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φέρει δύο στρώματα τοιχογραφιών. Τό νεώτερον 
στρώμα χρονολογούμενον άπό του 1518 δέν δια- 
κρίνεται, ώς κεκαλυμμένον ύπό παχέος στρώμα
τος αιθάλης.

Τήν κρύπτην περιβάλλει τό Καθολικόν τής Μο
νής, κτισθέν τό 1754 είς τύπον τού σταυροειδούς 
μετά τρούλλου ναού, διακοσμηθέν τό 1785 ύπό 
τών ζωγράφων Γεωργίου Γεωργίου καί Γεωργίου 
’Αναγνώστου, τών αυτών οί όποιοι διεκόσμησαν 
τόν ναόν Ταξιαρχών Μαράθου.

Εντός τής Κρύπτης φυλάσσονται 288 βιβλία 
καί 68 χειρόγραφα ( Ν. Έλληνομνήμων, 10. 289 
κ.έ.). Τά πολυώροφα νεώτερα κτήρια τής Μονής 
έκάησαν ύπό τών Γερμανών κατ’ Αύγουστον τού 
1944.

Κλαυσείον

Κατόπιν τυχαίου εΰρήματος ( 1956), διεπιστώ- 
θη ή ΰπαρξις παρά τό χωρίον Κλαυσείον (Κλα- 
ψί) Εύρυτανίας παλαιοχριστιανικής βασιλικής 
( βλ. BCH, 1957, σ. 581 ), τής όποιας ή πλήρης δΓ 
άνασκαφής άποκάλυψις έγένετο είς δύο περιόδους 
1958 καί 1959 ύπό τού ’Εφόρου βοηθουμένου ύπό 
τού Έπιμελητού, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας.

Πρόκειται περί τρικόγχου ναού μετά νάρθηκος 
5ου - 6ου αίώνος, άφιερωμένου είς τόν "Αγιον 
Λεωνίδην, τό άξιόλογον ψηφιδωτόν δάπεδον τού 
όποιου φέρει πλείστας ένδιαφερούσας έπιγραφάς 
(βλ. Τό Έργον 1958, σ. 63 -68, 1959 σ. 31-32 
καί BCH, 1958 σ. 663 - 4).

Αί φωτογραφίαι καί τά σχέδια τού άνασκαφέν- 
τος κτίσματος καί ή λεπτομερής άποτύπωσις τών 
ψηφιδωτών τού δαπέδου έγένοντο ύπό τού Έπι- 
μελητού.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Δωδώνη

Περί τών γενομένων έργασιών έξωραϊσμού καί 
διαμορφώσεως τού Ιερού ώς καί περί τής άνα
σκαφής καί τακτοποιήσεως τού κοίλου τού θεά
τρου γίνεται λόγος είς τό πρώτον μέρος τού πα
ρόντος τόμου.

Περιοχή Λάκκας - Σουλίου

Είς τήν περιοχήν αύτήν έργάζεται μέ πολύν 
ζήλον ό έκτακτος ’Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων κ. 
Νικ. Παπαδόπουλος, Διευθυντής τού Δημοτικού 
Σχολείου Ρωμανού. Είς τό ένδιαφέρον τούτου ό-

φείλονται αί πρώται μέχρι σήμερον γνώσεις μας 
περί τής άνεξερευνήτου άρχαιολογικώς Λάκκας - 
Σουλίου.

Ρωμανόν

Είς τό χωρίον Ρωμανόν, πλησίον τής νέας οι
κίας ’Αθανασίου Τσουμάνη, άπεκαλύφθη λακκοει- 
δής τάφος, καλυπτόμενος μέ άκανόνιστον πλάκα ά- 
σβεστολιθικήν, διαστ. 1.28X0.62 μ., πάχους 0.12 μ. 
’Εντός τού λάκκου εύρέθησαν, καθέτως τοποθε
τημένα, δύο ευμεγέθη χειροποίητα άγγεΐα, διαμ. 
0.48 καί 0.46 μ., μέ δύο λαβάς καί βάσιν άπεστρογ- 
γυλευμένην, περιέχοντα καύσιν νεκρού. Τά άγ
γεΐα, διαλυθέντα έξ αίτιας τής άτελοϋς όπτήσεως 
καί τής κακής ποιότητος τού πηλού (barbotine, 
κατηγορία II), εφερον είς τήν ζώνην τών ώμων, 
ώς μόνην διακόσμησιν, τήν χαρακτηριστικήν διά 
τά προϊστορικά άγγεΐα τής ’Ηπείρου πλαστικήν 
αλυσιν (ΠΑΕ 1951, σ. 178, 1952, σ. 281 -282, σ. 
368-369, ΑΕ 1956, σ. 130). ’Από τό πρόχειρον 
σκαρίφημα τού Παπαδοπούλου είναι ίσως δυνα
τόν νά χρονολογήσωμεν τούς τάφους είς τήν έπο- 
χήν τού σιδήρου 1.

Είς τόν άγρόν Βασ. Τζαρτζούλη τυχαίως ήλθεν 
είς φώς τάφος κιβωτιόσχημος, 0.35 μ. ύπό τήν 
έπιφάνειαν τού έδάφους, μέ κατεύθυνσιν άπό Β. 
πρός Ν. Ό τάφος, κατεσκευασμένος μέ κανονικός, 
άλλά άλαξεύτους άσβεστολιθικάς πλάκας, έκα- 
λύπτετο μέ άλλην όμοίαν θραυσμένην, διαστ. 0,67 
X 1,93 μ. Ό νεκρός, ύπτιος, μέ τάς χεΐρας κατά 
μήκος τών πλευρών του, άνευρέθη άκτέριστος. 
Μεταξύ τού άντίχειρος καί τού δείκτου τής δε
ξιάς χειρός ύπήρχον δύο χαλκά νομίσματα, ίσχυ- 
ρώς (οξειδωμένα, ό νεκρικός όβολός, τών χρό
νων τού ’Ηπειρωτικού Κοινού (234 -168 π.Χ.). 
Τό εν άναγνωρίζεται άσφαλώς ώς νόμισμα τής 
Άμβρακίας- έπί τής πρόσθιας δψεως κεφαλή Διώ
νης δεξιά, έπί τής όπισθίας βαίτυλος ’Απόλλωνος 
Άγυιέως έντός στεφάνου κοτίνου (πρβλ. Σβο- 
ρώνου - Head, Ίστορ. Νομισμάτων σ. 401, ίδίως 
Ρ. Franke, Die Antiken Miinzen von Epirus 1961, 
σ. 323 - 327, ό όποιος χρονολογεί τά νομίσματα 
αύτά είς τούς μετά τό 148 π.Χ. χρόνους, άνασκα- 
φικώς όμως άποδεικνύεται ή κυκλοφορία των άρ- 
χαιοτέρα τού 168 π.Χ., έτους καταστροφής τής 
’Ηπείρου ύπό τών Ρωμαίων (Πρβλ. Σ. Δάκαρη, 
ΑΔ 1960, 32 κ. έ. ).

Κουπάκια

Είς τόν άγρόν Γεωργίου Λέζου, είς θέσιν Κου
πάκια (τό όνομα όφείλεται είς τήν ύπαρξιν

1. Πρβλ. γεωμετρικούς πίθους έξ Άργους, Μ. Hood, 
JHS 1959, Archaeology, 7, είκ. 5.
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άγγείων, τά όποία ό λαός όνομάζει Κούπες, 
και Κουπάκια) τής περιοχής Κοινότητος Ρω
μανού, άνευρέθησαν δύο τάφοι κιβωτιόσχημοι, 
μέ έπένδυσιν έσωτερικώς κανονικών άσβεστολι- 
θικών πλακών. Τοϋ ένός τάφου, διαστ. 2.00 X 
0.90 μ., αί πλάκες φέρουν άναθύρωσιν πρός καλυ- 
τέραν προσαρμογήν. Εις τόν άλλον άνευρέθησαν, 
παρά τούς πόδας τού νεκρού, όλίγα κτερίσματα, 
δύοσιδηραΐ αίχμαί δόρατος,ύάλινον δοχεΐονθραυ- 
σμένον, πήλινος λύχνος ( Πίν. 171 α ) καί μεγάλη 
φιάλη χαλκή (Πίν. 171 γ), ή όποια έκάλυπτε τά 
άνωτέρω κτερίσματα ( πρβλ. καί BCH 83 (1959), σ. 
673 ). Ή φιάλη σφυρήλατος, ύψους 0,145 μ., διαμ. 
0.40 μ. περίπου, έχει ιδιαίτερον δακτυλιοειδή πό- 
δα. Κοσμείται μέ 24 αυλακώσεις καί ισαρίθμους 
άκμάς, είς δέ τό κέντρον τοΰ πυθμένος έσωτερικώς 
ύπάρχει μικρός όμφαλός (φιάλη μεσόμφαλος). 
Ή είς τό μέσον τοΰ πήλινου λύχνου άνάγλυφος 
παράστασις είκονίζει αριστερά πάνοπλον μονο
μάχον, ό όποιος μέ τήν δεξιάν κρατεί έγχειρίδιον, 
ένφ μέ τήν αριστερόν βυθίζει είς τόν λαιμόν τού 
άνατραπέντος άντιπάλου τό δόρυ (Πίν. 171α) 
( 3 μ.Χ. αιών)2.

Είς τήν αυτήν περιοχήν άναφέρονται έπίσης 
ύπό τοΰ Ν. Παπαδοπούλου τάφος καί λείψανα άρ- 
χαίων οικοδομημάτων.

Κοινότης Σειστρουνίου

Είς τήν περιοχήν ταύτην περί τά 150 μ. ΝΑ 
τής όρχαίας άκροπόλεως « Καστρί—Άγ. ’Ιωάν
νης », είς θέσιν « Λάκκος Σιοΰρος », ό ίερεύς 
τής Κοινότητος σκάπτων άνεΰρε τυχαίως τε- 
φροδόχον άγγεΐον μέ μελανόν γάνωμα, περιέχον 
κεκαυμένα τά όστά τοΰ νεκροΰ, τό όποιον κατε- 
θρυμμάτισεν όμως, μέ τήν έλπίδα άνευρέσεως θη- 
σαυροΰ έντός αΰτοΰ. Έκ τής έρεύνης τοΰ ση
μείου τούτου διεπιστώθη ή θέσις τής καύσεως 
τοΰ νεκροΰ, περιέχουσα τέφραν, άνθρακας καί κε
καυμένα όστα, πλησίον δέ δακρυδόχον καί λύχνον 
έκ πηλοΰ ( Πίν. 171 β) τοΰ 4 π.Χ. αίώνος. Είς 
μικράν άπόστασιν άπό τοΰ τάφου καί τής πυράς, 
έπί τοΰ λόφου, διατηρούνται τά λείψανα άρχαίου 
πολυγωνικού τείχους.

Είς θέσιν « Σιοΰρος - Νικ. Στρατή » άπεκαλύ- 
φθησαν κατά τήν διάνοιξιν τής άμαξιτής όδοΰ Σει- 
στρουνίου - Ρωμανού, καί είς βάθος 0.80 μ., δύο 
κιβωτιόσχημοι τάφοι μέ κατεύθυνσιν άπό ΒΔ πρός 
ΝΑ. Έντός τών τάφων, πλήν τών όστών τών 
νεκρών, τά όποια άνευρέθησαν μετακινημένα, ύ- 
πήρχον καί όστρακα προϊστορικής κεραμεικής

2. Έπί τής έλλιποϋς βάσεως διακρίνονται τά γράμματα
ΙΗ.

μέ πλαστικήν διακόσμησιν δισκαρίων είς τούς 
ώμους καί τά χείλη.

Έκ τών ευρημάτων τούτων καί έκ τών υπηρεσια
κών έκθέσεων τοΰ κ. Ν. Παπαδοπούλου διαφαί- 
νεται ότι ή περιοχή αϋτη κατά τήν άρχαιότητα 
δέν ήτο τόσον άπομονωμένη άπό τόν λοιπόν κορ
μόν τής ’Ηπείρου, όσον είς τούς νεωτέρους χρό
νους. Ενωρίς, πιθανώτατα κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
4 π.Χ. αίώνος, έμφανίζεται ή όχύρωσις τών άκρο- 
πόλεων μέ τείχη ( Καστρί-Άγ. ’Ιωάννης Σειστρου- 
νίου). Ή είκών, τήν όποιαν έμφανίζουν τά άρ- 
χαιολογικά εύρήματα, δέν είναι διαφορετική τών 
άλλων αρχαίων κέντρων τής ’Ηπείρου καί μάλι
στα τών παραθαλασσίων, τά όποια παρουσιάζουν 
έντονωτέραν έπαφήν μέ τόν πολιτισμόν τής νοτίου 
Ελλάδος. Πιθανώταται όδοί έπικοινωνίας είναι ή 
βορεία διάβασις Κοπάνης - Δωδώνης, ή διερχο- 
μένη διά τών νοτίων προπόδων τοΰ Τομάρου, καί 
ή νοτιοδυτική, τήν όποιαν άκολουθεΐ ό άνω ροϋς 
τοΰ Άχέροντος καί οδηγεί είς τήν περιοχήν Ρι- 
ζών-Παλαιοροφόλου συνδέουσα τήν άποκλεισμέ- 
νην αύτήν περιοχήν μέ τήν πεδιάδα τής Πρεβέζης.

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

Περιοχή Φαναριού

Κατά τήν διάρκειαν τών άνασκαφών είς τό 
θεσπρωτικόν Νεκυομαντεΐον, πλησίον τής συμ
βολής τοΰ Κωκυτοΰ είς τόν ’Αχέροντα (Τό 
Έργον 1958, σ. 95- 103, 1960, σ. 102-110, 
1961 σ. 118-125. BCH, 83 ( 1959) σ. 665 - 669, 
85 ( 1961) σ. 737. JHS, 1959 Archaeology, σ. 11 - 
12, 1961, σ. 15 -16. AJA, 63 ( 1959) σ. 282, καί 65 
( 1961) σ. 302) μου έδόθη ή ευκαιρία νά περιέλθω 
όλόκληρον τήν περιοχήν τοΰ Φαναριού.

Ή πεδιάς, ή όποια έλαβε τό όνομα άπό Φάρον 
( Φανάρι), ευρισκόμενον είς τόν όρμον τής ’Αμ
μουδιάς ή Σπλάντζας ( άρχαίος Γλυκύς λιμήν), 
περικλείεται πρός άνατολάς καί βορειοανατολικώς 
άπό τήν ύψηλήν καί άπόκρημνον όροσειράν τής 
Παραμυθιάς (Κουρίλας), τό Ζάβροχο καί τήν 
Τούρλια, βορειοδυτικώς άπό τά ύψώματα Λίπας 
καί Γκρόπες, όπου τά χωρία Θέμελο καί Κορώνη, 
πρός νότον άπό τά βουνά τοΰ Βαλανιδοράχου, 
Τσουκνίδας, Κουκλιών, Μπούντας καί πρός δυ- 
σμάς άπό τό Ίόνιον πέλαγος, τό όποιον σχηματί
ζει δύο όρμους, τόν μικρότερον πρός νότον τής 
Κερέντζας καί τόν βορειότερον τής ’Αμμουδιάς ή 
Σπλάντζας (Spiaggia. Βλ. Χάρτην Άχερουσίας 
Φαναριού σ. 202).

Κύριαι φυσικαί διαβάσεις, διά τών όποιων 
διέρχονται καί αί σημεριναί αμαξιτοί άρτηρίαι, 
είναι ή διά τής Παραμυθιάς πρός Δωδώνην, Πα-
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ραμυθιάς πρός Καλαμΰν, ή διάβασις πρός Σοϋλι 
καί ή πρός νότον τοΟ Κουρίλα διάβασις διά των 
δυτικών παρυφών του Ζαλόγγου εις τόν Άμβρα-

τρων, ποταμός Άχέρων (ΑΕ 1956, σ. 121 - 122).
Τήν πεδιάδα τοΟ Φαναριού διαρρέει ό Άχέρων 

ποταμός (ή Μαϋρος), άπό τής έξόδου του διά
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κικόν. Ή πρός Μαργαρίτιον, Ηγουμενίτσαν καί 
Πάργαν όδός έπικοινωνίας είναι έπίσης ευχερής. 
Σημαντική όμως όπήρξε κατά τούς άρχαίους 
χρόνους καί ή διά τοΟ κόλπου τής Αμμου
διάς θαλασσία έπικοινωνία μέ τήν νοτίαν Ελ
λάδα, τήν όποιαν διηυκόλυνε 6 πλωτός μέχρι 
τοϋ Καστρίου, ήτοι είς βάθος 8 χιλιομέ-

μέσου τών όρέων του Σουλίου μέχρι τών έκβολών 
του είς τό Ίόνιον πέλαγος. Περί τό μέσον περίπου 
τής πεδιάδος δέχεται τά ϋδατα τοΟ άπό Βορρά κα- 
τερχομένου ΚωκυτοΟ, ό όποιος σχηματίζεται άπό 
δύο βραχίονας, τόν Παραμυθιώτικον ( Κωκυτόν) 
καί τόν Βουβόν. Βορείως τής συμβολής τοΟ Κω
κυτοΟ είς τόν ’Αχέροντα, περί τά 150 μ., ύψώνεται
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ό λόφος τοϋ 'Αγ. Ίωάννου τοϋ Προδρόμου, ένθα 
τό γνωστόν θεσπρωτικόν νεκυομαντεϊον ( βλ. Σχ. 
2), 600 δέ μέτρα περίπου βορειότερον ό λόφος 
τοϋ Ξυλοκάστρου, μέ τά αρχαία τής ομηρικής 
Έφύρας (Τό Έργον 1958, σ. 96 - 97, είκ. 101 ).

Περί τά 4 χιλιόμετρα πρός τό έσωτερικόν τής

Τήν 24ην Αύγούστου έπεσκέφθην μέ τόν αοκνον 
έρευνητήν τής Θεσπρωτίας κ. Σπύρ. Μουσελίμην 
τό πρός βορραν τής Έφύρας χωρίον Κορώνην 
εύρισκόμενον έπΐ λόφου (ΰψους 79 μ.). Δυτικώς 
τούτου έπί χαμηλοϋ υψώματος εύρίσκεται ό ναός 
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, άνεγερθείς τό 1904.

Τ 0 Μ Η Α-Λ

πεδιάδος (άνατολικώς ), παρά τό χωρίον Καστρί, 
διαγράφονται έπί δεσπόζοντος μαστοειδούς λό
φου ( ΰψ. 102 μ.) εύκρινή τά έπιβλητικά έρείπια 
των πολυγωνικών τειχών μιας τών μεγαλυτέρων 
καί σημαντικωτέρων άκροπόλεων τής Ηπείρου, 
τής άρχαίας Πανδοσίας, άποικίας τών Ήλείων 
(Πίν. 171 δ, ε). Ή υπό τοϋ Ν. Hammond (’Αφιέ
ρωμα εις τήν Ήπειρον 1954, σ. 32 - 33 ) τοποθέτη
ση; έδώ τής Έφύρας, τής δέ Πανδοσίας εις τό έσω
τερικόν, εις τήν περιοχήν τοϋ Σουλίου, παρά τό 
Τρίκαστρον (Γόρανα), μετά τήν ασφαλή ταύτι- 
σιν τής Έφύρας πρός τά έρείπια τής άκροπόλεως 
Ξυλοκάστρου ή Ξυλοκάστρα τοϋ Μεσοποτάμου 
στερείται πλέον έρείσματος.

Εις τήν άνατολικήν πλευράν τοϋ περιβόλου δια- 
κρίνονται έντετειχισμένοι άρχαΐοε μεγάλοι δόμοι, 
εις δέ τήν μεσημβρινήν μερικοί μαρμάρινοι κιο
νίσκοι. Εντός τής αύλής άνεύρομεν βυζαντινόν 
μαρμάρινον κιονόκρανον, διλόβου παραθύρου. Θε
μέλιον, άνήκον είς τήν νοτίαν αψίδα τοϋ ίεροΰ 
τρικλίτου βασιλικής, διακρίνεται είς τήν έπιφά- 
νειαν τοϋ έδάφους, παρά τόν νότιον τοίχον τοϋ 
περιβόλου.

’Ολίγον νοτιώτερον τής Κορώνης, έπί γηλόφου, 
γνωστοϋ μέ τό όνομα « Τσουμπάρι», διακρίνον- 
ται λίθοι θεμελίων καί άνωδομίας άρχαίου ναο- 
σχήμου οικοδομήματος μέ κατεύθυνσιν ΒΔ - Δ 
πρός ΝΑ - Α, πρός τό κέντρον τής πεδιάδος Φα-
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ναρίου, όπου ό δεσπόζων λόφος τού Καστρίου μέ 
τά έρείπια τής άρχαίας Πανδοσίας, περί ών προ
σεχώς. Πρός άνατολάς τοΟ γηλόφου «Τσουμπά- 
ρι» διέρχεται ό Παραμυθιώτικος. Κατά τήν διά- 
νοιξιν τής νέας κοίτης του καί έπί τής δυτικής 
όχθης είχεν άποκαλυφθή τάφος κιβωτιόσχημος, 
περιέχων τρίλοβον οίνοχόην μέ άμαυρόν γάνω- 
μα, τοϋ 4ου - 3ου π.Χ. αίώνος, τό όποιον κατέχει 
κάτοικος Κορώνης, όνόματι Τζιάκος.

Δύο χιλιόμετρα πρός ΒΔ, αριστερά τής όδοΰ 
Κορώνης - Μαργαριτίου, έπί χθαμαλής βραχώ
δους έκτάσεως, γνωστής μέ τό όνομα Καστρίτσα 
ή Καστρίζα, διατηρούνται λείψανα πολυγωνικού 
τείχους άρχαίου φρουρίου μικρας περιμέτρου, τού 
4ου - 3ου π.Χ. αίώνος, άγνωστα μέχρι σήμερον. 
Οί λίθοι είναι τραχείς, άδρομερώς λαξευμένοι, δυ- 
σκόλως άναγνωριζόμενοι έκ τού μακρόθεν άπό τών 
φυσικών βράχων τού έξάρματος.

Ή κατέναντι μεσημβρινή παρυφή τής πεδιάδος 
τού Φαναριού κατείχετο κατά τούς άρχαίους χρό
νους άπό τήν Άχερουσίαν λίμνην, ή όποια ήπλώ- 
νετο άπό τήν περιοχήν τού Καναλακίου μέχρι τού 
Ίονίου πέλαγους περίπου. (Ή ύπό τού Παπαγεωρ- 
γίου διατυπωθείσα άποψις, ότι ή Άχερουσία λί
μνη κατείχε όλην σχεδόν τήν πεδιάδα τού Φανα
ριού μέχρι Κορώνης καί έξοδον τού Άχέροντος 
διά μέσου τών στενωπών παρά τό χωρίον Γλυκύ 
εις τήν πεδιάδα τού Φαναριού, Ήπ. Έστ. 1953, 
τεΰχ. 13, σ. 476-481. Πρβλ. καί Ε. Vanderpool : 
AJA 58 (1954) σ. 236, έν όψει τών τυχαίων άρχαίων 
εύρημάτων δέν φαίνεται όρθή ). Ένεκα τών προσ
χώσεων τών ποταμών, κυρίως τοϋ Άχέροντος, 
ή λίμνη βαθμιαίως μετεβλήθη εις έλος, άποτελοΰν 
έστίαν μονίμου έλονοσίας. Πρό όλίγων μόλις έτών 
τό έλος τούτο άπεξηράνθη, πλήν τού βορειοδυτι
κού, μεταβληθέν είς εΰφορωτάτην πεδιάδα, όπου 
καλλιεργούνται μέ μεγάλην άπόδοσιν ρύζι καί βάμ
βαξ. Ή έξυγίανσις τής πεδιάδος καί ή άξιοποίησις 
τού « βάλτου » συνετέλεσαν είς τήν ραγδαίαν αΰ- 
ξησιν τού πληθυσμού.

Μεταξύ τού Καναλακίου καί τής όρεινής γλώσ- 
σης τής « Μπούντας », ή όποια είσδύει βαθέως είς 
τήν πεδιάδα, σχηματίζεται είδος χερσαίου κόλ
που, άλλοτε λιμναίος κόλπος, καί παρ’ αύτήν μι
κρός όρμος, γνωστός μέ τό όνομα « Σκάλωμα », 
δηλαδή άποβάθρα τής έκλιπούσης Άχερουσίας 
λίμνης. Δυτικώτερον τής « Μπούντας » καί μέχρι 
τής Τσουκνίδας, έκτείνεται ό άποξηρανθείς έπί- 
σης « Βάλτος ». Περί τού βάλτου αύτοΰ, μεταξύ 
« Τσουκνίδας » καί « Μπούντας », οί κάτοικοι τού 
Φαναριού διηγούνται τό έξής φυσικόν φαινόμε- 
νον. « Άπό τό Μάρτη ώς τόν Ίούνη, όταν ζεσταί- 
νουνταν τά νερά, άκούγονταν τό «Στοιχειό τού

Βάλτου ». Στήν άρχή κάνει σάν νά βήχει δυό τρεις 
φορές, ύστερα βουίζει δυνατά άλλες δυό-τρεις 
φορές καί ξανά πάλι κάθε πέντε λεπτά βήχει καί 
βουίζει. Μία φορά τό άκουγες έδώ κΓ άλλη φορά 
μακρυά. Όταν ξηράθηκε ό βάλτος τό Στοιχειό 
δέν ξανακούστηκε» (Παναγιώτης Πανούσης, 
έτών 45, κάτοικος Μεσοποτάμου - Φαναριού). 
Προφανώς οί βρυχηθμοί τού Στοιχειού, προήρ- 
χοντο άπό τά ύπόγεια ύδατα, τά όποια είσέδυαν 
διά μέσου τών διόδων τών άσβεστολιθικών πετρω
μάτων τής Μπούντας καί Τσουκνίδας. Τήν έπο- 
χήν πού ύπήρχε τό έλος τής « Μπούντας » έρρεε 
έκεΐ μικρός ποταμός, ό όποιος έξηφανίσθη μέ τήν 
άποξήρανσιν τού έλους. Τήν νύκτα οί άνθρωποι 
έβλεπον είς τά νερά τού ποταμού φωσφορισμούς, 
όφειλομένους βεβαίως είς ύδροβίους όργανισμούς. 
Παρόμοιον φαινόμενον φωσφορισμού παρουσιά
ζει καί ό Βουβός κατά τόν Παπαγεωργίου (Ήπ. 
Έστ. έ.ά., σ. 479 - 480). Δοθέντος ότι είς τήν το
πογραφίαν τής Άχερουσίας άναγνωρίζεται ή όμη- 
ρική περιγραφή τής Όδυσσείας (10. 508 έξ., 11.24 
έξ., πρβλ. καί Παυσ. 1,17.5, Τό Έργον 1958, σ. 
95-96 καί 1960, 107- 108. Ε. Vanderpool, AJA 
65 ( 1961 ), σ. 302. Μ. Hood, JHS, 1961, Archaeo
logy, 15 κ.έ.), ή δέ ταύτισις τών όμη ρικών ποτα
μών Κωκυτού καί Άχέροντος είναι βεβαία, δέν 
είναι άπίθανον ότι ό έξαφανισθείς μετά τήν άπο- 
ξήρανσιν ποταμός τοϋ «Βάλτου» ή ίσως ό Βου
βός είναι ό Πυριφλεγέθων, τόν όποιον άναφέρει 
ό "Ομηρος.

Κατά τό έτος 1960 ή Γεωργική 'Υπηρεσία Πρε- 
βέζης προέβη είς τήν διάνοιξιν άποξηραντικής 
τάφρου κατά μήκος τής νοτίας παρυφής τής πε
διάδος άπό Καναλακίου μέχρι τής θαλάσσης. Κα
τά τήν διάνοιξιν τής τάφρου, είς θέσιν «Δρόμος 
Σκαλώματος», άνατολικώς τής Μπούντας, ήμί- 
σειαν ώραν περίπου ΝΔ τού Καναλακίου, πλη
σίον τοϋ σημερινού Κεραμουργείου τού Εύθυμίου, 
ό έκσκαφεύς άνέσυρε περί τούς δέκα δρυΐνους 
κορμούς,έπεξειργασμένους άδρώς μέ άξίνην ( Πίν. 
172 α ). Έχουν μήκος 4 - 6 μέτρα, τομήν τετραγω
νικήν, διαστάσεις 0.30 - 0.45 μ., σχήμα άλλοτε χα
λαρού S, άλλοτε δέ έλαφρώς καμπύλον μέ τήν μίαν 
έδραν ύπόκυρτον καί τραχυτέραν, τήν δέ άπέναντι 
ύπόκοιλον καί λειοτέραν. "Οτι οί κορμοί ούτοι 
άπετέλουν τμήματα τροπίδων άρχαίων πλοιαρίων 
τής Άχερουσίας, τό πρφραίον ή τό πρυμναΐον, 
δέν πρέπει νά ΰπάρξη άμφιβολία. Τό βαθύτερον 
στρώμα έντός τού όποιου άνευρέθησαν είναι πη
λώδες καί άνοικτόν τεφρόν ( μάργη ), ένεκα τών 
προσμείξεων μέ άσβεστοϋχα ιζήματα τής παλαιάς 
λίμνης. Χαρακτηριστικόν είναι τό τοπωνύμιον
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«Σκάλωμα», δηλωτικόν τοϋ λιμένος τής Άχε- 
ρουσίας, έντός τοϋ όποιου άνευρέθησαν.

Περιοχή Πάργας

Άγ. Κυριακή (παλαιότ. Σεντιέλλα). Τό χωρίον 
εύρίσκεται έπί τής δυτικής πλευράς τοϋ βουνοϋ 
τής Πάργας, είς ϋψος 230 μ. ύπέρ τήν θάλασσαν, 
παρά τόν αμαξιτόν δρόμον Καναλακίου - Πάργας 
καί 6 χιλιόμετρα άνατολικώς τής πολίχνης. Είς 
τό μέσον τοϋ δρόμου πρός Πάργαν εύρίσκεται 
μυκηναϊκός θολωτός τάφος (Έργον 1960, σ. 110 -
111). Ή περιοχή είναι κατάφυτος άπό ελαιώνας 
καί έσπεριδοειδή, παρέχει δέ θαυμασίαν θέαν 
πρός τό Ίόνιον. Έκεΐθεν, δύναται νά κατοπτεύση 
κανείς μέχρι τής Λευκάδος καί τοϋ εϊσπλου τοϋ 
Άμβρακικοϋ, τών Παξών καί Άντιπάξων μέχρι 
καί τοϋ νοτίου άκρου τής Κερκύρας. Αί βραχώδεις 
καί απόκρημνοι άκταί τοϋ Ίονίου σχηματίζουν 
πρός δυσμάς τόν όρμον τοϋ Λιχνοϋ, άκατάλληλον 
διά πλοία, καί τόν όρμον τοϋ Άϊ-Γιαννάκη πρός 
άνατολάς, ό όποιος είναι βαθύς καί άσφαλής, κα
τάλληλος διά προσόρμισιν πολλών πλοίων. Πλη
σίον τής δυτικής άκτής, πρός τό μέρος τοϋ χωρίου, 
άναβρΰει άπό τό βάθος τής θαλάσσης μεγάλη πη
γή γλυκέος ύδατος, τό όποιον άνέρχεται μέχρι 
τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Ταύτην άναφέρει ό 
Παυσανίας παρά τό Χειμέριον άκρωτήριον ( 8.72. 
Πρβλ. καί Η. Treidler, Epirus im Altertum 1917, 
σ. Ill -112. A. Philippson, Die Griechischen Land- 
schaften II, 1, σ. 101 καί E. Kirsten, αύτ. σ. 101, 
1). Είς περίοδον κακοκαιρίας τά πλοία ευρίσκουν 
καταφύγιον είς τόν άσφαλή αύτόν λιμένα καί 
έφοδιάζονται μέ τό πόσιμον ύδωρ τής θαλασσίας 
πηγής. Είναι σήμερον ό άσφαλέστερος καί εύρυ- 
χωρότερος λιμήν μεταξύ τοϋ Άμβρακικοϋ καί τοϋ 
κόλπου τής Ήγουμενίτσης. Έντός τοϋ χωρίου 
διακρίνονται, σποραδικώς, λείψανα άρχαίου τεί
χους καί οικοδομημάτων, άγνωστα πάντα μέχρι 
σήμερον. Είς τόν κήπον τής οικίας Σωτηρίου 
Μπέλλου διατηρείται είς μήκος 3.15 μ. στρώσις 
έκ τριών ΐσοδομικών λίθων μέ τεκτονικούς άγκώ- 
νας, όψους 0.55 μ., πάχους 1.40 μ. ( Πίν. 172 β ), είς 
δέ τόν άγρόν Ήλία Μπότση όγκόλιθοι ίσοδομικοί, 
χρησιμοποιηθέντες παρ’ αύτοΰ ώς άνάλημμα τοϋ 
άγροϋ του. Έκ τής Άγ. Κυριακής προέρχεται 
μαρμάρινος κορμός γυναικός, μικρότερος τοϋ φυ- 
σικοϋ (ΰψ. 0.20 μ. ), ρωμαϊκών χρόνων, διατηρού
μενος άπό τής όσφύος μέχρι τής βάσεως τοϋ λαι- 
μοϋ, παραδοθείς τό 1960 είς τήν Εφορείαν Αρ
χαιοτήτων ύπό τοϋ ίερέως τής Κοινότητος Γεωρ
γίου Παλαβίτσιου.

Οί νεώτεροι έρευνηταί τοποθετούν κατά κανό
να έπί τής άκροπόλεως τής Πάργας τήν άρχαίαν

Τορώνην ή Τορύνην (Η. Treidler, έ.ά., σ. 111 - 
112’ Fiehn RE έν λ. Toryne, Ν. Hammond JHS 
45 (1945) σ. 29, ύποσ. 13’ τοϋ αύτοϋ, Αφιέρωμα 
είς τήν Ήπειρον, σ. 29. Ό A. Philippson, έ.ά. 
100, άμφιβάλλει' άντιθέτως Ε. Kirsten, αύτ., ύποσ.
5). Κατά τόν Πτολεμαίον (3.14.5) ή Τορύνη 
έκειτο μεταξύ τών έκβολών τοϋ Άχέροντος καί 
τών νήσων Συβότων, κατά δέ τόν Πλούταρχον 
( Αντώνιος 62) είς τόν κόλπον τής Τορύνης προσ- 
ωρμίσθη ό στόλος τοϋ Όκταβίου, πρό τής άπο- 
φασιστικής νίκης του κατά τήν ναυμαχίαν παρά 
τό Άκτιον (31 π.Χ.). Συμφώνως πρός τήν τε- 
λευταίαν είδησιν, ή θέσις τής Τορύνης πρέπει νά 
είναι τοιαύτη, ώστε ό στόλος τοϋ Όκταβίου νά 
ήδύνατο νά παρακολουθή τάς κινήσεις τοϋ Αν
τωνίου, περί τόν εϊσπλουν τοϋ Άμβρακικοϋ, ό δέ 
κόλπος τόσον μεγάλος, ώστε νά έπαρκή, καί νά 
παρεϊχεν άσφάλειαν είς πολυάριθμον στόλον. Έξ 
άμφοτέρων τών κόλπων τής Πάργας καί τής Άγ. 
Κυριακής, ή παρακολούθησις τών κινήσεων είναι 
δυνατή· άλλ’ ό όρμίσκος τής Πάργας οϋτε άσφα
λής ούτε εύρύχωρος είναι. Διά τόν λόγον τοϋτον 
τά έρείπια τής Άγ. Κυριακής δύνανται νά διεκ- 
δικήσουν μέ μεγαλυτέραν πιθανότητα τό όνομα 
τής άρχαίας Τορύνης, ό δέ λιμήν τοϋ Άϊ-Γιαννά- 
κη μέ τήν πηγήν ύδατος, νά θεωρηθή ώς κόλπος 
τής Τορύνης, όπου ήγκυροβόλησεν ό στόλος τοϋ 
Όκταβίου. Τά έλληνιστικών χρόνων λείψανα οι
κοδομημάτων καί τείχους καί ό ρωμαϊκών χρό
νων μαρμάρινος κορμός γυναικός άποτελοϋν πρόσ
θετον ένίσχυσιν τής γνώμης αύτής. Τό πρός νότον 
άκρωτήριον Γλώσσα ( Σχεδ. 1 ), ένθα άγνωστα μέ
χρι σήμερον έκτενή λείψανα πολυγωνικού τεί
χους, είναι άσφαλώς ή άκρα Χειμέριον, συμφώ
νως πρός τήν άρχαίαν παράδοσιν ( Θουκ. I. 46.4, 
Στράβ. 7,4, Παυσ. 8.7.2. ). Τό άκρωτήριον τοΟτο 
προστάτευε άπό βορρά τόν εύρύτερον κατά τούς 
άρχαίους χρόνους κόλπον τοϋ Γλυκέος, μετα- 
τραπέντα βαθμιαίως είς άβαθή όρμον έκ τών προσ
χώσεων τοϋ Άχέροντος.

Περιοχή Νικοπόλεως

Είς τόν άρχαιολογικόν χώρον Νικοπόλεως έγι
ναν, κατά τό έτος 1960, αί κάτωθι έργασίαι, δα- 
πάναις τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας καί τοϋ Υ
πουργείου τής Προεδρίας.

Διετέθη παρά τής Διευθύνσεως Τεχν. Υπηρε
σιών τοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας πίστωσις έξ
100.000 δραχμ., πρός άνέγερσιν μικροϋ Μουσείου 
είς Νικόπολιν, έπί τή βάσει σχεδίου τής αύτής 'Υ
πηρεσίας. Τό Μουσεϊον έχει έξωτερικάς διαστά
σεις 7.20 X 28 μ., περιλαμβάνει δέ δύο αίθούσας, 
διαστάσεων 6 X 8.50 μ., γραφεΐον Εφόρου, δωμά-
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τιον φύλακος καί λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Είς 
τούτο πρόκειται νά στεγασθοΰν εύρήματα καί αλ- 
λων περιοχών, άλλα κυρίως τής Νικοπόλεως, όσα 
διεσώθησαν μετά τόν ιταλικόν βομβαρδισμόν τού 
τουρκικού τεμένους Ίμαρέτ Πρεβέζης, περί τάς 
άρχάς τού 1941 ( Φ. Πέτσας, ΑΕ 1950 - 51, Παράρ
τημα, σ. 32 - 36 ), καί όσα έν τφ μεταξύ νέα προ- 
σετέθησαν. Την άποπεράτωσιν τού Μουσείου, τού 
όποιου ήδη κατεσκευάσθη ό σκελετός, άνέλαβεν 
ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία, ψηφίσασα συμπλη
ρωματικήν πίστωσιν έκ δραχμών 100.000 διά τό 
έτος 1961.

Διά πιστώσεως τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
τού 'Υπουργείου τής Προεδρίας έκ δραχμών
200.000 προέβημεν μετά τής δ. Πέπης Κρυστάλ- 
λη, πτυχιούχου τής ’Αρχαιολογίας, είς τόν καθα
ρισμόν έκ τής άγριας βλαστήσεως τών σημαντι- 
κωτέρων οικοδομημάτων τής Νικοπόλεως, τού με
γάλου θεάτρου, τού οικοδομήματος « Μπούφι », 
τού παλαιοχριστιανικού τείχους, τών χριστιανι
κών βασιλικών. Προσέτι έπεχειρήσαμεν τήν έκ- 
σκαφήν τού μικρού, άλλά καλώς διατηρουμένου 
θεάτρου ( Ωδείου) « Σκοτεινής ». Άπεκαλύφθη- 
σαν όλόκληρον τό κοϊλον τού θεάτρου καί έν μέ- 
ρει ή ήμικυκλική όρχήστρα μέ τήν σκηνήν ( Πίν. 
172 γ). Τό Ώδεΐον, ευρισκόμενον είς άπόστασιν 
όλίγων έκατοντάδων μέτρων άπό τής δυτικής πλευ
ράς τού ιουστινιάνειου τείχους, είναι προσιτόν 
διά τής μνημειακής δυτικής πύλης, τής « Άραπό- 
πορτας » ( ΠΑΕ 1913, σ. 109). Τό ένδιαφέρον τού 
μνημείου τούτου φκοδομημένου έπί έπιπέδου έπι- 
φανείας, έγκειται είς τήν ίδιάζουσαν κατασκευήν 
τού ύπό τό κοϊλον οικοδομικού σκελετού του, είς 
τήν σχεδόν άρίστην διατήρησίν του καί είς τήν 
κομψότητα τού όλου οικοδομήματος. Έχει κα- 
τασκευασθή έξ όλοκλήρου μέ όπτοπλίνθους, έξαι- 
ρέσει μερικών ζωνών τών καθέτων έπιφανειών τών 
τοίχων, αί όποΐαι ώς ζφφόροι ποικίλλουν τάς ένι- 
αίας έκ πλίνθων έπιφανείας μέ ένθέτους τετρα- 
πλεύρους λίθους ( opus incertum ).

Τό κοϊλον, σχήματος ήμικυκλίου, περιλαμβά- 
νον 20 σειράς έδωλίων, ύψους 0.40 μ., έπενδεδυμέ- 
νων μέ έγχωρίας χονδράς πλάκας λευκού άσβε- 
στολίθου, διαιρείται είς δύο κερκίδας διά τριών 
κλιμάκων, μιας κατά τό μέσον καί δύο κατά τά 
άκρα τού κοίλου, διαμετρικώς άντιθέτων, ένφ τό 
άνώτερον τμήμα τού κοίλου, περιλαμβάνον 11 σει
ράς έδωλίων, διαιρείται μέ άλλας δύο ένδιαμέσους 
κλίμακας εις τέσσαρας κερκίδας. Εις τήν βάσιν 
τών έδωλίων τής δεκάτης σειράς διακρίνονται, κα
τά συμμετρικός άποστάσεις, μικρά όρθογώνια 
άνοίγματα, συγκοινωνοΰντα μέ τάς ύπό τό κοϊλον 
ήμικυκλικάς καί όμοκέντρους σήραγγας, ένισχυ-

τικά τής άκουστικής τού φδείου. Είς τό μέσον τού 
κοίλου, ύπό τήν μεσαίαν κλίμακα, καί κατά τά δύο 
άκρα τούτου άντιστοιχοΰντα πρός τάς παρόδους, 
τρεις έστεγασμένοι διάδρομοι έπικοινωνούν μέ τάς 
ύπό τό κοϊλον τρεις « σκοτεινός » σήραγγας ( έξ 
ού καί τό όνομα τού οικοδομήματος «Σκοτει
νή»), έπί τών όποιων έρείδεται όλόκληρον τό 
συγκρότημα τού κοίλου.

Αί σήραγγες αύται, όμόκεντροι μέ τήν ήμικυ- 
κλικήν όρχήστραν, είναι κυρίως είπεΐν, ήμικυ- 
κλικοί διάδρομοι, διαφέροντες είς ύψος, βαίνοντες 
έπί ισχυρών πεσσών, οί όποιοι άνέχουν τόξα. Ή 
πρώτη μετά τήν όρχήστραν, πλάτους 1.65 μ. καί 
ή μετ’ αυτήν ύψηλοτέρα δευτέρα, πλάτους δι
πλάσιου, 3.30 μ., καλύπτονται μέ τεταρτοκυλίν- 
δρια, ή δέ πλέον υψηλή τρίτη σήραγξ, περιβάλ- 
λουσα έξωτερικώς τάς άλλας δύο, πλάτους 2.50 
μ., στεγάζεται μέ ήμικυλινδρικήν καμάραν.

Διά τού συστήματος τούτου τών τριών διαδοχι
κών σηράγγων, μέ ύψος βαθμηδόν άνερχόμενον 
έκ τής έσωτερικής πρός τήν έξωτερικήν, έπιτυγ- 
χάνεται ή κατασκευή τού τεχνητού κοίλου έπί έπι
πέδου έδάφους, μέ τήν έπιθυμητήν όμως κλίσιν. 
Τοιοΰτον σύστημα ύπήρξεν άγνωστον καί περιτ
τόν κατά τήν κατασκευήν τών άρχαίων έλληνικών 
θεάτρων, διότι τήν κλίσιν τού κοίλου παρεΐχον αί 
φυσικαί έξάρσεις τών λόφων, καταλλήλως δια- 
μορφούμεναι.

Τρίτη σημαντική έργασία άπέβλεπεν είς τήν 
έπισκευήν καί στερέωσιν τού παλαιοχριστιανικού 
τείχους τής Νικοπόλεως. Συνεπληρώθησαν τά με
γάλα χάσματα τού τείχους όλοκλήρου σχεδόν τής 
νοτίας πλευράς τής περισσότερον έκτεθειμένης είς 
τήν βροχήν καί τόν Νότον (Πίν. 172 δ, 173 α, β). 
Ή συνέχισις τής έργασίας αύτής είς τήν καλύτε
ρον σωζομένην δυτικήν πλευράν καί άκολούθως 
είς τάς λοιπάς δύο, πολύ κακώς διατηρουμένας, 
θά άποβή σωστική διά τό παλαιοχριστιανικόν τεί
χος τής Νικοπόλεως.

Είς τήν περιοχήν τού ρωμαϊκού οικοδομήματος 
« Μπούφι » Νικοπόλεως (ΠΑΕ 1913, σ. 107 - 109, 
είκ. 13, ΑΕ 1955, Παράρτ. 16, σ. 17 -18 ) καί είς 
τόν άγρόν τού Λάμπρου Μπανάκου, κατοίκου Μύ- 
τικα, άνευρέθη καί παρεδόθη είς τήν ’Εφορείαν 
’Αρχαιοτήτων ύπό τού Ίωάννου Π. ’Αρβανίτη, 
κατοίκου έπίσης Μύτικα, μικρόν χάλκινον άγαλ- 
μάτιον, ύψους 0.085 μ., ρωμαϊκών χρόνων (Πίν. 
173ε).Τό άγαλμάτιον παριστα Γαλάτην γυμνόν μέ
χρι τής όσφύος, ήμιανακεκλιμένον, ό όποιος στη
ρίζεται έπί τού έδάφους διά τής άριστεράς, ένφ 
άνατείνει τήν δεξιάν, ώς νά ίκετεύη έπερχόμενον 
έφιππον (;) έχθρόν. Ή άνώμαλος καί τραχεία 
έπιφάνεια τής όπισθίας πλευράς, ό έπ’ αύτής συμ
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φυής χαλκούς γόμφος καί ή άνάγλυφος έν γένει 
άπόδοσις τής μορφής μαρτυρούν, ότι τό άγαλμά- 
τιον έκόσμει έπκράνειαν άγγείου ή άλλου σκεύους 
καί άπετέλει τμήμα άναγλύφου συνθέσεως μέ πα- 
ράστασιν μάχης Ελλήνων ή ’Αμαζόνων καί Γα- 
λατών.

Εις τάφον, τυχαίως έλθόντα εις φως, την 2.6.60 
εις τά υψώματα βορειοανατολικής τοϋ μεγάλου 
θεάτρου τής Νικοπόλεως καί εις θέσιν « Κολιαδή- 
μα», άνευρέθησαν ύπό τοϋ Λαζάρου Πεϊνιρτζό- 
γλου, κατοίκου Σμυρτούλας, χαλκή σφαιρική κάλ
πη, ακόσμητος, φέρουσα κωνικόν κάλυμμα, ( διαμ.
0.265, ύψους μετά τού καλύμματος 0.32 μ.), εντός 
τής όποιας περιείχοντο τά καμένα όστά τού νε
κρού ( Πίν. 173 ς ). Εντός τούτου ύπήρχον έπίσης 
μικρά φιάλη έκ ξύλου καί εξ μικρότατα άγγεϊα, δυ- 
νάμενα νά χρονολογηθούν έντός τού 5 π.Χ. αίώ- 
νος. Εις έκαστον των εύρετων έχορηγήθη παρά 
τού 'Υπουργείου τής Προεδρίας άμοιβή έξ 700 
δραχμών.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Κατά τήν κατασκευήν ύπό τής Εταιρείας Όδών 
καί Καταστρωμάτων φράγματος τού ποταμού Κα- 
λαμα, εις τό σημείον όπου ό Καλαμάς, έγκαταλεί- 
πων τήν στενωπήν κοιλάδα, εισέρχεται εις τήν 
πεδιάδα τής Ήγουμενίτσης, ήλθον εις φώς, κατά 
τήν διάρκειαν τού 1960, μερικοί κιβωτιόσχημοι 
τάφοι μέ καύσιν νεκρών καί κανονικήν ταφήν έκ 
τού άρχαίου νεκροταφείου τής έρειπωμένης άκρο- 
πόλεως Γκούμανης (Πρβλ. καί AJA 65 ( 1961) 
σ. 302. Περιγραφήν τών έρειπίων τής άρχαίας πό- 
λεως ίδέ Φ. Πέτσαν, ΑΕ 1952, Παράρτ., σ. 13 - 14, 
ένταϋθα ( Πίν. 173 γ). Περιεϊχον ούτοι άγγεϊα τού 
3 π.Χ. αίώνος (Πίν. 173 δ). Έκ τής αύτής περιο
χής προέρχεται έλλιπές ψήφισμα άπελευθερωτικόν 
τού Κοινού τών Θεσπρωτών έπί λίθου, τών μέσων 
περίπου τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος, άνευρεθέν ύπό τοϋ 
Χρίστου Μπάλλου τό 1960 καί μεταφερθέν εις τό 
Δημοτικόν Μουσεΐον’Ιωαννίνων.ΕΙναι τό δεύτερον 
γνωστόν ψήφισμα εις τό όποιον άναφέρεται« Κοι
νόν τών Θεσπρωτών (Πρβλ. έτερον ψήφισμα έκ 
Δωδώνης, » SGDI 1370), καθ’ όν χρόνον οΐ Θε- 
σπρωτοί συνετέλουν εις τό Κοινόν τών Μολοσσών, 
εις τήν έπιρροήν τών όποιων ύπήγοντο άπό τών 
άρχών περίπου τού 4 π.Χ. αίώνος (Σ. Δακάρης, 
ΑΕ 1957, σ. 88 κ. έξ). Ή διαπίστωσις έκ τής έπι- 
γραφής ότι ή άρχαία πόλις τής Γκούμανης άπε- 
τέλει κέντρον τοϋ Θεσπρωτικοΰ Κοινού έπιτρέ- 
πει τήν ταύτισιν τής πόλεως μέ τήν άρχαίαν Γιτά- 
νην (;), έδραν τού Κοινού τών Θεσπρωτών (Liv. 
42.38). Ή ύπό τοϋ Λατίνου ιστορικού τοποθέτη- 
σις τής «Γιτάνης» δέκα μίλια έσωτερικώς τής

θαλάσσης, άπέναντι τής Κερκύρας, άνταποκρίνε- 
ται πρός τήν θέσιν τής Γκούμανης. Περί τού ονό
ματος καί τών έρειπίων τής πόλεως, τών εύρημά- 
των καί τής έπιγραφής θά άσχοληθώμεν άλλαχού.

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

Εις τήν πόλιν Άρταν (άρχαίαν Άμβρακίαν) 
καί έπί τής όδοϋ Καραϊσκάκη, πρό τού οικήματος 
τής Στρατολογίας, κατά τήν διάνοιξιν ύπό τού 
Δήμου Άρταίων τάφρου πρός τοποθέτησιν ύδρα- 
γωγοϋ, άπεκαλύφθησαν γωνία θεμελίου άρχαίου 
οικοδομήματος καί μερικοί σφόνδυλοι δωρικοί έκ 
πωρολίθου καί ψαμμιτολίθου, μέ 20 ραβδώσεις, 
τών όποιων ή έπιφάνεια έκαλύπτετο άρχικώς μέ 
έπίχρισμα μαρμαροκονίας ( αί έπιφάνειαι φέρουν 
τύπους κρούσεων σφύρας). Εις σπόνδυλος, μή
κους 1.35, έχει κάτω διάμετρον 0.41 μ., άνω 0.35 μ.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ

Κατά τό έτος 1960 έξετελέθησαν έπίσης έργα- 
σιαι έπισκευής καί στερεώσεως, ένίοτε καί άπο- 
καταστάσεως τής μορφής βυζαντινών καί μετα
βυζαντινών ναών τοϋ νομού Ίωαννίνων, διά πιστώ- 
σεως έκ δραχμών 100.000, τήν όποιαν διέθεσεν ή 
Διεύθυνσις Άναστηλώσεως τοϋ 'Υπουργείου τής 
Προεδρίας. Μερικαί τών έργασιών τούτων άπε- 
τέλουν συνέχισιν έργασιών, άρξαμένων άπό τοϋ 
1958 διά πιστώσεων τής αύτής ύπηρεσίας. Τοι- 
αΰται έργασίαι έξετελέσθησαν εις τά Καθολικά 
τών Μονών Νήσου, τοϋ Άγ. Νικολάου τών Φι- 
λανθρωπινών, τής Έλεούσης, τοϋ Άγ. Ίωάννου 
τού Προδρόμου καί εις τά κελλιά τής Μ. Παντε- 
λεήμονος, εις τά όποια στεγάζεται σήμερον μικρόν 
Μουσεϊον τής Προεπαναστατικής περιόδου, ίδρυ- 
θέν τό 1958 μέ δαπάνας τού Σωματείου « Οί Φίλοι 
τών Ίωαννίνων ».

Εις τό Βυζαντινόν Καθολικόν τής Μ. Άγ. Νι
κολάου Ντίλιου ή Στρατηγοπούλου τής Νήσου, ό 
καθηγητής Δημ. Εύαγγελίδης είχε προβή εις τήν 
άπομάκρυνσιν τοϋ πρός νότον νεωτέρου καί άκα- 
λαισθήτου μαγειρείου, κατά τό έτος 1957. Πέρυσι, 
προέβην εις τήν άπομάκρυνσιν καί τοϋ έτέρου 
ήμιερειπωμένου προσκτίσματος έπί τής ΒΔ πλευ
ράς τού Καθολικού, εις τήν έπισκευήν τής στέ
γης καί τήν συμπλήρωσιν τής άνω ζώνης τών έξω- 
τερικών τοίχων. Οΰτω ό ναός άπηλευθερώθη έκ 
τών προχείρων τούτων κτισμάτων καί άνεδείχθη 
ή έξωτερική δψις του (Πίν. 174 α).

Είς τό Βυζαντινόν καθολικόν τής Μονής Μο- 
λυβδοσκεπάστου προέβην κατά τά έτη 1958 - 1960 
είς τήν άπομάκρυνσιν τών έπί τής νοτίας πλευράς 
προσκτισμάτων, εις τήν άντικατάστασιν τών σχι- 
στολιθικών πλακών τής στέγης διά βυζαντινών κε-
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ράμων καί είς μερικός άλλας έργασίας στερεώσεως 
των έξωτερικών τοίχων ( Πίν. 174 β). Παρόμοιοι 
έργασίαι, ήτοι άνακούφισις τής στέγης έκ τοΟ βά
ρους των πλακών διά βυζαντινών κεράμων, άπο- 
μάκρυνσις τοΟ δυτικοϋ προχείρως κατεσκευασμέ- 
νου έξωνάρθηκος καί στερέωσις τών τοίχων, έγέ- 
νοντο καί έπΐ τοϋ σταυρεπιστέγου βυζαντινού ναοϋ 
τής Κωστάνιανης-Δωδώνης (Πίν. 174 γ).

’Επίσης, είς τό Καθολικόν τής Μονής τοϋ 'Αγ. 
Ίωάννου τοϋ Προδρόμου Κάτω Μερόπης ( 16ος 
αιών), έγένοντο άντικατάστασις τών πλακών διά 
κεράμων, στερέωσις τών έξωτερικών τοίχων καί 
ένίσχυσις τοϋ δυτικοΰ τοίχου διά δύο άντηρίδων. 
Τέλος, μικρότεραι έργασίαι έπισκευής τοίχων καί 
στέγης έξετελέσθησαν είς τόν ναόν τής Κοιμή
σεως Παλαιουρής, παρά τό 28ον χιλιόμετρον τής 
έθνικής όδοϋ Ίωαννίνων - Ήγουμενίτσης (18ος 
αίών), είς τόν ναόν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 
Ραβενίων - Δωδώνης, είς τόν ναόν Άγ. ’Αποστό
λων Μολυβδοσκεπάστου καί είς τόν ναόν τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, Κοινότητος Κορίτια- 
νης - Δωδώνης.

ΣΩΤ. ΔΑΚΑΡΗΣ

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ (Πίν. 175)

Είς τήν Νικόπολιν τής ’Ηπείρου συνεχίσθη 
κατά τό έτος 1957 ή περαιτέρω άποκάλυψις τής 
έξω τών τειχών βασιλικής Δ. Διά προσεκτικοΰ 
καθαρισμοϋ τοϋ πρό τής κόγχης τοϋ ίεροϋ χώ
ρου κατωρθώθη νά έξακριβωθή τό άκριβές σχέ- 
διον τής διά πολυχρώμων μαρμάρινων πλακιδίων 
στρώσεως τοϋ δαπέδου αύτοϋ ώς καί τοϋ άμέσως 
πρό τοϋ ίεροϋ πρός Δυσμάς έκτεινομένου τμή
ματος τοϋ μέσου κλιτούς. Κατά τόν καθαρισμόν 
τοϋ τελευταίου τούτου τμήματος διεπιστώθη ότι 
τό δυστυχώς έξ όλοκλήρου κατεστραμμένον 
τέμπλον, έφερε κατά τήν Ώραίαν αύτοϋ Πύλην 
τετρακιόνιον, οΐον έφερον καί άλλαι βασιλικοί 
τής Νικοπόλεως.

Άνεσκάφη κατόπιν έξ όλοκλήρου τό νότιον 
πτερύγιον τοϋ έγκαρσίου κλιτούς, δπερ εύρέθη 
έστρωμένον δι’ άκανονίστου ποικιλοχρώμου μαρ
μαροθετήματος. Καί έντός μέν τής έπιχώσεως 
εύρέθησαν πολλά τεμάχια έκ τών διατρήτων θω
ρακίων τοϋ τέμπλου ώς καί πεσσίσκοι αύτοϋ. 
Κατά δέ τήν Ν.Δ. γωνίαν τοϋ πτερυγίου άπεκαλύ- 
φθη ή μαρμάρινη βάσις μικροΰ όρθογωνίου δια
μερίσματος (1.50X3.00) ήτις ύπεβάσταζε θω
ράκια καί πεσσίσκον κλείοντα τό έν λόγω δια
μέρισμα, δπερ πιθανώς θά έχρησίμευε πρός φύ-

λαξιν τών έκ τής Θείας Εύχαριστίας περισσευμά
των ή καί τών ίερών σκευών.

Έπροχώρησεν έπίσης όλίγον καί ή άνασκαφή 
τοϋ βορείου πτερυγίου, ήρκεσεν δμως ή μικρά 
αδτη σκαφή διά νά έξακριβωθή δτι κατά τήν 
μετά τοϋ βορείου κλιτούς συνάντησιν τοϋ πτερυ
γίου έσχηματίζετο δίβηλον, τοϋ όποιου εύρέθη 
κατά χώραν ή ίωνική βάσις τοϋ κίονος.

Έκ τοϋ κυρίως ναοΰ άνεσκάφησαν μόνον τμή
ματα τοϋ στυλοβάτου τής βορείου κιονοστοιχίας, 
δστις, έν άντιθέσει πρός τόν όλοσχερώς έξαφανι- 
σθέντα τής νοτιάς κιονοστοιχίας, διατηρεί κατά 
χώραν τάς ίωνικάς βάσεις τών κιόνων του, έξ 
ών συνήχθη, δτι ό όλικός άριθμός κιόνων έκα- 
τέρας τών κιονοστοιχιών άνήρχετο είς 8. Κατά 
τήν άνασκαφήν ταύτην εύρέθησαν προσέτι δύο 
καλής έργασίας κορινθιακά κιονόκρανα δμοια 
πρός τό πάλαι εύρεθέν, πρός τούτοις δέ καί δύο 
κολουροπυραμιδοειδή έπιθήματα έχοντα τήν στε
νήν κεκλιμένην πλευράν αύτών κεκοσμημένην 
δι’ άναγλύφου σταυρού περιβαλλομένου ύπό φύλ
λων άκάνθης. Εύρέθησαν ώσαύτως καί τινες πώ
ρινοι, τραπεζιόσχημοι θολϊται, προερχόμενοι έκ 
τών τόξων, άτινα έγεφύρουν τά μεταξύ τών κιόνων 
κενά. Τέλος, πρό τής βασιλείου πύλης, ήλθον είς 
φώς πολλά μαρμάρινα τεμάχια φέροντα πολλαπλας 
γλυφάς άρίστης έργασίας, προερχόμενα άναμφι- 
βόλως έκ τοϋ περιθύρου τής πόλης ταύτης.

Τάφροι άνοιχθεϊσαι κατά τόν νάρθηκα άπεκά- 
λυψαν κατά μέν τό μέσον αύτοϋ καί πρό τής βα
σιλείου πύλης τοϋ ναοΰ ψηφιδωτόν δάπεδον είκο- 
νίζον μικρούς διατεμνομένους κύκλους περιβάλ
λοντας στεφάνην άνθέων συγκρατουμένων δι’ έλι- 
κοειδώς βαινούσης ταινίας, κατά δέ τήν δυτικήν 
αύτοϋ πλευράν έξωτερικώς τήν βάσιν μαρμάρι
νου άμφικιονίσκου παραθύρου. Άπεκαλύφθη έπί
σης έξωτερικώς, πρός νότον καί πρός βορράν, άνά 
μία κτιστή παραστάς, αΐτινες θ’ άντίκρυζον βε
βαίως άντίστοιχον κιονοστοιχίαν τοϋ αίθριου. 
Καί τό μέν αΐθριον δέν άνεσκάφη, έλλείψει χρό
νου, έξηκριβώθησαν δμως αί διαστάσεις του· διό
τι παρηκολουθήθη διά σκαφής ό βόρειος έξωτε- 
ρικός τοίχος του, δστις, προχωρών πρός Δυσμάς 
έπί 18 μέτρα, κάμπτεται έκεϊ πρός Νότον. Ή άνα
σκαφή θέλει συνεχισθή πρός τελείαν άποκάλυψιν 
τοϋ μνημείου.

Κατά τήν έκχωμάτωσιν τοϋ νάρθηκος εύρέθη 
έντός τής έπιχώσεως μαρμάρινη έπιγραφή ρω
μαϊκών χρόνων τεθραυσμένη λέγουσα:

Η nOA[IS] (διαστ. μ. σ. 0,40 X 0,35)
Η ΝΕΙΚΟΠΓΟΛΙΤΩΝ]

ΓΝΚ......
Γ ( αϊο ) Ν Κ- - ΑΝ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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