
7. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

(ΓΙίν. 36 - 42)

Μέ την άποπεράτωσιν τής άνασκαφής τής προ τοΰ βουλευτηρίου δωρι
κής στοάς, ή άνασκαφική ερευνά έπεξετάθη εφέτος προς τό προς Βορράν 
συνεχόμενον έκατόμπεδον ορθογώνιον οικοδόμημα Ε2 (σχέδ. είκ. 1 καί 
παρένθ. πίν. Α'), διαστάσεων 32.40 X 43.60 μ. (ή βόρειος πλευρά, μετρεΐ 
31.60 μ.), οίκοδομηθέν περί τάς άρχάς τοΰ 3ου π. X. αι. επί βασιλέως 
Πύρρου (297 - 272 π. X.), συγχρόνως προς την στοάν καί τό θέατρον τής 
Δωδώνης '.

Μέ την κατασκευήν τοΰ θεάτρου ό ΝΑ. άναλημματικός πύργος άπέκοψε 
τήν ΒΔ. γωνίαν τοΰ ορθογωνίου κτηρίου Μ, πιθανώς Πρυτανείου τοΰ 
4ου π. X. αί. (παρένθ. πίν. Α, Μ), τό όποιον ό'μως ένεκα τής σημασίας του 
διετηρήθη μέχρι τέλους τοΰ 3ου π. X. αί., δ'τε κατεστράφη όριστικώς τό 
έτος 218 π. X. υπό τών Αίτωλών !. "Ινα τό κτήριον τοΰτο, έκ μικρών καί 
προχείρως λαξευμένων λίθων, προσαρμοσθή προς τήν μνημειακήν τοιχοδο- 
μίαν τών πυργοειδών αναλημμάτων τοΰ θεάτρου, ή νοτία καί ή δυτική 
πλευρά, αί γειτονικοί προς τό θέατρον, έπενεδύθησαν συγχρόνως προς τήν 
κατασκευήν τοΰ θεάτρου μέ όμοίαν προς τά πυργοειδή αναλήμματα τραπε- 
ζιόσχημον ϊσοδομικήν τοιχοδομίαν έκ μεγάλων λίθων. Μέ τήν κατασκευήν 
τής δωρικής στοάς καί τοΰ βουλευτηρίου, περί τάς άρχάς τοΰ 3°υ π. X. αί., 
παρέστη ανάγκη νά μετατοπισθή ολίγον δυτικώτερον κατά τό σημεΐον τοΰτο 
ή δυτική πλευρά τοΰ εξωτερικού περιβόλου τοΰ Ιερού, συνδεθεΐσα μέ τον 
νότιον τοίχον τοΰ πρυτανείου. 'Ο μεταξύ τούτου καί τοΰ βουλευτηρίου τοί
χος, θεμελιωμένος πολύ ύψηλότερον τών παρακειμένων κτηρίων, κατεσκευά- 
σθη μετά τήν αΐτωλικήν καταστροφήν (218 π. X.) διά νά συγκρατήση τά 
εκεί άπορριφθέντα έκ τής καταστροφής υλικά καί χώματα, τά όποια έκάλυ- 
ψαν καί τό ορθογώνιον οικοδόμημα Μ 3.

Ή ταύτισις τοΰ οικοδομήματος Ε2 προς τό βουλευτήριον, εις τό όποιον 
συνήρχοντο από τών αρχών τοΰ 3ου π. X. αί. οί έκπρόσωποι τής Συμμα- * 2

■ Τό ’Έργον 1968, σ. 41-53. ΠΑΕ 1966, σ. 71 - 84, 1967, σ. 35-54. 
2 ΑΔ 18, 1963, Χρονικά, σ. 149. Ι1ΑΕ 1966, σ. 80-81.
2 Ι1ΑΕ 1966, σ. 80.
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Είκ. 1. Κάτοψις του Βουλευτηρίου και τής προ αύτου δωρικής στοάς.
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χίας τών Ήπειρωτών (330/325 - 232 π. X.) καί τοΰ Κοινοΰ των Ήπειρω- 
τών (232 - 168 π. X.), έβεβαιώθη δι’ ανασκαφής προσφάτως, όταν προ τής 
ΝΑ. γωνίας άπεκαλύφθησαν εξ βάσεις τιμητικών ανδριάντων, τρεις τών 
όποιων διατηρούν τέσσαρα τιμητικά ψηφίσματα, τρία τοΰ Κοινοΰ τών Ήπει- 
ρωτών καί εν τοΰ Κοινοΰ τών Βυλλιόνων1.

Διά τής ανασκαφής τοΰ θέρους τοΰ 1968 προέκυψε καί νέα αναμφι
σβήτητος περί τοΰτου άπόδειξις, ένεπίγραφον βάθρον, πιθανώτατα βωμός, 
περί τό μέσον τής νοτίας πλευράς τοΰ βουλευτηρίου (σχέδ. εικ. 1), με ανα
θηματικήν επιγραφήν τοΰ υπό τοΰ Πολυβίου μνημονευομένου Χάροπος Μα- 
χατά (πίν. 39α). Συμφώνως προς ταΰτην, ό βωμός άνετέθη υπό τοΰ Χάρο
πος Μαχατά εις τον Δία τον Νάϊον, τήν Διώνην καί τον Δία Βουλέα. Ήτο 
επομένως τό μέγα οικοδόμημα τό βουλευτήριον τών Ήπειρωτών υπό τήν 
προστασίαν τοΰ Ναΐου Διός, τής Διώνης καί τοΰ Διός Βουλέως, όπου έλαμ- 
βάνοντο αί αποφάσεις διά τά κοινά, μερικαί τών οποίων, άναγεγραμμέναι 
επί λίθου καί επί χαλκών ελασμάτων, ήλθον εις φώς από τών πρώτων 
άνασκαφών τοΰ Καραπάνου (1875) μέχρι σήμερον.

Ή υπό τοΰ Δ. Εύαγγελίδου άποκληθεΐσα υπόστυλος αίθουσα, ένεκα 
τών εξ ιωνικών κιόνων εις δυο στοίχους, θεμελιωμένων εις δυο υψηλότερα 
επίπεδα, έφερε στέγην, τήν οποίαν έβάσταζον οί έξ ιωνικοί κίονες, όπως 
περίπου εις τό βουλευτήριον τής Σικυώνος (4 X 4 κίονες), τό νέον βουλευ
τήριον τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών (2 X 2), τό έκκλησιαστήριον τής Πριήνης 
(2 X 2), τό βουλευτήριον τής Μιλήτου, τό συνέδριον τής Μεσσήνης 
(Παυς. IV 31.4).

’Αλλά καί ή λοιπή συνήθης εσωτερική διάταξις εις σειράς εδωλίων, 
προσηρμοσμένας εις τήν φυσικήν ανωφέρειαν τοΰ λόφου, είτε εις σχήμα 
ορθογωνίου, όπως κατά κανόνα εις τά αρχαιότερα βουλευτήρια, τής ’Αγο
ράς ’Αθηνών, τό Θερσίλιον Μεγαλοπόλεως, Σικυώνος, Πριήνης (περί 
τό 200 π. X.), είτε εις σχήμα αμφιθεατρικόν, όπως εις τά βουλευτήρια τοΰ 
3ου - 2ου π.χ. αί., τής Μιλήτου, τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών, είναι βεβαία *.Ή 
ορθογώνιος διάταξις φαίνεται πιθανωτέρα, διότι παρά τήν ανατολικήν πλευ
ράν άπεκαλυφθη λίθινη κλΐμαξ, πλάτους 1.30 μ., εξ εννέα βαθμιδών, όδη- 
γοΰσα εις υψηλότερον άνδηρον (πίν. 36α), όπως π.χ. εις τό έκκλησιαστήριον 
τής Πριήνης. Έτέρα αντίστοιχος κλΐμαξ παρά τήν δυτικήν πλευράν πρέπει 
νά θεωρηθή βεβαία. Αί δύο πλευρικαί κλίμακες, εις τάς οποίας έφθανε

1 ΠΑΕ 1965, σ. 53 έξ., ιδίως 58 έξ.
2 Συντόμως ϊδέ W. Β. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece3, 

1950, σ. 242 έξ. καί 295 έξ. R. Ε· Wycheri.EY, How the Greeks built Cities1 2,
1962, σ. 123 έξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:27:38 EEST - 52.90.75.110



Σωτηρίου Ί. Δάκαρη : Άνασκαφή τοΰ ιερού τής Δωδώνης 45

κανείς διά των δύο εισόδων, ώδήγουν εις τά υψηλότερα εδώλια τής βορείου 
πλευράς. Τοιαΰται πλευρικά! κλίμακες ε’ις αμφιθεατρικός κατασκευάς δεν 
είναι άναγκαΐαι, διότι αΰται υπάρχουν εις τό κοίλον τοΰ ανωφερούς χώρου. 
’Αμέσως δυτικώς τής κλίμακος διεπιστώθη άναλημματικός τοίχος των εδω
λίων (σχέδ. ε’ικ. 1, πίν. 36α).

Κατά την άνασκαφήν τής ανατολικής εισόδου άπεκαλύφθη τό εξ ασβε
στόλιθου κατώφλιον, ομοιον προς τό άποκαλυφθέν τό έτος 1966 τής δυτι
κής ε’ισόδου'. Και εδώ υπάρχουν αι ορθογώνιοι έγκοπαί προς έ'δρασιν των 
ξύλινων παραστάδων (πίν. 36β) καί τά λοιπά λαξεύματα προς στήριξιν των 
θυρωμάτων. Τό μεταξύ των παραστάδων άνοιγμα, 1.63 μ. (ήτοι 5 πόδες), 
έκλείετο διά διφύλλου θύρας, ή οποία ήνοίγετο προς τό εσωτερικόν. ’Άφθονα 
ίχνη ανθράκων καί ό ερυθρωπός πηλός τοΰ δαπέδου έκ τής έπιδράσεως τοΰ 
πυρός μαρτυροΰν την πυρπόλησιν καί την καταστροφήν τοΰ θυρώματος καί 
τοΰ κτηρίου. Παρά την ανατολικήν πλευράν τοΰ κατωφλιού εύρέθησαν κατά 
χώραν όρειχάλκινος όλμίσκος καί παρ’ αυτόν πέντε χαλκαϊ κεφαλαί έφη- 
λίδων (πίν. 37α). Ό όλμίσκος (πίν. 37β), ό'μοιος, αλλά μικρότερος τοΰ δ'λμου 
τής ΝΑ. πύλης τής άκροπόλεως1 2, ύψους 7,7 έκ., εσωτερικής διαμέτρου 
5,8 έκ., εύρίσκετο εντός όρειχαλκίνης τετραγώνου θήκης, ή οποία είχε έγκι- 
βωτισθή εντός τοΰ λίθινου κατωφλιού. Όμοια θήκη διετηρεΐτο καί επί τής 
δυτικής (άριστεράς) πλευράς τοΰ κατωφλιού. ’Εντός τούτων περιεστρέφοντο 
οί όλμίσκοι μετά των στρογγύλων αξόνων τής διφύλλου θύρας. Πολλαί άλλαι 
έφηλίδες, μέ ωραίας καί μεγάλας διακοσμητικάς κεφαλάς, εύρέθησαν έσωτε- 
ρικώς καί έξωτερικώς τοΰ κατωφλιού 3.

Έκ τών λοιπών εξαρτημάτων τοΰ χαλκενδύτου ίίυρώματος άξια μνείας 
είναι δρειχαλκίνη λαβή τής θύρας, σχήματος ] j, διαστάσεων 0.24 X 
X 0.15 μ. (πίν. 37δ). Ή λαβή άποτελεΐται έκ δύο μερών, σχήματος Γ, τά 
όποια συνενώνονται διά διακοσμητικοΰ κομβίου μέ διακόσμησιν λεσβίου 
κυματίου καί αστραγάλου. ’Από τά άκρα τοΰ οριζοντίου σκέλους τής λαβής 
εκφύονται φυτόμορφα ελάσματα, τά δε κάθετα σκέλη, πού προσαρμόζονται 
εις τήν θύραν, απολήγουν εις δμοια περίπου κομβία μέ κόσμησιν έκ λεσβίου 
κυματίου καί φύλλα ακάνθου. (Ίδέ παρόμοιον έκ Λαγκαδά Jdl 26, 1911, 
σ. 206, εϊκ. 18).

Ένεκα τών μεγάλων έπιχώσεων (3.50 μ.) οί τοίχοι διατηρούνται εις 
ύψος 4 μέτρων περίπου, προσδίδοντες εις τό μέγα έρειπωμένον οικοδόμημα 
επιβλητικότητα (πίν. 36α).'Υτ[ιηλότερον ή άνωδομία άπετελείτο έκ συμπαγών

1 ΠΑΕ 1966, σ. 75, πίν. 76 καί 77β, γ.
2 ΑΔ 18, 1963, Χρον. σ. 152-3 σχέδ. 3 καί πίν. 187δ.
3 Πρβ. ΠΑΕ 1966, σ. 75 καί πίν. 77α.
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τετραγώνων οπτόπλινθων και συνδετικοί πηλοί, πολλά! των οποίων ειχον 
εύρεθή έπ! τοί δαπέδου τής συνεχόμενης στοάς, εναλλασσόμενων μέ ξυλο
δεσιάς Δύο τοιαίται πλίνθοι, μέ πλευράν 0.45 μ. κα! ύψους 0.08 μ., ήρκουν 
διά τό πάχος τοί τοίχου (0.90 μ.).

Ύπεράνω τής στέγης τής στοάς ΰπήρχον παράθυρα, διότι επί τοί δαπέ
δου εύρέθησαν πλάκες ορθογώνιοι έξ αμμολίθου, ύψους 0.875 μ., πλάτους 
0.80 μ., πάχους 0.15 - 0.16 μ., διαχωριστικαί των παραθύρων, άπολήγουσαι 
εκατέρωθεν εις ήμικιόνια, δπως κα! τμήματα επικράνων έξ ασβεστόλιθου’. 
Αί πλάκες αΰται ήσαν έπιχρισμέναι μέ λεπτότατον λευκόν κονίαμα, τό δέ 
πλάτος των, 0.80 μ., αρμόζει εις τό πάχος τών τοίχων.

Όμοίαν περίπου κατασκευήν παρουσιάζουν τό καταγώγιον - πρυτανεΐον 
τής Κασσώπης τοί α ήμίσεος τοί 4ου π.Χ. α1., κα! τό νεκρομαντεΐον τής 
Έφύρας, παρά τον ’Αχέροντα τοί 3ου π. X. αϊΛ Εις τό πρώτον δμως πλήν 
τοί συνδετικοί πηλοί, ή σύνδεσις τών οπτόπλινθων, ενίοτε έφωδιασμένων 
διά δύο ή πέντε οπών, έπετυγχάνετο τή βοηθείμ μεγάλων σιδηρών ήλων, 
έμπηγνυομένων εις τάς Ισχυράς ξυλοδεσιάς. Ό μεικτός ούτος τρόπος, διά 
συνδετικοί πηλοί καί συνηλώσεως, έχει βεβαιωθή κα! εις την Δωδώνην 
προς κατασκευήν κτιστών κιόνων, δπου δμως διά τών οπών τών πλίνθων 
ένεπηγνύοντο εντός τοί συνδετικοί πηλοί στελέχη ξύλων ή καλάμων. Διότι 
εις τήν αίτωλικήν έπίχωσιν, μεταξύ τοί θεάτρου κα! τοί βουλευτηρίου, δπου 
ειχον άπορριφθή λείψανα τής αίτωλικής καταστροφής (218 π.Χ.), εύρέθησαν 
ποσότητες πήλινων πλινθίδων κυρτών ή ραβδωτών, ενίοτε μέ όπάς4. Ή διά
μετρος τούτων, προσεγγίζουσα περίπου τό μέτρον, αρμόζει είς τάς διαστάσεις 
τών σωζομένων κατά χώραν εντός τοί βουλευτηρίου κατωτέρων ιωνικών 
σπονδύλων έκ κροκαλοπαγούς λίθου. Μία τοιαύτη πλινθίς εύρέθη εφέτος κατά 
τήν άνασκαφήν επί τού δαπέδου τοί βουλευτηρίου. Βεβαιώνεται επομένως 
ή χρήσις οπτόπλινθων είς τό ιερόν τής Δωδώνης από τών αρχών τοί 3ου 
π. X. αί. προς κατασκευήν κιόνων κα! τής άνωδομίας τοίχων. Προφανώς 
ή έλλειψις καταλλήλου υλικού διά τούς κίονας κα! ενδεχομένως τό σεισμο
παθές τού εδάφους (Κασσώπη) υπήρξαν οί κύριοι λόγοι τής πρωίμου χρησι- * 2

' ΙΙΑΕ 1966, σ. 76, πίν. 78β.
2 Αυτόθι.
» ΠΑΕ 1952, σ. 342-344, 1953, σ. 169- 170, 1960, σ. 102, 1961, σ. 110. 

Ό Ν. G. L. Hammond, Epirus, 1967, σ. 488, 518 και 553 -4, χρονολογεί τό κατα
γώγιον άπό τοϋ 3°ν π. X. αϊ. Περί τής χρονολογήσεως όμως από τοΰ α’ ήμίσεος 
τοΰ 4ου π. X. αί. τούτου καί τής Κασσώπης ίδέ πρόσφατον αρθρον μου είς τήν 
Plnciclopedia dell’ Arte antica έν λ Kassope (συμπλήρωμα).

1 ΑΔ 18, 1963, Χρονικά, σ. 150 έξ. σχέδ. 2, πίν. 187γ.
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μοποιήσεως τεχνικής, εις την ’Ήπειρον, ή οποία εις την λοιπήν Ελλάδα 
δεν βεβαιώνεται επί τοΰ παρόντος προ τοΰ 2ου π. X. αί. 1.

Έσωτερικώς ό νότιος τοίχος τοΰ βουλευτηρίου ένισχΰεται δι’ εννέα 
αντηρίδων, πέντε των οποίων άπεκαλύφθησαν κατά κανονικά διαστήματα 
(πίν. 36β). Πιθανώτατα αΰται έχρησίμευον προς έδρασιν των οριζοντίων ξυ
λοδοκών τής στέγης.

Μεταξύ τής τέταρτης καί τής πέμπτης άντηρίδος, περί τό μέσον δηλαδή, 
εύρέθη εις άπόστασιν 2 μ. από τοΰ τοίχου ορθογώνιον βόθρον έκ καλής 
ποιότητος ασβεστόλιθου, διαστάσεων 1.57 X 0.76 - 0.745 μ., ύψους 0.73, 
βαίνον επί χαμηλής βάσεως, ύψους 0.15 μ., διαστάσεων 1.73 X 0.95 μ., 
τοποθετημένου κάπως λοξώς (σχέδ. είκ. 1). Ελλείπει ή έπίστεψις.

Τό βόθρον φέρει περιτένειαν μέ κατά μίττα κόσμησιν, γνωστήν εις 
κτήρια καί βάθρα τοΰ ίεροΰ από τοΰ τέλους τοΰ 3ου π. X. αί. κυρίως1 2, καί 
τεκτονικούς αγκώνας.

Έπί τής ανατολικής μακράς πλευράς, ή οποία είναι έστραμμένη προς 
την ανατολικήν είσοδον, έχει χαραχθή ή αναθηματική επιγραφή τοΰ Χάρο- 
πος (πίν. 39α), πλησίον δε εύρέθη μικρόν τμήμα χαλκής πτέρυγος πτηνοΰ 
(άετοΰ), άρίστης τέχνης, σωζομένου μήκους 0.10 μ. (πίν. 37γ). Ή σμικρότης 
τής σωζομένης πτέρυγος δεν επιτρέπει να διατυπώσωμεν τήν άποτβιν, ότι έπί 
τοΰ βάθρου τούτου έ'βαινε χαλκοΰν άγαλμα τοΰ Διός Ναΐου ή Βουλέως3, 
ό όποιος θά έκράτει αετόν καί σκήπτρου. Άτυχώς ελλείπει καί ή έπίστεψις 
τοΰ βάθρου, ή οποία θά έ'διδεν οριστικήν άπάντησιν. Επειδή έξ άλλου εις 
τά αρχαία βουλευτήρια ήτο συνήθης ή ύπαρξις βωμοΰ, δπου είσιόντες οι 
βονλευταί προσεύχονται (Αντιφων 6. 45), δπως π. χ. εις τό Βουλευτήριον 
τών ’Αθηνών, έπί τοΰ οποίου έτελειτο θυσία (Δημοςθ. Μειδ. 115), είναι 
λογικώτερον νά θεωρήσωμεν τούτο βωμόν 4.

Ή επιγραφή, συμφώνους προς τήν μορφήν τών γραμμάτων, χρονολο

1 Αν. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Τά Υλικά Δομής, Α', 1955, σ. 84 έξ. Χρήσις πλίνθων 
είναι γνωστή άπό τού 2ου π. X. αί. εις τήν Λυκόσουραν, τό Πρυτανεΐον τής 
’Ολυμπίας καί εις τήν ’Ερέτριαν (δεύτερα τράσις Γυμνασίου). Πρβλ. δμως καί 
\V. Dinsmoor, έ. ά. σ. 388.

2 Δ· Ευαγγελιδης, Σ. Ι· ΔλκαρΗΣ, Τό ιερόν τής Δωδιόνης, έν ΑΕ 1959, σ. 57 
καί σημ. 1, σ. 104 καί σημ. 3. ΓΙΑΕ 1965, σ. 62.

3 Ξόανον τοΰ Βουλαίου Διός εύρίσκετο εις τό Βουλευτήριον τών ’Αθηνών 
(ΠΑΥΣ. I 3.5).

4 Πρόσθετοι λόγοι υπέρ τής έρμηνείας τοΰ βάθρου ώς βωμοΰ είναι ή απου
σία τοΰ ονόματος τοΰ άνδριαντοποιοΰ καί τό γεγονός, οτι τό βόθρον είναι άφιε- 
ρωμένον εις τήν Διώνην, τόν Δία Νάιον καί Δία Βουλέα.
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γείται από τοΰ τέλους τοΰ 3°υ ή των αρχών τοΰ 2ου αϊ.πάντως δέ είναι 
αρχαιότερα τής υπό τών Ρωμαίων πυρπολήσεως τοΰ οικοδομήματος (167 π.Χ.), 
διότι τό πυρπολημένον στρώμα τοΰ δαπέδου έφήπτετο τής βάσεως τοΰ 
βάθρου, έχει δέ ως εξής (πίν. 39α) :

Χάροψ Μαχατά 
Θεσπρωτός Όπατός 
Διί Νάωι καί Διώναι 
καί Διί βουλ/Ιε/Ι/ι

Τά έλλείποντα γράμματα υπάρχουν, άλλ’ έχουν έκπέσει. Άρχικώς ή 
τελευταία λέξις είχε χαραχθή, ΒΟΥΛΗΣ, άλλ’ έκ τών υστέρων άπεξέσθησαν 
τά δύο τελευταία γράμματα, ορατά είσέτι, καί άντ’ αυτών έγράφησαν 
τό Ε καί τό I.

Έκ τής αναθηματικής επιγραφής προκύπτει δτι ό Χάρσψ τοΰ Μαχατά, 
Θεσπρωτός, έκ τοΰ αγνώστου μέχρι τοΰδε κλάδου τών Όπατών, ανέθεσε 
τον βωμόν εις τον Δία τον Νάϊον, την Διώνην καί τον Δία Βουλέα. Ό 
Ζευς τής Βουλής καλείται καί Εύβουλεύς, διά την έν τώ βουλεύεσθαι καλώς 
σύνεσιν (Διοδ. Σικ. V 72.2), Άμβούλιος, Βουλαΐος καί Βουλεύς εις επι
γραφήν τής Μυκόνου

Ή επιγραφή ανακαλεί εις την μνήμην μας τον περιβόητον Χάροπα 
Μαχατά, περί τοΰ οποίου συχνά κάμνει λόγον ό ιστορικός Πολύβιος 1 2 3 4. Ήτο 
έγγονος τοΰ αγνώστου φύλου καί πατρωνυμικού Ήπειρώτου Χάροπος, 
ηγέτου τής φιλορρωμαϊκής μερίδος κατά τό έτος 192 -191 π. X. (Πολυβ. 
XX 3), άνδρός καλοϋ κάγαθοϋ, δ όποιος κατά τό έτος 198 π. X. είχε βοη
θήσει τον Φλαμινΐνον κατά τάς επιχειρήσεις του εις την ’Ήπειρον εναντίον 
τοΰ Φιλίππου τοΰ Ε' τής Μακεδονίας (Πολυβ. XXVII 15) *.

1 Γράμματα ύψους 2,5-3 έκ., τό δλφα μέ καμπύλην τήν οριζόντιον κεραίαν, 
τό νΐ μέ κάθετα ισομεγέθη σκέλη. Ή γραφή ομοιάζει πρός τάς έπιγραφάς τών 
πρό τής ΝΑ. γωνίας τοΰ βουλευτηρίου βάθρων, πού χρονολογούνται άπό τοΰ τε
λευταίου τρίτου τοΰ 3011 π. X. αϊ. Ή επιγραφή τοΰ Χάροπος φαίνεται κάπως 
νεωτέρα. ’Απουσιάζουν δμως τά κυρτά γράμματα C καί (Ο, πού άπαντοΰν εις έπι
γραφάς τής Δωδώνης περί τό 170 π. X. (SGDI, 1349, 1350, 1352 καί 1339) πρβ. 
καί 2. I. Δακαρην, ’Επιτύμβιος στήλη ή περί δρυολατρείας, Χαριστήριον εις 
Άν. Κ. Όρλάνδον, Δ', 1967, σ. 397, σημ. 50.

2 Ditienberger, SIG9 1024. Σχετικώς ϊδέ, Roscher, Lexicon, VI, σ. 612 - 3. 
(Ο. Waser) καί Μ. Nilsson, Griechische Religion I2, σ. 402.

8 Η. Η. Scui.lard, Charops and Roman Policy in Epirus, JRS 35, 1945 
σ. 58- 64 καί S. I· Oost, Roman Policy in Epirus and Acarnania 1954, a. 85, 
N. G· L· Hammond, Epirus, a. 619, 621, 626 - 7, 632.

4 N. G. L· Hammond, Epirus, a. 617 καί 221.
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Ή σύγχρονος ερευνά θεωρεί άμφοτέρους Χάονας, διότι άναφέρονται 
δρώντες είς την βόρειον ’Ήπειρον μέ κέντρον την Φοινίκην. Τώρα δμως 
πληροφορούμεθα ό'τι είναι Θεσπρωτοί. Τούτων ή χώρα έξετείνετο κατά τον 
5°ν π. X. αί. από τοΰ Θυάμιδος μέχρι τοΰ ’Αχέροντος (Θουκ. I 46.4), βρα- 
δύτερον δμως, από τοΰ 4°υ π. X. αΐ., οί Θεσπρωτοί ήλεγχον και την βορείως 
τοΰ Θυάμιδος περιοχήν μέ πολιτικόν κέντρον την Γιτάνην, την σημερινήν 
άκρόπολιν τής Γκούμανης, παρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ Θυάμιδος1.

Ποιαν ακριβώς θέσιν κατεΐχον οί Όπατοί, εις εκ των πολλών κλά
δων τών Θεσπρωτών, δεν είναι γνωστόν. Τά είς -τός λήγοντα εθνικά είναι 
συνήθη εις τά Ηπειρωτικά φΰλα *.

Τοΰτον τον νεώτερον Χάροπα Μαχατά, παΐδα είσέτι άπορφανισθέντα, 
άπέστειλεν ό πάππος του εις Ρώμην διά νά εκπαιδευθή καί νά έκμάθη 
τήν λατινικήν γλώσσαν. Μετά τήν επάνοδόν του εις τήν Ήπειρον, ολίγον 
προ τοΰ 170 π. X., καί μετά τον θάνατον τοΰ πάππου του, ό νεαρός Χάροψ 
ήγήθη τοΰ φιλορρωμαϊκοΰ κόμματος, εις τό όποιον ειχον προσχωρήσει 
μέρος τών Θεσπρωτών καί οί Χάονες, οί οποίοι έγειτνίαζον προς τήν ’Ιλλυ
ρίαν, ρωμαϊκόν ήδη προτεκτοράτον (Πολυβ. XXVII 15). Προφανώς έκ 
τών Θεσπρωτών τούτων προήρχετο καί ή ισχυρά οικογένεια τοΰ Χάροπος, 
τον όποιον ό Πλούταρχος (Φλαμ. 4) ονομάζει «πρωτεύοντα Ήπειρωτών», 
ή δέ οικογένεια ήσκει μεγάλην πολιτικήν επιρροήν.

Μετ’ ολίγον διεσπάσθη τό Κοινόν τών Ήπειρωτών είς δύο κόμματα, 
τό φιλορρωμαϊκόν υπό τον Χάροπα, μέ έδραν τήν Φοινίκην, όπου έλειτούρ- 
γει Κοινόν τών ’Ηπειρωτών τών περί Φοινίκην, καί τό φιλομακεδονικόν, 
μέ επί κεφαλής τούς Μολοσσούς καί έδραν τήν Δωδώνην 1 2 3.

Μετά τήν ύποδούλωσιν τής ’Ηπείρου υπό τών Ρωμαίων (168 π. X.) 
αί παρανομίαι καί αί ωμότητες τοΰ Χάροπος είς βάρος τών συμπατριωτών του 
υπήρξαν τοιαΰται καί τοσαΰται, ώστε υπό τοΰ Πολυβίου χαρακτηρίζεται 
ασεβέστερος και παρανομώτερος δλων καί μη γεγονέναι μηδ' έσεσθαι 
θηριωδέστερον άνθρωπον μηδέ ακαιότερον (ή μηδ’ είκαιότερον) Χάροπος 
(XXX 12 πρβλ. καί Ι,ιν. XL,V 28.6-7). Οί βαρύτατοι οΰτοι χαρακτηρισμοί 
τοΰ ίστορικοΰ έγέννησαν τήν βάσιμον υποψίαν4, δτι οΰτος εύθύνεται διά

1 Ν. G. L- Hammond, έ. ά. σ. 478, 479-80 καί 677.
2 ’'Αγνωστον αν οί Όπατοί είναι οί αυτοί μέ τούς Όποΰους (SGDI 1349). 

Τά λήγοντα είς -τός εθνικά είναι συνήθη είς τήν "ΗπΕίρον. Πρβλ. Καρτατός, 
Φοινατός, Όριατός, Κλαθιατός, SGDI 1338- 9, 1346, 1351, 1356 καί Fr. Bechtel, 
Griechische Dialekte, 1963, II, σ. 81. Όπατός πιθανόν έκ τοΰ άμαρτΰρου 
ονόματος Όπα, ώς Φοινατός έκ τοΰ Φοίνα.

3 Ν· G. L. Hammond, έ. ά. σ. 628- 9.
4 Η. Η. Scullard, έ. ά. σ. 59 εξ.

4
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την έκ των ύστερων και μετά δευτέραν άπόφασιν τής Συγκλήτου άνήκου- 
στον καταστροφήν τής Ηπείρου καί μάλιστα τής Μολοσσίδος (167 π X.)' 
διότι έβδομήκοντα πόλεις καί τειχισμένοι οικισμοί, κατά τό πλεΐστον των 
Μολοσσών, έξηφανίσθησαν καί 150.000 ψυχαί άπήχθησαν εις δουλείαν διά 
των ενεργειών τοΰ Χάροπος Έθεωρήθη δέ τόσον ειδεχθής καί απάνθρωπος 
ή πράξις τοΰ Χάροπος, ώστε, δταν βραδύτερον έπεσκέφθη τήν Ρώμην, δεν 
έγένετο δεκτός ουδέ υπό τοΰ Λευκίου Αιμίλιου Παύλου καί τοΰ άρχιερέως 
καί προκαθημένου τής Συγκλήτου, Μάρκου Αιμίλιου Λεπίδου (ΧΧΧΙί 6). 
"Οτε δέ άπέθανεν εις Βρινδήσιον, καθ’ οδόν προς Ρώμην (157 π. X.), ή 
χώρα, λέγει ό ιστορικός, άνέπνευσεν, ως εάν είχε συμβή καθαρμός (ΧΧΧΙΙ 5. 
Διοδ. Σικ. XXXI. 31).

Γεννάται επομένως τό εύλογον ερώτημα, ποιος είναι ό άναθέτης τοΰ 
βωμοΰ, ό πρεσβύτερος Χάροψ ή ό έγγονός τούτου, ό περιβόητος Χάροψ 
Μαχατά;

’Αλλά κατά τελευταία έτη προ τής ύποδουλώσεως τής Ηπείρου 
(168 π. X.), δταν ό νεαρός Χάροψ έπανέκαμψεν έκ Ρώμης, οί Μολοσσοί, 
επί κεφαλής τοΰ φιλομακεδονικοΰ κόμματος, έξουσίαζον τοΰ ίεροΰ τής 
Δωδώνης, δπου ή έδρα τοΰ Κοινοΰ. ΙΙώς λοιπόν ήτο δυνατόν νά γίνη 
δεκτόν αφιέρωμα τοΰ Χάροπος, αρχηγού τής φιλορρωμαϊκής μερίδος καί 
αντιπάλου των Μολοσσών, εις τό βουλευτήριον, δπου έλαμβάνοντο αί υπέρ 
τών Μακεδόνων αποφάσεις ; 'Η μετά τό έτος 167 άνάθεσις τοΰ βωμοΰ 
πρέπει νά άποκλεισθή, διότι μεταξύ τών 70 πόλεων, τάς οποίας κατέστρε
ψαν οί Ρωμαίοι, περιλαμβάνεται καί τό ιερόν τής Δωδώνης μετά τοΰ θεά
τρου, τοΰ βουλευτηρίου καί τής προ αύτοΰ δωρικής στοάς (ΠΑΕ 1966, σ. 82), 
ό δέ βωμός προϋπήρξε τής καταστροφής. Ενδεχομένως δ βωμός άνετέθη 
κατά τον μεσολαβήσαντα χρόνον μεταξύ τής ύποδουλώσεως τής ’Ηπείρου 
(168 π. X.), δτε πλέον ό Χάροψ ήτο πανίσχυρος, καί τής καταστροφής 
(167 π. X.). Άλλ’ ή μορφή τών γραμμάτων τής επιγραφής φαίνεται πα- 
λαιοτέρα, άρμόζουσα μάλλον εις τούς χρόνους τοΰ πρεσβυτέρου Χάροπος, 
περί τό τέλος τοΰ 3ου ή τάς άρχάς τοΰ 2°υ π. X. α’ι. Τούτου ό πατήρ θά 
ωνομάζετο επίσης Μαχατάς, έφ’ δσον καί ό υιός του είχε τό αυτό όνομα.

Τό ζήτημα χρήζει περαιτέρω διερευνήσεως. Βέβαιον πάντως είναι, δτι 1

1 Πολυβ. XXX 15. Στραβ. VII 7.3. Liv. XLV, 34.5-6 Πλουτ. Αίμ. 
29. 4-5, Ann. Ίλλυρ. 9. Pun. ΝΗ IV 39. Eutrop. L 8.1. Σχετικώς Oost, 
έ. ά. σ. 83-86. Μ. Hoi.leau, CAH 8, 1930, σ. 272. Phiuppson - Kirsten, Die 
Griechischen Landschaften II, I, σ. 223. P. Franke, Jb Num. 8, 1957, σ. 31 έξ., 

Ιδίως 39-40. Η· Η. Scullard, έ. ά. σ. 58 έξ. Θ. I. Σαρικακης, Αιμίλιος Παύ
λος, 1962, σ. 118- 120 καί ΑΕ 1964, σ. 105 έ£.
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ό περιβόητος Χάροψ Μαχατά δεν ήτο Χάων, ώς συνήθως πιστεύεται, άλλα 
Θεσπρωτός εκ τοΰ κλάδου των Όπατών, φΰλου αγνώστου μέχρι τοϋδε, 
πιθανώς βορείως τοΰ Θυάμιδος (Καλαμά).

Ύπεράνω τοΰ στρώματος τών ερειπίων τοΰ βουλευτηρίου, τό οποίον 
άπετέλουν επί τοΰ δαπέδου μέν κεραμίδες στέγης καί άνθρακες, υψηλότερου 
δε στρώμα λίθων, 0.75-0.80 μ., προερχομένων έκ τής διαλΰσεως τών λίθι
νων τοίχων, καί επί σχηματισθείσης ήδη έπιχώσεως, διεπιστώθησαν θεμέλια 
τοίχων έκ μικρών λίθων καί ασβεστοκονιάματος, ώς συνδετικής ύλης, άνή- 
κοντα εις οικοδόμημα, τό όποιον, συμφώνως προς την πλειονότητα τών 
νομισμάτων, θά είχε κατασκευασθή κατά τον 4ον μ, X, «ί. Τοΰτου άπεκα- 
λύφθησαν δύο τοίχοι εις την προέκτασιν τών δύο αντηρίδων, αριστερά τής 
ανατολικής εισόδου (σχέδ. είκ. 1), λείψανα εγκαρσίου τοίχου, ό οποίος ε'βαι- 
νεν υπεράνω τοΰ βάθρου τοΰ Χάροπος1, καί ορθογώνιος εστία έκ λεπτών 
οπτόπλινθων, ρωμαϊκών χρόνων, με πολλήν τέφραν, 8 περίπου μέτρα 
βορείως τής εισόδου.

Εντός τών έπιχώσεων τούτων κυρίως εύρέθησαν τά πλείστα τών κινη
τών ευρημάτων. Έκ τών 40 χαλκών νομισμάτων μερικά μόνον τοΰ 3°υ - 2ου 
π. X. αί. εΰρέθησαν επί τοΰ δαπέδου, τά δέ λοιπά εντός τοΰ ρωμαϊκού στρώ
ματος. Έκ τών νομισμάτων τούτων 2 είναι τής Ηπειρωτικής Συμμαχίας1 2 3 4 5, 
3 Άμβρακίας ή 3 τοΰ Κοινού τών Ήπειρωτών *, έν Μολοσσών τοΰ 4ου 
π. X. αί.8, έν τοΰ Φιλίππου Β', έν Άκαρνάνων, καί έν πέταλον άσφράγι- 
στον, ενδεικτικόν λειτουργίας νομισματοκοπείου εις τό ιερόν 6, καί έτερον νό
μισμα τοΰ 3«υ - 2ου π.Χ. αί. Τά λοιπά 27 είναι ρωμαϊκά, 2 αυτόνομα Νι- 
κοπόλεως (μετά τό 31 π. X.), έν τοΰ 1ου π. X. - 1ου μ. X. αί., gy εποχής τοΰ 
Μάρκου Αύρηλίου, 19 τοΰ 4°υ μ. X. αί., 1 βανδαλικόν καί 3 απροσδιόριστα 
ένεκα φθοράς7.

Συμφώνως προς τά νεώτερα τών νομισμάτων, τό μεταγενέστερον κτή-

1 Δέν σημειώνονται εις τό σχέδιον.
2 Ρ. FrankEi Die antiken Miinzen von Epirus, πίν. 12-13 V1-V18 καί 

πίν. 15 V44 - 45.
3 SNG. COR άρ. 31, BMC, σ. 95, άρ. 15 εξ.
4 Ρ. Franke, έ. ά. πίν. 37V 272 έξ.
5 Αυτόθι πίν. 9V 14 εξ.
’’ Ο Ρ. Franke, Epirus, σ. 222- 3, πίν. 52, ι, δημοσιεύει διπλοΰν έκ χαλ

κού πεταλον ασφράγιστον έκ Δωδώνης, ένδεικτικόν τής λειτουργίας νομισματοκο
πείου κατα την περίοδον τοΰ Κοινού μετά τό 148 π. X.

7 Η άναγνώρισις τών περισσοτέρων νομισμάτων οφείλεται εις την εΰγενή
φροντίδα τής νομισματολόγου κ. Μάντως Καραμεσίνη - Οίκονομίδου.
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ριον κατεσκευάσθη κατά τούς υστάτους ρωμαϊκούς χρόνους. Έκ τοϋ αύτοΰ 
στρώματος προέρχονται επίσης πολλά τεμάχια ύαλίνων αγγείων, δστρεα πορ
φύρας καί μερικά ευρήματα προχριστιανικών χρόνων. Τά τελευταία ταΰτα 
ειχον παρασυρθή, ως φαίνεται, μετά τών χωμάτων τής άνωφερείας, τά 
οποία έσχημάτισαν την βαθεΐαν έπίχωσιν τών 3.50 μέτρονν.

Κατωτέρω περιγράφομεν συντόμως τά σπουδαιότερα:
1. Περί τά δέκα πήλινα «εισιτήρια», γνωστά έκ τοΰ θεάτρου καί τής 

δωρικής στοάς. Ταΰτα εϊχομεν ερμηνεύσει ως εισιτήρια θεατρικά καί ως 
•ψήφους βουλευτικούς '. Ή παρουσία των καί εντός τοϋ βουλευτηρίου ενισχύει 
την άποψιν ταύτην.

2. Μεταξύ τών συντριμμάτων κεραμίδων, πού άπετέλουν, ως εΐπομεν, 
τό ατρώμα καταστροφής, συνελέγησαν τεμάχια, φέροντα έντυπα ορθογώνια 
σφραγίσματα καί γράμματα, άνήκοντα εις έπιγραφάς, ΔιόςΝάου, ’Em Φορ- 
μίσσκου, γνωστάς έκ προηγουμένων άνασκαφών \ "Εν φέρει έντός τετραγώ
νου έγκοίλου τό απροσδιόριστον μονογράφημα τοΰ πίν. 38β, γνωστόν έκ 
παλαιοτέρων ευρημάτων τοΰ ίεροΰ3. Εις τό μονογράφημα περιλαμβάνονται 
τά γράμματα Α, Π, Ρ, Τ, Ν καί Κ. Επομένως είναι δυνατόν νά άναγνωσθή 
Κ(0Ι)Ν(0)Ν ΑΠ(Ε!)Ρ(Ω)ΤΑΝ. Πιθανώς όμως ύπόκειται όνομα άρχοντος, όπως 
καί εις τά λοιπά σφραγίσματα κεραμίδων.

3. Έκ τών ρωμαϊκών έπιχώσεων προέρχονται δύο τεμάχια προϊστορι
κής άξίνης μέ οπήν έκ γρανίτου.

4. Χαλκή λαβή θύρας, σχήματος έλλειπτικοΰ, τομής οκταπλεύρου, έλλι- 
πής κατά τό έτερον άκρον (διάμ. μεγίστη 0.175 μ.), άνήκουσα πιθανόν εις 
τήν ανατολικήν θύραν τοΰ βουλευτηρίου (πίν. 38α). Εύρέθη έπί τής έπιφα- 
νείας τοΰ στρώματος καταστροφής.

5. Χαλκή βάσις αγγείου, μέ ραβδωτήν κόσμησιν, διάμ. 7,5 έκ.
6. Στήλη έξ ασβεστόλιθου, ύψος 0.35 μ., σωζόμ. πλάτ. 0.255 μ. (τό 

ολικόν πλάτος υπολογίζεται 0.40 μ. περίπου), μέ ανάγλυφα γράμματα έπί 
παραλλήλων αναγλύφων γραμμών καί ΰπεράνω άνάγλυφον κλάδον μέ φύλλα 1 2

1 ΑΔ 16, 1960, σ. 37, πίν. 13β. ΠΑΕ 1966, σ. 79, πίν. 80γ. Πρβλ. έτερον έκ 
τοΰ υψώματος τοΰ Προφήτου Ήλιου τής Κοινότητος Λουκαβίτσας 'Ηλείας, έρμη- 
νευόμενον συνήθως ώς υπόθεμα (setter) αγγείων κατά τήν όπτησιν, R. Howell, 

ΑΔ 23, 1968, Χρον., σ. 182, πίν. 138b.

2 ΑΔ 16, 1960, σ. 32, πίν. 12γ. 1ΙΑΕ 1966, σ. 82, πίν. 82.

8 Δ. Ευαγγελιδης, Ήπ Χρον. 10, 1935, σ. 260, 43, πίν. 2δβ ΐ2· Ρ. Frankr, 
έ. ά. σ. 312, 4, πίν. 61, 4· Έπί νομισμάτων τοΰ Κοινού άπαντα επίσης παραπλή- 
σιον μονογράφημα.
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κα'ι βαλάνους δρυός' υψ. γραμμάτων 3 έκ., τοΰ τελευταίου στίχου, 2 εκ. Ή 
τεχνική αυτή, συνήθης εις την βορειοδυτικήν Ελλάδα, με κέντρον τήν 
Άμβρακίαν, εφθασε μέχρι τής πεδιάδος τών Ίωαννίνων και τής Δωδώνης1.

Επ’ αυτής αναγιγνώσκεται :

’Μν<5ρ[όμαχος, ή -ομένης]
5^4λε|ά[νδρου]
Έλε|αν[δρος]
’ Ανδρομ[άχον ή -μένους]2 

χαίρετε

Έπί τή βάσει τής μορφής τών γραμμάτων ή στήλη χρονολογείται από 
τοΰ 2ου - 1°ν π. X. at. Είναι ή πρώτη επιτύμβιος στήλη, εύρισκομένη εις 
τό ιερόν τής Δωδώνης με ονόματα δύο νεκρών, πατρός καί υίοϋ.

Ήρευνήθη προσέτι μικρόν τμήμα εις τήν δυτικήν πλευράν τής δωρικής 
στοάς, τό όποιον είχεν άφεθή ως δείκτης.Ένταΰθα είχε διαπιστωθή πέρυσι 
μελανόν στρώμα, ένεκα τών πολλών ανθράκων, περιέχον πολλά ό'στρακα 
τοΰ 5ου - 4ου π. X. αί., μέ ωραΐον μελανόν γάνωμα, μολύβδινα ελάσματα 
μέ χρηστηρίους έπιγραφάς, κ. ά 1 2 3. Ή παρουσία τών επιγραφών τούτων 
μαρτυρεί δτι πρόκειται αποθέτης, όφειλόμενος εις κάθαρσιν τοΰ ίεροΰ. Τά 
χώματα εΐχον άπορριφθή εκεί πιθανόν περί τάς άρχάς τοΰ 3ου π. X. αί., 
κατά τον χρόνον τής κατασκευής τής στοάς καί τοΰ βουλευτηρίου, προς 
ισοπέδωσιν τοΰ εδάφους.

Μεταξύ τών ευρημάτων συγκαταλέγεται καί ό'στρακον μέ στιλπνόν 
μελανόν γάνωμα (πίν. 38δ), άνήκον εις κύπελλον ή σκύφον, φέρον εγχά
ρακτα γράμματα (grafitti) εμη κλέπ[τε ;], καί άμφίγραφον μολύβδινον έλα
σμα (πίν. 39 β . γ), διαστάσεων 5,2 X 2,8 έκ., τοΰ 4°υ π. X. αί.

Έπί τής μιάς πλευράς (β) έχει χαραχθή ή έρώτησις τοΰ Τιμοδάμου, 
επί δέ τής έτέρας (γ) ή άπάντησις τοΰ μαντείου.

1 Σ· I. ΔακαΡΗΣ, Χαριστήριον εις Άν. Κ. Όρλάνδον, Δ’, 1967, σ. 386 ές. 
πίν. CVIII, α. Περί τών επιτύμβιων τούτων στηλών γενικώτερον, ίδέ Ρ. Μ. Fra
ser - Τ. ROnne, Boeotian and West Greek Tombstones, 1957.

2 ’Από τά γνωστά ονόματα, πού αρχίζουν μέ τά γράμματα Άνδρομ-, Άνδρό- 
μαχος, Άνδρομένης, Άνδρομήδης (Bechtel, Die Historischen Personennamen,
1964, σ. 48), τα δυο πρώτα άπαντοϋν εις έπιγραφάς τής ’Ηπείρου, SGDI 1370’ 
ΠΑΕ 1952, σ. 357 -8, τό δέ Άνδρόμαχος ήτο προσφιλές εις τούς Μολοσσοτίς, 
ώς σχετιζόμενον πρός τήν Άνδρομάχην καί εμμέσως πρός τάς τρωϊκάς παραδόσεις, 
Σ· I. Δακαρης, Οί γενεαλογικοί μΰδοι, σ. 33. Πρβλ. επίσης Sy 11.4 1169, στ. 60 
καί ΑΔ 23, 1968, σ. 292.

» ΠΑΕ 1966, σ. 82, 1967, σ. 43.
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(α)

Θεοί. Τύχαν Άγαθάν. 

rO Ζεν, αναιρεί Τ[ι]μοδά- 

μοι, εμπ[ο]ρεύεσθαι 

καί κατά γ(ά]ν καί κατά θάλασσαν 

5 από το [ά)ργνρίο, δσσον 

καυτός [h]έληται χρόνον ;

Ταντα κράτιστα;

(β)
Θεοί Τύχαν Άγαθάν.Έν τοι 

άστει οί[κ]ήν καί καπηλεύ- 

ην καί έμ[π\ορεΰεσθαι, τά δ’ ε

ν τοι γαυ . . έγδιδόμεν 

έμπορε[ύ\εσθαι δε χρήματα 

άγοντα [καί] κατά γάν καί κα

τά θάλασ[σα]ν, πωλοντα καί 

ώνόμ[ε\νο(ν).

Τό έλασμα ήτο συνεπτυγμένον περί το μέσον καί ώς έκ τούτου 1-2 
γράμματα κατά μήκος τής πτυχής έχουν έξαφανισθή είς έκαστον στίχον. 
'Ο στίχος α4 έχαράχθη έκ των υστέρων εις τό τρίτον διάστιχον με μικρό
τερα γράμματα. Είς τον στίχον α6, μετά τήν λέξιν ΚΑΥΤΟΣ, υπάρχει θέσις 
ενός γράμματος, τό όποιον συνεπλήρωσα μέ τό δασύ Η, τής λ. ΕΛΗΤΑΙ, 

έφ’ δσον τοΰτο άπαντά είς έπιγραφάς έξ ’Άνδρου (περί τό 425 π. X.), 
’Άργους (450 π. X.) καί άλλου1. Τής τελευταίας λέξεως τοΰ στίχου β7 
έχουν γραφή κανονικώς τά γράμματα ΩΝΟΜ[Ε], ύπεράνω δε των γραμμά
των ΟΜ, λόγιρ έλλείψεως χώρου, έχαράχθησαν τά γράμματα ΝΟ(Ν) (ώνό- 
μενον = ώνουμενον).

Τό τρίτον γράμμα τής λέξεως ΓΑΥ.., τοΰ β4 στίχου, φαίνεται ώς (ψΐ), 
άλλ’ ή κάθετος κεραία είναι μάλλον τυχαία.

Ερωτήσεις, άφορώσαι είς επαγγέλματα, είναι συχναί είς τάς χρηστη- 
ρίους έπιγραφάς τής Δωδώνης, σπανίως δμως άναγράφεται ή άπάντησις τοΰ 
μαντείου. Ό Τιμόδαμος έρωτα νά μάθη έάν είναι συμφέρον νά διενεργή 
έμπόριον κατά γήν καί κατά θάλασσαν άπό τοΰ άργυρίου, οσον χρόνον 
αυτός επιθυμεί.

Καί άνευ τοΰ στίχου α4 ή έρώτησις είναι άρτια (Τ0 Ζεϋ, αναιρεί Τιμο- 

δάμοι, έμπορενεσθαι άπό το αργύριο κλπ.) καί είς αυτήν άντιστοιχει ή άπάν- 
τησις βΐ - β4. Φαίνεται δμως δτι ό Τιμόδαμος υπέβαλεν έκ νέου τήν έρώτησιν, 
άφοΰ παρενέβαλε τήν φράσιν, καί κατά γάν καί κατά θάλασσαν, καί έλαβε 
έκ δευτέρου τήν άπάντησιν β5 - β7 (έμπορενεσθαι δε χρήματα άγοντα καί 
κατά γάν καί κατά θάλασσαν κλπ.). Τοΰτο προκύπτει άπό τήν διατυπωσιν τής 
άπαντήσεως. Έάν άρχικώς είχε δοθή ώς έχει ή άπάντησις βΐ - β7, θά έπε-

1 Buck, Tlie Greek Dialekts, 1965, σ. 53, σ. 190, 7 καί σ. 285, 85, 92- 3.
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ρίττευεν ή έπανάληψις τοΰ έμπορεύεσθαι, ή δέ διατύπωσες θά ειχεν ως έξης 1 ' 
έν τοι άστει οικην καί καπηλεύην καί έμπορεύεσθαι, χρήματα άγοντα καί 

κατά γάν καί κατά θάλασσαν, πωλοντα καί ώνόμενον τά δ’ έν τοι γαν.. . 
έγδιδόμεν.

Προσέτι εις τούς τρεις τελευταίους στίχους β5 - β7, πού έγράφησαν εκ 
των ύστερων, τά διάστιχα καί τά γράμματα είναι μικρότερα, ΐνα έπαρκέση 
ό χώρος διά την συμπληρωματικήν άπάντησιν.

Δυσχέρειαν παρέχει ή λέξις αργυρίου (— νόμισμα). Έν συσχετίσει 
όμως προς τον στίχον β3 - 4, τά δ'έν τοι γαυ . . έγδιδόμεν (= νά μι- 
σθώση την κτηματικήν περιουσίαν πού ειχεν εις τό Γαυ . .), δυνάμεθα νά 
συμπεράνωμεν δτι τό άργύριον ήτο ιδιόκτητον μεταλλεϊον τοΰ Τιμοδάμου, 
τό όποιον, κατά τήν παραγγελίαν τοΰ θεού, ούτος ώφειλε νά ένοικιάση 
(έγδιδόμεν). "Ομο^ς ή λ. άργύριον εις τά λεξικά ερμηνεύεται ως νόμισμα καί 
δ'χι μεταλλεϊον αργύρου (άρχ. άργυρεϊον ή μέταλλον). Μόνον εις τό λεξικόν 
τοΰ Σκαρλάτου Βυζαντίου άπαντά ή λ. άργύριον με τήν σημασίαν τοΰ 
άργυρείου (= μεταλλείου αργύρου). Ή λ. άργύριον, μέ τήν σημασίαν άργυ- 
ρεΐον ή μέταλλον, άπαντά δμως εις τούς Λεξικογράφους, δπως εις τον Πολυ
δεύκη (VII 99) καί εις τά Lexica Segueriana (271, εις Bekker, Anecd. 
Graeca, τόμ. I).

Ποΰ εΰρίσκετο τοΰτο τό μεταλλεϊον τοΰ Τιμοδάμου δεν γνωρίζομεν, 
διότι μόνον τά τρία πρώτα γράμματα τοΰ ονόματος διατηροΰνται. Υπάρχει 
θέσις διά δύο είσέτι γράμματα ή καί τρία ϊσως, έάν τό ένα είναι γιώτα. 
"Ο,τι δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν εκ τής επιγραφής είναι δτι ό Τιμόδαμος 
ήτο δωριεύς, δπως καί ή διάλεκτος τής επιγραφής. Ή συμπλήρωσες Γαυρίφ 
ή Γαυρείφ, φρούριον καί λιμήν εις τήν ΒΑ. ’Άνδρον, δπου ύπήρχον μεταλ
λεία, δχι δμως άργύρου 1 2, παρέχει δυσχερείας, διότι ό κενός χώρος δεν επι
τρέπει περισσότερα των δύο γραμμάτων.

Η συμπλήρωσες μέ τήν λέξιν Γαΰλος, νήσος παρά τήν Μελίτην, εις 
την σικελικήν -θάλασσαν, ή Γαύδος, νήσος παρά τήν ΝΔ. Κρήτην (γαΰ
λος = ολκάς, πλοΐον φορτηγόν) είναι επίσης άμφίβολος καί διά τήν έ'λλει- 
ψιν χώρου, άλλά κυρίως διότι δεν άναφέρονται εις τάς δύο νήσους μεταλ
λεία άργύρου.

Ιέλος άνεσκάφη στρώμα άνατολικώς τοΰ άρχαίου βουλευτηρίου, μεταξύ

1 Τήν έπανάληψιν τοϋ έμπορεύεσθαι παρετήρησεν ό συνάδελφος καθηγητής 
κ. Φ. I. Κακριδής, ό όποιος μοϋ έπέστησε τήν προσοχήν επί τής ανωμαλίας αυτής.

2 Philivpson - Kirsten, Die Griechischen Landschaften IV, a. 90 καί 
92 - 3.
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πρώτης και δευτέρας εξωτερικής άντηρίδος, ή άπομάκρυνσις τοΰ οποίου 
άνέδειξε περισσότερον τό οικοδόμημα. Επειδή ή πρώτη άντηρίς δεν συν
δέεται όργανικώς μετά τοΰ τοίχου, τό δέ θεμέλιον βαίνει επί ΰψηλοτέρου 
εδάφους, πιθανόν προσετέθη βραδύτερον. Παρά τά θεμέλια ταΰτης εύρέθη 
χαλκοΰν νόμισμα τοΰ 3ου - 2<>ν αι., μέ την κεφαλήν τοΰ Ήρακλέους δεξιά 
επί τής εμπρόσθιας δψεως, επί δέ τής οπίσθιας ρόπαλον καί φαρέτρα.

Προσέτι δυο περίπου μέτρα βορείως τοΰ τοιχαρίου, πού εύρίσκεται προς 
Βορράν τοΰ βάθρου 1, άπεκαλυφθη έτερον δμοιον τοιχάριον, μέ ό'ψιν προς 
τήν νοτίαν πλευράν (δέν σημειώνεται εις τό σχέδιον 1). Άμφότερα τά τοι- 
χάρια κατεσκευάσθησαν διαδοχικώς διά νά συγκρατοΰν τάς έκ τής άνωφε- 
ρείας τοΰ λόφου συσσωρευμένας έπιχώσεις, αί όποίαι άλλως θά έκάλυπτον 
τά προς Νότον τιμητικά βάθρα. Είναι επομένως τά δυο τοιχάρια αρχαιότερα 
τής καταστροφής των βάθρων (167 π. X.). Επειδή αί έπιχώσεις αύται παρε- 
συρθησαν έκ των κλιτΰων τοΰ λόφου, τά αρχαιότερα ευρήματα εύρέθησαν 
ύπεράνω των νεωτέρων. Διά τον λόγον τοΰτον ή χρονολόγησις τούτων έπί 
τή βάσει τής στρωματογραφίας δέν είναι δυνατή.

Έκ των ευρημάτων περιγράφομεν τά σπουδαιότερα '■
Τμήμα μολυβδίνου ένεπιγράφου ελάσματος, σωζομένων διαστάσεων

7,5 X 3,1 εκ. Έπί τής μιας πλευράς:
PER ΤΑΣ ΠΑΝΚΛΑ--------

Ε ΚΛΕΟΓΕΝΑΙ---------

έπί τής έτέρας μέ άλλην γραφήν : ΡΡΑΞΑΓ[0]ΡΑ
ΠΟΤΕΡΟΝ ΜΕΝΤΑ - - -

Γράμματα τοΰ 5ου π. X. αί.

Έπί ετέρου τμήματος όμοιου έλάσματος, σωζομένων διαστάσεων 4,6 X 
Χΐ,55 εκ., τοΰ 4°υ π. X. αί., έχουν χαραχθή διαδοχικώς διάφοροι έρωτήσεις.

Έπί τής μιάς πλευράς διακρίνονται τά γράμματα '·

ΘΕΟΣ ΑΚΑΡΙ - - - 
ΘΕΟΣ ΤΥΧΑ ΗΤΑ - - - 

ΑΙΣΔ <· - - - - 

ΤΕΙΝ - - -

έπί τής έτέρας : ΕΝΟΤΑΥΤΕΑ.

Έπί δέ τρίτου μικροΰ έλάσματος'· Η ΕΚ ΣΟΥ · ΑΣ.

’Όστρακα γνησίως μυκηναϊκά, εϊσαχθέντα έξωθεν, άνήκοντα εις εύρύ- 
στομα άγγεία, κύπελλα, ύψίποδας κύλικας κ. ά. (πίν. 40α-γ).

Ή γραπτή διακόσμησις, μέ γάνωμα μελανόν ή καστανόν, ένίοτε λάμ- 
πον, καί οριζόντιας ταινίας, όμορρόπους γωνίας, σπείρας, ναυτίλους, είναι 
τυπική τής YE III Α2 - Β. Μεταξύ των οστράκων περιλαμβάνονται καί με-
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ρικά μέ την χαρακτηριστικήν εις τήν Δυτ. Μακεδονίαν, την Βόρειον καί την 
Κεντρικήν’Ήπειρον, άμαυρόχρο^μον γραπτήν γεωμετρικήν κεραμεικήν (τόπου 
Μπουμπούστι).

Έντόπωσιν προξενεί ή παρουσία λειψάνων μυκηναϊκής κεραμεικής, τά 
όποια, παραλλήλως προς τά χαλκά μυκηναϊκά δπλα τής κεντρικής καί τής 
δυτικής Ηπείρου, επιβεβαιώνουν τήν ομηρικήν παράδοσιν (Ίλ. Β 748 - 750, 
Π 233 έξ.) περί τής σχέσεως τοΰ ίεροΰ καί τής Ηπείρου κατά τήν YE III 
περίοδον μέ τήν αρχαϊκήν Ελλάδα 1.

Εις άρίστην κατάστασιν καί μέ άνέπαφον τήν τεφροπρασίνην στίλβου- 
σαν πάτιναν διατηρείται ό χυτός διπλούς πέλεκυς, εξαχθείς έκ μήτρας εκ 
δυο τεμαχίων, μήκους 18,4 έκ., ύψ. 4,9 εις τό μέσον, 6,8 έκ. εις τάς άκμάς 
(πίν. 38γ). 'Ο τύπος ανάγεται εις τό τέλος τής 2“? χιλιετηρίδος καί θεω
ρείται βορείου καταγωγής ένεκα τοΰ κυματιστού περιγράμματος, τής ελλει
πτικής οπής (διάμ. 4,2 καί 1,8 έκ.) καί των καμπύλων ακμών* 2 * 4.

Κεφαλή χαλκού ιππαρίου μέ μέρος τοΰ λαιμού, τοΰ τέλους τοΰ 8ου π. X. αί.
Σφραγίς κυλινδρική έκ πηλού κεραμόχρου, ύψους 5 έκ., διάμ.

5,5 έκ., μέ οπήν διαμπερή κατά μήκος τοΰ άξονος, των υστέρων γεωμε
τρικών χρόνων (πίν. 41β). Έπί τής παραπλεύρου επιφάνειας υπάρχει έ'γγλυ- 
φοςπαράστασις δυσερμήνευτος, τήν οποίαν αποδίδει τό ανάπτυγμα (πίν. 41γ). 
Παρίσταται έ'λαφος, τρέχουσα προς δεξιά (εις τό ανάπτυγμα), στρέφουσα 
προς τά δπίσω τήν κεφαλήν. ’Ακολουθούν πιθανώς μορφή, καθημένη έπί 
δίφρου, ή τρίπους, ύπεράνω τοΰ οποίου ΐσταται πτηνόν ίσως, καί ορθογώ
νιος κατασκευή, ή οποία δυνατόν νά έκληφθή ως κτίσμα. Ό κύλινδρος 
απομιμείται έλεφαντίνους καί οστέινους κυλίνδρους, γνωστούς εκ τοΰ ίεροΰ 
τής Όρθιας Άρτέμιδος τής Σπάρτης καί τοΰ Ηραίου τής Σάμου

Εις ΰπερκείμενον στρώμα εύρέθη έτέρα πηλίνη σφραγίς, σχήματος 
κυλίνδρου, μέ κοίλας τάς πλευράς καί τρήμα διαμπερές, διαμ. 5,7, ύψ. 
2,7 εκ., έπί τής μιάς βάσεως τής σφραγΐδος (πίν. 42α) έ'γγλυφος έξάφυλλος 
ρόδαξ έντός άστραγαλοειδοϋς κύκλου, έπί τής έτέρας δορκάς, κινουμένη προς 
αριστερά (εις τό ανάπτυγμα) τής Άνατολιζούσης έποχής*.

• Διά τά μυκηναϊκά εύρήματα εις τήν "Ηπειρον ΐδέ έν συντομία, Σ· I. Δ.ΑΚΑ- 

ΡΗΝ, Οί γενεαλογικοί μύθοι, σ. 5 έξ. καί PPS 23, 1967, σ. 30-36. I. Π- ΒΟΚΟ- 
ΤΟΠΟΥΛΟΥ, Νέοι κιβωτιόσχημοι τάφοι τής YE ΙΙΙΒ - Γ περιόδου έξ ’Ηπείρου, 
ΑΕ 1969, σ. 179 έξ., ιδίως 191 έξ.

2 Συγκέντρωσιν υλικού ίδέ εις Ν· G. L- Hammond, Epirus, σ. 333 έξ., 
εΐκ. 22 c, ε, f.

8 J· Boardman, Island Gems, a Study of Greek Seals in the Geome
tric and Early Archaic Periods, London 1963, σ. 135 (K) καί σ. 162. Διά τό 
σχήμα εΐκ. 14 Mis, Μ13.

4 Ε· L. Marangou, Lakonische Elfenbein und Beinschnitzereien, Tubin
gen 1969, άρ. 77, 82, 83, πίν. 96a, 102a, 103a.
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5S Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1968

Άρύβαλλος κορινθιακός τής πρωίμου κορινθιακής περίοδον τοΰ τέλους 
τοΰ 7°υ π. X. αί., συγκολληθείς έκ πολλών τεμαχίων, άλλ’ ελλιπής τό 
στόμα καί περί την βάσιν (πίν. 41α). Διακρίνονται εγχάρακτος πάνθηρ άν- 
τωπός καί όκτάφυλλοι εγχάρακτοι ρόδακες, εις δέ την βάσιν γραπτός δεκά- 
φυλλος ρόδαξ.

Άργυροΰς στατήρ Αίγίνης, τοΰ α' ήμίσεος τοΰ 6°υ π. X. αί. (πίν. 42β) 
Έπί τής πρόσθιας δψεως θαλασσία χελώνη, σύμβολον τοΰ Ποσειδώνος τής 
Καλαυρείας, έπί τής οπίσθιας «έγκοιλον τετράγωνον», άποτελοΰμενον έκ 
τεσσάρων χιαζομένων γραμμών καί πέντε έγκοίλων τριγώνων1.

Σφυρήλατον χαλκοΰν έλασμα, συνηλωμένον άλλοτε έπί μετάλλινου 
αντικειμένου (κατόπτρου ;), δπως δεικνύουν οπή, κρίκος καί λείψανα συγ-

Είκ. 2. Σχέδιον τοΰ οωζομένου τμήματος τής χαλκής 
μακεδονικής άσπίδος τοΰ πίν. 42γ.

κολλητικής ΰλης έπί τής οπίσθιας επιφάνειας' σωζόμενον ΰψ. 6,5 εκ. ΓΙαρί- 
σταται τό άνω μέρος τοΰ κορμοΰ πτερωτοΰ ’Έρωτος, με μικρόν στροφήν 
τοΰ σώματος προς δεξιά του, όπου κινείται ό δεξιός βραχίων καί κατευθΰ- 
νεται τό βλέμμα του (πίν. 40δ). Ή τεχνοτροπία ομοιάζει στενώς προς έκτυ- 
πον έπί χαλκοΰ έλάσματος κεφαλήν γυναικός, ή οποία κινείται ζωηρώς προς 
τήν αντίθετον κατεύθυνσιν έκ τής συνεχομένης δωρικής στοάς \

Σφυρήλατον χαλκοΰν έλασμα, τμήμα τής περιφερείας μακεδονικής άσπί
δος, μέ τους χαρακτηριστικούς μηνίσκους καί τούς όκτακτίνους αστερίσκους * 2

' Μιι.βανκ, The Coinage of Aegina, NNH, άρ. 24, σ. 22, πίν. I, άρ. 12 
(Period II, 600-550 π. X.).

2 ΠΑΕ 1967, πίν. 32δ.
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Σωτηρίου Ί. Δάκαρη : Άνασκαφή τοΰ ίεροϋ τής Δωδώνης 59

(πίν. 42γ καί σχέδ. είκ. 2). Εις τό κάτω μέρος τοΰ ελάσματος διακρίνονται 
έξ γράμματα διάστικτα, τά όποια αποδίδουν την πρώτην λέξιν αναθηματικής 
επιγραφής : ΒΑ[ΣΙ]ΛΕΥΣ. Ή μορφή των γραμμάτων χρονολογείται από των 
μέσων τοΰ 4ου μέχρι των μέσων τοΰ 30tl π. X. αί. Προφανώς πρόκειται ανά
θημα τοΰ βασιλέαις Πύρρου εις τον Δία τον Νάϊον καί την Διώνην, εκ τόϋν 
μακεδονικών λαφύρων, κατά τήν μάχην εις τα περί τά Στενά τοΰ Αώου, 
πλησίον τής Άντιγονείας, δτε ένίκησε τούς Μακεδόνας καί τούς μισθοφό
ρους Γαλάτας τοΰ ’Αντιγόνου Γόνατά (274 π. X.). Κατά τήν άρχαίαν 
παράδοσιν, τάς μέν γαλατικάς ασπίδας (θυρεούς) άφιέρωσεν ό ΙΙύρρος εις 
τό επίσημον Ιερόν τών Θεσσαλών, τής Ίτωνίας Άθηνάς εις τήν ’Ίτωνα, 
παρά τήν σημερινήν Φιλάν, με επίγραμμα, τό όποιον αποδίδεται εις τον 
Λεωνίδαν τον Ταραντΐνον, τάς δέ μακεδονικάς άνήρτησε, συμφώνως προς 
έτερον επίγραμμα τοΰ αύτοΰ πιθανώς ποιητοΰ, εις τούς κίονας τοΰ ναοΰ τοΰ 
Δωδωναίου Διός ’.

Καί άλλοτε ό Πύρρος ειχεν αφιερώσει εις τον Δία τον Νάϊον ρωμαϊ,κάς 
ασπίδας εκ τών λαφύρων μετά τήν παρά τήν 'Ηράκλειαν τής Ιταλίας μάχην 
(280 π. X.), μέ αναθηματικήν επιγραφήν επί άσπίδος ρωμαϊκής, σήμερον 
εις τό Εθνικόν Μουσεΐον !, προσφάτους δέ εύρέθη ε’ις Δωδώνην χαλκοΰν 
έλασμα μέ έτέραν αναθηματικήν επιγραφήν τοΰ ΓΙύρρου3.

Συμφώνως προς τήν αναθηματικήν επιγραφήν τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου 
δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν τήν νέαν, ή όποια συνώδευε τό επίγραμμα 
καί τά λάφυρα τοΰ πολέμου, ως εξής περίπου : Βα[σι]λεύς [Πύρρος καί 
Ήπειρώται από Μακεδόνων ΔΓι Ναΐωι].

ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΔΑΚΑΡΗΣ 1

1 Ρ· LAv£que, Pyrrhos, σ. 565 έξ. ΑΕ 1959, σ. 91.
2 SGDI 1368. Syll.3 392.
3 ΠΑΕ 1966, σ. 77-8, πίν. 80α.
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ΠίΝΛΞ 36 ΙΊΛΕ 1969.—7. αναςκαφη τοτ ιεροτ της λωδωχης

β. "Αποήης άπό Βορρά τοϋ άνασκαφέντος τμήματος τοΰ Βουλευτηρίου.
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IIAK 1968.—7. αναςκαφη tot ιεροτ της δωδωνιις ΙΙινλξ 37
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ΠίΝΑΞ 38 ΠΑΕ 1968. — 7. αναςκαφη TOT ΙΕΡΟΤ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
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ΠΛΕ 19GS. — 7. ΑΝΑΣΚΑΦΗ TOT ΙΕΡΟΙ' ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΙΐΝΑΞ 39

β-γ. Μολΰβδινον έλασμα ένεπίγραφον (β, έρώτησις, γ, άπάνιησις).
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Π IN ΑΞ 40 ΓΙΑΕ 1968.—7. ΑΝΑΣΚΑΦΗ τοτ ιερού της λωλωνιις

α-γ. Μυκηναϊκά όστρακα τής YE III περιόδου.

t.. δ. Χαλκοΰν έλασμα μέ έκκρουστον 
μορφήν "Ερωτος.
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Πίλ'ΛΞ 41ΠΛΕ 1968.—7. αναςκαφη τοτ ιεροτ της αωδωνης

α. Κορινθιακός άρύβαλλος. γ. ’Ανάπτυγμα τοΰ ανωτέρω κυλίνδρου.
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ΠίΝΑΞ 42 HAE 1968.—7. ΑΝΑΣΙίΑΦΗ ΤΟΪ ΙΕΡΟΪ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗ

α. Σφραγιστικός κύλινδρος έκ πηλοί Άνατολιζούσης εποχής.

γ. Τμήμα χαλκής μακεδονικής άσπίδος τών αρχών τοί 3ου π. X. αΐ.
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