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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά τό διαρρεΟσαν έτος 1965, έπήλθον αί 
κάτωθι άλλαγαΐ είς τό έπιστημονικόν προσωπι
κόν τής ΙΑ' ’Εφορείας ’Αρχαιοτήτων: Ό Έφο
ρος ’Αρχαιοτήτων κ. Σωτήριος Δάκαρης παρητή- 
θη τής Υπηρεσίας άπό τής 4/11/65, γενόμενος 
τακτικός Καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας είς τό 
έν Ίωαννίνοις τμήμα τής Φιλοσοφικής Σχολής 
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ό μέχρι τοϋ 
’Απριλίου τοΟ αΰτοΟ έτους ύπηρετών παρά τή 
ΙΑ' Έφορείςι ’Αρχαιοτήτων ’Επιμελητής κ. Ή- 
λίας Τσιριβάκος, μετετέθη είς ’Αθήνας, είς τήν 
θέσιν δέ αΰτοϋ έτοποθετήθη άπό τής 1/10/65 
ή Έπιμελήτρια δ. ’Ιουλία Σπ. Κουλεϊμάνη.

II. ΜΟΥΣΕΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Τό ύπό άνέγερσιν νέον Μουσεϊον τής πόλεως 
Ίωαννίνων έπλησίασε τό στάδιον τής άποπερα- 
τώσεως μόλις κατά τό τέλος τοϋ έτους. Ώς έκ 
τούτου ούδεμία έργασία έκθέσεως έγένετο, ήρ- 
χισεν όμως ή πρός τοϋτο προεργασία, διά τής 
καταγραφής καί φωτογραφήσεως των νεωτέρων 
ευρημάτων τής Δωδώνης. III.

III. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

Κομπότι

Κατά τήν έκτέλεσιν έργασιών διά προωθητή- 
ρος ύπό τής άναδόχου Εταιρείας ΕΤΚΑ, πρός 
διάνοιξιν τής έθνικής όδοΟ άπό Άρτης είς Κρε
μαστά Άγραφων, άπεκαλύφθησαν, 1 χλμ. περί
που Α. τοΟ Κομποτίου καί είς μικράν άπόστασιν 
άπό τοϋ νεκροταφείου τής Εόαγγελιστρίας, δύο 
κιβωτιόσχημοι τάφοι ( Π ί ν. 289 α), πιθανώ- 
τατα συληθέντες πρό πολλοΰ, διότι ή διερεύνη- 
σις τοϋ έσωτερικοΰ των, έκτελεσθεΐσα ύπό τοϋ 
έκτάκτου Έπιμελητοΰ Άρχ/των κ. Κ. Τσίρκα, 
καί τοϋ φύλακος ’Αρχαιοτήτων κ. Δημοσθ. Κα- 
τσάνου, παρουσίμ τών άστυνομικών άρχών, οΰ- 
δέν κτέρισμα άπέδωσεν, έκτός σωροϋ όστών είς 
τόν έτερον μόνον τών τάφων. Μετά τών χωμάτων 
τοϋ έκ φλύσχου ύψώματος είχον παρασυρθή καί 
λίθοι κυβόσχημοι έκ τεφροφαίου ψαμμιτολίθου, 
ώς καί δύο έπιτύμβιοι πλάκες άσβεστολιθικαί, 
προερχόμενοι μάλλον έκ τών δύο τάφων. Έκ τού
των ή μία διατηρεί τά άρχικά τοϋ ό νάματος τοϋ 
νεκροΰ ααμ. —, ή δέ όλόκληρον τό όνομα κατ’

όνομαστικήν, άνευ πατρωνυμικού, ςατυρος, τοϋ 
3ου π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 289 δ )*.
Ή τοϋ Σατύρου, σωζομένη άκεραία, ύψους 0,99, 

πλάτους άνω 0,353, κάτω περί τήν βάσιν τής πε- 
ριτενείας 0,376 καί πάχους 0,085 - 0,09 μ., έχει 
τό κατώτερον τμήμα (ύψους 0,33 μ.) άδρομε- 
ρώς είργασμένον, προοριζόμενον νά έμπηχθή έν- 
τός τής γής. Είς τήν κορυφήν τής στήλης έχει χα- 
ραχθή διά τρυπάνου2 τό όνομα τοϋ νεκροΰ, έν- 
τός όρθογωνίου βαθύσματος, τό όποΐον περιβάλ
λεται ύπό κυματιοφόρου πλαισίου. Ύπεράνω ύ- 
πάρχουν τρεις άνάγλυφοι ρόδακες, ύποκάτω ά- 
στράγαλος ώς πλαίσιον είς σχήμα Π καί γεισί- 
ποδες καλής έργασίας, ώς καί πρόστυπος πινακίς 
(tabula ansata). Περιτένεια περιβάλλει τάς λοι- 
πάς τρεις άκμάς τής ορατής έπιφανείας τής στή
λης.

Έπιχειρηθείσης μικράς σκαφικής έρεύνης, 
προκειμένου νά άποφασισθή ή διατήρησις ή μή 
τών δύο τάφων, διεπιστώθη ή ΰπαρξις όρθογω
νίου ταφικοϋ περιβόλου. Έκ τούτου προήρχοντο 
καί οί ύπό τοϋ προωθητήρος παρασυρθέντες λί
θοι τοϋ περιβόλου ( διαστ. 4.80 x 1.90 -1.775 μ.). 
Διατηρούνται ή θεμέλιος στρώσις καί ό πρώτος 
όρατός δόμος μερικώς, έκ τεφροφαίου ψαμμιτο- 
λίθου τής περιοχής, ΰψ. 0,42 καί πάχ. 0,45 - 0,50 
μ. Οί λίθοι φέρουν άναθύρωσιν, είς δέ τήν όρα- 
τήν πλευράν διακοσμητικάς έντομάς, έκ τής χρή- 
σεως βελονιού.

Οί τάφοι, μέ έσωτερικάς διαστ. 1.77 x 0,61 μ. 
καί 1.75 χ 0,615 μ., παράλληλοι πρός τήν μακράν 
πλευράν τοϋ περιβόλου ( Π ί ν. 289 α), έχουν 
τάς πλευράς των έπενδεδυμένας μέ μεγάλας κα
νονικός πλάκας άσβεστολίθου. Πρός καλυτέραν 
μάλιστα προσαρμογήν αί άκμαί τών στενών πλευ
ρών φέρουν έγκάθισιν ( πατούρα). Όλιγώτερον 
έπιμελημέναι είναι αί καλυπτήριοι πλάκες.

Είς τό βαθύτερον στρώμα, ύπό τό δάπεδον τοϋ 
περιβόλου, άπεκαλύφθησαν άλλοι παιδικοί τάφοι 
τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος. Τρεις τούτων έχουν έπεν
δεδυμένας τάς καθέτους πλευράς μέ πλάκας φαιοϋ

Ι.Τό όνομα φαίνεται οίκεϊον καί είς τήν Ήπειρον. Ά
παντά είς έπιγραφήν τής Κασσώπης, ΠΑΕ 1952, σ. 358, Δω
δώνης, Τό Έργον 1955, σ. 56, ΠΑΕ 1955, σ. 171, 13, BCH 
80 ( 1956 ), σ. 300, Ρ. Franke, Die Antiken Mllnzen von Epi
rus 1961, σ. 304-305, καί είς πηλίνας μήτρας άρχαίου κο
ροπλαθείου τής Άμβρακίας, ΑΔ 19 ( 1964): Χρονικά, σ. 
311 κ.έ. Πίν. 350 α, τοϋ 4ου αί. π.Χ.

2. Πρόκειται περί χρήσεως τρυπάνου, πολύ διαδεδομένης 
είς τήν περιοχήν τής Άμβρακίας, καί όχι περί τεχνικής in 
tremolo ( βλ. ΑΔ ( 1965 ) : Χρονικά, σ. 357). Κατά τούς 
Ρ. Μ. Fraser - Τ. R5nne, Boeotian and West Greek Tomb
stones 1957, σ. 154- 155, 171-172, ή τεχνική αυτή έξαφανί- 
ζεται κατά τούς πρωίμους έλληνιστικούς χρόνους, δτε έμ- 
φανίζεται ή τεχνική τών άναγλύφων γραμμάτων.
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σχιστόλιθου τής περιοχής, ό δέ τέταρτος (τά
φος 6) είναι λακκοειδής, καλυπτόμενος μόνον 
ύπό πλακάς.

Ό τάφος 3, εύρεθεΐς ύπό τόν τάφον 2, διαστά
σεων 1.66 χ 0,35 μ., μέ κατεύθυνσιν άπό ΝΔ. πρός 
ΒΑ., περιείχε ταφήν παιδός καί μικρόν κυάθιον 
τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος. Ό τάφος 4, σχεδόν έν έπα- 
φή καί παράλληλος πρός τόν τάφον 3 (Π ί ν. 
289 α, άριστερά), διαστάσεων 1.05x0,45 μ., 
εύρέθη άκτέριστος· ύπεράνω όμως τής καλυπτή
ριου πλακός ύπήρχεν άναποδογυρισμένον κυά
θιον τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος. Πλουσιώτερος εις κτε- 
ρίσματα ύπήρξεν ό τάφος 5, νοτίως τού τάφου 2, 
μικρότερος όλων ( 0,72 x 0,34 μ.), μέ παραλ- 
λάσσοντα προσανατολισμόν, άπό Β. πρός Ν. Πε- 
ριεΐχεν έν άταξίι? τά όστά τού νεκρού, ήλικίας 
3-8 έτών, πήλινον λύχνον, κύπελλον, χαλκούν 
ένώτιον, είδώλιον έκ πηλού (Π ί ν. 289 β ) καί 
ληκύθιον ( Π ί ν. 289 γ).

Τό είδώλιον, διατηρούν καλώς τό λευκόν έπί- 
χρισμα καί ίχνη τού χρωματισμού, παριστμ παι
δίσκην, καθημένην έπί δίφρου. Κρατεί μικρόν πτη- 
νόν έπί τής άνεστραμμένης παλάμης τής δεξιάς 
χειρός καί εις τήν άριστεράν σπονδικήν φιάλην 
ή πινάκιον μέ τροφήν τού πτηνού.

Τό ληκύθιον (Π ί ν. 289 γ ) κοσμείται μέ 
ζώνας έκ σπειρομαιάνδρου, κοκκίδων καί φυτι
κών κοσμημάτων (4ου αί. π.Χ.).

Ό τάφος 6, άπλούς λακκοειδής, μέ τέσσαρας 
καλυπτήριους πλάκας, εύρέθη ύπό τήν βορείαν 
στενήν πλευράν τού περιβόλου, μέ θέσιν παράλ
ληλον πρός τούς τάφους 1 καί 2. Περιείχε τόν 
σκελετόν τού νεκρού, μήκους μέχρι τών άστρα- 
γάλων 1.54 μ., μελαμβαφή κύλικα παρά τόν άρι- 
στερόν ώμον καί πλησίον τού δεξιού πήλινον λύ
χνον μέ άποκεκομμένον τό άκρον τής μύξης.

Έκ τών ανωτέρω προκύπτει, ότι άνατολικώς τού 
Κομποτίου ύπήρχεν, άπό τού 4ου π.Χ. αίώνος, 
άρχαϊον νεκροταφεΐον πόλεως, τής όποιας τά 
έρείπια διακρίνονται 15' άνατολικώς τής άνασκα- 
φείσης θέσεως. Είς τήν αύτήν θέσιν κατεσκευά- 
σθη βραδύτερον, κατά τό πρώτον μάλλον ήμισυ 
τού 3ου π.Χ. αίώνος, ταφικός περίβολος, μέ δύο 
τάφους, πρός ταφήν μελών τής αύτής οικογένειας. 
Ή έλλειψις πατρωνυμικού τού Σατύρου μαρτυ
ρεί έπίσης ότι πρόκειται οίκογενειακός τάφος.
Ή κατασκευή ταφικών περιβόλων ύπήρξε πολύ 

διαδεδομένη είς τήν Ήπειρον καί είς τήν περιο
χήν τής Άμβρακίας3, όπόθεν προέρχεται καί ή

3. Περί τής διαδεδομένης συνήθειας τοϋ ταφικοϋ περιβό
λου είς τήν Ήπειρον βλ. ΑΕ 1955, παράρτημα, σ. 19 κ.έ. AA
17 ( 1961/62): Χρονικά, σ. 195.

προτίμησις στηλών μέ άνάγλυφον γραφήν καί 
κόσμησιν.

Διά δαπάνης 2.000 δραχμών τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας τού Κράτους καί μέ τήν βοήθειαν 
μηχανικών μέσων έκ μέρους τής έταιρείας ΕΤΚΑ 
μετεφέρθησαν ό περίβολος καί οί τάφοι πέραν 
τού ύπό διάνοιξιν δρόμου.

Άνατολικώτερον διακρίνονται λείψανα τεί
χους, οικοδομημάτων, τάφων, καί θέατρον πιθα
νώς, διατηρούμενα είς κακήν κατάστασιν, έξ αί
τιας τού χρησιμοποιηθέντος εύθρύπτου ψαμμιτο- 
λίθου τής περιοχής4. Μεταξύ άλλων διέκρινα 
καί τμήμα κατωφλιού έξ άσβεστολίθου καί τό 
ήμισυ περίπου στρογγύλης μύλης έξ άσβεστολί
θου έπίσης, ή όποια είς τό μέσον φέρει τετρα
γωνικήν όπήν πρός τοποθέτησιν τού άξονος πε
ριστροφής, ώς καί δύο μικρούς τόρμους μέ αύ
λακα μολυβδοχοήσεως.

Διχομοίρι

Είς τό ένδιαφέρον τού δημοδιδασκάλου Διχο- 
μοιρίου τής περιοχής Ραδοβιζίου, Τρύφωνος Σερ- 
βετά, όφείλεται ή παράδοσις είς τό Μουσεΐον 
Άρτης δύο χαλκών άγαλματίων, τά όποια είχεν 
άνεύρει είς τόν άγρόν του, πλησίον τής θέσεως 
Τούρλας τής περιοχής Διχομοιρίου, ό ’Απόστο
λος Κ. Καρακώστας. Ύπό τού διδασκάλου άνα- 
φέρονται έκεί πλησίον έρείπια άρχαίας άκροπό- 
λεως, τά όποια είναι άγνωστα άλλοθεν είς τόν 
ύπογραφόμενον. Άμφότερα τά άγαλμάτια έχουν 
βλαβή ίσχυρώς, ίδίως τό μικρότερον, λόγω τών 
διαβρωτικών συστατικών τού έδάφους.

Τό μικρότερον άγαλμάτιον τού τέλους τοϋ 5 π.Χ. 
αίώνος, ύψους 0,079 μ., παριστμ γυναίκα μέ δω
ρικόν χιτώνα. Στηρίζεται έπί τού άριστερού καί 
προβάλλει τόν δεξιόν άνετον πόδα. Ή δεξιά χειρ, 
ή όποια έξετείνετο πλαγίως, έχει άποσπασθή άπό 
τού μέσου τοϋ βραχίονος περίπου, ένεκα τής 
ίσχυράς διαβρώσεως, ή δέ άριστερά, στηριζομένη 
έπί τού Ισχίου, καλύπτεται ύπό τού ίματίου. Τούτο 
περιβάλλει διαγωνίως τήν ράχιν καί περιζώνει έμ
προσθεν τόν κορμόν όριζοντίως είς τό ύψος τής 
όσφύος.

Περισσότερον ένδιαφέρον καί καλύτερον δια- 
τηρούμενον είναι τό χαλκούν άγαλμάτιον γυ- 
ναικός (Π ί ν. 289 ε - ζ' ), ύψους 0,099 μ., τού 
όποιου έλλείπουν ή βάσις καί ή δεξιά άκρα χειρ 
μέχρι τού καρπού. Ή κόρη, φέρουσα δωρικόν 
χιτώνα μετ’ άποπτύγματος, στηρίζεται είς τόν

4. Ύπό Philippson — Kirsten, Die Griechischen Land- 
schaften II, σ. 118, σημ. 1 καί σ. 195, μνημονεύονται άπλώς 
τά έρείπια αύτά.
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Αριστερόν πόδα, προβάλλει όλίγον έμπρός καί 
πλαγίως τόν άνετον δεξιόν, έκτείνει ίσχυρώς πρός 
τά πλάγια τήν δεξιάν χεϊρα, κάμπτουσα τήν άρι- 
στεράν άπό τού άγκώνος. Έπΐ τής παλάμης έκρά- 
τει άγνωστον άντικείμενον, ίσως κάτοπτρον ή 
πιθανώτερον σπονδικήν φιάλην ή καί πτηνόν5 6. 
Στρέφει τήν κεφαλήν πρός Αριστερά, πρός τόν 
Αντίστοιχον στάσιμον πόδα, μέ έλαφράν κατά- 
νευσιν,ώς νά παρατηρή τό άντικείμενον, τό όποιον 
έκράτει. Τήν τεκτονικήν λειτουργίαν τού στάσιμου 
τονίζουν αί αύστηραϊ είσέτι κάθετοι πτυχαί τοδ 
πέπλου, δμοιαι πρός ραβδώσεις δωρικοδ κίονος, 
κάτω άπό τάς όποιας αίσθάνεται κανείς, παρά 
διακρίνει, τάς ένεργοόσας δυνάμεις τοδ ποδός. 
Τήν λειτουργίαν αυτήν συνεχίζουν αί πτυχαί τοδ 
άποπτύγματος, κατερχόμεναι χαμηλότερου πρός 
τήν πλευράν τοδ στάσιμου. Ευκρινέστερου δια
γράφεται, κάτωθεν τής διαλυομένης γραμμικό- 
τητος των πτυχών, ό δεξιός πούς μέ τήν πλαστι
κήν ύποδήλωσιν τοδ καμπτομένου γόνατος, τό 
όποιον διακόπτει τήν αύστηρότητα τών πτυχών.

Ύπό τήν άπτύχωτον, σχεδόν λείαν, έπιφάνειαν 
τοδ άποπτύγματος διαγράφεται τό περίγραμμα 
τοδ κορμοδ, τό όποίον πλαισιώνεται δεξιά καί 
Αριστερά άπό τάς μαλακάς πτυχάς τοδ άποπτύ
γματος ύπό τήν μασχάλην. Τό στήθος καί ή κοι
λία Αποδίδονται μέ πλαστικήν εύαισθησίαν. Είς 
τήν κεφαλήν δεσπόζουν ή καμπύλη τού κρανίου 
καί τής κόμης, ή όποια έχει περιελιχθή μέ τήν 
βοήθειαν ταινίας είς κυλινδροειδή βόστρυχον, 
περιβάλλοντα τούς κροτάφους καί τό μέτωπον.

Ή τεκτονική δομή τού άγαλματίου, σύμφωνος 
πρός τό πνεύμα τής άρθρώσεως τού δωρικού ναού, 
όπου διαστέλλονται σαφώς, άλλά καί συντίθεν
ται όργανικώς, αί φέρουσαι καί φερόμεναι δυνά
μεις, ή διάθεσις τού σώματος μέ τήν Αποφασιστι
κήν μετατόπισιν τού κορμοδ πρός τό Αριστερόν 
στάσιμου, ή προέκτασις πρός τά πλάγια τού δε
ξιού άνέτου, ή ένεργός κίνησις τών χειρών, κα
τατάσσουν τούτο είς τόν «’Αργείον» κύκλον, 
συμφώνως πρός τήν θεμελιακήν κατάταξιν τού 
Langlotz8. Ή ζωηρά έκτασις τής δεξιάς, ένφ το
νίζει τήν Αντιθετικήν διάθεσιν τού σώματος, μέ 
τήν περαιτέρω ΰψωσιν τού Αντιστοίχου ώμου, δέν 
Αντενεργεί είς τό κλειστόν σχήμα τού Αγάλματος, 
τό όποίον έξασφαλίζεται μέ τήν ένέργειαν τής 
Αριστερός καί τήν στροφήν τής κεφαλής πρός τόν 
κύριον άξονα τού στάσιμου ποδός. Ό τύπος αύ-

5. Πρβλ. άγαλμάτια μέ φιάλην ή πτηνόν, Ε. Langlotz, 
FrUhgriechische Bildhauerschulen, πίν. 15 a, c, d, 23 a, c, d, 
25 b k. fi.

6. E. Langlotz, έ.ά. σ. 54 κ.έ., πρβλ. και σ. 26 κ.έ.

τός, μέ τήν σαφή διάκρισιν καί όργανικήν σύν- 
θεσιν τών φερόντων καί φερομένων, παρακολου- 
θεϊται ό αύτός σχεδόν είς τόν Αργείον τύπον άπό 
τού τέλους τού 6ου π.Χ. αίώνος7 καί, διά μέσου 
τών κορών τού Μονάχου καί τού Βερολίνου τών 
χρόνων τών Μηδικών πολέμων8, καταλήγει είς 
τήν κόρην τής Δρέσδης* τής έποχής τού Καλού 
Διφίλου καί είς τήν 'Ιπποδάμειαν ή τήν Στερόπην 
τού Ανατολικού Αετώματος τού ναού τού Διός 
τής ’Ολυμπίας10. Είς τά δύο τελευταία παραδεί
γματα ή έγκαινιαζομένη διαφοροποίησις τών πτυ
χών τού πέπλου, ύπεράνω καί κάτω τού προβαλ- 
λομένου γόνατος τοδ καμπτομένου ποδός, ση
μειώνει τήν Αφετηρίαν τού νέου τύπου, όπου τό 
ένδυμα παρακολουθεί καί διαστέλλει τήν Αντιθε
τικήν ένέργειαν τών ποδών.

Κατά μίαν άκόμη βαθμίδα έξελίξεως νεώτεραι 
παρουσιάζονται αί άργεϊαι κόραι τού ’Εθνικού 
Μουσείου ’Αθηνών ( άριθ. 7576) καί τής Gotha, 
λαβαί κατόπτρων τών χρόνων τού καλού Γλανκω- 
νος καί τού καλού Άλκιμάχου, τών μέσων περίπου 
τού αίώνος, όπως καί ή κάπως πρωίμωτέρα κόρη 
τού Βερολίνου, ή γνωστή ώς Spiennerin11, πρός τήν 
όποιαν πλησιάζει περισσότερον ώς πρός τήν διά- 
θεσιν τού σώματος, παρά ώς πρός τήν μορφικήν 
γλώσσαν.

Ή Ιδική μας κόρη, μέ τήν έντονωτέραν διάκρι- 
σιν τών διαγώνιων Αξόνων, Αποτέλεσμα τής ένερ- 
γητικής κινήσεως τών χειρών, τής άνέτου στά
σεως καί στηρίξεως τού κορμού είς τόν κάθετον 
άξονα τού στάσιμου, καί μέ τήν μαλακήν άπόδο- 
σιν τών πλαστικών όγκων, δύναται νά τοποθετη- 
θή κατά μίαν ή δύο δεκαετίας βραδύτερον.

Περί τής έν Δωδώνη άνασκαφής τής Α.Ε. βλ. 
Τό Έργον τής Α.Ε. 1965, σ. 75 κ.έ. (Σημ. τ. Συντ.).

Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ

*

7. Αύτ. πίν. 23 α.
8. Αύτ. πίν. 23 b, c.
9. Αύτ. πίν. 23 d.
10. Περί τής έρμηνείας τής μορφής, ή όποία εύρίσκεται 

πρός τά δεξιά τού Διός, ώς Στερόπης ή πιθανώτερον ώς Τπ- 
ποδαμείας, βλ. Β. Ashmole—Ν. Yalouris, Olympia, The scul
ptures of the Temple of Zeus, 1967, σ. 13- 14, πρβλ. καί σ. 175.

11. Ε. Langlotz, έ. ά. πίν. 25 α, b καί 26. *Η έξ Αθηνών 
κόρη ( 6. ά. πίν. 26 b ) πιθανώς άπεικονίζει τήν Ελένην, 
ένεκα τών ύπεράνω είκονιζομένων έρωτιδέων, συμφώνως 
πρός έτερον κάτοπτρον έκ Τρφάδος μέ τήν Ελένην καί 
τούς Διοσκούρους, S. Papaspyridi - Karouzou, Studies to 
D. M. Robinson, σ. 582 κ. έ·, πίν. 53, πρβλ. καί είκ. 7.
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ΑΝΑΣΚΑΦΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ « ΚΙΛΚΙΣ » ΑΡΤΗΣ

Είς τόν χώρον τής πλατείας « Κιλκίς » Άρ- 
της έγένετο δοκιμαστική άνασκαφή πρό τής έπι- 
στρώσεως ταύτης διά πλακών, πρός διαπίστωσιν 
ύπάρξεως ή μή άρχαίων θεμελίων, έχόντων σχέ- 
σιν πρός τόν εις άπόστασιν 50 μ. έντός τού οικο
πέδου Μπακογιάννη πρό διετίας άποκαλυφθέντα 
ναόν. Ή άνασκαφική ερευνά περιωρίσθη είς τό 
βόρειον ήμισυ τής πλατείας μόνον, τό πλησιέ- 
στερον πρός τόν ναόν, διότι αί συνεχείς σχεδόν 
βροχοπτώσεις δέν έπέτρεψαν τήν πλήρη ερευνάν 
όλοκλήρου τού χώρου.

Είς βάθος περίπου 0,20 μ. Οπό τήν σημερινήν 
έπιφάνειαν τής πλατείας άπεκαλύφθησαν θεμέλια 
διαφόρων κτισμάτων νεωτέρας έποχής. Έν μό
νον θεμέλιον άνήκει είς τοίχον έλληνιστικών κατά 
πάσαν πιθανότητα χρόνων. Εόρέθη κατά τήν ΒΔ. 
γωνίαν τής πλατείας μέ κατεύθυνσιν άπό Β. πρός 
Ν. Άποτελείται έξ όκτώ όγκολίθων ύψους 0,71 
καί μήκους 0,80 - 1.35 μ. (Π ί ν. 290 α). Παρη- 
κολουθήθη είς μήκος 8.60 μ. καί περί τά 5 μ. νο- 
τιώτερον εύρέθη μικρόν τμήμα αότοΰ. Οί όγκό- 
λιθοι φέρουν λαξεύματα λατομείου όμοια πρός 
τά τών λίθων τών περί τά 100 μ. πρός ΒΑ. κειμέ
νων θεμελίων τού προσφάτως άποκαλυφθέντος 
ναοΟ. Έκ τών έλαχίστων εύρεθέντων όστράκων, ό 
τοίχος χρονολογείται είς τούς έλληνιστικούς 
χρόνους. Σχετίζεται ίσως πρός παρόμοιας δομής 
τμήμα τοίχου, άποκαλυφθέν κατά τό έτος 1960 
κατά έκσκαφήν γενομένην πρό τού καταστήμα
τος Μανοπούλου, είς άπόστασιν 20 μ. περίπου 
κατ’ εύθεΐαν πρός Β. τού εύρεθέντος νϋν τοίχου.

Τομαί είς διάφορα σημεία μέχρι βάθους 2 μ. 
ούδέν άπέδωσαν, έκτος άπό κεράμους βυζαντινάς 
είς τεταραγμένα στρώματα περιέχοντα άνθρώ- 
πινα όστά. Είς τόν χώρον τής πλατείας υπήρχε 
τουρκικόν τζαμί καί νεκροταφεϊον. Πρός αυτά 
φαίνεται νά σχετίζεται όρθογώνιον κτίσμα, δια
στάσεων 2.50x2 μ., καί έτερον άφιδοειδές. Είς 
μικρόν βάθος εΰρέθησαν καί δύο χαλκά νομίσμα
τα, έν ένετικόν τού Που αί. καί έν βυζαντινόν Που 
αί. τού Μανουήλ Α' Κομνηνού.

I. ΚΟΥΛΕ' Γ ΜΑΝΗ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Νεοχωρόπουλον - Μονή Δουρούτης

Βορείως τής Μονής Δουρούτης, έπί τών Ανα
τολικών κλιτύων τής όροσειράς, ή όποία περι
κλείει άπό Δ. τό λεκανοπέδιον τών Ίωαννίνων, 
τυχαίως ήλθεν είς φώς κιβωτιόσχημος τάφος μέ 
τρία προϊστορικά χειροποίητα άγγεία (Πίν.

290 β - δ ) καί όλίγον χαμηλότερον, άνατολικώς 
τού χωρίου Νεοχωροπούλου, έπιτύμβιος πλάξ μέ 
διακόσμησιν καί τό όνομα τού νεκρού έν άναγλύ- 
φω: ΆντΙοχος / Μενεφύλου, τών χρόνων τής 
’Ηπειρωτικής Δημοκρατίας ( 234/3 - 168/7 π.Χ.). 
Έρευνα τού έδάφους είς τήν περιοχήν τού τάφου 
έδειξεν ότι ύπάρχει έκεΐ προϊστορική έγκατάστα- 
σις, ή όποία χρήζει περαιτέρω έρεύνης. Περί τού
των γίνεται λόγος λεπτομερέστερον είς τό Χαρι- 
στήριον είς Άν. Όρλάνδον τόμ. Δ'.

’Ιωάννινα

Είς τήν παραλίμνιον περιοχήν τής πόλεως, ΒΔ. 
τού μικρού λιμένος Μώλος, είς θέσιν « Μάτσ- 
κας», εόρέθη τυχαίως όπό μικρών παιδιών μι
κρόν άγγεΐον πήλινον, τό όποιον περιείχε έκατόν 
τριάκοντα τέσσαρα άργυρά ένετικά νομίσματα 
(γρόσια ), δύο χρυσά δουκάτα καί έν φλωρίνιον, 
τού Που καί Μου αΐώνος. Είναι βέβαιον, ότι τό 
άγγεΐον τούτο μετεφέρθη δλλοθεν μετά τών χω
μάτων, πρός ίσοπέδωσιν τής παραλίου όδοΰ, διό
τι εύρέθη έπί τής έπιφανείας τών έπιχώσεων. Τά 
νομίσματα άπεστάλησαν είς τήν Νομισματικήν 
Συλλογήν τού Εθνικού Μουσείου Αθηνών πρός 
έξέτασιν ύπό τής νομισματολόγου κ. Μάντως 
Οίκονομίδου, τής όποιας εκθεσιν περί τούτων 
βλ. είς ΑΔ 21 (1966): Χρονικά, σ. 11.

Φρούριον Ίωαννίνων

Κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων είς τό οίκόπεδον 
Μουτσοπούλου, κείμενον έντός τού κάστρου παρά 
τήν γωνίαν τών όδών ’Ανδρονίκου καί Θ. Παλαιο- 
λόγου, έναντι άκριβώς τού πύργου Θωμά12, ήλ- 
θον είς φώς παλαιόν φρέαρ, ίσως βυζαντινής πε
ριόδου, έλληνιστικόν όστρακον, τέσσαρες άγνΰ- 
θες έκ πηλού, κέραμοι στέγης, ώς καί συντρίμ
ματα λίθινου κατωφλιού. Σκαφική έρευνα δέν 
έξετελέσθη. Διά τούτο είναι δύσκολον νά άπο- 
φανθή κανείς κατά πόσον τά προχριστιανικά ευ
ρήματα (άγνΰθες, όστρακον, κέραμοι στέγης ) 
εύρίσκονται κατά χώραν ή είχον μεταφερθή άλ- 
λοθεν, δεδομένου ότι ή περιοχή αύτη έχει σχη- 
ματισθή βαθμιαίως δι’ έπιχώσεων. Ό Προκόπιος 
(IV 1, 40), περιγράφων τήν άκρόπολιν, έπί τής 
όποιας φκοδόμησεν ό ’Ιουστινιανός τήν νεωτέραν 
Εόροιαν (τά σημερινά’Ιωάννινα) χαρακτηρίζει 
αύτήν ώς χερσονίζοντα βράχον, είσερχόμενον 
έντός τής λίμνης, συνδεόμενον μέ τήν ξηράν διά 
στενοτάτης λωρίδος γής13. Ό στενός ούτος « λαι-

12. Σχετικώς βλ. ΑΔ 19( 1964): Χρονικά, σ. 314, ένθα 
καί ή σχετική βιβλιογραφία.

13. Περί τής ταυτίσεως τής Εύροίας τοϋ ’Ιουστινιανού πρός 
τήν πόλιν τοϋ Κάστρου Ίωαννίνων, Ιδέ Σ. Δάκαρην, Ίωάν

37
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μάς», συνέχων τό βράχον μετά τής ξηράς, διηυ- 
ρύνθη βαθμιαίως διά τεχνητών έπιχώσεων καϊ 
περιβάλλεται σήμερον ύπό τής δοτικής πλευράς 
τοΟ κάστρου τών χρόνων τοϋ Δεσποτάτου καί τοϋ 
Άλή Πασά.

Καστρίτσα

Έκ τής διαβρώσεως άρδευτικής αΰλακος, παρά 
τήν βόρειον παρυφήν τοϋ χωρίου Καστρίτσα, 
ένεφανίσθη κιβωτιόσχημος τάφος, 6χων βάθος 
0,60, μήκος 1.65 καί πλάτος 0,63-0,66 μ. ’Ολί
γον βορειότερον εϊχεν εύρεθή πρό διετίας έτε
ρος κιβωτιόσχημος τάφος, μέ ψευδόστομον άμ- 
φορέα καί έτερον χειροποίητον άγγεϊον τής ΥΕ 
III Β - Γ περιόδου14. ΕΙς τήν αύτήν περιοχήν δο
κιμαστική ερευνά εϊχεν έπισημάνει προϊστορικόν 
συνοικισμόν μέ όστρακα νεολιθικά Α2, έγχωρίαν 
κεραμεικήν τής έποχής τοϋ χαλκοΟ τοϋ τύπου 
II καί III καί γραπτήν άμαυρόχρωμον, τύπου 
Μπουμποϋστι, δυναμένην νά χρονολογηθή άπό 
τοϋ 13ου-12ου π.Χ. αίώνος κ.έ.15.

Αί πλευραϊ τοϋ τάφου καί αί καλυπτήριοι πλά
κες είναι έκ φαιοϋ σχιστόλιθου. Ό νεκρός, νεα
ρός ήλικίας, έκειτο συνεσταλμένος μέ κατεύθυν- 
σιν πρός Δ. Είς τήν δυτικήν πλευράν εύρέθησαν 
συσσωρευμένα τά όστά δύο άλλων νεκρών. ’Εν
τός τούτου ούδέν κτέρισμα ύπήρχεν, Ισως διότι ό 
τάφος εϊχεν άναμοχλευθή ύπό τών περιέργων. 
Είς τά πέριξ χώματα όμως συνελέγησαν μερικά 
όστρακα τής μονοχρώμου μελανοτέφρου τεχνι
κής τοϋ τύπου III, ίσως προερχόμενα έκ τοϋ τά
φου τούτου. Πιθανώς άνήκει είς τούς αύτούς πε
ρίπου χρόνους, είς τούς όποιους καί ό πλησίον 
πρό διετίας έρευνηθείς μέ τόν ψευδόστομον άμ- 
φορέα.

Έπί τής δυτικής όχθης τής άνατολικής άπο- 
στραγγιστικής τάφρου, 300 περίπου μ. άνατολι- 
κώς τοϋ χώρου καί τής θέσεως τοϋ τάφου, ή όποια 
κατά τό έτος 1951 εϊχεν άποκαλύψει λείψανα τοϋ 
προϊστορικού συνοικισμοϋ, ένεφανίσθη έτερος

νινα, ή νεωτέρα Ευροια, Ήπειρ. 'Εστία 1952, σ. 537 - 554 
καί ΠΑΕ 1951, σ. 174 σημ. 2. Τό άρθρον τοϋτο, δημοσιευθέν 
είς τοπικόν περιοδικόν, δέν έγινεν εόρύτερον γνωστόν πρβλ. 
Philippson — Kirsten, έ. ά. II, σ. 84- 85, 283, σημ. 22 καί 
Nachtr&ge, σ. 7, Kirsten—Kraiker, Griechenlandkunde, a.120 
καί 747, Τό Έργον 1965, σ. 55 κ.έ. ΠΑΕ 1965, σ. 59 καί 63.

14. ΑΔ 19( 1964): Χρονικά, σ. 312-313. Περί τής ση
μασίας τών κιβωτιόσχημων τάφων τής YE III, βλ. V. R. L’ 
A. Desborough, The Last Mycenaeans and their Successors, 
1964, σ. 36 κ.έ. καί PPS 1965, σ. 213 κ.έ.

15. ΠΑΕ 1951, σ. 173- 183, 1952, σ. 362- 386.

κιβωτιόσχημος τάφος μέ προσανατολισμόν πρός 
Β. έκ φαιών έπίσης σχιστολιθικών πλακών, τοϋ 
4ου π.Χ. αίώνος. Ό τάφος, διαστάσεων 1.90 x 0,98 
μ., έκαλύπτετο ύπό πέντε φαιών πλακών σχιστο- 
λιθικών, είχε δέ έν έπαφή πρός τήν νοτίαν στε
νήν πλευράν μικράν θήκην, πλάτους 0,35 μ., έκ 
δύο καθέτων πλακών. ’Εντός τής θήκης ύπήρχον 
δύο όδόντες τοϋ νεκροϋ, σιδηρά αιχμή δόρατος, 
χαλκή στλεγγίς έκ τεσσάρων τεμαχίων καί άμ- 
φορίσκος μέ πώμα, έντός τοϋ όποιου σιδηροϋν 
κωνικόν σφονδόλιον ( Π ί ν. 290 ε ). Ή διακό- 
σμησις τοϋ άγγείου συνίσταται έξ άνθεμίων είς 
τόν λαιμόν καί σπειρομαιάνδρου έκ στιλπνοϋ γα- 
νώματος είς τά χείλη. Ή διακόσμησις έπί τής 
κοιλίας έχει έξαφανισθή. ’Εντός τοϋ τάφου διε
τή ροΰντο έλάχιστα μόνον ίχνη όστών, ένεκα τής 
όξύνου συστάσεως τοϋ άργιλικοϋ έδάφους. ’Εκ 
τής θέσεως τής θήκης καί Ιδίως τοϋ σιδηροϋ ξί
φους, παρά τήν δυτικήν πλευράν τοϋ τάφου ( ά- 
ριστερά τοϋ νεκροϋ καί μέ κατεύθυνσιν πρός Β.), 
τεκμαίρεται ή πρός Ν. θέσις τής κεφαλής τοϋ νε- 
κροΰ.

’Εντός τοϋ τάφου δέν είχε ταφή είς μόνον νε
κρός, άλλά περισσότερα μέλη τής αύτής οίκογε- 
νείας, διότι μερικά τών άγγείων (τά ύπ’ άριθ. 
3 - 7 ) ήσαν πλήρη τέφρας καί καμένων όστών. 
Έχομεν δηλαδή έδώ περίπτωσιν τάφου μέ κανο
νικήν ταφήν καί καΰσιν νεκροϋ. Τά περισσότερα 
τών κτερισμάτων έκειντο είς τό μέσον περίπου τοϋ 
τάφου, τά δέ ύπ’ άριθ. 7, 8 καί 9 παρά τήν ΒΔ. γω
νίαν. Είναι δέ ταΰτα τά έξής:

1. Χαλκοϋν κάτοπτρον, διαμ. 0,13 μ. ’Ελλείπει 
ή λαβή. Είς τό σημεϊον συνδέσεώς της, έπί τής 
ράχεως τοϋ δίσκου, ίχνη συγκολλήσεως έπιθέτου 
φύλλου κισσοΰ.

2. Σιδηροϋν ξίφος.
3. Άμφορεύς μέ μελανόν γάνωμα, ύψους 0,297 μ. 

’Ελλείπει ή μία λαβή.
4. Άμφορεύς μελαμβαφής, μέ πώμα άπολήγον 

είς κομβίον. Έπί τοϋ λαιμοΰ κλάδος κισσού έγ- 
χάρακτος. Τά φύλλα άποδίδονται δι’ έρυθροϋ 
χρώματος- ύψος 0,225 μ.

5. Χαλκή φιάλη, σχήματος ήμισφαιρικοϋ, μετά 
βάσεως διαμ. 0,235 μ. (Π ί ν. 290 ζ').

6-8. Στάμνοι άβαφεϊς, τροχήλατοι, έγχωρίας 
κατασκευής. Αί δύο μέ πώματα καί κομβίον δα
κτυλιοειδές.

9. Τέσσαρες μικραί δακρυδόχοι, ή μία μέ ά- 
μαυρόν γάνωμα.

Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
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ΒΙΤΣΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Κατά τήν άνόρυξιν νέας κοινοτικής δεξαμε
νής, άμέσως πρός Β. τής ήδη ύπαρχούσης άνωθεν 
τών ύψηλοτέρων οικιών τοΟ χωρίου Βίτσα Ζαγο- 
ρίου, είς ύψόμετρον 1.000 μ. έπϊ τής Πίνδου, εύ- 
ρέθησαν κατά τόν μήνα ’Οκτώβριον άρχαίοι τά
φοι· ή έγκαιρος είδοποίησις τής ΙΑ' ’Εφορείας 
όφείλεται είς τόν τότε έκτακτον ’Επιμελητήν ’Αρ
χαιοτήτων δημοδιδάσκαλον κ. Κ. Θεοδοσίου. Ή 
κατά τό πρώτον δεκαήμερον τού Νοεμβρίου διε- 
ξαχθεϊσα δοκιμαστική άνασκαφή σκοπόν είχε 
νά έρευνήση τούς ύπό τό δάπεδον τού όρύγματος 
( διαστάσεων 12.50 x 5 x 8.50 μ. ) τυχόν έναπομεί- 
ναντας τάφους. Πράγματι ή έρευνα τού νοτιωτέ- 
ρου ήμίσεος τούτου — διακοπεΐσα λόγφ τού χει- 
μώνος — άπέδωσε περί τάς είκοσι πέντε ταφάς 
ένός σημαντικού διά τήν Ήπειρον άρχαίου νε
κροταφείου, έκτεινομένου είς προσχωσιγενή στε
νόν αύχένα μεταξύ δύο πετρωδών ύψωμάτων, έξ 
ών τό πρός Δ. όνομάζεται « Κλαδερά » ( Π ί ν. 
291 α).

Ή έρευνα ήρχισεν άπό τής όριζοντίας έπιφα- 
νείας τού δαπέδου τής δεξαμενής καί έξής, δηλα
δή άπό βάθους 1.80 μ. είς τό βόρειον τμήμα καί 
1.50 μ. είς τό νότιον, μέχρι περίπου τών 2 έως 
2.20 μ. Ή άνασκαφή έδωσε πλούσια άποτελέ- 
σματα είς τό νότιον ήμισυ τής δεξαμενής, διότι 
χάρις είς τήν πρός αύτήν τήν κατεύθυνσιν κλί- 
σιν τού έδάφους δέν είχεν άφαιρεθή ύπό τών έρ- 
γατών είς δλον του τό ύψος (1.50 περίπου μ.) τό 
περιέχον τάς ταφάς σκοτεινού καστανού χρώμα
τος στρώμα, ώς συνέβη είς τό βόρειον ήμισυ. Είς 
τά κάθετα τοιχώματα τής δεξαμενής διακρίνεται 
σαφώς τό στρώμα τούτο έκ τού σκοτεινού χρώ
ματος τού χώματος καί τών περιεχομένων μικρού 
μεγέθους λίθων άπό τού ύπερκειμένου καστανοκι- 
τρίνου χώματος καί τού δποκειμένου στρώματος 
τοδ φυσικού έδάφους έκ καστανερύθρου χώματος.

Είς τό άνασκαφέν τμήμα διεπιστώθη ή ΰπαρξις 
τριών τούλάχιστον άλλεπαλλήλων στρωμάτων 
ταφών (τό δεύτερον άπό τό πρώτον άπέχει περί 
τά 0,10-0,15 μ., τό τρίτον άπό τό πρώτον περί 
τά 0,30 - 0,40 μ.), ένώ οί έργάται είχον ήδη κα
ταστρέψει έν άκόμη στρώμα, ύπερκείμενον τών 
άλλων.

Είς τήν κατασκευήν καί διάταξιν τών τάφων 
παρατηρείται μεγάλη ποικιλία, όφειλομένη καί 
είς τήν μακραίωνα χρήσιν τού νεκροταφείου. 
Καύσεις δέν διεπιστώθησαν — οί νεκροί κεϊνται 
έν γένει έκτάδην καί είς μίαν μόνον περίπτωσιν, 
τήν τού τάφου 25, ό νεκρός είναι συνεσταλμένος 
έπί τής άριστεράς πλευράς. Διεκρίθησαν τέσσαρες 
τρόποι κατασκευής τάφων: 1) Άπόθεσις έντός

απλών λάκκων. 2) Κατασκευή πλευρικών τοιχω
μάτων μέ διαφόρου μεγέθους όρθιας πλάκας, ένίο- 
τε ύποστηριζομένας ύπό μικροτέρων, είς εύθύ- 
γραμμον ή έλλειψοειδή διάταξιν καί κάλυψις διά 
μικροτέρων λίθων, στηριζομένων έπί στέγης έκ 
λεπτών κλάδων. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα ό 
τάφος 10 ( Π ί ν. 291 ε ). 3) Κάλυψις τού νεκρού 
διά λιθοσωροΰ, άκολουθοϋντος είς έλλειψοειδή 
διάταξιν τό περίγραμμα τού σώματος (τάφος 8, 
τάφος 13, Π ί ν. 291 γ). 4) Κάλυψις τού τάφου 
δι’ όριζοντίων πλακών στηριζομένων έπί καθέ
των (τάφος 5, Π ί ν. 291 β). Οί τρεις πρώτοι 
τρόποι κατασκευής άναφέρονται είς τούς παλαιο- 
τέρους τάφους, ένφ ό τέταρτος είς τάφους τού 5ου 
π.Χ. αΐώνος.

Ώς πρός τόν προσανατολισμόν τών νεκρών ού- 
δεμία κανονική διάταξις παρετηρήθη. ’Ακόμη 
καί είς τό αύτό στρώμα έκαστος τάφος έχει ίδιον 
προσανατολισμόν.

Σχεδόν όλοι οί τάφοι ήσαν πλουσίως έκτερι- 
σμένοι. Κατά κανόνα τά κτερίσματα—ύπερπεν- 
τήκοντα πήλινα άγγεϊα, σιδηρά όπλα καί κοσμή
ματα, όλίγα χαλκά άντικείμενα — έτοποθετοΰν- 
το έπί τών άκρων ποδών τού νεκρού ή παρά τάς 
χεΐρας καί μόνον είς τούς κλασσικών χρόνων τά
φους παρά τήν κεφαλήν. Έπί τή βάσει τών κτε- 
ρισμάτων οί τάφοι χρονολογούνται άπό τής γεω
μετρικής — ίσως καί πρωτογεωμετρικής — έπο- 
χής μέχρι καί τού τέλους τού 5ου π.Χ. αί., χωρίς 
νά ύπάρχη χάσμα κατά τούς άρχαϊκούς χρόνους 
είς τήν χρήσιν τού νεκροταφείου. Βάσιν διά τήν 
χρονολόγησιν άποτελοΰν τά συνυπάρχοντα μετά 
τών έγχωρίων άγγείων εισηγμένα κορινθιακά 
(8ου, 7ου καί 6ου αί.) ή άπομιμήσεις αύτών 
καί κατόπιν τά άττικά ( 6ου - 5ου αί. π.Χ. ). Τά 
έγχώρια άγγεϊα άκολουθούν προϊστορικά σχή
ματα (κάνθαροι, όπισθότμητοι πρόχοι, καλαθό- 
σχημα, τρίωτοι άμφορεΐς) καί πολλά φέρουν 
άμαυρόχρωμον γεωμετρικήν διακόσμησιν έξ ό
ριζοντίων ταινιών, έναλλήλων γωνιών, δικτυωτών 
καί τριγώνων, βορειοδυτικού μακεδονικού τύπου 
(Μπουμποΰστι, Πάτελι). Οί κατώτεροι τάφοι 
είναι καί οί παλαιότεροι, έκτερισμένοι διά τοι- 
ούτων έγχωρίων άγγείων, σιδηρών όπλων καί 
κοσμημάτων.

Περιγραφή σημαντικωτέρων τάφων καί εύ- 
ρημάτων:

Τάφος 3 β. Είς τό πρώτον στρώμα τού δαπέδου 
τής δεξαμενής. Ό νεκρός — κεφαλή πρός Α. — 
έκαλύπτετο διά μικρού μεγέθους λίθων. Παρά 
τήν άριστεράν χεϊρα αύτοΰ δύο μελαμβαφεϊς κο- 
τύλαι καί δύο μελανομόρφου ρυθμού λήκυθοι, 
τού 5ου π.Χ. αί. Ύπό τό άριστερόν γόνατον τού
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νεκροΟ έγχώριον ανοικτόν άγγεϊον, κτέρισμα ίσως 
τάφου τοΟ κατωτέρου στρώματος.

Τάφος 5. Όριζόντιαι πλάκες έκάλυπτον τόν 
νεκρόν — κεφαλή πρός Δ. — ώς καί τά όστα έτέ- 
ρας διατεταραγμένης ταφής (Π ί ν. 291 β ). 
Μόνον κτέρισμα ή παρά τήν κεφαλήν κοτύλη 
τύπου «γλαυκός», 5ου π.Χ. αΐ.

Τάφος 8. ΕΙς τό πρώτον καί αύτός στρώμα τοΟ 
δαπέδου. Ό νεκρός — κεφαλή πρός Δ. — έτο- 
ποθετήθη έπΐ προχείρου στρώσεως λίθων καί είτα 
περιεβλήθη στενώς καί έκαλύφθη δΓ εΰμεγέθων 
λίθων είς έλλειψοειδή διάταξιν (Πίν. 291 γ). 
Ήτο πλουσίως έκτερισμένος. Παρά τήν δεξιάν 
χεϊρα άπετέθη μεγάλη σιδηρά μάχαιρα, μήκους 
0,315 μ. (Πίν. 292 β), καί δύο λόγχαι, τών ό
ποιων έσφθησαν αί σιδηραϊ αίχμαί. Έπί τών ά
κρων ποδών εύρέθη χαλκή πρόχους, ύψους 0,145 
μ., μέ στρεπτήν λαβήν άπολήγουσαν είς φύλλον 
κισσού (Πίν. 292 α) καί ύπ’ αύτήν κοτύλη 
τύπου « γλαυκός », χρονολογουμένη είς τούς περί 
τό 500 π.Χ. χρόνους.

Ταφή 9. Διατεταραγμένη, άμέσως πρός Β. τής 
προηγούμενης. Έξ αυτής προέρχεται εν τών ση- 
μαντικωτέρων ευρημάτων τής άνασκαφής, τό είς 
τόν Π ί ν. 292 γ είκονιζόμενον σιδηροϋν ξίφος 
βορείου τύπου, μήκους 0,575 μ., μετά έπενδύσεως 
τής λαβής έξ έλεφαντοστού.Έκ τού μύκητος ταύτης 
δέν έσώθησαν εί μή οί τρεις όδόντες πρός συγκρά- 
τησιν αύτού. Έκ τών σωθέντων έπί τής λεπίδος 
ιχνών διεπιστώθη, ότι είχε ξυλίνην θήκην έν- 
ισχυμένην κατά τήν αιχμήν διά σιδήρου. Παρά 
τήν αιχμήν τού ξίφους εύρέθη σφαιρικός πρωτο- 
κορινθιακός άρύβαλλος, άπλουστάτης διακοσμή- 
σεως έξ όριζοντίων γραμμών, χρονολογούμενος 
είς τόν 8ον π.Χ. αιώνα.

Τάφος 10. Εντός τού αύτού στρώματος μέ τήν 
κεφαλήν πρός Α. Όρθιοι λίθοι, ύποστηριζόμενοι 
ύπό μικροτέρων, περιέβαλλον είς σχεδόν όκτώ- 
σχημον διάταξιν τόν νεκρόν (Πίν. 291 ε), κατά 
τόν άριστερόν ώμον τού όποιου εύρέθη σιδηρά 
περόνη καί κατά τόν δεξιόν άγκώνα κορινθιακός 
άρύβαλλος 6ου π.Χ. αί. Ύπό τούς όρθιους λίθους 
τής Ν. πλευράς εύρέθησαν τρία έγχωρίου τύπου 
άγγεΐα, όπισθότμητος πρόχους, κάνθαρος καί 
άμφορεύς, άποτεθειμένα παρά τήν άριστεράν κνή
μην τού σκελετού έτέρας ταφής 14. Ή ταφή 14, 
μέ τήν κεφαλήν τού νεκρού πρός ΝΑ., άνήκει 
είς τό δεύτερον στρώμα τού δαπέδου. Δέν παρε- 
τηρήθη ούδεμία ταφική κατασκευή, οί δέ πόδες 
του, διερχόμενοι κάτωθεν τής άψίδος τού τάφου 
10, άπολήγουν 0,10 μ. βαθύτερον τού άριστερού 
ώμου τού νεκρού τού τάφου 10.

Τάφος 12. ’Ανήκει είς τό τρίτον στρώμα τού

δαπέδου.Μέ τήν κεφαλήν τού νεκροΟ πρός Β., καί 
όρθιας πλάκας εις τά πλάγια, διέρχεται 0,35 μ. 
κάτωθεν τών ποδών τού τάφου 8. Έπί τών άκρων 
ποδών άμφορεύς καί όπισθότμητος πρόχους μέ 
άμαυρόχρωμον διακόσμησιν. Κατά τήν δεξιάν 
χεϊρα έλαφρώς καμπύλον σιδηρούν μαχαιρίδιον. 
Πρωτογεωμετρικών ίσως χρόνων (Πίν. 291 δ).

Τάφος 21. ΤοΟ τρίτου καί αύτός στρώματος, 
είναι απλούς λάκκος περιέχων σκελετόν, μήκους 
1.70 μ., μέ τήν κεφαλήν πρός Α. Έπί τών άκρων 
ποδών κάνθαρος έκ κίτρινου πηλού, ραμφόστομος 
έγχωρία πρόχους καί κορινθιακή γεωμετρική 
τρίλοβος οίνοχόη, τού 8ου π.Χ. αί. Παρά τήν δε
ξιάν άκραν χεϊρα μικρός, έγχώριος κάνθαρος, ένφ 
εις τόν άριστερόν ώμον εύρέθη θαυμασίας διατη- 
ρήσεως χαλκή πόρπη, τού φυλλοσχήμου τύπου, μέ 
διακόσμησιν είς τεχνικήν tremolo (Πίν. 292 δ ).

Ή συνέχισις τής άνασκαφής θά δώση άκριβε- 
στέρας πληροφορίας ώς πρός τούς τρόπους τα
φής καί θά έξετασθή τό ένδεχόμενον ύπάρξεως 
τύμβου, άν καί ή φύσις τής τοποθεσίας δέν εύνοεϊ 
τοιαύτην ύπόθεσιν, δημιουργουμένην έκ τής έπί 
τών τοιχωμάτων τής δεξαμενής μορφής τής κα
θέτου τομής τού περιέχοντος τούς τάφους στρώ
ματος.

Τό νεκροταφεϊον τής Βίτσας Ζαγορίου παρέχει 
λίαν ένδιαφέροντα στοιχεία διά τήν γνώσιν τών 
έπαφών, τάς όποίας ήδύνατο νά εχη μία εις τό 
έσωτερικόν τής Πίνδου περιοχή μετά τής Κόριν
θου, τής ’Αττικής καί παλαιότερον, κατά τήν 
έποχήν τών μετακινήσεων τών βορειοδυτικών 
φύλων, μετά τής Μακεδονίας. Είς τόν γειτονικόν 
λόφον «Γιανίτσαροι» τής Κοινότητος Μονο- 
δενδρίου, ύπάρχουν λιθόκτιστοι τεράστιαι δε- 
ξαμεναί, ώς καί ύδραγωγεΐον, καί έκεΐ έλπίζεται 
νά εύρεθοΰν τά ίχνη τού συνοικισμού, είς τόν 
όποιον άνήκε τό έπί πεντακόσια τούλάχιστον 
ετη έν χρήσει νεκροταφεϊον.

I. ΚΟΥΛΕ'1'ΜΑΝΗ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νικόπολις

Κατά τήν διάρκειαν άπομακρύνσεως έπκρα- 
νειακών χωμάτων διά προωθητήρος, δεξιά τής 
έθνικής όδοΰ Ίωαννίνων - Πρεβέζης, καί είς τό 
σημεϊον, όπου ή όδός διέρχεται διά τού άνοίγμα- 
τος τού παλαιοχριστιανικού τείχους είς τόν έσω
τερικόν χώρον τής Νικοπόλεως, άπεκαλύφθη τά
φος τού β' ήμίσεος τού 2ου ή καί τού 3ου μ.Χ. 
αίώνος. Αί πλευραί τούτου, διαστάσεων έσωτερι- 
κών 1.45x0,50 μ., είναι κατεσκευασμέναι μέ ό- 
πτάς πλίνθους. Ή άσβεστολιθική καλυπτήριος 
πλάξ, άδρώς λιθουργημένη, είχε παρασυρθή ύπό 
τού προωθητήρος. Ένεκα τούτου ό φύλαξ Άρ-
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χαιοτήτων Νικοπόλεως προέβη είς τόν καθαρι
σμόν, του, έπί παρουσίςι των αστυνομικών άρ- 
χών τοΟ γειτονικοΟ Σταθμού, καί εις τήν περισυλ
λογήν των κτερισμάτων, ήτοι δύο χρυσών ένωτίων, 
σχήματος κρίκου, καί δύο πήλινων λύχνων. Έπί 
τής άνω έπιφανείας τοΰ ένός λύχνου υπάρχει ανά
γλυφος Έρωτιδεύς, κρατών νάρθηκα ξύλινον, έπί 
τής βάσεως δέ τό όνομα τοΰ κεραμέως, Λουκίου1β.

Σ. I. ΑΑΚΑΡΗΣ

IV. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗ-
ΛΩΣΕΩΣ

1. Άρχαϊον θέατρον Δωδώνης
Εις τό δυτικόν περιμετρικόν ανάλημμα τοΰ 

κοίλου τοΰ θεάτρου έγένοντο αί κάτωθι στερεω
τικοί καί άναλημματικαί έργασίαι, υπό τήν έπί- 
βλεψιν τοΟ Εφόρου ’Αρχαιοτήτων Σωτηρίου Δά- 
καρη.

α) Άποκατεστάθη όλόκληρος σχεδόν ή δυτι
κή πλευρά τοϋ άναλήμματος τούτου διά τών έπί 
τοΟ έδάφους εύρεθέντων λίθων, μετά τήν άφαίρε- 
σιν τών μπαζών (Π ί ν. 293 α). Οί θραυσθέντες 
λίθοι συνεδέθησαν δι’ όρειχαλκίνων γόμφων, τό 
δέ έσωτερικόν τοΰ κοίλου, τό όποϊον είχε καταρ- 
ρεύσει, έπληρώθη δι’ άργών λίθων καί σιμεντοκο- 
νίας. Πρός τούτο έχρησιμοποιήθησαν 22 μ.3 όγ
κολίθων ώς καί 100 μ.3 περίπου άργολίθων πρός 
σχηματισμόν τής στοιβής.

'Υπολείπεται έργασία διά τό προσεχές πρόγραμ
μα, ούτως, ώστε τό άνάλημμα νά άποκτήση δύο 
είσέτι δόμους, πρός συγκράτησιν τού γεμίσμα
τος τού κοίλου, δεδομένου μάλιστα ότι έπί τοΰ 
έδάφους ύφίστανται είσέτι πολλοί λίθοι τοΰ άνα
λήμματος.

β) Άποκατεστάθη ό ΒΔ. πύργος τοΰ άναλήμμα
τος τής προσόψεως, διότι είχε διαρραγή ή βάσις 
του καί όλόκληρος σχεδόν ή όψις είχε καταρρεύ- 
σει (Π ί ν. 293 β).

γ) Έγένετο προμήθεια 25 μ.3 όγκολίθων άσβε- 
στολίθου καί 100 μ.3 λίθων άργών πρός συμπλή- 
ρωσιν τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ κοίλου.

δ) Έγένετο συντήρησις τών πρό τοΰ κοίλου 
είκοσι έδωλίων μετά κερκίδος, άνηκόντων είς τό 
άρχαϊον στάδιον ( Π ί ν. 293 γ).

Πρός τούτο συνεκολλήθησαν τά άπολεπισθέν- 
τα τεμάχια, έξασφαλισθείσης τής άνω έπιφανείας 
τών έδωλίων, έκ τοΰ έντονου άπολεπισμοΰ, τόν 
όποιον ύφίσταται τό είδος τοΰτο τοΰ άσβεστολί- 
θου. Ό Π ί ν. 293 δ δεικνύει τήν πρό τών έρ- 
γασιών κατάστασιν τοΰ ΒΔ. πύργου καί τών όπ’ 
αύτόν έδωλίων τοΰ σταδίου.

16. J. Perlzweig, Lamps of the Roman Period (The Athe
nian Agora VII), άριθ. 235, 253, 264, 267, 287, 305 - 307.

2. ’Αρχοντικά Τσεπελόβου Ζαγορίου
Διά πιστώσεως, διατεθείσης έκ τοΰ Έργου 

Επενδύσεων «Στερέωσις ’Αρχοντικών Τουρ
κοκρατίας», έγένοντο αί έξής έργασίαι είς τά 
αρχοντικά Τσεπελόβου Ζαγορίου:

Κατ’ άρχήν δέν κατέστη έφικτή ή στερέωσις 
τών τοίχων τής πλέον σημαντικής οικίας Κέντρου 
έν Τσεπελόβφ, τοΰ Ιδιοκτήτου άποποιηθέντος τήν 
έπέμβασιν, διότι είχε τήν ύποψίαν, ότι τοΰτο θά 
άπετέλει αιτίαν άπαλλοτριώσεως τής οίκίας του.

Κατόπιν τούτου αί κύριαι έργασίαι έστράφησαν 
είς τήν στερέωσιν τής οίκίας Μιλτιάδου Τσου- 
μάνη (Π ί ν. 294 β ). Άνακατεσκευάσθησαν έκ 
θεμελίων οί έτοιμόρροποι έξωτερικοί τοίχοι τής 
ανατολικής πλευράς κατά τό ήμισυ, ύψους 6.50 
καί μήκους 6.85 μ., ή βόρειος έξ όλοκλήρου, μή
κους 11.55 καί ύψους 6 μ., καί σχεδόν άνακατε- 
σκευάσθη ή στέγη τής οίκίας. Τήν άπαιτηθεϊσαν 
ξυλείαν τής στέγης διέθεσεν έξ ίδιων ό ιδιοκτήτης. 
’Απαιτούνται είσέτι σοβαραί έργασίαι, οΰχί βε
βαίως έπείγουσαι, τής προσόψεως καί τοΰ έσω- 
τερικοΰ, παρουσιάζοντος άξιόλογον ένδιαφέρον 
(Πίν. 294α).

Έγένετο έπίσης, είς μήκος 5.50, μερική άνακα- 
τασκευή τοΰ δυτικοΰ τοίχου τής αυτής οίκίας, 
ύψους 5 μ., κοινού ( μεσοτοίχου ) μετά τής πρός 
Δ. συνεχομένης οίκίας τοΰ Σωτηρίου Βαγγέλη 
(Πίν. 294 γ). ’Ακολούθως έξετελέσθησαν μι- 
κροτέρας κλίμακος στερεωτικοί έργασίαι εις τοί
χους καί στέγας τών κατωτέρω οικιών, πρός πρό- 
ληψιν ένδεχομένης καταρρεύσεως: Οίκίας ’Α
δελφών Φερεντίνου, στερέωσις έξωτερικοΰ τοί
χου δυτικής πλευράς, οίκίας Γεωργίου Δούβαλη, 
συντήρησις άνατολικής πλευράς, άνακατασκευή 
τοίχου 9.50x2.50 μ., έπισκευή στέγης, οίκίας 
Ευφροσύνης Βαζίμα, στερέωσις νοτίας πλευράς 
έξωτερικοΰ τοίχου καί οίκίας Παπαμπέλη ή 
Μάου, μιάς τών καλυτέρων οικιών τής κοινότη- 
τος, ή όποια κατά τήν τετειχισμένην έπιγραφήν 
έυθειάσθη τό έτος 1771, στερέωσις τμήματος άνα
τολικής πλευράς τοίχου. Έστράφησαν δηλαδή 
αί άνωτέρω έργασίαι είς τήν πλήρη στερέωσιν 
τών τοίχων καί τής στέγης τής οίκίας Μιλτ. 
Τσουμάνη καί είς τήν μερικήν στερέωσιν τοίχων 
καί στεγών άλλων οίκιών, είς όσα σημεία έκρίθη 
έπιβεβλημένη ή στερέωσις.
3. Περιφράξεις

Περιεφράχθη τό παλαιολιθικόν σπήλαιον Ά- 
σπροχαλίκον τής Κοινότητος Άγιου Γεωργίου 
Νομού Πρεβέζης, ένφ δαπάναις τής Αρχαιολο
γικής Εταιρείας περιεφράχθη ή βυζαντινή βασι
λική Γλυκής Παραμυθίας.

Σ. ΑΑΚΑΡΗΣ
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-Ηπε,ρος. Βίτσα: α. Τό όρυγμα τής δεξαμενής έκ ΒΔ., β. Τάφος 5, γ. Τάφος 8, δ. Τάφος 12. Παρά τούς 
ποδας τού νεκρού αμφορευς και όπισθότμητ0ς πρ6χους μέ άμαυρόχρωμον διακόσμησιν> ε. Τάφος 10
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