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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νικόπολνς
Έκ τής θέσεως Νικολάρα, δπου ρωμαϊκόν νεκροταφεϊον, προέρχεται ή κυλινδρική, είς σχή
μα περίπου βαρελιού, τεφροδόχος κάλπη ( Π ί ν.
345α ), ύψους 0,42, διαμέτρου βάσεως 0,30, στομί
ου 0,275 μ., έκ μαλακοδ κιτρινωπού πωρολίθου,
μετά κωνικού καλύμματος, περιέχουσα άλλοτε τά
όστα καύσεως νεκρού, διότι διετή ρει έντός ίχνη τέ
φρας. Άμφότερα, έχοντα τόρμον ύπό τήν κυκλικήν
βάσιν των, διαστάσεων 0,07 x 0,07 καί 0,06 χ 0,06
μ. άντιστοίχως, προέρχονται έξ ύλικού προγενεστέρας χρήσεως. Είς τόν άγρόν τού ’Ιωσήφ
Μπαζίνα έκ Μύτικα, είς θέσιν Ματσουγιάννινα1
τής περιοχής Νικοπόλεως, εύρέθη καί παρεδόθη
ύπό τού Ιδιοκτήτου ό άκέφαλος καί άνευ χειρών
μαρμάρινος κορμός, διατηρούμενος μέχρι τών
γονάτων περίπου ( Π ί ν. 345 β ). Παριστμ νε
αρόν Σάτυρον, είς μέγεθος μικρότερον τού ήμίσεος τού φυσικού (σφζόμενον ύψος 0,35 μ.),
μέ τήν νεβρίδα περιβάλλουσαν λοξώς τόν κορ
μόν άπό τού άριστεροΰ ώμου, δπου έχει προσδεθή.
'Ο Σάτυρος, στηριζόμενος έπί τού δεξιού ποδός, μέ ισχυρόν πρός άριστερά, πρός τόν άνετον πόδα, κάμψιν τού κορμού, χαρακτηριστικήν
είς τά πραξιτέλεια άγάλματα τής ώριμου έποχής
(Σαυροκτόνος, ’Ερμής ), είχεν άνυψωμένην τήν
δεξιάν χεϊρα, τήν δέ άριστεράν, πρός τήν όποιαν
φαίνεται νά στρέφεται καί ή κεφαλή, κατερχομένην, διά νά στηριχθή έπί στήλης ή κορμού δέν
δρου καί νά έξασφαλίση τήν ίσορρόπησιν τής
μορφής.
Πιθανώς ή ύψουμένη δεξιά, καμπτομένη, έστηρίζετο έπί τής κεφαλής, ή δέ άριστερά, στηριζομένη διά τού άγκώνος έπί τής στήλης, έκράτει
άντικείμενον, δπως π.χ. είς τόν ’Απόλλωνα Λύκειον ή είς τόν Έρωτα, είς παράστασιν έπί με
ταλλίου έκ Περγάμου, καί είς τόν Apollino τής
Villa Medici είς Φλωρεντίαν1
2. Όρθότερον ίσως,
ή ύπερυψωμένη δεξιά τού Σατύρου έκράτει άντικείμενον, ώς σταφυλήν, ή δέ άριστερά κάνθαρον,
ώς είς τόν Βάκχον τού ’Εθνικού Μουσείου τής
Νεαπόλεως3, άπό τού όποιου διαστέλλεται διά
1. Περί μερικών εύρημάτων έκ τών θέσεων «Νικολάρα»
καί «Ματσουγιάννενα», ΑΕ 1950-51, Χρον. σ. 39 (Φ. Πέ
τσας).
2. G. Ε. Rizzo, Prassitele, πίν. CXVm 4-5-CXXV.
3. K. Schefold, OJh 39 (1952), σ. 99.
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τής έξωτερικής προσθήκης τής νεβρίδος, στοι
χείου γνωστού έκ τού Άναπαυομένου Σατύρου
καί τών διαφόρων μεταπλασμών κατά τούς ρω
μαϊκούς χρόνους τού αύτοΰ βασικού θέματος4.
Ότι πρόκειται περί μεταπλασμοΰ πραξιτελείου
έργου, ό όποιος έγκαινιασθείς άπό τών πρώτων
έλληνιστικών χρόνων (’Απόλλων Λύκειος 1, έτυχεν ιδιαιτέρας προτιμήσεως κατά τούς ρωμαϊ
κούς5, μαρτυρούν οι σφζόμενοι ποικίλοι μεταπλασμοί, όλιγώτερον ή περισσότερον πιστοί ώς
πρός τό πραξιτέλειον άρχέτυπον, καί ή διάθεσις
τού σώματος μέ τήν απαλήν μορφολογικήν διάπλασιν.
Μιχαλίτσι
Μέ πίστωσιν 10.000 δραχμών έκ μέρους τής
’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας τού Κράτους ήρευνήθη καί έφέτος τό άρχαϊον νεκροταφεΐον τού
Μιχαλιτσίου Πρεβέζης, είς θέσιν «Μαραθιά»,
βορειοδυτικώς τού χωρίου, δπου οί άγροί Σπό
ρου Λιόντου καί Στάθη Κωστή, καί είς θέσιν
Νεραντζιά, έτι βορειότερον, δπου τέσσαρες έπιφανειακοί κιβωτιόσχημοι τάφοι.
Είς τήν θέσιν «Μαραθιά» εϊχον άποκαλυφθή
κατά τό έτος 1961 8 τάφοι τού β' ήμίσεος τού 4ου
π.Χ. αί., μέ ένδιαφέροντα κτερίσματα5, έτέρου δέ,
τού ύποτιθεμένου τάφου 2, μέ τά πολυτιμότερα
τών ευρημάτων7, ή θέσις δέν είχεν έξακριβωθή.
Διά τής έρεύνης έκείνης διεπιστώθη ή ύπαρξις
σημαντικού νεκροταφείου, τέως άγνώστου πόλεως, ή όποια είναι δυνατόν νά ταυτισθή πρός
τήν ύπό τού Πολυβίου (IV 63,4) άναφερομένην
Χαράδραν, βεβαιουμένην μάλιστα καί έπιγραφικώς8. Τήν πόλιν ταύτην, χαρακτηριζομένην ύπό
τής άρχαίας παραδόσεως ώς πολισμάτιον9, άνοικοδομήσας μετωνόμασεν δ βασιλεύς τών Μολοσσών Πύρρος (296 /95 π.Χ. )είςΒερενίκην ή
4. Σχετικώς, Κ. Schefold, αύτ.σ.93 κ.έ. Πρβλ. τόν έκ Mentana είς τό ΜουσεΤον τών Θερμών (Ν Sc. 18 (1921) σ. 59,
είκ. 3) και τόν έκ Κυρήνης (Afr It 3 (1930) σ. 173. Ε. Paribeni, Catalogo delle Sculture di Cirene, 1959, πίν. 152).
5. Παρόμοιος τύπος, άντιπροσωπευόμενος ύπό τοϋ Διο
νύσου είς Woburn Abbey (Schefold, έ.ά. σ. 94) και τοϋ τής
Γλυπτοθήκης Ny-Carlsberg (EV 3963), συνεδέθη ύπό τοϋ
Schefold, έπί τή βάσει τής λαμπρας κεφαλής είς Ιδιωτικήν
συλλογήν τής Βασιλείας (έ.ά. είκ. 37-39, σ. 97 κ.έ.), μέ τήν
τεχνοτροπίαν τοϋ Λεωχάρους.
6. ΑΔ 17 (1961/62): Χρονικά, σ. 187-194.
7. Αύτ. πίν. 223.
8. Πρβλ. καί Πολυβ. XXII, 9. Ήπειρ. Χρον. 1935, σ. 263.
Είς τήν έπιγραφήν SGDI 1352 άπαντά τό έθνικόν χέραδρος,
L. Robert, Hellenica I (1940) σ. 98. Μ. Nilsson, Studien zur
Geschichte des alten Epirus 1909, σ. 52 - 53. N. L. Ham
mond, άφιέρωμα είς τήν Ήπειρον, 1954, σ. 35. ΑΕ 1957, σ.
101-102 (Σ. Δάκαρης).
9. Πλουτ. Πύρρος 6, 1. Άππιαν. Μιθριδ. 4.
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Βερονικίδα, πρός τιμήν τής πενθεράς του
Βερενίκης, συζύγου τού Πτολεμαίου Σωτήρος
τής ΑΙγύπτου10. *
Τήν ϋπαρξιν τού πολίσματος τούτου ένίσχυσεν έφέτος ή διαπίστωσις έπί τής φυσικώς όχυρας ράχεως «Κουβέλι», μέ κατεύθυνσιν Δ-Α.
( Π ί ν. 345 γ, 346 α ), άποληγούσης ήρέμως έπί.

νικάς παραστάδας καί άέτωμα είς τήν πρόσοψιν11.
Μέ κέντρον τό σημεϊον τούτο ήνοίχθη πρός
δλας τάς κατευθύνσεις τάφρος, διαστάσεων 9 x
12.50 μ., βάθους μέχρι τού καθαρού στρώματος
1 - 1.50 μ. ’Εντός αύτής εύρέθησαν, έκτος άλλων
άρχιτεκτονικών μελών, καί δύο άκέφαλα έπιΤ ^ <±> ι ι-ί ο (
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Σχέδ. 1. Κάτοψις ταφικού περιβόλου
τής βορείου παρυφής τών δύο άνωτέρω άγρών,
μερικών λειψάνων δόμων έξ εύθρύπτου άμμολί
θου, δι’ ών είχον κατασκευασθή καί αί πλάκες
τών τάφων, ίσχυρώς όμως άποτριβέντων, ώς καί
λαξευμάτων ίσοπεδώσεως τού βράχου πρός έδρασιν τού τείχους τής άκροπόλεως. ’Επίσης παρετηρήθησαν ένταύθα καί όλίγοι λίθοι άσβεστολιθικοί άρχαίων κτηρίων καί κέραμοι στέγης
κλασσικών χρόνων, διεσπαρμένοι είς μεγάλην
άκτϊνα καί πέραν τής ράχεως.
Είς τόν χώρον τού ύποτεθέντος τάφου 2, όπου
είχον εύρεθή προπέρυσι τά μαρμάρινα γλυπτά καί
ή στήλη μετά τής βάσεως τού Διοζότου Κλεοπτολέμου ( β' ήμισυ 4ου π. X. αί.), είχεν ύποτεθή,
ένεκα τών περισυλλεγέντων διαφόρων άρχιτεκτονικών λειψάνων, ή παρουσία εύμεγέθους ναοσχήμου μνημείου τού 4ου έπίσης αίώνος μέ ίω10. ΑΔ έ.ά., σ. 192 - 194. Έκ παραδρομής τοϋ έκτελέσαντος τό σχέδιον 1 (ΑΔ έ.ά. σ. 188) έτοποθετήθη έσφαλμέμένως ή Σαλαώρα δυτικώτερον, πλησίον τοϋ ποταμού Λού
ρου, ένφ πράγματι κεϊται μεταξύ τών λιμνοθαλασσών Τσου
καλιό καί Λογαροϋ.

τύμβια άγάλματα έκ μαρμάρου (σφζόμενον ύψος
0,80 καί 0,67 μ. ), τού 4ου π.Χ. αίώνος, παριστώντα
παιδίσκας ( Π ί ν. 346 β), μέτρια έργα μαρμαρογλύφου, άμέσως δέ βορειότερον άπεκαλύφθη
λίθινον βάθρον, διαστάσεων 3.82 χ 2.52 μ. καί
έν συνεχείμ ίσοδομικός ταφικός περίβολος, σχή
ματος Π.
Ό περίβολος (Σχέδ. 1· Πίν. 347α), τού όποιου
άπεκαλύφθη ή νοτία μακρά πλευρά, ή πρόσοψις
είς μήκος 11.25 μ. καί τό άνατολικόν κάθετον
σκέλος, 2.30 μ., είχεν οίκοδομηθή είς τό ΝΑ.
πέρας τής ράχεως «Κουβέλι», έσωτερικώς δέ τού
άναλήμματος είχον άνασκαφή προπέρυσιν ό σεσυλημένος τάφος 8 καί ό τάφος 9 πλουσιώτερος
πάντων είς κτερίσματα12. Πρόκειται έπομένως
ταφικός περίβολος, τύπος συνήθης είς τά άρχαΐα
’Ηπειρωτικά νεκροταφεία, όμοιος, άλλά άρχαιότερος πρός τόν ταφικόν περίβολον τού Άνακτορίου έπί τής άπέναντι άκτής τού Άμβρακικού, ό
11. Αύτ. σ. 190.
12. Αύτ. σ. 190, πίν. 221 γ, δ.
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όποϊος περιεϊχεν έπίσης τάφους καί έπιτυμβίους
στήλας13.
Τής προσόψεως σφζεται ή κατωτέρα στρώσις
θεμελίου, είς δέ τό δυτικόν τμήμα καί είς τό άνατολικόν κάθετον σκέλος διατηρείται καί ή ύπεράνω στρώσις, μή όρατή έπίσης, άλλ’ έπιμελέστερον είργασμένη ( Π ί ν. 346 γ ). Πρό τοΰ δυ
τικού τμήματος τής προσόψεως προσετέθη μεταγενεστέρως τό μνημονευθέν βόθρον, διαστάσεων
3.82 χ 2.52 μ., είς τό θεμέλιον τού όποιου είχον
τοποθετηθή καί πλάκες τάφων (;) έκ προηγουμένης χρήσεως ( Π ί ν. 347 α - β ). Είς τήν νοτίαν
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τικήν κεράμωσιν καλύμματος σαρκοφάγου, είς
δέ τό μέσον, έπιπέδως λαξευθέν, προσηλοΟτο δΤ
έμπολίων έπίθημα λίθινον, ίσως άκρωτήριον.
Ή όπισθία έπιφάνεια, έπίπεδος έπίσης, φέρει
ρομβοειδή φατνώματα ( Σ χ έ δ. 4), μαρτυροΰντα ότι τό έλλειψοειδές έκ λίθου εύρημα, άπετέλει
τήν δίκην στέγης έπίστεψιν τού μνημείου.
’Εντός τής τάφρου εΰρέθησαν έπίσης μικρόν
κιονόκρανον ήμικίονος Ιωνικού καί έτερον όλίγον μεγαλύτερον Ιωνικόν έπίσης κιονόκρανον έξ
έγχωρίου κιτρινωπού πωρολίθου ( Π ί ν. 347 ε ),
άμφότερα καλής έργασίας τοΰ προκεχωρημένου

Σχέδ. 2. Λιθοπλινθίς άνήκουσα είς έξέδραν
πλευράν τούτου δύο βαθμίδες άποτελοΰν τμήμα
ήμικυκλικής έξέδρας (Σ χ έ δ. 1' Π ί ν. 347 β).
Είς αύτήν άνήκει ίσως ή λιθίνη πλινθίς (Σχέδ.
2' Π ί ν. 347 γ ) έκ καλής ποιότητος άσβεστολίθου, έπιμελοΰς έργασίας, εύρεθεϊσα όλίγον νοτιώτερον, έντός τής τάφρου, έκ τής όποιας προ
κύπτει έξωτερική διάμετρος τής έξέδρας 4.80 μ.
περίπου. ’Επί τού βάθρου καί τής έξέδρας, πιθα
νώς δέ καί έπί τοΰ άνδήρου τού ταφικοΰ περιβό
λου, θά ΐσταντο τά εΰρεθέντα έπιτύμβια άγάλματα
τών τριών κορών, τοΰ ίππέως, τοΰ ίππου κ.δ. καί ή
έπιτύμβιος στήλη μέ τήν βάσιν τοΰ Διοζότου
Κλεοπτολέμου14, καθ’ δν τρόπον καί είς τά έπιτύμβια άνδηρα τοΰ Κεραμεικοΰ άπό τών άρχών
τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος.
Πλησίον τοΰ βάθρου εΰρέθησαν έπίσης δύο
περίεργα έκ πωρολίθου συνανήκοντα μεγάλα τε
μάχια (διαστάσεων 1.20 x 1.60 μ., Πίν. 347 δ),
άποτελοΰντα τό τέταρτον έλλείψεως, μέ διαμέ
τρους 2.40 καί 3.20 μ. (Σ χ έ δ. 3 ).
Τήν άνω κυρτήν περιφέρειαν κοσμούν γλωσσοειδή φύλλα φυτοΰ, ένθυμίζοντα τήν διακοσμη13. ΑΕ 1955 (Χρονικά), σ. 16-22.
14. ΑΔ έ.ά. σ. 191.

4ου π.Χ. αί.15, ώς καί τό έξ άσβεστολίθου έπίκρανονπαραστάδοςτοΰ4ουπ.Χ. αί. (Πίν. 348 α).
Τό κιονόκρανον έχει ύψος 0,132 μ., διάμετρον
κίονος 0,20 μ., μέ 20 ραβδώσεις, διαστάσεις άβακος 0,26 χ 0,26 μ.
Ταΰτα, δπως καί τά πρό διετίας εύρεθέντα, άποδεικνύουν τήν ύπαρξιν έκεϊ πλησίον έπιταφίων
μνημείων μέ κίονας, ήμικιόνια καί παραστάδας
ίωνικοΰ ρυθμού, §ν δέ τούτων είχεν έλλειπτικόν
σχήμα καί στέγην καλυπτομένην διά τοΰ έλλειπτικοΰ πώρινου καλύμματος, διαστάσεων 3.20
χ 2.40 μ., ίσως ύψούμενον έπί τής βάσεως (Σχέδ.
5 ), ένθα καί εύρέθη13.
Ή θέσις εύρέσεώς των πλησίον τοΰ άναλημματικοϋ περιβόλου ύποδεικνύει δτι ταΰτα ήσαν ανι
δρυμένα έπί τοΰ άνδήρου, είς τάς έπιχώσεις τοΰ
όποιου διεπιστώθησαν λατύπη γής, οί τάφοι 8, 9
καί 10, ή καί πλησίον τούτου, έπί τών κλιτύων
τής ράχεως Κουβέλι, τήν κορυφήν τοΰ όποιου
έστεφε τό έκ ψαμμιτολίθων τείχος τής άκροπό15. Ό αύτός έγχώριος λίθος έχει χρησιμοποιηθώ καί είς
μερικά κιονόκρανα, εύρεθέντα είς τό καταγώγιον τής Κασσώπης, ΠΑΕ 1953, σ. 204-205, είκ. 4-5.
16. Τούτο δεν άποκλείουν αί διαστάσεις τής βάσεως (3.82
X 2.52 μ.).
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λεως. Έκ τής αύτής τάφρου προέρχονται τέλος
τμήμα κνήμης άνδρικοΟ άγάλματος έκ μαρμά
ρου είς φυσικόν μέγεθος, τεμάχιον έπιγραφής,
διατηρούσης τά γράμματα Ο Π Τ, καί 4 χαλκά
νομίσματα, δύο τοΟ Φιλίππου Β', έν Κορίνθου,
έν Κερκύρας17, μικρός λύχνος, γυναικεία κεφαλή
πηλίνου ειδωλίου καί έτερον διατηρούμενον μέ-

(^__ΪΓ

Η____Γ*

νεκρός, νεαρός ήλικίας (ύψος 1.57 μ.), έκειτο
ύπτιος. Παρά τούς πόδας ύπήρχον όστά, έκ παλαιοτέρας ταφής παιδός, καί κτερίσματα, ήτοι
χύτρα (Π ί ν. 348 β ), λύχνος μελαμβαφής ( Π ί ν.
348 γ ), κυάθιον μελαμβαφές ( Π ί ν. 348 γ), άμφορίσκος μελαμβαφής ( Π ί ν. 348 δ ), καί χαλκοϋν νόμισμα Φιλίππου Β'18, παρά τήν δεξιάν

^

Σχέδ. 4. Κάτω έπιφάνεια

χρι τής όσφύος, παριστών θεότητα, φέρουσαν
πόλον καί καλύπτραν, άπαντα τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος.
Βορείως τοΟ τάφου 9 τοϋ άνδήρου διεπιστώθη
προσέτι ό κιβωτιόσχημος τάφος 10 μέ προσα
νατολισμόν ΝΔ - ΒΑ.
Ό τάφος, έσωτερικών διαστάσεων 1.67 x 0,67
μ., μέ δύο πλάκας είς έκάστην μακράν πλευράν,
μίαν δέ μέ άναθύρωσιν είς τάς στενάς καί τέσσαρας παχείας (0,20-0,31 μ.) πρός κάλυψιν, είχε
συμπιεσθή πρός τό έσωτερικόν ίσχυρως. Ή έσωτερική έπιφάνεια τών καθέτων πλευρών διετήρει έπίχρισμα έκ λεπτοϋ άσβεστοκονιάματος. Ό
17. Τρία δμοια έκ τοϋ T9 (ΑΔ έ.ά. σ. 190).

χείρα, χρονολογοϋντα τόν τάφον είς τό τρίτον
τέταρτον τοϋ 4ου π.Χ. αί.
Έτερος τάφος ( ΚΙ) άνεκαλύφθη είς τόν πρός
δυσμάς άγρόν τοϋ Στάθη Κωστή, έσωτερικών
διαστ. 1.72 x 0,72, βάθους 0,90 μ., μέ προσανατο
λισμόν ΒΔ - ΝΑ. Αί έξ άσβεστολιθικών κανονι
κών πλακών πλευραί, μέ άναθύρωσιν είς άκμάς
τών στενών πλευρών, είχον συμπιεσθή ίσχυρώς.
Πλήν τοϋ διαταραχθέντος σκελετοϋ ύπήρχον
καί τά όστα τριών παλαιοτέρων ταφών καί χαλκοϋν νόμισμα Φιλίππου Β', ώς τοϋ τάφου 10.
Είς θέσιν Νεραντζιές, βορείως τής ράχεως
«Κουβέλι», όπόθεν διέρχεται ή φυσική διάβασις
πρός Δερβίζιανα - Κοπάνη, έκαθαρίσθησαν 4
τάφοι.
Τάφος 1. Προσανατολισμός Β-Ν. πρός τόν
Άμβρακικόν. Ό τάφος κιβωτιόσχημος, έσωτερι18.

Πέντε δμοια έκ τών T9 καί Τ6 (ΑΔ έ.ά. σ. 190).
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κών διαστάσεων 1.65 χ 0,72 μ., βάθους 0,74 μ.,
μέ ένιαίας πλάκας έξ άμμολίθου έκαλύπτετο διά
τριών πλακών. Εντός τοΟ τάφου δύο νεκροί άντιθέτως τοποθετημένοι. ’Αριστερά τής κεφαλής
τοΟ νεκροϋ, βλέποντος πρός Β., χαλκή στλεγγίς,
πλησίον τής δεξιάς χειρός σιδηρά αιχμή δόρατος.
Τάφος 2. Προσανατολισμός Β - Ν., κιβωτιό
σχημος, έσωτερικών διαστάσεων 1.70 x 0,56, βά
θους 0,35 μ. Έκάστη τών καθέτων πλευρών έπενδεδυμένη μέ δύο στρωτήρας κεράμους. Τό κά
λυμμα είχεν έξαφανισθή, διαβρωθείσης τής ύπε-
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φαινομένης θεάς, άναδυομένης έκ τής γής έκατέρωθεν δύο έλικοειδών βλαστών. Ύπό τήν παράστασιν ταινία μέ Ιωνικόν κυμάτιον.
Έρυθρόμορφον ληκύθιον, ύψους 0,13 μ., μέ
συμπληρωθέντα τόν λαιμόν ( Π ί ν. 348 ε ). Γά
νωμα μάλλον στιλπνόν. Έπί τοϋ σώματος διακρίνεται τό περίγραμμα καθημένης έπί σκίμποδος γυναικείας μορφής, έκατέρωθεν έλικοειδών
βλαστών, κρατούσης άντικείμενον, ίσως νάρθη
κα. Όπισθεν τής μορφής φυτόν κυπαρισσόμορφον, έκφυόμενον έκ ραδινού σκεύους, όμοιου πρός
βάσιν γαμικοϋ λέβητος. Ύπό τήν παράστασιν
ταινία μέ Ιωνικόν κυμάτιον.
Άγ. Γεώργιος

ράνω γής. Παρά τούς πόδας τοΟ νεκροβ χαλκοβς
κρίκος.
Τάφος 3. Προσανατολισμός Β - Ν., κιβωτιό
σχημος, διαστάσεων 2 x 0,58 μ., μέ πλάκας έξ
άμμολίθου είς τάς καθέτους πλευράς. Εντός
αύτοβ κυάθιον μέ στιλπνόν γάνωμα (4ου π.Χ.
αί. ), σιδηροϋν ξίφος, χαλκή άσπιδίσκη, χαλκοβν
έργαλείον, ώς βελόνη, μήκους 0,258 μ., τομής
τετραγωνικής, έχον τό εν άκρον διχαλωτόν, μέ
τρήμα είς τά άκρα τών δύο σκελών, τό δέ έτερον
κυκλικόν περίπου.
Τάφος 4. Προσανατολισμός Β - Ν., κιβωτιό
σχημος, περιβαλλόμενος μέ πλάκας άμμολίθου,
έσωτερικών διαστάσεων 1.78 x 0,63 μ. Εντός
αύτοβ ύπήρχον δύο έρυθρόμορφα ληκύθια τοβ
4ου π.Χ. αί. (Π ί ν. 348 ε - ς'), άμφορεύς μελαμβαφής μετά τού πώματος, ύψους 0,225 μ.
( Π ί ν. 348 β ), του β' ήμίσεος τού 4ου π.Χ. αί.,
σιδηρά αίχμή δόρατος καί σκυφίδιον.
Έρυθρόμορφον ληκύθιον, ύψους 0,11 μ., μέ
γάνωμα έξίτηλον ( Π ί ν. 348 ς'). Έπί του σώ
ματος διακρίνεται τό περίγραμμα προτομής έπι-

Κατά τήν διάρκειαν έρευνών ύπό τοϋ καθηγητοϋ κ. Ε. Ε. Higgs είς τήν παλαιολιθικήν θέσιν Άγ.
Γεωργίου καί Παντανάσσης (πρβλ. σχετικήν έκθεσιν), έπεσημάνθησαν φρεάτια έπισκέψεως (Πί ν.
349 α), έπικοινωνοϋντα μέ τήν ύπό τό έδαφος
καί είς βάθος 20 περίπου μέτρων διερχομένην έντός τοϋ βράχου λαξευτήν σήραγγα τοϋ ρωμαϊκοΰ
ύδραγωγείου Νικοπόλεως19. Διήμερος καθαρι
σμός είς μικρόν βάθος δύο τοιούτων φρεατίων
καί παρακολούθησις τούτων ύπό τοϋ έκτάκτου
έπιμελητοΰ ’Αρχαιοτήτων Νικ. Παπαδοπούλου,
έδειξεν ότι τά φρεάτια, άνά 40 περίπου μέτρα το
ποθετημένα, ήσαν τετράγωνοι κατασκευαί (μή
κος έξωτερικής πλευράς 1.85 μ.) μέ άγωγόν έσωτερικώς, διαστάσεων 0,90 - 0,95 μ. ΟΙ ισχυροί
τοίχοι άπετελοϋντο άπό τραχείς άργούς λίθους
καί άσβεστοκονίαμα, ά>ς συνδετικήν ύλην, φέροντες κατ’ άποστάσεις στρώσεις έξ όπτοπλίνθων. Ή λαξευτή σήραγξ, μήκους 400 μέτρων πε
ρίπου, έξήρχετο παρά τούς δυτικούς πρόποδας
τών άσβεστολιθικών ύψωμάτων είς τήν περιοχήν
Ριζοβουνιού, έκεΐθεν δέ, ώς ύπέργειος πλέον
κτιστός ύδραγωγός, παρακολουθών τήν βόρειον
περιφέρειαν τής πεδιάδος Θεσπρωτικοΰ, διήρχετο
διά τοϋ χωρίου καί άκολούθως, ώς περιγράφεται
είς τήν προηγουμένην έκθεσιν (ΑΔ έ.ά. σ. 194,
Σχέδ. 1).
Περί τών άποτελεσμάτων τής έρεύνης είς τήν
παλαιολιθικήν περιοχήν τοϋ Άγ. Γεωργίου ύπό
τοϋ κ. Ε. Ε. Higgs, δημοσιεύεται έδώ ιδιαιτέρα
έκθεσις.
Περαιτέρω είς τήν περιοχήν Κοινότητος Ρι
ζοβουνιού ό έκτ. έπιμελητής Ν. Παπαδόπουλος
έπεσήμανε έρείπια άρχαίου κτηρίου καί ψηφιδω
τόν δάπεδον, ρωμαϊκής ή χριστιανικής έποχής.
19.

Ίδέ αύτ. σ. 194, πίν. 224 0.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964): ΧΡΟΝΙΚΑ
Μεσοπόταμον

Δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ήρευνήθη τό πρός δυσμάς τοΰ κυρίως ίεροΰ τέμενος
καί διεπιστώθη ή ΰπαρξις τοΟ δωματίου ι κατά τό
βόρειον ίίκρον τοΟ έξωτερικοϋ άνατολικοΰ δια
δρόμου, σχέσιν έχοντος μέ τήν νεκυομαντείαν20. 21
Παραλλήλως έγένετο ή ύποστύλωσις τοϋ ύπεράνω των έρειπίων χριστιανικού ναΰδρίου, διατηρούντος τοιχογραφίας τοΟ 18ου αίωνος ( Π ί ν.
349 β). Κατά τήν άποχωμάτωσιν πρός κατασκευήν
τών ξυλοτύπων διά τάς δοκούς καί τό νέον δάπεδον τοϋ ναϋδρίου εύρέθησαν είς τό βάθος τοϋ
κυρίως ίεροΰ τοΰ ναοΰ τρία πήλινα είδώλια τοΰ
3ου π.Χ. αί., παριστώντα τήν θεάν τοΰ Κάτω Κό
σμου Περσεφόνην ( Π ί ν. 349 γ), καί έτερον,
άπό τής όσφύος καί κάτω, παριστών χθόνιον δαί
μονα, τοΰ όποιου οί πόδες καλύπτονται διά πτε
ρών.
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Κατά τήν διάρκειαν τών έκσκαφών τοΰ δαπέ
δου τής βυζαντινής Τραπέζης τής Μονής Παρηγορητίσσης, είς τήν όποιαν μελλοντικώς θά στεγασθή ή Συλλογή τών άρχαίων τής πόλεως, προσωρινώς έκτεθειμένων είς τό νότιον παρεκκλήσιον τοΰ Καθολικού, άπεκαλύφθησαν είς τήν άνατολικήν πλευράν τής Τραπέζης (έστιατορίου),
άμέσως πρός δυσμάς τής άψΐδος, ένθα ή «άποκοπτή» τράπεζα τοΰ ήγουμένου, λείψανα έλληνιστικής οικίας (Σ χ έ δ. 6 )“.
’Επί τών έρειπίων τούτων, τά όποια έκτείνονται
άσφαλώς καί βορείως τής Τραπέζης, πρός τήν
αύλήν τής Μονής, κατεσκευάσθησαν οί Ισχυροί
τοίχοι τής βυζαντινής Τραπέζης.
Τής οίκίας διατηρείται ή λίθινη κρηπίς, τό
λιθολόγημα, ή δέ άνωδομία θά είχε κατασκευασθή δι’ ώμών πλίνθων.
’Εκτός τής άνατολικής έξωτερικής πλευράς τής
οίκίας, κατεσκευασμένης διά μεγάλων πελεκη
τών καί καλώς συνηρμοσμένων λίθων, ΰψους κα
τά τι πλέον τοΰ ήμίσεος μέτρου, οί λοιποί μεσό
τοιχοι, έκ τυχαίων λίθων, διατηρούνται όλίγον
ύψηλότερον τών κατωφλίων.
Τής οίκίας άπεκαλύφθησαν τμήματα τεσσάρων
δωματίων (Β, Γ, Δ, Ε), τοποθετημένων πέριξ
τής αύλής A ( Π ί ν. 349 δ ), μέ ψηφοθετημένον
διά ποταμίων χαλίκων δάπεδον (μήκος άνατ.
20. Πλείονα Ιδέ Έργον 1963, σ. 57 - 64, ένθα και σχέδιον
κατόψεως.
21. Σχετικώς Άν. Όρλάνδος, Τό Έργον 1963, σ. 194195, είκ. 203. Περί τής Μονής καί τής πρός ΝΑ. τοϋ Καθολι
κού βυζαντινής Τραπέζης, τοϋ ίδιου, Ή Παρηγορήτισσα
τής Άρτης, 1963.

πλευράς αύλής 5.75, δυτ. 5.10, βορ. 6.20 μ. )22.
Ότι ό χώρος Α είναι ή αύλή τής οίκίας, μαρτυ
ρούν τό μέγεθος καί ή λειτουργικότης, διότι τά
πέριξ δωμάτια έπικοινωνοΰν μετ’ αυτής, αί δέ
θύραι άνοίγονται πρός τό έσωτερικόν τών δωμα-

Σχέδ. 6. Κάτοψις τμήματος έλληνιστικής οίκίας
τίων, έπίσης ή μορφή τής ψηφοθετήσεως, προσιδιάζουσα είς ύπαιθρίους χώρους. Προσέτι είς
δύο σημεία, άριστερά τών κατωφλίων
καί α2,
εύρέθησαν άποθηκευμένοι κέραμοι στέγης. Τοιοΰτοι κέραμοι φυσικόν ήτο νά έναποτεθοΰν είς
τήν ύπαίθριον αύλήν παρά είς τά δωμάτια οίκίας.
Τών δωματίων Γ, Δ, Ε διατηρούνται τά λίθινα
κατώφλια (Σ χ έ δ. 7 ), ύπερέχοντα τοΰ δαπέδου
0,18 - 0,20 μ., μήκους 1.55, πλάτους 0,41 (α,) καί
0,49 μ. (α2 καί α3). ’Επί τών κατωφλίων τούτων
διακρίνονται αί πειόσχημοι έγκοπαί ( α2 καί α3 )
ή οί όρθογώνιοι τόρμοι ( αΧ) πρός στήριξιν τών
ξύλινων έπενδύσεων τών παραστάδων, μέ τούς
τόρμους περιστροφής τοΰ άξονος τής θύρας έπί
22.

Τό Έργον 1963, σ. 194-195.
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τής πρός τά συνεχόμενα δωμάτια πλευράς. Κατά
ταϋτα αί θύραι ήσαν μονόφυλλοι, άνοιγόμεναι
πρός τά δωμάτια έκ δεξιών πρός τά αριστερά. Τό
κατώφλιον τοϋ δωματίου Β έπί τής πρός τήν αόλήν πλευράς δέν άνευρέθη είς όσον τμήμα αυτή
άπεκαλύφθη, έπί δέ τοϋ μεσοτοίχου Β - Γ ή ΰπαρ-

γί___________

π
□

ΕΡ
y· Λ S

Σχέδ. 7. Κάτοψις κατωφλίων α2, α3, (άνω), aL
(κάτω)
ξις αύτοδ δέν είναι βεβαία, μή διατηρηθέντος
τοϋ τοίχου καθ’ όλον τό μήκος.
’Εντός τής οίκίας συνελέγησαν όλίγα όστρακα
έλληνιστικά, ή άκρα μύξας πήλινου λύχνου τοϋ
3ου - 2ου π.Χ. αίώνος23, όξυπύθμενος έλληνιστικός άμφορεϋς (Σχέδ. 6 ), πηλίνη λεκανίς, τρία
περγαμηνά όστρακα λεκάνης, χαλκή έφηλίς, δύο
πήλινα κυκλικά ύπόστατα ( βάσις λύχνου ή λαμπάδος ), άργυρά δραχμή Κορίνθου ( κεφαλή ’Α
θήνας πρός άριστερά - Πήγασος πρός άριστερά,
τού 3ου - 2ου π.Χ. αί. ) καί έφθαρμένον χαλκοϋν
νόμισμα, ώς καί δύο χαυλιόδοντες κάπρου.
Ύπό τό έλληνιστικόν δάπεδον, έντός τής έρυθράς άργιλλικής γής, εύρέθησαν μερικά χονδρο
ειδή προϊστορικά όστρακα μέ άνάγλυφον διακόσμησιν έξ αλυσοειδών (κατηγορία II).
Συμφώνως πρός τά εύρήματα ή έλληνιστική
οίκία ύπήρξεν έν λειτουργάς κατά τόν 3ον - 2ον
π.Χ. αίώνα.
Δυτικώς ταύτης εύρέθη κυκλικόν ύπόγειον,
έσκαμμένον έντός τοϋ έδάφους, μέ διάδρομον
στενόν πρός δυσμάς. Έπί τοϋ δαπέδου διακρίνονται ίχνη κυκλικά, πιστοποιούντο τήν έδρα23. Παραπλήσιοι έκ τοϋ νεκροταφείου είς Μεσοπόταμον
Πρεβέζης, Τό Έργον 1961 σ. 123, είκ. 125.
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σιν στυλίσκων έξ όπτοπλίνθων βυζαντινού ύποκαύστου, άναγκαίου διά τήν λειτουργίαν τής βυ
ζαντινής Τραπέζης. Τοιαβτα ίχνη στυλίσκων διεπιστώθησαν έπίσης καί κατά τό ΝΔ. τμήμα τής
αόλής Α, ύψηλότερον έπί τοϋ βυζαντινού δαπέ
δου, ένθα δύο σειραί έκ 4 τετραγωνικών όπτο
πλίνθων έφερον παρόμοια κυκλικά ίχνη έδράσεως
στρογγύλων πεσσίσκων.
Κατά τήν διάνοιξιν βόθρου είς τήν αύλήν τοϋ
οίκίσκου Γεωργίου Παπακίτσου, κατοίκου Άρτης, παρά τήν όδόν Όδηγητρίας, άνεκαλύφθη
έντός βαθείας φυσικής κοιλότητος τών βράχων
άρχαϊος βόθρος μέ πολυάριθμα τεμάχια είδωλίων
καί τύπων (μητρών) έκ πηλού τοϋ 4ου π.Χ. αί.,
είκονίζοντα θεότητας κατά τό πλεΐστον χθονίας
λατρείας. Ή περιοχή τής Όδηγητρίας, περιλαμβάνουσα τάς δυτικάς ύπωρείας τής Περάνθης,
Ιδίως δέ ή χαμηλή έκτασις έκατέρωθεν τής όδοϋ
πρός τήν Μονήν Κάτω Παναγιάς, έχρησιμοποιήθη κατά τούς κλασσικούς καί έλληνιστικούς
χρόνους ώς νεκροταφεΐον24.
Ότι πρόκειται βόθρος κοροπλαθείου καί ούχί
ιερού, άποδεικνύουν ή σύγχρονος κατασκευή
τών τύπων, αί ποικίλοι μορφαί τών είδωλίων καί
μητρών καί ό μεγάλος άριθμός τούτων. Μερικοί
τύποι μάλιστα διατηρούν καί τό όνομα κατά γε
νικήν τοϋ κοροπλάθου: ΣΑΊΎΡΟΥ, μέ γράμματα
τοϋ β' ήμίσεος τοϋ 4ου π.Χ. αί. ( Π ί ν. 350 α ).
Ή λειτουργία κοροπλαθείου πλησίον έκτεταμένου άρχαίου νεκροταφείου είναι έπομένως εόνόητος.
Ό πηλός τών μητρών, κεραμόχρους καί καθα
ρός, έχει άφεθή έπίτηδες μαλακός, κατόπιν ύπολογισμένης μέτριας όπτήσεως, διά νά διευκολυνθή ή παραγωγή τών είδωλίων. Αί είκονιζόμεναι
αποδίδουν τήν προσθίαν όψιν τών μορφών, τό
δέ συμπληρωματικόν ήμισυ παρήγετο διά χω
ριστού τύπου. Πρός κατασκευήν αντιτύπων έφηρμόζετο έντός τών μητρών στρώμα μαλακού πη
λού, άκολούθως δέ προσηρμόζοντο αί δύο άντίστοιχοι μήτραι, άφοϋ προηγουμένως ύγραίνοντο
δΓ ΰδατος αί παρυφαί τοϋ νωπού πηλού. Τήν άκριβή προσαρμογήν τών δύο τόπων διηυκόλυνον τό πλατύ περιχείλωμα τών τύπων καί οί «όδηγοί» ή δεΐκται, δηλαδή χαρακτηριστικοί κοιλάνσεις τού περιχειλώματος ή έγκοπαί.
Ή ίδιότης τοϋ ήμιόπτου πηλού τής μήτρας νά
άπορροφα υγρασίαν, άπέτρεπε τήν πρόσφυσιν
τού νωπού πηλού τοϋ ειδωλίου. ’Ακολούθως διά
24.
267.

Γ. Μηλιάδης, ΑΔ 1926, σ. 63-77* BCH 1955, 1, σ.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964): ΧΡΟΝΙΚΑ

τού άνοίγματος είς τήν βάσιν τής μήτρας έγίνετο
ή συρραφή τών δύο τμημάτων διά τών δακτύλων
τής χειρός είς τά σημεία συναρμογής, μετά δέ
τήν άποξήρανσιν τοΟ πηλού, άφηρούντο εύχερώς οΐ τύποι καί άπηλευθεροϋντο τά άντίτυπα.
ΕΙς τάς δημοσιευομένας εΙκόνας παριστάνονται
ο£ έπόμενοι τύποι καί τά άντίτυπά των2ί έκ πηλού.
Τύπος μέ έκμαγεΐον ( Π ί ν. 350 α - β ), διατηρούμενον όλίγον χαμηλότερον τής όσφύος
μέχρι τής κλίνης. Παριστμ άνακεκλιμένην έπϊ
άνακλίντρου χθονίαν θεότητα είς νεκρόδειπνον. Έπϊ τού περιχειλώματος άνω δεξιά χαραγμένον μετά τήν δπτησιν τό όνομα τού κοροπλάθου κατά γενικήν: ΣΑΤΥΡΟΥ. Σφζόμενον
ύψος 0,22 μ. ’Εξωτερική έπιφάνεια άνώμαλος.
Τεχνοτροπία τής μορφής καί τών γραμμάτων τού
προκεχωρημένου 4ου π.Χ. αί.
Τύπος ( Π ί ν. 350 γ) παραπλήσιος τού Π ί ν.
350 α μέ άντίτυπον (Π ί ν. 350 δ). Έπί τής
όπισθίας έπιφανείας πρόσθετος πηλός, σχηματίζων έξαρμα είς όρθήν γωνίαν, πρός στήριξιν
τού τύπου καί τήν άσφαλή συγκράτησιν διά τής
χειρός. Σφζόμενον ύψος 0,205 μ. Προκεχωρημέ
νου 4ου π.Χ. αί.
Τύπος (Π ί ν. 351 α) σχεδόν άκέραιος (έλλείπει μόνον τμήμα περί τήν βάσιν), άποδίδων τήν
θεάν ’Αθήναν μέ κράνος, αιγίδα καί δόρυ, σπένδουσαν μέ φιάλην πρό χαμηλού βωμού. «’Οδη
γός» είς τό άκρον τού περιχειλώματος, είς τό ύ
ψος τού μετώπου τής θεάς καί έγκοπή (μή όρατή ), έτερος «όδηγός» άριστερά, περί τό μέσον
τού περιχειλώματος καί έπ’ αυτού έγκοπή, όλί
γον χαμηλότερον τής αΙγίδος. Έπϊ τής όπισθίας
άνωμάλου πλευράς τό όνομα τού κοροπλάθου
κατά γενικήν: ΣΑΤΥΡΟΥ καί έμπίεστος κοιλότης
πρός έφαρμογήν τού δείκτου τής χειρός καί άσφα
λή συγκράτησιν τού τύπου. Ύψος 0,27 μ. Τεχνο
τροπία γραμμάτων και μορφής τού προκεχωρημέ
νου 4ου π.Χ. αΐώνος.
Τύπος μέ άντίτυπον ( Π ί ν. 351 β), (άριστε
ρά), παριστών Γοργώ μέ όφιοειδεΐς βοστρύ
χους, διατηρούμενος μέχρι τού στήθους. Ελ
λείπει τό ανω άριστερόν μέρος τού κρανίου. «Ό
δηγός» παρά τό δεξιόν περιχείλωμα είς τό ύψος
τού πώγωνος. Σφζόμενον ύψος 0,165 μ. Προκε
χωρημένου 4ου π.Χ. αί.
’Ακέραιος τύπος μέ άντίτυπον (Πίν. 351 γ).
’Αποδίδει πιθανώς τόν Γανυμήδην. Ό άγαπημένος τού Διός, μέ φρύγιον πίλον καί άνατολικάς ένδρομίδας, έχων άπογεγυμνωμένον τό

σώμα άπό τού καταπεσόντος είς τήν όσφύν
ίματίου, παριστάνεται άναπαυόμενος έπί βάθρου
είς στάσιν όκλάζουσαν. Παρά τήν δεξιάν κνή
μην τού άντιτύπου είκονίζεται πτηνόν ( άετός;),
τό όποιον μέ παιδικήν τρυφερότητα περιβάλλει
προστατευτικώς διά τής δεξιάς. Δύο «όδηγοί»
παρά τό περιχείλωμα έκατέρωθεν τού προσώπου,
έτερος άριστερά περί τό μέσον τού περιχειλώματος. Ύψος 0,17 μ. (4ου π.Χ. αί.).
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατά τήν διάνοιξιν παρακαμπτήριου όδού,
δύο χιλιόμετρα δυτικώς τής πόλεως Παραμυθιάς,
ό προωθητήρ άνέτρεψεν όλίγους τάφους έκ τού
ρωμαϊκού νεκροταφείου τής Φωτικής. Διεσώθησαν
μεγάλος πίθος, άπό τών ώμων μέχρι τής βάσεως,
καί τμήμα (ύψους 1 μέτρου ) έπιτυμβίου λατινι
κής έπιγραφής (σφζεται όλόκληρον τό δεξιόν
ήμισυ), διαστ. 1.40 x 0,70 μ., φυλασσόμενον σή
μερον είς Παραμυθιάν. Έπί τή βάσει φωτογρα
φίας, τήν όποίαν άπέστειλεν ό έκτ. έπιμελητής
Ί. Πανδής, καθηγητής, καί ό Σπ. Μουσελίμης,
άναγιγνώσκονται έπί τής έπιγραφής περιβαλλομένης μέ πλαίσιον :
.. . Μ Ε Μ ΜI
...ONIS. ΕΤ
. . . ENC

Mi DEA

...Α
. . . ΝΝ. ΧΧΧΧ
...RO

a

IΜ V S

. ..EMERITAE
...Τ. SIBI
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Καστρίτσα
Είς τόν σημαντικόν προϊστορικόν συνοικισμόν
τής Καστρίτσης26 εύρέθη έντός τού άγροΰ Ξεν.
Ζώη ύπό τού κ. Alb. Hitteman, Διευθυντοΰ τής έν
Ίωαννίνοις Διεκκλησιαστικής Επιτροπής, ύστεροελλαδικώνχρόνωντάφος κιβωτιόσχημος, άποκαλυφθείς έκ τής διαβρώσεως τών ύδάτων, έντός τού
όποιου ύπήρχεν άβαφής ψευδόστομος άμφορεύς
(Π ί ν. 351 δ) τής YE III Β ή τής πρωίμου YE III C1
περιόδου27. Ό τάφος, διαστάσεων 0,96 x 0,45 μ.,

26. Περί τών δοκιμαστικών έρευνών ΠΑΕ 1951, σ. 173 —
183, 1952, σ. 362-386.
27. Furumark, The Myc. Pottery, είκ. 6, 179, 181, είκ. 23,
25.
Τά έκ πηλοϋ έκμαγεία κατεσκεύασεν ό Ήπειρώτης σ. 85 -86. Ύψους 0,113 μ. Πηλός ώχρός, σώμα άμφικωνικόν, βάσις έπίπεδος, λαβαί τομής κυκλικής, δίσκος στο
γλύπτης κ. Π. Βρέλλης, ή δέ συζήτησις μετ* αότοϋ περί
τής τεχνικής των ύπήρξε χρήσιμος.
μίου ευρύς καί έπίπεδος.
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ΗΠΕΙΡΟΣ
βάθους 0,55 μ., μέ μίαν πλάκα έκ φλύσχου εις
έκάστην των πλευρών, έρευνηθείς τήν 3-12-1963
ούδέν έτερον άπέδωσεν.
Οΰτω είς τάς μέχρι σήμερον «μυκηναϊζούσας»
κύλικας τής Καστρίτσης έντός τάφου γειτονικού
άγροΰ28 τό νέον κεραμεικόν άπόκτημα, έντός
κιβωτιοσχήμου τάφου, άποτελεϊ πολύτιμον στοιχεΐον περί τών σχέσεων τής Ηπείρου μέ τήν μυ
κηναϊκήν - άρχαϊκήν Ελλάδα29.
'Ο νέος ούτος κιβωτιόσχημος τάφος τής ΥΕ
III B/C1, προστιθέμενος είς τούς μέχρι σήμερον
γνωστούς έξ ’Ηπείρου τάφους τού Καλπακίου
καί τού νεκυομαντείου τής Έφύρας30, παρέχει
πρόσθετον στοιχεϊον περί τής διατηρήσεως τού
του έκ τού μεσοελλαδικοΰ, είς περίοδον καθ’ ήν
είς τήν μυκηναϊκήν Ελλάδα είχεν άντικατασταθή
υπό τού θολωτού καί θαλαμοειδούς τύπου ( έκ
τος όλίγων έξαιρέσεων ) καί ό όποιος έπανεμφανίζεται μόλις κατά τήν YE III C ή όλίγον πρίν,
ένισχύεται ώς έκ τούτου ή έντύπωσις, ότι ή έπανεμφάνισις τού τύπου κατά τήν μεταβατικήν YE III
B/C περίοδον δυνατόν νά όφείλεται είς τήν διείσδυσιν είς τήν νοτίαν Ελλάδα βορειοελληνικών
στοιχείων31.
Ύπό τού μαθητοΰ Χρ. Γεωργίου έκ Καστρίτσης
παρεδόθησαν, έπίσης, τά κατωτέρω τρία άγγεϊα,
παρασυρθέντα ύπό τών ύδάτων έντός τής Απο
ξηραντικής αυλακος τής πεδιάδος Καστρίτσης.
1. Άμφορίσκος τροχήλατος μέ στιλπνόν με
λανόν γάνωμα, νοτιοελληνικής προελεύσεως, τού
4ου π.Χ. αίώνος.
2. Χειροποίητος δίωτος άμφορίσκος, άβαφής
(Πίν. 351ε), ύψους 0,08 μ., έγχωρίου κατα
σκευής, έχων έπΐ τών ώμων κρεμάμενα όρθογώνια έκ στικτών κοκκίδων. Ή μυκηναϊκή κατα
γωγή τού σχήματος είναι σαφής32. Άρχαί 1ης
π.Χ. χιλιετηρίδος πιθανώς.
28. ΠΑΕ 1951, σ. 182, είκ. 7, 1952, σ. 365, είκ. 3.
29. Περί τών μυκηναϊκών εύρημάτων είς τήν Ήπειρον,
ΑΕ 1956, σ. 114-153, 1959, σ. 143. Antike Kunst, 1963 (I
Beiheft) σ. 48, πίν. 21, 6. Archaeology 15 ( 1962) σ. 87. Τό
Έργον 1958, σ. 97, 1960, σ. 110- 111, 1963, σ. 61 -62. ΑΔ
( 1962/3) : Χρονικά. Ν. Sandars, AJA 67 ( 1963 ) σ. 110111.

30. ΑΕ 1956, σ. 114 κ.έ. Τό Έργον 1963, σ. 62.
31. Περί τοΰ ζητήματος τούτου, βλ. V. R. d’ A. Desborough. The last Mycenaeans and their Successors, 1964, Q
36 κ.έ.
32. Πρβλ. ίδίρι τά έκ Κεφαλληνίας παράλληλα τής ΥΕ
III C, Σπ. Μαρινάτος, ΑΕ 1932, ( Λακκίθρα ), πίν. 7, Ιδίςι ς>ι
ύπ’ άριθ. 86, πίν. 11 ( 171 ) και 12 ( 184), ΑΕ 1933 σ. 81, είκ,
25, έκ τοϋ τάφου Α1 Μεταξάτων τής ΥΕ III Β -C1 περιόδου.
Περαιτέρω έκ τοϋ νεκροταφείου Βεργίνης, Μ. ’Ανδρόνικος
ΠΑΕ 1952, σ. 246, είκ. 27, 1953, σ. 156, είκ. 19 (περί τής
χρονολογήσεως τοϋ νεκροταφείου κατά τό πρώτον ήμισυ
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3.
Χειροποίητος άβαφής πρόχους, ύψους 0,142
μ. (Πίν. 352 α ) έγχωρίου κατασκευής (α' ήμισυ 1ης π.Χ. χιλιετηρίδος ).
’Ελεούσα Ίωαννίνων
Πλησίον τοΰ Αεροδρομίου Ίωαννίνων, αριστε
ρά τής όδοΰ, όπου σήμερον αί έγκαταστάσεις τοΰ
οικοτροφείου «Άγ. Ελένης», εύρέθησαν ύπό τοΰ
κ. Alb. Hitteman μερικαΐ αίχμαϊ έκ πυριτόλιθου
τής τελευταίας φάσεως τής Μέσης Παλαιολιθι
κής περιόδου (Πίν. 352 β, αί δύο πρώται άνω,
μήκους 26 καί 49 χιλιοστών ). Τά λοιπά εόρήματα
(Πίν. 352 β),κυρίως αίχμαί, συνελέγησαν ύπό
τού αύτοΰ είς τήν περιοχήν τής Κοινότητος Λού
ρου, 25 περίπου χιλιόμετρα νοτίως τής παλαιο
λιθικής θέσεως τοΰ Άγ. Γεωργίου.
Δολιανά
Τεμάχια ψηφιδωτού δαπέδου καί έρείπια χρι
στιανικής βασιλικής διακρίνονται είς Αγρόν τής
περιοχής Κοινότητος Δολιανών είς τήν λεκάνην
τοΰ Καλπακίου. Ό άγρός εύρίσκεται περί τά
100 μ. νοτίως τής όδοΰ πρός Δολιανά, παρά τό
36ον χιλιόμετρον, νοτίως τών πηγών τοΰ ποταμοΰ, 3 χιλιόμετρα περίπου βορείως τής Μονής
Βελλάς.
ΛΟΙΠΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
Διά πιστώσεων τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρε
σίας τοΰ Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβερνήσεως έγένοντο αί άκόλουθοι έργασίαι.
Διά δαπάνης 440.000 συνεχίσθησαν αί έργασίαι στερεώσεως τοΰ Ανατολικού περιμετρικού
Αναλήμματος τοΰ θεάτρου τής Δωδώνης (Πίν.
352 γ - δ ).
Διά δαπάνης 100.000 δραχμών συνεχίσθησαν
έπίσης αί έργασίαι συντη ρήσεως καί στερεώσεως
τών ήρειπωμένων οίκιών τοΰ Σουλίου. Μία τών
καλύτερον διατηρουμένων, ή θεωρουμένη ώς οι
κία τοΰ Σουλιώτου Πάνου Μπούση, άποκατεστάθη πλήρως (Πίν. 353 α, δ ), διά νά χρησιμεύση
ώς ξενών καί νά στεγάση τά εύρήματα, τά συν
δεόμενα μέ τήν περίοδον τών ήρωϊκών άγώνων
τών Σουλιωτών.
Διά δαπάνης τοΰ έκ Παραμυθίας κ. Σωτηρίου
Παπαθανασίου, έμπορου έν Ίωαννίνοις, άνεσκάφη καί άνιρκοδομήθη, έπΐ τή βάσει σχεδίων τής
Διευθύνσεως Άναστηλώσεως, ό ύπό τοΰ Καλογήρου Σαμουήλ άνατιναχθεΐς μικρός ναός τής Μονής

τής 1ης χιλιετηρίδος, τοΰ Ιδίου, Balkan Studies 2, 1 ( 1961 ),
σ. 85 κ.έ., ίδίςι 97-98. Ρ. Amandry, Collection Ηέΐέηβ
Stathatos, 1953, πίν. XXIX, 205.
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'Αγ. Παρασκευής Κουγκίου (Δεκέμβριος 1803).
Διά δαπάνης 200.000 έγένοντο έργασίαι συντηρήσεως καί στερεώσεως των μεταβυζαντινών
ναών Άγ. Ίωάννου του Προδρόμου Κάτω Μερόπης τής έπαρχίας Πωγωνίου, τής Κοιμήσεως
Θεοτόκου Κορίτιανης καί τοΟ ναοΰ Ραβενίων
Κατσανοχωρίων τής έπαρχίας Δωδώνης, τού 'Αγ.
Γεωργίου Βροσίνας, τού Καθολικού τής Μονής
Στούμαινας, πληγέντος προσφάτως ύπό σεισμού,
τού Καθολικού τής Μονής Φιλανθρωπινών τής
Νήσου Ίωαννίνων. Διά συνεργείου ύπό τόν ζω
γράφον συντηρητήν τής Άναστηλώσεως κ. Σταύ
ρον Μπαλτογιάννην, έγένοντο συντήρησις καί
καθαρισμός των τοιχογραφιών τού νάρθηκος καί
τών τριών έξωναρθήκων τού Καθολικού τής Μο
νής Φιλανθρωπινών Νήσου, ώς έπίσης καθαρι
σμός τού βυζαντινού βημοθύρου τού ναοΰ 'Αγ.
Χαραλάμπους Περάματος Ίωαννίνων33. Διεπιστώθη ότι ή άριστερά ώα τούτου, κοσμουμένη άρχικώς διά πλοχμού, έτροποποιήθη είς μεταγενεστέραν περίοδον, διότι έπ’ αύτής διακρίνονται τά
άκρα βλαστοσπείρας, συνεχιζομένης καί είς προστεθέν μεταγενεστέρως ξύλινον πλαίσιον, μή είκονιζόμενον ένταΰθα. Προσέτι ώλοκληρώθησαν
αί έργασίαι συντηρήσεως τού Φετιχιέ Τζαμί είς
τό Κάστρον Ίωαννίνων ( Π ί ν. 353 ς' )34.
Τέλος συνετηρήθησαν μικρά τμήματα τής έσωτερικής πλευράς τού κάστρου Ίωαννίνων, ή όποια
είναι άρχαιοτέρα τών χρόνων τού Άλή Πασά,
άναγομένη κατά τό πλεϊστον είς τούς χρόνους
τού Δεσποτάτου τής Ηπείρου.
Ό παρά τόν δυτικόν τουρκικόν πυλώνα τών χρό
νων τού Άλή Πασά καί έπί τής έσωτερικής πλευ
ράς λεγόμενος πύργος τού Θωμά άποκατεστάθη
μέχρι τού σφζομένου ύψους του ( Π ί ν. 353 γ ).
Εκατέρωθεν τού τόξου έντός ζφφόρου, πλαισιουμένης δΓ όπτοπλίνθων, διακρίνονται άρι
στερά, μεταξύ δύο σταυρών έκ πλίνθων, ή έπι/
γραφή 80fnAC (Θωμάς), προφανώς τό όνομα
τού Σέρβου ήγεμόνος Θωμά Πρελούμπου ή Πρελιούμποβιτς ( 1367 - 1384 ) , συζύγου τής Άγγελίνας Παλαιολογίνης35. Έπί τής λοιπής ζφφό
ρου, δεξιά τού τόξου, ούδέν ίχνος γραμμάτων διεσώθη.
Έκ τών σαφώς διακρινομένων, δεξιά καί άρι
στερά τού βυζαντινού πύργου Ιχνών ( Π ί ν. 353 γ )
προκύπτει ότι ούτος άπετέλει προσθήκην μεταγενεστέραν. Δεξιά μάλιστα τού πύργου διατη
ρείται καί βαθεϊα έγκοπή ( Π ί ν. 353 β ), έξικνουμένη πέραν τής προσθήκης τού Θωμά, διά
33. Ήπειρ. Χρον. 1928, σ. 220 - 222 (Άρ. Ζάχος).
34. ΑΔ ΙΛ. σ. 198, πίν. 226, 3.
35. Ήπειρ. Χρον. 1930, σ. 7 - 8 (Άν. Όρλάνδος).

τής όποιας διήρχετο δοκός άσφαλίζουσα τήν άρχαιοτέραν τού πύργου τού Θωμά ύπάρχουσαν
πύλην τού βυζαντινού κάστρου. Άρα τό λοιπόν
τμήμα τού τείχους, κατεσκευασμένον διά μικροτέρων άργών λίθων καί δι’ ένθέτων καθέτων κε
ράμων, είναι άρχαιότερον τού Πρελούμπου, άναγόμενον πιθανώτατα είς τάς άρχάς τού 13ου αίώνος, είς τούς χρόνους τού Δεσπότου Μιχαήλ Α'
( 1204 - 1215 ) , ίδρυτοΰ τού Δεσποτάτου τής ’Η
πείρου36. Ή μορφή αΰτη τού τείχους συνεχίζεται
καθ’ όλον τό μήκος τής δυτικής πλευράς τού κά
στρου, καί έπανεμφανίζεται είς τό ΒΑ. τμήμα,
κάτωθι τού Δημοτικού Μουσείου, πλησίον τού
λεγομένου «Γουλά». Ένταΰθα διακρίνει τις τρεις
οίκοδομικάς φάσεις (Πίν. 353 ε).
Ή νεωτέρα κατασκευή, καμαροσκέπαστος προσ
θήκη, διακρινομένη διά τήν έπιμέλειαν τής κατα
σκευής έξ όρθογωνίων πελεκητών λίθων, έναλλασσομένων μέ όριζοντίας περίπου στρώσεις όπτο
πλίνθων καί παρενθέτων έπαλλήλων πλίνθων,
δύναται νά άναχθή είς τούς χρόνους τού Θωμά.
Αΰτη προήσπιζε τήν είς τό βάθος τού προπυρ
γίου έντετειχισμένην μικράν πύλην, άντικαταστήσασαν άρχαιοτέραν, τής όποιας τό ύψηλότερον
τόξον διακρίνεται είς τόν Π ί ν. 353 ε, ήσφαλίζετο δέ διά καταρρακτής θύρας (Πίν. 353 ζ ).
Τέλος, τρίτην καί άρχαιοτέραν κατασκευήν άποτελεί ό πρός άριστερά ισχυρός κυκλικός πύργος,
ό « Γουλάς » (Πίν. 353 η ), ό όποιος είναι δυ
νατόν νά συνδεθή μέ τό τείχος, διά τού όποιου
περιετείχισεν τήν άκρόπολιν τών Ίωαννίνων ό
Νορμανδός Βοημοΰνδος, υίός τού Γυϊσκάρδου,
μετά τήν κατάκτησιν τής πόλεως ( 1081 )37.
Ό περί τό τέλος τού 18ου καί άρχάς τού 19ου
αίώνος γενόμενος περιτειχισμός ύπό τού Άλή
Πασά συνίστατο είς τήν κατασκευήν έξωτερικοΰ
τείχους, περιβάλλοντος τό βυζαντινόν κάστρον,
καί έσωτερικής άκροπόλεως ("Ιτς Καλέ), ένθα
τό Φετιχιέ Τζαμί.
Σ. 1. ΔΑΚΑΡΗΣ

36. Αύτ. σ. 8. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Δελτίον Ίστορ.
Έθνολ. Εταιρείας 3, σ. 454. Ή έξαφάνισις τών Ιχνών τής
βυζαντινής πύλης όφείλεται είς τήν κατακρήμνισιν τοϋ τυμ
πάνου, τό όποιον συνεπληρώθη προχείρως.
37. Περί τής καταλήψεως τής πόλεως ύπό τοϋ Βοημούνδου, Άννα Κομνηνή, Άλεξιάς Ε', IV, 1-4, .εκδ., LEIB, τ.
Β' σ. 17-19 καί Guilelmus Apuliensis, Gesta Roberti Wiscardi, E\ έκδ. M. Mathieu, Παλέρμον 1961, σ. 238. Ότι τό
ύπό τής Άννης Κομνηνής έπί «έρυμνοτάτης άκροπόλεως»
μνημονευόμενον νέον «κάστρον», τό όποιον άνήγειρεν ό
Βοημοΰνδος, θεωρήσας τό προϋπάρχον έπισφαλές, έκειτο
πιθανώτατα έπί τοϋ βορείου βράχου, ένθα τό Τέμενος Άσλάν
Πασά (σημ. Δημοτικόν Μουσεϊον), ό δέ πρός νότον στρογγύλος πύργος, ό «Γουλάς», άνήκει είς τό κάστρον τοΰτο,
ύπεστήριξεν ή κ. Έρα Βρανούση είς διάλεξίν της ( 30 - 3 64) είς ’Ιωάννινα (αίθουσα ‘Εταιρείας Ήπειρ. Μελετών).
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■Ήπειρος. Νομός Πρεβέζης: α. Λίθινη κάλπη έκ Νικοπόλεως, β. Κορμός Σατύρου ρωμ. χρόνων έκ
Νικοπόλεως, γ. Τό ΝΑ. άκρον τοϋ λόφου «Κουβέλι» εις Μιχαλίτσι

Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Ηπειρος. Νομός Πρεβέζης: α.Ό λόφος «Κουβέλι», θεώμενος άπό Δ. (θέσις «Νεραντζιές»), β.'Επιτύμβια
άγάλματα κορών έκ τοΰ Νεκροταφείου Μιχαλιτσίου, γ. Δόμος τής προσόψεως τοϋ ταφικοΟ αναλήμματος
Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
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Ηπειρος. Νομός Πρεβέζης. Μιχιιλίτσι: u. Θεμέλιον ταφικοΟ περιβόλου, όρώμενον άπό Α., β. Τό πρό
τοϋ άναλήμματος θεμέλιον

βάθρου, γ. Αιθοπλινθίς έξέδρας, δ. Έπίστεψις μνημείου έκ πωρολίθου,
ε. 'Ιωνικόν κιονόκρανον έπιτυμβίου μνημείου
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"Ηπειρος. Νομός Πρεβέζης. Μιχαλίτσι: α. Έπίκρανον παρασχάδος έπιτυμβίου μνημείου, β. Άμφορεύς
καί χύτρα έκ των τάφων Ν4 καί Τ10, γ. ’Αγγεία έκ τοϋ Τ10, δ. Άμφορίσκος έκ τοΰ Τ10, ε - ζ. Ληκύθια
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’Ήπειρος: α. Νομός Πρεβέζης. Φρεάτια έπισκέψεως υδραγωγείου Νικοπόλεως πλησίον τοϋ 'Αγ.
Γεωργίου, β. Ό επί των έρειπίων τοΰ Νεκυομαντείου ύποστυλωθείς ναΐσκος τοϋ 'Αγ. Ίωάννου τοϋ
Προδρόμου εις Μεσοπόταμον νομοϋ Πρεβέζης, γ. Πήλινον εΐδώλιον έκ τοϋ Νεκυομαντείου εις Μεσοπόταμον, δ. Νομός Άρτης. Τό Β. τμήμα τής αύλής τής έλληνιστικής οικίας Άμβρακΐας
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Ήπειρος Νομός "Αρτης: α - β. Τύπος έκ πηλοϋ μέ τό όνομα του κοροπλάθου καί έκμαγεϊον έξ άόπτου
πηλοΰ έξαχθέν έξ αύτοϋ, γ - δ. Τύπος έκ πηλοΰ καί έκμαγεϊον έξ άόπτου πηλοϋ έξαχθέν έξ αύτοϋ

Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
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Ήπειρος: α. Νομός Άρτης. Τύπος έκ πηλοϋ, β. Νομός Άρτης. Έκμαγεϊον έξ ώπτημένου πηλοϋ,
έξαχθέν έκ τοϋ τύπου (2), γ. Νομός Άρτης. Έκμαγεϊον μήτρας, άποδίδον τόν Γανυμήδην, δ. Νομός
Τωαννίνων. Ψευδόστομος άμφορεύς, ε. Μεταμυκηναϊκόν άγγεϊον έκ Καστρίτσης

Σ. ΛΑΚΑΡΗΣ
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Ηπειρος. Νομός Ιωαννίνων: α. Άγγεϊον χειροποίητου έκ Καστρίτσης, β. Παλαιολιθικά ευρήματα
Ελεούσης Ιωαννίνων καί Λούρου Πρεβέζης, γ. Ό ΝΑ. πύργος τού αναλήμματος τής προσόψεως τού
θεάτρου Δωδώνης, δ. Τό Α. περιμετρικόν ανάλημμα τού θεάτρου. Έμπροσθεν ή Ιερά οικία

Institutional Repository
- Library & Information Centre - University of Thessaly
Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
09/01/2023 22:01:35 EET - 3.81.89.158

ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 19 (1964)

ΠΙΝΑΗ 353

<
cc

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 22:01:35 EET - 3.81.89.158

