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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

Μέ τό ύπ’ άριθ. 687/1963 Β. Διάταγμα, δημοσιευ- 
θέν είς τό 203/15-11-63 ΦΕΚ «Περί Περιφερει
ακών ύπηρεσιών τής 'Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων 
καί Άναστηλώσεως» ή Γ ’Αρχαιολογική Πε
ριφέρεια μετωνομάσθη είς ΙΑ’ ’Αρχαιολογικήν 
Περιφέρειαν.

Ή τοποθέτησις είς τήν ’Εφορείαν τοϋ Έπιμε- 
λητοΟ ’Αρχαιοτήτων κ. Ήλία Τσιριβάκου, άπο- 
τελεΐ θετικήν προσπάθειαν τής ’Αρχαιολογικής 
'Υπηρεσίας τοϋ Κέντρου πρός διοργάνωσιν τών 
περιφερειακών άρχαιολογικών μονάδων. Ή συμ- 
πλήρωσις τής ’Εφορείας διά βυζαντινολόγου καϊ 
τεχνικού προσωπικού είναι έπιτακτικόν αίτημα 
πρός κάλυψιν τών πολλαπλών άναγκών.

Μέ πίστωσιν 25.000 δραχμών τοϋ Ταμείου ’Αρ
χαιολογικών Πόρων ή βιβλιοθήκη τής ’Εφορείας 
έπλουτίσθη σημαντικώς μέ έπιστημονικά συγ
γράμματα.

ΜΟΥΣΕΙΑ - ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΙΣ

Συνεχίσθη ή προεργασία τής έπανεκθέσεως τών 
Μουσείων, κυρίως δέ ό καθαρισμός καί ή συγκόλ- 
λησις τών διαφόρων εύρημάτων τοϋ ίεροΰ τής 
Δωδώνης καί τοϋ νεκυομαντείου τοϋ Άχέροντος 
διά τοϋ τεχνίτου κ. Ζαχ. Κανάκη, τόν όποιον διέ- 
θεσεν έπΐ δίμηνον ή ’Αρχαιολογική 'Εταιρεία, 
καί διά τοϋ δημοτικοϋ ύπαλλήλου κ. Δημ. Χατζή, 
είς βάρος τής πιστώσεως ’Επενδύσεων.

Έπλουτίσθη ή Πινακοθήκη Ίωαννίνων, διά 
τριών νέων έργων, τοϋ χαράκτου Τάσσου «’Αλί
κη Τ. », τοϋ Γαλάνη « νεκρά φύσις », καί έλαιο- 
γραφία τοϋ Μαλέα, διά δαπάνης 27.000 δρχ. Μέρος 
τής δαπάνης έκ 15.000 δρχ. διέθεσεν ή Διεύθυνσις 
Γραμμάτων καί Τεχνών τοϋ Υπουργείου ’Εθνικής 
Παιδείας. Ή Πινακοθήκη αΰτη, ίδρυθεΐσα ύπό 
τοϋ έν Άθήναις Σωματείου οΐ «Φίλοι τών Ίω- 
αννίνων », παρεχωρήθη ύπ’ αύτοϋ είς τό Δημόσιον 
καί τό περιεχόμενόν της θά έκτεθή είς τό ύπό 
άνέγερσιν Μουσεΐον Ίωαννίνων.

Αί έργασίαι άνεγέρσεως τοϋ κρατικοϋ Μου
σείου Ίωαννίνων έπροχώρησαν κανονικώς, παρά 
τήν αντιξοότητα τοϋ καιροϋ. Τά ύπό τοϋ άρχιτέ- 
κτονος κ. Άρη Κωνσταντινίδη έκπονηθέντα σχέ
δια περιλαμβάνουν πέντε μεγάλος αίθουσας είς 
τό Ισόγειον καί έτέραν ήμιϋπόγειον, άποθήκας, 
αίθουσαν έργαστηρίου, βιβλιοθήκην, γραφεϊον 
’Εφόρου, Έπιμελητοΰ, κατοικίας Έπιμελητοΰ καί 
φύλακος καί κατοικίαν ’Εφόρου μετά ξενώνος.

Είς τό Μουσεΐον θά έκτεθοΰν εύρήματα πα
λαιολιθικών, προϊστορικών, προχριστιανικών, βυ
ζαντινών καί μεταβυζαντινών χρόνων, ώς καί 
έργα ήπειρωτικής λαϊκής Τέχνης καί τά έργα 
τής Πινακοθήκης Ίωαννίνων.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

Τό νεκυομαντεϊον τοϋ Άχέροντος

Συνεχίσθη ή άνασκαφή τοϋ νεκυομαντείου πα
ρά τόν ’Αχέροντα, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, τής όποιας τά άποτελέσματα έξετέθη- 
σαν εις τό Έργον 1964, σ. 51 - 64 (Π ί ν. 413 α).

Ύπό τοϋ τεχνίτου συγκολλητοΰ κ. Ζαχ. Κανά
κη, τόν όποιον διέθεσεν ή ’Αρχαιολογική Ε
ταιρεία, συνεκολλήθησαν δύο έκ τών όκτώ με
γάλων πίθων τοϋ δώματος Μ, οί όποιοι περιεΐχόν 
ποτέ προσφοράς είς τάς ψυχάς τών νεκρών. Ή 
άποκατάστασις τών πίθων, είς όσα δωμάτια εί
ναι έκτεθειμένα είς τήν βροχήν, καί ή έπί τόπου 
διαφύλαξίς των κρίνονται άναγκαΐαι, ένφ ή δια- 
τήρησις, ώς εύρέθησαν, τών μεγάλων πίθων τοϋ 
δώματος Κ, τό όποιον προστατεύεται ύπό τοϋ 
ύπερκειμένου μεταβυζαντινού ναϋδρίου τής μο
νής, ύποστυλωθέντος πρό διετίας, είναι δυνατή 
καί επιβεβλημένη, διότι, ώς έχουν σήμερον, δί
δουν ζωντανήν τήν εικόνα τοϋ ίεροϋ καί τής κα
ταστροφής. Ή περαιτέρω διερεύνησις τοϋ μονα
δικού είς τό είδος του νεκυομαντείου είναι δυ
νατή μόνον μέ τήν παράλληλον άνάσυρσιν τών 
καταπεσόντων όγκολίθων καί τήν έπανατοποθέ- 
τησίν των έπί τής λίθινης πολυγωνικής κρηπΐδος.

Κερασών (Κεράσοβο)

Είς τήν Κερασώνα, βορείως τής Φιλιππιάδος 
καί πλησίον τής εθνικής όδοϋ Ίωαννίνων - Άρ- 
της, εύρέθησαν δύο αργυρά νομίσματα, σχεδόν κα
λής διατηρήσεως, τοϋ β’ ήμίσεος τοϋ 4ου π.Χ. αί., 
καί παρεδόθησαν εις τήν ’Εφορείαν ’Αρχαιοτή
των ύπό τοϋ κ. Βασιλείου Χρηστονάση, κατοί
κου Φιλιππιάδος. Προέρχονται έκ τής θέσεως, 
όπου τό 1960 είχεν εύρεθή κιβωτιόσχημος τά
φος, περιέχων, έκτος άλλων άγγείων καί λύχνων 
καί τόν έξαίρετον άργυροϋν δακτύλιον, μέ εγ- 
γλυφον παράστασιν έπί τής σφενδόνης τής σκη
νής τοϋ φόνου τής Κλυταιμήστρας ύπό τοϋ Ό- 
ρέστου1:

1. Σωτ. Ί. Δάκαρη, Οί γενεαλογικοί μϋθοι τών Μολοσσών 
1964, σ.91, πίν. 3 (σημ.2ή σχετική βιβλιογραφία). BCH 84 
(1960) σ. 745-6, είκ. 2. JHS 1959 (Archaeology) σ. 14, 
είκ. 12.
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1. ’Αθηναϊκόν τετράδραχμον, βάρ. 16,90 γρ. 
Κεφαλή ’Αθήνας μέ νικηφόρον στέφανον έλαίας, 
πρός δεξιά/γλαυξ πρός δεξιά, καί παρ’αύτήν ΑΘΕ.

2. Δραχμή Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, βάρ. 4,20 
γρ. Κεφαλή ’Αλεξάνδρου μέ λεοντήν πρός δεξιά/ 
Ζευς καθήμενος έπΐ θρόνου μέ άετόν καί σκήπτρον.

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

1. Άμβρακία (Άρτα)

Άνατολικώς τής πλατείας «Κιλκίς» καί έπί 
τής όδοϋ Βασιλέως Πύρρου άπεκαλύφθησαν, κατά 
τήν διάνοιξιν θεμελίων έντός τοΰ οίκοπέδου 
Κωνστ. Μπακαγιάννη, σημαντικά θεμέλια άρ- 
χαίου οίκοδομήματος. Δοκιμαστική έρευνα μέ 
δαπάνην 20.000 δρχ. άπεκάλυψε τμήμα μόνον τοϋ 
οικοδομήματος ύπό τήν έρυθράν άργιλλώδη γήν.

Δυστυχώς ή άπομάκρυνσις των προστατευτι
κών έπιχώσεων, λόγω τής θέσεως έπί τών βορείων 
κλιτύων τής Περράνθης καί ή συνεχής οίκοδό- 
μησις τοΟ χώρου, όπου μάλιστα άναφέρεται πα- 
λαιότερον καί τουρκικός τεκές2, συνετέλεσεν είς 
τήν έξαφάνισιν τής άνωδομίας καί τών εύρημά- 
των, δυναμένων νά διαφωτίσουν τήν ίστορίαν τοΟ 
ίεροΟ.

Έκ τών άποκαλυφθέντων μερικώς μόνον ( 31.30 
χ 15.60 μ.) έπιβλητικών θεμελίων ( Π ί ν. 413 β, 
414 α) διεπιστώθη ή ΰπαρξις μεγάλου ναοϋ μέ 
πρόναον, στενομήκη σηκόν μέ έσωτερικήν κιο- 
νοστοιχίαν καί μέγα βάθρον είς τό βάθος, μερι
κώς άποκαλυφθέν. Δέν έβεβαιώθη άκόμη ή ΰπαρ- 
ξις όπισθοδόμου, μή έπεκταθείσης έκεϊ τής άνα- 
σκαφής, οΰτε άπεκαλύφθη όλόκληρος ό πρόναος 
μετά τών κιόνων τοϋ πτεροΟ καί τής προστάσεως 
ένδεχομένως.

’Αξιοσημείωτος είναι ό τρόπος τής κατασκευής 
τής θεμελιώσεως. Ιδίως τών μακρών πλευρών τοϋ 
περιπτέρου ναοϋ, πρός στήριξιν τοϋ πτεροΰ, τών 
τοίχων τοΰ σηκοϋ καί τής έσωτερικής κιονοστοι- 
χίας, διότι αδτη δέν είναι χωριστή ( τριμερής ), 
άλλ’ ένιαία, ύπερβαίνουσα είς πλάτος τά 6 μ., 
άποτελεΐται δέ έκ μεγάλων λιθοπλινθίδων μέ έπι- 
μελή έργασίαν καί συναρμογήν ( Π ί ν. 414 α).

’Εκτός μερικών όστράκων τών χρόνων τής Τουρ
κοκρατίας, βυζαντινών καί έλληνιστικών, εύρέ- 
θησαν έπίσης τά κάτωθι:

1. Τμήμα ίωνικοϋ κιονοκράνου έκ ψαμμολίθου, 
τό όποιον διατηρεί τάς έκατέρωθεν σπείρας τών 
έλίκων, τοϋ 3ου π.Χ. αί., πιθανώτατα. ’Επειδή αί 
διαστάσεις είναι μικραί έν σχέσει πρός τό οίκο-

2. Σεραφείμ Ξενοπούλου, Δοκίμιον περί "Αρτης, 1884 (έκδ#
β'. Γ. Τσούτσινου ) σ. 152.

δόμημα, είναι πιθανόν, ότι προέρχεται έκ τής 
έσωτερικής διτόνου πιθανώς κιονοστοιχίας τοΰ 
σηκοϋ ή έξ έτέρου οίκοδομήματος.

2. Χαλκοϋν νόμισμα τοΰ Κοινοϋ τών Θεσσαλών 
( 199 - 146 π.Χ. ή πιθανώς 48 - 27 π.Χ. )3· όνομα 
άρχοντος Ίππαί (τας). Πρβλ. Ε. Rogers άριθ. 44.

3. Χαλκοϋν νόμισμα πολύ έφθαρμένον μέ κεφα
λήν Διώνης (238/7 - 168 π.Χ.). Sylloge, SDNM, 
άριθ. 23.

4. Άργυροΰν τριώβολον κεφαλή ’Αφροδίτης 
άριστερά μέ σφενδόνην είς τήν κεφαλήν καί πε- 
ριδέραιον είς τόν λαιμόν / Πήγασος καλπάζων 
άριστερά. Τοΰ 4ου π.Χ. αί.

5. Χαλκοϋν νόμισμα πολύ έφθαρμένον καί δυσ- 
διάγνωστον.

Είναι πέραν πόσης άμφιβολίας ότι πρόκειται 
μνημειώδες καί σημαντικόν ίερόν τής άρχαίας 
Άμβρακίας, έν έξ έκείνων ίσως τά όποια πληρο- 
φορούμεθα παρά τής άρχαίας γραπτής παραδό- 
σεως καί τών έπιγραφών. Είναι δέ τόσα τά μνη
μονευόμενα ίερά, ώστε εύλογον είναι νά σκεφθώ- 
μεν τήν περίοδον τής μεγίστης άκμής, τόν χρυ- 
σοϋν αιώνα τής πόλεως, ότε ό βασιλεύς Πύρρος, 
καταστήσας αυτήν πρωτεύουσαν τοΰ βασιλείου 
του (295 π.Χ.), έκόσμησε τήν πόλιν διά πολ
λών μνημείων καί έργων τέχνης, άγαλμάτων, άν- 
δριάντων καί γραφών4.

Είς τήν Άμβρακίαν διαπιστώνονται έκ τών 
έπιγραφών τοΰ 3ου π.Χ. αί. τοσαΰτα ίερά καί τοι- 
οϋτος συγκρητισμός τής λατρείας, ώστε δέν είναι 
ύπερβολή, έάν εΐπωμεν, ότι όλοι σχεδόν οί θεοί 
τοϋ Όλύμπου καί οί γενεαλογικοί ήρωες τών ΑΙα- 
κιδών εΐχον λατρείαν έκεΐ: ό ’Απόλλων Άγυι- 
εύς6 καί ή Διώνη, είκονιζόμενοι είς τά νομίσμα
τα τής πόλεως, δ ’Ασκληπιός, ή ’Αφροδίτη Αί- 
νειάς, ή Άθηνα, ή Άρτεμις Ήγεμόνη, ή Άρτε- 
μις Πασικράτα καί ή Άρτεμις Περγαία ( βλ. κα
τωτέρω ), ή 'Εστία, ό Ζεύς Σωτήρ, ό Ηρακλής 
καί αί Μοΰσαι, ό Αινείας καί ό μυθολογικός γε
νάρχης τών Μολοσσών Πύρρος - Νεοπτόλεμος 
τοΰ Άχιλλέως6.

3. Ή άναγνώρισις τούτων όφείλεται είς τήν νομισματολό- 
γον τοϋ Έθν. Μουσείου, κ. Μ. ΟΙκονομίδου.

4. Πολύβ. 21,30,9. Στράβ., 7,7,6. Ρ. L6veque, Pyrrhos, σ. 
228 κ.έ.. Περί τοΰ έκπολιτιστικοϋ και θρησκευτικού έν γένει 
έργου τοϋ ήγεμόνος τούτου, Σ. I. Δάκαρης, ΑΕ 1959 ( 1964) 
σ. 90 κ.έ. καί Οί γενεαλογικοί μϋθοι, σ. 114-148 καί 166-167.

5. Περί τής λατρείας τοϋ ’Απόλλωνος ’Αγυιέως, ταυτιζο- 
μένου πρός τόν άνεικονικόν βαίτυλον, καί περί έξαπλώσεως 
τής λατρείας, βλ. Η. Kiithmaun, RGZM 4 (1957) σ. 75 - 80. 
Σχετικώς Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. I1, σ. 203, 544 καί 562 καί 
σημ. 5. Σ. I. Δάκαρης, ΟΙ γενεαλογικοί μύθοι, σ. 122.

6. Πολύβ. 21,27,2, 30,9. Liv. 38,5,2. Διον. ‘Αλ. 1,50,4. Plin. 
ΝΗ 35,66, Cic. Pro Archia 27. Πολυαίν. Στρατηγ. 52. Έπι-
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Βεβαία χρονολόγησις τοϋ μερικώς άποκαλυ- 
φθέντος ίεροϋ δέν είναι δυνατή έλλείψει έπαρ
χων στοιχείων. Τό μέγεθος καί ή έπιμελής κατα
σκευή των θεμελίων μαρτυροϋν περίοδον άκμής, 
άπό των άρχαϊκών μέχρι των πρωίμων έλληνιστι- 
κων χρόνων. Ό στενομήκης σηκός δύναται έπί- 
σης νά θεωρηθή ένδειξις άρχαϊκότητος, άλλα τό 
εύρεθέν τμήμα κιονοκράνου των πρωίμων έλλη- 
νιστικών χρόνων καί ή παρατηρουμένη έργασία 
έπί των λίθων καί τά συλλεγέντα νομίσματα ύπο- 
δεικνύουν μάλλον έλληνιστικοΰς χρόνους. ΕΙς 
τήν πρώτην περίπτωσιν δέν δύναται νά άποκλει- 
σθή, ίσως, ή ύπόθεσις ότι πρόκειται περί ναοϋ 
τού ’Απόλλωνος, τοϋ όποιου ή λατρεία είναι 
πάντως άρχαιοτέρα τοϋ 3ου π.Χ. αί., μεταφερ- 
θεϊσα είς τήν Άμβρακίαν δπό των Κορινθίων 
άποίκων, είς δέ τήν δευτέραν τό ίερόν πρέπει 
νά χρονολογηθή είς τήν περίοδον τής βασιλείας 
τοϋ Πύρρου ( 295 - 272 π.Χ. ).

Τοϋτο μόνον δύναται νά θεωρηθή βέβαιον, ότι 
ή περιοχή αϋτη, εύρύχωρος καί έπίπεδος, όπου ή 
σημερινή άγορά τής πόλεως, έκτεινομένη δυτι- 
κώς μέχρι τής πλατείας «Κιλκίς», έπί των βο
ρείων κλιτύων τής Περράνθης, δεσπόζουσα τής 
κοιλάδος τοϋ Άράχθου ποταμού, ό όποιος πα- 
ραρρέει τήν βορείαν πλευράν τοϋ τείχους τής πό
λεως, καί πέριξ τής όποιας ήλθον ένίοτε είς φως 
καί άλλα σημαντικά λείψανα άρχαίων κτηρίων, 
θά άπετέλει τό κέντρον τής άρχαίας πόλεως, τήν 
άγοράν.

’Ελπίζω ότι ή ύπό τής ’Αρχαιολογικής Υπηρε
σίας τοϋ Κράτους γενομένη άπαλλοτρίωσις τοϋ 
οικοπέδου Κ. Μπακαγιάννη καί τής πρός Δ. 
συνεχομένης ιδιοκτησίας, ένθα έπίσης όρατοί 
λίθοι άρχαίου κτηρίου, θά έπιτρέψη τήν συστη
ματικήν άνασκαφήν τοϋ άποκαλυφθέντος ίεροϋ, 
τοϋ πλέον σημαντικού μέχρι σήμερον άρχαίου 
μνημείου τής Άμβρακίας.

’Ολίγον άνατολικώτερον άπεκαλύφθη έντός τοϋ 
οικοπέδου τοϋ Εύαγγέλου Σκουτέρη, θεμέλιον 
τής ΝΛ. γωνίας άρχαίου κτηρίου ( Π ί ν. 414 β ), 
τό όποιον καλύπτεται ύπό τήν συνεχομένην οι
κίαν Άλεξ. Λιαροκάπη. Αϊ διαστάσεις των δύο 
πλευρών τών άποκαλυφθέντων θεμελίων μετρούν 
2 καί 4.40 μ. Βορειότερον ύπό τήν οίκίαν Λιαρο- 
κάπη διεπιστώθησαν δύο είσέτι λίθοι καί λαξεύ-

γραφαί CIG II 1798 - 1799. ΑΕ 1910, σ. 398 ( Κ. Κατσάνος ), 
καί αί άνέκδοτοι έπιγραφαί τής Συλλογής Παρηγορητίσσης 
36,37,47 ( εύρετήριον ). Πρβλ. καί Οί γενεαλογικοί μϋθοι, 
σ. 121 κ.έ., ΑΕ 1959, σ. 90 κ.έ. Ότι τό Πυρρεϊον ( Πολύβ. 
21,27.2, Liv. 38,5,2) δέν ήτο άνάκτορον τοϋ βασιλέως, 
άλλ’ ήρφον, ώς τό τοϋ Αίνείου, βλ. ΑΕ 1959, σ. 194 ( προσθή- 
και) καί Οί γενεαλογικοί μϋθοι σ. 125 καί σημ. 4.

ματα έπί τοϋ βράχου διά τήν εδρασιν τών θεμε
λίων. Ή λοιπή θεμελίωσις έξηφανίσθη, ώς φαί
νεται, πρό μακροϋ χρόνου, μέ τήν κατασκευήν 
ύπογείων τής παλαιός οίκίας Λιαροκάπη.

’Εντός τοϋ οίκοπέδου τής οίκίας Παπαχρίστου, 
παρά τήν συμβολήν τής όδοΰ Άμβρακίας καί 
Κρυστάλλη καί έσωτερικώς τοϋ κατεχωσμένου 
τείχους τής άρχαίας πόλεως, τό όποιον νοτιώ- 
τερον ύψώνεται παρά τήν όδόν Κρυστάλλη έπι- 
βλητικόν, εύρέθη ή έξ άσβεστολίθου άναθημα- 
τική στήλη μέ έπίστεψιν κυματίου (Π ί ν. 415 α ). 
’Ελλείπει τό κάτω άριστερόν τμήμα, ϋψος 0,37 μ. 
κατά τήν δεξιάν άκμήν (ή όποια φαίνεται νά 
διατηρήται όλόκληρος), πλάτος παρά τήν βάσιν 
0,273, άνω 0,265, πάχος 0,163 μ. Ύπό τήν έπί
στεψιν, είσέχουσα ταινία συνεχιζομένη καί είς 
τάς δύο στενάς πλευράς τής στήλης καί περιτέ- 
νεια κατά μήκος τών καθέτων άκμών. Ύπό τήν 
ταινίαν άναγιγνώσκεται ή έπιγραφή:

Φίλιππος Άρτέμιδι Περγαί/ 
αι ευχήν

Έπί τής άνω πλευράς όρθογώνιος τόρμος 0,09 x 
0,075, βάθους 0,035 μ. έχρησίμευε διά τήν στή- 
ριξιν τοϋ άπολεσθέντος άφιερώματος" ύπό τήν 
βάσιν δέ έτερος μικρότερος 0,03 x 0,035 μ. έκ. 
πρόςγόμφωσιν έπί λίθινης βάσεως, ίσως δέ έπί τής 
κρηπϊδος τοϋ ίεροϋ τής Άρτέμιδος Περγαίας.

Ή έπιγραφή, χρονολογουμένη ένεκα τής χρήσεως 
τρυπάνου7 καί τής μορφής τών γραμμάτων είς τό β' 
ήμισυ τοϋ 4ου ή καί είς τόν 3ον π.Χ. αί., παρου
σιάζει δύο ένδιαφέροντα σημεία, τό πρόσωπον τοϋ 
άναθέτου ( Φίλιππος ) καί τήν λατρείαν τής Άρ
τέμιδος Περγαίας, τό πρώτον γνωστήν όχι μόνον 
είς τήν Άμβρακίαν, άλλά καί είς όλόκληρον τήν 
κυρίως Ελλάδα. Σημειώνομεν έπί τοϋ παρόντος, 
έπιφυλασσόμενοι νά άσχοληθώμεν περί αύτής 
άλλοτε, ότι ή Περγαία Άρτεμις, παλαιά άνατο- 
λική θεότης, συγχωνευθεϊσα μέ τήν έλληνικήν 
Άρτεμιν, έλατρεύετο άρχικώς είς τήν Πέργην 
τής Παμφυλίας8, βραδύτερον δέ έπεξετάθη καί 
είς άλλα σημεία τής Παμφυλίας, τής Πισιδίας, 
είς τήν Ρόδον, τήν Λίνδον, τήν Θήραν καί τήν 
Ναύκρατιν πιθανώτατα, δηλαδή είς τήν περιο
χήν τοϋ ΝΑ. Αιγαίου9. Ήδη περιέργως πληροφο-

7. Οί Ρ. Μ. Fraser καί Τ. Ronne, Boeotian and West Greek 
Tombstones, 1957, σ. 154- 155, χαρακτηρίζουν ούχί όρθώς 
τήν τεχνικήν αυτήν in tremolo, ή όποια υποχωρεί κατά τούς 
πρωίμους έλληνιστικοΰς χρόνους πρό τής τεχνικής έν άνα- 
γλύφφ (αύτ. σ. 171-172).

8. Στράβ. 14,4,2. Στέφ. Βυζ. έν λ. Πέργη.

9. RE XIX, στ. 683 κ.έ. ( Περγαία "Αρτεμις ), στ. 694 κ.έ. 
( Πέργη ). W. Η. Roscher, Lexikon III2, σ. 1955. Περί τών άρ-
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ρούμεθα περί τής λατρείας τής θεότητος κατά τόν 
4ον ή καί κατά τόν 3ον π.Χ. αίώνα είς τό ΒΔ. 
άκρον τής έλληνικής χερσονήσου, παραλλήλως 
πρός τήν λατρείαν τής Άρτέμιδος Πασικράτας 
καί Ήγεμόνης ( άνωτέρω σ. 346 καί σημ. 6).

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ύπό τοϋ Λάμπρου Νούσια, ζαχαροπλάστου, 
κατοίκου Ίωαννίνων, παρεδόθη είς τήν Εφορείαν 
Αρχαιοτήτων άργυρά φιάλη μεσόμφαλος, εύρε- 
θεϊσα βορείως τού Ραδοτοβίου, πλησίον μεγάλου 
σπηλαίου (Πίν. 415 β)10. Ταύτης έλλείπει τό 
1 /3 περίπου των τοιχωμάτων ( διάμ. 0,195 μ. ). Ό 
όμφαλός κοσμείται au repousse δι’ έξακτίνου ά- 
στέρος, μέ δύο όμοκέντρους κύκλους είς τό μέ
σον. ’Ανάγλυφοι βλαστοί, άπολήγοντες είς κυ- 
κλίσκους μέ όφθαλμόν καί έντυποι κυκλίσκοι κο
σμούν τό βάθος. Έξωτερικώς δύο όμόκεντροι 
κύκλοι μέ κοκκίδας, έκ των όποιων έκφύονται 
πρός τά άνω δώδεκα φύλλα άνθεμίου, όπλα καί 
διάστικτα έκ μικρών άναγλύφων κοκκίδων έναλ- 
λάξ, άνελισσόμενα πρός τά χείλη τής φιάλης. 
Ύπό τά χείλη δώδεκα ρόδακες στικτοί.

Ύπό τοϋ μαθητοϋ Χρίστου Γεωργίου έκ Κα- 
στρίτσης περισυνελέγησαν κατά καιρούς έντός 
τής άποξηραντικής αϋλακος τής Καστρίτσης, 
κατά τήν διάνοιξιν τής όποίας είχε διαπίστωθή 
παλαιότερον έκτεταμένος συνοικισμός11 καί παρε- 
δόθησαν είς τήν Εφορείαν ’Αρχαιοτήτων τά κά
τωθι άντικείμενα :

1. Άξίνη νεολιθική (Σχέδ. Γ Πίν. 415 γ, 
άριστερά) έκ λίθου, μήκ. 0,089 μ. χρώματος 
τεφροϋ, μέ μελανωπάς φλεβώσεις, έπιφάνειαι 
λεϊαι καί στιλπναί. Ή μία πλευρά μάλλον έπί- 
πεδος, ή έτέρα, πρός τό μέρος τής όποίας σχημα
τίζεται ή κόψις, κυρτή, ώς δεικνύουν ή κατά μή
κος καί ή έγκαρσία τομή, ή πτέρνα όξυκόρυφος. 
’Ανήκει είς τόν τύπον Β κατά Τσούντα12, ό όποιος

άπαντά καί είς τόν πολιτισμόν τού Διμηνίου 
(νεολιθική III).

2. Τό πρός τήν κόψιν τμήμα έτέρας άξίνης έκ 
πρασινωπού γρανιτολίθου μέ βαθυπρασίνους κη-

Σχέδ. 1. Νεολιθική άξίνη έκ Καστρίτσης

λΐδας (Πίν. 415 γ, δεξιά), μήκ. σφζομένου 
0,08 μ. Ή έπιφάνεια λεία, αί πλευραί όμοιομόρ- 
φως συγκλίνουσαι είς τήν κόψιν. Τομή προσεγ- 
γίζουσα τόν κύκλον13.

3. Τμήμα όμοιας, ώς ή ύπ’ άριθ. 2 άξίνη, άλλά 
μικροτέρας, μήκ. σφζ. 0,05 μ., έκ πρασινοτέφρου 
γρανιτολίθου. Ή κόψις σχηματίζεται είς τό μέ
σον. Τομή έγκαρσία ώοειδής (Πίν. 415 γ, 
κάτω ).

4. Στατήρ άργυροϋς τού Θυρρείου, άποικίας 
κορινθιακής: κεφαλή Άθηνάς μέ κορινθιακόν 
κράνος πρός άριστερά, όπισθεν Θ [ ύρρειον ], 
ύπεράνω τό γράμμα Α ή Λ/ Πήγασος καλπάζων 
πρός άριστερά. Εύρέθη είς τήν άκρόπολιν τής 
Καστρίτσης.

5. Τριώβολον άργυροϋν, πολύ καλώς διατηρού- 
μενον: κεφαλή ’Αφροδίτης πρός δεξιά μέ σφενδό
νην, ή όποια καλύπτει τήν κόμην, καί περιδέ- 
ραιον είς τόν λαιμόν / Πήγασος πτερωτός καλπά
ζων πρός δεξιά.

6. ’Οβολός άργυροϋς: Πήγασος καλπάζων πρός 
δεξιά / Πήγασος τροχάζων πρός δεξιά, πρό αυτού 
Α.

χαιοτήτων τής πόλεως Πέργης, Karl Grafen Lanckoronski, 
StSdte Pamphyliens und Pissidiens, Wien 1890, σ. 36 - 63, 
Ιδίως σ. 36 - 37.

10. Περί τών παλαιοτέρων έρευνών είς τήν περιοχήν Ραδο
τοβίου καί Γαρδικίου, Δ. Εύαγγελίδης, ΑΕ 1914, σ. 329, άριθ. 
19 καί 20.’Ηπειρωτικοί Έρευναι, Ήπ. Χρον. 1935, σ. 260 κ.έ. 
ΠΑΕ 1952, σ. 306 κ.έ. Σ.Ι. Δάκαρης, ΟΙ γενεαλογικοί μϋθοι 
τών Μολοσσών, 1964, σ. 38 - 39 καί σημ. 2-3. ’Αρχαιολογι
κές έρευνες, ’Αφιέρωμα εις τήν Ήπειρον 1954, σ. 46 κ.έ.

11. ΠΑΕ 1951, σ. 173 κ.έ., είκ. 1 Κ7, 1952, σ. 362, έξ.

12. Δ - Σ, σ. 307 κ.έ., είκ. 233, Πρβλ. W. Heurtley, Preh. 
Mac. σ. 138, είκ. 6 e, σ. 163, είκ. 336, Κ, τής άρχαιοτέρας καί 
νεωτέρας νεολιθικής περιόδου, Δ. Θεοχάρης, ΑΕ 1945 - 7, 
Χρον., σ. 6 είκ. 9 β. Περί τής άρχαιοτέρας νεολιθικής κερα- 
μεικής (Α2) Καστρίτσης. άνωτέρω σημ. 11.

Δωδώνη

Κατά τάς έργασίας διευθετήσεως τής στοιβής 
τής δυτικής πτέρυγος τού κοίλου τού θεάτρου πρός 
στερέωσιν τού έξωτερικοϋ άναλήμματος (Πίν. 
416 β ) εύρέθησαν τά κατωτέρω τρία νομίσματα μέ 
άφθονα χώματα μέλανα. Τά δύο πρώτα παρουσιά
ζουν ίσχυρά ίχνη έπιδράσεως τού πυρός έκ τής 
πυρπολήσεως τοϋ θεάτρου.

1. Δύο άργυραΐ δραχμαί τοϋ Κοινού τών Ή- 
πειρωτών: κεφαλή Διός πρός δεξιά μέ στέφανον 
δρυός, όπισθεν μονόγραμμα 3C τοϋ άρχοντος

13. ΡΜ είκ. 33 h.
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Κεφάλου / άετός έπϊ κεραυνού πρός δεξιά, έντός 
στεφάνου δρυός, έπιγραφή ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ11.

2. Χαλκοϋν νόμισμα τοϋ Κοινού, ίκανώς έφθαρ- 
μένον: κεφαλή Διός πρός άριστερά έστεφανωμένη 
μέ κλάδον δρυός / κεραυνός έντός στεφάνου δρυός, 
έπιγραφή ΑΠΕ[Ι-ΩΤΑΝ]. Οΰδέν ίχνος πυ- 
ρός.

Έκ πρώτης δψεως τά νομίσματα αυτά τοϋ Κοι- 
νοδ των Ήπειρωτών (234/3 - 168/7 π.Χ. ) δίδουν 
τήν έντύπωσιν, ότι είναι σύγχρονα πρός τήν κα
τασκευήν των περιμετρικών αναλημμάτων τοδ 
κοίλου, έπομένως καί τοϋ άρχικοϋ θεάτρου, είσ- 
χωρήσαντα εις τό έσωτερικόν μετά χωμάτων, με- 
λανωθέντων έκ τής πυρκαϊάς διά μέσου τών αρ
μών τοϋ άναλήμματος. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
θά προέκυπτεν οΰτω σοβαρόν στοιχεΐον πρός 
ένδεχομένην άναθεώρησιν τής χρονολογήσεως 
τοϋ κοίλου εις τούς χρόνους τής βασιλείας τοϋ 
Πύρρου (297 - 272 π.Χ. )15. Τό γεγονός, όμως, 
ότι πρό τριετίας είχον εόρεθή παρά τούς πόδας 
τοϋ άναλήμματος άλλα όκτώ αργυρά νομίσματα 
τοϋ Κοινοΰ, Ισχυρώς έπίσης μελανωθέντα καί 
αυτά ύπό τοϋ πυράς16, δέν αφήνει άμφιβολίαν, 
ότι άμφότερα τά ευρήματα προέρχονται έκ μιας 
καί τής αύτής καταστροφής κατολισθήσαντα 
μετά τών χωμάτων έκ τοϋ αύτοϋ σημείου - καί άλ
λα μέν είσέδυσαν διά τοϋ βλαβέντος άναλήμμα
τος είς τήν γόμωσιν τοϋ κοίλου, άλλα δέ παρε- 
σύρθησαν μετά τών μελανών χωμάτων καί άπε- 
τέθησαν έπί τοϋ κατωφερούς έδάφους παρά τούς 
πόδας τοϋ άναλημματικοϋ τοίχου. Ή καταστρο
φή αϋτη είχεν άποδοθή άρχικώς είς τούς Ρω
μαίους (168/7 π.Χ.), δτε έπυρπολήθη καί ή 
σκηνή- διότι είς τό άρχαΐον δάπεδον αύτής καί 
έντός τής νοτίας στοάς, μέχρι τής δυτικής παρό
δου είχον εύρεθή διεσκορπισμένα έντός λεπτής 
μελανής στρώσεως πολυάριθμα χαλκά νομίσμα
τα, κυρίως τής Άμβρακίας, τά όποια χρονολογι
κούς τοποθετούνται είς τήν τελευταίαν ταύτην 
πυρπόλησιν (168/7 π.Χ. )17 καί ούχί είς τήν ύπό 
τών Αίτωλών ( 219 π.Χ. ).

Ήδη όμως, μετά τήν ύπό τοϋ Ρ. Franlce κατάτα- 
ξιν τών άργυρών τούτων νομισμάτων τής κατη
γορίας Π, σειράς 2 μέ τό μονόγραμμα 3C ( Κέ- 
φαλος), ή όποια σημειωτέον περιλαμβάνει καί 
τά περισσότερα νομίσματα (247 γνωστά έν συνό- 
λφ) καί άνήκει είς τάς πρώτας έκδόσεις τοϋ Ή-

14. Ρ. Franke, Die antiken Miinzen von Epirus, πίν. 21 V 
24 - R 45 και σ. 139 - 140, Gruppe II, σειρά 2.

15. ΑΔ 16 (1960) σ. 37 κ.έ.

16. ΑΔ 17 (1961/62): Χρονικά σ. 198, Πίν. 226.

17. ΑΔ 16 (1960) σ. 32-33 καί σημ. 70. ΑΔ 17 (1961/62): 
Χρονικά σ. 198, σημ. 43.

πειρωτικοΰ Κοινοΰ18, τό όποιον συνεστήθη τό 
έτος 234/233 π.Χ., πρέπει νά συνδέσωμεν τά πα- 
ρατηρηθέντα ίχνη πυρπολήσεως είς τό δυτικόν 
περιμετρικόν άνάλημμα με τήν διά πυρός κατα
στροφήν τοϋ ίεροΰ ύπό τών Αίτωλών τοϋ Δωρι- 
μάχου (219 π.Χ. )19. Τοΰτο έπίσης ένισχύουν 
καί τά κατά τό έτος 1961 εύρεθέντα παρά τούς πό
δας τοϋ άναλήμματος άργυρά δίδραχμα τής κα
τηγορίας I, σειράς 1-2 τοϋ Franke, τά όποια έπί
σης χρονολογούνται είς τήν περίοδον 230 - 220 
π.Χ.20. Διαπιστώνονται έπομένως καί άρχαιολο- 
γικώς αί ύπό τής παραδόσεως άναφερόμεναι δύο 
καταστροφαί τοϋ θεάτρου καί τοϋ ίεροΰ, ύπό τών 
Αίτωλών τοϋ Δωριμάχου (219 π.Χ.) καί ύπό 
τών Ρωμαίων (168/7 π.Χ.), περί τών όποιων έγέ- 
νετο έκτενής λόγος είς τήν περί τής ίεράς οι
κίας μελέτην21, τό δέ σημαντικώτερον έπιβεβαι- 
οΰται ή πρό τοϋ 219 κατασκευή τοϋ θεάτρου, τό 
όποιον έχρονολογήθη είς τούς χρόνους τοϋ Πύρ
ρου, έπί τή βάσει κυρίως τών άρχιτεκτονικών μορ
φών τής δευτέρας οικοδομικής φάσεως22.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Παραμυθία

Τυχαίως ήλθεν είς φώς λακκοειδής τάφος, παρά 
τήν βόρειον παρυφήν τής πόλεως, είς τό οίκόπε- 
δον Εύαγγ. Μπάμπα, περιέχων χαλκήν φυλλό- 
σχημον αίχμήν δόρατος καί χαλκοϋν μυκηναϊ
κόν έγχειρίδιον ( Σ χ έ δ. 2 καί 3 γ- Πίν. 415 δ ). 
Κατά τήν έπί τόπου έξέτασιν ούδέν δστρακον ή 
άλλα αρχαία λείψανα παρετήρησα. Τό έγχειρί
διον, μήκ. 0,288 μ., έχει στενήν μάλλον λε
πίδα, ένεκα τής μακροχρονίου χρησιμοποιήσεώς 
του καί τής χρήσεως τής άκόνης, άπολήγουσαν 
είς όξεϊαν αίχμήν καί στρογγύλους ώμους, μέ 
τέσσαρας όπάς πρός προσήλωσιν τής έπενδύ- 
σεως23. Ή λαβή μέ περιχείλωμα έπί τής μιάς μό
νον έπιφανείας, δπως καί είς τό έγχειρίδιον τοϋ 
Καλμπακίου24, άπολήγει άνω είς συμπαγή μη-

18. Ρ. Franke, έ. α. σ. 139. Είς τά νομίσματα ταϋτα προσθε
τέοι καί αί κατά τό έτος 1961 καί 1964 εύρεθείσαι τέσσε
ρεις άργυραϊ δραχμαί.

19. Πολύβ. 4,62,3. Διόδ. Σικ., Άπόσπ. 26.7

20. ΑΔ 17 (1961/62): Χρονικά σ. 198, Πίν. 226. Ρ. Franke, 
έ. ά. 136 κ.έ. Franke - Hirmer, Die griechische Munze, πίν. 
151 καί σ. 105.

21. ΑΕ 1959, σ. 90-91, 111, 113, 134 κ.έ. καί 151 καί ΑΔ 
16 (1960) σ. 9, 28 καί 33.

22. ΑΔ 16 (1960) σ. 37 - 38.

23. Άρχικώς αί όπαί ήσαν, φαίνεται, δύο, άνά μία δεξιά 
καί άριστερά, αί δέ άλλαι δύο όφείλονται είς επισκευήν.

24. ΑΕ 1956, σ. 117 καί είκ. 1 ( σ. 115).
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νίσκον, τόν μύκητα (πλάτ. 0,042 μ. ), άνευ με
ταβατικού πρός τόν καυλόν λαιμού. Έπ’ αυτού 
δύο όπαί διά τούς ήλους καί έτέρα έπί τού καυλοΰ.

Ό συμπαγής μύκης, ή ελλειψις ύπ’ αύτόν λαι
μού καί οί στρογγύλοι ώμοι κατατάσσουν τούτο 
εις τήν προχωρημένην III Α περίοδον25 26. Εις τήν 
αύτήν περίοδον έπομένως, ίσως δέ καί εις τήν III Β, 
άνήκει έπίσης καί ή φυλλόσχημος βορείου τύ
που αιχμή δόρατος (μήκ. 0,155 μ. ), όμοια άκρι-

Ήπείρου έγχειριδίων μέ λαβήν σχήματος Τ, ήτοι 
τής Έφύρας παρά τόν 'Αχέροντα, τής Παραμυθίας, 
τής Δωδώνης καί τού Καλμπακίου, τά τρία πρώτα 
εύρέθησαν έπί τής φυσικής όδοϋ Δωδώνης — 
βορείων κλιτύων Τομάρου, Παραμυθίας, πεδιάδος 
Άχέροντος — όρμου 'Αμμουδιάς (Γλυκύς λτ- 
μήν), τό δέ έκ τού κιβωτιοσχήμου τάφου τού 
Καλμπακίου έπί τής όδού διά τής κοιλάδος τού 
Καλαμά πρός τόν κόλπον τής Ήγουμενίτσης.

βώς, άλλά κατά τι μεγαλυτέρα, πρός έτέραν αι
χμήν έκ Δωδώνης (Σχέδ. 3 β· Πίν. 415ε, 
άνω )28. Οΰτω, ό άριθμός τών μέχρι σήμερον γνω
στών έξ ’Ηπείρου αιχμών δοράτων τού αύτού 
( φυλλοειδούς ) ή συγγενούς τύπου ( φλογοει- 
δοΰς) άνέρχονται εις πέντε27. Έκ τούτων αί έκ 
Καλμπακίου, Πάργας (Σχέδ. 3 α' Π ί ν. 415 ε, 
κάτω) καί Παραμυθίας (Σχέδ. 3γ) αίχμαί 
δύνανται νά χρονολογηθούν, έπί τή βάσει τών 
λοιπών εύρημάτων (έγχειριδίων καί έπαρχια- 
κής μυκηναϊκής κεραμεικής ), εις τήν III Β, ήτοι 
εις τήν πρό τής εισβολής περίοδον, κατά τήν ό
ποιαν καί μετ’ αύτήν έμφανίζονται εις τήν νο- 
τίαν Ελλάδα28. Εις τήν αύτήν περίοδον πρέπει 
νά ένταχθή καί ή μνημονευθεΐσα αιχμή έκ Δω
δώνης (Πίν. 415ε, άνω), ένεκα τής στενής 
όμοιότητος πρός τήν αιχμήν τής Παραμυθίας.

Έκ τών τεσσάρων γνωστών μέχρι σήμερον έξ

25. Περί τής έξελίξεως τοϋ τύπου, ΑΕ 1956, σ. 136 κ.έ. πρβλ. 
καί είκ.9,4,8- 11. Ν. Sandars, AJA 67 ( 1963) σ. 133 κ.έ.,τύπος 
Ε ii. Catling, Antiquity XXXV, σ. 121 V. R. d’ A.Desborough, 
The Last Mycenaeans and their Successors, 1964, σ. 67 - 69.

26. Εύρέθη ύπό τό δάπεδον τοϋ ναΐσκου Λ κατά τό έτος 1955 
(Ήμερολόγιον άνασκαφής 1955 Δ. Εύαγγελίδη, σ. 91), ό- 
πόθεν καί λαβή σχήματος Τ μυκηναϊκού μαχαιριού μέ τμήμα 
τής λεπίδος.

27. ΑΕ 1956, σ. 115, είκ. 1 (Καλμπάκι), σ. 131, είκ. 5 
( Γρίμπιανη ). Τό ΊΕργον 1960, σ. 110 ( ΠΑΕ 1960) Περί 
τής βορείου καταγωγής, G. Childe, PPS 1948, σ. 185 καί 
Desborough, έ. ά., σ. 66 - 67.

28. Desborough. έ.ά. σ.66 κ.έ. καί 70. πρβλ. καί πίν. 22 c, d
καί σ. 104 καί PPS 1965.

Άμφότεραι έπομένως αί όδοί, έν χρήσει μέχρι 
σήμερον, συνέδεον τό έσωτερικόν μέ τάς άκτάς 
τής ’Ηπείρου, τά Επτάνησα καί τήν ΝΔ. Ελλάδα, 
διότι ή θάλασσα καί οί πλωτοί ποταμοί τής χώ
ρας καθίστων εύχερή τήν έπικοινωνίαν αύτήν, 
τούλάχιστον άπό τών ύστεροελλαδικών χρόνων29. 
Πρόσθετον στήριγμα τής άπόψεως αύτής παρέ
χουν ή ταύτισις τής Έφύρας, μυκηναϊκής άποι- 
κίας έκ τής δυτικής Πελοποννήσου πιθανώτατα, 
πρός τά έρείπια άκροπόλεως πλησίον τού νεκυο- 
μαντείου καί τού Άχέροντος, ώς καί ή άνακάλυ- 
ψις τού θολωτού τάφου τής YE III Β περιόδου έτι 
βορειότερον, πλησίον τής Πάργας, εις τήν πε
ριοχήν τής όποιας πρέπει νά άναζητηθη ή μυκη
ναϊκή έπίσης άποικία τής YE III περιόδου Τορύνη 
ή Τορώνη30. Είναι φυσικόν έπομένως νά άναμένη 
κανείς τήν έπισήμανσιν καί άλλων τοιούτων άποι- 
κιστικών βάσεων τών Μυκηναίων κατά μήκος 
τών άκτών τής ’Ηπείρου, κυρίως δέ εις τάς πε- 
ριοχάς τών έκβολών τών ποταμών, αί όποΐαι 
καθιστούν ευχερή τήν διά θαλάσσης έπικοινω- 
νίαν τής ένδοχώρας.

29. Σχετικώς ΑΕ 1965, σ. 120 κ.έ., σ. 152 - 153, ΑΕ 1959 
( 1964), σ. 127 - 128 καί Οί γενεαλογικοί μϋθοι, σ. 5-6. 
Ε. Lepore, Ricerche sulF antico Epiro 1962, σ. 11-14 καί 80. 
Πρβλ. καί τό μυκηναϊκόν μαχαίριον έκ Δωδώνης ( ΠΑΕ 1952, 
σ. 295 ) παρόμοιον πρός τό έκ Λευκάδος ( Ν. Sandars, PPS 
21, 1955, σ. 182, είκ. 4,2 καί 4 καί σ. 196, τής κατηγορίας 
κατά Sandars 6 b).

30. Συντόμως βλ. ΟΙ γενεαλογικοί μύθοι, σ. 6 καί τήν σχε
τικήν βιβλιογραφίαν είς ΑΔ 1960: Χρονικά, σ. 205.
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ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εκτενές ύπήρξε κατά τό τρέχον έτος τό έργον 
σοντη ρήσεως, στερεώσεως καί άναστηλώσεως 
πολλών μνημείων τής 'Ηπείρου.

Έμετρήθησαν καί έσχεδιάσθησαν οϊ καταπε- 
σόντες έκ τών άναλημμάτων λίθοι, μετά τήν ά- 
φαίρεσιν χωμάτων 1000 μ3, περίπου, ταξινομη- 
θέντες κατά δόμους Ισοϋψείς, έφωτογραφήθησαν 
έπίσης καί έσχεδιάσθησαν οί σωζόμενοι τοίχοι. 
Έπί τή βάσει τοϋ ύψους τών λίθων, τοϋ σημείου

a

Σχέδ. 3. Χαλκαΐ αίχμαί δοράτων ( θολωτοϋ τάφου Πάργας, Δωδώνης καί Παραμυθίας )

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Άρχαϊον θέατρον 
Δωδώνης

Συνεχίσθησαν καί έπερατώθησαν αί έργασίαι 
στερεώσεως τοϋ άνατολικοϋ περιμετρικοϋ ανα
λήμματος τοϋ κοίλου τοϋ άρχαίου θεάτρου, ώς 
καί τής άνατολικής προσόψεως τούτου μέ τά 
τρία πυργοειδή άναλήμματα (Σχέδ. 4, A - Λ, 
1 - 6" Π ί ν. 417 α ), ύπό τήν έπίβλεψιν τοϋ άρ- 
χιτέκτονος κ. Βασ. Χαρίση καί τοϋ άρμοδίου 
Εφόρου ’Αρχαιοτήτων, συμφώνως δέ πρός τάς 
όδηγίας τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας τοϋ Υ
πουργείου Προεδρίας.

Αί έργασίαι έξετελέσθησαν ώς άκολούθως:

εύρέσεώς των, τοϋ σχήματος καί τής κλίσεως 
τών έδρών προσαρμογής έξηκριβώθη ή θέσις 
ένός έκάστου τών λίθων είς τάς διαφόρους στρώ
σεις. Τοϋτο δέν ήτο πάντοτε ευχερές καί έφικτόν, 
διότι ένίοτε ελειπον πλείονες συνεχείς λίθοι τής 
αύτής στρώσεως, προσέτι δέ οί δόμοι τοϋ θεά
τρου δέν είναι πάντοτε Ισοϋψείς, άλλ’ άκολουθοϋν 
σύστημα ανώμαλον ίσοδομικόν, ίδίως είς τά όλι- 
γώτερον έμφανή σημεία τοϋ άναλήμματος, τά 
πρός Β.

’Ακολούθως, όσα ύφιστάμενα τμήματα τοϋ άνα
λήμματος έκρίθησαν έτοιμόρροπα, διελύθησαν 
καί έτοποθετήθησαν έκ νέου, άφ’ οδ προηγουμέ
νως ένισχύθη τό έσωτερικόν γέμισμα διά λιθο- 
δέματος έκ τών ύπαρχόντων άργών όγκολίθων

45
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καί διά σκυροδέματος. Οί διαρραγέντες λίθοι 
συνεδέθησαν διά συνδέσμων όρειχάλκου καί 
κόλλας. Τά έπανατοποθετηθέντα μετά τήν διά- 
λυσιν τμήματα τών τοίχων δηλώνονται είς τά 
καταρτισθέντα ύπό τοϋ άρχιτέκτονος σχέδια, τά 
όποια φυλάσσονται είς τό άρχεΐον τής ’Εφορείας 
διά κίτρινου χρώματος, ένφ τά παραμείναντα άθι
κτα διά λευκοΰ. Πρός συμπλήρωσιν τών έλλειπόν- 
των λίθων έχρησιμοποιήθη άσβεστόλιθος τής αύ- 
τής ποιότητος, έξορυχθείς έκ λατομείων τής πε
ριοχής Δωδώνης. Τό νέον ύλικόν έδηλώθη είς τά 
καταρτισθέντα σχέδια διά χρώματος φαιοϋ, διά 
δέ τοΟ πρασίνου έδηλώθησαν οί εύρεθέντες είς 
τό έδαφος όγκόλιθοι.

Ή είς ύψος άποκατάστασις τοΟ άναλήμματος 
ύπελείφθη βεβαίως κατά πολύ τοϋ άρχικοϋ. 'Ως 
έκ τούτου δέν άντιμετωπίσθη ό τρόπος τής πρός 
τά άνω άπολήξεως τοϋ άναλήμματος. Τό ύψος 
του καθώρισαν τρεις κυρίως συντελεσταί: ή ΰπαρ- 
ξις έπαρκοΰς άρχαίου ύλικοΰ, ή έξασφάλισις στα- 
θερότητος τής στοιβής (γεμίσματος) τοϋ κοί
λου καί ή καλή έντόπωσις τοϋ άποκατασταθέντος, 
ώστε νά έξακολουθή νά δίδη δψιν έρειπίου. 'Ως 
έκ τούτου παρέμειναν έπί τοϋ έδάφους άχρησιμο- 
ποίητοι μερικοί άρχαϊοι λίθοι, άνεπαρκεΐς διά 
τήν περαιτέρω άποκατάστασιν τοϋ άναλήμματος.

Κατά τάς έργασίας αύτάς έπί έμβαδοΰ έπιφα- 
νείας τοϋ άναλήμματος 575 μ2, περίπου, άπηρτι- 
σμένης έξ 1648 όγκολίθων, έχρησιμοποιήθησαν 
νέοι λίθοι 369, ήτοι όλιγώτερον τοϋ 1 /4 τοϋ συνό
λου (0,224), άρχαϊοι λίθοι, έπί τοϋ έδάφους 
κατακείμενοι 547 (0,331 ), καθηρέθησαν καί 
έτοποθετήθησαν έκ νέου 384 (0,233 ), συμπερι
λαμβανομένων είς τάς δύο τελευταίας περιπτώ
σεις καί τών συγκολληθέντων λίθων, παρέμειναν 
δέ άμετακίνητοι 348 (0,211 μ.). Κατά ταϋτα 
όλόκληρον τό άνάλημμα κατά ποσοστόν 0,445 
παρέμεινεν ώς είχεν, κατά ποσοστόν σέ 0,776 άπο- 
τελεΐται έκ τοϋ άρχαίου ύλικοϋ.

Παραλλήλως ήρχισαν αί στερεωτικαί έργασίαι 
τοϋ δυτικοϋ περιμετρικού άναλήμματος (Σ χ έ δ. 
4 · Π ί ν. 416 α) καί δή καί κατά τό σημεΐον εύ- 
ρέσεως τών άργυρών νομισμάτων ( άνωτ. σ. 348 
κ.έ.), ώς καί είς τόν ΝΔ. άναλημματικόν πύργον 
τής προσόψεως, ό όποιος παρουσιάζει σοβαρά 
ρήγματα λόγοι καθιζήσεως (Πίν. 416 β ). Άμφο- 
τέρων τών σημείων ή στερέωσις είναι άναγκαία 
πρός πρόληψιν καταρρεύσεως. Προσέτι ήνοίχθη 
ή βόρειος πύλη, εύρισκομένη είς τό μέσον τοϋ 
κοίλου, έξωτερικώς τοϋ άνατολικοΰ διαζώματος 
(Σχέδ. 4). Ή πύλη αΰτη, κατασκευασθείσα 
συγχρόνως πρός τό κοΐλον πρός διευκόλυν- 
σιν τής έπικοινωνίας τών θεατών μέ τό άνω

τμήμα τοϋ κοίλου, οΰδέποτε, ώς φαίνεται, έχρη- 
σιμοποιήθη, άφεθεΐσα ήμιτελής καί άποφραχθεΐ- 
σα διά τής συσσωρεύσεως όπισθεν καί περιμε- 
τρικώς τοϋ κοίλου τεχνητής έπιχώσεως, ΐνα έδρα- 
σθή ή άπόληξις τοϋ κοίλου31. Επειδή καί σήμε
ρον κατά τάς δραματικάς παραστάσεις είς τό θέα- 
τρον τής Δωδώνης, ή ΰπαρξις τής άρένας έμπο- 
δίζει τήν όμαδικήν άποχώρησιν τών χιλιάδων 
θεατών, προέβημεν είς τήν διάνοιξιν τής πύλης 
αύτής.

Τέλος, άπεμακρύνθη μέρος τών έπιχώσεων κατά 
μήκος τής νοτίας πλευράς τοϋ τείχους τής άκρο- 
πόλεως, πρός προπαρασκευήν τής μελλοντικής 
έπανατοποθετήσεως τών καταπεσόντων λίθων.

Κάστρον Ίωαννίνων

Διά πιστώσεως έκ δραχμών 100.000 συνεχί- 
σθησαν αί κατά τό παρελθόν έτος άρξάμεναι έρ- 
γασίαι συντηρήσεως καί στερεώσεως τοϋ φρου
ρίου Ίωαννίνων, ώς καί τών έν αύτφ τουρκικών 
μνημείων32.

Άναλυτικώτερον έξετελέσθησαν αί έπόμεναι 
έργασίαι:

1. Άπεκόπησαν αί άγριοσυκαϊ έπί τοϋ τείχους, 
αί όποΐαι είχον προξενήσει ένίοτε σοβαρά ρή
γματα είς αυτό.

2. Έγένοντο έργασίαι συντηρήσεως είς τά 
έκατέρωθεν τοϋ πύργου τοϋ Θωμά τμήματα τοϋ 
τείχους, τά όποια, ώς έχομεν σημειώσει33, είναι 
άρχαιότερα τοϋ πύργου τοϋ Θωμά Πρελιούμπο- 
βιτς, άναγόμενα πιθανώτατα είς τούς χρόνους 
τοϋ Δεσπότου Μιχαήλ Α' (1204- 1215). Τοιαϋ- 
ται έργασίαι έγένοντο έπίσης καί είς μερικά άλλα 
σημεία τής έσωτερικής πλευράς τοϋ κάστρου, ή 
όποια είναι άρχαιοτέρα τής εξωτερικής έπενδύ- 
σεως τών χρόνων τοϋ Άλή Πασά.

3. Έστερεώθησαν έτοιμόρροπα τμήματα τοϋ 
έπιβλητικοϋ στρογγύλου πύργου τής βορείου 
άκροπόλεως, όπου τό Δημοτικόν Μουσεΐον,τοΰ λε
γομένου Γουλά (Πίν. 417 β-γ), ό όποιος 
πιθανώς άνήκει είς τήν όχύρωσιν τοϋ Νορμανδοΰ 
Βοημούνδου ( 1082 μ.Χ. )34. Ή έργασία ύπήρξε 
δυσχερής, λόγφ τοϋ μεγάλου ύψους, είς τό όποιον 
συνετελέσθησαν αί έργασίαι καί τών περί τόν 
πύργον νεωτέρων οίκίσκων.

4. Άνατολικώς τοϋ Γουλά τούτου ύπάρχει πύλη 
βυζαντινή, όδηγοϋσα είς τό έσωτερικόν τής ά
κροπόλεως, όπου τό Δημοτικόν Μουσεϊον, περι-

31. ΑΔ 16 (1960), σ. 18, 22 καί Σχέδ. 11.

32. ΑΔ 19 (1963/4): Χρονικά, σ. 314.

33. Αυτόθι.

34. Αυτόθι.
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στοιχτζομένη έκατέρωθεν ύπό δύο πύργων, έπί των 
όποιων έβαινε καμάρα. Ή πύλη αύτή μετά των 
δύο πυργίσκων είναι μεταγενεστέρα προσθήκη 
των χρόνων ίσως τοϋ Θωμά Πρελιούμποβιτς, γε- 
νομένη έπί προυπαρχούσης μεγαλυτέρας πύλης35. 
Συνεπληρώθησαν οί δύο ούτοι πυργίσκοι μέχρι 
τής γενέσεως τής καμάρας (Πίν. 418α-β) 
καί ήνοίχθη ή πρό ετών φραχθεΐσα πύλη, πρός 
έπικοινωνίαν μέ τό έσωτερικόν τής άκροπόλεως 
καί τό Δημοτικόν Μουσεϊον. Έκ τών μεγάλων όρ- 
θογωνίων όπών, αί όποΐαι διακρίνονται έπί τών έκα
τέρωθεν πυργίσκων καί είς τό ύψος τής γενέσεως 
τής καμάρας, προκύπτει, ότι έκεϊ ήδράζοντο δο
κοί πρός στήριξιν πατώματος, ένθα, ώς φαίνεται, 
παρέμεινε φρουρά πρός ΰπεράσπισιν τής πύλης.

5. Έργασίαι στερεώσεως έξετελέσθησαν έπί- 
σης καί είς τήν παρά τον Γουλάν τουρκικήν έ- 
στίαν τοϋ Μενδρεσέ τού Δημοτικού Μουσείου 
(Πίν. 418 γ - δ ), ώς καί είς τό δυτικώς τούτου 
τουρκικόν λουτρόν, αί όποΐαι όμως δέν έπερατώ- 
θησαν είσέτι36.

6. Τέλος τό άνοιγέν πρό τού 1940 τμήμα τής 
νοτίας πλευράς τού κάστρου πρός έπικοινωνίαν 
μέ τό έσωτερικόν τοϋ κάστρου έστερεώθη διά 
κατασκευής τοξωτής πύλης (Πίν. 418 ε - ς').

*

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διά πιστώσεως 200.000 δραχμών τού Υπουρ
γείου Προεδρίας έπεσκευάσθησαν ή έστερεώθη- 
σαν οί κατωτέρω ναοί τοϋ Νομοϋ Τωαννίνων:

1. Ναός Άγ. Τρύφωνος Κοινότητος Βασιλι
κής (Γιάνιστας) Τωαννίνων. Τούτου ή στέγη 
καί τμήματα τών τοίχων τοϋ κυρίως ναοϋ καί τοϋ 
νάρθηκος είχον καταρρεύσει έξ αιτίας ίσχυροϋ 
σεισμού κατά μήνα Αύγουστον. Πρόκειται περί 
μονοκλίτου ναοϋ, τοϋ όποιου ή ήμικυλινδρική 
καμάρα είχεν άντικατασταθή πρό πολλοϋ διά 
χονδροειδοΰς άμφικλινοΰς στέγης. Αί τοιχογρα- 
φίαι τοϋ έτους 1741 διατηρούνται καλώς, κάτωθι 
δέ αύτών διακρίνεται ίστόρησις άρχαιοτέρα. Ή 
άποκατάστασις τοϋ ναοϋ έπετεύχθη διά τής μερι
κής άνακατασκευής τής έξωτερικής έπιφανείας 
τών τοίχων ( μονόφατσα), χωρίς νά θιγή ή ίστό- 
ρησις τοϋ ναοϋ, καί διά τής τοποθετήσεως νέας 
άμφικλινοΰς στέγης.

2. Ναός Άγ. Δημητρίου Πλατανιας Ίωαννί-

35. Αύτόθι. Άνδρ. Ξυγγόπουλος, Ήπειρ. Χρον. 1926, 
σ. 295.

36. Άνδρ. Ξυγγόπουλος, ε.ά., σ. 299- 301, 302- 303.

νων. Μονόκλιτον ναΰδριον μέ νάρθηκα. Ή ίστό- 
ρησις τοϋ ναοϋ τοϋ έτους 1761. Έστερεώθησαν 
τμήματα τών τοίχων φέροντα Ισχυρά ρήγματα 
διά τής άνακατασκευής τής έξωτερικής έπιφα
νείας. Άνακατασκευή τής στέγης καί τοποθέ- 
τησις σιδηράς θύρας.

3. Άγ. Μηνάς Μονοδενδρίου Ζαγορίου. Μο
νόκλιτος σταυρεπίστεγος ναός τοϋ 16ου - 17ου αί. 
μέ συνεχόμενον σύγχρονον έσωνάρθηκα καί μετα
γενέστερον έξωνάρθηκα έκ ξηρολιθιάς κατά τήν 
βόρειον καί δυτικήν πλευράν. Κατά τήν ύπέρθυ- 
ρον έπιγραφήν τής βορείου εισόδου ό ναός ίστο- 
ρήθη ηπό χειρός Μιχαήλ ζωγράφου μετά τοϋ 
ιοϋ Κωνσταντίνου έκ της κώμης Λυνοτώπι ελά
χιστου και Αμαρτωλού, έτελιώθη κατά μί[να] 
Νοέμβριος ίς στη δ' έγραφα έπι έτους Ζ.Ρ.Κ.Η. 
(= 1620/19), κατά δέ τήν ύπέρθυρον έπιγραφήν 
ύπεράνω τής δυτικής εισόδου, άνακατεσκευάσθη- 
σαν οί τροΰλλοι κατά μήνα Μάϊον τοϋ έτους ,αψλδ 
( 1734 )37. Είς τάς δύο αύτάς περιόδους άνάγεται 
καί ή ίστόρησις τοϋ ναοϋ καί τοϋ νάρθηκος 
(Πίν. 419α-β).

Έπεσκευάσθη δΓ άνασύρσεως τών πλακών ή 
στέγη, ή όποια άποκατεστάθη είς τήν άρχικήν 
μορφήν της (Πίν. 420 β), άπεμακρύνθησαν τά 
πρόχειρα προσκτίσματα τής νοτίας πλευράς (Πίν. 
420 α), άνακατεσκευάσθη δΓ άμμοκονίας ό έκ 
ξηρολιθιάς έξωνάρθηξ, στεγασθείς μέ έπικλινή 
στέγην (Πίν. 420 β ), έπεστρώθη διά πλακών 
τό δάπεδον, ήνοίχθησαν αί άρχικαί είσοδοι τοϋ 
νάρθηκος, κατεσκευάσθησαν τά κουφώματα, συν
επληρώθησαν τά έλλείποντα έπιχρίσματα τοϋ 
έσωτερικοϋ, διηνοίχθη περιμετρικώς τάφρος μέ 
ξηρολιθιάν πρός άποχέτευσιν τών όμβριων ύδά- 
των καί άπεμακρύνθησαν τέλος αί πέριξ έπιχώ- 
σεις, αί όποΐαι είχον φθάσει είς τό μέσον σχεδόν 
τών τοίχων.

4. Ναός Γενεσίου τής Θεοτόκου, Σιστρουνίου - 
Λάκκας Σουλίου. Τρίκλιτος βασιλική μετά τρούλ- 
λου. Οί τοίχοι τοϋ ναοϋ είναι άσφαλώς τών χρό
νων τοϋ Δεσποτάτου, ένεκα τής έπιμελημένης 
πλινθοπερικλείστου τοιχοδομίας, αλλά τά πέριξ 
προσκτίσματα καί αί μεταγενέστεροι έπεμβάσεις 
ήλλοίωσαν τήν δψιν τοϋ ναοϋ. Έγένοντο άνάσυρ- 
σις τής στέγης, άπομάκρυνσις τών ισχυρών, άλλ’ 
άχρήστων άντηρίδων τής άνατολικής πλευράς 
διά τής άνακατασκευής τής έξωτερικής έπιφα
νείας τοϋ τοίχου, ώς ήτο άλλοτε, καί τής δη
μιουργίας πέραν καί κάτωθι τής άψΐδος ίσχυροϋ 
άναλημματικοΰ τοίχου, έπιχωσθέντος τοϋ μεταξύ 
κενοϋ (Πίν. 420 γ).

37. Ήπειρ. Χρον. 1929, σ. 15.
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5. Παραλλήλως έπεσκευάσθη ή στέγη καί έ- 
στερεώθησαν οί τοίχοι τοϋ ναοϋ τοδ Γενεθλίου 
τής Θεοτόκου τοϋ γειτονικού χωρίου Άλποχω- 
ρίου - Μπότσαρη.

6. Τό Καθολικόν τής μονής 'Αγ. Ίωάννου Λυ- 
κοτριχίου. Τρίκογχος ναός, σταυροειδής μετά 
τρούλλου. Έπεσκευάσθησαν μερικώς ή στέγη 
καί οί τοίχοι τοϋ ναοϋ, ώς καί τό δάπεδον τοϋ 
νάρθηκος.

7. Ναός 'Αγ. Τριάδος Δελβινακοπούλου. Μο- 
νόκλιτον ναϋδριον. Έστερεώθησαν οί τοίχοι 
καί άνακατεσκευάσθη ή αμφικλινής έτοιμόρρο- 
πος στέγη τοϋ ναοϋ. Ή καλώς διατηρούμενη 
δρύινη θύρα μέ δύο σκαλιστός ενθυμίσεις έτο- 
ποθετήθη είς τήν θέσιν της. Είς την μίαν ένθύ- 
μισιν έντός πλαισίου αναγιγνώσκεται: 1794 Μάρ
τιος 13 / Παπαβασίλι / Στάθι Μάστορα / 'όπου έγι- 
νικε CI1 / επί + Βασίλι (Π ί ν. 420 δ - ε ).

8. Στερεωτικαΐ έργασίαι έγένοντο έπίσης είς 
τόν ναόν τής Κοινότητος Βαριάδων Ίωαννίνων 
διά τής κατασκευής αντηρίδων είς τά σημεία ώθή- 
σεων των τόξων πρός ένίσχυσιν των τοίχων. Αί 
δαπάναι άντιμετωπίσθησαν άπό κοινοϋ μετά τής 
Κοινότητος.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

9. Καθολικόν μονής 'Αγ. Γεωργίου Καμίτσια- 
νης38. Σταυροειδής μετά τρούλλου. Άντικατεστά- 
θησαν αί κέραμοι διά πλακών, ώς εϊχεν παλαιό- 
τερον, κατεσκευάσθησαν ή καταρρεύσασα στέγη 
τοϋ νάρθηκος καί τά κουφώματα, έστερεώθησαν 
αί μακραί πλευραί τοϋ ναοϋ διά τής άνακατασκευής 
τών δύο άντηρίδων έπί τής βορείου πλευράς καί 
διά τής προσθήκης δύο νέων άντιστοίχως έπί τής 
νοτίας, συνεπληρώθησαν τέλος τά έπιχρίσματα 
είς τό έσωτερικόν.

10. Μονή τής Θεοτόκου Ραγίου - Ήγουμενί- 
τσης ( Π ί ν. 421 α )39. Έπεσκευάσθη ή στέγη 
καί συνεπληρώθησαν είς τό έσωτερικόν τά έπι
χρίσματα τών τοίχων.

11. Ναός τής Κοινότητος Πετροβίτσας40, άρ- 
χικώς, ώς φαίνεται, μονόκλιτος βασιλική, βρα- 
δύτερον μετατραπεΐσα είς τρίκλιτον μέ ένιαίαν 
στέγην, ύπερυψωθεΐσαν ( Π ί ν. 421 β ). Συμφώ- 
νως πρός έπιγραφήν έκ κεράμων όπεράνω τής 
άψΐδος τοϋ ϊεροϋ ό ναός άνηγέρθη τό έτος 7050 
( = 1542 ). Τήν κατασκευήν είς τούς πρώτους χρό

38. Δ. Πάλλας, BCH 1959, σ. 665, είκ. 8. Φ. Οικονόμος, 
Ή έκκλησία έν Θεσπρωτίμ, ’Αθήναι 1964, σ. 87 - 89.

39. Φ. Οίκονόμος, έ. ά. σ. 84 κ.έ.

40. Φ. Πέτσας, ΑΕ 1952, Χρονικά σ. 12 - 13.

νους τής Τουρκοκρατίας μαρτυρούν έπίσης ή 
ζωηρά άνάμνησις τής κεραμοκοσμητικής τής 
άψΐδος τοϋ ίεροΰ καί τό έκ γύψου τέμπλον, τεμά
χια τοϋ όποιου φυλάσσονται είς τό Δημοτικόν 
Μουσεϊον Ίωαννίνων. Άνακατεσκευάσθη ή στέ
γη, συνεπληρώθησαν τά έλλείποντα έπιχρίσματα 
τών τοίχων είς τό έσωτερικόν καί έστερεώθησαν 
οί τοίχοι, όπου παρίστατο άνάγκη.

Σ. Γ. ΔΑΚΑΡΗΣ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΑΜΒΡΑΚΙΑ

Κατόπιν τυχαίας άνευρέσεως άρχαίων κατά 
τάς έργασίας θεμελιώσεως οίκίας έν Άρτη1 ένηρ- 
γήθη τόν ’Ιανουάριον 1964 μικρά άνασκαφική 
έρευνα, ή όποια κατέδειξεν ότι εις τήν περιοχήν 
ταύτην έξετείνετο σημαντικόν νεκροταφεΐον τής 
άρχαίας Άμβρακίας, ώς καί παλαιότερον είχε 
διαπιστωθή2.

Άπεκαλύφθησαν έν όλορ τρεις κιβωτιόσχημοι 
τάφοι, δύο θήκαι καί εξ ταφαί έντός άγγείων. Οί 
τάφοι είχον τόν αΰτόν προσανατολισμόν έκ Δ. 
πρός Α. καί ήσαν διατεταγμένοι είς δύο ή τρία 
έπάλληλα στρώματα. 'Ως ύλικόν έχρησιμοποιή- 
θησαν, έξαιρέσει τής κεραμοσκεποϋς θήκης Γ, 
πλάκες έξ έντοπίου σκληροϋ άσβεστολίθου, πά
χους άπό 0,08 έως 0,12 μ. Πολλαί τούτων ήσαν 
ένεπίγραφοι στήλαι έκ προγενεστέρων τάφων. 
Τά κτερίσματα δέν ήσαν πλούσια- κατ’ έξαίρε- 
σιν ό τάφος Α άπέδωσε χρυσά, έλεφάντινα, χαλ
κά καί σιδηρά αντικείμενα.

Είς τήν κατωτέρω περιγραφήν τηρείται ή σει
ρά άποκαλύψεως τών τάφων, ώς εύρέθησαν κατά 
τήν άνασκαφήν (Σ χ έ δ. 1 )3.

Τάφος Α. Κιβωτιόσχημος, έξωτ. διαστ. 1.80 
χ 0,80 μ. Άθικτα διετή ρήθησαν μόνον τμήματα 
τούτου κατά τάς στενάς πλευράς. Έντός τοϋ δυ
τικού τμήματος δύο νεκροί άπό τών κλειδών καί 
άνω. Παρά τόν πρός Β. νεκρόν εύρέθησαν χρυ
σούς στέφανος, τέσσαρες χρυσαΐ δανάκαι, τρεις 
δμοιαι έλεφάντιναι κυλινδρικά! θήκαι ψιμμυθίων 
( Π ί ν. 422 β ), τό άνω τμήμα έλεφαντίνης καρφί- 
δος καί τεμάχια έλεφαντίνου νάρθηκος. Παρά 
τόν πρός Ν. νεκρόν εύρέθησαν σιδηρά αιχμή

1. Τό οίκόπεδον Ντάλια κείται έπί τής όδοϋ Κομμένου, 
παρά τούς δυτικούς πρόποδας τού ύψώματος Περράνθης.

2. Βλ. ΑΔ 1926, 63 κ.έ. BCH 79 (1955 ), 267 καί BCH 80 
( 1956 ), 303. Έπίσης τάφοι έχουν εύρεθή παρά τούς άνατο- 
λικούς πρόποδας τής Περράνθης βλ.ΠΑΕ 1957, 85 κ.έ. BCH 
80 ( 1956 ), 303 καί παρά τήν δημοσίαν όδόν Άρτης - Μενι- 
δίου βλ. ΑΕ 1897,163.

3. Διά τήν έκπόνησιν τοϋ Σχεδίου εύχαριστώ καί έντεϋΟεν 
θερμότατα τόν φίλον συνάδελφον κ. Γ. Δεσπίνην.
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"Ηπειρος: α. Ή κεντρική αίθουσα τοΰ νεκυομαντείου (αποψις από Β.), β. Τά θεμέλια τοΟ 
άποκαλυφθέντος ναοϋ εις Άρταν (αποψις από ΝΑ.)

Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
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ΠΙΝΑ- 414 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

"Ηπειρος. "Αρτα: α. Ή ΒΑ. μακρύ πλευρά τοϋ ναοϋ, β. Ή ΝΔ. γωνία αρχαίου κτηρίου
εις τό οίκόπεδον Σκουτέρη

Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
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Ηπειρος. Θέατρον Δωδώνης: α. Τμήμα τοΰ δυτικοϋ περιμετρικού αναλήμματος τού κοίλου, 
β. Ή γωνία τοΰ ΝΔ. πυργοειδούς αναλήμματος· πρό αύτοΰ έδώλια τοΰ σταδίου

Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 418 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Ήπειρος. ’Ιωάννινα: α - β. Ή παρά τόν Γούλαν βυζαντινή πύλη τοϋ κάστρου πρό καί μετά τήν έπισκευήν, 
γ - δ. Ή παρά τόν Γούλαν τουρκική έστία τού Μενδρεσέ πρό καί μετά τήν έπισκευήν, ε - ςλ Άνοιγμα 

τής νοτιάς πλευράς τού τουρκικού κάστρου

Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
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Ήπειρος. "Αγιος Μήνας Μονοδενδρίου: α. Τοιχογραφίαι τοΰ έσωνάρθηκος, β. Τοιχογραφία τοϋ
έξωνάρθηκος

X. ΔΑΚΑΡΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:31 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 420 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

"Η
πε

ιρ
ος

: α 
- β

. Ό
 στ

αυ
ρε

πί
στ

εγ
ος

 να
ός

 τοΟ
 'Α

γί
ου

 Μ
ήν

α Μ
ον

οδ
εν

δρ
ίο

υ π
ρό

 κα
ί μ

ετ
ά 

τά
ς έ

ργ
ασ

ία
ς 

( ά
πο

ψ
ις 

απ
ό Ν

Δ.
), γ

. Τ
ό Κ

αθ
ολ

ικ
όν

 τή
ς μ

ον
ής

 Γ
εν

εσ
ίο

υ 
τή

ς Θ
εο

τό
κο

υ,
 Σ

ισ
τρ

ου
νί

ου
 - 

Λά
κκ

ας
 Σ

ου
λί

ου
 

(άπ
οψ

ις ά
πό

 ΝΑ
.),

 δ -
 ε.

 Ή
 δρ

ύι
νη

 θύ
ρα

 το
ϋ ν

αο
ϋ Α

γί
ας

 Τρ
ιά

δο
ς Σ

πη
λα

ίο
υ 

- Ί
ω

αν
νί

νω
ν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:31 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 42!

"Ηπειρος. Θεσπρωτία: α. Τό Καθολικόν τής μονής Ραγίου, β. Ό ναός Πετροβίτσας (αποψις άπό Α. )

Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
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