
3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

(Πίν. 38 - 43)

'Η άνασκαφή κατά το θέρος τοΰ 1969 άπέβλεπεν εις την περαιτέρω ερευνάν 
τοΰ νοτίου τμήματος του βουλευτηρίου τής Δωδώνης, τό όποιον άπεκαλύφθη 
καθ’ όλον του τό πλάτος (30.20 μ.) καί εις μήκος 10 μέτρων περίπου (πίν. 
38α καί είκ. 1). Αί έπιχώσεις ήσαν βαθεΐαι εις τό σημεΐον αυτό, περίπου 3.50 μ. 
(πίν. 38α.β)1.

Έβεβαιώθη ότι ό νότιος τοίχος φέρει έσωτερικώς εννέα άντηρίδας κατά 
κανονικάς αποστάσεις 2.10 μ., πλήν των άκραίων (2.60 μ.), όσας καί ή άπέ- 
ναντι βόρειος πλευρά.

Καθ’ όλην την άνασκαφεΐσαν επίπεδον εκτασιν εύρέθη συνεχές στρώμα τής 
ρωμαϊκής καταστροφής, πάχους εως 10 έκ., μέ άφθονα συντρίμματα κεράμων 
στέγης, άνθρακας καί ερυθρωπόν πηλόν, ενεκα τοϋ ΐσχυροϋ πυρός, τό όποιον 
κατέστρεψε τό οικοδόμημα, ύπ’ αυτό δέ υπήρχε τό άρχαΐον δάπεδον, άποτε- 
λούμενον έκ στρώσεως ώχρας άργιλλικής γης, πάχους 5-10 έκ. Μεταξύ των 
συντριμμάτων εύρέθησαν μερικά τεμάχια μέ σφραγίσματα καί έπιγραφάς έν 
άναγλύφω, Δ ιός Νάον, επί Φορμίσσκον 1 2,-ιδον, τοΰ τέλους τοΰ 3ου ή των αρχών 
τοΰ 2ου π. X. αΐ. Εις έν άλλο σφράγισμα τοΰ τέλους τοΰ 4ου ή τοΰ 3ου π. X. αΐ. 
άναγιγνώσκεται ή λέξις,------ΙΕΡΑ.

Παρά τον δυτικόν τοίχον εύρέθησαν λίθινη κλϊμαξ, πλάτους 1.30 μ., μέ δέκα 
άναβαθμούς, άντίστοιχος τής παρά την άνατολικήν πλευράν κλίμακος3, οδη
γούσα ύψηλότερον, εις τά έδώλια τοΰ βουλευτηρίου, παρά την βάσιν της δέ 
μικρόν ανάλημμα, μήκους 4.80 μ., μέ λοξήν κατεύθυνσιν, όπως καί τό καλύ
τερον διατηρούμενον εις την άνατολικήν πλευράν. Τά άναλήμματα ταΰτα 
έχρησίμευον διά νά συγκρατοΰν τον χώρον τών έδωλίων. Περαιτέρω διαγρά
φεται, ολίγον άσαφώς, τοξοειδές τοιχάριον, τό όποιον θά συνέδεε τούς δύο άνα-

1. Περί τών προηγουμένων άνασκαφών ίδέ ΠΑΕ 1965, σ. 53 - 65. 1966, σ. 71 - 84. 1967, 
σ. 33 - 54. 1968, σ. 42 - 59. Αί φωτογραφίας πίν. 40-43, όφείλονται είς τον κ. Β. Πτηνό- 
πουλον.

2. Πρβ. παρόμοια σφραγίσματα άπό τό θέατρον καί τό βουλευτήριον της Δωδώνης, ΑΔ 
16, 1960, σ. 32, πίν. 12γ. ΠΑΕ 1966, σ. 82, πίν. 82. 1968, σ. 52. Ρ. R. Franke, Die 
antiken Miinzen von Epirus, 1961, σ. 312, 2, 5, είκ. σ. 313, 2, πίν. 61, la, b.

3. ΠΑΕ 1968, σ. 44 - 5, πίν. 36α.
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28 Πρακτικά της ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1969

λημματικούς τοίχους, ό βασικός κύκλος του θεάτρου του βουλευτηρίου (σχέδ. 
εΐκ. 1, πίν. 38β άριστερα).

’Από του υψους, μεταξύ ενάτου καί δεκάτου αναβαθμού, εύρέθησαν λείψανα 
τριών τοιχαρίων, μέ βαθμιδωτήν διάταξιν, άπέχοντα άλλήλων 0.80 μ., πιθανόν 
υπολείμματα των έδωλίων. Τά μεταξύ τούτων κενά θά έπληροΰντο μέ ωχρόν 
πηλόν καί έπ’ αύτών θά έτοποθετοΰντο σανιδώματα διά νά άποτελέσουν τά 
ξύλινα εδώλια τοΰ βουλευτηρίου.

Τά στοιχεία αυτά υποδεικνύουν δτι τά εδώλια ειχον τοξοειδή διάταξιν. ’Αλ
λά ή κατασκευή αΰτη δεν φαίνεται νά είναι ή άρχική· διότι κάτω άπό τό στρώ
μα πηλοϋ, πού είχε σχηματισθή έκ της διαλύσεως τών έδωλίων, διακρίνεται 
στρώμα κεράμων καί άνθράκων, δμοιον προς τό στρώμα τοΰ δαπέδου, όφει- 
λόμενον πιθανώτατα εις τήν ρωμαϊκήν καταστροφήν τοΰ έτους 167 π. X. Έπί 
τοΰ αύτοΰ στρώματος βαίνει λίθινη κατασκευή, 8.50 μ., άνατολικώς τής κλί- 
μακος, μερικώς άποκαλυφθεΐσα, τής οποίας ή νοτία πλευρά είναι καμπύλη, 
παρακολουθούσα τον καμπυλόγραμμον βασικόν κύκλον (πίν. 38β αριστεροί). 
’Ανήκουν έπομένως τά λείψανα τών έδωλίων καί ή καμπυλόγραμμος λιθίνη 
κατασκευή εις δευτέραν φάσιν, ίσως μετά τήν ρωμαϊκήν καταστροφήν, δτε, ώς 
γνωστόν, έλειτούργησεν εις τήν Δωδώνην, μετάτό 148 π. X., Κοινόν τών’Ηπει- 
ρωτών, τό όποιον μάλιστα έκοπτε καί χαλκοΰν νόμισμα μέχρι τοΰ β' ήμίσεος 
τοΰ 1ου π. X. αί.1.

Δυτικώς τής εισόδου, εις άπόστασιν 2.25 μ. άπό τοΰ νοτίου τοίχου, εύρέθη 
τετράγωνος θήκη έκ τεσσάρων καθέτων πλακών, έξωτερικών διαστάσεων

0.51 X 0.48 μ., έσωτερικών 0.38 X 0.34 μ., θεμελιωμένη έντός του στρώματος 
λιθαριών, ύπεράνω τοΰ στρώματος καταστροφής. ’Εντός τής θήκης εύρέθησαν 
δύο πήλινοι λύχνοι, χρονολογούμενοι άπό τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 3ου μέχρι τοΰ 
γ' τετάρτου τοΰ 1ου π. X. αΐ. (σχέδ. είκ. 2, α. β, πίν. 40α,α.β). "Ομοιος λύχνος 
εύρέθη καί εις άλλο σημεϊον, έντός τοΰ στρώματος λιθαριών, τό όποιον είχε

1. Ρ. R. Franke, 1 ά. σ. 218 κέ.
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ΐ_____ 3~

Είκ. 3. Κάτοψις καί τομή τοϋ βάθρου δυτικώς τοϋ βωμοΰ.
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σχηματισθή εκ τής διαλύσεως των τοίχων τοϋ βουλευτηρίου (πίν. 40α, γ, 
σχέδ. εΐκ. 2, γ)1.

’Αμέσως δυτικώς του βάθρου τοϋ Χάροπος (βωμοΰ), τό όποιον, ώς άπεδεί- 
χθη, προϋπήρχε τής καταστροφής, άπεκαλύφθη ή βάσις ετέρου βάθρου, δια
στάσεων 1.70 X 1.17 X 1.25 μ. (πίν. 38β καί 39β). Επ’ αυτήςκατέκειντοδύο 
όρθοστάται, ορθογώνιοι πλάκες, πάχους 0.19 μ. 'Η άποκατάστασις, ώς εις τό σχέ- 
διον είκ. 3, βεβαιώνεται έκ των λαξευμάτων τής βάσεως καί των αύλάκων συν- 
δέσεως των ορθοστατών. Τρίτη όμοια πλάξ θά υπήρχε εις τήν βόρειον πλευράν, 
Ινώ εις τήν νοτίαν υπάρχει μεγάλος ορθογώνιος λίθος, διαστάσεων 1.25 X 0.70 μ. 
'Η κιβωτιόσχημος θήκη, εσωτερικών διαστάσεων 0.77 X 0.55 X 0.55 μ., 
έκαλύπτετο άνω δι’ άλλης πλακός. Ποια ή σημασία της δεν είναι γνωστόν. 
'Η θέσις της πλησίον τοϋ βωμοΰ υποδεικνύει οτι έχρησίμευε πιθανώς προς 
τοποθέτησιν κατά τάς ψηφοφορίας τών δύο καδίσκων διά τάς κυρίας καί άκυ
ρους ψήφους 1 2. Έτερον μικρόν βάθρον εύρέθη παρά τον τοίχον, άριστερα τής 
εισόδου, μεταξύ τών δύο αντηρίδων (σχέδ. είκ. 1).

Άνατολικώς τοϋ βωμοΰ άπεκαλύφθησαν ύπό τό ελληνιστικόν δάπεδον λεί
ψανα έλλειψοειδοΰς κτίσματος (σχέδ. είκ. 1, πίν. 39α), έκ μιας εως τριών στρώ
σεων έξ άργών λίθων, αί όποΐαι εΐχον διαλυθή. Τοϋ καμπύλου τούτου κτίσμα
τος, μήκους περίπου 9.50 μ., διατηρείται ή νοτία πλευρά, ενώ ή βόρειος εχει 
έξαφανισθή κατά τήν κατασκευήν τών εδωλίων. ’Εντός αυτής εύρέθησαν όστρα
κα τής γνωστής προϊστορικής κεραμεικής II καί III κατηγορίας, χρονολο- 
γουμένης άπό τής εποχής τοϋ Χαλκοΰ μέχρι καί τοϋ 5ου π. X. αί. ’Ίχνη καλυ
βών εύρέθησαν κατά τήν άνασκαφήν τής προ τοϋ βουλευτηρίου δωρικής στοάς 3 
καί εΐχον έρμηνευθή ώς κατοικίαι τών ιερέων, τών ύποφητών τοϋ Διός, Σελ
λών, οί όποιοι, συμφώνως προς τήν ομηρικήν παράδοσιν, άμφϊ δε Σελλοι σο'ι 
ναίουσι νποφήται άνιπτόποδες χαμαιεϋναι (Ίλιάς Π 233 έξ.).

'Η κατασκευή τοϋ εύμεγέθους καμπυλογράμμου κτίσματος ανάγεται πι
θανώς εις τούς πρώτους χρόνους τής έποχής τοϋ σιδήρου, τούς ύπομυκηναϊ- 
κούς ή πρωτογεωμετρικούς, διότι άμέσως κάτωθι τοϋ θεμελίου εύρέθη άμφι- 
κωνικόν σφονδύλιον έκ πηλοΰ τής ΤΕ III εις δέ τό ύψος τοϋ θεμελίου τμήμα 
κανθαροσχήμου κυπέλλου (πίν. 40β) μέ τήν χαρακτηριστικήν άμαυρόχρωμον 
γεωμετρικήν κόσμησιν. 'Η κεραμεική αυτή, ή όποια άπαντα εις τήν βορειο
δυτικήν κυρίως Ελλάδα, άπό τής Δυτικής Μακεδονίας καί τής Κεντρικής ’ Αλβα-

1. Πρβ. R. Η. Howland, The Athenian Agora IV, 1958, τύπος 37, πίν. 45, άρ. 
505 - 511 καί τύπος 35Α, άρ. 465.

2. Ατςιας XIII 37.
3. ΠΑΕ 1967, σ. 39 κέ. Λείψανα καμπυλογράμμου καλύβης, έπίσης κλασσικών χρόνων, 

διεπιστώθησαν εντός της ίερας οικίας της Δωδώνης, ΑΕ 1959, σ. 25 κέ.
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νιας μέχρι της Αιτωλίας, της Λευκάδος καί των Τρικάλων, χρονολογείται δέ άπδ 
του 12ου π. X. αί. καί έξης, συνδέεται, δπως εχομεν σημειώσει καί άλλοτε, 
μέ τήν προς Νότον μετακίνησιν των Βορειοδυτικών φύλων, τά όποια ή άρχαία 
παράδοσις χαρακτηρίζει ως Δωριείς (ΗΡΟΔΟΤΟΣ I 56). Μεταξύ τούτων 
συγκαταλέγονται καί οί Μολοσσοί, οί όποιοι κατά τον 12ον π. X. αί. εΐχον έγκα- 
τασταθή εις τήν Κεντρικήν ’Ήπειρον μέ κέντρον τήν λεκάνην των Ίωαννίνων 4. 
Πολύ πιθανόν επίσης ό προ διετίας εντός τής στοάς εύρεθείς μικρός ίπνός, άμέ- 
σως νοτιώτερον τοϋ κτίσματος, χρονολογούμενος κατά τούς γεωμετρικούς 
χρόνους πιθανώς, άνήκεν εις τό κτίσμα τοϋτο 2.

'Τπεράνω τοϋ στρώματος τών λιθαριών, τό όποιον είχε σχηματισθή έκ 
τής διαλύσεως τών τοίχων τοϋ βουλευτηρίου, διεπιστώθησαν νέα θεμέλια 
κτηρίου τών υστέρων ρωμαϊκών χρόνων (είκ. 1), άποτελοΰντα συνέχειαν τοϋ 
άποκαλυφθέντος κατά τό προηγούμενον ’έτος.

Καθ’ δλην τήν εκτασιν, ιδίως προς δυτικά, εύρέθησαν άφθονα οστρεα πορ
φύρας, τεμάχια ύαλίνων άγγείων, βελόναι, όρειχάλκινα καί οστέινα έργαλεϊα, 
ιδίως μικρά γλύφανα καί μικραί σμΐλαι. Ή αφθονία τών όστρέων πορφύ
ρας άποτελεϊ σοβαράν ένδειξιν, δτι τό ύστερορρωμαϊκών χρόνων κτίσμα 
έχρησίμευε προς κατεργασίαν τής πολυτίμου χρωστικής ύλης, τής πορφύ
ρας. Τήν σπουδαιότητα τής βιοτεχνίας αυτής διά τήν "Ηπειρον βεβαιώνει λα
τινική έπιγραφή τών αρχών τοϋ 3ου μ. X. αί. (CIL III 536, 1 - 8) 3.

Ενδιαφέροντα ύπήρξαν τά όρειχάλκινα εξαρτήματα τοϋ δυτικού θυρώματος 
τοϋ βουλευτηρίου, εύρεθέντα έσωτερικώς τοϋ κατωφλιού, έφηλίδες μέ μεγά- 
λας διακοσμητικάς κεφαλάς (πίν. 41β) καί άσπιδίσκη θύρας (πίν. 41α). Αί 
έφηλίδες είναι κυρίως δύο τύπων, μέ διακοσμητικόν υψηλόν κομβίον καί άνευ 
κομβίου4. Αί πρώται (πίν. 41β) είναι περίπου τετραπλάσιαι εις άριθμόν τών 1 2 3 4

1. ΠΑΕ 1952, σ. 373 κέ. ιδίως σ. 378 κέ. 1967, σ. 42, πίν. 28γ. Περί της κεραμεικής 
αύτής ίδέ N.G. L. Hammond, Epirus, 1967, σ. 295 κέ. Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΝ, Οί γενεαλογικοί 
μϋθοι τών Μολοσσών, 1964, σ. 8 - 9. Παρόμοια αγγεία εύρέθησαν εις τό άρχαϊον νεκροτα- 
φεΐον βορείως της Βίτσας - Ζαγορίου, I. Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΤΛΟΤ (I. ΚΟΤΛΕΤΜΑΝΗ), ΑΔ 
21, 1966, Χρον., σ. 289 - 90. 22, 1967, σ. 346 - 349. 23, 1968, σ. 287 - 291. Εις τάς άνα- 
στατώσεις αύτάς όφείλεται ή μετακίνησις τών έκ Θεσπρωτίας Θεσσαλών εις την δυτικήν 
Έστιαιώτιδα, τήν άποκληθεϊσαν ένεκα τούτου ©εσσαλιώτιδα (ΗΡΟΔ. VII 176). Τών 
μετακινήσεων τούτων τά πρώτα άρχαιολογικά τεκμήρια ήλθον προσφάτως εις φώς έκ τοϋ 
τάφου τοϋ Έξαλόφου, Δ. Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΑΑΑ 1968, σ. 289 - 294.

2. ΠΑΕ 1967, σ. 40 - 42.
3. Ίδέ καί Θ. ΣΑΡΙΚΑΚΗΝ, Ελληνικά 19, 1966, σ. 209. Πολλά οστρεα εύρέθησαν 

έπίσης εντός μικρας δεξαμενής τοϋ Καταγωγίου - Πρυτανείου τής Κασσώπης, ή οποία 
είχε κατασκευασθή μεταγενεστέρως, πιθανώς μετά τήν ρωμαϊκήν κατάκτησιν καί τήν κατα
στροφήν τοϋ κτηρίου (167 π. X.), ΠΑΕ 1952, σ. 335 καί 359.

4. Τοιαΰται έφηλίδες εΐχον εύρεθή καί προ διετίας, έξωτερικώς τοϋ βουλευτηρίου, ΠΑΕ 
1966, σ. 75 - 6, πίν. 77α. Πρβ. ομοίως έκ Μεσσήνης καί Δήλου, A. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΝ,
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Είκ. 4. Άναπαράστασις τμήματος τής νοτιοδυτικής θύρας τοϋ βουλευτηρίου.
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άλλων καί διά τούτο θά έχρησιμοποιοΰντο διά τάς οριζόντιας συνδετικάς σανί
δας, ένω αί όλιγώτεραι διά τήν κάθετον άρμοκαλύπτραν (πίν. 42).

'Η άσπιδίσκη (πίν. 41α), ή οποία διατηρείται έλλιπώς, Ιχει διάμετρον περί
που 0.28 μ. Έπί της έξωτερικής κυρτής επιφάνειας υπάρχει έπίθετον σταυρο
ειδές κόσμημα, μέ ρομβοειδή οπήν εις τό μέσον, διά τής οποίας διήρχετο ό 
ίμάς προς άνύψωσιν τής βαλάνου, πού έ'κλειε όπισθεν τήν θύραν. ’Από τάς τέσ- 
σαρας κορυφάς τοϋ ρόμβου έκφύεται άνά έν στέλεχος φυτοϋ, πού άπολήγει 
εις άνθος λωτοϋ. Παρομοία άσπιδίσκη, χρονολογουμένη άπό των άρχών τοϋ 
3ου π. X. αί., προέρχεται έκ θύρας του ύπογείου τάφου τοϋ Λαγκαδά1.

Μέ βάσιν τό πλάτος τοϋ θυρώματος 1.63 μ., τήν διάμετρον των έφηλίδων, 
7,4 έκ., καί τά γνωστά παραδείγματα άρχαίων θυρών, προέβημεν εις άναπα- 
ράστασιν τής θύρας (σχέδ. είκ. 4)* 1 2, έπί τή βάσει τής οποίας κατεσκευάσθη προς 
έκθεσιν εις τό άρχαιολογικόν Μουσεΐον Ίωαννίνων τό κεντρικόν μέρος τής θύρας 
(πίν. 42). Δέν είναι σκόπιμον νά προβώμενέδώ εις λεπτομερή διατύπωσιν των 
υπολογισμών, εις τούς οποίους στηρίζεται ή άναπαράστασις τοϋ σχεδίου είκ. 4 
καί τοϋ πίν. 42. Άρκούμεθα νά σημειώσωμεν μόνον, οτι ή σταθερά πάντοτε διά
μετρος των δύο τύπων των έφηλίδων (7, 4 έκ.) άντιστοιχεϊ προς μίαν παλα- 
στήν τοϋ σολωνείου ποδός 29,6 έκ., τον όποιον συναντώμεν ιδίως εις τήν Μακε
δονίαν 3. ' Η μονάς αυτή άποτελεϊ έπομένως τον έμβάτην τής θύρας, τής οποίας 
τό πλάτος 1.625 - 1.63 μ., άντιστοιχεϊ προς 22 παλαστάς ή διαμέτρους έφη
λίδων, ήτοι προς 10 παλαστάς εις έκαστον θυρόφυλλον (5 παλασταί διά τάς 
5 έφηλίδας καί 5 διά τά διαστήματα) καί προς 2 παλαστάς ή εν ήμιπόδιον, 
διά τήν άρμοκαλύπτραν. Έπομένως εις τό πλάτος έκάστου θυροφύλλου υπήρ
χαν 5 έφηλίδες, αί όποΐαι άπεΐχον μεταξύ των μίαν παλαστήν (7, 4 έκ.). Τό 
πλάτος των οριζοντίων σανίδων, μέ τούς δύο στοίχους των έφηλίδων, ίσοΰται

Τά 'Τλικά δομής, Α, 2, σ. 13, είκ. 5, έξ Όλύνθου, D. Robinson, Olynthus VIII, 
σ. 257, πίν. 70, 5.7, έκ Πέλλης, X. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ, ΑΔ 16, 1960, πίν. 38α, Λαγκαδά, 
Τη. Macridy, Jdl 26, 1911, σ. 204, είκ. 16 A, C.

1. Τη. Macridy, έ. ά. σ. 199, είκ. 8 καί πίν. 4. Ίδέ έπίσης D. Robinson, ί. ά.σ. 261-
2, πίν. 72, 2. Παραπλήσιου είναι τό έπίθετον κόσμημα έκ Δωδώνης, C. Carapanos, 
Dodone et ses ruines, 1878, πίν. XLVIII, 10.

2. To σχέδιον έξεπόνησεν ό καλλιτέχνης τοϋ Έθν. Άρχαιολ. Μουσείου ’Αθηνών, 
κ. Κ. Ήλιάκης. Ή θύρα δέν παρεστάθη χαλκένδυτος, διότι ούδέν έλασμα δι’ έπένδυσιν 
εύρέθη κατά την άνασκαφήν.

3. Τό μήκος τοϋτο τοϋ σολωνείου ποδός, τοϋ λεγομένου άττικοευβοΐκοΰ (29,6 μ.), 
άπαντα εις τό Mon Repos τής Κερκύρας (Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ, Κέραμοι τής Καλυδώνος, 
1951, σ. 5), εις τόν μακεδονικόν τάφον τής Βεργίνας, ’Ερέτριας καί άλλαχοΰ τής Μακεδο
νίας (ό αύτός, Ό μακεδονικός τάφος τής Βεργίνας, 1951, σ. 18, 28 - 29), εις τό άνάκτο- 
ρον τής Βεργίνας (ό αύτός, ΑΕ 1953/54, Α, σ. 146), εις τηνΌλυνθον (D. Robinson, 
Olynthus VIII, σ. 50).

3
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προς 3 παλαστάς (22,2 έκ.). Συμφώνως προς τά σωζόμενα άρχαΐα θυρώματα 
του 4ου - 3ου π. X. αΐ. *, τό ΰψος τής θύρας ύπελογίσθη εις το διπλάσιου τής 
βάσεως, ϊσον προς 11 τοιούτους πόδας ή 44 παλαστάς (3.256 μ.), τδ δέ ΰψος 
των κατωτέρων τυμπάνων διπλάσιου των άνωτέρων, ήτοι 1.726 καί 0.863 μ., 
ή 22 1 2/3 καί 11 1/3 τής παλαστής2. Τδ γεγονός, ότι τά χαλκά εξαρτήματα 
των θυρών παρουσιάζουν άμεσον ομοιότητα πρδς τά μακεδονικά τοϋ 4ου καί 
τοϋ 3ου π. X. αΐ.3, έξηγεϊ τήν εφαρμογήν του μακεδονικού ποδδς εις την θύραν 
τοϋ βουλευτηρίου.

’Εντός τής άσπιδίσκης εύρέθησαν μετά χωμάτων καί άνθράκων δύο ηπει
ρωτικά χαλκά νομίσματα. Τδ έν είναι τοϋ Κοινού των Ήπειρωτών (232 - 
168 π. X.). ’Επί τής πρόσθιας 6ψεως παριστάνεται κεφαλή Άρτέμιδος 
πρδς δεξιά μέ στεφάνην, όπισθεν τής κεφαλής δυσδιάγνωστα αρχικά ονό
ματος άρχοντος, πιθανώς ΔΕ, επί δέ τής όπισθίας κάθετος αιχμή δόρατος 
καί εκατέρωθεν επιγραφή, ΑΙΤΕΙ—ΡΩΤΑΝ, έντδς στεφάνης δάφνης (βάρος 
3,25 γραμμ.)4. Τδ έτερον χαλκοϋν νόμισμα φαίνεται μοναδικόν (πίν. 43β).

’Επί τής πρόσθιας όψεως είκονίζεται μονογράφημα Ή = ΜΟ (ΛΟΣΣΩΝ ),

έντδς στεφάνου ελαίας, επί δέ τής όπισθίας κάθετος κεραυνός, άριστερά μηνί
σκος, δεξιά τά γράμματα Φ καί Ρ (;) (βάρος 3,5 γραμμ.). Συγγενές χαλκοϋν νό

μισμα μέ τδ μονογράφημα ^ = ΜΟΛ (ΟΣΣΩΝ) έντδς στεφάνου δρυδς έπί

τής πρόσθιας οψεως καί μολοσσδν κύνα έπί τής όπισθίας, μοναδικόν εις τδ εί
δος του έπίσης, εΐχεν εύρεθή πρδ διετίας ύπδ τδ ελληνιστικόν δάπεδον τής πρδς 
Νότον τοϋ βουλευτηρίου στοάς, χρονολογούμενου εις τούς χρόνους 410 - 370 
π. X. καί πιθανώτερον 385 - 370 π. X.5.

Εις τούς αυτούς χρόνους πρέπει νά τοποθετηθή καί τό νέον νόμισμα, ένεκα 
τοϋ παρεμφερούς μονογραφήματος καί τής μορφής τοϋ κεραυνού, μέ τούς βρα
χείς κάλυκας λωτοΰ, άνευ γλωχίνων 6, καί οπωσδήποτε εις περίοδον πρδ τής

1. Πρβ. Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΝ, Ό μακεδονικός τάφος της Βεργίνας, είκ. 8, 10, πίν. Α. 
Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, ί. ά. σ. 13, είκ. 3. Τη. Macridy, ϊ. ά. σ. 199, είκ. 8, πίν. 4. Φ. Μ. 
ΠΕΤΣΑΝ, Ό τάφος των Λευκαδίων, 1966, σ. 76, είκ. 27, παρένθ. πίν. Γ καί έγχρωμος 
πίν. Α (παράθυρα τάφου των Λευκαδίων) καί σ. 77, σημ. 2 πίν. 39α (Μουσείου Τανάγρας). 
D. Robinson, έ. ά. πίν. 69, 1 (’Όλυνθος). Πρβ. καί A. W. Lawrence, Greek Archi
tecture, 1962, πίν. 103 καί 105.

2. Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ, 'Ο μακεδονικός τάφος τής Βεργίνας, σ. 30 .
3. Ίδέ άνωτέρω σ. 31 σημ. 4, σ. 33 σημ. 1 καί 3 καί άμέσως άνωτ. σημ. 1.
4. Ρ. R. Franke, ί. ά. σ. 149 καί 201 κέ. (όμάς VII), πίν. 37 κέ.
5. ΠΑΕ 1967, σ. 43 - 4, πίν. 31δ.
6. Πρβ. Ρ. R. Franks, 1 ά. σ. 87-9, πίν. 8, 1V1/R1 - 2V2/R2. ΠΑΕ 1967, 

πίν. 31 β - γ.
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Σωτηρίου Ί. Δάκαρη: Άνασκαφή τοΰ Ίεροϋ τής Δωδώνης 35

συστάσεως της Συμμαχίας των Ήπειρωτών (330/325 π. X.), δταν πλέον 
ή ήπειρωτική ομοσπονδία καθιέρωσε νέους νομισματικούς τύπους1.

Έντος τοΰ βουλευτηρίου εύρέθησαν επίσης λιθίνη στήλη, μέ άπελευθερω- 
τικον ψήφισμα τοΰ τέλους τοΰ 3ου ή των αρχών τοΰ 2ου π. X. αΐ. (πίν. 43α), 
τμήμα χαλκής πινακίδος, μέ ελλιπές απελευθερωτικόν ψήφισμα των άρχών τοΰ 
2ου π. X. αΐ., καί έ'τερον μεγάλον χαλκοΰν έλασμα ένεπίγραφον, έφθαρμένον, τοΰ 
οποίου όμως ή άνάγνωσις δέν κατέστη δυνατή εΐσέτι. ’Αφορά εις τήν χορήγη- 
σιν πολιτικών δικαιωμάτων περί τάς άρχάς τοΰ 2ου π. X. αΐ., δπως έκ τής μορ
φής τών γραμμάτων καί τής μνείας στρατηγοΰ δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν. 
Τδ ψήφισμα τής λίθινης στήλης, τής οποίας έλλείπει τδ κατώτερον τμήμα ή 
δέ άνω πλευρά είναι ελαφρώς άποκεκρουμένη (σωζόμενον ύψος 0.305 καί 
πλάτος άνω 0.298, κάτω 0.324 μ.), έχει ως έξής:

Στραταγο[ϋ]ντος Ά[πει-]

ρωτάν Εύάλκου ,Α- 
ριαντέος, προστατεύ
οντας δέ Μολοσσώ- 
ν Πολυκλείτου Ύλσσονί
ου, μηνός Φοινικαίον, άφη- 
κε έλευθέραν, άνέφα- 
πτον Άγαθάκλειαν, αν έκά- 
λουν Ευπορίαν, ' Αν άναν
δρος Γέλωνος Φαργανα Ί
ος, ών άτεκνος.
Μάρτυρες, Άντίνους 
Άλεξιμάχου Κλάθρι- 
ος, Άντίνου[ς Νι] κομά- 
[χου--------  ].

Τδ ένδιαφέρον τής επιγραφής συνίσταται εις τήν μνείαν τεσσάρων νέων 
εθνικών, άγνωστων μέχρι τοΰδε, Άριαντεύς, Όσσόνιος, Φαργαναΐος καί 
Κλάθριος, ως καί τοΰ ονόματος μηνδς Φοινικαίου. Είναι ό έβδομος γνωστδς μήν 
μετά τδν Άγριάνιον, Άπελλαΐον, Γαμίλιον, Άποτρόπιον ή <Αλιατρόπιον) 
Κράνειον καί Δάτυιον 1 2. Περί τοΰ ψηφίσματος τούτου καί μερικών άλλων θά 
γίνη λόγος εις προσεχή τόμον τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος.

Εύρέθησαν επίσης εις τδν χώρον τής άνασκαφής 65 χαλκά νομίσματα, 
2 τοΰ Κοινοΰ τών Μολοσσών, 8 Κοινοΰ Ήπειρωτών, 7 Άμβρακίας, 40 ρω
μαϊκά τοΰ 1ου π. X. - 4ου μ. X. αΐ. κ. ά.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΔΑΚΑΡΗΣ

1. Ρ. R. Franke, 8. ά. σ. 116 κέ.
2. Περί τών μηνών τούτων ίδέ Ν. G. L. Hammond, Epirus, 1967, σ. 795 εξ. 

(Onomastikon Epeiroticon, Index 1), εις τάς οικείας λέξεις.
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ΠΙΝΑΞ 38 ΠΑΕ 1969.—3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

β. '0 ανασκαφείς χώρος του βουλευτηρίου από Δυσμών.
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ΠΑΕ 1969.—3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΠΙΝΑΕ 39

α. Τά ύπό το ελληνιστικόν δάπεδον τοϋ βουλευτηρίου λείψανα καμπυλογράμμου χτίσματος.

β. Τό δυτικώς τοΰ βωμοϋ τοϋ Χάροπος άποκαλυφθέν βάθρον.
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ΠΙΝΑΞ 40 ΠΑΕ 1969.—3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

α. Πήλινοι λύχνοι έκ στρώματος ύπεράνω τής στρώσεως καταστροφής.

β. Κανθαρόσχημον κύπελλον μέ γραπτήν γεωμετρικήν 
κόσμησιν βορειοδυτικού τύπου.
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ΠΑΕ 1969.—3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΠΙΝΑ- 41

α. Άσπιδίσκη έξ όρειχάλκου της νοτιοδυτικής θύρας του βουλευτηρίου.

β. Έφηλίδες έξ όρειχάλκου των δύο θυρών τοΰ βουλευτηρίου.
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ΠΙΝΑ- 42 ΠΑΕ 1969 —3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Άναπαράστασις τμήματος της νοτιοδυτικής θύρας τοϋ βουλευτηρίου.
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ΠΑΕ 1969.—3. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΠΙΝΑΞ 43

α. ’Απελευθερωτικόν ψήφισμα.

β. Δύο 6ψεις χαλκού νομίσματος των Μολοσσών.
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