
ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Κατά τά έτη 1959 - 1960 έπανήρχισαν μέ έντονώτερον ρυθμόν αί άνασκαφαί καί αί λοι
πά! έργασίαι έξωραϊσμοΰ τοϋ άρχαιολογικοΰ χώρου τής Δωδώνης, κατόπιν γενναίας 
χρηματικής χορηγίας έκ μέρους τής Διευθύνσεως ’Αρχαιοτήτων, μέ συνολικήν δαπάνην 
996.000 δραχμών. Μετεφέρθη ύδωρ εις τόν χώρον τοϋ ίεροϋ από πηγήν τοϋ Τομάρου, 
έξ άποστάσεως 2 χιλιομέτρων περίπου, είς δέ τήν άκρόπολιν κατεσκευάσθη ύδατοδεξα- 
μενή πρός ΰδρευσιν τοϋ χώρου. Άπεμακρύνθησαν όλα τά χώματα των παλαιοτέρων άνα- 
σκαφών άπό τόν άρχαιολογικόν χώρον (Πίν. 2 α, β), έκαθαρίσθη τό γιγαντιαΐον κοΐλον 
τοϋ θεάτρου άπό τά συντρίμματα καί τάς έπιχώσεις (Πίν. 4 α, β ), άπεκαλύφθη ή ορχή
στρα τοϋ θεάτρου μέ τήν σκηνήν καί τήν πρός νότον στοάν (Πίν. 6 β, 7 ) καί ήλευθερώ- 
θησαν οί άναλημματικοί τοίχοι μέ τούς επιβλητικούς πύργους τοϋ κοίλου τοϋ θεάτρου 
(Πίν. 5 α, β). Κατά τήν έργασίαν αύτήν διεπιστώθη ότι είς μεταγενεστέραν οικοδομι
κήν περίοδον, ήτοι περί τά τέλη τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος, κατεσκευάσθη μέ τεχνητάς έπι- 
χώσεις, προ τοϋ δυτικοϋ άναλήμματος τοϋ θεάτρου, κεκλιμένον έπίπεδον, έπί τοϋ 
όποιου έτοποθετήθησαν 23 σειραί έδωλίων, άνήκουσαι είς τό στάδιον, τό όποιον έχει 
κατεύθυνσιν A - Δ1.

Ύπό τοϋ γράφοντος έπερατώθη ή μελέτη περί τοϋ κυριωτέρου οικοδομήματος τοϋ ίε
ροϋ Ε1, τής Ίεράς Οίκίας( Πολύβ. IV 67,3), ή όποια δημοσιεύεται εντός όλίγου 
ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας είς τήν ’Αρχαιολογικήν ’Εφημερίδα τοϋ 1959. Είς 
τήν μελέτην αύτήν περιλαμβάνονται τά πορίσματα τής σκαφικής έρεύνης κατά τήν πε
ρίοδον 1953 - 1954 τοϋ οικοδομήματος Ε1, τήν όποιαν ένήργησαν άπό κοινοΰ ό διευθύ-

1. ΕΙς τήν Εταιρείαν Ήπειρ. Μελετών, ή όποια πολλαπλώς ήλθεν έπίκουρος είς τάς έργασίας αύτάς, 
καί είς τόν Πρόεδρόν της, βουλευτήν κ. Κωνστ. Φρόντζον, έκφράζονται θερμαί εύχαριστίαι. Πολλαί 
εύχαριστίαι όφείλονται έπίσης είς τήν Νομαρχίαν Ίωαννίνων, είς τήν VIII Μεραρχίαν Στρατού, ή όποία 
εθεσεν είς τήν διάθεσίν μας έκσκαφέα καί μεταφορικά μέσα, πρός άπομάκρυνσιν ύπέρ τάς 8.000 κυβ. 
μέτρα χωμάτων, καί Ιδιαιτέρως είς τήν Κοινότητα Νέου Μαντείου - Δωδώνης καί τόν Πρόεδρόν της 
κ. Εόάγγ. Ίσκον, διότι διά προσωπικής έργασίας τών κατοίκων καί διά δανείου τής Κοινότητος έκ 
τοϋ Προγράμματος « Πρόνοια - Εργασία » κατέστησαν δυναταϊ ή κατασκευή ύδατοδεξαμενής έπί τής 
άκροπόλεως τής Δωδώνης καί άλλης μικροτέρας πρός ύδρομάστευσιν, όπως καί ή διάνοιξις τάφρου 2 
χιλιομέτρων πρός τοποθέτησιν τοϋ υδραγωγού. Εκφράζονται έπίσης εύχαριστίαι είς τήν 'Εταιρείαν 
'Οδοποιίας Τσουβαλίδη - Καλογερίδη, ή όποία άνέλαβε τήν έκσκαφήν καί άπομάκρυνσιν των χωμάτων 
τοϋ ίεροϋ καί τοϋ θεάτρου μέ τιμήν κατά 30 % χαμηλοτέραν τής έπισήμως καθωρισμένης καί μάλιστα 
κατά τήν θερινήν περίοδον, δτε ή διάθεσις μηχανικών μέσων δέν είναι ευχερής.

Ύπό τοϋ EOT άνεγείρεται δυτικώς τοϋ θεάτρου μικρόν περίπτερον κατά σχέδιον τοϋ Ήπειρώτου 
άρχιτέκτονος κ. Βασ. Χαρίση, είς τόν όποιον όφείλονται καί όλα τά δημοσιευόμενα έδώ σχέδια τοϋ 
ίεροϋ, πλήν τοϋ θεάτρου. Τέλος, ύπό τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας τοϋ Υπουργείου Προεδρίας 
άπαλλοτριοΰνται οί έντός τοϋ άρχαιολογικοΰ χώρου καί οί περί αύτόν Ιδιωτικοί άγροί, ώστε νά κατα- 
στή δυνατή ή άνασκαφή καί ή διαμόρφωσις τοϋ χώρου, ό όποιος περιεφράχθη ύπό τής αύτής Υπη
ρεσίας. Τοιουτοτρόπως διά τών γενομένων καί προβλεπομένων έργασιών τό ίερόν τής Δωδώνης άπο- 
βαίνει είς τών άξιολογωτέρων άρχαιολογικών χώρων τής Ελλάδος.
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νων τήν άνασκαφήν αείμνηστος καθηγητής Δημ. Εύαγγελίδης καί ό γράφων τάς 2

Σχέδιον 1. Κάτοψις του ίεροϋ

2. Τό κύριον άνασκαφικόν εργον του άποθανόντος κατά μήνα Νοέμβριον 1960 άειμνήστου καθηγη- 
τοΟ Δημ. Εύαγγελίδη ύπήρξεν ή Δωδώνη. Τούτου τά κυριώτερα δημοσιεύματα περιέχονται εις ΠΑΕ 
1929 σ. 104 -129, 1930 σ. 52 - 62, σ. 65 - 68, 1931 σ. 83 - 91, 1932 σ. 47 - 52, 1952 σ. 279 έξ„ 1953 σ. 159 
έξ., 1954 σ. 279 έξ., 1955 σ. 169 έξ., 1956, σ. 154 κ. έ. Τό Έργον της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας
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6 Σ. I. ΔΑΚΑΡΗ

Τά αποτελέσματα τής έργασίας αυτής καί ή περιγραφή των οικοδομημάτων τοϋ ίεροϋ 
έκτίθενται εις γενικάς γραμμάς ενταύθα3.
ΊΙ 'Ιερά Οικία Ε1. Α' οικοδομική περίοδος τοϋ 'Ιερόν ( σχέδ. 1 Ε1 και σχέδ. 2 ). Έκ των 

άνασκαφών 1953 - 1954 διεπιστώθη δτι τό άρχαιότερον οίκοδόμημα τοϋ ίεροϋ είναι δ 
ναΐσκος, των περί τό 400 π. X. χρόνων, περικλειόμενος εντός τοϋ τετραγώνου οικο
δομήματος Ε1, τό όποιον δυνάμεθα μέ βεβαιότητα νά ταυτίσωμεν με τήν Ίεράν Οικίαν 
τοϋ Πολυβίου. Ό ναΐσκος, έξωτερικών διαστάσεων 6.45 X 4.20 μ., μέ κατεύθυνσιν έκ Β 
προς Ν, άποτελεΐται από μικρόν πρόναον, κλειστόν εις τήν πρόσοψιν, καί άπό τον ση
κόν. Τό τύμπανον τοϋ άετώματος, μήκους 3.11 μ., ύψους 0.45 μ., χρησιμοποιηθέν βραδύτε- 
ρον εις τό κρηπίδωμα τοϋ μεταγενεστέρου προστύλου τετραστύλου ναοϋ, άποτελεΐται 
άπό δύο μονοκόμματα τεμάχια 4. Προς νότον τοϋ ναΐσκου προσετέθη βραδύτερον, περί 
τό τρίτον τέταρτον τοϋ 4ου αίώνος, ίσοδομικός περίβολος (σχέδ. 2 Α1, Α5, Α6, Α7, Α8, 
Α9 καί σχέδ. 3), πλάτους 11.80 μ., μήκους 13 μ. περίπου, έχων κατεύθυνσιν έκ δυσμών 
πρός άνατολάς, καί είσοδον έπί τής νοτίας πλευράς.

Β' Οικοδομική περίοδος. Ήδη ό Μ. Αλέξανδρος, κατ’ είσήγησιν βεβαίως τής Μο- 
λοσσίδος μητρός του Όλυμπιάδος, έκ τής βασιλικής δυναστείας τών Αίακιδών, είχε συμ- 
περιλάβει εις τό πρόγραμμα κατασκευής πολυτελών ναών εϊς εξ ίερά τής Ελλάδος καί 
τό ίερόν τής Δωδώνης, προτιθέμενος νά διαθέση τό ύπέρογκον ποσόν τών 1.500 ταλάν
των δΤ έκαστον ναόν5. ’Αλλά τό σχέδιον αυτό, πού υπήρξε καί έπιδίωξις τών Μολοσ- 
σών Αίακιδών, συνυφασμένη μέ πολιτικούς σκοπούς, καί παρέμεινεν άνεκτέλεστον, ένε
κα τοϋ προώρου θανάτου τοϋ μεγάλου δορικτήτορος, έπραγματοποίησεν ό βασιλεύς Πύρ- 
ρος. Τό άπλοΰν ίερόν μέ τόν ναΐσκον καί τον ίσοδομικόν περίβολον προσέλαβε περί 
τάς άρχάς τοϋ 3ου αίώνος, κατά τήν περίοδον δηλαδή τοϋ Μολοσσοϋ βασιλέως Πύρρου 
(297 - 272), μνημειακόν χαρακτήρα, διά τής άντικαταστάσεως τοϋ ίσοδομικοϋ περιβό
λου μέ άλλον εύρυχωρότερον, διαστάσεων 20.80 X 19.20 μ., μέ έσωτερικάς κιονοστοι- 
χίας έξ ιωνικών κιόνων, εις διάταξιν σχήματος Π, (σχέδ. 2 Β1, Β2, Β3, Β4, β1-β4, σχέδ. 4 
καί Πίν. 2) καί μέ μικράν πρόστασιν προ τής εισόδου, έπί τής νοτίας πλευράς τής προσό- 
ψεως (Β1-Β2). Όπως καί είς τό άπλοϋν τέμενος, οΰτω καί εις τό στωικόν, αί έσωτερι- 
καί τρεις κιονοστοιχίαι έχουν κατεύθυνσιν άπό δυσμών πρός άνατολάς- καί ή μεν δυτική 
περιελάμβανεν έννέα κίονας μέ όκτώ μετακιόνια, ή νοτία εννέα κίονας μέ έννέα μετακιό
νια, τοϋ άνατολικοϋ τοίχου έπέχοντος θέσιν δεκάτου κίονος, τέλος δέ, ή βόρειος στοά, 
διακοπτομένη άπό τόν πρόναον τοϋ ναΐσκου είς δύο άνισα τμήματα, περιελάμβανε δύο

1954 - 1959, Ήπειρ. Χρον. 10 ( 1935 ) σ. 192 - 260, ΑΕ 1953 - 1954 Α, σ. 99 - 103, 1956 σ. 1 -13, Ελλη
νικά 15 (1957) σ. 247 έξ. Διά τάς παλαιοτέρας άνασκαφάς βλ. C. Carapanos, Dodone et ses ruines, Pa
ris 1878 (τόμ. 2). Γ. Σωτηριάδην, REG, 1921, σ. 383 έξ. ΠΑΕ 1920, σ. 11-12.

3. Σύντομον άνασκόπησιν τών τελευταίων άνασκαφικών πορισμάτων παρέχει άρθρον τοϋ γράφοντος 
εις τήν Μεγάλην Έλλην. Εγκυκλοπαίδειαν, έκδ. Β' Πυρσοϋ (Συμπλήρωμα), 1960 σ. 756-760 (είς λ. 
Δωδώνη ). Βλ. καί AJA 65 (1961) σ. 301 - 302, BCH 84 (1959) σ. 746 - 750. Η.Ρ. Drogemiiller, Gymna
sium 68 (1961) σ. 222 - 226. Ρ. Franke, Die Antiken Miinzen von Epirus, Band I, 1961 (Wiesbaden) σ. 
27-30. Ό ύπό τοϋ E. Dyggve, Dodonaeiske Problemer, είς Arkaeologiske og Kunsthistoriske Afhandlinger, 
tilegnede F. Poulsen, Kopenhagen 1941, σ. 95 έξ., παραλληλισμός τοϋ Ε1 πρός τό Ήρώον τής Καλυδώ- 
νος άποδεικνύεται άβάσιμος.

4. Τά τύμπανα δέν προέρχονται έκ τοϋ αύτοϋ άετώματος, άλλά έξ άμφοτέρων. Άνεγνωρίσθησαν ώς 
τύμπανα παρά τοϋ άρχιτέκτονος τής άναστηλώσεως Μπούρα.

5. Διόδ. Σικ. XVIII 4, 4 - 5.
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καί τέσσαρας κίονας έκατέρωθεν. Ή άνατολική πλευρά τής υπαίθρου αυλής, του άβά- 
του, παρέμεινεν έλευθέρα, διότι εκεί ύψοΰτο ή ύψίκομος δρυς, ή κατοικία τοϋ Δωδωναίου 
Διός, ό όποιος κατά τήν ήσιόδειον εκφρασιν (Fragm. 134, Στράβ. VII 7,10), ναίει δ’ 
εν πνθμένι φηγού. Πράγματι εις τό μέσον περίπου τής άνατολικής πλευράς άνευρέθη 
έντός τοΰ ήμιβραχώδους έδάφους βαθυτάτη όπή (Τ - Τ1), ή όποια διεισδύει υπό τήν θε- 
μελίωσιν τοΰ εγγύς άνατολικοϋ τοίχου, είναι δέ προφανώς ή θέσις τήν όποιαν κατεϊχεν ό 
κορμός τής ίερας φηγοϋ.

Κατά τήν αυτήν οικοδομικήν περίοδον των άρχών τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος άνοικοδομή- 
θησαν έπίσης τά έξής λατρευτικά κτήρια ®. Ό δωρικός, πρόστυλος τετράστυλος ναός 
Α (σχέδ. ΙΑ), τόν όποιον δυνάμεθα μέ άρκετήν βεβαιότητα νά ταυτίσωμεν με τον ναόν 
του Ήρακλέους7. Τούτου ή βόρειος στενή πλευρά εισχωρεί υπό τό θεμέλιον τής τρι- 
κόγχου χριστιανικής βασιλικής Β. Ό τετράστυλος πρόστυλος ιωνικός ναός Γ, έχων 
τό ήμισυ άκριβώς τοΰ πλάτους τής Τέρας Οικίας, ήτοι 9.65 μ., καί μήκος 9.40 μ., 
(Πίν. 6 α, σχέδ. 1Γ ), έναντι των διαστάσεων 20.80 X 19.20 μ. εκείνης 8. Ή ύπεράνω τοΰ 
σωζομένου λίθινου τοίχου, τοΰ λιθολογήματος, άνωδομία ήτο κατεσκευασμένη μέ 
ώμάς πλίνθους, στρώμα τών όποιων, έν μέρει έρυθρωπόν άπό τήν δπτησιν κατά τήν πυρ- 
πόλησιν τοΰ ναοΰ ύπό τών Αιτωλών (219 π.Χ.), διεπιστώθη επί τοΰ δαπέδου τοΰ ναοΰ9.

Εις τό βάθος τοΰ σηκοΰ διατηροΰνται λείψανα πιθανοΰ βάθρου διά τό άγαλμα τής θεό- 
τητος. Επειδή ύπό τής άρχαίας παραδόσεως άναφέρεται ήδη κατά τό δεύτερον ήμισυ

6. Ή διατυπωθεΐσα άποψις περί θησαυρών (Δ. Εύαγγελίδης, Ήπειρ. Χρον. ε.ά. σ. 215, Dyggve έ.ά.) 
πρέπει νά έγκαταλειφθη, όχι μόνον διότι μάς είναι άγνωστοι έξ άλλων ιερών θησαυροί τοΟ 3ου αίώ- 
νος, άλλα καί διότι τρία έκ τών οικοδομημάτων τούτων (Α, Γ, Θ) είναι άσφαλώς ναοί' οί μέν ναΐσκοι Γ 
καί Θ διατηρούν λείψανα βάθρου λατρευτικού άγάλματος έντός τού σηκού, ό δέ Α, ό όποιος έχει βω
μόν πρός άνατολάς, είναι άσφαλώς ναός τοϋ Ήρακλέους ( βλ. έπομένην ύποσημείωσιν ).

7. Άνεσκάφη τό πρώτον ύπό τοΰ Γ. Σωτηριάδου, REG, ε.ά., σ. 383 έξ. βραδΰτερον δέ ύπό τοΰ Δ. Εύαγ- 
γελίδη, ΠΑΕ 1929 σ. 104 - 108. Ήρευνήθη έκ νέου κατά τό έτος 1955, ΠΑΕ 1955 σ. 168. Τό Έργον 
1955, σ. 55 (ό είκονιζόμενος ένταϋθα ναΐσκος, είκ. 21, είναι ό Λ, δυτικώς της Τέρας Οικίας, καί όχι 
ό ναός Α). Έκ τού ναού τούτου προέρχεται άνάγλυφος άσβεστολιθική πλάξ (ΠΑΕ 1929 σ. 111 - 112, 
είκ. 4), τήν όποιαν άναγνωρίζω άσφαλώς ώς μετόπην τού δωρικού ναού Α, μέ παράστασιν τοϋ "Ηρακλέους, 
πού καταβάλλει τήν Λερναίαν ΰδραν, καί τοΰ Τολάου, τού όποιου διακρίνεται πρός τά δεξιά ό δεξιός 
μηρός, έργον τοΰ 3°» π.Χ. αίώνος ( βλ. καί κατωτέρω ). Διά τής λατρείας αύτής, ή όποια είσήχθη τό πρώ
τον ύπό τοΰ Πύρρου (σχετικώς περισσότερα εις τήν μελέτην μου, Περί τών γενεαλογικών μύθων τών 
Μολοσσών ), έξηγεΐται ή παρουσία μερικών άρχαϊστικών άναγλύφων έπί χαλκών έλασμάτων ( πτέρυ
γες θώρακος) μέ παράστασιν τήν έριν Ήρακλέους καί ’Απόλλωνος περί τοΰ τρίποδος ( ΠΑΕ 1930 σ. 
67, είκ. 10. Ε. Kunze, Schildbander, Beil. 9, 2 σ. 116-117), καί τοϋ Ήρακλέους μέ τόν ταύρον (Ca- 
rapanos, Dodone, πίν. XVI, 1. U. Hausmann, Hellenistische Reliefbecher 1959, σ. 133 - 135, πίν. 53, 1). 
Περί τής χρονολογήσεως τής πτέρυγος Καραπάνου εις τήν πρώιμον έποχήν τοΰ Αύγούστου, τών δέ 
λοιπών μέ τήν παράστασιν τής έριδος εις τήν έποχήν τών Φλαβίων ή τοΰ Νέρωνος, βλ. U. Hausmann, 
αύτ. σ. 134 - 135. ’Αλλά τήν παρουσίαν τόσων άφιερωμάτων, τών αύτών περίπου χρόνων, έξηγεΐ εύχε- 
ρέστερον ή χρονολόγησίς των κατά τόν 3°ν π.Χ. αί., ότε καθιερώθη εις Δωδώνην ή λατρεία τοΰ ήρωος. 
Έπίσης χαλκοϋν άγαλμάτιον τοΰ Ήρακλέους έκ Δωδώνης ( ύψους περίπου 0.20 μ.), προκεχωρημένων 
έλληνιστικών χρόνων, πρό διετίας έμφανισθέν είς τό έμπόριον, περιγράφει ό Ρ. Franke, Die Miinzen, 
σ. 155, ύποσ. 81. Τμήμα χαλκοΰ έλάσματος έκ Δωδώνης, μέ έκτυπον κεφαλήν, έργον τοΰ 4ου π.Χ. αί. 
παριστμ έπίσης τόν ηρώα τούτον).

8. Τό Έργον 1958, σ. 90, BCH 83 (1959) σ. 669, JHS 79 (1959) (Archaeology) σ. 12. Άνεσκάφη τό 
πρώτον ύπό τοϋ Δ. Εύαγγελίδου, ΠΑΕ 1930 σ. 52.

9. Τό Έργον έ.ά. σ. 91, BCH, ε.ά. σ. 669. "Ο Δ. Εύαγγελίδης δέν άναφέρει τά ίχνη πυράς, άλλά ταΰ- 
τα ήσαν έμφανή κατά τήν άνασκαφήν τοΰ δαπέδου.
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τοΰ 4ου αί. έδος τής Διώνης10 11, τής συνεύνου τοΰ Διός, καί επειδή ό ναός οδτος εύρίσκε- 
ται είς άμεσον γειτνίασιν πρός τήν Ίεράν Οικίαν, μέ τήν όποιαν συνδέεται καί λόγω των 
διαστάσεων των δύο λατρευτικών οικοδομημάτων, δυνάμεθα νά συσχετίσωμεν τον ναΐ
σκον τούτον μέ τό ίερόν τής Διώνης. Κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους άλλωστε δια
πιστώνεται έπιγραφικώς ή λατρεία καί άλλων θεοτήτων, ώς τής Δήμητρος καί τοΰ Διο
νύσου u, παραλλήλως πρός τήν λατρείαν τού Ήρακλέους καί τής ’Αφροδίτης.

Διά τά αρχιτεκτονικά μέλη άμφοτέρων των ναών τούτων έχρησιμοποιήθη έγχώριος 
φλύσχης (ψαμμιτόλιθος), χρώματος φαιοπράσινου, ευχερώς υποκείμενος είς τήν έπήρειαν 
τών καιρικών μεταβολών, ένεκα τούτου δέ έγκατελείφθη κατά τήν έπομένην οικοδομι
κήν φάσιν τοΰ τέλους τοΰ 3ου π.Χ. αί., προτιμηθέντος τοΰ εγχωρίου ασβεστόλιθου καλής 
ποιότητος. Τρίγλυφοι, γεϊσον καί άλλα άρχιτεκτονικά μέλη εύρίσκονται έντειχισμένα 
είς τόν τοίχον τοΰ σηκοΰ καί τοΰ προνάου τοΰ δωρικοΰ ναοΰ Α, ό όποιος άνοικοδομήθη 
έκ νέου περί τό τέλος τοΰ 3ου αίώνος. Είς τήν περίοδον τής βασιλείας τοΰ Πύρρου πιθα
νώς ανήκει καί ό πρόστυλος τετράστυλος ιωνικός ναός Ζ (σχέδ. 1Ζ, Πίν. 2 καί 3β)12, 
ένεκα τής χρησιμοποιήσεως καί ένταΰθα παρομοίου ύλικοΰ, ψαμμιτικού σχιστόλιθου, 
δυνάμενος ίσως νά σχετισθή μέ τόν ναόν τής ’Αφροδίτης, τής οποίας ή λατρεία είς Δω
δώνην είναι εύλογος καί έπιγραφικώς μαρτυρημένη 13.

Κατά τήν αυτήν οικοδομικήν περίοδον τέλος κατεσκευάσθη τό μέγα θέατρον (κατωτέ
ρω σ. 17 έξ.) καί πιθανώτατα τό τείχος τής άκροπόλεως μέ τήν ίσοδομικήν τραπεζιόσχη- 
μον τοιχοδομίαν, ή όποια ενθυμίζει τά αναλήμματα καί τούς πύργους τοΰ κοίλου τοΰ θεά
τρου. ’Επί τής άνατολικής πλευράς τής άκροπόλεως διατηρείται είς πολύ καλήν κατά- 
στασιν ή κυρία πύλη, μέ δύο όρθογωνίους πύργους έκατέρωθεν14, άλλαι δέ δύο πύλαι 
μέ ένα ή δύο πύργους, περί τό μέσον καί κατά τό δυτικόν άκρον τής νοτίας πλευράς, ώ-

10. Ύπερείδου, Υπέρ Εύξενίππου 24 - 25, πρβλ. καί Δημοσθ. Κατά Μειδίου 53.
11. ΠΑΕ 1929, σ. 127, 10, BCH 53, (1929) σ. 506. Ρ. Franke, Die Miinzen, σ. 28, ύποσ. 9. ΕΙς έπιγραφήν 

χρηστηρίαν έπί μολυβδίνου έλάσματος έκ τής περιοχής τοΟ ναοΰ Λ άναφέρεται άορίστως Δαμά- 
τριον παρά τό λιμνίον (Τό Έργον 1955, σ. 57, ΠΑΕ 1955, σ. 172, 62). Έκ τής αύτής περιοχής έπίσης 
προέρχεται άνάγλυφος μικρά κεφαλή Διονύσου έπΐ χαλκού έλάσματος ( Τό Έργον, ε.ά., σ. 58) JHS 
76 (1956) (Archaeology) σ. 18. Τήν λατρείαν περισσοτέρων θεοτήτων προ τοΟ τέλους τού 3ου π.Χ. αίώ
νος βεβαιώνει ή μαρτυρία τού Πολυβίου, άναφερομένη είς τήν καταστροφήν τοΰ 'Ιερού ύπό τών Αί- 
τωλών κατά τό έτος 219 π.Χ., και τούς έν Δωδώνη ναούς και τά τεμένη των θεών (Πολύβ. IX 56). 
Τέλος ή άνεύρεσις έντός τοΰ στρώματος πέριξ τού ναΐσκου Λ πολλών πήλινων ειδωλίων, πού παρι
στάνουν γυναικείαν θεότητα μέ περιστεράν (Τό Έργον 1955, σ. 57, ΠΑΕ 1955 σ. 172), σχετίζεται μέ 
τήν λατρείαν γυναικείας θεότητος.

12. ΠΑΕ 1930 σ. 54-55, είκ. 3, 1931 σ. 84, Ήπειρ. Χρον., έ.ά., πίν. 1Ζ.
13. ’Αλλά ή τεχνική τών λίθων τών άναβαθμών τού προνάου μέ τήν κατά μίττα έργασίαν (ό όρος 

άπαντά είς έπιγραφήν έκ Δήλου IE II 22(1), 1670, στ. 18), τήν γραμμωτήν χάραξιν δηλαδή τής περιτε- 
νείας, είναι γνωστή είς τήν Δωδώνην περί τό τέλος τοΰ 3°» π.Χ. αίώνος (ναΐσκος Θ). Είς τόν 3°ν αιώνα 
χρονολογείται μικρόν άνάθημα έκ χαλκού μέ άφιερωματικήν έπιγραφήν, Ήφελίων Άφροδίται άνέθηκε,
C. Carapanos, Dodone, πίν. XXVI. I. Collitz - Bechtel, SGDI 1372. Τήν λατρείαν τής ’Αφροδίτης άμφι- 
σβητεΐ ό Nilsson, G.Gr. Rel. I2, σ. 522, άλλά ή καθιέρωσις είς τήν Δωδώνην κατά τόν 3ον αιώνα λατρείας 
καί άλλων θεοτήτων (ύποσ. 11), καθιστά καί τήν λατρείαν αύτής πιθανωτάτην. Άλλωστε ή ’Αφροδίτη 
είναι θυγάτηρ τής Διώνης (Όμ. Ίλ. Ε 370, Εύρ. Ελένη, 1098). Σχετικώς βλ. καί Ρ. Franke, Die Miinzen, 
σ. 28, ύποσ. 9, σ. 57 καί ύποσ. 28 καί σ. 65. Περί τής λίαν πιθανής εισαγωγής τής λατρείας αύτής ύπό 
τού Πύρρου έκ Σικελίας είς τήν Άμβρακίαν, Δωδώνην κ.ά. γίνεται έκτενέστερος λόγος είς τήν μνημο- 
νευθεΐσαν μελέτην μου περί τών γενεαλογικών μύθων.

14. Τό Έργον 1955, σ. 58, ΠΑΕ 1955 σ. 173 Δ, πίν. 59, JHS 76 (1956) (Archaeology) σ. 19.
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δήγουν άπ’ ευθείας εις τό ιερόν (σχέδ. 6 )15, τό όποιον παρέμεινε μέχρι τέλους τοΰ 3ου π.Χ. 
αίώνος άτείχιστον. "Οταν λοιπόν οί υπό τον Δωρίμαχον Αΐτωλοί εισέβαλαν είς τούς άνω 
τόπους τής ’Ηπείρου ( Πολύβ. IV 67,3), κατέλαβον αιφνιδιαστικός τό άφύλακτον ιερόν 
και προέβησαν εις λεηλασίας (219 π.Χ.). Κατά τον Πολύβιον οι Αιτωλοί κατέκαυσαν 
τούς ναούς των θεών καί τάς στοάς, τήν δέ Ίεράν Οικίαν κατέσκαψαν. Ή κατασκα-

Σχέδ. 3. Άναπαράστασις τής Ίερας Οικίας κατά τό β' ήμισυ του 4™ π.Χ. αί.

φή τής Ίερας Οικίας (Ε1) είναι ευνόητος, διότι ή διά πυρός καταστροφή της συνε- 
πήγετο καί τήν έξαφάνισιν τής έντός τής αυλής ίερας φηγού καί τού ναΐσκου16.

Γ' ΟΙκοδομική περίοδος. Μετ’ όλίγον ό Φίλιππος Ε' καί οί σύμμαχοί του Ήπειρώται 
άνοικοδόμησαν τό ιερόν άπό τά λάφυρα πού άπεκόμισαν άπό τήν λεηλασίαν τοΰ Θέρ-

15. Τό Έργον, ε.ά., σ. 58, ΠΑΕ, έ.ά. σ. 173 Δ. Ή νοτιοδυτική πύλη δέν σημειώνεται εις τό σχέδιον 
1, ώς άποκαλυφθεΐσα κατά τάς άρχάς τοΰ 1962, άλλα μόνον είς τό σχέδιον 6. Ή κατά τήν ΝΑ γω
νίαν πύλη προστατεύεται ύπό δύο όρθογωνίων πύργων.

16. Κατά τόν Διόδ. Σικελ., Fragm. XXVI 7, ό Δωρίμαχος Το γάρ περί τήν Δωδώνην μαντεΐον αυ- 
λήσας ένέπρησε τό Ιερόν πλήν τοΰ σηκού. Ή έξαίρεσις τοΰ σηκού ( σχέδ. 2 Α1 - Α4 ) τοΰ οικοδομήμα
τος Ε1, τήν όποιαν ό Πολύβιος δέν άναφέρει, μάς είναι πλέον ευνόητος καί έξηγεΐ τήν διά τής κατα- 
σκαφής καταστροφήν του. Προσέτι έκ τοΰ Πολυβίου (IV 67,3 ) προκύπτει ότι έντός τής Τέρας Οικίας 
έφυλάσσοντο τά δημόσια ψηφίσματα, τά όποια κατέστρεψαν οί Αίτωλοί. Κατά τήν άνασκαφήν διεπι- 
στώθη πραγματικώς ότι ή 'Ιερά Οίκία έχρησιμοποιεΐτο καί ώς άρχεϊον, διότι έντός αύτής καί περί αύ- 
τήν άνευρέθησαν τά πλεΐστα λίθινα δημόσια ψηφίσματα.
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μου17. Κατάτάς εις εύρεΐαν κλίμακα γενομένας έργασίας κατεσκευάσθη ό νέος ναός τής

Σχέδ. 4. Άναπαράστασις κατόψεως καί προσόψεως τής 'Ιερας Οικίας (3°? π.Χ. αί.)

17. Περί τών γεγονότων τοϋ Θέρμου, Πολύβ. V 9,5, πρβλ. καί F. Walbank, Philip V of Macedonia 1940, 
σ. 54 - 55' τοϋ αύτοΰ, A historical Commentary on Polybius σ. 522, σ. 543 έξ. Τήν άνοικοδόμησιν τοϋ 
ίεροΰ δπό τοϋ Φιλίππου Ε’, τοϋ όποίου ή σύζυγος Φθία προήρχετο έκ τής βασιλικής δυναστείας των Μο- 
λοσσών Αίακιδών, ύπεστήριξε πρώτος ό A. Mamroth, Ζ. Num. 42 (1935) σ. 226 - 227, πίν. VI, 4, μέ βάσιν 
τά χαλκα νομίσματα, τά όποια έκοψεν είς τήν Μακεδονίαν ό βασιλεύς περί τό τέλος τοϋ 3°» αί., μέ πα- 
ράστασιν έπί τής α' δψεως τοϋ Δωδωναίου Διός, στεφανωμένου μέ στέφανον δρυός, πρβλ. A. Gaebler, 
Die antiken Miinzen Griechenlands, Maked. III2, σ. 191, 7.
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Διώνης Θ,νοτίως τοϋ έγκαταλειφθέντος παλαιού ναοϋ Γ, πλησίον τής ανατολικής πλευράς 
τής 'Ιερας Οίκίας (σχέδ. 1Θ, Πίν. 2 και 3α), ιωνικός, πρόστυλος, τετράστυλος ναΐσκος 
μέ πρόναον καί σηκόν18. Εις τό βάθος τούτου διατηρείται ολόκληρος ή θεμελίωσις τής 
έπιμήκους βάσεως τοϋ λίθινου βάθρου, έπϊ τοϋ όποιου θά ϊστατο τό εδος τής Διώνης. 
Τοϋ ναοϋ τούτου οι κίονες έχουν λαξευθή από κροκαλοπαγή εγχώριον λίθον πού έχρησι- 
μοποιήθη κατά τήν περίοδον αύτήν. Κατά τούς αυτούς χρόνους, άνοικοδομήθη εκ νέου 
καί ή καταστραφεϊσα Ιερά Οικία (σχέδ. 2, Πίν. 2). Τήν θέσιν τοϋ αρχαίου ναΐσκου 
κατέλαβε τώρα ναός μεγαλύτερος, ό τετράστυλος ιωνικός, μέ πρόναον, σηκόν καί άδυ
τον Γ1 - Γ4, προέχον προς βορραν, τήν δέ παλαιάν πρόστασιν επί τής νοτίας πλευράς άν- 
τικατέστησε τετράστυλον πρόπυλον μέ ιωνικούς κίονας καί δύο άναβαθμούς (Γ5 - Γ8).

Σχέδ. 5. Προοπτική άναπαράστασις τής Τέρας Οίκίας (τέλος 3ου π.Χ. αί.)

Προς θεμελίωσιν τοϋ νέου ναοϋ έχρησιμοποιήθη δομικόν υλικόν τοϋ άρχαιοτέρου ναΐ
σκου, κυρίως δέ όρθογώνιοι λίθοι, προερχόμενοι έκ των ίσοδομικών στρώσεων τών τοί
χων. Αί κατασκαφεΐσαι στοαί άνοικοδομήθησαν έκ νέου μέ μεγαλυτέρας φυσικά ανα
λογίας, όπως άπήτει ό μεγαλύτερος πρόστυλος ναός, οι δέ κίονες κατεσκευάσθησαν από 
ασβεστόλιθον καλής ποιότητος, δμοιον μέ τών ήμικιόνων τών παρόδων τοϋ θεάτρου, 
άλλα ή διάταξις τών στοών εις σχήμα Π, μέ τήν άνατολικήν πλευράν έλευθέραν κιόνων 
ένεκα τής ίεράς φηγοΰ (σχέδ. 5) διετηρήθη άπαράλλακτος.

Δυτικώτερον, προς άνατολάς τοϋ θεάτρου, κατεσκευάσθη κατά τήν αύτήν περίοδον

18. Ήπ. Χρον. έ.,ά., σ. 215 - 218, είκ. 4, πίν. 1Θ καί 11 β. ΠΑΕ 1954 σ. 189 - 190.
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πιθανώτατα ή μεγάλη υπόστυλος αίθουσα Ε2 (σχέδ. 1 Ε2), έχουσα εις τό βορειότερον τμή
μα δύο σειράς έκ τριών ιωνικών κιόνων εκ τοϋ αυτού κροκαλοπαγούς λίθου, έκ τού όποιου 
κατεσκευάσθησαν καί οί κίονες τού ναΐσκου Θ, επί διαφόρου έπιπέδου τοποθετημένος. 
Τό μεγάλον τούτο οικοδόμημα, τού όποιου τούς έξωτερικούς τοίχους ενισχύουν κατ’ 
άποστάσεις λίθινοι άντηρίδες, ήρευνήθη δοκιμαστικώς μόνον από τον Καραπάνον καί 
τόν Δ. Εύαγγελίδην19.

Πρό τών λατρευτικών οικοδομημάτων σειρά άφιερωματικών βάθρων, τά όποια έφε- 
ρόν ποτέ άναθήματα, καταλήγει εις άμβλεϊαν γωνίαν έμπροσθεν τού κυρίως ιερού τής λα
τρείας, τής Ίεράς Οίκίας 20. Ή πρώτη, δυτικώς τού προπύλου ταύτης, επιμήκης ορθογώ
νιος βάσις στέφεται υπό κυματίου. Έπί τής πρόσθιας πλευράς διακρίνονται άμυδρώς 
ίχνη άφιερωματικής επιγραφής, [Διί Να(ί)]ωι καί Δ ι ώ ν α ι21. Τό βάθρον, θεμε- 
λιωθέν αίσθητώς χαμηλότερον τού προπύλου ( τέλος 3ου π.Χ. αί.), είναι άρχαιότερον 
τούτου καί πρέπει επομένως νά χρονολογηθή ένωρίτερον, πάντως έντός τού 3ου αίώνος, 
ένεκα τής μορφής τού κυματίου τού βάθρου καί τών γραμμάτων τής επιγραφής22.

Δυτικώς τού ναΐσκου Ζ άπεκαλύφθη κατά τό έτος 1955 τό ναόσχημον οικοδόμημα 
Λ, άποτελούμενον άπό πρόδομον καί σηκόν ( σχέδ. 1Λ ). Τούτου ή άμελής κατασκευή 
καί ή στρωματογραφία μαρτυρούν τελευταίους ελληνιστικούς χρόνους άν μή καί έτι 
μεταγενεστέρους23.

Προς νότον τών οικοδομημάτων τούτων κατεσκευάσθη βαθμιδωτός άναλημματικός 
τοίχος Κ, διήκων καθ’ όλον τό πλάτος τού ίεροΰ, διά τών άναβαθμών τού όποιου άνήρ- 
χετο κανείς εις τό ανδηρον, έπί τού οποίου εύρίσκοντο διατεταγμένα άμφιθεατρικώς τά 
οικοδομήματα τής λατρείας. Τό δλον άρχιτεκτονικόν συγκρότημα, τό όποιον σημειω- 
τέον δεν έχει είσέτι πλήρως άποκαλυφθή, περιεβλήθη κατά τήν αυτήν περίοδον μέ ευ- 
ρύχωρον ίσοδομικόν περίβολον, μέ τόν κύριον άξονα προσηρμοσμένον εις τόν μεγάλον 
έκ Β πρός Ν άξονα τής κοιλάδος.

Εις τό γενικόν σχεδιογράφημα τού ίεροΰ (σχέδ. 6) έπεδιώξαμεν δοκιμαστικώς τήν άνα- 
παράστασιν τής κατόψεως τού ίεροΰ περί τά τέλη τού 3ου π.Χ. αίώνος καί έξής, έπί τή 
βάσει τών έκ τών άνασκαφών δεδομένων καί τού γενικού σχεδίου κατόψεως κατά Καρα
πάνον 24. Παρά τού τελευταίου παρελήφθη μόνον ό έξωτερικός περίβολος τού ίεροΰ, ό 
όποιος σήμερον είναι κατά τόπλεϊστον αφανής,έπιχωσθείς έκτήςκαλλιεργείας'τώνάγρών 
καί έκ τών προσχώσεων. Ένεκα τής παρουσίας δύο πύργων έκατέρωθεν τού προπύλου 
κατά τήν ΝΔ γωνίαν τού περιβόλου καί τής γενικής διατάξεως τών οικοδομημάτων τού

19. Dodone, σ. 20-21, πίν. III 5 bis. ΠΑΕ 1929 σ. 110- 11, 1953 σ. 161-62. Ή βάσις τού ιωνικού 
κίονος ( αύτ. είκ. 2 ) προσομοιάζει μέ ιωνικήν βάσιν τής Ίεράς Οίκίας καί τών προπύλων τοϋ θεάτρου 
τοϋ τέλους τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος.

20. Μερικά τοιαϋτα βάθρα περιγράφει ό Εύαγγελίδης : Ήπ. Χρον., έ.ά., σ. 214 - 215, πίν. I, 1-5.
21. Ταύτην πρώτος παρετήρησεν ό Ρ. Franke ( BCH 86 (1957) σ. 585' τοϋ αύτοϋ, Die Miinzen, σ. 27, 

ΰποσ. 3 ) άναγνώσας τήν λ. Ν Α ΩI. Περιγραφήν τοϋ βάθρου βλ. Δ. Εύαγγελίδην, Ήπ. Χρον. ε.ά., σ. 214.
22. Ό Διευθυντής τοϋ Γερμ. Άρχαιολ. Ινστιτούτου ’Αθηνών, κ. Ε. Kunze, είχε τήν καλωσύνην νά 

μέ πληροφορήση ότι ή μορφή τοϋ κυματίου τής βάσεως αΰτής άπαντά εις ’Ολυμπίαν άπό τοϋ β’ ήμίσεος 
τοϋ 4ου αί., κατόπιν τής διαπιστωθείσης σχέσεως μερικών τοιούτων βάθρων μέ τό άποκαλυφθέν Στάδιον.

23. ΠΑΕ 1955, σ. 172, πίν. 58γ (ό ναός ένταΰθα χαρακτηρίζεται μέ τό γράμμα Ξ). Τό Έργον 1955 
σ. 57 ( βλ. καί ΰποσ. 7).

24. Dodone, πίν. III.
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ίεροϋ, δυνάμεθα νά δεχθώμεν δτι ένταϋθα εύρίσκετο ή κυρία είσοδος αύτοϋ, τοποθετη
μένη έπί τοϋ αξονος τής πρός νότον κοιλάδος, ή όποία άπετέλει καί τήν κυρίαν οδόν 
επικοινωνίας μέ τούς έκ τής νοτίας Ελλάδος προσερχομένους προσκυνητάς.

Ό περίβολος ουτος, ένούμενος πρός βορραν μέ τήν ΝΑ γωνίαν τοϋ τείχους τής άκρο- 
πόλεως καί πρός ΒΔ πιθανώς μέ τό δυτικόν ανάλημμα τοϋ θεάτρου, παρουσιάζει δύο άκό- 
μη πύλας, τήν άνατολικώς τοϋ ναΐσκου Α, μέ δύο πύργους εκατέρωθεν, καί τήν δυτικήν, 
πρό τοϋ δυτικοϋ άναλήμματος τοϋ θεάτρου. Δύο άλλαι πύλαι μέ ένα ή δύο πύργους διε- 
πιστώθησαν, ώς ε’ίπομεν, έπί τής νοτίας πλευράς τής άκροπόλεως. Ουτω τά οικοδο
μήματα τής λατρείας καί τό θέατρον περιεκλείσθησαν περί τάτέλη τοϋ 3ου π.Χ. αΐώνος
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14 Σ. I. ΔΑΚΑΡΗ

έντός ενιαίου περιβόλου με πέντε εισόδους, άναγκαίου είς ίερά ευρισκόμενα πλησίον 
οικισμοί)25.

Ή διάταξις των λατρευτικών οικοδομημάτων έντός τοϋ αρχιτεκτονικού πλαισίου, τής 
άκροπόλεως, τοΰ θεάτρου καί τοϋ έξωτερικοϋ περιβόλου, προδίδει σαφώς τήν έπίδρασιν 
τοϋ μνημειώδους γειτονικοϋ θεάτρου- διότι ή τοξοειδής διάταξις τών ναών, μέ έπίκεν- 
τρον τήν ίεράνφηγόν έντός τοΰ ναοΰ τοΰ Διός(ΕΧ), αί δύο έκατέρωθεν πύλαι,ή έπίτής Ανα
τολικής πλευράς τοΰ περιβόλου καί ή προς νότον τοΰ θεάτρου, ό προς νότον έγκάρσιος 
άναλημματικός τοίχος Κ καί τό πρός βορραν εΰθύγραμμον καί ουδέτερον βάθος τής νο
τιάς πλευράς τοΰ τείχους τής άκροπόλεως — έν άντιθέσει πρός τάς λοιπάς τρεις πλευράς 
τοΰ τείχους μέ τάς γωνιώδεις θλάσεις καί τούς έννέα πύργους— άποτελοΰν σχηματικήν 
έπανάληψιν τών γενικών Αρχιτεκτονικών στοιχείων τοΰ θεάτρου, μέ τό Αμφιθεατρικόν 
κοΐλον, τάς δύο έκατέρωθεν παρόδους, τήν σκηνήν μέ τό προσκήνιον καί τό σκηνικόν 
βάθος. Παραπλησίαν Αρχιτεκτονικήν διάταξιν δυνάμεθα νά άνεύρωμεν, όπως νομίζω, είς 
τήν Ανω Ακρόπολιν τοΰ Περγάμου.

Προοικοδομι,κή περίοδος. Περί τής παλαιοτέρας τοΰ Αρχαίου ναΐσκου μορφής τοΰ ίε- 
ροΰ οΰδέν Αρχιτεκτονικόν στοιχεΐον προέκυψεν Από τάς Ανασκαφάς. Ή φύσις τής λα
τρείας, ή όποια είχε διαμορφωθή κατά τούς προϊστορικούς χρόνους, πέριξ τής ίερας φη- 
γοΰ (δενδρολατρείας), δέν άπήτει βεβαίως ίδιαν Αρχιτεκτονικήν κατασκευήν. Δυνάμε
θα έπομένως νά ύποθέσωμεν ότι, κατ’ Αναλογίαν πρός Αλλα έλληνικά ίερά ύπαίθρου λα
τρείας, περίβολος πρόχειρος περιέφρασσε καί έπροστάτευε παλαιότερον τον ιερόν χώ
ρον τής λατρείας, άντικατασταθείς κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 4ου αιώνος Από τον ίσο- 
δομικόν περίβολον (σχέδ. 3).

Μέ βάσιν τήν άρχαίαν γραπτήν παράδοσιν τοΰ 4ου π.Χ. αιώνος, όπως μας διεσώθη 
Από τήν μεταγενεστέραν γραμματείαν26, καί τά κινητά ευρήματα Από τάς Ανασκαφάς δυ
νάμεθα νά άποκαταστήσωμεν τήν προ τοΰ 4ου π.Χ. αϊώνος μορφήν τοΰ ύπαίθρου ίεροΰ 
τής λατρείας.

Κατά τον Ατθιδογράφον Δήμωνα27, συγγράψαντα περί τά μέσα τοΰ 4ou π.Χ. αί., ό ναός 
τοΰ Διός είς τήν Δωδώνην δέν ήτο λίθινος, Αλλά περιεβάλλετο κύκλω υπό πολλών χαλκών 
τριπόδων μέ λέβητας, οί όποιοι έφήπτοντο μεταξύ των. 'Οσάκις ό εισερχόμενος έκρουε 
ένα τών λεβήτων τούτων, ό ήχος τοΰ χαλκοΰ, ένεκα τής έπαφής καί τής συμπάθειας 
τοΰ μετάλλου, μετεδίδετο είς όλους τούς λέβητας άκαταπαύστως καί δέν έληγε, έκτος 
έάν κανείς ήγγιζεν ένα τών λεβήτων. Έκ τοΰ φαινομένου τούτου παρέμεινε κατά τήν Αρ
χαιότητα παροιμιώδης φράσις, Λωδωναϊον χαλκεϊον, επί τών άκαταπαύστως καί πολλά 
λαλούντων28. ’Από τόν Αριστοτέλη, όμως, πού συνέγραψε κατά τήν περίοδον 335 -323 
π.Χ., τόν ΑτθιδογράφονΦιλόχορον (τέλος 400 αί.), τόν Πολέμωνα (2ου π.Χ. αί.) καί Αλ
λους, έλέγχεται ή εΐδησις τοΰ Δήμωνος Ανακριβής, διότι κατ’ αύτούς δέν ύπήρχον πολ

25. Περί της άνάγκης περκρράξεως τών Ιερών πλησίον κατφκημένων χώρων βλ. Ί. Κοντήν, Τό 'Ιε
ρόν τής ’Ολυμπίας κατά τόν Δ π.Χ. αίώνα, 1958 σ. 57 κ. έ.

26. Δήμων, ’Αριστοτέλης, Φιλόχορος, Μένανδρος, Καλλίμαχος, Πολέμων, παρά Στεφ. Βυζ. έν λ. 
Δωδώνη, Σουίδμ έν λ. Δωδωναΐον χαλκεϊον, Serv. είςνε^. Aen. Ill 466, Εύστ. είς 'Ομήρ. Όδύσσ. ξ 
327, Νόννος είς Γρηγ. Ναζ. V 32, Patrol. Graec. Migne, XXXVI, 1045 Α, Άποστόλ. VI 43, Στράβ. VII, 
Fr. 3, Φιλόστρ. Είκ. II 33, Καλλίμ., "Υμνος είς Δήλ. 286, Μένανδρ. έν Άρρηφ. ή Αόλητρίδι.

27. Serv. έ.ά., Άποστόλ. έ.ά., Στ. Βυζ. έ.ά., Σουίδ. έ.ά., Εΰστ. έ.ά.
28. Άποστόλ. έ.ά., Στέφ. Βυζ. έ.ά.
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λοί λέβητες εις τό ιερόν, άλλα κάποια συσκευή, αφιέρωμα των Κερκυραίων, άποτελου- 
μένη άπό δύο κίονας29. Έπί τοΰ ένός ΐστατο χαλκούς άνδριάς παιδός, πού έκράτει μάστι
γα με τρεις άλύσους εκ χαλκών άστραγάλων, έπί δε τοΰ άλλου κίονος λέβης χαλκούς.

Σχέδ. 7. Άναπαράστασις τής κατόψεως καί προσόψεως τοΰ ναΐσκου 
κατά τό α' ήμισυ τοΰ 4ου π.Χ. αί.

29. Στράβ. ε.ά. Στέφ. Βυζ. αύτ. Σουίδ. §.ά.
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Πνέοντος τοΰ ανέμου, αί αίωρούμεναι άλυσοι έκρουον τον λέβητα, παράγουσαι ήχον 
συνεχή καί έναρμόνιον. Επειδή δε κατά τάς άρχαίας ειδήσεις ή πνοή τοΰ ανέμου ήτο 
άδιάλειπτος εις τήν Δωδώνην30, έπεκράτησε παροιμιώδης φράσις,μάστιξ Κορκνραίων, 
ταυτόσημος προς τό Δωδωναϊον χαλκεϊον.

“Ηδη πρό 60 ετών ό Α.Β. Cook συνήγαγε, έπΐ τή βάσει τών άνωτέρω μαρτυριών, πολύ
τιμα συμπεράσματα31. Κατ’ αυτόν μεταξύ τών χρόνων τής συγγραφής τοΰ Δήμωνος και 
τοΰ Άριστοτέλους, ήτοι κατά τό τρίτον τέταρτον τοΰ 4ου αί., έπήλθε σοβαρά μεταβολή 
εις τήν μορφήν τοΰ ίεροΰ διά τής άντικαταστάσεως τοΰ έκ τριπόδων καί λεβήτων περι
βόλου μέ λιθίνην κατασκευήν.

Έκ τών άνασκαφών πράγματι προέκυψεν ότι περί τάς άρχάς τοΰ 4ου αί. κατεσκευάσθη 
ό μικρός ναΐσκος προς στέγασιν τών πολυτίμων άφιερωμάτων καί ένδεχομένως τό άγαλ
μα τοΰ Διός καί τής Διώνης, βραδύτερον δέ, πάντως έντός τοΰ 4ου αί., προσετέθη πρός νό
τον τοΰ ναΐσκου ό ίσοδομικός περίβολος (σχέδ. 3). Προφανώς ό τελευταίος άντικατέστη- 
σε τον παλαιότατον περίβολον τών τριπόδων καί λεβήτων, τών οποίων όμως ή μαντική 
σημασία διετηρήθη εις τό κερκυραϊκόν άνάθημα. Βεβαίως ή άρχική σημασία τών τριπό
δων καί τών λεβήτων δέν υπήρξε μαντική, άλλά φυλακτική καί άποτρόπαιος, διότι ό τρί- 
πους καί ίδίως ό ήχος τοΰ χαλκοΰ έθεωρεΐτο προφυλακτικός, άπελαστικός τών μιασμά
των 32. Τών άντιλήψεων τούτων έπιβιώσεις διετηρήθησαν μέχρι σήμερον ( κροΰσις κώδω
νος τών έκκλησιών, οί κώδωνες τών ζφων, τών άμφιων τών ιερέων κ.λ.π.). Επειδή ικα
νός αριθμός τοιούτων τριπόδων άνευρέθη κατά τάς άνασκαφάς τοΰ Καραπάνου καί τοΰ 
Δ. Εύαγγελίδου, τών όποιων τά άρχαιότερα δείγματα άνέρχονται μέχρι τοΰ τέλους τών 
γεωμετρικών χρόνων, επιβεβαιώνεται καί άρχαιολογικώς ή μαρτυρία τοΰ Δήμωνος.

Δυνάμεθα λοιπόν ώς έξής νά φαντασθώμεν τήν μορφήν τοΰ ίεροΰ πρό τής κατασκευής 
τοΰ ίσοδομικοΰ περιβόλου. Περί τό τέλος τοΰ 8ου π.Χ. αίώνος, ό περί τήν φηγόν άβατος 
χώρος, εις τάς ρίζας τής οποίας έπιστεύετο ότι ένφκει ό Ζεύς33, έπροστατεύθη διά χαλ
κών τριπόδων μέ λέβητας, τών οποίων ή σημασία ήτο φυλακτική καί άποτρόπαιος. Ή 
αρχαϊκή μορφή τοΰ έκ τριπόδων περιβόλου διετηρήθη καί μετά τήν κατασκευήν περί τό 
τέλος τοΰ 5ou ή άρχάς τοΰ 4ου αίώνος τοΰ μικροΰ ναΐσκου, έκσυγχρονισθεΐσα τελικώς διά 
τοΰ λίθινου ίσοδομικοΰ περιβόλου περί τάς άρχάς τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 4ou αίώνος (σχέδ. 3).

’Αλλά παρά ταΰτα ό άρχέγονος πυρήν τοΰ έκ τριπόδων πέριξ τής ίεράς δρυός ίεροΰ 
διετηρήθη βασικώς καί μετά τήν προσθήκην τοΰ ναΐσκου περί τό 400 π.Χ., όπως έπίσης 
καί μετά τήν άντικατάστασιν τών τριπόδων μέ τον άπλοΰν ίσοδομικόν περίβολον καί 
βραδύτερον κατά τον 3ον π.Χ. αιώνα μέ τον υψηλόν περίβολον καί τάς τρεις ίωνικάς 
στοάς έσωτερικώς.

Περί τής μορφής τοΰ ίεροΰ πρό τοΰ 8ου π.Χ. αίώνος ούδεμίαν ένδειξιν παρέσχον αί 
άνασκαφαί. ’Ασφαλώς όμως αυτή δέν θά ήτο πολύ διάφορος τής άρχικής μορφής τών 
άρχαϊκών καί κλασσικών χρόνων.

30. Στέφ. Βυζ. ε.ά.
31. The gong at Dodona, JHS 21 ( 1902) σ. 5 - 28" τοϋ αύτοϋ, Zeus II, σ. 826.
32. Σχόλ. είς Θεόκρ. II 35.
33. Ναίει δ’ εν ηυβμένι φηγόν, Ήσίοδ. Fr. 134. Πρβλ. και Στραβ. VII 7,10.
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

Τό θέρος τοΰ έτους 1959 έπεχειρήθη ύπό τοΰ γράφοντος ή άνασκαφή τοΰ κοίλου καί τής 
όρχήστρας τοϋ θεάτρου, ό δε καθηγητής Δ. Εύαγγελίδης, ό όποιος ήλθε διά τελευταίαν 
φοράν εις τήν Δωδώνην πολύ βραδύτερον, ένεκα τής μακρας άσθενείας του, είς την ο
ποίαν τελικώς υπέκυψε, προέβη είς τήν άπομάκρυνσιν των προ των αναλημμάτων τοΰ 
κοίλου έπιχώσεων δαπάναις τής’Αρχαιολογικής Εταιρείας34. Ή πλήρης άποχωμάτω- 
σις τούτων έπερατώθη τό φθινόπωρον τοϋ 195935, κατά δε τό θέρος τοΰ έπομένου έτους 
συνετελέσθη, κατόπιν έντολής τής 'Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως τοΰ 
Υπουργείου Προεδρίας, ή προσωρινή τοποθέτησις των έδωλίων είς τά δύο κατώτερα δια
ζώματα καί τών άναβαθμών 10 κλιμάκων (Πίν. 4 καί 6). Οΰτω κατέστη δυνατή ή όργά- 
νωσις έορτών είς Δωδώνην κατά τήν 5ην καί 6ην Αύγούστου 1960 με πρωτοβουλίαν τής 
Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών, κατά τάς όποιας έδιδάχθησαν ή «Ήλέκτρα» τοΰ Σο- 
φοκλέους καί αί «Χοηφόροι» τοΰ Αισχύλου, ένώπιον ακροατηρίου έξ 7.000 περίπου θεα
τών κατά τήν πρώτην παράστασιν καί 10.000 κατά τήν δευτέραν.

Μέ τήν βοήθειαν τοΰ γλύπτου κ. Στέλιου Τριάντη συνεκολλήθησαν τά υπάρχοντα τε
μάχια τών ιωνικών ήμικιονίων τών εισόδων τών δύο παρόδων καί τών ήμικιονίων τοΰ 
λίθινου προσκηνίου καί συνεπληρώθη μέ τρεις νέους θολίτας ή κορυφή τής τοξωτής πύ
λης τής σκηνής (Πίν. 4 καί 8 α). "Αν καί ή μελέτη τοΰ μνημειώδους θεάτρου καί ή σύν
ταξις τών όριστικών σχεδίων δέν έχουν άκόμη συμπληρωθή, έκρίθη σκόπιμον νά δο- 
θοΰν έδώ σύντομος περιγραφή του καί μερικαί κατόψεις τών διαφόρων οικοδομικών φά
σεων, έως ότου συντελεσθή ή μελέτη καί καταστή δυνατή ή πλήρης καί άκριβής σύντα
ξις τών σχεδίων36.

Τό κοΐλον τοΰ θεάτρου είναι λαξευμένον έντός τοΰ νοτιοδυτικοΰ άκρου γηλοφοσει- 
ρας, βραχίονος τής άνατολικής όροσειρας τής Μανωλιάσσας - 'Αγ. Νικολάου. Ή γη- 
λοφοσειρά αΰτη, ή όποια άπετέλει διαχωριστικήν γραμμήν μεταξύ τών δύο κυριωτέρων 
Ηπειρωτικών φύλων, τών Μολοσσών καί τών Θεσπρωτών, μέχρι τών περί τό 400 π.Χ. χρό
νων 37, καταλήγει ήρεμα παρά τούς πρόποδας τοΰ Τομάρου, διατέμνουσα τήν κοιλάδα είς 
δύο τμήματα. Τό βόρειον, πετρώδες καί άγονον, καλύπτεται άπό πρίνους καί δρΰς, τό δέ 
νότιον, πεδινόν καί εύφορον, έπικοινωνεΐ μέ τήν πρός νότον κοιλάδα τοΰ ποταμού Λού

34. Δοκιμαστικήν ερευνάν τοϋ θεάτρου ένήργησε πρώτος ό Καραπάνος, Dodone, σ. 13 - 16, κατά δέ 
τό έτος 1955 ήνοίξαμεν μέ τόν καθηγ. Δ. Εύαγγελίδην τάφρον άπό τοϋ τοίχου τής άρένας μέχρι περίπου 
τοϋ νοτίου τοίχου τής στοάς, δτε διεπιστώθη ή μετατροπή τοϋ θεάτρου είς άρέναν, ΠΑΕ 1955 σ. 172 - 3, 
πίν. 59α. Τό "Εργον 1955, σ. 58. Σύντομος περιγραφή τούτου περιλαμβάνεται είς τό άρθρον τοϋ γρά
φοντος είς Μεγ. Έλλ. Έγκ., έ.ά., σ. 758, έπίσης είς BCH 84 (1959) σ. 746 - 750, AJA 64 (1960) σ. 270, 
πίν. 74, είκ. 19 καί JHS (Archaeology) 1960 σ. 14, Gymnasium 68 (1961) σ. 225 - 226.

35. Είς τάς έργασίας αύτάς συμμετέσχε καί ή πτυχιοϋχος τοϋ ’Αρχαιολογικού καί 'Ιστορικού τμήμα
τος τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών δ. Πέπη Κρυστάλλη.

36. Τά σχέδια τοϋ θεάτρου έξεπόνησε μέ πολλήν έπιμέλειαν ό τριτοετής τότε σπουδαστής τής ’Αρ
χιτεκτονικής Σχολής τοϋ Πολυτεχνείου ’Αθηνών Κωνστ. Κυριακόπουλος. Είς τά σχέδια 8, 9,12 Γ καί 
15 έπηνέχθησαν μερικαί άναγκαϊαι προσθήκαι μέ τήν βοήθειαν τής σπουδαστρίας τοϋ αύτοϋ Πολυτε
χνείου, δ. Λεοντίνης Τσανάκα, μέ βάσιν τά σχέδια Κυριακοπούλου. Τά σχέδια 10, 11 καί 12 έξετέλε- 
σεν ό άρχιτέκτων Β. Χαρίσης, ό όποιος άνέλαβε καί τήν μελέτην στερεώσεως τών γιγαντιαίων αναλημ
μάτων τοϋ θεάτρου.

37. Περί τής διαχωριστικής αύτής γραμμής τών δύο κυριωτέρων γειτονικών φύλων, βλ. Σωτ. Ί. Δά- 
καρη, ’Αρχαιολογικές έρευνες, ’Αφιέρωμα είς τήν Ήπειρον 1954 ( είς μνήμην Χρ. Σούλη ) σ. 58 - 62.

2
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18 Σ. I. ΔΑΚΑΡΗ

ρου καί άπό εκεί μέ τόν Άμβρακικόν διά φυσικής καί άνετου διαβάσεως (Πίν. 4 α). Ή 
διάβασις αΰτη άπετέλει κατά τήν άρχαιότητα τήν κυρίαν αρτηρίαν επικοινωνίας τοϋ ίε- 
ροΰ μέ τήν νοτίαν Ελλάδα. Διά νά άποκτήση τό κοϊλον τό άναγκαΐον ύψος έβαθύνθη 
σημαντικώς τό δάπεδον τής βάσεως, ένεκα τούτου δέ ή ορχήστρα ευρίσκεται πολύ χα- 
μηλότερον τής άρχαίας επιφάνειας του έδάφους. ’Αλλά καί όπισθεν τοΰ στηθαίου τού 
άνωτάτου διαζώματος κατεσκευάσθη μέ άργούς λίθους καί λατύπην τεχνητόν έξαρμα, τό 
όποιον περιβάλλει έξωτερικώς τήν κορυφήν τοϋ κοίλου καί άποτελεΐ τόν μεταβατικόν 
σύνδεσμον άρχιτεκτονήματος καί φύσεως (σχέδ. II)38.
Ή όλη είκών τοϋ θεάτρου, τό όποιον άπό τήν κορυφήν τοΰ κοίλου θεώμενον φαίνεται 

νά κλείνη τήν γραφικήν κοιλάδα ώς γιγαντιαία άψίς βυζαντινοϋ ναοΰ, πρό των τελευταίων 
εργασιών έδιδε τήν έντύπωσιν βιαίας καταστροφής άπό φοβερόν σεισμόν ή άπό έπέμ- 
βασιν άνθρωπίνων χειρών (Πίν. 4α). ’Αλλά καί κατά τήν εποχήν των άνασκαφών τοϋ Κα- 
ραπάνου ή κατάστασις τοϋ κοίλου δέν φαίνεται ότι ήτο διαφορετική, διότι καί τότε τά 
έδώλια κατά μέγα μέρος ήσαν μετακινημένα καί έσχημάτιζον μάζαν συγκεχυμένην39. 
Ήτο δέ ή καταστροφή τοϋ κοίλου τοιαύτη, ώστε ό Καραπάνος δέν ήδυνήθη νά ύπολογί- 
ση παρά 49 μόνον σειράς έδωλίων, έναντι 57, καί ένα ένδιάμεσον διάδρομον άντί δύο. 
«Τά έδώλια», σημειώνει ό Δ. Εύαγγελίδης, «έχουν κατολισθήσει (εκτός τμήματος μι- 
κροΰ τής Δ. πλευράς ) έκ τής άρχικής των θέσεως καί έχει άποσαθρωθή τό ύπόβαθρον 
αύτών έξ άσβεστολίθου κατεσκευασμένον »40. Ή φθορά τής βάσεως των έδωλίων οφεί
λεται κυρίως εις τήν ποιότητα τοϋ άσβεστολίθου, ό όποιος ύπόκειται εις άποσάθρωσιν, 
προσβαλλόμενος εύχερώς άπό τήν υγρασίαν τοΰ έδάφους καί τόν πάγον κατά τόν χει
μώνα. Ένεκα τούτου τό άνώτερον δυτικόν ήμισυ τμήμα τοΰ κοίλου, τό έστραμμένον 
προς άνατολάς καί μεσημβρίαν, καί ώς έκ τούτου προφυλασσόμενον περισσότερον 
άπό τήν ύγρασίαν, διατηρείται καλύτερα, άν καί τά έδώλια έχουν μετακινηθή καί έδώ. 
Τό γεγονός άλλωστε ότι αί τέσσαρες κατώτεραι σειραί, ύπεράνω τοΰ τοίχου τής άρένας, 
αί όποϊαι άπεκαλύφθησαν κατά τήν πρόσφατον άνασκαφήν, διετηροϋντο εις πολύ καλυ- 
τέραν κατάστασιν, άποκλείει τήν βιαίαν καταστροφήν τοΰ κοίλου.

’Επειδή ή άποσάθρωσις τής βάσεως τών έδωλίων έπέφερε τήν μείωσιν τοϋ άρχικοϋ των 
ύψους (0.38 μ.) κατά 0.10-0.15 μ., τό άπολεσθέν ύψος συνεπληρώθη διά τής προσωρι
νής τοποθετήσεως υπό τά έδώλια άργών λίθων (Πίν. 6 β, 8 α).

’Από τήν μέχρι σήμερον έρευναν προέκυψεν ότι ή άρχική κατασκευή τοϋ θεάτρου άνέρ- 
χεται εις τούς χρόνους τοϋ βασιλέως Πύρρου (297 - 272 π.Χ.), εις τήν περίοδον δηλαδή 
τής πρώτης μεγάλης οικοδομικής άναπτύξεως τοϋ ίεροΰ, είναι δέ σύγχρονος μέ τήν κα
τασκευήν τοΰ τείχους τής άκροπόλεως πιθανώτατα, τών τετραστύλων προστύλων ναών 
Α, Γ, καί τοΰ Ζ πιθανώτατα, καί μέ τήν μνημειακήν διαμόρφωσιν τής 'Ιεράς Οικίας Ε1, 
διά τής προσθήκης πέριξ τοΰ κλειστοΰ ναΐσκου τοΰ στωικοϋ περιβλήματος, εις άντι- 
κατάστασιν τοΰ παλαιοτέρου ίσοδομικοϋ τεμένους. Αί διάφοροι οικοδομικοί φάσεις τοϋ 
θεάτρου περιγράφονται μέ συντομίαν έδώ.

Πρώτη περίοδος (297 - 272 π.Χ.). Κατά τήν περίοδον αυτήν κατεσκευάσθησαν τό κοΐ- 
λον τοϋ θεάτρου μέ τά πυργοειδή άναλήμματα (Πίν. 5), ή ορχήστρα εις σχήμα κατά τι

38. Άντιθέτως εις τά ρωμαϊκά θέατρα ό θεσμός ούτος καταργεΐται, μέ τήν προσθήκην έπΐ τοΰ 
άνω διαζώματος στοάς. Βλ. W. Zschietzschmann, Hellas und Rom 1959 σ. XIX.

39. Dodone, σ. 13.
40. ΠΑΕ 1955 σ. 173.
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ΚΑΤΟΨΙΣ ΣΚΗΝΗΣ 

1*. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

MM * . 1 f AM

Σχέδ. 9. Άναπαράστασις κατόψεως τοΟ θεάτρου των άρχ&ν του 3ου π.Χ. at.
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πλέον τοΰ ήμικυκλίου (Πίν. 4, 6β), ή λιθίνη σκηνή μέ τήν πρός νότον συνεχομέ- 
νην στοάν καί τό ξύλινον προσκήνιον (σχέδ. 8-9, Πίν. 4β, 7, 8α)41. Οί άναλημματικοί 
τοίχοι τοΰ κοίλου έχουν κατασκευασθή κατ’ ίσοδομικάς στρώσεις, ϋψους 0.50 - 0.65 μ., 
μέ τήν διαφοράν δτι συχνά ή μία ή καί αί δύο στεναί πλευραΐ των δόμων δέν είναι κάθε
τοι άλλά λοξαί, σχηματίζουσαι μέ τάς όριζοντίας σχήμα τραπεζίου μέ ίσχυράν έντασιν 
τής έπιφανείας καί απότομον μείωσιν εις τήν περί τούς αρμούς χώραν (Πίν. 5, 11 β καί 
σχέδ. 10). Πρό των άναλημματικών τοίχων των δύο νοτίων περάτων τοΰ κοίλου καί έξω- 
τερικώςτών υψηλών άναλημματικών τοίχων έχουν κατασκευασθή συμμετρικώς άνά δύο 
όρθογώνιοι πύργοι καί άνά εν μεγάλον κλιμακοστάσιον (Πίν. 5), άφ’ ενός μέν πρός ένί- 
σχυσιν τής άνθεκτικότητος τών τοίχων, άφ’ έτέρου δέ πρός άποφυγήν τής μονοτονίας 
τών μεγάλων άναλημματικών επιφανειών τής προσόψεως τοΰ κοίλου.

Ο "f \ $ Του /ΙΛΆ/· - Τοίχου k/“ 4·;>ο ΤΟ Λ* Ή Λ 20 ^ooPTlko A*
*ΑΤ©ΥΙ> ΓΛ/ψ/Α^·

Σχέδ. 10

Έπί του βασικού κύκλου τοΰ θεάτρου, διαμέτρου έσωτερικής 21.90 μ., έξωτερικής 
22.90 μ., έβαινεν ή τιμητική σειρά τών έδωλίων, ή προεδρία, συγκειμένη άπό άπλα έδώλια 
μέ κοίλη ν κατατομήν (σχέδ. 12 Α). Ό βασικός κύκλος διαγράφει τόξον κατά 1/16 μεγα- 
λύτερον τοΰ ήμικυκλίου, ήτοι κατά τό τόξον μιας κερκίδος, διότι ή διάμετρος τούτου 
διέρχεται διά τοΰ μέσου τών δύο άκραίων κερκίδων42. Ή προέκτασις τοΰ κύκλου τέμνει 
τήν πρόσοψιν τοΰ μεταγενεστέρου λίθινου προσκηνίου εις τό μέσον ακριβώς τών 6ου - 
7ου καί 12ου - 13ου μεταξονίων, ήτοι ή χορδή τοΰ τέμνοντος τήν πρόσοψιν τόξου ίσοΰται 
πρός 6 μεταξόνια καί επομένως πρός τό 1 /3 τοΰ όλου πλάτους τοΰ προσκηνίου.

Τό τεράστιον κοΐλον (μεγίστη διάμετρος 129 μ., ύψος άπό τοΰ βασικοΰ κύκλου μέχρι 
τοΰ άνωτάτου διαζώματος 24.50 μ., γωνία κλίσεως κοίλου 23°50')43 διαιρείται διά δύο

41. Είς τό σχέδ. 8 τά μέ βαθότερον τόνον δηλούμενα τμήματα.
42. Δέν έβεβαιώθη εΐσέτι κατά πόσον δ βασικός κύκλος έχει σχήμα U, κατασκευασθεΐς μέ περισσό

τερα τού ένός κέντρα, όπως π.χ. ό βασικός κύκλος τοϋ θεάτρου τής Έπιδαύρου, ή αποτελεί τμήμα κύ
κλου, άποψις πιθανωτέρα.

43. Συμφώνως πρός τάς μετρήσεις τού άρχιτέκτονος Β. Χαρίση ή κλίσις τού κοίλου άπό τού βασικού 
κύκλου μέχρι τής κορυφής είναι ένιαία, ίση πρός 50 % (γωνία = 23° 50').
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22 Σ. I. ΔΑΚΑΡΗ

διαζωμάτων εις τρεις ζώνας μέ 21, 16 καί 19 ή 20 σειράς εδωλίων έκαστον, ήτοι εν συ- 
νόλω 56 - 57 (Πίν. 6 β, 8 ) Μ. Ή βάσις τοϋ κοίλου όπισθεν τής προεδρίας (ίδέ κατωτέρω ) 
καί ή κορυφή περιβάλλονται έπίσης μέ δύο διαδρόμους. "Υψος εδωλίων 0.38 μ., πλάτος 
μετά τοϋ όπισθεν διαδρόμου, ό όποιος είσέχει ελαφρώς, 0.76 μ., υποτείνουσα 0.85 μ. 
Δέκα κλίμακες υπέρ τά δύο κατώτερα διαζώματα καί 19 εις τό άνω διαιρούν άκτινοειδώς 
τό κοΐλον άντιστοίχως εις 9 καί 18 κερκίδας, ούτως ώστε ή μεσαία κερκΐς νά εύρίσκεται 
έπΐ τοϋ κεντρικοΰ άξονος τοϋ κοίλου44 45. Οί άξονες των 10 κυρίων κλιμάκων δεν συγκλί

νουν εις τό αυτό σημεΐον τής όρχήστρας, άλλά οί μέν των δύο μεσαίων κλιμάκων, έκα- 
τέρωθεν τής κεντρικής κερκίδος, διέρχονται διά τοϋ κέντρου τής όρχήστρας, ένθα δια
τηρείται τό θεμέλιον τοϋ βωμοΰ (θυμέλης), οί δέ τών τεσσάρων έκατέρωθεν άξονες 
συναντώνται εις άπόστασιν 1.30 μ. περίπου νοτίως τοϋ κέντρου τής ορχήστρας- τέλος 
τά σημεία συναντήσεως τών άξόνων τής 2ας καί 8ης, 1ης καί 9ης κλίμακος εύρίσκον- 
ται άντιστοίχως κατά 0.45 καί 0.80 μ. νοτιώτερον.

"Οπισθεν τής προεδρίας ύπήρχε στενός διάδρομος, πλάτους 0.75μ. περίπου, προς κυκλο
φορίαν τών θεατών είς τό πρώτον διάζωμα,ό όποιος όμως κατηργήθη κατά τήν μετατροπήν 
τοϋ θεάτρου είς άρέναν (σχέδ. 8). Τοϋ διαδρόμου τούτου αί πλάκες έχρησιμοποιήθησαν 
προς κατασκευήν τών τοίχων τής άρένας ( Πίν. 4, 6 β, 7, 8 ). Τήν θέσιν τών πλακών 
τοϋ διαδρόμου μαρτυρεί ή ίσοπέδωσις τοϋ βράχου όπισθεν τών έδωλίων τής προεδρίας 
(Πίν. 8β). Αί πλάκες,αί όποΐαι άσφαλώς άνήκουν είς τόξονκύκλου,έχουντραχεΐαν έπιφά- 
νειαν κατά τά δύο άκρα, τά έκατέρωθεν τής προεδρίας καί τοϋ πρώτου έδωλίου, τήν δέ με
ταξύ τούτων ζώνην, πλάτους 0.70-0.75 μ.,λείαν, ένεκα τής τριβής έκ τής πολυχρονίου χρη- 
σιμοποιήσεως τοϋ διαδρόμου. Προσέτι τό όρθογώνιον τρίγωνον α β γ, ένθα τό α είναι τό 
σημεΐον τής κατακορύφου επί τοϋ βασικοΰ κύκλου τής πρόσθιας άκμής τοϋ πρώτου έδω-

44. Άρχικώς είχα ύπολογίσει είς τήν άνω ζώνην τοϋ κοίλου 21 σειράς έδωλίων, άντί τών 20, ώς φαί
νεται, άλλά καί τοϋτο δέν είναι βέβαιον, διότι δέν διευκρινήθη άκόμη ή θέσις τοϋ πρώτου έδωλίου ύπε- 
ράνω τοϋ δευτέρου διαζώματος (σχέδ. 12Γ).

45. Ή περίπτωσις μέ τήν κλίμακα έπί τοϋ κεντρικοΰ άξονος ( θέατρον Έπιδαύρου ) είναι σπανιωτέρα 
(θέατρον Κορίνθου, R. Stillwell, Corinth II (1952) πίν. III).
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Σχέδ. 12. ΤομαΙ τών A, Β, Γ διαζωμάτων τοΟ κοίλου
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λίου (προεδρίας) καί γ ή άνω προσθία άκμή τοϋ σωζομένου έκτου έδωλίου, έχει ύποτείνου- 
σαν (α γ) ΐσην προς 5,15 μ., ύψος δέ (β γ) ίσον προς 2.30 μ., δσον δηλαδή τό ύψος τών 
εξ πρώτων έδωλίων46. Επομένως (α β)2 = 5,152— 2,302 
= 26,522 — 5,290 = 21,232 καί αβ = V2U32 = 4.60 μ.

Άνευ όμως τοϋ υποτιθεμένου διαδρόμου όπισθεν 
τής προεδρίας τό μήκος τής αβ θά έπρεπε νά είναι 
3.80μ., δσον δηλαδή τό άθροισμα τοϋ πλάτους των 
πέντε έδωλίων (0,76X5), έπομένως ή προκύπτουσα 
διαφορά 0.80 μ. όφείλεται εις τόν διάδρομον, τοϋ 
όποιου τήν υπαρξιν διεπιστώσαμεν καί έξ άλλων λόγων47. Ή άνοδος εις τήν πρώτην ζώνην 
τοϋ κοίλου έγίνετο άπό τήν όρχήστραν μέ τήν βοήθειαν τών 10 κλιμάκων, εις δέ τάς άνω- 
τέρας δύο δι’ ιδιαιτέρων λίθινων κλιμάκων άπό τάς παρόδους, έξωτερικώς τών άναλημμά- 
των τοϋ κοίλου. Έπΐ τή βάσει τών άνευρεθέντων άρχιτεκτονικών μελών καί τών παρατη- 
ρηθέντων λαξευμάτων επί τών άναλημματικών τοίχων, προέβη ό άρχιτέκτων Β. Χαρίσης

Σχέδ. 13. ’Απόπειρα άναπαραστάσεως τής δυτικής έξωτερικής κλίμακος τοϋ κοίλου

46. Ή κατακόρυφος βγ, μετρηθεΐσα είς διάφορα σημεία διά χωροβάτου (άλφάδι), άπέδωσεν ύψος 
2.35 - 2.43 μ.

47. Είναι άλλωστε εύνόητος ή χρησιμοποίησις κατά τήν κατασκευήν τοϋ τοίχου τής άρένας τοϋ 
προχείρου δομικοϋ ύλικοϋ, πού προήρχετο άπό τήν άπομάκρυνσιν τής προεδρίας, των έδωλίων καί 
τοϋ διαδρόμου. Έκ τοϋ ύλικοϋ τούτου έχει κατασκευασθή ό περί τό κοϊλον ρωμαϊκός τοίχος.
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εις τήν γραφικήν άναπαράστασιν των δύο τούτων ιδιόμορφων λίθινων κλιμάκων,αί όποϊαι 
ώδήγουν εις τό μεσαΐον καί άνώτερον τμήμα τοΰ κοίλου. Τό προοπτικόν σκαρίφημα 
(σχέδ. 13) άναπαριστα τον πιθανόν τρόπον κυκλοφορίας των θεατών διά τής δυτικής 
εξωτερικής κλίμακος εις τό δεύτερον διάζωμα και δΤ αυτού εις τό άνώτερον τμήμα τοΰ 
κοίλου, αν και ή λύσις αυτή παρέχει σοβαράς δυσχερείας.

Ύπεράνω τού πρώτου διαζώματος, πλάτους μετά τού συνεχομένου εδωλίου 1.55μ., 
ύψοΰνται όρθοστάται, ύψους 0.48 μ., βαίνοντες επί ποδίου μέ κυμάτιον άνω, ύψους 0.20 - 
21 μ. (σχέδ. 12Β, Πίν. 8α), ύπεράνω δέ τοΰ μεσαίου, πλάτους 2.80 μ., όρθοστάται 
ύψους 1 μ., βαίνοντες επί άπλοϋ ποδίου, ύψους 0.30-0.31 μ., φέροντες ύπεράνω ιδίαν έπίστε-

Σχέδ. 14. Άναπαράστασις κατόψεως θεάτρου τοδ τέλους τοϋ 3°« π.Χ. αί.

ψιν μέ κυμάτιον, ύψους 0.20-0.21μ. (σχέδ. 12Γ).Είς τό ύψος των ορθοστατών τοΰ α διαζώ
ματος (0.48μ.) άντιστοιχοΰν δύο άναβαθμοί τών κλιμάκων, ύψους 0.24μ., έναντι του συνή
θους 0.18μ.- 0.20μ., καί βάθους κανονικού, 0.38μ. περίπου, εις δέ τό ύψος τών ορθοστατών 
τοΰ β' διαζώματος (1μ.), άντιστοιχοΰν τέσσαρες άναβαθμοί ύψους 0.25μ., άλλά μέ μικρό- 
τερον βάθος (0.30μ.). Ό ύπεράνω αναβαθμός περιορίζεται εις 0.22μ. ύψος, οί δέ άνώτεροι 
έπανέρχονται εις τό κανονικόν των ύψος, 0.18-0.20μ. Τό τελευταϊον ύπέρ τό κοΐλον διάζω
μα, τό όποιον άποτελεϊ τό άνώτερον πέρας τούτου, πλάτους 3.30μ., έκλείετο έξωτερικώς 
μέ παρομοίους ύψηλούς όρθοστάτας, ύψους 1.30μ., βαίνοντας επί τριβάθμου βάσεως 
ύψους Ι.ΙΟμ. περίπου, καί μέ έπίστεψιν μέ κυμάτιον, συνολικού ύψους περί τά 2.60 μέ
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τρα. To όπισθεν τοϋ τριβάθμου ποδίου καί των ορθοστατών έξαρμα τοϋ εδάφους έσχημα- 
τίσθη, ώς εΐπομεν, μέ τεχνητήν έπίχωσιν μικρών λίθων άργών καί λατύπης, άναγκαίαν 
προς στήριξιν των όρθοστατών καί τής κορωνίδος (σχέδ. 11). Προς άνατολάς τού κυρίου 
άξονος τού κοίλου άπεκαλύφθη εσχάτως πλατεία είσοδος, πλακόστρωτος, ή όποια φαίνε
ται ότι παρέμεινεν ήμιτελής, προοριζομένη διά τήν επικοινωνίαν των θεατών έκ τής κο
ρυφής τοϋ λόφου μέ τό τρίτον διάζωμα καί τήν άνω ζώνην τών εδωλίων ( σχέδ. 6 ).

Ή όρχήστρα( σχέδ. 8-9, Πίν. 4 β καί 6 β), διαμέτρου ( έσωτερικής ) 18.70μ. καί 
έξωτερικής 19.70μ., διαγράφει επίσης τόξον ομόκεντρον, ώς φαίνεται, προς τόν βασικόν 
κύκλον, κατά 1 /6 έπίσης μεγαλύτερον τοΰ ήμικυκλίου, περιβάλλεται δέ διά λίθινου πλαι
σίου, πλάτους 0.50μ. περίπου, καί έξωτερικώς διά στενού καί βαθέος όχετού (σχέδ. 12Α, 
Πίν. 3β καί 5 β), βάθους 0.92μ., πλάτους άνω εις τό στόμιον 0,48-0.50μ., χαμηλότερον
0.60μ. Κατ’ άποστάσεις, ούχί άπολύτως συμμετρικός, αί όποΐαι κυμαίνονται μεταξύ 3.00 
έως 3.60μ., γεφυρώνεται τό άνοιγμα τοϋ όχετού μέ όκτώ λιθίνας πλάκας, πλάτους 0,65- 
0,75μ., διά νά διευκολύνεται ή διάβασις τών θεατών. Τά μεταξύ τών πλακών τούτων ά- 
νοίγματα τού όχετού ίσως έκαλύπτοντο διά κινητών σανιδωμάτων κατά τήν λειτουργίαν 
τοΰ θεάτρου48. Τό λοιπόν προς τό προσκήνιον τμήμα τοΰ όχετού είναι υπόγειον, καλυ- 
πτόμενον υπό μεγάλων άσβεστολιθικών πλακών49. Ύπ’αύτάς, ώς καί εις τό σημεΐον συ- 
ναντήσεως μέ τό θεμέλιον τοΰ προσκηνίου, έσχηματίσθησαν μικροί σταλακτΐται, μή
κους 0,20-0,25μ. (Πίν. 9α) εις διάστημα 22 περίπου αιώνων. 'Ο οχετός συνέλεγε τά όμ
βρια ύδατα τοΰ κοίλου καί τής όρχήστρας, διά δέ τοΰ υπονόμου, ό όποιος διήρχετο υπό 
τό προσκήνιον καί τήν σκηνήν, όλίγον δυτικώτερον τής τοξωτής πύλης, άπωχετεύοντο 
έκτος τοΰ θεάτρου. Επειδή κατά τήν άνασκαφήν τό υπό τήν ορχήστραν, τήν σκηνήν, 
τήν στοάν καί τάς παρόδους βραχώδες δάπεδον άπεδείχθη ότι είναι σπηλαιώδες, προκύ
πτει ότι πιθανώτατα τά άποχετευόμενα ύδατα έξηφανίζοντο έκεΐ πλησίον εντός τών καρ- 
στικών ρωγμών καί τών κοιλοτήτων τών άσβεστολιθικών στρωμάτων.

Μεταξύ τοΰ όχετοΰ καί τής προεδρίας παρεμβάλλονται τό λίθινον πλαίσιον τοΰ όχετοΰ, 
πλάτους 0.50μ., καί στενός διάδρομος, πλάτους 0.65μ., όπισθεν δέ τοΰ βασικοΰ κύκλου καί 
τής προεδρίας, ώς εΐπομεν, διάδρομος πλάτ. 0.75μ. περίπου, προς κυκλοφορίαν τών θεα
τών διά τοΰ α διαζώματος (σχέδ. 9, Πίν. 6 β καί 8 β).

Εις τό κέντρον τής όρχήστρας διατηρείται τό θεμέλιον τής θυμέλης, διαστάσεων 
0.60Χ0.60μ., ή όποια έξηφανίσθη κατά τήν μετατροπήν τής όρχήστρας εις αρέναν.

Τήν άρχικήν σκηνήν (σχέδ. 9, Πίν. 4 β καί 6) άπετέλει όρθογώνιος αίθουσα μέ 
θαυμασίαν ίσοδομικήν τοιχοδομίαν (Πίν. 8α), μήκους 31.20μ., πλάτους 9.10μ., έχουσα 
εις τό μέσον τής νοτίας μακρας πλευράς τοξωτήν θύραν (Πίν. 7, 8 α, καί 9 β), έσωτερικώς 
δέ κατά τό Α καί Δ άκρον δύο τετράγωνα διαμερίσματα. Εις τό μεταξύ τούτων τμήμα τής 
προς τό κοϊλον προσόψεως ύπήρχον άντί τοίχου τέσσαρες τετράγωνοι πεσσοί, διαστά
σεων 0,45μ., άπολήγοντες άνω εις έπίκρανον μέ άβακα καί έχΐνον (σχέδ. 15 )50. Οί πεσσοί 
ούτοι, τών όποιων τμήματα ή καί τά ίχνη έδράσεως διασφζονται έπί ιδιαιτέρας βάσεως

48. Μερικοί τόρμοι μέ λείψανα έμπολίων καί μολυβδοχοήσεως ένίοτε, έπί τών έκατέρωθεν τοϋ 
όχετοΰ πλακών, έχρησίμευον πιθανώς πρός στερέωσιν τών σανιδωμάτων τούτων.

49. Μερικαί τούτων κατεστραμμένοι άντικατεστάθησαν μέ ώπλισμένας σιμεντόπλακας.
50. Τέσσαρες παρόμοιοι πεσσοί, διαστ. 0.49 X 0.43 μ., ύπήρχον εις τήν πρόσοψιν τής σκηνής τοϋ 

θεάτρου τών ΟΙνιαδών: Ε. Fiechter, Antike griechische Theaterbauten, Heft 2 ( Die Theater von Oiniadai 
und Neu Pleuron) 1931 σ. 9, είκ. 1, πίν. 1.
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έξ ορθογωνίου λίθου, διαστάσεων 1.15-1.25X0.85-0.90 μ., (Πίν. 7 καί 9 γ), έβάσταζον 
μαζί μέ τούς τοίχους των δύο διαμερισμάτων τήν στέγην τής σκηνής, ή οποία είχε καί 
δεύτερον δροφον.

Προ των πεσσών τής προσόψεως υπάρχουν έπί τής όρθογωνίου βάσεως ισάριθμοι τε
τράγωνοι όπαί,διαστάσεων 0.20Χ0.20μ.. βάθους0.35μ.,(σχέδ.15 καί Πίν. 10 γ) χρησιμεύου-

ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΝ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ

ΚΑΤΟΨΙΣ ΒΑΣΕΩΣ ΗΜΙΚΙΟΝΙΟΥ OP-OTiTONΙΟΥ

ΠΕΣΟΣ ΣΚΗΝΗΣ ΜΕΤΑ ΟΠΗΣ 
ΓΤΗΡΙΞΕΩΣ Ξ. ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΥ

ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ Κ.ΙΩΝ ΣΤΟΑΣ ΡΑΒΛΩΣΙΣ ΗΜΙΚΙΟΝΙΟΥ

Σχέδ. 15

σαι είς τήν πάκτωσιν των καθέτων ξύλινων δοκών τού πατώματος τοϋ προσκηνίου. Δύο 
αλλαι παρόμοιαι όπαί διακρίνονται έτι περαιτέρω, προ των προσθίων τοίχων των δύο δια
μερισμάτων τής σκηνής. Επειδή ή όρθογώνιοςβάσιςτώνπεσσώνκατεσκευάσθηέπιμήκης, 
ώστε νά έπαρκή άφ’ ένός μέν είς τήν έδρασιν των λίθινων πεσσών τής σκηνής, άφ’ έτέρου 
δέ είς τήν κατασκευήν προ αυτών τών τετραγώνων οπών, προκύπτει άναμφισβητήτως δτι 
ήδη κατά τήν αρχικήν κατασκευήν τού θεάτρου είχε προβλεφθή κατασκευή ξυλίνου προ
σκηνίου, τό όποιον έτοποθετεΐτο, οσάκις τό άπήτει ή διδασκαλία τοΰ δράματος51.

Άντιστοίχως προς τάς όπάς αύτάς τοΰ προσκηνίου διακρίνονται έπί τής έσωτερικής έ-

51. Ή έμφάνισις τοΰ ξυλίνου προσκηνίου ύπηγορεύθη έκ τών μεταβολών τάς όποιας έπέφερεν ή έμ- 
φάνισις τής νέας Κωμφδίας περί τάς άρχάς τοϋ 3°ο π.χ. αίώνος. Περί τούτου, όπως καί περί της μονι- 
μοποιήσεώς του διά λίθινης κατασκευής άπό τών μέσων τοΰ 3°» π.Χ. αίώνος καί έξης, βλ. W. Dins- 
moor. The Architecture of ancient Greece, έκδ. Γ, 1950, σ. 298 - 302.
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πιφανείας τοΰ νοτίου τοίχου τής σκηνής μεταξύ των δύο διαμερισμάτων ϊχνη τεσσάρων 
αντηρίδων, αί όποΐαι άφηρέθησαν με τήν κατασκευήν τής άρένας. "Αλλαι δύο διετήρήθη- 
σαν σχεδόν άθικτοι εντός των τριγωνικών διαμερισμάτων μεταξύ του τοίχου τής άρένας 
καί τής σκηνής (σχέδ. 8 καί 9). Προφανώς επί τών αντηρίδων τούτων καί τών άπέναντι 
τεσσάρων πεσσών καί τών τοίχων τών διαμερισμάτων, εις τά σημεία ακριβώς τών οπών 
τοΰ προσκηνίου, έστηρίζοντο αί εξ έγκάρσιοι δοκοί τοΰ πατώματος τής σκηνής. Ή διατή- 
ρησις τών δύο τούτων Αντηρίδων εις ΰψος 2.20 μ. προϋποθέτει δτι τό ύψος τοΰ πατώματος 
τής σκηνής καί έπομένως καί τοΰ προσκηνίου υπερβαίνει τά δύο μέτρα. Τό ΰψος τοΰ πα
τώματος δυνάμεθα άκριβέστερον νά ύπολογίσωμεν υπέρ τά 3 μέτρα έπί τή βάσει τής τοξω
τής πύλης τής σκηνής, ύψους 3.00μ.52, διότι τοΰτο άναγκαίως έστηρίζετο ύψηλότερον τοΰ 
τόξου τής θύρας53. Δυτικώς αυτής ύπάρχει λίθινον θεμέλιον, σχήματος ορθογωνίου, δια
στάσεων 1.25Χ2.00μ., τό όποιον έχρησίμευε πιθανώς ώς κλιμακοστάσιον τής κλίμακος 
ανόδου εις τό υπεράνω πάτωμα τής σκηνής.

Προς νότον ταύτης συνέχεται σύγχρονος στοά ισομήκης (σχέδ. 9, Πίν. 7 καί 8 α), πλά
τους 4.60μ.54, μέ 13 όκταέδρους στύλους εις τήν μακράν πλευράν καί δύο εις τήν δυτικήν, 
τομής όκταπλεύρου, έγγεγραμμένου εις τετράγωνον (σχέδ. 15), οί όποιοι άντικρύζουν έπί 
τοΰ άπέναντι τοίχου παραστάδα ήμιοκταπλεύρου κίονος55 56. Ή Αντίστοιχος Ανατολική 
στενή πλευρά, όπως καί τό άνατολικώτερον τμήμα τής νοτίας πλευράς, έκλείοντο διά 
ίσοδομικοΰ τοίχου.

Δευτέρα περίοδος, τέλος 3ου π. X. αί. (σχέδ. 8 καί 14). Τήν υπό τών Αίτωλών 
πυρπόλησιν τών ιερών οικοδομημάτων καί τής σκηνής τοΰ θεάτρου (219π.Χ.) έπηκο- 
λούθησεν, ώς είπομεν, ή άνοικοδόμησις τούτων. "Οπως υποστηρίζομεν εις τήν μνημονευ- 
θεΐσαν μελέτην μας περί τής Τέρας Οικίας, είς τήν άποκατάστασιν τοΰ ίεροΰ συνέβαλεν 
δ Φίλιππος Ε' ό Μακεδών μέ τά λάφυρα έκ Θέρμου (218 π.Χ.)86. Κατά τήν άνασκαφήν 
τοΰ θεάτρου δέν διεπιστώθησαν έπί τοΰ παρόντος Ασφαλή ίχνη τής πυρπολήσεως αυτής, 
ίσως διότι τά λείψανα τής καταστροφής άπεμακρύνθησαν κατά τάς μεταγενεστέρας έργα- 
σίας άνοικοδομήσεως, περί τών όποιων άμέσως κατωτέρω.

Ή σκηνή καί ή πρός νότον στοά παρέμειναν Αμετάβλητοι, είς τά άκρα δμως τής πρός 
τό κοϊλον πλευράς προσετέθησαν δύο μικρά, σχήματος τετραγωνικού, λίθινα παρασκή
νια, προέχοντα πρός τό μέρος τής σκηνής ( Πίν. 7, 9α καί 9β). Τούτων τό μέν δυτικόν έχει 
πλάτος 3,16 μ. καί βάθος 3,30 μ., τό δέ Ανατολικόν άντιστοίχως 3,15 μ. καί 3,05 μ. 
Έκ τοΰ δυτικού, τό όποιον έχει είσοδον έπί τής νοτίας στενής πλευράς καί ένα Ανα
βαθμόν (σχέδ. 15, Πίν. 10 α), έγίνετο πιθανώτατα ή άνοδος είς τό προσκήνιον διά ξύλινης

52. "Υψος άνοίγματος πύλης 2.50 μ.
53. Κατά τούς έλληνιστικούς χρόνους τό μέν βάθος τοΰ προσκηνίου ύπολογίζεται κατά κανόνα 

ίσον πρός τά 3 /10 περίπου ( 0.2929 μ.) της άκτΐνος της όρχήστρας ή τοΰ βασικού κύκλου ( Dinsmoor, 
έ.ά., σ. 301 - 302). Τό ΰψος τοϋ θεάτρου τών Οίνιαδών υπολογίζεται είς 2.70 - 2.80 μ., (Ε. Fiechter, έ.ά., 
σ. 12), τού Ώρωποΰ είς 2.46μ. (Ε. Fiechter, Das Theater in Oropos, σ. 16), της ’Ερέτριας είς 3.05 - 3.25μ. 
( τοΰ αύτοΰ. Das Theater in Eretria, σ. 38). Συνοπτικές περί τοΰ διαφόρου ΰψους των προσκηνίων, τό 
όποιον κυμαίνεται μεταξύ 2.70 - 4.20 μ. περίπου, βλ. Dinsmoor, ’έ.ά., σ. 303.

54. Τό πλάτος δηλ. είναι ίσον πρός τό ήμισυ τού πλάτους της σκηνης (9.15 μ.).
55. Μέ παρομοίαν στοάν έκ13 κιόνων είναι έφωδιασμένη έπίσηςή σκηνή τοΰ θεάτρου της Σικυώνος, 

τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 3°« π.Χ. αίώνος, βλ. Ε. Fiechter, Das Theater in Sicyon 1931 πίν. 1-2 καί 4. 
Διά τήν χρονολόγησιν αύτ. σ. 31-32.

56. Βλ. άνωτ. σ. 10-11 καί ύποσ. 17.
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ή λίθινης κλίμακος57. Τούτων δμως τάΐχνη έξηφανίσθησαν μέ τήν άφαίρεσιν τής άνατο- 
λικής μακρας πλευράς τοΰ δυτικού παρασκηνίου π ρός κατασκευήν τού τοίχου τής άρένας. 
Μεταξύ των δύο τούτων παρασκηνίων, ώς πλαισίων, κατεσκευάσθη τό λίθινον προσκή- 
νιον, μήκους ίσου πρός τήν σκηνήν (31.20 μ.), πλάτους 3.15 μ., μέ 18 Ιωνικά ήμικιόνια 
έπί τής προσόψεως έκ καλής ποιότητος ασβεστόλιθου (Πίν. 7)58. Των ήμικιονίων σώ
ζονται κατά τό πλεΐστον αί χωρισταί ϊωνικαί βάσεις, διαμέτρου 0.37 μ., συμφυείς μέ τήν 
γένεσιν τοΰ κορμού των, διαμέτρου 0.295 μ., συμφυούς έπίσης όπισθεν μέ όρθογώνιον 
πεσσόν, διαστάσεων 0.40X0.235 μ. (σχέδ. 15). Των πεσσών τούτων ή όπισθία έδρα 
φέρει κατά μήκος των δύο άκμών άνά μίαν εγκοπήν, πρός τοποθέτησιν των παρενθέτων 
ζωγραφικών πινάκων, τούς όποιους άπήτει κάθε φορά ή διδασκαλία τής τραγωδίας59. 
Πρός καλυτέραν μάλιστα στερέωσιν τών πινάκων ύπάρχουν έπί τών τετμημένων πλευρών 
τών πεσσών ορθογώνιοι τόρμοι (Πίν. 10 γ). Έπί τού στυλοβάτου τού μεσαίου μεταξονίου 
διακρίνονται δύο έγκοπαί είς σχήμα Γ, διά τό θύρωμα τού προσκηνίου. Τά ήμικιόνια 
έχουν έννέα πλήρεις ίωνικάς ραβδώσεις καί δύο ήμισείας έκατέρωθεν, είς τό σημεΐον με- 
ταβάσεως πρός τόν πεσσόν. Τό τόξον τών ραβδώσεων έχει κατασκευασθή μέ δύο διαφο
ρετικός άκτΐνας καί τρία κέντρα (σχέδ. 15). Αί βάσεις άποτελούνται από τήν σκοτίαν με
ταξύ δύο σπειρών μέ άπόθεσιν, τών όποιων ή έντασις άντιστοιχεΐ μέ τό μέσον τού τό
ξου60. Ή κάτω σπείρα ένίοτε παραλλάσσει ( σχέδ. 15 ).

Τά ήμικιόνια τού προσκηνίου έστεφον ήμίτομα ιωνικών κιονοκράνων, ΰψους 0.155μ., 
μέ κοιλόκυρτον έχΐνον καί ευθύ έπίθημα, άπολήγον είς δύο έκατέρωθεν σπείρας διαμέ
τρου 0.115μ., μέ 2 1/2 έλικας καί χαμηλόν όφθαλμόν είς τό μέσον (Πίν. 11α). Ή πλαγία 
δψις τών σπειρών έχει διαμορφωθή είς σαλπιγγοειδές άνθος, τού όποιου ό μίσχος, ώς 
σχοινίον, διέρχεται υπό τόν έχΐνον, ένούμενος μέ τόν κάλυκα τού άνθους τής άντιστοί- 
χου σαλπιγγοειδούς σπείρας.

Τήν τραχεΐαν έπιφάνειαν τοΰ λίθου έκάλυπτεν άρχικώς προστατευτικόν στρώμα λεπτού 
έπιχρίσματος, δπως μαρτυρούν τά έπ’ αυτής διατηρούμενα έλάχιστα ίχνη μαρμαροκονίας. 
Παρόμοιον έπίχρισμα έπομένως θά έκάλυπτε καί τούς ήμικίονας τοΰ προσκηνίου καί τών 
εισόδων τών έκατέρωθεν παρόδων, έκ τοΰ αύτοΰ λίθου κατεσκευασμένου.

Δυνάμεθα νά χρονολογήσωμεν τά φυτόμορφα κιονόκρανα τοΰ προσκηνίου, τών ό
ποιων ή συχνή χρήσις εις τήν Ήπειρον βεβαιώνεται έκ τών άνασκαφών τής Κασσώπης, 
τής ’Απολλωνίας καί τής Φοινίκης, είς τόν προκεχωρημένον 3ον π.Χ. αιώνα ή εις τάς 
άρχάς τοΰ έπομένου61.

57. Τήν απονμιν αύτήν πρώτος έξέφρασεν ό Γεν. Διευθυντής τής Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί Ά- 
ναστηλώσεως, κ. Ίω. Παπαδημητρίου.

58. Δέκα όκτώ ήμικίονες, άλλα μέ διαφορετικήν διάταξιν, ύπήρχον έπίσης είς τήν πρόσοψιν τοΟ προ
σκηνίου τού θεάτρου τών ΟΙνιαδών κατά τήν β' φάσιν του ( τέλος 3°» π.Χ. αί. ), μέ μεταξόνιον 1.52 μ., 
έναντι 1.533 τής Δωδώνης, βλ. Ε. Fiechter, έ.ά., σ. 11.

59. Όμοιοι άκριβώς πεσσοί μέ συμφυείς ήμικίονας προέρχονται άπό τό προσκήνιον τοΟ θεάτρου 
τών Οίνιαδών, τούς όποιους ό Fiechter έ.ά., σ. 11, χαρακτηρίζει δωρικούς, χωρίς νά άποκλείη καί τόν 
Ιωνικόν ρυθμόν, έφ’ όσον αί αύλακώσεις θά έκαλύπτοντο μέ μαρμαροκονίαν. Ότι δμως καί έκεϊ ήσαν 
ΙωνικοΟ ρυθμού μαρτυρούν τό Ιωνικόν γεΐσον τοΰ θεάτρου τών Οίνιαδών ( βλ. καί ύποσ. 50), καί οί 
πανομοιότυποι ιωνικοί ήμικίονες τοΰ θεάτρου τής Δωδώνης.

60. Όμοίαν άκριβώς κατατομήν παρουσιάζει ή Ιωνική βάσις τής Τεράς Οίκίας, έκ τού αύτού άσβεστο- 
λίθου κατεσκευασμένης, τών χρόνων τού Φιλίππου Ε' (σχετικώς είς τήν ύπό έκδοσιν μελέτην περί 
τής Τεράς Οίκίας), καί τής ύποστύλου αιθούσης Ε2 (άνωτ. ύποσ. 19).

61. L. Rey, Albania I (1925) σ. 16, είκ. 11 καί II (1927) σ. 19, είκ. 11 -13 καί σ. 23. Ε. Dyg-
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Ύπεράνω των ήμικιονίων τούτων έβαινε λίθινον έπιστύλιον μέ γεισήποδαςκαΐκυμάτιον 
(σχέδ. 15). Έν τοιοϋτον έπιστύλιον διατηρείται άκέραιον, μήκους 1.54 μ., όσον δηλαδή 
και τό μεταξόνιον τοϋ προσκηνίου ( 1.533μ.). Ή κατατομή του είναι παρομοία πρός τό 
γεΐσον των προπύλων τής άνατολικής παρόδου (πρβλ. σχέδ. 16), άποτελεΐται δέ άπό 
πλουσίαν έναλλαγήν λοξών εύθυγράμμων ταινιών και κοιλοκύρτων κυματίων62. Είς τά 
άκρα τής άνω έπιφανείας όπισθεν υπάρχουν δύο όρθογώνιοι τόρμοι, διαστάσεων 22 X 10 
έκ., πρός πάκτωσιν τών ξυλοδοκών τοϋ ξυλίνου πατώματος63. ’Ισάριθμοι έπομένως πρός 
τά ήμικιόνια έγκάρσιοι δοκοί, διαστάσεων 20X20 έκ. περίπου, έστήριζον τό πάτωμα τοϋ 
προσκηνίου.

Μεταβολή σοβαρά έπίσης έπήλθε καί είς τάς λιθίνας κλίμακας άνόδου είς τό κοϊλον, έ- 
ξωτερικώς τών πυργοειδών άναλημμάτων, πρό τών όποιων κατεσκευάσθησαν χαμηλότε
ροι ίσοδομικοί τοίχοι ( σχέδ. 8), βαστάζοντες άνωφερικόν άνδηρον (Πίν. 5 καί 10 α άρι- 
στερά ). Ή άνοδος είς τό β' διάζωμα κατά τήν περίοδον αύτήν δέν έγίνετο πλέον άπό τάς 
παρόδους, άλλά διά τοϋ άνδήρου, αί δέ κλίμακες, αί όποΐαι ώδήγουν άπό τάς παρόδους είς 
αύτό,κατηργήθησαν. Ή προσπέλασιςείςτό γ'διάζωμα έγίνετο έπίσης διά τοϋ άνδήρου καί 
ύψηλότερον διά τών δύο κλιμάκων τών άναλημμάτων, όπως περίπου δεικνύει ή προοπτι
κή άναπαράστασις τοϋ σχεδ. 13. Έπί τοϋ δυτικού άνδήρου (Πίν. 5α), κατασκευασθέν- 
τος διά τεχνητών έπιχώσεων, έτοποθετήθησαν συγχρόνως (βλ.κατωτ. σ. 39-40 ) είκοσι- 
τρεΐς σειραί έδωλίων έκ τής αυτής ποιότητος λίθου, έκ τής όποιας εϊχον κατασκευασθή 
καί οί ίσοδομικοί τοίχοι τών άνδήρων, μέ κατεύθυνσιν άπό Α-Δ, διακοπτόμενοι ύπό κλί- 
μακος.Ότι τά έδώλια ταϋτα άνήκουν είςτόΣτάδιον,έχον κατεύθυνσιν άπό άνατολών πρός 
δυσμάς, δέν ύπάρχει άμφιβολία- τούτου δέ τήν ϋπαρξιν περί τό τέλος τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος 
ή τάς άρχάς τοϋ έπομένου προϋποθέτουν αί άναγραφαί είς έπιγραφάς νικητών κατά τούς 
γυμνικούς άγώνας τών Ναΐων64. Είς τον Πίνακα 11 β διακρίνεται σαφώς ή τεχνητή έπίχω-

gve-Fr. Poulsen-K. Rhomaios, Das Heroon von Kalydon (1934), σ. 331 έξ. Έτερον έκ Φοινί
κης παρά L. Ugolini, Albania Antica II (1932) σ. 172, είκ. 104, έτερον δέ έξ ’Απολλωνίας παρά 
L. Heuzey-H. Daumet, Mission de Macedoine, Paris 1876, σ. 398, πίν. 32, 2. Σ. Ί. Δάκαρης ΠΑΕ 
1952 σ. 356, είκ. 40' 1954, σ. 205 είκ. 4 (Κασσώπης). Περί της έξαπλώσεως τοϋ τύπου Dyggve - 
Poulsen - Rhomaios, έ. ά., σ. 400 έξ. Τό είκονιζόμενον τοϋ προσκηνίου τοϋ θεάτρου της Δωδώνης 
είναι άσφαλώς άρχαιότερον τοϋ Ήρφου τής Καλυδώνος τοϋ β' ήμίσεος τοϋ 2ου π.Χ. αί. (αότ. σ. 
331 -332, είκ. 35 καί πίν. IV, I), νεώτερον δέ τοϋ κιονοκράνου τής Φιλιππείου στοάς τής ’Ολυμ
πίας, οίκοδομηθείσης ευθύς μετά τό 338 π.Χ. (Olympia II, πίν. 81,1), σύγχρονον δέ τής Παλαί- 
στρας τής ’Ολυμπίας (Olympia II, πίν. 74, 6 καί 13. Bericht liber die Ausgrabungen in Olympia 
( 1940/41 ) σ. 19, είκ. 6) καί τής Κασσώπης.

62. Παραπλήσιον είναι τό γεΐσον τοϋ προσκηνίου τοϋ θεάτρου τών Οίνιαδών, βλ. Ε. Fiechter, ε. ά. 
σ. 9, πίν. 2 PG 4.

63. ’Αντίστοιχοι τόρμοι θά ύπήρχον καί έπί τοϋ γειτονικού έπιστυλίου. Έπομένως οί τόρμοι θά είχον 
τετράγωνον σχήμα, διαστάσεων 22 - 20 έκ., όσον δηλαδή τό πάχος τών δοκών τοϋ πατώματος καί τών 
καθέτων δοκών τοϋ προσκηνίου (20 X 20 έκ.).

64. Κατά τήν άνοιξιν τοϋ έτους 1962 άπεκαλύφθησαν είς τήν άπέναντι πλευράν, τήν νοτίαν, σει- 
ραί έδωλίων, έδραζόμεναι έπί άναλημματικοϋ τοίχου, πρός τό μέρος δέ τοϋ θεάτρου τό ήμικυκλι- 
κόν πέρας τοϋ Σταδίου (σφενδόνης ). Ή κατασκευή τοϋ γιγαντιαίου θεάτρου κατά τούς χρόνους τοϋ 
Πύρρου ΰποθέτει τήν καθιέρωσιν ή τήν άνακαίνισιν τής πεντετηρικής έορτής τών Ναΐων είς Δωδώνην 
(πρβλ. καί W. Tarn, Ant. Gonatas, σ. 59). Περί τής άνανεώσεως τών ίερών καί τών έορτών κατά τούς 
έλληνιστικούς χρόνους γενικώτερον, βλ. Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. II, σ. 78 έξ. καί Τ. Klee, Zur Geschi- 
chte der Gymn. Agonen, σ. 114, 119. Είς έπιγραφάς έκ Δωδώνης, όχι άρχαιοτέρας τοϋ 3ου αίώνος, 
SGDI 1348, 1370-71. Ήπ. Χρ., έ. ά., σ. 248, 3, άναφέρονται καί άρχοντες κατά τά Νάϊα, άγωνοθέ-
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σις, ή όποια έκάλυψε τήν χαμηλοτέραν επιφάνειαν τοΰ αναλήμματος καί τοΰ άνατολικοΰ 
πύργου. Εντός των έπιχώσεων τούτων άνευρέθη χαλκοΰν νόμισμα τής Άμβρακίας, χρή
σιμον διά τήν χρονολόγησιν τής τοποθετήσεως των έδωλίων τοΰ σταδίου (βλ. κατωτέρω 
σ. 39).

Σχέδ. 16. Κάτοψις καί τομή άρχιτεκτονικών μελών των δύο είσόδων των παρόδων
( τέλος 3ου π.Χ. αί.)

Οί μεταξύ των άνδήρων καί τής σκηνής χώροι προ των παρόδων έκοσμήθησαν τώρα 
με διπλήν είσοδον, ή οποία έχει τήν μορφήν συνεπτυγμένου ιωνικού προπύλου (σχέδ. 
14). Αί τρεις παραστάδες έκαστου προπύλου κοσμούνται άμφιπλεύρως μέ ιωνικά ήμικιό- 
νια (Πίν. 10α καί 11γ, δ), περιβάλλονται δε εις τό εξωτερικόν των άκρον μέ κυμάτιον 
καί αστράγαλον, λεπτής εργασίας (σχέδ. 16, Πίν. 12α ). Ή διάμετρος των ήμικιονίων καί

της, ναΐαρχος, ναΐκοί, εδθυνοι. Είς έπιγραφήν έκ Πριήνης (Inschr. von Priene 234), Σικυώνος (IG, 
IV, 428), Τεγέας (IG, V, 2, 118) ’Αθηνών καί Δήλου (βλ. ύποσ. 72), των άρχών τοϋ 2ου π.Χ. αί. ή 
τέλους τοϋ 3°», άναφέρονται νικηταί κατά τούς γυμνικούς άγώνας των Ναΐων. ’Αγωνοθέτης άναφέρεται 
έπίσης περί τά μέσα τοϋ 3ου μ.Χ. αί. είς λιθίνην έπιγραφήν,τήν όποιαν διασώζει 6 Κυριάκός έξ Άγκώ- 
νος καί τής όποιας τμήμα άνεΰρον τό 1959 είς τό πλακόστρωτον οίκίας τοΰ Κάστρου Ίωαννίνων, βλ. 
BCH 84 (1960) σ. 744-45. JHS (1960) σ. 14. Ρ. Franke, Die Miinzen σ. 30 καί ύποσ. Ι,πίν. 58,4.
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αί σπεΐραι των βάσεων των δύο προπύλων, αί όποΐαι, σημειωτέον, φέρουν ίχνη ήμιτε- 
λοϋς επεξεργασίας, διαφέρουν εις μέγεθος καί εις λεπτομέρειας της μορφής. Αί βάσεις 
άποτελοΰνται άπό μίαν σκοτίαν μεταξύ δύο σπειρών, μέ απλήν ή καί διπλήν άπόθεσιν. 
Τό τόξον των σπειρών είναι τμήμα κύκλου μέ τήν μεγαλυτέραν έντασιν εις τό μέσον. Με- 
γαλυτέρων διαστάσεων είναι οί ήμικίονες τής δυτικής παρόδου μέ έννέα άκεραίας ρα
βδώσεις καί δύο ήμισείας κατά τά άκρα, αί όποΐαι άποτελοϋν τόξον κύκλου μέ μίαν 
ακτίνα (σχέδ. 16 ). Τυπολογικώς ομοιάζουν στενότατα αί βάσεις αύταί, δπως καί αί ίωνι- 
καί βάσεις τοϋ προσκηνίου, μέ τάς ίωνικάς βάσεις τής 'Ιεράς Οικίας (Ε1), τών χρόνων τού 
Φιλίππου Ε'65 66.

Τμήμα τοϋ προέχοντος γείσου τοϋ προπύλου μέ έπίστεψιν κυματίου καί γεισήποδας ύπ’ 
αυτό, όμοιου πρός τό τοϋ προσκηνίου, προέρχεται έκ τής ανατολικής εισόδου (σχέδ. 16). 
Προ τοϋ δυτικοϋ προπύλου καί παρά τόν άνατολικόν τοίχον τοϋ άνδήρου χαίνει βαθεΐα 
ρωγμή, διευρυνομένη βαθύτερον έν εΐδει φρέατος. Τοϋτο τό φυσικόν σπήλαιον, έξέλαβεν 
ίσως ό Καραπάνος ως τεχνητήν κατασκευήν, ύποθέσας ότι σχετίζεται μέ τάς δραματι
κός παραστάσεις ή μέ φρέαρ άποχετεύσεως 6β.

"Αν καί δέν έμελετήθη άκόμη όριστικώς ό τρόπος τής στεγάσεως τής σκηνής, ή όποια εί
χε καί δεύτερον όροφον, ή διάταξις τών φερόντων τήν στέγην άρχιτεκτονικών στοιχείων, 
δηλ. τοϋ όπισθίου τοίχου τής σκηνής μέ τούς έκατέρωθεν κίονας τής προσόψεως καί τής 
στοάς, καθορίζει τήν μορφήν στέγης άμφικλινοΰς μέ κλίσιν πρός τό κοΐλον καί τήν στοάν, 
καί μέ κορυφήν περί τό μέσον τής σκηνής. Ή στέγη έκαλύπτετο μέ πήλινους κεράμους, 
μερικοί τών όποιων φέρουν έντυπον σφραγίδα μέ τήν έπιγραφήν ΔΙΟΣ ΝΑΟΥ (=Διός Νά- 
ου=Ναΐου) τών περί τό 200 π.Χ. χρόνων (Πίν. 12 )67, άλλά οί ήγεμόνες καλυπτήρες ήσαν 
λίθινοι, άπολήγοντες έμπροσθεν εις φυτόμορφον άνθέμιον μέ 6 φύλλα, έκατέρωθεν τοϋ με
σαίου, μεγαλυτέρου φύλλου (Πίν. 12 δ καί ε). Τούτων ή μορφή χρονολογικώς ευρίσκεται 
πλησιέστερον μάλλον πρός τό τέλος τοϋ 3ou π.Χ. αίώνος παρά περί τάς άρχάς. Τό άνθέ
μιον τοϋ λίθινου ήγεμόνος καλυπτήρος τοϋ Πίν. 12 δ, χρονολογούμενον ίσως όλίγον βρα- 
δύτερον, εις τόν 2ον π.Χ. αί., προέρχεται φαίνεται έκ μεταγενεστέρας επισκευής68. Παρό
μοια στέγη έκάλυπτεν έπίσης καί τήν άρχαιοτέραν σκηνήν τών άρχών τοϋ 3ου αίώνος.

Τρίτη περίοδος (168 π.Χ. μέχρι τών χρόνων τοϋ Αύγούστου). Ή νέα μορφή τοϋ θεά
τρου δέν διετήρήθη έπί πολύ, διότι μετά πάροδον ήμίσεος περίπου αίώνος τό θέατρον 
φαίνεται ότι ύπέστη καταστροφήν μέ τήν κατάληψιν τής Ηπείρου ύπό τών Ρωμαίων τοϋ 
Αιμίλιου Παύλου (168 π.Χ.). Κατ’άπόφασιν τής Ρωμαϊκής Συγκλήτου 70 πόλεις καί φρού
ρια τής Ηπείρου κατεστράφησαν, 150.000 δέ άνθρωποι έπωλήθησαν ώς δοΰλοι. Τήν κα
ταστροφήν Ιδίως ύπέστησαν οί Μολοσσοί,οί συμμαχήσαντες μέ τόν Περσέα τής Μακεδο
νίας έναντίον τής Ρώμης69. Αί άνασκαφαί εις τόν χώρον τοϋ ίεροΰ κατά τήν περίοδον 1952- 
1959, περιορισθεΐσαι κυρίως εις έκτασιν,πού εΐχεν έπανειλημμένως έρευνηθή καί παλαιό- 
τερον άπό τόν Καραπάνον, Σωτηριάδην καί Εύαγγελίδην, δέν έφεραν εις φως σαφή ίχνη

65. Βλ. ύποσ. 60.
66. Dodone, σ. 16.
67. Βλ. καί Ρ. Franke, Die Miinzen, σ. 312 (5α), πίν. 61, Ια. b.
68. Σχετικώς, βλ. καί εις τήν μελέτην περί τής Ίερας Οικίας.
69. Πολύβ. XXX 15,5. Στράβ. VII 7,3 (322). Liv. XLV 34. Πλούτ. ΑΙμ. ΠαΟλ. 29. Πρβλ. καί Cross, 

Epirus, A Study in Greek constitutional development, 1932 σ. 98-99. Holleaux, CAH, VIII, 272-73. 
Scullard, JRS 35 (1945) σ. 58 έξ. Βλ. καί ύποσ. 71.
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τής ρωμαϊκής καταστροφής. Άλλα ώς θρησκευτικόν κέντρον των Μολοσσών ή Δωδώνη, 
άπότών αρχών τοϋ 4ουπ.X. αϊώνος,επόμενον ήτο νά μη παρέμεινεν άνέπαφος.Τοϋτοφαίνε
ται νά έπιβεβαιώνη ή άνασκαφική ερευνά τοϋ θεάτρου. Εις τό δάπεδον τής σκηνής καί τής 
νοτίας στοάς μέχρι τής δυτικής παρόδου διεπιστώθη συνεχές καί ευκρινές στρώμα πυρπο- 
λήσεως, τό όποιον δυνάμεθα νά συνδέσωμεν μέ τήν καταστροφήν τοϋ Αιμίλιου Παύλου, 
διότι πέριξ τής ΝΔ γωνίας τής στοάς άνευρέθησαν, διεσκορπισμένα έπΐ τοϋ δαπέδου καί 
εντός τοϋ λεπτοΰ στρώματος τής καταστροφής 22 χαλκά νομίσματα άποκλειστικώς άμ- 
βρακικά τών χρόνων τοϋ Κοινοΰ τών Ήπειρωτών (234-168 π.Χ. )70.

70. Θησαυρός έξ 175 χαλκών νομισμάτων (71 τοΟ κοινοΰ τών Ήπειρωτών, καί 104 τής Άμβρακίας ), 
τά όποια ό Ρ. Franke χρονολογεί είς τούς μετά τό 148 π.Χ. χρόνους ( Die Miinzen, σ. 323-327, πίν. 67 ), 
εφθασεν έσχάτως είς τήν Συλλογήν τής Ν. Ύόρκης, Coin Galleries. Είς τά άμβρακικά νομίσματα άπαν- 
τοΰν τρεις τύποι:

1) Κεφαλή ’Απόλλωνος δεξιά, κάτωθι Λ/βαίτυλος ’Απόλλωνος Άγυιέως, έπιγραφή, Α-Μ-Β-Ρ, έντός 
κοτίνου στεφάνου (3 νομίσματα).

2) Κεφαλή ’Απόλλωνος άριστερά/τρίπους καί έπιγραφή Α-Μ, έντός στεφάνου κοτίνου (1 νόμισμα ).
3) Κεφαλή Διώνης δεξιά/βαίτυλος’Απόλλωνος Άγυιέως, έπιγραφή Α-Μ-Β-Ρ-, μέ διάφορον διάταξιν 

έντός στεφάνου κοτίνου (100 νομίσατα).
Είς τά νομίσματα νοτίως τής σκηνής τοϋ θεάτρουάπαντοΰν έντελώς διάφοροι τύποι: α) Κεφαλή ’Απόλ

λωνος, δεξιά άκτινοστεφής/’Απόλλων γυμνός μέ τόξον βαδίζων, έπιγραφή Α-Μ-Β-Ρ, ένίοτε μονόγραμ
μα ή καί τά άρχικά τοΰ όνόματος τοϋ άρχοντος (ΜΝΑ, TAN, Τ), πρβλ. Σβορώνον - Head, Ίστορ. 
Νομισμάτων σ. 401 έξ., BMC. XVIII, 4 (νομίσματα 10). β) Κεφαλή ’Απόλλωνος δαφνοστεφής (είς 
έν νόμισμα όπισθεν τής κεφαλής τό όνομα ΚΑΛΛΩΝ) Ζευς βάλλων τόν κεραυνόν, έπιγραφή 
Α-Μ-Β-Ρ καί μονόγραμμα ΑΡ (νομίσματα 9). γ) Κεφαλή Ήρακλέους δεξιά μέ λεοντήν/’Απόλλων κα- 
θήμενος, κρατών τόξον, έκατέρωθεν Α-Μ-Β-Ρ, κάτω Α ή ΑΡ. (νομίσματα 2 ). δ) "Εν νόμισμα ώς τό ύπ’ 
άριθ. 3 τής συλλογής Coin Galleries, άλλά άριστερά τής Διώνης τά γράμματα ΙΩ.

Τήν άρχαιοτέραν κοπήν τών νομισμάτων τούτων μαρτυρούν οί διαφορετικοί νομισματικοί τύποι 
(α, β, γ), ή έπιμελής έργασία, όπως καί ή δήλωσις τοΰ όνόματος τοΰ άρχοντος καί τό μονόγραμμα, τά 
όποια λείπουν χαρακτηριστικώς άπό τά νομίσματα τοΰ θησαυροΰ ( Περί τής δηλώσεως τοΰ μονογράμ
ματος τοϋ όνόματος τοΰ άρχοντος είς τά νομίσματα τοΰ Κοινοΰ τών Ήπειρωτών τών χρόνων 234 - 168 
βλ. Ρ. Franke, έ.ά., σ. 31, ίδίως 326 - 327, περί δέ τοΰ Κοινοΰ μετά τό 148 π.Χ., αύτ. σ. 218 - 219 ).

Είς άλλην θέσιν, νοτίως τής σκηνής έπίσης, έκ πέντε νομισμάτων χαλκών τά τέσσαρα είναι όμοια 
πρός τά α, β, γ,εν δέ τοΰ Κοινοΰ τών Ήπειρωτών (234 - 168 π.Χ.), κεφαλή Άρτέμιδος, Σ Ω/Έπιδορα- 
τίς, ΑΠΕΙ-ΡΩΤΑΝ έντός στεφάνου κοτίνου (πρβλ. Ρ. Franke, αύτ. σ. 209, Gruppe VII 12α= πίν. 42 V 
381 -388).

Τέλος είς τό δυτικόν δωμάτιον τής σκηνής άνευρέθησαν οκτώ άλλα συγκεντρωμένα χαλκά νομίσμα
τα έντός λεπτοΰ στρώματος πυρκαϊάς, ύπεράνω τοΰ βραχώδους έδάφους. Έπί τών εξ πρώτων τοΰ Κοι- 
νοΰ τών Ήπειρωτών (234 - 168 π.Χ.), μέ ίσχυρώς βεβλαμμένην τήν έπιφάνειαν ένεκα τής έπιδράσεως 
τοΰ πυράς, είκονίζεται κεφαλή Άρτέμιδος άριστερά, άρχικά όνόματος ΔΕ ή ΑΙ-ΒΟ (;) έπιδορατίς 
κάθετος, έπιγραφή ΑΠΕΙ-ΡΩΤΑΝ, έντός στεφάνου κοτίνου ( πρβλ. Ρ. Franke, έ. ά., σ. 149, 
GruppeVII 2 b, c, d= πίν. 38 V 291 - πίν. 39V 309, Gruppe VII 6 b == πίν. 41 V 359 - 361, Gruppe VII 7 b 
= πίν. 41 V 365 - 374).

’Εκ τών λοιπών νομισμάτων, τών όποιων ή βλάβη τοΰ πυρός δέν είναι τόσον σαφής, τό εν άνήκει είς 
τήν κατηγορίαν 3 τής συλλογής Coin Galleries, τό δέ έτερον δέν δύναμαι νά αναγνωρίσω ώς Ηπει
ρωτικόν.

Έκ τών άνωτέρω προκύπτει άσφαλώς ότι τά νομίσματα τοΰ θεάτρου έκόπησαν κατά τούς χρόνους 
τοϋ Κοινοΰ τών Ήπειρωτών (234 - 168 π.Χ.), τό δέ στρώμα πυρκαϊάς συνδέεται άσφαλώς μέ τήν Ρω
μαϊκήν καταστροφήν. Είς τοΰτο συμφωνεί καί ό Ρ. Franke, ό όποιος είδε τά νομίσματα. Προσέτι τά νο
μίσματα τοΰ Κοινοΰ μέ τήν Άρτεμιν, τήν έπιδορατίδα καί τά ονόματα άρχόντων, Δ Ε, AI - Β Ο (;) 
ήσαν έν χρήσει μέχρι τοΰ έτους 168/7 π.Χ. (άλλως παρά P.Franke.o. 146, 3 ).Κατά πόσον όμως τά άμ
βρακικά νομίσματα μέ τήν κεφαλήν Διώνης καί τόν βαίτυλον (κατηγορία 3 τής Coin Galleries ) είναι

3
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34 Σ. I. ΔΑΚΑΡΗ

Ό έκ τής τρομακτικής καταστροφής υπό των Ρωμαίων άντίκτυπος εις τό ιερόν τής Δω
δώνης ήτο ακόμη αισθητός κατά τούς χρόνους του Στράβωνος (VII, 7, 10), ό όποιος ως 
εξής περιγράφει την κατάστασιν τοΰ ιερού' έκλέλοιπε δέ πως και τό μαντεϊον τό εν Δωδώ
νη, καθάπερ τάλλα, περί δέ τής Ηπείρου σημειώνει- όμως ενάνδρει ήτε ’Ήπειρος πάσα και 
ή Ίλλνρίς- νϋν δέ τά πολλά μεν ερημιά κατέχει, τα δ’ οίκονμενα κωμηδόν και εν ερείπιοις λεί- 
πεται (VII 7,9 )71.

Μερικαΐ έν τούτοις πρόχειροι έπισκευαί τού προσκηνίου καί τής σκηνής είχον συντε- 
λεσθή μέχρι των χρόνων τοΰ γεωγράφου, διότι εις τήν πρόσοψιν τής σκηνής καί τού προ
σκηνίου διεπιστώθησαν λείψανα τοίχου ρωμαϊκών χρόνων άπό αργούς λίθους καί ασβε- 
στον, ό όποιος άντικατέστησε τούς καταστραφέντας ήμικίονας καί πεσσούς (Πίν. 7,σχέδ. 
8). Δεδομένου δέ, ότι εύθύς μετά τόν Στράβωνα, περί τούς χρόνους τοΰ Αύγούστου, μετε- 
τράπη τό θέατρον εις άρέναν, τό δέ προσκήνιον καί ή πρόσοψις τής σκηνής άφηρέθησαν, 
προκύπτει τό άσφαλές συμπέρασμα, ότι αί πρόχειροι αύταί έπισκευαί άνάγονται εις τούς 
πρό τοΰ Αύγούστου καί μέχρι τής Ρωμαϊκής κατακτήσεως χρόνους. Επειδή δέ καί εις επι
γραφήν έκ Δήλου τής άρχαίας ’Αγοράς ’Αθηνών, τών χρόνων 150-130 π.Χ.72 γίνεται λόγος 
περί γυμνικών άγώνων εις τήν Δωδώνην κατά τήν έορτήν τών Ναΐων, δυνάμεθα νά υποθέ- 
σωμεν ότι μέ τήν άναβίωσιν τής πεντετηρικής αυτής εορτής, κατά τήν όποιαν έτελοϋντο 
γυμνικοί, δραματικοί, ένδεχομένως δέ καί μουσικοί άγώνες, έγιναν αί άνωτέρω πρόχειροι 
έπισκευαί τής σκηνής καί του προσκηνίου, περί τά μέσα τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος. Ή άναβίωσις 
τών εορτών καί ή κατά κάποιον τρόπον άποκατάστασις τοΰ ίεροΰ μαρτυρούν περί νέας ά- 
κμής τοΰ ίεροΰ. Διά νά άνταποκριθή είςτάςάνάγκας τών προσκυνητών τό ίερόν τής Δωδώ
νης έκοψε,κατάτήν περίοδον 168-148 π.Χ. πιθανώς, χαλκοΰν νόμισμα μέ τήν προτομήντοΰ 
Ναΐου Διός καί άετοΰ ή τής Άρτέμιδος καί μέ τήν έπιγραφήν ΙΕΡΕΥΣ ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ 
ΑΡΓΕΑΔΗΣ73. Τήν λειτουργίαν νομισματοκοπείου εις τό ίερόν περί τούς χρόνους τού
τους άπέδειξεν έσχάτως χαλκοΰν τεμάχιον μέ δύο συνεχόμενα άσφράγιστα πέταλα νομί
σματος, τό όποιον άνευρέθη κατά τό έτος 1958 ύψηλότερον τοΰ στρώματος τής κατα
στροφής (219 π.Χ.) εις τόν παλαιόν ναόν τής Διώνης Γ74.

Στρώσιν μέ ίχνη καταστροφής υπεράνω τοΰάρχαιοτέρου ρωμαϊκού στρώματος, ή όποια 
έκ πρώτης όψεως φαίνεται νά χρονολογήται έντός τοΰ 1ου π.Χ. αίώνος75, δυνάμεθα ίσως

τών χρόνων τοΰ Κοινού, μετά τό 148 π.Χ., ( πρβλ. Ρ. Franke, αύτ. σ. 324 - 327 ) χρήζει περαιτέρω έρεύ- 
νης. Βέβαιον είναι πάντως ότι καί πρό τοΰ 168 π.Χ., ίσως δέ μετά τό 187 ( Ρ. Franke, αότ. σ. 325 - 327 ), 
ή Άμβρακία έξέδιδεν ίδιον νόμισμα ( τύποι α, β, γ, δ ), με εΰρεϊαν κυκλοφορίαν, ώστε είς τήν Δωδώ
νην νά ύπερισχύη τού νομίσματος τοΟ Κοινού.

71. Τήν οικονομικήν καί πολιτικήν κατάστασιν τής’Ηπείρου μετά τήν καταστροφήν έκφράζει τό γε
γονός, ότι εκτοτε καί έπί μακρόν διάστημα δύο μόνον πόλεις τής ’Ηπείρου έκοψαν ίδικόν των χαλκοΰν νό
μισμα μικρας κυκλοφορίας,ήΠανδοσία καί ή Φοινίκη (Ρ.Franke, DieMiinzen, σ. 31 καί 218 έξ.). ’Αλλά 
ή άποψις ότι οί Θεσπρωτοί, ώς σύμμαχοι τών Ρωμαίων κατά τόν τρίτον Μακεδονικόν πόλεμον, δέν ύπέ- 
στησαν καταστροφήν ( Liv. XLIII 21. 4, St. Oost, Roman Policy in Epirus and Acarnania in the Age of 
the Roman Conquest of Greece, 1954, σ. 79, 131, ύποσ. 68. P. Franke, έ.ά., σ. 218 ) άποδεικνύεται έκ τών 
τελευταίων άνασκαφών τού Νεκρομαντείου τής Έφύρας άμφίβολος, διότι άσφαλώς τό ήπειρωτικόν τούτο 
ίερόν κατεστράφη άπό τούς Ρωμαίους τοΰ Αίμιλίου Παύλου (Τό Έργον 1961 σ. 124-125 ).

72. IG II 3, 1319, IG V2, 113, 21 έξ. St. Dow Hesperia 4 ( 1935 ) σ. 89, 2.
73. Ρ. Franke, έ.ά.σ. 31-34' πρβλ. καί 308-311, πίν. 2-3. Ό Franke είχε τήν καλωσύνην νά μέ πληρο- 

φορήση βραδύτερον ότι τά νομίσματα αύτά έκόπησαν πιθανώτερον κατά τούς χρόνους τού Αύγούστου.
74. Αότ. σ. 223 - 3, πίν. 52, 1.
75. Ή στρώσις αυτή φαίνεται άρχαιοτέρα τών χρόνων τής άρένας.
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νά συνδέσωμεν μέ τήν επιδρομήν εις τό ίερόν των Θρακών τοϋ Μιθριδάτου (87 π.Χ.).
Τετάρτη περίοδος (χρόνοι Αύγούστου, σχέδ. 8). Τήν τύχην πολλών ελληνικών θεά

τρων όπέστη καί τό θέατρον τής Δωδώνης, μέ τήν μετατροπήν του εις άρέναν. Ό άνεμος 
του βαρβαρικοϋ συρμού τών ρωμαϊκών θηριομαχιών, ένδεχομένως δέ καί μονομαχιών, 
έπνευσεν έως εδώ καί παρέσυρε τό αβρόν άνθος τής άρχαίας τραγωδίας.

Αί τέσσαρες κατώτεραι σειραί εδωλίων μετά τής προεδρίας καί τού όπισθεν διαδρόμου 
άπεσπάσθησαν καί πρό τής πέμπτης σειράς άνυψώθη τοίχος προστατευτικός, ύψους 
2.80μ., (Πίν. 4 β, 6 β, 7 καί 8), κατεσκευασμένος εξ υλικού τού κοίλου καί τής σκηνής, 
έπιχρισμένος μέ άσβεστοκονίαν, ό όποιος άπέκοψε περαιτέρω τό προσκήνιον καί τήν 
πρόσοψιν τής σκηνής, ενωθείς μέ τόν όπισθεν τοίχον αυτής. Εις τά μεταξύ τού τοίχου 
τής άρένας καί τών αρχαίων τοίχων τής σκηνής δημιουργηθέντα τριγωνικά διαμερίσμα
τα (σχέδ. 8, Πίν.4α, καί β), έφυλάσσοντο τά ζώαδιάτάς θηριομαχίας, κυρίως δέ ταύ
ροι καί άγριόχοιροι, όπως προκύπτει άπό τά άνευρεθέντα εντός αυτών οστά, σχετιζόμενα 
μέ τήν λατρείαν τής Δωδώνης76. Τά ζώα είσήρχοντο εις τήν κονίστραν διά τών δύο πυ
λών τών τριγωνικών διαμερισμάτων (σχέδ. 8, Πίν. 4, 7 β, καί 13 γ). Έτέρα θύρα, εις τήν 
όποιαν κατέφευγον οί άγωνιζόμενοι έν ώρα κινδύνου, κατεσκευάσθη επίσης εις τόν τοί
χον πρό τής μεσαίας κερκίδος (Πίν. 6 β καί 8 β). Έπί τού νοτίου τοίχου τής σκηνής ήνοί- 
χθησαν μικρά παράθυρα, όπόθεν ίσως παρείχετο είς τά ζφα τροφή. Δύο άλλα μεγαλύτερα 
άνοίγματαείςτόν τοίχον τής σκηνής, εκατέρωθεν τής τοξωτής πύλης (Πίν. 8 α), όφείλονται 
πιθανώς είς τήν μετατροπήν αυτήν τού θεάτρου. Τό δάπεδον τής άρχαίας ορχήστρας έκα- 
καλύφθη μέ έπιχώσεις, ύψους περίπου 0.50 μ., αί όποΐαι έπέχωσαν βεβαίως τόν όχετόν, 
τήν βάσιν τής θυμέλης καί τούς στυλοβάτας τού προσκηνίου καί τής σκηνής μέ τά ύπολει- 
φθέντα τμήματα τών ήμικιονίων, τών πεσσών καί τών λειψάνων τών ρωμ. τοίχων.

Τοιουτοτρόπως έσχηματίσθη ευρύχωρος κονίστρα σχήματος περίπου έλλείψεως, διαμέ
τρου 33.10 καί 28.15 μ. Είς τούς Πίν. 8 α καί 9 β, οί όποιοι είκονίζουν τήν τοξωτήν θύ- 
ραν τής νοτίας πλευράς τής σκηνής καί τήν θύραν τού δυτικού τριγωνικού διαμερίσμα
τος, είναι εύδιάκριτον τό ύψος τής δημιουργηθείσης έπιχώσεως τής κονίστρας. Εντός τού 
έπιχωσθέντος οχετού άνευρέθησαν αρχιτεκτονικά μέλη, κυρίως δέ λίθινοι άνθεμωτοί α
κροκέραμοι καί ρωμαϊκά νομίσματα. Επειδή τά εντός τούτου νομίσματα είναι τών χρόνων 
τού Αύγούστου, ύπεράνω δέ, έκτος τούτων, ύπήρχον καί άλλα μεταγενέστερα νομίσματα, 
φαίνεται μάλλον βέβαιον, ότι ή μετατροπή τής ορχήστρας είς κονίστραν έπήλθε κατά

76. Ή σχέσις τοϋ κάπρου μέ τήν λατρείαν τοϋ Διός τής Δωδώνης προκύπτει άπό έλλιπές χωρίον τοϋ 
Παυσανίου (IX 8,1 ), κατά τό όποιον είς τό ίερόν τής Δήμητρος τών Ποτνιών τής Βοιωτίας ές τά μέγαρα 
καλούμενα άφιάσιν ύς των νεογνών, δηλαδή χοιρίδια νεογέννητα, τά όποια κατά τόν περιηγητήν ένεφα- 
νίζοντο τό έπόμενον έτος είς τήν Δωδώνην. Ή ρΐψις λοιπόν νεαρών κάπρων ( πιθανώς ένιαυσίων, διότι τό 
έπόμενον έτος ένεφανίζοντο είς τήν Δωδώνην ) έντός τοϋ μεγάρου ( βόθρου ) τοϋ ίεροϋ είναι φιλολο- 
γικώς μαρτυρημένη.

Προσέτι μεταξύ τών άγορασθέντων παρά τοϋ Καραπάνου εύρημάτων έκ Δωδώνης φυλάσσονται είς τό 
’Εθνικόν Μουσεΐον ’Αθηνών (αίθουσα Καραπάνου) δύο άλτήρες μολύβδινοι, εχοντες τό σχήμα κά
πρου ( Πίν. 13 α, βάρος άριστεροΰ 1.660 γραμμάρια, δεξιού 1.760). Είς τό μέσον τών άλτήρων ύπάρχουν 
σαφή ίχνη σιδηροϋ ήλου πρός άνάρτησιν. Προφανώς οί άλτήρες άνετέθησαν είς τόν Νάϊον Δία άπό κά
ποιον άθλητήν, νικητήν τοϋ άλματος κατά τά Νάϊα. Ή χρήσις έπομένως κατά τούς άγώνας άλτήρων — ό- 
μοιωμάτων κάπρου — καί ή άνάθεσίς των είς τόν Νάϊον Δία έξηγοϋν τήν σχέσιν τοϋ ζφου μέ τήν λα
τρείαν τοϋ Διός, τής όποιας ό χθόνιος χαρακτήρ είναι έντονος ( περισσότερα είς τήν περί τής Τέρας 
Οικίας μελέτην).
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τούς χρόνους τοϋ Αύγούστου. Είναι γνωστόν τό ενδιαφέρον τοΰ αύτοκράτορος διά τήν ύπ’ 
αυτού ίδρυθεΐσαν πόλιν παρά τον Άμβρακικόν,τήν Νικόπολιν,είς τήν όποιαν έγκατέστη- 
σε τούς παλαιμάχους Ρωμαίους στρατιώτας77. Άλλ’ ότι καί ή Δωδώνη εΐλκυσε τό ένδιαφέ- 
ρον τοϋ αύτοκράτορος προκύπτει καί άπό άνέκδοτον έπιγραφήν, άμυδρότατα διακρινο- 
μένην, έπί βάσεως άφιερωματικής, ή όποια άνευρέθη πρό τής Τέρας Οικίας, μέ ψήφισμα 
τιμητικόν υπέρ τής Λιβίας, τής συζύγου τοΰ Όκταβίου78, ένθα άνέγνωσα: άγωνοθε-
το[0ντος—] / του. μ. Μο[λ]οσ [σοϋ], / τό Κοινόν τ ώ ν— / Λιβίαν τήν [—] / Καίσαρος

• · · · · · '

σείβαστοΰ].
Κατά τά μέσα τοΰ 2ου μ.Χ. αίώνος τό ιερόν πάντως εΐδεν ήμέρας άκμής, διότι ό Παυ

σανίας (I 17,5) χαρακτηρίζει τοΰτο ώς άξιον θέας79. Τό γεγονός έξ άλλου, ότι τό 132 μ.Χ. ό 
Άδριανός έπεσκέφθη τήν Δωδώνην, μαρτυρεί περί τής νέας άκμής τοΰ ίεροΰ80. Περί τά 
μέσα τοΰ 3ου μ.Χ. αίώνος έτελοΰντο άκόμη τά Νάϊα,όπως μας πληροφορεί τό μνημονευθέν 
τμήμα τιμητικοΰ ψηφίσματος έπί λίθου, τό όποιον εύρέθη έσχάτως εϊς τό Κάστρον των 
Τωαννίνων, καί ολόκληρον διασφζει ό Κυριάκός έξ Άγκώνος, έπισκεφθείς τήν πόλιν 
τον χειμώνα τοΰ έτους 1434-581. Πάντως κατά τούς χρόνους τοΰ Ίουλιανοΰ τοΰ ’Αποστά
του τό άρχαΐον ίερόν ύφίστατο άκόμη, διότι παρ’ αύτοΰ έζήτησε χρησμόν ό αύτοκράτωρ, 
όλίγον πρό τής έκστρατείας του έναντίον τών Περσών (362 μ.Χ.)82. Ή ιερά δρΰς πρέπει 
νά είχε άποκοπή κατά τούς χρόνους τοΰ Συμμάχου, ύπάτου κατά τό έτος 391 μ.Χ.83. Ό 
χρόνος τής όριστικής έγκαταλείψεως τοΰ θεάτρου θά καθορισθή ίσως μετά τήν μελέτην 
τών εύρημάτων τοΰ ύπεράνω, τρίτου κατά σειράν, στρώματος καταστροφής, τό όποιον 
άσφαλώς όφείλεται είς τούς Χριστιανούς· διότι αί ύπεράνω έπιχώσεις, ύψους 3-3.50 μ., 
είναι πλέον καθαραί, άνευ ούδεμιάς ένδείξεως ζωής. Άποτελοΰνται άπό παχεϊαν άργι- 
λοΰχον ίλύν, χρώματος ώχροτέφρου καί ένίοτε άπό στρώσεις άμμώδεις, προφανώς έναπο- 
θέσεις τών ύδάτων, τά όποια κατέκλυζον έπί αίώνας τήν χαμηλήν έπιφάνειαν τοΰ θεάτρου 
καί τοΰ πέριξ χώρου, κατερχόμενα έκ τοΰ Τομάρου καί έκ τής κατωφεροΰς κοιλάδος.

’Αλλά καί ή νέα χριστιανική λατρεία δέν έπέζησεν έπί πολύ84, διότι κατά τήν διάρκειαν

77. Π. Φουρίκης, Ήπειρ. Χρον. 3 Hesperia (1928 ) σ. 118-119. Ή μετατροπή τοΰ θεάτρου είς αρέναν 
ύποθέτει τήν έγκατάστασιν είς τήν περιοχήν Ρωμαίων έποίκων( τήν παρατήρησιν όφείλω είς τόν καθη
γητήν κ. Schefold ). Ό Στράβων, VII 324, άναφέρει έπίσης τό Βουθρωτόν... έποίκονς εχον Ρωμαίους.

78. Είς τό Ιερόν έπίσης είναι αίσθητός ό άριθμός τών νομισμάτων τοΰ Αύγούστου. Βλ. Είρ. Βαρούχα- 
Χριστοδουλοπούλου, ΠΑΕ 1955 σ. 180. Κατά τούς χρόνους τούτους έπίσης έκόπησαν ίσως τά χαλκά 
νομίσματα μέ τήν έπιγραφήν ίερεύς Μενέδημος Άργεάδης ( βλ. άνωτ. ύποσ. 73).

79. Γης δε τής Θεσπρωτίδος εστι μέν που καί άλλα θέας άξια ίερόν τε Δ ιός έν Δωδώντ) καί ιερά τοΰ θεοϋ 
φηγός.

80. Βλ. σχετικάς παραπομπάς είς RE I, στ. 512 (Ziehen). Ρ. Franke, Die Miinzen, σ. 30.
81. Βλ. ύποσ. 64.
82. Θεοδώρ. Έκκλ. 'Ιστορ. III 21.
83. Serv. Σχόλ. Verg. Aeg. Ill 466. Ρ. Franke, έ. ά. σ. 30.
84. Τής περιόδου τής έπικρατήσεως τοϋ Χριστιανισμού τεκμήριον άποτελοΰν αί δύο χριστ. βασιλικοί, 

ή μεταγενεστέρα τρίκογχος (ΠΑΕ 1929 σ. 109 - 110, 1930 σ. 55-62) καί ή ύπ’ αύτήν μέ έγκάρσιον κλιτός 
άρχαιοτέρα.ΤόΈργον 1957 σ. 42-46, είκ. 44). Ή Δωδώνη είχε καταστή κατά τόν 5ον μ.Χ. αίώνα έδρα Ε
πισκοπής καί ώς τοιαύτη ύφίστατο μέχρι τών μέσων τοΰ 6°» αίώνος : Honigmann, Byzant. 16,1942/3 σ. 56 
έξ., δτε ήρημώθη όριστικώς έξ αίτιας τής περί τό 550 έπιδρομής τών Γότθων (Προκόπιος, Γοτθ. Πόλ. IV. 
22 ), τών κατοίκων συνοικισθέντων πιθανώς είς τήν ύπό τοϋ ’Ιουστινιανού περί τό 530 μ.Χ. οίκοδομη- 
θεϊσαν Νέαν Εϋροιαν, όπου ή πόλις τών Ίωαννίνων ( Σ.Ι. Δάκαρης, ’Ιωάννινα, ή νεώτερη Εΰροια, Ήπειρ. 
Εστία, 1952, τεϋχ. 6, σ. 537-554. ΠΑΕ 1951, σ. 174 ύποσ. 2.
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τοΰ 6ου μ.Χ. αίώνος ό χώρος τής Δωδώνης, ή όποια είχε καταστή και έδρα ’Επισκοπής, 
φαίνεται νά έγκαταλείπεται όριστικώς έξ αιτίας τών συχνών βαρβαρικών έπιδρομών. Τά 
τελευταία ευρήματα εις τό ίερόν είναι μερικά χαλκά νομίσματα βανδαλικά τοΰ 5-6°“ μ.Χ. 
αίώνος85.

Περί τών διαφόρων κινητών ευρημάτων θά γίνη λόγος εις τήν τελικήν δημοσίευσιν τοΰ 
θεάτρου. Άρκούμεθα εδώ νά μνημονεύσωμεν μόνον τά πολυάριθμα πήλινα άντικείμενα 
εις σχήμα καρδίας καί κυκλοτερούς σφηνός (Πίν. 13 β ) με βάσιν πεπλατυσμένην (διαμέ
τρων 3-6X2,5-5 έκ.), τά όποια άνευρέθησαν διεσκορπισμένα εις τό δάπεδον τής δυτικής 
παρόδου μέχρι τής ΝΔ γωνίας τοΰ στυλοβάτου τής νοτίας στοάς. Παρόμοια είναι γνωστά 
άπό τό ίερόν τών Δελφών86. Ή άνεύρεσις μεγάλου άριθμοΰ τοιούτων άντικειμένων εις τήν 
δυτικήν είσοδον τοΟ θεάτρου υποβάλλει τήν ιδέαν ότι πρόκειται περί εισιτηρίων θεάτρου 
καί ούτω πρέπει νά έρμηνεύσωμεν καί τά παρόμοια άντικείμενα τών Δελφών, τών ό
ποιων ή χρήσις δεν έχει έρμηνευθή.

Ή χρονολόγησις τον θεάτρου. Μέ τήν κατάληψιν τής Ηπείρου ύπό τών Ρωμαίων 
(168 π.Χ.) ή σκηνή τοΰ θεάτρου κατεστράφη, ώς εΐπομεν ( σ. 33-34 ), διά πυρός. Επειδή 
έκτοτε καί μέχρι τών χρόνων τής μετατροπής του εις άρέναν παρουσιάζεται μία μόνον 
έντελώς πρόχειρος έπισκευή τής σκηνής, έπεται ότι αί δύο προγενέστεροι οικοδομικοί 
φάσεις (α καί β) είναι άρχαιότεραι τοΰ έτους 168 π.Χ. Ή κατά τήν περίοδον 168 π.Χ. μέ
χρι τών χρόνων τοΰ Αύγούστου χρονολόγησις τής δευτέρας φάσεως, κατά τήν οποίαν 
προσετέθησαν εις τήν άρχικήν σκηνήν τό λίθινον προσκήνιον, τά παρασκήνια καίτά δύο 
έκατέρωθεν πρόπυλα μετά τών συνεχομένων αναλημμάτων τών ανδήρων πρό τοΰ κοίλου 
(σχέδ. 14), ώς καί τό λίθινον στάδιον, είναι καί δι’ άλλους λόγους άδύνατος, ένεκα τής 
άθλιας καταστάσεως τής ’Ηπείρου καί τής μεγάλης παρακμής τοΰ ίεροΰ τής Δωδώνης 
μετά τό τρομακτικόν πλήγμα, τό όποιον ύπέστη ή χώρα ύπό τών Ρωμαίων ( άνωτ. σ. 32 
κ. έξ.). Τήν καταστροφήν αυτήν έπηκολούθησαν έρήμωσις καί έρείπωσις, τό δέ δωδω- 
ναΐον μαντεΐον είχε σχεδόν έγκαταλειφθή (Στραβ. VII 7,9-10).

Προσέτι τό επί τή βάσει τών νομισμάτων τής Άμβρακίας χρονολογούμενον άσφα- 
λώς κατώτερον στρώμα πυρπολήσεως (άνωτ. σ. 33 καί ύποσ. 70) έξικνεΐτο μέχρι τής 
εισόδου τής δυτικής παρόδου, ή όποια άποδεικνύεται ουτω άρχαιοτέρα τής ρωμαϊκής κα
ταστροφής. Ή δευτέρα έπομένως οικοδομική περίοδος τοΰ θεάτρου πρέπει νά συσχετισθή 
μέ τήν μεγάλην άνοικοδόμησιν καί τήν άνάπτυξιν τοΰ ίεροΰ περί τό τέλος τοΰ 3ου π.Χ. αί
ώνος, όφειλομένας εις τόν Μακεδόνα βασιλέα Φίλιππον Ε\ Εις τοΰτο συμφωνοΰν άπολύ- 
τως ή έξαιρετικώς έπιμελής εργασία τών γενομένων προσθηκών, ιδίως δέ ή μορφή τών 
βάσεων τών ιωνικών ήμικιονίων τοΰ προσκηνίου καί τών δύο προπύλων, τά κιονόκρανα 
τοΰ προσκηνίου, ώς καί ή χρήσις άσβεστολίθου τής αυτής ποιότητος μέ τούς κίονας τής 
Τέρας Οικίας τών χρόνων τοΰ Φιλίππου Ελ Εις τήν περίοδον αύτήν επίσης άνάγονται 
τά άνθεμωτά μέτωπα τών λίθινων ήγεμόνων καλυπτήρων ( Πίν. 12 ε) καί οί πήλινοι κέ
ραμοι μέ τήν έπιγραφήν Διός Νάου (Πίν. 12 β, καί γ, άνωτ. σ. 32).

Τό θέατρον, ώς διεμορφώθη κατά τούς χρόνους τοΰ Φιλίππου Ε', παρουσιάζει άπαρα- 
γνώριστον ομοιότητα μέ τήν άρχιτεκτονικήν μορφήν τοΰ θεάτρου τών Οίνιαδών, κατά 
τήν δευτέραν φάσιν του, μετά τήν άνοικοδόμησιν τούτου καί τήν προσθήκην τοΰ λίθινου

85. Eip. Βαρούχα, ΠΑΕ 1955 σ. 179, πίν. 60.
86. FdDV (texte) σ. 199, είκ. 889.
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προσκηνίου υπό τοϋ Φιλίππου Ε' περί τό τέλος τοϋ 3ου π.Χ. αιώνος87. Αί όμοιότητες εί
ναι τόσον πολλαι καί άμεσοι, ώστε είναι άδύνατον νά παραβλεφθή ή μεταξύ των συσχέ- 
τισις88. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή πρώτη οικοδομική περίοδος τοϋ θεάτρου τής Δωδώνης 
πρέπει νά συνδεθή μέ τήν πρώτην μνημειακήν μορφήν τοϋ ίεροϋ, όφειλομένην εις τον 
βασιλέα Πύρρον (άνωτ. σ. 6).

Οί μεταξύ τοϋ βασιλέως τούτου καί τοϋ Φιλίππου Ε' χρόνοι είναι περίοδος πολιτικών 
ανωμαλιών διά τήν Ήπειρον, άνευ σημαντικών ιστορικών περιστατικών, μέ άποτέλεσμα 
τήν κατάργησιν τής βασιλείας διά τής βιαίας έξώσεως τών τελευταίων άπογόνων τής 
βασιλικής δυναστείας τών Αίακιδών καί τήν άνακήρυξιν τής Δημοκρατίας (234-168 
π.Χ.)89 90. Έκ τών άνασκαφών άλλωστε ούδεμία οικοδομική έργασία περετηρήθη εις τό 
Ιερόν τής Δωδώνης κατά τήν πεντηκονταετίαν πού μεσολαβεί άπό τοϋ θανάτου τοϋ 
Πύρρου (272 π.Χ.) μέχρι καί τών γεγονότων τοϋ Θέρμου (218 π.Χ.). Τό έκπολιτιστικόν 
καί θρησκευτικόν-πολιτικόν έργον τοϋ μεγάλου τούτου ήγεμόνος θά τονίσωμεν άλλα- 
χοϋ80. Έδώ περιοριζόμεθα νά ύπομνήσωμεν τήν άνέγερσιν είς τό ιερόν τής Δωδώνης 
δύο ή τριών μέχρι σήμερον γνωστών ίερών (Α.Γ.Ζ.), τήν μνημειακήν διαμόρφωσιν τής 
Τέρας Οικίας, τήν εισαγωγήν τής λατρείας τοϋ Ήρακλέους, πιθανώς καί άλλων θεοτή
των, καί τήν καθιέρωσιν ή τον μεγαλοπρεπέστερον έορτασμόν τής πεντετηρικής έορτής 
τών Ναΐων. ’Αξιοσημείωτος είναι έπίσης ή άνέγερσις ύπό τοϋ Πύρρου δύο θεάτρων εις 
τήν Άμβρακίαν, τήν νέαν πρωτεύουσαν τοϋ κράτους του91, ώς καί ίερών τοϋ Ήρακλέους, 
τής Αίνειάδος ’Αφροδίτης καί ήρφου τοϋ Αίνείου. Τέλος ή έπιμελεστάτη έργασία καί ή 
τεχνική τών τοίχων τής σκηνής (Πίν. 8α καί 9β), όπως καί τών πυργοειδών άναλημμά- 
των τοϋ κοίλου τοϋ θεάτρου (Πίν. 5 καί 11 β,), όμοιων προς τό τείχος τής άκροπόλεως, 
αρμόζουν είς τήν μεγάλην αυτήν περίοδον τής πολιτικής άκμής τής Ηπείρου καί τής 
οικοδομικής άναπτύξεως τοϋ ίεροϋ τής Δωδώνης92.
Ή χρονολόγησις τον Σταδίου."Αν καί είναι άκόμη πρόωρον νά όμιλήσωμεν περί τοϋ χρό

νου τής κατασκευής τοϋ Σταδίου προ τής πλήρους διερευνήσεώς του, σκόπιμον είναι νά 
σημειωθοϋν έδώ τά μέχρι σήμερον προκύψαντα χρονολογικά δεδομένα. Τό Στάδιον είναι

87. Τήν άποψιν αυτήν διετύπωσε πρώτος ό Bulle, ύποστηρίζει δέ καί ό Ε. Fiechter, ε. ά. σ. 18.
88. Υπάρχουν πολλαι όμοιότητες μεταξύ τών δύο άρχικών θεάτρων, τών Οίνιαδών ( 4°s αιών) καί τής 

Δωδώνης (άρχαΐ 3ου), όπως ή σκηνή μέ 4 τετραγώνους πεσσούς τών αύτών περίπου διαστάσεων,
0.49Χ0.43μ., έναντι 0.45X0.45 τής Δωδώνης' ή όρχήστρα τοΰ θεάτρου τών Οίνιαδών έχει άκτΐνα 7.40μ., 
ήτοι τά 4/5 τής Δωδώνης (9.35μ.), τό πλάτος πλαισίου όρχήστρας (0.46μ.), πλάτος όχετού (0.60μ.), βψ. 
έδωλίων 0.41μ., πλάτ. 0.75μ. Άμεσώτεραι όμως είναι αί όμοιότητες κατά τήν δευτέραν φάσιν (τέλος 
3°» αί.), μέ τήν προσθήκην είς άμφότερα τά θέατρα λίθινου προσκηνίου (μορφή ήμικιονίων, μέ συμφυείς 
πεσσούς, μεταξόνιον προσκηνίου, άριθμός ήμικιονίων, γεΐσον, ύψος προσκηνίου κ.λ.π.), ή όποια είς 
άμφοτέρας τάς περιπτώσεις συνδέεται μέ τήν προσωπικότητα τού Μακεδόνος βασιλέως Φιλίππου Ε'.

89. Τό βραδύτερον κατά τά έτη 234/33 είχεν έπέλθει ή έξωσις τής βασιλικής δυναστείας τών Μολοσ- 
σών Αίακιδών. Τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν βλ. παρά Ρ. Franke, Die Miinzen, σ. 281 καί ύποσ. 38.

90. Σχετικώς είς τούς γενεαλογικούς μύθους τών Μολοσσών.
91. Τόγεγονός τούτο ύπήρξενή άφορμή νέας άκμής τής πόλεως(Πολύβ.XXI29,9,Στράβ.VII 7,6). 

Περί τών μνημείων τής πόλεως βλ. Πολύβ. XXI 27,2, XX 30,9, Τ. Liv. XXXVIII 5,2, Διον. Άλικ. I 50,4. 
Πολύαιν. VIII 52, Καλλίμ. 29, Plin. ΝΗ XXXV 36. Πρβλ. καί Hirschfeld REI, στ. 1805-1807, Μ. Leake, 
Travels in Northern Greece I, σ. 206-213. P. Leveque, Pyrrhos 1957, σ. 228-252, D. Kienast, RE έν Pyrrhos 
(άνάτυπον σ. 18 ).

92. Ή συχνότης τών νομισμάτων είς τό ίερόν σημειώνει έπίσης ώς μεγαλυτέραν άκμήν τούτου τόν 
4 - 3ον π.Χ. αιώνα' βλ. Είρ. Βαρούχα, ΠΑΕ 1955 σ. 180.
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άσφαλώς μεταγενέστερον τοΰ έτους τής καταστροφής τοΰ ϊεροΰ καί τοϋ θεάτρου ύπό των 
Αίτωλών (219 π.Χ.), σύγχρονον δέ ή καί νεώτερον τής επί Φιλίππου Ε' άνοικοδομήσεως 
τοϋ ίεροϋ περί τό τέλος τοΰ 3ou αί. καί τοΰ θεάτρου, με τήν προσθήκην των παρασκηνίων, 
τοΰ προσκηνίου, των έκατέρωθεν προπύλων καί τών άναλημμάτων των άνδήρων προ των 
πυργοειδών άναλημμάτων τοΰ κοίλου, διότι τά έδώλια τοΰ Σταδίου έδράζονταιέπίτοΰ δυτι- 
κοΰ άνδήρου, τοΰ οποίου ή κατασκευή περί τό τέλος τοΰ 3ου π.Χ. αί. έπέφερε τήν μεταβο
λήν των λίθινων κλιμάκων έξωτερικώς των άναλημμάτων.Έντός των τεχνητών έπιχώσεων 
τούτων, αί όποϊαι αποτελούνται από άργούς λίθους καί λατύπην, άνευρέθη τό μνημονευ- 
θέν (άνωτ. σ. 31) χαλκοΰν νόμισμα τής Άμβρακίας μέ παράστασιν έπί τής πρόσθιας ό- 
ψεως κεφαλής Διώνης δεξιά, έπί δέ τής όπισθίας βαιτύλου-’Απόλλωνος Άγυιέως έντός 
στεφάνου κοτίνου καί έπιγραφήν Α-Μ-Β-Ρ. Τον τύπον τούτου τοΰ νομίσματος κατατάσσει 
δ Franke εις τούς χρόνους μετά τό 148 π.Χ.93, ότε ή Ήπειρος κατέστη τμήμα τής ρωμαϊκής 
έπαρχίας Μακεδονίας καί τό Κοινόν τών Ήπειρωτών ήρχισε νά έκδίδη έκ νέου ίδιον νό
μισμα94. Ό Franke εις τήν σπουδαιοτάτην εργασίαν του περί τών νομισμάτων τής ’Ηπεί
ρου αποκλείει τήν δυνατότητα κοπής νομίσματος ύπό τής Άμβρακίας από τοΰ έτους 230 
π.Χ., οπότε προσεχώρησεν είς τό Κοινόν τών Αίτωλών, μέχρι του 189, όπότε ή πόλις 
ύπήχθη ύπό τούς Ρωμαίους95. ’Επειδή δέ μεταξύ τών άμβρακικών νομισμάτων τής Συλλο
γής Coin Galleries ύπήρχον καί 71 νομίσματα τοΰ Κοινοΰ τών Ήπειρωτών, τά όποια ούτος 
χρονολογεί είς τούς μετά τό 148 π.Χ. χρόνους, συμπεραίνει ότι καί τά άμβρακικά έκόπη- 
σαν μετά τό έτος τοΰτο96.

’Ανωτέρω όμως άνεύρομεν, κατά τήν άνασκαφήν τοΰ θεάτρου, νέα στοιχεία, τά όποια 
μας έπιτρέπουν νά δεχθώμεν ότι ή Άμβρακία προέβη εις τήνκοπήν νομισμάτων διαφόρων 
τύπωνκαί προ τοΰ 168 π.Χ. (άνωτ. σ. 33, υποσ. 70), ό δέ άρχικός τύπος τής Διώνης-βαιτύλου 
είναι άρχαιότερος τής Ρωμαϊκής κατακτήσεως97. "Ωστε καί τό έντός τών τεχνητών έπιχώ
σεων ύπό τά έδώλια τοϋΣταδίου άνευρεθέν νόμισμα τής Άμβρακίας δεν άποκλείει τήν προ 
τοΰ 168 κατασκευήν τοΰ Σταδίου, τό όποιον επομένως δυνάμεθα νά έντάξωμεν είς τήν πε
ρίοδον τής μεγάλης άνοικοδομήσεως καί άναπτύξεως τοΰ ίεροϋ καί τοΰ θεάτρου περί τό 
τέλος τοΰ 30u π.Χ. αίώνος.Τήν ύπαρξιν τοΰ Σταδίου προ τοΰ 168 π.Χ. υποθέτουν έπίσης 
καί μερικαί άναθηματικαί έπιγραφαί νικητών κατά τούς γυμνικούς άγώνας τών Ναΐων, αί 
όποϊαι χρονολογούνται άπό τοΰ τέλους τοΰ 3ου ή άρχών τοΰ 2ου π.Χ. αί. καί εξής98. Τόσον 
δαπανηρόν καί μεγαλοπρεπές έργον, όσον ή κατασκευή τοΰ Σταδίου, άρμόζει είς τήν με- 
γάλην οικοδομικήν περίοδον τών χρόνων τοΰ Φιλίππου Ε', εύρίσκεται δέ είς άντίθεσιν 
μέ τόν πρόχειρον χαρακτήρα τών έργασιών κατά τήν τρίτην περίοδον τοΰ θεάτρου περί 
τά μέσα τοΰ 2ου π.Χ. αί., κατά τούς χρόνους δηλαδή τής Ρωμαιοκρατίας, όπως καί μέ τάς 
πληροφορίας τοΰ Στράβωνος (VII 7,10., άνωτ. σ. 34), αί όποϊαι έμφανίζουν τό ιερόν σχε
δόν έγκαταλελειμμένον όλίγον προ τής μετατροπής του είς άρέναν.

Τέλος, πρέπει νά σημειωθή, ότι ή ποιότης τών λίθων είναι ή αύτή μέ τούς άναλημματι- 
κούς τοίχους τών δύο άνδήρων προ τοΰ κοίλου, ή έργασία έπιμελής, οί δέ όρθοστάται έπί

93. Έ. ά. σ. 323-327, πίν. 67 V 10-V 51.
94. Περί τών νομισμάτων τοϋ Κοινοϋ μετά τό 148 π.Χ. αύτ. σ. 218-237.
95. Αύτ. σ. 325-326.
96. Είς τά νομίσματα αύτά τοϋ Κοινοϋ λείπει τό μονόγραμμα τοΰ άρχοντος (αύτ. σ. 327 ).
97. Φυσικά δέν άποκλείεται ή έπανέκδοσις τοϋ νομίσματος τούτου καί μετά τό 148 π.Χ.
98. Βλ. άνωτ. ύποσ. 64.
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των όποιων βαίνουν τά έδώλια τοϋ Σταδίου, συνδέονται όργανικώς μέ τό ίσοδομικόν α
νάλημμα τοΟ ανδήρου των χρόνων τοϋ Φιλίππου Ελ Διά τούς λόγους τούτους ή κατα
σκευή τοϋ Σταδίου, σύγχρονος τής δευτέρας οικοδομικής φάσεως τοϋ θεάτρου, πρέπει νά 
άναχθή είς τήν προτελευταίαν δεκαετίαν τοϋ 3ou π.Χ. αίώνος, είς τούς χρόνους δηλαδή 
τής βασιλείας τοϋ Φιλίππου Ελ

Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ
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