋ αυτού ά'ρχοντος, τοϋ οποίου τά αρχικά γράμματα τού 
ονόματος (φορ) άπαντοΰν εις άργυράς δραχμάς τών χρόνων τοϋ Κοινού, δεν 
είναι βέβαιον ’. Εις τούς περί τό 200 π. X. ανήκουν έπίσης καί δύο κερα
μίδες (πίν. 82α) μέ τό όνομα κατά γενικήν Δ ιός [Νάου], δμοιαι τών οποίων 
προέρχονται έκ τής σκηνής τοϋ θεάτρου 1 2. Πάντως ούδέν ά'λλο κινητόν εύ
ρημα, έξαιρέσει τών νομισμάτων, φαίνεται νεώτερον τής ρωμαϊκής κατα
στροφής. Είναι έξ άλλου δυνατόν τά ολίγα νομίσματα νά εΐχον διεισδύσει 
μέχρι τοϋ στρώματος τής καταστροφής. 'Ως έκ τούτου μοϋ φαίνεται πιθα- 
νωτέρα ή κατά τό έτος 168/7 καταστροφή τής στοάς υπό τών Ρωμαίων. 
Τήν οριστικήν δμως άπάντησιν πιστεύω δτι θά δώση ή έρευνα τοϋ βου
λευτηρίου.

Κατωτέρω παρέχομεν κατάλογον τών αρχαίων νομισμάτων, τον όποιον 
είχε τήν καλωσύνην νά άποστείί^η ή έφορος τής Νομισματικής Συλλογής

1 Ρ. Franke, Die antiken Miinzen von Epirus, Wiesbaden 1961, σ. 156 
καί 174, πίν. 24, V 85 (όμάς II, σειρά 20). Ή μορφή τών γραμμάτων εις τά 
νομίσματα καί τάς κεραμίδας είναι ή αυτή. Τό κυρτόν σίγμα άπαντα εις άργυράς 
δραχμάς του Κοινού τών χρόνων 215-195 π. X., Ρ. Franke, έ. ά. σ. 144-5. 
"Ομοια σφραγίσματα, έλλιπώς διατηρούμενα, ίδέ C. Carapanos, έ. ά. πίν. DXI, 10 
Ρ. Franke, αυτόθι σ. 312, 313, 2 καί 314. Ή διά δύο σίγμα γραφή είναι συνή
θης εις τήν "Ηπειρον.

2 ΑΔ 16, 1960, σ. 32, πίν. 12γ.
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Σοιτηρίου Ί. Δάπαρη : Άνασκαφή τοϋ ίεροΰ τής Δωδώνης 83

’Αθηνών, κ. Μάντω Καραμεσίνη - Οΐκονομίδου, σημειώνοντες και χήν στρω- 
ματογραφίκήν προέλευσιν τούτων.

Κάτωθι τοΰ δαπέδου τής στοάς :

1. Κασσώπης (342 - 330/25 π. X.).
έμ. : Κεψαλή ’Αφροδίτης μέ στεφάνην, προς δεξιά, 
δπ.: Προς αριστερά ιπτάμενη περιστερά εντός στεφάνου ελαίας, 

ύπεράνω τής ουράς Π)ΟΛΥ· Ρ. Franke, έ. ά. πίν. 5 - 6.

Έπ'ι τοΰ δαπέδου τής στοάς :

2. Τάραντος Καλαβρίας (4ου καί 3ου αΐ. π. X.).
έμ.: - δπ.: μηνίσκοι άντωποί μετά στικτού κοσμήματος.

Πρβ. S. Ν. G. Cop. άρ. 1080-1082.

Έπ'ι των έπιχώσεων καταστροφής :

3. Κοινόν ’Ηπειρωτών (μετά τό 148 π. X. - β' ήμισυ I01’ αΐ. π. X.).
Πρβ. Ρ. Franke, έ. ά. σ. 225 εξ.

4. Λευκάδος; (μετά τό 168 π. X.).
έμ. : έφθαρμένον, δπ. : περιστερά προς δεξιά. Πρβ. Β. Μ. C. 

πίν. XXIX 7, 8 (;)
5. Κοινον Θεοσαλων (199-146 πιθανώς δε 48-27 π. X.). 

έμ. : ’Απόλλων δαφνοστεφής προς δεξιά.
δπ.: Ίτωνία Άθηνά προς δεξ. Πρβ. Rogers άρ. 15.

6. Άμβρακίας (2ος καί 1°ς αΐ. π. X.). Πρβ. Ρ. Franke, σ. 329,
άρ. 72 - 74, πίν. 67.

7. £>. Ρωμαϊκής Δημοκρατίας (L. Rubrius Dossenus 87/86 π. X.). 
έμ. : κεφαλή Ποσειδώνος προς δεξιά δαφνοστεφής' όπισθεν τρίαινα.

’Επιγραφή [dOS]seN-
δπ.: Νίκη βαδίζουσα προς δεξιά, κρατούσα στέφανον καί κλάδον 

φοίνικος' προ αυτής στρογγυλός βωμός μετά περιελισσομένου 
δφεως' άρ. [l_. RUBRl]. Πρβ. Sydenham άρ. 708.

Έπί τοΰ στρώματος κεραμίδων, οπτόπλινθων καί λίθων τής άνωδομίας :

8. Μολοσσών (α' ήμισυ 4ου αί. π. X,).

Πρβ. Ρ. Franks, Gruppe III, Serie 6, σ. 100, άρ. 10-11.

9. Κοινόν ’Ηπειρωτών (234/3 - 168 π. X.).
Πρβ. Ρ. Franke, σ. 201, Gruppe VII (εφθ.).
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10. Κοινόν Ήπειρωτων (234/3 - 168 π. X.).
Πρβ. Ρ. Franke, σ. 204, άρ. 516, πίν. 39.

11. Τελείως εφθαρμένον.
12. Κέρκυρας (4ου αΐ. π. X.).

έμ. ·. Άμφορεΰς, δπ.: Σταφυλή.
Πρβ. S. Ν. G. Cop. άρ. 163-168.

13. Άμβρακίας (238 -168 π. X.).
εμ. : Κεφαλή ανδρική μετά κράνους άρ. (τύπος άγνωστος), 
δπ. : AM Ζευς κεραυνοβολών προς δεξ.

Ύπό τον καταπεσόντα έβδομον κίονα:

14. Άμβρακίας (238- 168 π. X.). 
εμ. : Κεφαλή Άθηνάς.
δπ.: ’Οβελίσκος ’Απόλλωνος (Άγυιέως) καί AM, εντός στεφάνου 

δάφνης.
Πρβ. S. Ν. G. Cop. αρ. 25.

Ύπεράνω τοΰ στρώματος κεραμίδων καί τής διαλελυμένης λιθοδομής:

15. Μ. Agrippa (άσσάριον).
’Οπίσθια δψις έφθαρμένη.

16. ’Ανώνυμον ένετικόν έφθαρμένον, 17ου αί. μ. X.
17. ’Ελληνικής πόλεως, ρωμαϊκών χρόνων, 1ου cu. μ. X.

Άνατολικώς τής στοάς καί των βάθρων :

18. Κέρκυρας (4ου αί. π. X.).
εμ. : Διόνυσος επί πάνθηρος καλπάζοντος προς δεξιά, 
δπ. : Σάτυρος άδειάζων περιεχόμενον άμφορέως εντός κρατήρος. 

Πρβ. S. Ν. G. Cop. άρ. 169.

Έκ των πέντε νομισμάτων εύρεθέντων εις τήν στρώσιν μέ τά ίχνη πυρ- 
πολήσεως τά ΰπ’ άρ. 3, 4 καί 7 χρονολογούνται από τοΰ 168 καί βραδύτε- 
ρον, δηλαδή μετά τό έτος τής υπό των Ρωμαίων καταλήψεως τής ’Ηπείρου 
καί τής καταστροφής τοΰ ίεροϋ τής Δωδώνης' τό ΰπ’ άριθ. 5 δυνατόν νά 
είναι καί άρχαιότερον ως καί τό ΰπ’ άριθ. 6. Πρβ. ΑΔ 16, 1960, σ. 33 
καί σημ. 70.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΔΑΚΑΡΗΣ
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ΠΛΕ 1966.—9. αναςκαφη του ιερού της δωδωνης ΙΙινλξ 73

α. 'Η προ του βουλευτηρίου δωρική στοά από Δυσμών.

β. Το δυτικόν τμήμα τής στοάς.
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ΠίΝΑΞ 74 ΠΑΕ 1966.—9. αναςκλφη του ιερού της δωδωνη

β, Ίο θεμέλιον τοϋ ανατολικού στνλοβάτου καί τών βάθρων.
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ΠΑΕ I960.—9. ΑΝΛΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ IIINΑΞ 7

α. Δωρικόν κιονόκρανον εξ ασβεστόλιθου.

β. Ό αποκοπείς τοίχος ΑΒ τού εξωτερικού περιβόλου μετά 
τού μετατυπισΟέντος τμήματος τού στυλοβάτου.
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ΙΙΐΝΑΞ 76 ΠΑΕ 1966.—9. αναςκαφη του ιερού της δωδωνης

α. Ό πρό τής στοάς μικρός βωμός.

β. Ή δυτική είσοδος τοΰ βουλευτηρίου.
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ΠΑΕ 1966.—9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΙιναξ 77

α. Χάλκη διακοσμητική κεφαλή έφηλίδος.

β. Τμήμα τοΰ κατωφλιού.
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ΠίΝΑΞ 78 ΓΙΑΕ 1966.—9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

β. ’Οπτόπλινθοι τής άνωδομίας τοΰ βουλευτηρίοιι.
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ΠΑΕ 1966.—9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΠίΝΑΞ 79
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ΠϊΝΑΞ 80 ΠΑΕ 1966.—9. αναςκαφη του ιερού της δωδωνης

α. Ένεπίγραφον έλασμα έκ χαλκού, 
ανάθημα βασιλέως Πύρρου.

β. Λεοντόκρανον καί ανθέμια 
έκ χαλκοΰ, εξαρτήματα αγγείων.

γ. Εισιτήρια καί ψήφοι 
έκ πηλοί.
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ΠΑΕ 1966.—9. αναςκαφη toy ιερού της δωδωνης ΠίΝΑΞ 81

β. Χαλκοΰν άγαλμάτιον πολεμιστοΰ.
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ΠίΝΑΞ 82 ΠΑΕ 1966.—9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

α

α - β. Κεραμίδες μέ σφραγίδα.
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