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συνεργείου δέν κατέστη δυνατόν νά έπανέλθουν 
είς ικανοποιητικόν σημεΐον έμφανίσεως. Οϋτω 
άπετειχίσθησαν αί τοιχογραφίαι αυται, συμφώνως 
πρός τούς κανόνας τής νεωτέρας τεχνικής καί 
έτοποθετήθησαν είς είδικώς διασκευασθέντας χώ
ρους διά τήν τελικήν των έπεξεργασίαν μέ τόν 
σκοπόν νά έκτεθώσιν έν καιρφ εις τό σκευοφυ- 
λάκειον.

Τό άποκαλυφθέν άρχαιότερον στρώμα, μετά 
τήν άφαίρεσιν τών τοιχογραφιών τού 1518, κα
ταλαμβάνει δλον τόν χώρον τών έπιφανειών τών 
τοίχων τής Κρύπτης δι’ ώραιοτάτων συνθέσεων, 
χρονολογούμενων, προχείρως, κατά τόν 13ον 
αιώνα, δυναμένων δέ νά διακριθώσι είς τρεις τουλά
χιστον έποχάς.

Οί Πίνακες 215 β, γ, 217α, 218 β παρέχουν 
δείγματα τών άποκαλυφθεισών τοιχογραφιών.

Καθαρισμός έγένετο έπίσης καί είς τάς συγ
χρόνους πρός τάς προηγουμένας (13ου αί. ) τοι
χογραφίας τής έξωτερικής έπιφανείας τοϋ δυ
τικού τοίχου τής Κρύπτης (Πίν. 216α, 218α).

Έπί τού τοίχου αύτοΰ άπεκαλύφθησαν μετα
γενέστεροι έπιγραφαί (Που καί 18ου αίώνος), 
αΐτινες άναφέρονται είς έπιδρομάς τών «Άγα- 
ρινών», είς βαπτίσεις προσώπων κλπ.

Τέλος, έκαθαρίσθη καί τό ξυλόγλυπτον τέμ- 
πλον τής Κρύπτης (1810) μετά τής είκόνος τής 
Παναγίας Προυσιωτίσσης, έργον πιθανώς τού 
Που αί. (Πί ν. 219 α, β).

Σημειούται ότι ένταΰθα παρέχονται πληρο
φοριακοί μόνον ειδήσεις, πλείονα δέ στοιχεία 
θά περιλαμβάνωνται είς τήν μέλλουσαν νά άκο- 
λουθήση ειδικήν πραγματείαν, περί τής Μονής 
Προυσού.

Ναΐσκος τών 'Αγίων Πάντων

Έναντι τής Μονής Προυσού ύπάρχει ό μι
κρός μονόκλιτος μετά τρούλλου ναΐσκος τών 
Αγίων Πάντων. Φέρει ώραΐον πλακόστρωτου 

δάπεδον καί ξυλόγλυπτον τέμπλον, μέ εικόνας 
τοϋ έτους 1755.

Αί έπιφάνειαι τών τοίχων είναι κατάγραφοι 
διά ζωγραφιών, γενομένων ...διά συνδρομής τών 
Πανοσιωτατων Άγιων Καθηγουμένων Κνρ ’Ιω
νά και Κνρ Νικωδήμον, δι’ έξώδων μέν τον Αί- 
δεσιμωτατου Άγιου Οίκωνύμου εκ χώρας Προ
σόν, Αρχιερατεύοντος Κυρίου Κνρ Δοσιθέου Λη- 
τζάς και Άγραφων... Λ Ω Ε(1805) » (Π ί ν. 220).

Είς τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν τού βορείου 
τοίχου ύπάρχει τό έξής χάραγμα: 1754 ΠΕ
ΛΑΓΙΟΣ.
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Μιχαλίτσι

Μέ δαπάνην 7.000 δραχμών έκ μέρους τής 
’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας έπεχειρήσαμεν δοκι
μαστικήν έρευναν είς τό άγνωστον μέχρι σήμερον 
άρχαΐον νεκροταφείου τοϋ Μιχαλιτσίου1. Τό 
χωρίον κατέχει έπίκαιρον γεωγραφικήν θέσιν, 
περιστοιχιζόμενον υπό χαμηλών χωματοβούνων, 
τών υψωμάτων τού Μιχαλιτσίου, τά όποια, έκτει- 
νόμενα άπό τών ακτών τοϋ Ίονίου μέχρι τού 
Άμβρακικοϋ κόλπου, έλέγχουν άπό βορρά τήν 
χερσόνησον τής Πρεβέζης (Σχεδ. 1). Διά μέ
σου τών έκατέρωθεν παρυφών τών υψωμάτων 
τούτων, παρά τάς δύο άκτάς, διέρχονται αί κύριαι 
άρτηρίαι έκ Πρεβέζης πρός ’Ιωάννινα καί πρός 
Παραμυθιάν - Ηγουμενίτσαν. Άνατολικώς τής 
όδοϋ πρός Ιωάννινα ρέει ό ποταμός Λούρος, ό 
οποίος κατά τήν άρχαιότητα άπετέλει τήν μεθό
ριον τής Κασσωπαίας χώρας, έκτεινομένης άπό 
τοϋ ποταμοϋ μέχρι τών άκτών τού Ίονίου πελά- 
γους, καί τής Μολοσσίας, περιοριζομένης μέχρι 
τών άρχών τοϋ 4ου π. X. αίώνος είς τήν μεταξύ τοϋ 
Λούρου καί Άράχθου στενήν λωρίδα γής παρά 
τόν Άμβρακικόν 2.

Έπί τών νοτιωτέρων άντερεισμάτων τών ύψω- 
μάτων αύτών, βορείως τοϋ συνοικισμού τής Σμυρ- 
τούλας, είχεν έγκαταστήσει τό στρατηγείου του 
ό Όκτάβιος τάς παραμονάς τής άποφασιστικής 
ναυμαχίας τοϋ Άκτίου (άρχάς Σεπτεμβρίου 
31 π. X.), έκεϊ όπου ό Άλ. Φιλαδελφεύς άνεϋρε 
πρό πεντηκονταετίας τό ίερόν, τό άφιερωμένον 
ύπό τοϋ νικητοϋ είς τόν ’Απόλλωνα, τόν Ποσει- 
δώνα καί πιθανώς τόν Άρη 3. Άπό τό σημεΐον 
τοϋτο έπί μετεώρου όπόθεν ήτο όρατή ή θάλασ
σα, άπό τοϋ Άμβρακικοϋ μέχρι τής Λευκάδος καί 
τών Παξών, εφήδρενε καί έφώρμει ό Όκτάβιος 
κατά τοϋ άντιπάλου του 4.

1. Ό F.C.H.L. Pouqueville, Voyage en Grece II* 
( 1825) σ. 214-215, άναφέρει αρχαίους τάφους πέρις τών 
οίκιών τοΟ Μιχαλιτσίου.

2. Ψευδό - Σκύλαξ, Περιήγησις 30.
3. Στράβ. VII 7.6. Sueton. Aug. 18. ΔίωνΚάσσ. LI 1,3. 

Anthol. Pal. VI 326. Βλ. καΙ’Αλ. Φιλαδελφέως, TIAE 1913 
σ. 85 έξ, ΑΕ 1913 σ. 235· Νικόπολις 1928, σ. 3 έξ. Π. Φουρί- 
κης, Ήπ. Χρονικά 1928, σ. 142 - 147. Ε. Oberhummer, RE 
XVII στ. 514-5.

4. Διών Κάσσ. L. 12,3. Είς τά αύτά ύψώματα αλβανικοί 
δυνάμεις τοϋ ’Αλή Πασά έπέπεσαν καί έξώντωσαν γαλλικόν 
τμήμα στρατοϋ, κατά δέ τό έτος 1912 συνεκροτήθη μάχη 
έλληνικών στρατευμάτων ύπό τόν άντισυνταγματάρχην 
Σπηλιάδην καί τουρκικών, μέ άποτέλεσμα τήν άπελευθέ-
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Σχεδ. 1. Ή χερσόνησος τής Πρεβέζης
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Τό Μιχαλίτσι, μικρόν χωρίον μέ έξήντα πε
ρίπου οικογένειας, εύρίσκεται δύο χιλιόμετρα 
δυτικώς τής όδοϋ Πρεβέζης - Ίωαννίνων, άπέ- 
χον άπό τής Πρεβέζης 10 περίπου χιλιόμετρα. 
Βορειοδυτικές τοΰ χωρίου, εις ίσην σχεδόν άπό- 
στασιν άπό τό χωρίον Φλάμπουρο έντός μικρας 
λεκάνης περίκλειστου άπό γηλόφους, είχον έμ- 
φανισθή τό φθινόπωρου τοΰ 1959, είς τόν άγρόν 
τοϋ Σπύρου Λιόντου, λείψανα άρχαίου τάφου. 
Ή δοκιμαστική άνασκαφή, άπό 24 Νοεμβρίου 
μέχρι 2 Δεκεμβρίου 1961, έπεκταθείσα καί είς 
τόν πρός δυσμάς συνεχόμενον άγρόν τοϋ Στάθη 
Κωστή καί βορειότερου μέχρι των γειτονικών 
προπόδων χαμηλού ύψώματος, είχεν ώς άποτέ- 
λεσμα τήν άνεύρεσιν έννέα τάφων. Ή θέσις όμως 
τοϋ πλέον σημαντικού, τάφου 2, μέ τά πολυτιμό
τερα ευρήματα, δέν έχει έξακριβωθή άκόμη. Άπό 
τούς λοιπούς, μόνον ό άτομικός τάφος 4 είναι σα- 
γματοειδής, κατεσκευασμένος μέ μεγάλα κυρτά κε
ραμίδια στέγης, οί δέ υπόλοιποι έπτά είναι κιβω
τιόσχημοι. Αί έξωτερικαί διαστάσεις των είναι 
μεγάλαι, έξ αιτίας τοϋ μεγάλου πάχους τών πλα
κών (πλάτ. 1.00-115 μ., μήκος 2.10-2.30 μ., 
βάθος 0,60 - 0.90 μ.), άλλά αί έσωτερικαί περιο
ρίζονται εις τάς συνήθεις διαστάσεις (πλάτ. 
0,50-0,75 μ., μήκ. 1.75- 1.95 μ.). Αί πλάκες 
έχουν έξαχθή καί κοπή μέ πριόνι άπό τά γειτο
νικά εύθραυστα ψαμμιτολιθικά θαλάσσια πετρώ
ματα.

Οί τάφοι ήσαν οικογενειακοί, έντός τών ό
ποιων έθάπτοντο οί νεκροί τής οικογένειας, άφοϋ 
προηγουμένως παρεμερίζετο ό προηγούμενος νε
κρός, έφ’ όσον αί σάρκες του δέν είχον άποσυν- 
τεθή τελείως (τάφοι 1, 3 6 καί 9), ή συνεσω- 
ρεύοντο τά οστά πρός τά άκρα τοϋ τάφου, έφ’ 
όσον είχεν έπέλθει τελεία άποσύνθεσις (τάφοι 
7, 9). Οί τάφοι, μέ συνήθη προσανατολισμόν 
Β Δ - Ν Α, έκτος δύο (τοΰ 5 καί 8), μέ κατεύ
θυνση» Δ-Α, είχον κατασκευασθή μέ άρκετήν 
έπιμέλειαν. Συχνά αί στεναί κάθετοι πλευραί τών 
πλακών φέρουν άναθύρωσιν, πρός καλυτέραν 
έφαρμογήν τών μακρών πλευρών, ή δέ έσωτερική 
των έπιφάνεια έχει λειανθή καί έπιχρισθή μέ 
ασβεστοκονίαμα καί λεπτότερον λευκάζον έπί- 
χρισμα, τό όποιον έδιδε τήν έντύπωσιν τοϋ μαρ
μάρου 5. Οί τάφοι 5, 7, 8 είχον άποκαλυφθή πρό 
πολλοϋ κατά τήν καλλιέργειαν τοϋ άγρών, άλλά

ρωσιν τής Πρεβέζης. Έπί τών δυτικών υψωμάτων, παρά τό 
Ίόνιον, τά στρατεύματα κατοχής ( 1941 - 1944 ) είχον έγκα- 
ταστήσει έπάκτια πυροβολεία, πρός άπόκρουσιν ένδεχο- 
μένης Συμμαχικής άποβάσεως.

5. Αί πλάκες του τάφου 9 διετήρουν ίχνη τοιούτου έπι- 
χρίσματος (Πίν, 221 δ ),

τούτο δέν φαίνεται ότι είχε κινήσει τήν περιέρ
γειαν τών ειρηνικών καί φιλοξένων κατοίκων 
τοϋ Μιχαλιτσίου, διότι ό είς τουλάχιστον παρέ- 
μεινεν άθικτος (τάφος 7).

Κατωτέρω δίδομεν σύντομον περιγραφήν τών 
τάφων καί κατάλογον τών κυριωτέρων εύρημά- 
των, έπιφυλασσόμενοι νά προβώμεν είς τήν λε- 
πτομερεστέραν δημοσίευση» μετά τήν άποπερά- 
τωσιν τής έρεύνης τοϋ νεκροταφείου.

Τ άφ ο ς 1 (Πίν. 221 α) βορείως άγροϋ Λιόν
του. Δύο νεκροί ύπτιοι, παραλλήλως τοποθε
τημένοι, μέ κατεύθυνσιν ΒΔ-ΝΑ. Ό παλαιότε- 
ρος νεκρός, κόρη (ϋψος σκελετού ύπέρ τό 
1.50μ.), είχε παραμερισθή πρός τήν δυτικήν 
μακράν πλευράν, διά νά ένταφιασθή νέος νεκρός, 
άνεπτυγμένου άνθρώπου (ΰψος σκελετού μέχρι 
τοϋ γόνατος 1.20 μ.). Πέριξ τής κεφαλής τής 
κόρης λείψανα έπιχρυσωμένου στεφάνου μέ 
φύλλα έκ χαλκοϋ καί σκελετόν όστέϊνον, δύο 
χάλκινοι κρίκοι, ίσως έξαρτήματα ξυλίνου νάρ- 
θηκος, έν μικρόν χάλκινον κάλυμμα κατόπτρου 
είς τήν χώραν τής λεκάνης, καί έν άργυροϋν νό
μισμα Κορίνθου ( άρ. 5 καταλόγου ). Μεταξύ τών 
δύο σκελετών, παρά τούς πόδας, στλεγγίς σιδηρά 
καί πήλινος άμφορίσκος μέ κάλυμμα, τοϋ 4ου 
π. X. αί. ( άρ. 6), άνήκον είς τόν νεώτερον νε
κρόν (Πίν. 221 β ).

Τάφος 3 (άγρός Κωστή). Δύο νεκροί ύπτιοι 
μέ κατεύθυνσιν ΒΔ - ΝΑ. Χείρες παράλληλοι 
πρός τό σώμα, παρά τήν δεξιάν χεΐρα τοϋ άρι- 
στεροϋ (δυτικοϋ) νεκρού μικρόν άγγείον, παρά 
τούς πόδας άμφορίσκος μέ κάλυμμα, περιέχων 
μελανήν ούσίαν, όμοιος μέ τόν τοΰ τάφου 1 (άρ. 
7). Ύπό τό άγγείον όστά συσσωρευμένα έκ δύο 
ίσως παλαιοτέρων ταφών.

Τάφος 4, βορείως άγροϋ Κωστή, μέ κατεύ
θυνση» ΒΔ-ΝΑ. Καμαροσκέπαστος σαγματο- 
ειδής, περιέχων σκελετόν μικρού παιδιού, δια- 
ταραχθέντα ένεκα τής συμπιέσεως τών τοιχω
μάτων τοΰ τάφου. Είς τήν δεξιάν χεΐρα του δύο 
χαλκά νομίσματα Κασσωπαίων (άρ. 2) τών 
χρόνων 343/2-330/325 π. X., πήλινον άθυρμα 
(κουδουνίστρα), καί ομοίωμα ιππαρίου έπί τής 
ράχεως τοϋ όποιου κάνιστρον μέ καρπούς.

Τάφος 5 (άγρός Κωστή), κιβωτιόσχημος,μέ 
κατεύθυνσιν Δ-Α. Ούδέν περιείχε, διότι είχε 
έρευνηθή παλαιότερον.

Τάφος 6, βορείως άγροϋ Κωστή, μέ κατεύ
θυνση» ΒΔ-ΝΑ. Αί κάθετοι πλάκες είχον συμ- 
πιεσθή ίσχυρώς πρός τό έσωτερικόν. Τέσσαρες 
πλάκες, πάχους 0.28 - 0.30 μ., άπετέλουν τό κά
λυμμα τοϋ τάφου. Είς τό δάπεδον δύο νεκροί
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ύπτιοι μέ χείρας παραλλήλους. Ό πρός δυσμάς 
(αριστερά) νεκρός είχε παραμερισθή, πρός τα
φήν είς τό κέντρον άλλου νεκροΰ. Μεταξύ τών 
γειτονικών χειρών τών δύο νεκρών ήσαν τέσσαρα 
χαλκά νομίσματα τού Φιλίππου Β' (άρ. 3).

Τάφος 7 (αγρός Κωστή), μέ κατεύθυνσιν 
Β - Ν. Αί καλυπτήριοι πλάκες ειχον έξαφανισθή, 
άλλα ό τάφος δέν είχεν έρευνηθή. Ό νεώτερος 
τών νεκρών μέ παραλλήλους χείρας, έφερεν είς 
τήν δεξιάν τρία χαλκά νομίσματα τοΰ Κοινού 
τών Μολοσσών (360-330/325 π. X. άρ. 1). 
Παρά τούς πόδας του συσσωρευμένα όστά πα- 
λαιοτέρας ταφής.

Τάφος 8 (άγρός Λιόντου) μέ κατεύθυνσιν 
Δ - A (ΑΝ), καλυπτόμενος μέ τρεις πλάκας, 
έκ τών όποιων ή μεσαία είχε καταπέσει έντός τού 
τάφου ( Π ί ν. 221 γ). Είς τό έσωτερικόν, τό όποΐον 
είχεν έρευνηθή, ύπήρχε μόνον μικρόν ληκύθιον 
μέ έγκοιλον ραβδωτήν διακόσμησιν.

Τάφος 9 (άγρός Λιόντου), μέ κατεύθυνσιν 
κάθετον (ΒΔ - ΝΑ ) ώς πρός τόν 8 (Π ί ν. 221 γ, δ). 
Είς τό μέσον τού τάφου ύπτιος νεκρός ώριμου 
άνδρός, μέ χείρας παραλλήλους (ύψος 1.75 μ.). 
Ύπεράνω τού δεξιού ώμου όστά, άπό παλαιο- 
τέραν ταφήν καύσεως καί ίχνη έπιχρυσωμένου 
στεφάνου. Παρά τούς πόδας μεταγενεστέρα ταφή 
γυναικός, ή όποια είχε τοποθετηθή έπί τοΰ προη
γουμένου νεκρού, αλλά μέ άντίθετον κατεύθυνσιν, 
διότι τά δύο κνημιαΐα όστά εύρέθησαν έπί τοΰ 
στήθους τοΰ άνδρός ( Π ί ν. 221 δ). Είς τήν θέ- 
σιν τής κεφαλής τής γυναικός ύπήρχον δέκα χρυ- 
σαΐ ψήφοι περιδέραιου (Π ί ν. 222 γ) καί λείψανα 
έπιχρυσωμένου χαλκού στεφάνου μέ φύλλα καί 
βαλάνους δρυός. Είς τόν νεκρόν άνδρα άνήκον 
ή χαλκή οίνοχόη (Π ί ν. 222 α, άρ. 8), μέ τό ύπό- 
θημά της (άρ. 9), τμήμα σιδηράς στλεγγίδος, 
πλησίον τοΰ δεξιού πήχεως, καί τά παρά τήν άρι- 
στεράν χεϊρα τέσσαρα χαλκά νομίσματα, έξ ών 
δν τοΰ Φιλίππου Β', τρία δέ τής Κερκύρας (άρ. 
3 καί 4).

Τάφος 2. Ή άκριβής θέσις του ( άγρός Λιόν
του ), όλίγον νοτιώτερον τών τάφων 8 καί 9, δέν 
έχει βεβαιωθή ούτε έχουν άνευρεθή τά σημαντικά 
έπιτύμβια γλυπτά, τά όποια περιεστοίχιζον τόν 
οικογενειακόν τάφον. Άπό τά άρχιτεκτονικά 
λείψανα εικάζεται ότι πρόκειται λίθινος ναό- 
σχημος τάφος μέ δύο ίωνικάς παραστάδας είς 
τήν πρόσοψιν καί άέτωμα, κορυφούμενον είς 
γραπτόν λίθινον άνθέμιον καί δύο ήμιανθέμια 
είς τά άκρα. Είς τόν αυτόν οικογενειακόν τάφον 
άνήκουν άσφαλώς τά έπιτύμβια μαρμάρινα ay άλ
ματα κόρης, ίππου καί αναβάτου, τοΰ δευτέρου 
ήμίσεος τοΰ 4 π. X. αίώνος, τών όποιων λείψανα

άνευρέθησαν (Πίν. 223 ε, ς, άριθ. 12-14), ώς 
καί ή έπιτύμβιος στήλη τοΰ Διοζότου Κλεοπτο- 
λέμου μέ τήν βάσιν της (Πίν. 222 γ, 223 δ, άρ. 
11 ) καί τμήμα άλλης, πού διατηρεί τό γράμμα Κ.

Κατάλογος τών κυριωτέρων ευρημάτων

1. Τρία χαλκά νομίσματα τοΰ Κοινοΰ τών 
Μολοσσών (περίπου 360-330/325 π.X.), α' 
δψις, κυκλική άσπίς μέ κεραυνόν, ώς έπίσημον, 
καί έπιγραφή δυσδιάκριτος έπί τής περιφερείας 
τής άσπίδος: ΜΟΛΟΣΣΩΝ. β' δψις, κάθετος 
κεραυνός έντός στεφάνου κοτίνου6 (Τ. 7).

2. Δύο χαλκά νομίσματα Κασσωπαίων, πολύ 
έφθαρμένα (342-330/325 π. X.). α. δψις, κε
φαλή ’Αφροδίτης πρός δεξιά μέ κάλαθον. Πρό 
τής θεάς έπιγραφή δυσδιάκριτος, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ. 
β' δψις, ίπταμένη περιστερά πρός άριστερά έντός 
στεφάνου κοτίνου 7 (Τ. 4 ).

3. Πέντε χαλκά νομίσματα Φιλίππου Β' 
(έκόπησαν μετά τό 359 π. X.). α’ δψις, νεανική 
κεφαλή πρός τά δεξιά (4 νομίσματα) ή άντωπή, 
μέ στροφήν 3/4 πρός δεξιά (1 νόμισμα), β' δψις, 
ίππεύς πρός δεξιά, έπιγραφή ΦΙΛΙΠΠΟΥ8(Τ. 6, 9).

4. Τρία χαλκά νομίσματα Κερκύρας (400- 
300 π. X.). α’ δψις, άμφορεύς, έπιγραφή Κ Ο ( ρκυ- 
ραίων), β' δψις, βότρυς 9 (Τ. 9).

5. ’Αργυρά δραχμή Κορίνθου. α' δψις, κεφαλή 
θεάς πρός άριστερά, β' δψις, Πήγασος πρός άρι
στερά (Τ. 1)10.

6. Πήλινος άμφορίσκος μέ δισκοειδές πώμα 
(Πίν. 221 β). Σώμα σχήματος πεπλατυσμένης 
σφαίρας, χείλη πλατέα καί έπίπεδα, δύο ταινιωτοί 
λαβαί έκφυόμεναι άμέσως ΰπό τά χείλη. Ύψος 
0.14 μ., πηλός κεραμοειδής, έξίτηλον αμαυρόν 
γάνωμα μελανόν πρός καστανέρυθρον. Ό δίσκος 
τοΰ πώματος (διάμ. 6, 5 έκ.) μέ τρεις γραπτός 
ταινίας· είς τό κέντρον ύψηλόν κομβίον (Τ. 1), 
4 π. X. αί.

7. Άμφορίσκος, όμοιος τό σχήμα πρός τόν 6, 
άλλά μικρότερος (Π ί ν. 221 β δεξιά). Ύψος 0.12μ. 
περίπου. Πηλός άττικός, γάνωμα στιλπνόν μελανόν 
μέ μικρός έρυθρωπάς κηλΐδας. Λείπουν μία ταινιω
τή λαβή, μέρη τοΰ στομίου, καί τό κομβίον είς 
τό δισκοειδές πώμα (διάμ. 9, 8 έκ.). Γάνωμα στίλ-

6. Ρ. Franke, Die Antiken Miinzen von Epirus, 
Wiesbaden 1961, a. 89 κέ., 99 κέ. ( Gruppe IV ) πίν 
9 - 10.

7. Αύτ. σ. 55 κέ., 69 κέ. ( Gruppe II ) πίν. 5 - 7.
8. Head ΗΝ’ σ. 320.
9. Κατά τόν Ρ. Franke τά νομίσματα ανήκουν είς τό β' 

ήμισυ τοΟ 4 π. X. αί. ( έπιστολή 25.12.61 ).
10. Περί τό 350- 315 π. X. Syll. Cop. Corinth 85 κέ. 

BMC, Corinth πίν. IX 10. Τήν άναγνώρισιν όφείλω είς τόν 
Ρ. Franke.
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βον. Δύο έγχάρακτοι κύκλοι εις τήν περιφέρειαν, 
περιβάλλοντες ζωφόρον έξ έγχαράκτου κυματο
ειδούς κληματίδος μέ βλαστούς χωρίς φύλλα (Τ.
3), 4ου π. X. αί.

8. Τρίλοβος οίνοχόη έκ χαλκού μέ ίχνη έπι- 
χρυσώσεως (Π ί ν. 222 α). Ύψος μέχρι τών χει- 
λέων 15,8 έκ., μέχρι τής κορυφής τής λαβής 16, 6 
έκ. Σχήμα μέ τήν έκλεπτυσμένην κομψότητα του 
προχωρημένου 4ου αίώνος. Σώμα ώοειδές, λεπτυνό- 
μενον αίσθητώς πρός τήν βάσιν τού αγγείου, λαι
μός λεπτοφυής, διευρυνόμενος άνω, διά νά σχη- 
ματίση τό τριφυλλόμορφον στόμιον. Λαβή χυτή, 
τομής περίπου κυκλικής, άπολήγουσα άνω εις 
προτομήν γυναικός, κάτω δέ εις άντωπήν μορφήν 
γενειοφόρου (Π ί ν. 222 β). Πυκνόν γένειον, πλού
σια κόμη καί μύσταξ μέ χαλαρούς κυματισμούς, 
δηλωτικούς προκεχωρημένης ήλικίας, πλαισιώνουν 
τό εϋσαρκον πρόσωπον μέ τήν σοβαρόν, σχεδόν 
άθυμον, άλλά ήρεμον καί αγαθήν έκφρασιν, άρμό- 
ζουσαν μάλλον εις χθόνιον δαίμονα, παρά εις 
διονυσιακήν μορφήν. Ή κόρη τών οφθαλμών 
έγκοιλος. Χαρακτηριστικά ρεαλιστικά. Άξιόλο- 
γον έργον (κάτω ΐταλιωτικόν;) τού δευτέρου 
ήμίσεος τού 4ου π.Χ. αίώνος ( Τ. 9 ).

9. Χαλκούς τροχός (διάμ. 5 έκ.), όμοιος πρός 
τροχόν άρματος, μέ τέσσαρας ακτίνας, μορφής 
τριγωνικής, συνδεόμενος εις τό κέντρον μέ μι
κρόν δίσκον. Ή άνεύρεσίς του παρά τήν βάσιν 
τής οΐνοχόης βεβαιώνει, ότι άπετέλει έξάρτη- 
μά της, ύπόθημα άγγείου (Τ. 9).

10. Χρυσοϋν περιδέραιον έκ δέκα τριπλών 
ροδάκων καί δύο λυροειδών άνθεμίων κατά τά 
δύο πέρατα (Π ί ν. 222 γ). Οί ρόδακες άποτελοΰν- 
ταιέκ τριών έπαλλήλων ροδάκων μέ όκτώ πέταλα, 
περιγραφόμενα διά λεπτοτάτου σύρματος (fili- 
grane). Έκ τού κατωτέρου άνθους βλαστάνουν 
δύο διαμετρικώς άντίθετοι μίσχοι, όπολήγοντες 
εις κάλυκας ήμισφαιρικούς, τών όποιων ή κοι- 
λότης έπληρούτο μέ άλλην ύλην (σμάλτον;). 
Εις τό κέντρον τού όψηλοτέρου ρόδακος μικρή 
ήμισφαιρική κεφαλή. Τά λυροειδή άνθέμια περι
γράφει λεπτότατον σύρμα, τό δέ εσωτερικόν 
κοσμεί έπίσης πεντάφυλλον άνθέμιον συρματε- 
ρόν (filigrane).

11. 'Επιτύμβιος στήλη μέ τό περίτεχνον βό
θρον της (Π ί ν. 222 δ, 223 δ), έξ άσβεστολίθου κα
λής ποιότητος. Διαστάσεις τής βάσεως τού βάθρου 
0,765 X 0.61 μ., ύψος 0.44 μ.. Έπί τής άνω έπι- 
φανείας ορθογώνιος εγκοπή πρός ύποδοχήν τής 
στήλης, διαστάσεων 0.52 X 0.20 μ. Τής στήλης, ή 
όποια φέρει κυματοφόρον έπίστεψιν, λείπει τό 
κάτω μέρος. Σωζόμενον ύψος 0.925 μ., πλάτος, 
πρός τό μέρος τής βάσεως, 0.445 μ., άνω είς τό

ύψος τής ταινίας ύπό τό κυμάτιον, 0.434 μ. Ύπό 
τήν ταινίαν περιτένεια, συνεχιζομένη καί είς τάς 
καθέτους πλευράς τής δψεως καί τών δύο παρα
πλεύρων έδρών. Είς τό απεργόν τό όνομα τού 
νεκρού, Διόζοτος Κλεοπτολέμου, μέ ώραΐα γράμ
ματα τού 2ου ήμίσεος τού 4ου π. X. αΐ. (Τ. 2).

12. Κεφαλή κόρης έπιτυμβίου άγάλματος έκ 
παρίου μαρμάρου, είς μέγεθος φυσικόν (Π ί ν. 
223 α - γ). Άνευρέθη είς τήν ιδίαν θέσιν ένθα καί 
ή στήλη τού Διοζότου καί τά δύο έπόμενα συντρίμ
ματα γλυπτών. Σοβαρώς έχουν βλαβή ή ρίς καί ό 
πώγων. Μικροί βόστρυχοι, άδρώς είργασμένοι, 
άποδίδοντες μάλλον τήν έντύπωσιν παρά τήν φυ
σικήν άλήθειαν τής κόμης, άνέρχονται άπό τού 
μετώπου πυκνοί καί περιδένονται έγκαρσίως μέ 
δύο χονδροτέρους πλοκάμους, οί όποιοι διασταυ
ρώνονται είς τήν κορυφήν τής κεφαλής. Τό χρώ
μα συνεπλήρωνε πιθανώτατα τήν έντύπωσιν τής 
κόμης, ή όποια είς τό οπίσθιον μέρος είναι άδρό- 
τερον είργασμένη. Πρωτότυπον έργον τού 3ου 
τετάρτου τού 4ου π.Χ. αί., μέ σαφή τόν συγκε
ρασμόν κλασσικών άναμνήσεων (ίδεαλιστική 
έκφρασις, μεγάλαι πλαστικαί έπιφάνειαι τού 
προσώπου (Π ί ν. 223 α ) καί τών νεωτέρων καλ
λιτεχνικών τάσεων, ιδίως μέ τήν άπόδοσιν ψυ- 
χικότητος καί πάθους, πού διαγράφονται είς τά 
ήμιάνοικτα χείλη καί είς τό σκιαζόμενον είς τό 
βάθος τής κόγχης βλέμμα ( Π ί ν. 223 β, γ ). Χρο- 
νολογικώς εύρίσκεται πολύ πλησίον τής έπι
τυμβίου στήλης τού ’Ιλισού ( 340 - 330 π.Χ.).

13. Μεσαΐον τμήμα τού οπισθίου δεξιού ποδός 
ίππου είς φυσικόν μέγεθος ( Π ί ν. 223 δ). Μάρ- 
μαρον Πάρου. Άνευρέθη είς τόν χώρον τής στή
λης τού Διοζότου.

14. Δεξιά άκρα χειρ άνδρός, είς φυσικόν μέ
γεθος (Π ί ν. 223 ε ), έκ τής περιοχής έπίσης τού 
τάφου 2. Μάρμαρον Πάρου. Τά τέσσαρα δάκτυλα 
τής χειρός κάμπτονται πρός τά έσω, ό δέ άντί- 
χειρ πλησιάζει τόν δείκτην, ώς νά συγκρατή άντι- 
κείμενον. Πιθανώτατα ανήκει είς χεΐρα ίππέως, 
κρατούντος τά ήνία τού ίππου (άρ. 13) καί άπε- 
τέλει μετά τού άγάλματος τής κόρης τόν έπιτύμ- 
βιον κόσμον τού οικογενειακού τάφου. Μέ τήν 
λειτουργίαν αυτήν έχουν σχέσιν πιθανώτατα καί 
αί πολλαί χαραγαί έπί τής παλάμης. ‘Ωραία έργα- 
σία τού 4ου π.Χ. αί., όπου αί άνατομικαί λεπτο- 
μέρειαι παίζουν άνεπαισθήτως μέ τάς μαλακάς 
μεταβάσεις τής έπιδερμίδος. Οπό τήν όποιαν μαν- 
τεύομεν τόν μηχανισμόν τού όργανισμού καί τήν 
λειτουργίαν τής κινήσεως.

Ή χρονολόγησις τών τάφων 

Τό σύνολον τών ευρημάτων τοποθετεί τήν κα-
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τασκευήν τών τάφων τοϋ Μιχαλιτσίου εις τό δεύτε
ρον ήμισυ καί άκριβέστερον εις τό τρίτον τέταρτον 
τοϋ 4ου π.Χ. αΐώνος. Ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν 
χρονολόγησίν των ένέχουν τά δεκαπέντε χαλκά νο
μίσματα τών τάφων 1,4, 6,7,9, ιδίως μετά τήν πρόσ
φατον εργασίαν τοϋ Ρ. Franke, περί τών άρχαίων 
νομισμάτων τής ’Ηπείρου. Τά τρία χαλκά νομίσμα
τα τοϋ Κοινοϋ τών Μολοσσών (άρ. 1) χρονο
λογούν τόν τάφον 7 εις τήν περίοδον 360-330/ 
325 π.Χ. άσφαλώς, διότι, μέ τήν άντικατάστασιν 
τοϋ Κοινοϋ τών Μολοσσών υπό τής Συμμαχίας 
τών Ήπειρωτών ( 330 - 325 π.Χ.), έγκαινιάζονται 
έντελώς διαφορετικοί νομισματικοί τύποι τής 
Συμμαχίας. Έξ άλλου, δ τάφος 4, μέ τά δύο χαλκά 
νομίσματα τών Κασσωπαίων (άρ. 2), χρονολο
γείται άκριβώς εις τήν δεκαετίαν 342 - 330/25 π.Χ., 
περίοδον κοπής τών νομισμάτων τούτων. Μέ 
τήν σύστασιν τής ’Ηπειρωτικής Συμμαχίας καί 
μέχρι τής άνακηρύξεως τής Δημοκρατίας (330/25- 
234/33 π.Χ.) ή Κασσωπαία, όπως καί μερικαί 
άλλαι πόλεις τής ’Ηπείρου, έπαυσαν νά κό
πτουν ίδιον νόμισμα.

Ή παρουσία τών νομισμάτων τοϋ Φιλίππου Β' 
τοϋ Μακεδόνος (άρ. 3 ) είς τούς τάφους 6 καί 9, 
μάς προσφέρει έπίσης ένα άσφαλές terminus post 
quem διά τό 342 π.Χ., έτος άναμίξεως τοϋ Φιλίππου 
είς τά ’Ηπειρωτικά πράγματα. Άφοϋ ό Φίλιπ
πος κατέλαβε τήν αποικίαν τών Κορινθίων Άμ- 
βρακίαν, είς τήν οποίαν έγκατέστησε μακεδο
νικήν φρουράν, άκολούθως ύπέταξε τάς τρεις άποι- 
κίας τών Ήλείων, αί όποΐαι μέχρι τοϋ έτους έκεί- 
νου διετήρουν τήν άνεξαρτησίαν των έναντι τών 
Μολοσσών, καί τάς παρέδωσεν είς τόν βασιλέα 
τών Μολοσσών ’Αλέξανδρον Α', αδελφόν τής 
συζύγου του Όλυμπιάδος

Είς τάς πολεμικάς αύτάς έπιχειρήσεις τών Μα- 
κεδόνων όφείλεται ή άθρόα έμφάνισις είς Ήπει
ρον μακεδονικών νομισμάτων τοϋ Φιλίππου Β', 
τών όποιων ή πρώτη κοπή χρονολογείται μετά 
τό 359 π.Χ. Άφοϋ ό Μολοσσός ’Αλέξανδρος Α' 
έξησφάλισεν οϋτω τόν πλήρη έλεγχον έφ’ όλοκλή- 
ρου σχεδόν τής ’Ηπείρου 11 12, παρεχώρησεν, αμέσως 
μετά τό 342 π.Χ., είς μερικάς πόλεις τής Κασσω- 
παίας καί τής Θεσπρωτίας—τήν Κασσώπην, τήν 
Πανδοσίαν καί τήν Έλέαν — τό προνόμιον κοπής 
ίδιου νομίσματος. Είναι χαρακτηριστικόν, ότι 
διά τάς πρώτας αύτάς έκδόσεις έχρησιμοποιή- 
θησαν, σχεδόν άποκλειστικώς, νομίσματα τοϋ

11. ΔημοσΟένους, ύπέρ 'Αλονήσου 32· τάς δέ έν Κασσω- 
ηίη. τρεις πόλεις, Πανδοσίαν καί Βονχετα καί Έλάτειαν, ’//- 
λείων Αποικίας, κατακαύσας τήν χώραν και είς τάς πόλεις βια- 
σάμενος παρεδωκεν Άλβζάνδρφ τω κηδεστή έαυτοϋ δουλενειν.

12. Σ. Ί. Λάκαρη, ΑΕ 1957 σ. 88 κέ., Ιδίςι δέ 104.

Φιλίππου Β' (άρ. 3 )13, τά όποια είχον μεταφερθή 
είς τήν Ήπειρον ύπό τών μακεδονικών στρατευ
μάτων καί μάλιστα είς τήν περιοχήν τών έπιχει- 
ρήσεων, τήν Κασσωπαίαν, ένθα καί τό Μιχαλί- 
τσι. Ή παρουσία, λοιπόν, νομισμάτων τοϋ Φιλίππου 
Β' έντός τών τάφων 6 καί 9 μάς όδηγεΐ είς τούς 
χρόνους τών ιστορικών τούτων γεγονότων καί 
έπομένως χρονολογεί τούς τάφους άμέσως μετά 
τό 342 π.Χ.

Είς τήν αύτήν δεκαετίαν, 340 - 330 π.Χ., χρο
νολογείται κατά πάσαν πιθανότητα καί ή μαρμά
ρινη κεφαλή τής κόρης τοϋ οικογενειακού τάφου 
2. Είς τό τρίτον τέταρτον τοϋ 4ου π.Χ. αί., μάς οδη
γούν οί μικροί αμφορείς ( άρ. 6 - 7) τών τάφων 1 
καί 3, ή χαλκή τρίλοβος οίνοχόη τοϋ τάφου 9 
( άρ. 8), ή έπιτύμβιος στήλη τοϋ Διοζότου Κλεο- 
πτολέμου τοϋ τάφου 2, τό κορινθιακόν άργυροϋν 
νόμισμα (άρ. 5) τοϋ τάφου 1 καί τά τρία χαλκά 
κερκυραϊκά νομίσματα τοϋ τάφου 9.

Τό σύνολον έπομένως τών έρευνηθέντων τά
φων, μή άφισταμένων χρονολογικώς μεταξύ των, 
άνάγεται είς τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 4ου αί. π. X. καί 
μάλιστα είς τό τρίτον τέταρτον. Ή έπιμελημένη 
κατασκευή τών τάφων, τά σχετικώς πλούσια κτερί- 
σματα, τά έξαίρετα μαρμάρινα γλυπτά τοϋ τάφου 2, 
βεβαιώνουν ότι εις τήν περιοχήν τοϋ Μιχαλιτσίου 
πρέπει νά άναζητηθή μία άγνωστος μέχρι σήμερον 
πόλις, ή όποια ένεκα τής γειτνιάσεως τών δύο θα
λασσών, τοϋ Άμβρακικοΰ καί τοϋ Ίονίου, διε- 
τήρει στενήν έπικοινωνίαν μέ τήν νοτίαν Ελλάδα, 
τήν Κέρκυραν καί πιθανώτατα μέ τήν Μ. Ελλάδα. 
Τά διεσκορπισμένα είς τούς πέριξ άγρούς όστρακα 
ώς καί κέραμοι στέγης μαρτυρούν περί τής ύπάρ- 
ξεως έκεί άρχαίας πόλεως.

Ή μεταγενεστέρα άρχαία παράδοσις άναφέ- 
ρει μίαν μόνον πόλιν είς τήν χερσόνησον τής 
Πρεβέζης, τήν όποιαν έκτισεν ό βασιλεύς Πύρρος, 
όλίγον μετά τήν οριστικήν άνάρρησίν του είς τόν 
θρόνον (297 π.Χ. ) καί πιθανώτατα κατά τό έτος 
τής γεννήσεως τοϋ πρώτου υίοϋ του, τοϋ Πτολε
μαίου (296/95), δώσας είς αύτήν τό όνομα τής 
πενθεράς του Βερενίκης, συζύγου τοϋ Πτολεμαίου 
Σωτήρος14. Ή πόλις χαρακτηρίζεται ύπό τής 
άρχαίας γραπτής παραδόσεως ώς «π ο λ ι σ μ ά- 
τ ι ο ν », εύρισκόμενον είς τήν χερσόνησον, πλη
σίον τής θαλάσσης 1δ. ’Επειδή είς τήν περιοχήν 
αύτήν καμμία άλλη πόλις, έκτος τής Νικοπόλεως, 
δέν μάς είναι γνωστή, οί νεώτεροι έρευνηταί το
ποθετούν τήν Βερενίκην είς τήν θέσιν τής ρωμαϊ-

13. Ρ. Franke, δ.ά. σ. 40 - 41, 47, 52, 55 - 56, 69, 303 - 304.
14. ΓΤλούτ. Πύρρ. 6, 1. Ό Στέφ. Βυζ., έν λ. Βερενϊκαι 

πόλεις, άναφέρει τόν Πύρρον Β’ ώς Ιδρυτήν τής πόλεως.
15. Πλουτ. Πύρρ. 6, 1. ’Αππιαν. Μιθριδ. 4.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:46 EEST - 54.226.8.97



ΗΠΕΙΡΟΣ 193

κής Νικοπόλεως 1β. Μέχρι σήμερον δμως ούδέν 
εύρημα, άρχαιότερον των ρωμαϊκών χρόνων, 
άνευρέθη είς τήν Νικόπολιν, διά νά στηρίξη τήν 
άποψιν αύτήν1!. Ή έπισήμανσις τοΰ νεκροτα
φείου τοϋ Μιχαλιτσίου είς τήν πλέον έπίκαιρον 
θέσιν τής χερσονήσου τής Πρεβέζης, πλησίον 
τών δύο θαλασσών, μας έπιτρέπει νά άναζητή- 
σωμεν έκεϊ άρχαιότερον πόλισμα, τό όποιον, 
συμφώνως πρός τάς ύπαρχούσας σοβαράς ενδεί
ξεις, ό βασιλεύς Πύρρος μετωνόμασεν όλίγας 
δεκαετίας βραδύτερον είς Βερενίκην ή Βερονι- 
κίδα16 17 18, έπιθυμών άφ’ ένός μέν νά τιμήση τήν 
πενθεράν του, σύζυγον τοϋ Πτολεμαίου Α' τής 
Αίγυπτου, άφ’ έτέρου δέ νά καλύψη πολιτικός 
έπιδιώξεις διά τής ίδρύσεως, είς τό πλέον έπί- 
καιρον σημεΐον τοϋ Άμβρακικοϋ, παρά τόν εΐσ- 
πλουν, έναντι τής Άμβρακίας, καί έπί τής θα
λάσσιος όδοϋ πρός Κέρκυραν καί Μ. Ελλάδα, 
ναυτικής βάσεως19.

Δέν είναι γνωστόν τό άρχαιότερον όνομα τοϋ 
πολίσματος τούτου.

Είς τήν περιοχήν αυτήν, άπό τοϋ άρχαίου 
φρουρίου Άμβράκου20 μέχρι τοϋ είσπλου τοϋ 
Άμβρακικοϋ, άναφέρεται κατά τάς έπιχειρήσεις 
τοΰ Φιλίππου Ε', πόλις Χαράδρα, κατέχουσα έπί- 
καιρον γεωγραφικήν θέσιν. Δι’ αύτής διήλθεν ό 
Φίλιππος, μετά τήν άλωσιν τοΰ Άμβράκου καί 
τήν παράδοσίν του είς τούς Ήπειρώτας, σπεύδων 
νά διαβή τό στόμιον τοϋ Άμβρακικοϋ κόλπου, 
παρά τό Άκτιον21. Είς τήν Χαράδραν έπίσης

16. Ε. Oberhummer, RE III, στ. 280,2. Philippson- 
ICirsten, Die Griech. Landsehaften II, 1 σ. 109-110. 
P. L6v6que, Pyrrhos 1957 σ. 122 - 123 καί ύποσ. 8 μέ 
σχετικήν βιβλιογραφίαν. ’Αμφιβάλλει 6 D. Iiienast, RE 
έν λ. Pyrrhos (άνάτυπον, στ. 16 καί ύποσημείωσις ).

17. Πρβλ. καί D. Kienast, έ.ά., θησαυρός έξ 600 
αργυρών νομισμάτων (515 Κορίνθου, 75 Ίστιαίων, 1 Φι
λίππου Β' κ.δ.) έκ τής περιοχής Πρεβέζης, ίσως προέρχεται 
έκ Μιχαλιτσίου, L. Breglia, Rend. Accad. Lett, e Bel
le Arti, Napoli NS 1941, Nr. 7,834. Πρβλ. καί P. L0v6(iue, 
έ.ά. σ. 236 καί ύποσ. 3. ίBm]nvly.q! [Ήπε]ιρώτις μνημονεύεται 
είς έπιτύμβιον πλάκα έξ ’Αθηνών τού 3/2 π. X. αί. Meritt, 
Hesperia 1954, σ. 270 Nr. 99. Έκ τής περιοχής τής άρ- 
χαίας αύτής πόλεως προέρχεται καί ή χαλκή κάλπη τοΰ 
5ου π. X. αί., μέ καΰσιν νεκροΰ καί μικρότατα άγγεϊα, εύρε- 
θεΐσα τυχαίως ΒΑ τοϋ μεγάλου θεάτρου τής Νικοπόλεως, 
έπί τών νοτίων αντερεισμάτων τών υψωμάτων Μιχαλιτσίου, 
είς θέσιν « Κολιαδήμα » Σ. I. Δάκαρης, Α.Δ 1960, Χρονικά, 
σ. 207, Πίν. 173 ς.

18. Πρβλ. καί Philippson - Kirsten έ.ά. σ. 110, ύποσ. 1.
19. Ρ. L6v0que έ.ά. σ. 123. Philippson - Kirsten, έ.ά. 

σ. 110.
20. Πολύβ. IV 61. Τό σημερινόν Φειδόκαστρον. Σχε- 

τικώς N.G.L. Hammond, The Colonies of Elis in Cas- 
sopaea, ’Αφιέρωμα είς τήν "Ηπειρον, ’Αθήναι 1954, σ. 
30-31 καί χάρτης σ. 34.

21. Πολύβ. IV 63,4.

άπεβιβάσθησαν τό 189 π. X. οί παρά τήν Κεφαλ
ληνίαν συλληφθέντες άπεσταλμένοι είς Ρώμην 
Άμβρακιώται καί Αίτωλοί, οί όποιοι άκολούθως 
μετήχθησαν πρός ασφάλειαν είς τό έσωτερικόν, 
είς τό Βουχέτιον, καί έφυλάσσοντο έκεϊ έπιμε- 
λώς22. Έκ τής απελευθερωτικής έπιγραφής έκ 
Δωδώνης (SGDI, 1352) έπίσης, είς τήν όποιαν μνη
μονεύονται τρεις μάρτυρες έκ τής πόλεως Χαρά
δρας, καί είς Άμυμνος (Κασσωπαϊος), προκύ
πτει ότι ή Χαράδρα έκειτο είς τήν Κασσωπαίαν 
ή πλησίον (άνατολικώς) ταύτης23. Έπί τής 
ζώνης αύτής, μεταξύ Άμβράκου καί είσπλου, δια
τηρούνται τά λείψανα δύο άρχαίων οικισμών, 
τής Σαλαώρας, μεταξύ τών λιμνοθαλασσών Λο- 
γαροϋ καί Τσουκαλιό, καί τοϋ Μιχαλιτσίου. 
Είς μίαν τών θέσεων τούτων πρέπει λοιπόν νά 
τοποθετήσωμεν τήν άρχαίαν Χαράδραν24. Ή 
θέσις τοϋ Μιχαλιτσίου ύπήρξεν, ώς είπομεν, 
άπό στρατηγικής άπόψεως σημαντική, δεσπό
ζουσα όλοκλήρου τής χερσονήσου, τοϋ είσπλου 
καί τής όδοϋ πρός τό έσωτερικόν τής ’Ηπείρου 
καί τό Βουχέτιον. Διά τούς λόγους τούτους δύ- 
ναται νά διεκδική πρώτη τό όνομα τής άρχαίας 
Χαράδρας καί τής έλληνιστικής Βερενίκης.

Τό πρώτον όνομα μνημονεύεται ύπό τής άρ
χαίας γραμματείας καί έπιγραφικώς25, τό δεύ
τερον δέ μόνον ύπό τής μεταγενεστέρας άρχαίας 
φιλολογίας. Τό φαινόμενον δέν είναι άσύνηθες, 
διότι καί άλλαι πόλεις καί φϋλα τής ’Ηπείρου 
άναφέρονται μέ δύο ονόματα, τό έπιχώριον καί 
αρχικόν, μνημονευόμενον έπιγραφικώς καί φιλο- 
λογικώς, καί τό έπίκτητον, γνωστόν κυρίως είς 
τούς νοτίους Έλληνας 2β. Τό ότι τό όνομα Βερε
νίκη έμφανίζεται πρός στιγμήν, ώς διάττων ά- 
στήρ, κατά τούς χρόνους τής βασιλείας τοϋ Πύρ- 
ρου, έξηγεϊται έκ τοΰ γεγονότος, ότι τό άρχαιό-

22. Πολύβ. XXI 26, 8, XII, 9,7. Πρβλ. Hammond έ.ά. 
σ. 35.

23. Πρβλ. Μ. Nilsson, Studien zur Gesehichte des 
alten Epeirus 1909, σ. 53. Δ. Εύαγγελίδης, Ή*. Χρονι
κά 1935 σ. 263. L. Robert, Hellenica I (1940) σ. 98. N.G. 
L. Hammond, έ.ά. σ. 35, RE III, στ. 2113-2114. Σ. I. Δά
καρης, έ.ά. σ. 101 - 102.

24. Μέ τά έρείπια τής Σαλαώρας ταυτίζουν τήν πόλιν 
Χαράδραν ό Hirschfeld, RE III, έ.ά., Oberhummer, 
Akarnanicn 1887 σ. 26. I1’. \V. \Yalhank, A historical 
commentary on Polybius, 1957, είς Πολύβ. IV 63, 4 - 5 
(σ. 517). Ό Leake, Travels in Northern Greece IV 
σ. 255, τοποθετεί είς Ρωγούς, ό δέ Φ. Πέτσας, ΑΕ 1950-51, 
Χρονικά, σ. 40, ύποσ. 1, άποκλίνει ύπέρ τής Στρογγυλής, 
όπου ρωμαϊκά λείψανα κτηρίων καί ψηφιδωτοΰ.

25. Πολύβ. IV 63,4. XXII 26,7. SGDI 1352. Ήπ. Χρον. 
έ.ά. σ. 260, στ. 8.

26. Σ. Ί. Δάκαρης, έ.ά. σ. 109 - 111, ένθα πλείονα παρα- 
δείγματα.

13
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τερον όνομα Χαράδρα ύπήρςεν έπικρατέστερον, 
διατηρηθέν πάντως κατά τόν 3 - 2ον π. X. αιώνα, 
καί διά τοΰτο ύπερίσχυσεν τού έπικτήτου ονό
ματος 27. Τέλος, τό όνομα Χαράδρα, όφειλόμενον 
εις τήν φυσικήν διαμόρφωσιν τής περιοχής28 29, 
άρμόζει εις τόν οικισμόν των ΰψωμάτων τοϋ Μι- 
χαλιτσίου μέ τάς πολυαρίθμους χαραδρώσεις τοϋ 
έδάφους, καί όχι εις τό πόλισμα τής Σαλαώρας, 
ευρισκόμενον έπί άλιτενοϋς έδάφους, μεταξύ δύο 
λιμνοθαλασσών.

Παλαιορόφορος

Κατά τήν αύτήν περίοδον έξετελέσθη δοκι
μαστική έρευνα καί εις τό άρχαΐον νεκροταφεϊον 
άνατολικώς τής αρχαίας άκροπόλεως τού χωρίου 
Παλιοροφόρου, εις θέσιν « Καμίνια », μίαν ώραν 
δυτικώς τής κωμοπόλεως Λούρου. Έκεΐθεν 
προέρχεται χαλκοϋν άγαλμάτιον πεπλοφόρου 
κόρης, τού αύστηρού ρυθμού, λαβή κατόπτρου 
τού Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου ’Αθηνών2β. 
’Ολίγον δυτικώτερον διατηρούνται τά έρείπια 
πολυγωνικού τείχους αρχαίας άκροπόλεως 
( Π ί ν. 224α), τήν όποιαν ό Ν. Ilammond ταυτίζει 
μέ αρκετήν πιθανότητα μέ τήν Έλάτριαν ή Έλά- 
τειαν, τήν προμνημονευθεΐσαν κατά τάς έπιχει- 
ρήσεις τού Φιλίππου Β'30 31.

Ή κυρία πύλη τού κάστρου εύρίσκεται έπί 
τής νοτιάς πλευράς, πρός τήν όμαλωτέραν τοιαύ- 
την τού ύψώματος, διατηρούσα έπί τής δεξιάς 
πλευράς όρθογώνιον πύργον. Είναι γνωστή σή
μερον μέ τό όνομα « Πόρτα τής Καπετάνισσας ». 
Εις τήν βάσιν τής άριστεράς παραστάδος τής 
πύλης διατηρείται μεγάλος όρθογώνιος τόρμος 
πρός τοποθέτησιν τής όρθογωνίου χαλκής πλα
κάς, έπί τής όποιας περιεστρέφετο ό αξων τής 
πύλης μέ τόν όλμον. Περί τά τριάκοντα έκατοστά 
έσωτερικώς δεύτερος τόρμος έχρησίμευε διά τήν 
άσφάλισιν τής πύλης. Ή πλευρά αΰτη παρου
σιάζει έπιμελεστέραν τοιχοδομίαν, ένφ αΐ λοιπαί, 
όλιγώτερον όραταί καί προσιτοί, ύπολείπονται 
εις έπιμέλειαν κατασκευής **. Εις τό έσωτερικόν

27. Ότι είς τάς μεταβολάς ταύτας, κατά τούς χρόνους 
τής ’Ηπειρωτικής Δημοκρατίας (234/33 - 168/7 π. X.), 
ύποκρύπτεται πιθανώς άντίδρασις είτε κατά των ξένων άποί- 
κων είτε κατά τής καταλυΟείσης βασιλείας, βλ. Σ. Ί. Δά- 
καρη, έ.ά. σ. 111.

28. L. Robert, 6. ά. σ. 98.
29. ΑΑ 53 (1938) σ. 543 - 552, εικ. 1-2. Περί τής θέ- 

σεως, Philippson - Kirsten, έ.ά. 107 καί ύποσ. 4.
30. Έ. ά. σ. 33 - 34. Έν τοιαύτη περιπτώσει έξηγεΐται 

ή στενή τεχνοτροπική όμοιότης τού άγαλματίου πρός τό έξ 
’Ολυμπίας (Olympia IV, πίν. 9, Nr. 56, ΑΑ. έ.ά. σ. 547 -48 
είκ. 3 - 4 ) καί ώς έκ τούτου δέ θά δυνάμεθα νά συνδέσωμεν 
καί τά δύο μέ ήλειακόν έργαστήριον.

31. Ό Ν. G. L. Hammond, αύτ. σ. 32, άνσφέρει δύο

τής άκροπόλεως, έπί τού ύψηλοτέρου σημείου τού 
κάστρου, δεύτερον τείχος άπετέλει τό καταφύ- 
γιον τών άμυνομένων.

Χαμηλότερον, ύπό τήν βορείαν πλευράν, 
διέρχεται ό άγωγός τού ρωμαϊκού υδραγωγείου 
τής Νικοπόλεως, μέ άφετηρίαν τόν "Αγ. Γεώρ
γιον, περί τό 55ον χιλιόμετρον τής όδοΰ Ίωαν- 
νίνων - Πρεβέζης.

Ό άγωγός, τροφοδοτούμενος άπό τάς πλού
σιας πηγάς τού Άγ. Γεωργίου, φέρεται άρχικώς 
έπί δύο συγκλινουσών ρωμαϊκών γεφυρών μέχρι 
τής άπέναντι όχθης τού ποταμού Λούρου 32. 
Έκεΐθεν, δι’ ύψηλής καί μακράς λαξευτής σή- 
ραγγος (Πίν. 224 β), πρό δύο μόλις έτών άπο- 
καλυφθείσης, διαπερώσης τά άσβεστολιθικά βου
νά τού 'Αγ. Γεωργίου, δεξιά τής όδοΰ Ίωαννίνων, 
έξέρχεται είς τήν πεδιάδα τού Θεσπρωτικοΰ, 
άκολούθως δέ στρέφεται πρός νότον διά νά συ- 
ναντήση παρά τό χωρίον Στεφάνη (Καντζά) 
τήν έθνικήν οδόν πρός Πρέβεζαν ( βλ. Σ χ ε δ. 1). 
Περαιτέρω διερχόμενος παρά τόν Παλαιορό- 
φορον, παρακάμπτει τό Ζάλογγον, προσεγγίζει 
εις τόν ’Αρχάγγελον καί έκεΐθεν μέ τήν βοήθειαν 
τοξοστοιχίας καταλήγει είς τό μεγάλον ύδρα- 
γωγεϊον τής Νικοπόλεως, γνωστόν σήμερον μέ τό 
όνομα « Μποΰφι »33.

’Ολίγον χαμηλότερον τής άκροπόλεως Πα- 
λαιοροφόρου καί τοϋ υδραγωγείου διατηρείται, 
είς τόν αγρόν τού Άριστάρχη Γκόγκα, άρχαΐον 
φρέαρ, έπενδεδυμένον έσωτερικώς μέ έπιμελημέ- 
νην πολυγωνικήν τοιχοδομίαν (Πίν. 224 γ). 
Είς τόν αυτόν άγρόν, πλησίον ρεύματος, διακρί- 
νονται λείψανα οικοδομήματος έκ μικρών λιθαρίων 
καί άσβέστου ώς καί ίχνη ψηφιδωτού δαπέδου, 
ρωμαϊκών ή παλαιοχριστιανικών χρόνων. Νοτίως 
τής άκροπόλεως, πλησίον έτέρας ρεματιάς, διερ- 
χομένης μεταξύ τών άγρών τού Σπ. Δρόσου καί 
Βασ. Οικονόμου, διατηρούνται είς τό βάθος τής 
κοίτης όλίγα λείψανα κιβωτιοσχήμων τάφων 
μεγάλων διαστάσεων, μέ έπιμέλειαν κατεσκευα- 
σμένων, οί όποιοι άνήκον είς εύπορωτέρας οικο
γένειας τής άρχαίας πόλεως.

Ή άνασκαφική έρευνα είς τήν θέσιν «Καμί
νια » άπεκάλυψε μερικούς προχείρους καί πτωχι
κούς κιβωτιοσχήμους καί κεραμοσκεπεϊς τά-

ρυθμούς καί δύο περιόδους τού τείχους· άλλά πρόκειται περί 
διαφοράς ώς πρός τήν κατασκευήν καί επιμέλειαν εργασίας.

32. Φ. Πέτσας, ΑΕ 1950- 51, Χρονικά, σ. 40, είκ. 17 - 18.
33. Ότι τό μέγα ρωμαϊκόν οικοδόμημα « Μποϋφι » δέν 

είναι άνάκτορον ( Leake ) ούτε βουλευτήριον ( Φιλαδελφεύς, 
ΠΑΕ 1913, σ. 108-9 πρβλ. καί RE XVII, στ. 512 - 513 ), 
άλλά κεντρικόν ύδραγωγεΐον τής πόλεως, είς τό όποιον 
κατέληγεν ό έπί τοξοστοιχίας φερόμενος ύδραγωγός, βλ. 
Σ. Ί. Δάκαρην, ΑΕ 1952, Χρονικά, σ. 16 - 18, είκ. 4-5.
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φους, είτε συληθέντας παλαιότερον, είτε ανευ 
κτερισμάτων. Μοναδικήν έξαίρεσιν άπετέλεσε 
πολυγωνικός ταφικός περίβολος, μέ δύο τάφους, 
ένα κιβωτιόσχημον, διαστάσεων 0,80 X 2 μ., καί 
ένα κεραμοσκεπή μήκους 1 μ. περίπου34 * *. Ό 
πρώτος, έκτος τοϋ νεκρού, περιείχε σιδηράν 
αιχμήν δόρατος, μήκους 0.335 μ., δύο χαλκά νο
μίσματα τών Κασσωπαίων, τών χρόνων 343/ 
42-330/325 π. X., όμοια μέ τά νομίσματα τοϋ 
τάφου 4 τοϋ Μιχαλιτσίου, μίαν άγνύθα καί τρία 
έγχωρίας κατασκευής πήλινα, άβαφή αγγεία, 
έχοντα περίπου τό σχήμα τής γνωστής δακρυ- 
δόχου, άλλά μέ σφαιρικόν σώμα καί βραχύν λαι
μόν καί πόδα (δεύτερον ήμισυ 4ου π. X. αί.). 
Εντός τού παιδικού κεραμοσκεποϋς τάφου όπήρ- 
χον δύο μελαμβαφεΐς μικροί κύαθοι, ύψους 5 καί 
4 έκ., ό μεγαλύτερος μέ όριζοντίαν λαβήν, ό 
μικρότερος ανευ λαβής (διαμ. 7,5 καί 5,6 έκ. άντι- 
στοίχως), οί όποιοι είχον συντροφεύσει τήν σύν
τομον ζωήν τού μικρού παιδιού.

Μεσοπόταμον Φαναριού

Μέ δαπάνην τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
ήρευνήθη ό πρός βορράν τοϋ κεντρικού ίεροϋ 
χώρος, ό όποιος περιελάμβανεν εύρύχωρον διά
δρομον (Π ί ν. 224 ε) μέ τρεις πύλας καί τρία 
δωμάτια, βορείως τοϋ διαδρόμου (Π ί ν. 224 δ), 
προοριζόμενα διά τήν έγκοίμησιν καί τήν προε
τοιμασίαν τών προσκυνητών. Τέταρτον δωμάτιον 
ύπήρχε κατά τό βόρειον ακρον τοϋ άνατολικοϋ 
διαδρόμου, τό όποιον πιθανώς έχρησίμευε διά 
τήν τελικήν προετοιμασίαν τών χρηστηριαζο- 
μένων. Έκτενεστέρα περιγραφή περί τούτου έχει 
δημοσιευθή είς τό Έργον τής ’Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας 1962, σ. 118-125.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Νεολιθικόν σπήλαιον Σίδερης-Φιλιατών

Άνεκαλύφθη δλως τυχαίως υπό κατοίκου τοϋ 
γειτονικού χωρίου ’Αετός, ό όποιος άπεκόμισεν 
έκείθεν τμήμα ανθρωπίνου κρανίου καί όλίγα 
όστρακα. Τήν 7ην Αόγούστου ό έκτακτος Επιμε
λητής ’Αρχαιοτήτων κ. Σπ. Μουσελίμης έπεσκέ- 
φθη τό σπήλαιον, περισυλλέξας όλίγα άκόμη ό
στρακα ( Π ί ν. 225 α ).

Ή ’Αρχαιολογική 'Υπηρεσία διέθεσε μικράν 
πίστωσιν, άλλά ή μεγάλη ύγρασία είς τό έσωτε- 
ρικόν καί ή κατάστασις τοϋ σπηλαίου δέν έπέ- 
τρεψαν είς τόν γράφοντα τήν έρευναν. Έπί πλέον

34. Ή συνήθεια τ&ν ταφικών περιβόλων υπήρξε πολύ
διαδεδομένη είς τήν Ήπειρον, ΠΑΕ 1952, σ. 368 καί ύποσ.
3, A3 I >55 ( 1951 ) σ. 23 ( Χρονικά ).

τεράστιοι όγκοι τής οροφής έχουν καταπέσει έπί 
τοϋ δαπέδου. Ένεκα τούτων τών λόγων ή παρα
μονή καί ή εργασία έντός τοϋ άποκρήμνου θαλάμου 
τοϋ σπηλαίου είναι δυσχερεστάτη. Άλλωστε, 
φαίνεται απίθανος ή ΰπαρξις άδιαταράκτου στρώ
ματος. Μόνον ή είσοδος τού σπηλαίου διατηρεί 
μικράν έπίχωσιν, ή όποια όμως φαίνεται ότι έχει 
σχηματισθή έκ τών έναποθέσεων ρεύματος, τό 
όποιον διέρχεται πρό τοϋ στομίου. Τό σπήλαιον 
εύρίσκεται δύο ώρας νοτίως τών Φιλιατών, με
ταξύ τών χωρίων Σίδερης καί ’Αετού, 1000 μέτρα 
περίπου άνατολικώς τής «Σκάλας», γραφικής 
χαράδρας μέ τά χαρακτηριστικά έρείπια ένός 
πύργου ένετικοϋ, διά μέσου τής όποιας ρέει ό 
Καλαμδς. Συντομώτερον φθάνει κανείς άπό τό 
72ον χιλιόμετρον τής όδοϋ Ίωαννίνων - Ήγου- 
μενίτσης, διά τής γεφύρας « Μεταξά », μετά πο
ρείαν δύο ώρών. Έπί τών νοτίων κλιτύων τοϋ 
βουνού, μερικάς έκατοντάδας μέτρων άνατολικώς 
τοϋ Καλαμά, εύρίσκεται τό σπήλαιον τής Σίδερης, 
έντός μικράς χαράδρας.

Τά όστρακα άνήκουν είς τήν κατηγορίαν τής 
μονοχρώμου κεραμεικής τής παλαιοτέρας νεο
λιθικής περιόδου ( Α1, Π ί ν. 225 α )3ί. Ό πηλός 
σχετικώς ακάθαρτος, μέ κόκκους άμμου, Ιδίως 
είς τά όστρακα μέ χονδρότερα τοιχώματα, καί 
μέ άραιά τρίμματα χαλαζίου.’Ενίοτε, ό πυρήν είναι 
μελανός, έξ αιτίας τής άτελοϋς όπτήσεως. Συχνά 
ή έπιφάνεια ποικίλλει είς χρωματισμόν, άπό 
μελανόν καί μελανότεφρον έως καστανόν, κερα- 
μοειδή καί ρόδινον μέ τοπικάς διαβαθμίσεις έρυ- 
θρωπάς ή μελανάς. Είς τά όστρακα έπιμελεστέ- 
ρας τεχνικής ή έπιφάνεια είναι στιλβωμένη. Γε
νικώς ή τεχνική είναι έξειλιγμένη, παρομοία μέ 
τήν τεχνικήν τών μονοχρώμων καστανομελάνων 
αγγείων τής Δωδώνης καί τής Καστρίτσης’τής 
έποχής τού Χαλκοΰ ( κατηγορία III)3β.’/Βέβαιον 
σχήμα άγγείου είναι ή σφαιρική άωτος φιάλη, 
άνευ ιδιαιτέρας βάσεως 37. Τά χείλη είτε λεπταί
νουν είς τήν κορυφήν, είτε έκτείνονται πρός τά 
έξω (Σ χ ε δ. 2 ), σχηματίζοντα πλατείαν στε
φάνην. Στρογγυλοί θηλαί ποικίλλουν τήν έπιφά- 
νειαν τοϋ άγγείου. Αί λαβαί είναι ταινιόσχημοι, 
αί δέ βάσεις σχηματίζονται μέ τήν έπιπεδοποίησιν 
τού σώματος. Μετά τών έλαχίστων έγχαράκτων 
όστράκων τής Καστρίτσης (Α2) άποτελοϋν τά 
νέα όστρακα τού σπηλαίου τής Σίδερης τά πρώτα

35. Χρ. Τσούντα, Αί προϊστορικοί άκροπόλεις Διμηνίου 
καί Σέσκλου, σ. 159 κέ.

36. Σ. Ί. Δάκαρης, ΠΑΕ 1951, σ. 178- 180. 1952,
σ. 368 - 373, Fr. Schachermeyr, Anzeiger Altertumswis- 
senschaft X (1957) σ. 95.

37. Τσούντας, δ.ά. σ. 160, είκ. 70.
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στοιχεία ζωής είς τήν Ήπειρον κατά τήν παλαιο- 
τέραν νεολιθικήν περίοδον 8β.

Ρίζιανη

Έκ τής περιοχής τήςκοινότητοςΆγ. Γεωρ
γίου (Ρίζιανης) Θεσπρωτίας προέρχεταιόέξ 
όρειχάλκου διπλοΟς πέλεκυς ( Π ί ν. 225 β ), 
θαυμασίως διατηρούμενος, έν άκόμη δείγμα τής

Σχεδ. 2. Κατατομή προϊστορικών όστράκων 
σπηλαίσυ Σίδερης

εύρείας διαδόσεως τοΟ λάβρεως είς τήν Ήπειρον 
έκτός τής Δωδώνης 38 39. Άνευρέθη ύποκάτω άσβε- 
στολιθικών στρώσεων υπό τοΰ έκεί έργαζομένου 
λατόμου Λεωνίδα Χουλιάρα40. Ίσως είχεν άπο- 
κρυβή ποτέ όπό έργαζομένου ή είχε καταπέσει 
έντός ρωγμής, διολισθήσας μέχρι τοΰ σημείου 
έκείνου. Μήκος 0,223 μ., μέγιστον πλάτ. 0,07 μ., 
έλάχιστον 0,041 μ., όπή έλλειπτική, μεγίστης 
διαμέτρου 0,043μ., όξείδωσις μελανή μέ πρασι
νωπήν έξάνθησιν. Έχει χυθή έντός μήτρας έκ

38. Μέ έξαίρεσιν τάς άνασκαφάς είς τό ίερόν τής Δωδώ
νης καί Καστρίτσαν και τούς ΥΕ τάφους τοϋ Καλπακίου, 
ή Ήπειρος είναι έλάχιστα γνωστή άπό άπόψεως προϊστο
ρικής έρεύνης. Συστηματική όμως έρευνα θά έφερεν αναμ
φιβόλους είς φως σημαντικά στοιχεία περί τοΟ νεολιθικού 
πολιτισμού της, τά όποία θά ήδύναντο νά συμβάλουν είς τήν 
έπίλυσιν τών ύφισταμένων προβλημάτων. Πρβλ. τήν πρό
σφατον άνακάλυψιν ύπό τοΰ Ε. S. Higgs (Man 1963, 6.2, 
είκ. 1 - 2) Παλαιολιθικής θέσεως τής μέσης περιόδου ( Αιι- 
rignacienne) είς τήν περιοχήν 'Αγ. Γεωργίου Πρεβέζης, 
έκεϊ άκριβώς όπου διέρχεται ύπογείως ή σήραγξ τοΰ υδρα
γωγείου τής Νικοπόλεως βλ. σελ. 194 τής παρούσης έκ- 
θέσεως.

39. Έτεροι δύο έκ σιδήρου έκ Καστρίτσης, ΠΑΕ 1951, 
σ. 175. Όμοιος, άλλά μεγαλυτέρων διαστάσεων, είς τήν 
Συλλογήν Παρηγορητίσσης Άρτης.

40. Έχουν καταστή πολύ γνωστά τά λατομεία τής Ρί
ζιανης μέ τήν ποιότητα τών λίθων χρώματος ροδίζοντος, 
χρησιμοποιουμένων σήμερον δν’ έσωτερικάς έπιστρώσεις 
§απέδων.

δύο τεμαχίων προσηρμοσμένων, άλλά τά ίχνη τής 
προσαρμογής έχουν άπαλειφθή έπιμελώς. Πλη
σίον τοΰ λατομείου, δεξιά τής όδοΰ Ίωαννίνων- 
Ήγουμενίτσης, διατηρούνται λείψανα ένδιαφέ- 
ροντος άρχαίου οίκοδομήματος. Είς τήν περιοχήν 
άνευρίσκονται όστρακα έλληνιστικά.

Ντόλλιανη

Περί τά δύο χιλιόμετρα βορειοδυτικώς, έπί 
τής άπέναντι όχθης τοΰ ποταμού Καλαμα (Θυά- 
μιδος) καί έπΐ λόφου, περιβαλλομένου ύπό τοΰ 
ποταμοΰ, ύψώνονται τά έρείπια τειχών καί οικη
μάτων τής Ντόλλιανη ς, μιας έκ τών καλύτερον 
διατηρουμένων άκροπόλεων τής Ηπείρου. Οί 
πλακοειδείς τραπεζιόσχημοι λίθοι, κατ’ ίσο- 
δόμους στρώσεις τοποθετημένοι, έχουν λαξευ- 
θή έπιμελώς περί τούς αρμούς, τό δέ πρόσωπον 
είναι είργασμένον διά σφύρας (Π ί ν. 225 γ). 
Έπιμελεστέραν έργασίαν παρουσιάζουν ό ίσο- 
δομικός πύργος ( Π ί ν. 225 δ ), μέ ταινιωτήν λά- 
ξευσιν είς τάς γωνίας, καί τό πρός βορράν τού
του τμήμα τοΰ τείχους. Έπί τοΰ πύργου τοξοστοι- 
χία έκ πέντε πεσσών άνήκει είς μεταγενέστερον, 
άγνώστου ήλικίας, οικοδόμημα. Έντός τής άκρο- 
πόλεως διατηροΰνται οικοδομήματα μέ μικροτέ- 
ρους, άλλά φυσικώς κανονικούς πλακοειδείς λί-

παραστάδων πύλης τοΰ τείχους τής Ντόλ- 
λιανης

θους, άνευ άσβέστου, ένίοτε όμως καί μέ χρήσιν 
άσβέστου, ώς συνδετικής ύλης.

Είς τό κέντρον τής άκροπόλεως μεμονωμένος 
ίσχυρός πύργος ρωμαϊκών χρόνων έχρησίμευεν 
ώς ύστατον καταφύγιον τών άμυνομένων. Είναι 
κατεσκευασμένος έκ μικρών λίθων κατά τό πλεϊ- 
στον καί άσβέστου, ώς συνδετικής ύλης, άλλ’ είς 
τήν πρόσοψιν έχρησιμοποιήθησαν μεγάλοι λίθοι,
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προερχόμενοι έκ τοϋ αρχαιότερου έλληνιστικοΰ 
τείχους. Τοΰτο ακολουθεί τήν φυσικήν διαμόρ- 
φωσιν τοΟ λόφου, ό όποιος, ώς χερσόνησος, περι
βάλλεται Οπό τοϋ ποταμού, πρός τόν όποιον κα
τέρχεται ή βορειοδυτική καί δυτική πλευρά μέ

Σχεδ. 4. Κατατομή κυματιοφόρου βάσεως 
παραστάδος τοϋ τείχους τής Ντόλλιανης

τούς δύο όρθογωνίους πύργους. Ή καλώς δια- 
τηρουμένη ΒΑ κυρία πύλη περιστοιχίζεται ύπό 
δύο ορθογωνίων πύργων. Αί παραστάδες τής πύ
λης φέρονται έπί κυματιοφόρου βάσεως, ώς πο
διού (ύψους 0,38 μ., πλάτους 0,75 μ.), μέ κοιλό-

Σχεδ. 5. Σκαρίφημα κατατομής βάσεως 
τών παραστάδων τής ΒΑ πύλης τής άρ- 

χαίας άκροπόλεως τής Ντόλλιανης

κυρτόν κατατομήν, τοϋ 3ου π. X. αίώνος πιθανό
τατα (Σ χ ε δ. 3, 4, 5). Ή όλη όχύρωσις μαρτυρεί 
φρουριακοϋ χαρακτήρος έλληνιστικήν άκρό- 
πολιν, μέ έπισκευάς καί προσθήκας ρωμαϊκών 
χρόνων, Ισως δέ καί μεταγενεστέρας άκόμη.

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Είς τό Άλποχώρι Μπότσαρη τής περιο
χής Λάκκας - Σουλίου καί εις τόν άγρόν τοϋ Νά- 
κου Κωνσταντα άνευρέθησαν δύο κιβωτιόσχημοι 
τάφοι. Ό είς περιείχε, παρά τάς κνήμας τοϋ νε
κρού, μερικούς πλατυκεφάλους ήλους σιδηροϋς, 
όμοιους μέ έκείνους τούς όποιους χρησιμοποιούν 
σήμερον οί χωρικοί είς τά υποδήματα. Περισσό
τεροι ήλοι άνευρέθησαν είς τόν έτερον τάφον, 
είς τήν χώραν τής κοιλίας καί τών κνημών, ήσαν 
δέ προφανώς διακοσμητικοί δερμάτινης κνημΐδος 
καί ζώνης41. Εντός τοϋ τάφου ΰπήρχον έπίσης 
χαλκοΰν ρωμαϊκόν νόμισμα έφθαρμένον, πιθανώς 
τοϋ Nero Claudius Dusus, κοπέν περί τό 40 μ.Χ. 
δύο πήλινα άγγεϊα, λύχνος πήλινος, καί δύο ύά- 
λιναι φιάλαι (unguentaria). Άμφότεραι μέ υψη
λόν λαιμόν, σώμα ίσχυρώς πεπιεσμένου κώνου, 
βάσιν έπίπεδον (Π ί ν. 226α), έχουν τό χρώμα 
καί τήν διαφάνειαν τοϋ νεροϋ μέ πρασινωπήν 
άπόχρωσιν (ϋψος 0.19 μ.). Ό τύπος άπαντα είς 
τήν Κύπρον κατά τόν 2ον μ.Χ. αί., άλλά είς τήν Ελ
λάδα διατηρείται έν χρήσει, συμφώνως πρός τά 
γνωστά δεδομένα, μέχρι τοϋ 4ου μ. X. αί. η.

Έκ Καστάνιανης Πωγωνίου (θέσιςΚλη- 
ματιά ή Γραβιά), έπί τής έλληνοαλβανικής μεθο
ρίου, προέρχεται ή λίθινη έπιτύμβιος στήλη (Π ί ν. 
226 β). Άνευρέθη τό έτος 1915 ύπό τών αδελφών 
Κωνστ. καί Ίωάννου Τζούτη, μεταφερθεΐσα είς 
τήν οικίαν τοϋ Γεωργίου Ζήση Ρούμπη, όπου καί 
έφυλάσσετο, παρεδόθη δέ ύπ’ αύτοϋ διά τοϋ άστυ- 
νομικοϋ σταθμοϋ είς τήν Εφορείαν ’Αρχαιοτήτων. 
Λείπουν τό πρός τήν βάσιν καί τό άνω άριστερόν 
τμήμα τής άετωματώδους έπιστέψεως (σφζό- 
μενον ύψος 0,345 μ., πλάτ. 0,275 μ.). 'Υπό τούς 
γεισίποδας ταινία έπί τής όποιας τρίστιχος έπι- 
γραφή μέ έλληνολατινικούς χαρακτήρας : Ρ. Pa- 
tullius/Zcosimus P(h)ilera)s/sal(v)ete. Ύπό τούς 
δύο πρώτους στίχους έγχάρακτος γραμμή έχρη- 
σίμευεν ώς όδηγός. "Αγνωστον έάν είς τό τύμπανον 
ύπήρχε γραπτή παράστασις. Πρόκειται περί δύο 
φρουρών, Έλληνος καί Ρωμαίου, φονευθέντων 
πιθανώς καί ταφέντων είς τόν αυτόν τάφον ύπό 
κοινήν έπιτύμβιον στήλην. Ή έπιγραφή έχα- 
ράχθη ύπό Έλληνος τεχνίτου, ό όποιος δέν έγνώ- 
ριζε τήν λατινικήν, διότι είναι φανερόν ότι συγ-

41. Αί πληροφορίαι όφείλονται είς τόν έκτ. επιμελητήν 
τής περιοχής, Δημοδιδάσκαλον Ρωμανού, Νικ. Παπαδόπου- 
λον. Περί άλλων εύρημάτων τής περιοχής βλ. ΑΔ 16 (1960 ) 
Χρονικά, 200-201.

42. Gl. D. Weinberg, Evidence of Glass Manufa
cture in Ancient Thessaly, AJA 66 (1962) σ. 130, πίν. 
26 είκ. 5.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:46 EEST - 54.226.8.97



198 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961 /2) : ΧΡΟΝΙΚΑ

χέει τά δύο άλφάβητα (2-1 π.X. αΐ.;). Λίθος 
υπόλευκος πωρώδης καί μαλακός μέ κιτρινωπήν 
έπιφάνειαν.

Δωδώνη

Έξηκολούθησαν αί έργασίαι άπομακρύνσεως 
τών πέριξ τού θεάτρου έπιχώσεων καί τών κατα- 
πεσόντων όγκολίθων έκ τών υψηλών αναλημμά
των, πρός τόν σκοπόν, ϊνα έξακριβωθή ή κατά- 
στασις τούτων καί έν συνεχεία έπιχειρηθη ή στε- 
ρέωσίς των. Τοιουτοτρόπως διεπιστώθησαν μερι
κοί νέαιάρχιτεκτονικαί λετομέρειαι πέριξ τού κοί
λου, περί τών όποιων σύντομον μνείαν παρέχομεν 
εις τό ΑΔ 1960.

Κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών τούτων 
άνευρέθησαν οκτώ αργυρά νομίσματα (Π ί ν. 
226 ε, ς), κυρίως ’Ηπειρωτικά, τών χρόνων τής 
Δημοκρατίας (234/3-168/7 π. X.), έξωτερικώς τοΟ 
δυτικού υψηλού αναλήμματος τού κοίλου, έντός 
λεπτής στρώσεως μελανής, όφειλομένης ασφα
λώς εις τήν ρωμαϊκήν πυρπόλησιν τού θεάτρου 43.

Ή πρόσθια όψις τών νομισμάτων 4 καί 6 
μάς παρουσιάζουν κατά τόν Ρ. Franke, δύο νέας 
σφραγίδας.

1. Δίδραχμον τού Κοινού, Ρ. Franke, έ. ά. 
πίν. 17V2- Rl, Nr. 3 ( Π ί ν. 226 ε, ς).

2. Δίδραχμον τού Κοινού αύτ. πίν. 17Υ4- 
R5, Nr. 7 (Πίν. 226 ε,ς).

3. Δραχμή τού Κοινού, αύτ. πίν. 21V30- 
R48, Nr. 72.

4. Δραχμή τού Κοινού, αύτ. πίν. 20\Ί6α 
(νέα σφραγίς) - R35, πρβλ. Nr. 47.

5. Τρίτον στατήρος, αύτ. πίν. 32V168- 
Nr. 320/322.

6. Τρίτον στατήρος, αύτ. πίν. 33 V 191 α (νέα 
σφραγίς)-R 279, πρβλ. Nr. 361.

7. Δυρραχίου, BMC Thess. 98.
8. Άκαρνάνων, Syll. Cop., 419 (εις τήν ό- 

πισθίαν όψιν μονόγραμμα ΗΘ). περί τό 250 - 
167 π. X.).

Μερικά τούτων διετήρησαν καί μετά τόν καθα
ρισμόν τά ίχνη έπιδράσεως τού πυρός. Ή σπου- 
δαιότης τών νομισμάτων είναι σημαντική, άφ’ 
ένός μέν, διότι άποτελοϋν σαφή τεκμήρια τής 
ρωμαϊκής πυρπολήσεως44, άφ’ έτέρου δέ, διότι 
διά πρώτην φοράν ανευρίσκονται εις τό ιερόν 
τής Δωδώνης τόσα πολλά αργυρά νομίσματα, καί 
μάλιστα σπάνια (άρ. 1 - 2 ), διότι τά μέχρι σή
μερον γνωστά νομίσματα άρ. 1-2 δέν υπερβαί
νουν συνολικώς τάς δύο δεκάδας.

43. ΤοιοΟτον έκτεταμένον στρώμα πυράς διεπιστώθη 
καί κατά τό έτος 1959 εις τήν σκηνήν καί τήν πρός νότον 
στοάν τοϋ θεάτρου, Σ. Ί. Δάκαρης ΑΔ 1960.

44. Βλ. ύποσημείωσιν άριθ. 43.

ΛΟΙΠΑ1 ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Μέ δαπάνην έκ δραχμών 88.000 παρά τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί ύπό τήν έπίβλε- 
ψιν τής Τεχνικής Υπηρεσίας τού Νομού Πρεβέ- 
ζης45 έστεγάσθη ή άρχαιολογική άποθήκη εις 
Νικόπολιν, τής οποίας ό λίθινος'σκελετός είχε 
κατασκευασθή κατά τό έτος 1960 (ΑΔ, Χρονικά). 
Επίσης κατεσκευάσθη τό ύπόστρωμα τού δα
πέδου.

Ό αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης περιε- 
φράχθη κατά τό πλειστον μέρος, ήρχισε δέ ή 
άπαλλοτρίωσις ιδιοκτήτων αγρών, ευρισκομένων 
έντός καί πέριξ τού χώρου τού ίεροΰ. Πέριξ τού 
θεάτρου έσυνεχίσθησαν αί έργασίαι άποχωμα- 
τώσεως, διά νά καταστούν δυναταί ή έξέτασις τής 
καταστάσεως τών γιγαντιαίων άναλημμάτων καί 
έν συνεχείρ ή στερέωσίς των.

Μέ πίστωσιν έκ δραχμών 65.000 δραχμών έγι
ναν έργασίαι στερεώσεως τού έτοιμορρόπου τουρ
κικού τεμένους Φετιχιέ, έντός τού έσωτερι- 
κού κάστρου τών Ίωαννίνων. Έστερεώθησαν οί 
τοίχοι τού κυβικού οικοδομήματος, καί άποκα- 
τεστάθη ή άρχική μορφή τού μνημείου (Πίν. 
226 γ, δ). ’Απαιτούνται προσέτι ή στερέωσίς 
τού τρούλλου, καί τού μιναρέ ώς καί ή κατασκευή 
κουφωμάτων.

Εκατέρωθεν τής κόγχης τού τεμένους (Mihrab ) 
είναι έντειχισμένοι δύο μαρμάρινοι κιονίσκοι 
τέμπλου, τών χρόνων τού Δεσποτάτου τής ’Η
πείρου (Πίν. 226 δ)46. Οί μονολιθικοί κιονίσκοι 
(ΰψ. 2.20) άποτελούνται έκ πεσσίσκων τομής 
όρθογωνικής, άνω δέ έκ δέσμης τεσσάρων κιο
νίσκων, συνδεδεμένων εις τό μέσον διά κόμβου, 
χαρακτηριστικού εις τά βυζαντινά μνημεία τής 
’Ηπείρου 47. Ή όψις τού ένός πεσσίσκου κοσμείται 
διά κληματίδων μέ φύλλα καί βότρυς, τού δέ έτέ
ρου μέ άκανθον καί τρίφυλλα. ’Επί τής κορυφής 
έκφύονται τρία ιωνικά ώά εις έξεργον άνάγλυφον.

45. Εκφράζονται θερμαί εύχαριστίαι εις τόν διευθυντήν 
τής Τεχνικής Υπηρεσίας Πρεβέζης, κ.Φρ. Μπραντούναν καί 
τόν έπιβλέποντα υπομηχανικόν κ. Άν. Άναστασόπουλον, διά 
τήν πολύτιμον βοήθειαν, τήν όποιαν παρέσχον κατά τήν έκ- 
τέλεσιν τού έργου.

46. Σχετική ή ύπ’ άριθ. 36/8-5-50 άναφορά τής Εφορείας 
πρός τήν Δ/σιν ’Αρχαιοτήτων τού Υπουργείου Παιδείας.

47. ’Αν. Όρλάνδος, ΑΒΜΕ, Α' (1935) σ. 24 κέ., είκ. 
14, 20 καί 21. Β (1936) σ. 22-23, είκ. 15-16, είκ. 26-27, 
σ. 109, είκ. 4. Ήπειρ. Χρον. 1927, σ. 163 - 4, είκ. 26. Παρό
μοια έκ γύψου τεμάχια κιονίσκων τέμπλων άνευρέθησαν πρό 
ολίγων έτών κατά τήν έπισκευήν τού σταυρεπιστέγου ναού 
τής Κωστάνιανης Δωδώνης ( Δ. Εύαγγελίδης, Ήπ. Χρον.
6 (1931) σ. 258-274), άλλα δέ γύψινα προέρχονται έκ τοϋ 
ναού τής Πετροβίτσας τοϋ νομού Θεσπρωτίας. "Ετερος συγ
γενής κιονίσκος, προερχόμενος έξ Ίωαννίνων, άπόκειται 
εις τό Δημ. Μουσεϊον τής πόλεως.
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Ύπό τό κιονόκρανον φύλλον άμπέλου έντός 
πλαισίου έν άναγλύφφ.

Τά αρχιτεκτονικά αύτά λείψανα προέρχονται 
έκ τών μνημονευομένων εις τήν περιοχήν αύτήν 
δύο Βυζαντινών ναών τών χρόνων τού Δεσπο
τάτου : τής Μητροπόλεως, τιμωμένης έπ’ όνόματι 
τών Ταξιαρχών, καί τοϋ Παντοκράτορος. Ένθύ- 
μισις εις έντυπον Τριφδιον τής Μονής Φιλαν- 
θρωπινών τής νήσου μας πληροφορεί ότι τό έτος 
1597 ό Μουσταφά Τσαούσης έστησε μιναρέν, ό 
όποιος «διά πρεσβειών τών παμμεγίστων Τα
ξιαρχών έκρεμίστηκε καί έσυντρίφτηκε εις λεπτά 
μέρη »48.

ΔΤ 'Υπουργικής άποφάσεως, δημοσιευθείσης 
εις τό φύλλον 35/2.2.62 τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως (τεϋχ. Β’), 80 μνημεία καί άρχαιο- 
λογικοί χώροι προχριστιανικών καί 18 μνημεία 
καί χώροι βυζαντινών καί μεταβυζαντινών χρό
νων, έχαρακτηρίσθησαν ώς μνημεία διατηρητέα.

ΣΩΤ. ΔΑΚΑΡΗΣ

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

Ή ένεργηθεΐσα εφέτος έν Νικοπόλει τής ’Η
πείρου άνασκαφή ένετοπίσθη είς δύο κυρίως ση
μεία τοϋ έκτεταμένου έρειπιώνος: 1. τήν έξω τών 
χριστιανικών τειχών έσχάτως άποκαλυφθείσαν 
βασιλικήν Δ καί 2. τό δυτικώς τής βασιλικής τοϋ 
Δουμετίου μέγα ρωμαϊκόν οικοδόμημα, τό γνω
στόν ώς « έπισκοπικόν μέγαρον» ή « βασιλό- 
σπιτο ».

Τής βασιλικής Δ(Σχεδ. 1)άπεκαλύφθη κατ’ 
άρχάς ή έξωτερική ΒΔ γωνία τοϋ βορείου πτερυ
γίου, έξηκριβώθη δ’ ότι τό πτερύγιον τοϋτο έξεΐχε 
τοϋ κυρίου σώματος αύτής κατά τι περισσότερον 
τοϋ αντιστοίχου νοτίου. Ήρευνήθησαν μετά ταϋτα 
περαιτέρω τό βόρειον καί τό νότιον κλίτος δι’ 
άφαιρέσεως τής καλυπτούσης αύτά έπιχώσεως. 
Έντός τής έπιχώσεως τοϋ νοτίου κλιτούς εΰρέ- 
θησαν άρκετά τεμάχια ζεύξεων τοϋ γνωστοΰ οδον
τωτού τύπου καί πολλά θραύσματα πλακών τής 
όρθομαρμαρώσεως τών τοίχων, πάχους ποικίλ- 
λοντος άπό 0.017 έως 0.022 μ. Εύρέθησαν έπίσης 
εκεί τά τεμάχια υαλοπινάκων διαφόρου πάχους 
έκαστον, ώς καί θραύσματα θωρακίων έξ έπιχωρίου 
τίνος λίθου όμοιάζοντος πρός ψαμμίτην καί άλλα 
έκ διατρήτων μαρμάρινων θωρακίων, όμοια πρός

48. Άθηναγόρας, Νέος Κουβαρδς, Ήπ. Χρον. 4 (1929) 
σ. 11.

τά παλαιότερον εύρεθέντα. Ό νότιος στυλοβάτης 
όμως εύρέθη τελείως κατεστραμμένος, τών άπαρ- 
τιζόντων αύτόν κανονικών πωρολίθων άφαιρε- 
θέντων ύπό τών έντοπίων χάριν οικοδομής νέων 
οίκημάτων. Κατά τόν καθαρισμόν τοϋ νοτίου κλι
τούς εύρέθησαν άφ’ ένός μαρμάρινος άμφικιονί- 
σκος παραθύρου καί άφ’ έτέρου ικανοί πώρινοι 
θολίται, άπο τά τόξα άτινα έγεφύρουν τό μεταξύ 
τών κιόνων, τά οποία οϋτω άποδεικνύεται, ότι 
ήσαν πώρινα, όπως καί τά τής βασιλικής τοϋ 
Άλκίσονος.

Τοϋ βορείου κλιτούς άπεκαλύφθησαν δύο εί- 
σέτι βάσεις κιόνων κατά χώραν ώς καί ή σχετική 
δυτική παραστάς, ακόμη δέ καί άλλα τεμάχια τοϋ 
μετά πλουσίων γλυφών περιθύρου τής βασιλείου 
θύρας καί τέλος μικρόν, ρωμαϊκών χρόνων, κακό- 
τεχνον, πώρινον άγαλμάτιον, πιθανώτατα Νύμφης.

"Αλλη άνασκαφική έργασία έγένετο είς τόν 
νάρθηκα τής βασιλικής, όστις έκαλύπτετο ύπό 
ύψηλής (2 περίπου μέτρων ) έπιχώσεως. Καί κατ’ 
άρχάς μέν ήρευνήθη τό βορείως αύτοϋ έξέχον 
τετράγωνον, αγνώστου προορισμού, διαμέρισμα, 
εύρέθη δ’ ότι τοϋτο άφ’ ένός μέν συνεκοινώνει πρός 
τόν νάρθηκα διά μεγάλης θύρας (πλάτους 1,83 μ. ), 
άφ’ έτέρου δ’ έφερε δύο άλλας μικροτέρας έξω- 
τερικάς θύρας, τήν μέν έπί τής άνατολικής πλευ
ράς, συμμετρικήν πρός τήν τοϋ νοτίου διακονι- 
κοΰ, τήν δέ έπί τής δυτικής αύτοϋ πλευράς.

Τό δωμάτιον τοϋτο εύρέθη έστρωμένον διά μι
κρών άκανονίστων τεμαχίων λευκοϋ ή ύποκυάνου 
μαρμάρου ( opus signinum ) καί ήτο έφωδιασμένον 
διά χαμηλού πεζουλιού κατά τήν άνατολικήν αύτοϋ 
πλευράν. Δοκιμαστική σκαφή, γενομένη άνατολι- 
κώς τοϋ περιγραφέντος διαμερίσματος πρός δια- 
πίστωσιν ύπάρξεως έκεΐ βαπτιστή ρίου άπέβη 
άρνητική, άπέδωκεν όμως πολλά θραύσματα 
στρωτήρων κεράμων τής στέγης, τινά τών όποιων 
έφερον σφραγίσματα διαφόρων τύπων φέροντα 
έντός κύκλου ή έλλείψεως άνάγλυφον ισοσκελή 
σταυρόν καί άποδεικνύοντα ότι έγένετο ειδική 
παραγγελία κεράμων διά τήν ήμετέραν βασιλικήν.

Μετά τό βόρειον έξέχον διαμέρισμα έπελήφθη- 
μεν τής άνασκαφής τοϋ πρός αύτό συνεχομένου 
τμήματος τοϋ νάρθηκος είς τό δάπεδον τοϋ όποιου 
άνεφάνη ψηφιδωτόν, δυστυχώς πολύ έφθαρμένον. 
Κατωρθώθη έν τούτοις δΤ έπιμελοΰς έρεύνης ή 
άποτύπωσις τοϋ γενικοΰ σχεδίου του ώς καί τών 
άπαρτιζόντων αύτό διακοσμητικών θεμάτων. Ά- 
πεδείχθη οϋτω ότι ολόκληρος ό όρθογώνιος χώρος 
τοϋ νάρθηκος έφερεν έν τφ μέσφ μέν συνεχές 
κόσμημα έκ διατεμνομένων κύκλων, διαμέτρου 
0.32, μεταξύ τών όποιων παρεμβάλλονται μικροί 
σταυροί έντός τετραγώνου. Κατά τήν παρυφήν
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Νομός Πρεβέζης, Μιχαλίτσκ ϋ. Χαλκή τρίλοβος οίνοχόη έκ τοϋ τάφου 9, β. Λεπτομέρεια τής οίνοχόης, 
γ. Χρυσοϋν περιδέραιον του T9, δ. Βάθρον έπιτυμβίου στήλης

Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
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Νομός Πρεβέζης: α. Τείχος τής άνατολικής πλευράς τής άκροπόλεως Παλιοροφόρου, β. Σήραγξ τοϋ 
ρωμαϊκού ύδραγωγείου Άγ. Γεωργίου, γ. Άρχαΐον φρέαρ, δ. Τά δωμάτια τής Β. πτέρυγος τοϋ νεκρο

μαντείου, ε. Ό βόρειος διάδρομος τοϋ νεκρομαντείου
Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
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Νομός Ίωαννίνων: α. Ύάλιναι φιάλαι (unguentaria), β. ’Επιγραφή Καστάνιανης, γ-δ. Τό τουρκικόν 
τέμενος Φετιχιέ, έντός τοϋ κάστρου των Ίωαννίνων, πρό καί μετά τάς έργασίας στερεώσεως, ς. Άργυ-

ροϋν δίδραχμον τοϋ κοινού (234/33-168/7)

Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
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