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II

Παρέχεται κατωτέρω το δεύτερον μέρος 
των ειδήσεων, τών οποίων το πρώτον μέρος 
έδημοσιεύθη εις τά ’Αρχαιολογικά Χρονικά 
τής Α.Ε. 1950-51, σελ. 31 καί εξ.

1. ΚΟΥΔΟΥΝΟΤΡΥΠΑ ΑΡΤΗΣ

Τό παρά τήν’Άρταν καί επί τοΰ Ξηροβουνίου 
σπήλαιον «Κουδουνότρυπα» δεν είναι εντελώς 
άγνωστον. Πρώτος έπεσκέφθη τούτο ό σεβα
στός καθηγητής μου Κ.Α. Ρωμαίος, δστις έβε- 
βαίωσεν εκεί λατρείαν τών Νυμφών καί τών 
άλλων «συντρόφων θεών» έκ τών είδωλίων, 
ά'τινα συνέλεξεν εις τεμάχια διεσκορπισμένα επί 
τής επιφάνειας. Εις τό Παράρτημα τοΰ Α.Δ. 
1916, σ. 53-54 έδωσε βραχεΐαν, αλλά περιεκτι
κήν έκθεσιν τής επιφανειακής έρετίνης του καί 
έτόνισε την αξίαν τής άνασκαφικής έρευνης τοΰ 
σπηλαίου. Πολΰ βραδΰτερον δ ’Έφορος ’Αρχαι
οτήτων κ. ’Ιωάννης Παπαδημητρίου έπεσκέφθη 
επίσης τό σπήλαιον, συνέλεξε δέ καί νέα τεμά
χια ειδωλίων, έξ ών τινα δΰνανται νά άναχθώ- 
σιν εις τούς αρχαϊκούς χρόνους.

Άμφότεροι μοΰ παρεχώρησαν εύμενώς την 
μελέτην τών ευρημάτων των καί μέ παρώτρυ- 
ναν εις τήν συνέχισιν τής έρευνης.

’Ήδη κατά τά έτη τής υπηρεσίας μου έν 
Ίωαννίνοις ειχον έπανειλημμένως έπισκεφθή 
τό σπήλαιον καί συνέλεξα επίσης έκ τής έπιφα- 
νείας μέγαν αριθμόν τεμαχίων έκ πήλινων είδω

λίων διαφόρων τύπων καί εποχών. Πάντα τά 
ούτω κατά διαστήματα εντός τριακονταετίας 
συλλεγέντα ειδώλια άπόκεινται εντός ξύλινων

Είκ. 1. Τό παρά τήν "Αρταν σπήλαιον 
« Κουδουνότρυπα ».

Είκ. 2. Τό στόμιον τοΰ σπηλαίου όρώμενον 
έκ τών έσω.

κιβωτίων εις τήν ’Αρχαιολογικήν Συλλογήν τής 
Παρηγορητίσσης ’Άρτης καί αποτελούν ιδιαι
τέρως άξιοσπούδαστον υλικόν.

Ή Άμβρακία έξ άλλου υπήρξε σπουδαίο-
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2 Φωτίου Μ. Πέτσα ΑΕ 1952

Είκ. 3. Πήλινα ειδώλια έκ τής « Κουδουνότρυπας».

τάτη αποικία των Κορινθίων ήδη από τών 
αρχαϊκών χρόνων. ΓΙαραδίδεται δτι καί δ Δίποι- 
νος είργάσθη εκεί (Plin. Ν. Η. XXXVI, 14). 
’Έλαβε σημαντικόν μέρος εις την ιστορίαν τοΰ 
κλασσικοί ελληνισμού έως δτου έγινεν ή πρω
τεύουσα τοΰ απειλήσαντος την Ριόμην ελληνι
στικού κράτους.

Άτυχώς καί ή ολιγοήμερος παραμονή μου 
έν ’Άρτη κατά την άνοιξιν τοΰ 1951 δεν έπέ- 
τρεψεν εί μη μόνον νέαν έπίσκεψιν τής « Κου
δουνότρυπας », πρόχειρον δι’ ολίγων εργατών

σκαφήν καί έν σπουδή έπανε'ξέτασιν τών έν τεμα- 
χίοις ειδωλίων. Διά νά γίνη αποτελεσματική ερ
γασία απαιτείται πρωτίστως χρόνος καί τά μέσα 
διά τον καθαρισμόν, την συγκόλλησιν καί φω- 
τογράφησιν τών ειδωλίων καί συστηματικήν άνα- 
σκαψήν τοΰ σπηλαίου. Αί δημοσιευόμεναι ένταΰ- 
θα πρόχειροι φωτογραφίαι σκοπόν έχουν νά 
δώσουν μίαν πρώτην ιδέαν τής σημασίας τοΰ 
σπηλαίου καί τών ειδωλίων.

Αί είκ. 1-2 συμπληρώνουν κάπως τήν γε- 
νομένην υπό τοΰ καί). κ. Κ. Α. Ρωμαίου (Α.Δ.
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ε. ά.) μεστήν εντυπώσεων περιγραφήν τοΰ βα
ράθρου, τό όποιον ανοίγεται ολίγον χαμηλότε- 
ρον πρός άνατολάς τοΰ υψομέτρου 278 μ. (Έπι- 
τελ. χάρτης τής Ελλάδος κλ. 1 : 100.000).

Εν είκ. 3 παρέχονται δείγματα εκ των πα- 
λαιότερον συλλεγέντων υπό τοΰ κ. Ρωμαίου και

(άρ. 18) ή χορευουσών (άρ. 14). ’Άλλα παρι- 
στοΰν γυναικείας μορφάς έν προτομή περιβαλ
λόμενος δι’ άρχιτεκτονικοΰ διακόσμου εξ αετώ
ματος άνω στηριζομένου κατά τά εκατέρωθεν 
άκρα εις ιωνικούς κίονας (άρ. 3 καί 7). ΕΙς άλλα 
παριστώνται δειπνιζόμενοι (άρ. 2 καί 8). Τό

Είκ. 4. Πήλινα ειδώλια έκ τής « Κουδουνότρυπας».

τοΰ κ. Παπαδημητριού τεμαχίων, ήτοι πήλιναι 
προτομαί κορών (άρ. 1, 3 καί πιθανώς 6), 
όλόσωμον είδώλιον μορφής κρατοΰσης πόπανα(;) 
εις άμφοτέρας τάς χεΐρας (άρ. 2), κεφαλή Σει- 
ληνοΰ (άρ. 5) καί κόραι έν παρατάξει, κρατοΰ- 
σαι διά τής δεξιάς πτηνόν προ τοΰ στήθους καί 
διά τής άριστεράς καρπόν πιθανώς (άρ. 4).

Έν είκ. 4 ομοίως δεικνύονται τινα έκ τών 
μεγαλυτέρων τεμαχίων, ά'τινα εγώ συνέλεξα έξ 
ειδωλίων γυναικών ίσταμένων όρθιων μέ άνά- 
λογον τής εποχής εκάστου στάσιν καί ενδυμα
σίαν (άρ. 4, 6, 9, 12, 13, 16) ή καθημένων

νπ άρ. 20 τεμάχιον είναι έκ τών άρχαϊκών ει
δωλίων.

Ή κατά τό ήμισυ φαινομένη έν τή είκ. 4 
πηλίνη μήτρα ύπ’ άρ. 1 καί ό λύχνος ύπ’ άρ. 
1δ δεν προέρχονται έκ τής Κουδουνότρυπας, 
άλλ’ έκ τής πόλεως ’Άρτης, δπου συχνάκις άπο- 
καλύπτονται πλήν άλλων καί παρόμοια πήλινα 
ευρήματα καί άρχιτεκτονικά μέλη, τά όποια ό 
φύλαξ ’Αρχαιοτήτων ’Άρτης Δημοσθένης Κα- 
τσάνος φιλοτίμως συλλέγει καί άποθέτει εις τήν 
Συλλογήν τής Παρηγορητίσσης.
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4 Φωτίου Μ. Πέτσα ΑΕ 1952

2. ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Τό Καστράκι τοΰ Δυτικού Ζαγορίου (πρβ. 
χάρτην είκ. 5) είναι προσιτόν έξ Ίωαννίνων δι’ 
αμαξιτής όδοϋ μέχρις Άρίστης (προόην Άρτσί-

θεσιν άγριας φΰσεως καί συγχρόνως κατανοεί 
την στρατηγικήν αξίαν τοϋ υψώματος έν συν- 
δυασμφ προς άλλα δυτικώς αυτοΰ, τα όποια επί
σης έτειχίσθησαν κατά τους κλασσικούς χρόνους
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Είκ. 5. Χάρτης τοΰ Δυτικού Ζαγορίου.

στης) καί έκεΐθεν κατόπιν πορείας τριών τετάρ
των τής ώρας προς βορράν δι’ ήμιονικής όδοΰ 
καί άποτόμως ανηφορικής ατραπού από τής 
ΝΔ πλευράς του, ήτις είναι ή μόνη βατή (είκ. 
6). Έξ ό'λων των άλλων πλευρών είναι σχεδόν 
απρόσιτον. Ό άσβεστολι-θικός βράχος καταπί
πτει άποτόμως εις βαραθριόδη χαράδραν, την 
οποίαν διαρρέει ό παραπόταμος τοϋ ’Αώου Βοϊ- 
δομάτης. Άπο τής κορυφής τοΰ υψώματος ό 
επισκέπτης έχει πέριξ αυτοΰ καταπληκτικήν σΰν-

(Χρυσόρραχη, Λαχανόκαστρον κ.λ.π.). Δεν εί
ναι σΰμπτωσις τό γεγονός δτι εις τα ίδια αυτά 
ΰψώματα έστηρίχάη ή άμυνα κατά τών ’Ιτα
λών τό 1940 με έλαφράς μετατοπίσεις εις προσ- 
φορώτερα πεδία βολής κ.λ.π.

Προς άνατολάς τοΰ Καστρακίου απλώνεται 
τό γυμνόν άνάγλυφον τών βουνών τοΰ Πα- 
πίγκου, απρόσιτον άπό βορρά καί άνατολών 
(Άστράκα 2436 μ., όπου αί « Δρακόλιμνες», 
Γκαμήλα 2480 μ.). Κατά τά Ν.Α. υψώνεται
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εις υπερήφανους βράχους (ύψόμ. 1455, 1555, 
1726 μ.) καί υστέρα κρημνίζεται άποτόμως είς 
τα τάρταρα και διασπαθίζεται διά να σχημα- 
τίση την πολυδαίδαλον, τήν βαθυτέραν καί μα
κροτέραν χαράδραν των Βαλκανίων, τον « Βί
κον», του οποίου αί κορυφαί διακρίνονται ολί
γον έν είκ. 12 (άνω δεξιά) Το βάθος τής χα-

Είκ. 6. Τό Καστράκι τοϋ Δυτικού Ζαγορίου από 
νότου, άπό τής Άρίστης.

ράδρας είναι άνω των χιλίων μέτρων. Άπό τα 
βάθη εκείνα τής γης αφανής πηγάζει καί ρέει 
προς βορράν 6 Βοϊδομάτης, έλισσόμενος έν μέσω 
πανύψηλων πλατάνων καί άλλης πλούσιας βλα- 
στήσεως.

Προς νότον τοϋ Καστρακίου άναπτύσσον-

Είκ. 7. Άποψις άπό τό Καστράκι πρός νότον.

ται πλουσιώτατα διαμορφθ)μένοι κατάφυτοι λο- 
φοι καί ήπιώτερα βουνά (είκ. 7). Είς τό βάθος 
τής εϊκόνος ό «Ρουϊνίκος» (ύψόμ. 1201), προ- 
πΰργιον τής 'Ελλάδος κατά το 1940. Εκεί 
άνεχαιτίσθη ή ιταλική έπίθεσις καί έσιόθη τό 
«Καλμπάκι». Είς τους στρατιωτικούς χάρτας 1

1 Πρβ. F. BOISSONNAS - D. BAUD - BOVY, I/Epire
berceau des Grecs, 2me edition, Geneve 1920, 
jiiv. 40 - 42.

5

τό ύψωμα σημειοΰται «Γκραμπα?,ά» (στά- πε- 
ρίπτωσις, όπου τό μέρος έπεκράτησε τού όλου) 
καί είς τήν αθανασίαν τό παρέδωσαν οί στρα- 
τιώται ως « Γκραμπάλα » (ή’ είς τό ουδέτερον 
έδόθη ψυχή). Ό παλαιός « Ρουϊνίκος» κινδυ
νεύει νά ξεχασθή. Μνημονεύεται εδώ, διότι δεν 
είναι άσχετος μέ τό Καστράκι μας, ως θά ίδω
μεν κατωτέρω.

ΙΙρός δυσμάς ή Γκραμπάλα βλέπει τούς κάμ
πους, πού ποτίζουν αί πηγαί τοϋ Καλαμά 
(Θύαμις), πρός βορράν δε λοφοσειρά μάς οδη
γεί είς τον κάμπον, τον όποιον ποτίζουν έν 
μέρει ό Βοϊδομάτης καί ό Αώος. Ή είκ. 8 
δεικνύει τήν συμβολήν τών δύο ποταμών. Δε-

Είκ. 8. Άποψις άπό τό Καστράκι πρός βορράν.

ξιά τής εϊκόνος αφανής ή Κόνιτσα καί πρός 
βορράν εις τό βάθος ή βυζαντινή Μολυβδοσκέ- 
παστος, ή Μέρτζανη (σύνορα, πού χωρίζουνΈλ- 
ληνας άπό τήν Ελλάδα), ή Βόρειος ’Ήπειρος.

'Ομολογουμένως αποκτά ιδιαίτερον ένδια- 
φέρον ή παρουσία έρειπίων τοϋ αρχαίου ελλη
νισμού) εις αυτόν τον φυσικόν καί Ιστορικόν 
περίγυρον.

Άναφέρεται τό Καστράκι άπό τον Άρα- 
βαντινόν, τον Λαμπρίδην καί άλλους παλαιούς 
λογίους ήπειρώτας. Αλλά κυρίως ως βυζαντι
νόν λείψανον, όχυρωθέν περί τό 1380 μ. X. υπό 
τοϋ Θωμά Πρελιούμποβιτς καί σχετιζόμενον 
μέ θρύλους καί δημώδη άσματα περί άλληλο- 
μαχομένων γενών (τοϋ Σταμάτη καί τού Γε- 
ρένη).'Θ Άραβαντινός μάλιστα εις τον «Ρουϊ- 
νΐκον» (ϊδέ άνωτέρω) θέλει τό Ρευνΐκον, βυ
ζαντινήν πόλιν, τής οποίας τά έρείπια, λέγει, 
απλώνονται εις τάς άνατολικάς πλαγιάς τής δυ- 
τικώς τοϋ Καστρακίου λοφοσειράς. Πράγματι
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υπάρχουν εκεί εκτεταμένα ερείπια, τα όποαΐ 
δεν ήρεύνησα έπαρκώς.

Άλλα ή παρουσία πολυτίμου κάμπου εις 
την ορεινήν περιοχήν είναι ένδειξις σημαντική 
και διά πολύ παλαιοτέρας έποχάς. Έξ άλλου ή 
διαμόρφωσις τοϋ εδάφους μέ τους ορεινούς δγ- 
κους προς άνατολάς καθιστά αναγκαστικήν τήν 
από βορρά προς νότον κίνησιν διά των θέσεων 
αυτών. Ό « τουρκόδρομος » τής Άρίστης, ή 
τουρκική γέφυρα τοϋ Βοϊδομάτη υπό τό Κα- 
στράκι και ή γνωστή γέφυρα τής Κονίτσης επί 
τοϋ Αώου, ή παράλληλος κατεύθυνσις τής νΰν 
αμαξιτής δδοΰ από Ίωαννίνων προς Κορυτσάν 
κ.λ.π. είναι ασφαλείς ενδείξεις καί διά πολύ πα- 
λαιοτέραν τής τουρκοκρατίας ιστορίαν. Εις τάς 
άνωτέροο ενδείξεις προστίθενται τά κατά και
ρούς ευρήματα επί τοϋ Καστρακίου καί εις τήν 
πέριξ περιοχήν. 'Ως φοιτητής προ δεκαπενταε
τίας ειδον εις χεΐρας κατοίκων τοϋ Αγίου 
Μηνά καί τής Άρίστης καί εύρον μετά τοϋ 
δδηγοΰ μου Έπαμεινοόνδα Σπόρου δ'στρακα 
μελαμβαφή ελληνιστικής εποχής, αργυρά νομί
σματα κορινθιακά (Πήγασοι) κ.λ.π.

Κατά τήν άνοιξιν τοϋ 1951 περιήλθον εκ 
νέου τον περίβολον των τειχών καί τήν εντός 
καί έκτος αυτών περιοχήν. Τή βοήθεια εργα
τών έκαθάρισα προς φωτογράφησιν χώρους κα- 
λυπτομένους από τήν ύλομανοΰσαν εαρινήν 
βλάστησιν, ή δποία καθίστα σχεδόν αθέατα 
τά ερείπια. Ταΰτα όμιλοϋν κυρίως διά δυο έπο
χάς : μίαν άρχαίαν ελληνικήν, πιθανώς μόνον 
ελληνιστικήν, καί μίαν πολύ μεταγενεστέραν, 
ίσως δχι προ τής Τουρκοκρατίας (ίδέ Αφιέ
ρωμα εις τήν “Ηπειρον, εις Μνήμην X. Σοΰλη, 
σελ. 81-94).

Αρχαία λείψανα σώζονται πρώτον εις τήν 
δυτικήν πλαγιάν τοϋ υψώματος παρά τήν σταυ- 
ρεπίστεγον έκκλησίαν τής Ευαγγελίστριας (έτος 
,ΖΠΔ' = 1576 μ. X.). Ή κατεύθυνσις τοϋ σω- 
ζομένου τμήματος αρχαίου τοίχου είναι έκ 
βορρά προς νότον καί άποτελείται έξ απλής 
σειράς μεγάλων λίθων (έμιέτρησα προσθίαν επι
φάνειαν λίθου 1,80 X 0,65 μ,.). Έκ τοϋ περι
βόλου τοϋ τείχους τής άκροπόλεως υψηλότε
ρου σφζονται λείψανα κατά τήν ΝΔ πλευράν, 
ήτις ίσως ήτο καί ή μόνη τετειχισμένη. Ή 
πύλη τής άκροπόλεως διακρίνεται σαφώς παρά 
τούς λιθοσωρούς, οί όποιοι τήν καλύπτουν. Καί

ή μεν αριστερά τώ εΐσερχομένω πλευρά (είκ. 9) 
άνεκτίσθη κατά τό πλείστον έξ αρχαίου ύλικοϋ 
μεταγενεστέρως. Ή δεξιά πλευρά δμως (είκ. 10) 
σψζει εις αρκετόν ύψος τμήμα τοϋ αρχαίου τεί
χους της.

Είκ. 9. Ή πύλη τού τείχους.

Είκ. 10. Τό σφζόμενον ελληνιστικής εποχής 
τμήμα τής πύλης.

Είκ. 11. Μέρος έκ των σψζομένων τμημάτων 
τού ελληνιστικού τείχους.

Έτερον τμήμα περί τά 10 -15 μ. νοτιώτε- 
ρον δεικνύει ή είκ. 11, άλλα δέ προς νοτιοανα- 
τολάς καλύπτονται υπό τά δένδρα καί τάς μετα- 
γενεστέρας έπισκευάς τοϋ τείχους.
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Εντός τής άκροπόλεως, έκτος άλλων κατά 
το πλεΐστον μεταγενεστέρων ερειπίων (αλλεπάλ
ληλοι περίβολοι τείχους, πύργοι, οικήματα, δε- 
ξαμεναί, φρέατα κ.λ.π.), τό σπουδαιότερον λεί
ψανου αρχαίας εποχής είναι ορθογώνιον οικοδό- 
δόμημα, τό οποίον μεταγενεστέρως άνεμοχλεΰθη 
και μετετράπη εις δεξαμενήν. Κατόπιν επιφα
νειακού καθαρισμού καί μικράς σκαφής κατέ-

Είκ. 12. Ή δυτική πλευρά του φρουριακοΰ κτηρίου.

ληξα εις τό συμπέρασμα δτι είναι μάλλον φρου- 
ριακόν κτίσμα. Ή δυτική πλευρά του (εϊκ. 12) 
μετρεΐ 15,70 μ., ή νοτία πλευρά (είκ. 13) πε
ρίπου 21,80 μ. Είναι έκτισμένον ψευδισοδο- 
μικώς δΤ απλών έπαλλήλιον σειρών πλίνθων 
πάχους περί τά 0,50 μ. μέ ήθελημένην, νομίζω, 
εναλλαγήν ΰψηλοτέρων καί χαμηλοτέρων δόμων 
καί κΰρτωσιν τής εξωτερικής επιφάνειας τσ>ν.

Είκ. 13. Τμήμα τής νοτιάς πλευράς τοϋ 
φρουριακοΰ κτηρίου

Τά χαρακτηριστικά ταΰτα μάς οδηγούν εις ελ
ληνιστικούς χρόνους.

Ή ζωή εις τό Καστράκι σταματά, φαίνεται, 
εις τό τέλος τής ελληνιστικής εποχής διά νά έπα- 
ναρχίση πολύ βραδύτερον. Εις πλεΐστα ερημικά 
κάστρα τής Ηπείρου, εις άλλα σπουδαιότερα 
μάλιστα σαφέστερον, έχομεν τήν εικόνα βιαίας 
ολοκληρωτικής σχεδόν καταστροφής καί έρημώ- 
σεως μετά τούς ελληνιστικούς χρόνους. Γενι-

κωτέρα μετά σχεδίων καί εικόνων μελέτη τοϋ 
συνόλου των ηπειρωτικών πόλεων θά έδείκνυε, 
πιστεύω, ποιον υπήρξε τό πρώτον αποτελεσμα
τικόν βήμα — καί χαρακτηριστικόν — τής ρα>- 
μαϊκής κατακτήσεως τής 'Ελλάδος :

Των γονν 5 Ητιειρωτών έβδομήκοντα πόλεις 
Πολύβιός φηοιν άνητρεψαι Παυλών μετά τήν 
Μακεόόνων και ΓΙερσέως κατάλυσιν. Μολοττών 
<5’ νπάρξαι τάς πλείοτας' πέντε δε και δέκα μυ
ριάδας άιβρώπιυν έξανδραποδίσασδαι (Πολύ

βιος 30, 15) '.

3. ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΚ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ

Χάριν τής έπανεκθέσεως τοϋ Μουσείου Ίω- 
αννίνων τό έτος 1946 έξήτασα τά εύρεθέντα τό

' Άφ’ δτου, τό 1952, παρέδωκα τό χειρόγραφόν 
μου πρός δημοσίευσιν, έσχον κατ’ έπανάληψιν τήν 
ευκαιρίαν νά έπωφεληθώ έν Cambridge έκ συζητή
σεων μετά τοϋ κ. Ν. G. L. Hammond, ό όποιος 
είναι άναντιρρήτως ό καλύτερος γνοίστης των ήπει- 
ρωτικών τόπων καί θεμάτων. Είς τόν άρτι κυ- 
κλοφορήσαντα τόμον τοΰ B.S.A. XLVIII (1953), 
σελ. 135 -140 καί πίν. 33 - 34, δημοσιεύει τάς ελληνι
κός οικίας παρά τόν ’Αμμότοπον Άρτης, μικρόν μέ

ρος μόνον έκ τοΰ άφθονωτάτου ύλικοΰ, τό όποιον 
δύνανται νά προσφέρουν είς τόν ερευνητήν τής το
πογραφίας, αρχιτεκτονικής καί πολεοδομίας δυσπρό
σιτοι αρχαιολογικοί τόποι τής ’Ηπείρου, όπου ολό
κληροι ελληνιστικά! πόλεις κεΐνται έν έρειπίοις ώς 
νά κατεστράφησαν έκ σεισμού πρό ολίγων ετών.

’Αξιοσημείωτα είναι τά κοινά χαρακτηριστικά 
τής τοιχοδομΐας των οικιών τοΰ Άμμοτόπου (B.S.A. 
ε. ά. σ. 136) πρός τό κτήριον τοΰ Καστρακίου. Ό 
κ. hammond,έ.ά., σελ. 136 κ.έ.) προσδιορίζει δύο κύρια 
στάδια τής οικοδομής τής καλύτερον διατηρουμένης 
οικίας Α, τά όποια τοποθετεί μεταξύ 300 - 200 π.Χ. 
περίπου (...the main part... in the late fourth 
or early third century B. C., ...the south-west 
room...in the late third or early second century 
B.C.). To κτήριον τοΰ Καστρακίου άνευ άνασκαφής 
δέν παρέχει πλείονα στοιχεία πρός άκριβεστέραν χρο- 
νολόγησιν.

Ό κ. hammond (B.S.A. έ.ά., σελ. 135-136, 140) 
σημειώνει, ότι αναμφίβολος ή καταστροφή έπηνέχθη 
άπό τούς ρωμαϊκούς λεγεώνας τό 167 π.Χ. Τοΰτο είναι 
ορθόν συμπέρασμα των γενομένων ύπ’ αύτοΰ έν Άμ- 
μοτόπφ παρατηρήσεων.Άλλά καί γενικώτερον ό έπι- 
σκεπτόμενος διαδοχικώς άποκέντρους αρχαιολογικούς 
τόπους τής ’Ηπείρου (Κασσώπη, Γκούμανη, Καστρί 
Θεσπρωτίας, Καστρίτσα, Ζαγόριανη κ.λ.π.) εδραιώνει 
έπί μάλλον καί μάλλον τήν πρώτην έντύπωσιν τής 
βιαίας συγχρόνου καταστροφής των ελληνιστικής 
έποχής ακμαίων ήπειρωτικών πόλεων, ως έλέχθη ανω
τέρω.

28
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1939 τυχαίως παρά τό Βοτονόσι χαλκά αγγεία, 
τα δημοσιευθέντα τό πρώτον υπό τοΰ συναδέλ
φου κ. Ν. Βερδελη έν B.C.H. LXXIII (1949) 
σ. 19 κέ., συνεκόλλησα δέ καί τινας λαβάς καί 
βάσεις, αί δποΐαι άναμφιβόλως ανήκουν εις τα 
αγγεία, μεθ’ ών συνεκολλήθησαν. «J’ai du 
travailler sur les notes hatives et les photo
graphies mediocres, que j'avais prises alors »

Είκ. 14. Οίνοχόη τρίλοβος, ίδιόσχημον άγγείον καί 
οίνοχόη μετά (ραμφοειδούς στομίου έκ Βοτονοσίου.

(τό 1940), σημειώνει ό κ. Βερδελής έν υποσημ. 
2 τής σελίδος 19. Ούτως εξηγούνται ελλείψεις 
καί άτέλειαι, τάς οποίας εχει ή δημοσίευσίς του. 
"Οθεν δικαιολογείται ίσως αν έπανέρχωμαι εν
ταύθα, ΐνα έφελκΰσω μείζονα προσοχήν επί τής 
σπουδαιότατης ταυτης συλλογής χαλκών αγγείων. 
Άτυχώς καί εγώ, μακράν τοΰ ΰλικοΰ, βασίζομαι

Είκ. 15. Χαλκά αγγεία έκ Βοτονοσίου.

μόνον εις σημειώσεις καί φωτογραφίας, ώστε ή 
συλλογή καί μετά τάς δημοσιευομένας κατωτέρω 
παρατηρήσεις μου καί τάς κάπως καλυτέρας φω
τογραφίας, τάς οποίας οφείλω εις τον έν Ίωαν- 
νίνοις αρχιτέκτονα ’Απόστολον Βερτόδουλον, 
θά έξακολουθή νά άναμένη άνταξίαν τής σημα
σίας της μελέτην καί δημοσίευσιν.

Σημειώ κατωτέρω τάς παρατηρήσεις μου, 
ακολουθών την άρίθμησιν τοΰ Βερδελη (B.C.H.
έ.ά.).

I. Οίνοχόη μετά ραμφοειδούς στομίου καί 
λαβής κοσμουμένης διά προτομής γυναικός φε- 
ρούσης πόλον' είναι ή εικονιζομένη ένταΰθα 
έν είκ. 14 (δεξιά).

II. Μόνωτον άγγείον' είναι τό ένταΰθα είκο- 
νιζόμενον έν είκ. 15 (δεύτερον έξ αριστερών εις 
την κάτω σειράν).

Είκ. 16. "Ηθμός, βάσεις καί λαβαί χαλκών αγγείων 
έκ Βοτονοσίου.

III. ’Αλάβαστρον 'είκονίζεται ένταΰθα έν είκ. 
15 (εις τό κέντρον τής άνω σειράς).

IV. Λαβαί λεβήτων' αί έν είκ. 16 πρώται 
έξ αριστερών τρεις λαβαί τής κάτω σειράς.

V. Τό κάτοπτρον δεν άναφέρεται ως προερ
χόμενου έκ τοΰ αυτοΰ θησαυροΰ, ως έπίσης δ 
κατωτέρω υπ’ άρ. XV ηθμός.

Είκ. 17. Λαβαί κάθετοι υδριών.

VI-VII. Λαβή οίνοχόης καί οίνοχόη τρίλο

βος' συνανήκουν άναμφιβόλως καί συνεκολλή- 
θησαν ώς δεικνύει ή είκ. 14 (αριστερά).

VIII. Λαβαί κάθετοι (είκ. 17) καί
IX. Λαβαί οριζόντιοι έξ υδριών (είκ. 16, 

κέντρον).
X. Βάσεις μεγάλων αγγείων τέσσαρες (είκ. 

16, άνω).
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XI. Φιάλη ομφαλωτή (είκ. 15, κάτω αρι
στερά).

XII. Σκνφος (εικ. 15, άνω, δεύτερον έξ 
αριστερών).

XIII. Κύλικες και λαβαι κυλικών. Δέκα τέσ- 
σαρες λαβαί άπεδόθησαν εις ας ανήκουν κύλι
κας και συνεκολλήθησαν, ως δεικνύει ή εικ. 18. 
Τό εν B.C.H. έ.ά. εικ. 14 (δεύτερον εκ των 
άνω) άγγείον είκονίζεται ενταύθα έν εικ. 15 
(δεύτερον έκ δεξιών τής άνω σειράς).

XIV. Ή&μός (εικ. 16, αριστερά).
XV. Ίδέ ανωτέρω άρ. V.
XVI. Άγγείον ίόιόοχημον («en forme de 

chaudron»), Εις αυτό άπεδόθη μετ’ ασφαλείας

Είκ. 18. At κύλικες, εις ας συνεκολλήθησαν 
αί συνανήκουσαι λαβαί καί βάσεις.

και συνεκολλήθη ή έν B.C.H. g. ά. ΰπ’ άρ. 
XVII, 1 βάσις, αφανής άτυχώς εις τήν εικ. 14 
(κέντρον). Σημειώ ενταύθα, δτι παρόμοιον άγ- 
γεϊον συνέλεξα έκ Δημοκάστρου τής Θεσπρω
τίας κα'ι κατέθεσα όμοϋ μετ’ άλλων ευρημάτων 
εις σχηματισθεΐσαν μικράν συλλογήν αρχαίων 
έν τφ Δημοτικφ Σχολείο) τής Άγυάς - Πάργης. 
Εις τό άγγείον τής Άγυάς τα άνθέμια είναι 
εγχάρακτα (Πρβλ. κατωτ. σελ. 15 και εικ. 19).

XVII. ’Εκ τών καταχωριζομένων υπό τοΰ 
κ. Βερδελη (έ.ά.) υπό παράγραφον XVII τμη
μάτων άγγείων:

Τό ύπ αριϋ. 1 συνεκολλήθη μετά τοΰ άμέ- 
σως προηγουμένου ως έλέχθη άνωτέρω, τό ύπ 
άριύλ. 4 είναι τό εικονιζόμενον ένταΰθα έν εικ. 
15 (εις τό κέντρον τής κάτω σειράς) κα'ι διά τα 
ύπ άρ. 3 καί 5 δεν έχω νά παρατηρήσω τι. Τό 
ύπ’ άριϋ. 2 δμως παρουσιάζει πράγματα ένδια- 
φέροντα. Είναι τό εικονιζόμενον ένταΰθα έν 
εικ. 20 (πρβ. και είκ. 15, δεύτερον έκ δεξιών 
τής κάτω σειράς). Εις τήν άνω έπιφάνειαν τοΰ 
χείλους φέρει διά λεπτών έγχαράκτων zig - zag 
γραμμών εις χαλκιδικόν (δυτικόν) άλφάβητον 
έπιγραφήν, τήν οποίαν δεν άναφέρει ό Βερδε-

λής, ίσως διότι είναι πράγματι τόσον δυσδιά
κριτος κα'ι διά τάς παρεμβαλλομένας οξειδώσεις 
δυσανάγνωστος, ώστε οΰτε έγώ ίήδυνήθην νά 
άναγνώσω ταΰτην πλήρως, άλλά μόνον τά εξής: 

— ]eRa[ — ]θ[ — ] Ε2 ΘΕ£ΤΠΑ2 

”Αν ή τελευταία ευανάγνωστος λέξις είναι 
ως πιστεύω, τό δνομα τής γνωστής βοιωτικής 
πόλεως, τότε, δεδομένης καί τής σημασίας τής 
λατρείας τοΰ Ήρακλέους έν αυτή, καθίσταται 
πιθανόν, δτι τό άγγείον ΰπήρξεν άνάθημα εις

Είκ. 19. ’Εγχάρακτον άνθέμιον επί αγγείου τής Άγυάς 
- Πάργης (μέγεθος φυσικόν).

ναόν τοΰ 'Ηρακλέους έν Θεσπιαΐς. Ή ευρεσις 
αΰτοΰ έν Βοτονοσίφ δέον νά συνδυασθή μέ τό 
εύρημα τοΰ συναδέλφου κ. Καλλιπολίτου έν 
τάφφ παρά τήν Κοζάνην, άργυράν δηλαδή φιά
λην φέρουσαν τήν έπιγραφήν: Ά&αναίας ίαρά 
τας Μΐιεγαροΐ (Α.Ε. 1948-1949, σελ. 92-96, 
εικ. 8 καί 9).

Έξ άλλου εις τον άποθανόντα έκτακτον 
Επιμελητήν ’Αρχαιοτήτων Ίωαννίνων, Γυ
μνασιάρχην Χρίστον Σούλην, δφείλ,ω τήν πλη
ροφορίαν, δτι δλα τά άγγεΐα ταΰτα, μολονότι 
ανήκουν εις διαφόρους έποχάς, καλυπτούσας 3- 
4 αιώνας, εΰρέθησαν θησαυρισμένα τά μικρό
τερα έντός τών μεγαλυτέρων ως εις κεκρυμμέ- 
νος έν μια στιγμή θησαυρός. Ή έν λόγφ έπι- 
γραφή άποπτά οΰτω κεφαλαιώδη σημασίαν καθ’ 
δσον άφορά εις τήν προέλευσιν τών άγγείων 
καί αί σκέψεις τοΰ Βερδελη (έ.ά. σελ. 28) πρέ
πει νά τροποποιηθοΰν, ώστε ή παρουσία τών
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a. Υ·

Είκ. 20. Ένεπίγραφον χείλος χαλκής υδρίας : α) ή φέρουσα τήν επιγραφήν (οξειδωμένη άνω επιφάνεια τοΰ 
χείλους β) φωτογραφία τοΰ χείλους έκ τοΰ πλαγίου γ) τό αυτό χείλος κατά σχέδιον τοϋ κ. X. Μέξη.

αγγείων έν Βοτονοσίω νά ερμηνευθή καί}’ δν 
τρόπον ήρμήνευσεν δ Καλλιπολιτης (A. Ε. 
1950-1951, σελ. 184) τον τρόπον κτήσεως καί 
μεταφοράς άργυράς φιάλης του έκ Μεγάρων 
εις Κοζάνην. Αί δυο περιπτώσεις ένισχΰουσαι 
άλλήλας χρησιμεύουν ως ενδείξεις καί δΓ άλλας 
περιπτώσεις όμοιων παλαιών ή μελλοντικών ευ
ρημάτων.

4. ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

Αί έπενεχθεΐσαι υπό τών Γερμανών ζημίαι 
εις τό καθολικόν τής Μονής (είκ. 21) καί τά

Είκ. 21. Τό καθολικόν τής Μονής τής Μολυβδοσκε- 
πάστου άπό βορρά.

κελλία άναφέρονται δι’ ολίγων εις τό δημο
σίευμα τοΰ Υπουργείου Παιδείας υπό τον 
τίτλον « Ζημίαι τών ’Αρχαιοτήτων έκ τοϋ πο
λέμου καί τών στρατών κατοχής», Άίίήναι 1946,

σελ. 55 (ΙΙρβ. Works of Art in Greece κλπ., 
London 1946, σελ. 29-30). Ένταΰθα παρέ
χονται, έν είκ. 22 καί 23, φωτογραφίαι λη-

Εΐκ. 22. Τό καθολικόν τής Μονής διά μέσου τών ερει
πίων τών κελλίων τής δυτικής πλευράς.

φθεϊσαι μετά την άπελευθέρωσιν προς διαπί- 
στωσιν τών ζημιών καί διατήρησιν άναμνήσεώς 
τίνος τής μορφής τών κελλίων, τά όποια μοι
ραίους θά άφανισθοΰν εντελώς μέ τήν πάρο
δον τοΰ χρόνου *.

' Αί εκκλησία ι τής Μολυβδοσκεπάστου έν τφ 
μεταξύ άπετέλεσαν άντικείμενον μελέτης τοΰ ’’Αγ
γλου βυζαντινολόγου Donald Nicol, είχεν όμως
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5. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Έν Θεσπρωτία τό 1946 περιώδευσα τμη- 
ματικώς κατ’ έπανάληψιν ώς ’Επιμελητής ’Αρ
χαιοτήτων ή έφεδρος αξιωματικός ίιπηρετών έν 
Φιλιάταις υπό τάς τότε εκτάκτως δυσχερείς καί 
επικινδύνους συνθήκας, ώστε μόνον ατελείς έν

Εΐκ. 23. Μέρος τών πυρποληθέντων κελλίων τής Μο- 
λυβδοσκεπάστου. Αποψις έσωθεν τής δυτικής πλευράς.

σπουδή παρατηρήσεις, μικρός εργασίας συντη- 
ρήσεως και τυχαία ευρήματα έπέτυχον καί τού
των συνοπτικήν έ'κθεσιν κρίνω 'σκόπιμον νά 
περιλάβω είς τάς ενταύθα παρεχομένας είδή-

προηγηθή αυτών λεπτομερής έρευνα υπό τοϋ καθ. 
Ά. Όρλάνδου.

Ό κ. Nicol έχρησιμοποίησε τό ύπαρχον υλι
κόν έξ έπιγραφώιν καί ιστορικών ειδήσεων, έστηρίχθη 
όμως κυρίως είς μορφολογικάς παρατηρήσεις διά τήν 
χρονολόγησιν τών μνημείων. Τά πορίσματα τής με
λέτης του μετά φωτογραφιών καί καλών σχεδίων έδη- 
μοσιεύθησαν ήδη έν B.S.A. XKVIII (1953) σελ. 
141 κ.έξ., συνοψίζονται δέ καθ’όσον αφορά είς τήν 
χρονολόγησιν τών μνημείων ως εξής :

Τοΰ καθολικού τής Μονής τό αρχικόν σχέδιον 
κατά τό τρίκογχον καί σταυρεπίστεγον τμήμα αύτοϋ 
ανάγεται είς τον 11ον αιώνα. Ή άψίς τοΰ ίεροΰ καί 
ό τροΰλλος έλαβον τήν σημερινήν των μορφήν επί 
αΰτοκράτορος Ανδρονίκου Β', περί τό 1300 μ.Χ. Οί 
νάρθηκες τής δυτικής καί τής νοτιάς πλευράς προσ- 
ετέθησαν ίσως τόν 16ον αιώνα.

Ό ήρειπωμένος ναός τοϋ Αγίου Δημητρίου χρο
νολογείται είς τόν 11ον αιώνα έκ τής κεραμεικής 
διακοσμήσεως τοΰ έξωτερικοΰ τής άψΐδος κυρίως> 
τής όποιας τήν ωραιότητα — παρά τήν φθοράν — δέν 
αποδίδει άτυχώς ή δημοσιευόμενη έν πίν. 35 b φω
τογραφία.

Περί τΟϋ ναοΰ τών Αγίων Αποστόλων ό κ. 
Nicol, στηριζόμενος είς τάς άποσπασματικάς καί 
συγκεχυμένος ειδήσεις περί τής αρχιεπισκοπής Πω- 
γωνιανής, έπιμένει ότι άρχικώς ίδρΰθη περί τό 1298 
μ.Χ., αλλά δέν πείθει εάν καί τί ακριβώς άπέμεινεν

σεις, ινα χρησιμεύση είς άλλους, αφού δέν έλ- 
πίζω πλέον νά έπανέλθω είς τους τόπους αυ
τούς προς πληρεστέραν μελέτην.

’Εν Βουροννιι, κατά τό 50όν χλμ. τής δη
μοσίας όδοΰ Ίωαννίνων - Ήγουμενίτσης, έπί 
τοΰ ύπερκειμένου λόφου «Καστρί», έπεσκέφθην 
λείψανα φρουρίου πρωίμων πιθανώς τουρκικών 
χρόνων, διά μεγάλων σχετικώς λίθων άνευ συν
δετικής ύλης (ξηρολιθιά). Ή εκκλησία τοϋ χω
ρίου είναι σταυρεπίστεγος, όμοιας τοιχοδομίας 
τών έν Ούζντίνα (νΰν ΓΙέντε Έκκλησίαι’ ίδέ 
Ήπειρ. Χρονικά 1981, σελ. 274 κ.εξ.), φέρουσα 
διά κεραμίνων τεμαχίων έπί τοΰ βορείου τυμ
πάνου τής εγκάρσιάς καμάρας επιγραφήν ΕΤ^( 
,ΖΡΙΕ'= 1607 μ.Χ., τήν αυτήν δέ χρονολογίαν 
κεχαραγμένην έπί πώρινης πλακός έντετοιχισμέ- 
νης άνω τής άψΐδος τής Α. πλευράς. ’Εσωτε
ρικούς φέρει τοιχογραφίας τής αυτής περίπου 
χρονολογίας κατά τήν έπί τοΰ υπερθύρου έπι- 
γραφήν. Περί τά 15' τής ώρας περαιτέρω τοϋ 
χωρίου υπάρχει παλαιά Μονή ένδιαφέρουσα, τήν 
οποίαν δμως δέν ήδυνήθην νά έπισκεφθώ.

Είς Βλαχώρι μέ ώδήγησεν ή πληροφορία 
δτι ή έκκλησία τοΰ χωρίου φέρει έπιγραφήν μέ 
χρονολογίαν ,ζπε'=1577 μ.Χ. Ειδονπράγματι 
τήν έπιγραφήν, διά κεραμίνων τεμαχίων άνω-

έκ τοΰ άρχικοΰ κτηρίου, τοΰ οποίου ή σημερινή μορφή 
πειστικώτερον συμφωνεί μέ τάς παρεχομένας υπό 
τών έπιγραφών χρονολογίας, δηλαδή 1537 μ.Χ. τής 
ίδρύσεως « έκ βάθρων» καί 1645 μ.Χ. « τής ζωγρα
φιάς ». Τά διαφαινόμενα λείψανα παλαιοτέρων τοι
χογραφιών δύνανται νά ανήκουν είς τά μεσολαβή- 
σαντα από τοΰ 1537 ύπερεκατόν ετη έως τό 1645, 
δτε « άνιστόρησεν » τόν ναόν ό « νέος κτήτωρ τής 
ζωγραφιάς » Πάνος Παπαδημητρίου. Ή δέ διά κε
ράμων διακύσμησις τών παραθύρων τοΰ έγκαρσίου 
κλιτούς δύναται νά είναι άπλή έπιβίωσις παλαιοτέ- 
ρων τρόπων, οϋς συμβαίνει νά μιμούνται καί είς μι- 
κροτέρας πλησίον εκκλησίας τής εποχής τής Τουρ
κοκρατίας (Μεγάλη Έκκλησία Αγίου Μηνά, Ευαγγε
λίστρια Καστρακίου κ.λ.π.).

Ό ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου χρονολο
γείται έξ έπιγραφών τών ετών 1560 καί 1604 μ.Χ. 
καί είς τόν 16ον αιώνα έπίσης αποδίδεται ό ναός 
τής Αγίας Τριάδος. Ό ήρειπωμένος "Αγιος Σώζων 
φέρει χρονολογίαν τοΰ έ'τους 1537 μ.Χ., οί δέ ωσαύ
τως κατεστραμμένοι ναοί τοΰ Αγίου Νικολάου καί 
τοΰ Αγίου Ευσταθίου, ως καί ό πέραν τών συνό
ρων, τά όποια χωρίζουν "Ελληνας από τήν Ελλάδα, 
ναός τοΰ Αγίου Αθανασίου «are probably of la
ter date».
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θεν τής άψίδος τής Άν. πλευράς, άλλ’ αυτή 
είναι πιθανώς κατ’ αντιγραφήν παλαιοτέρας, 
διότι ή σημερινή μορφή τής εκκλησίας είναι 
ασφαλώς μεταγενέστερα τής χρονολογίας ταύ- 
της κατά πολύ.

Έν Πέντε ’ Εκκλησίαις ( = Ούζντίνα), κατά 
την «Παλαιοχώραν», ένθα αί υπό τοΰ κ. Ευαγ- 
γελιδου (Ήπειρ. Χρονικά έ. ά.) δημοσιευό
μενοι δυο σταυρεπίστεγοι έκκλησίαι, εις ας 
έγένοντο μικρά! έργασίαι συντηρήσεως, υπάρ
χει κα! ναός τών Ταξιαρχών, μονόκλιτος, έστε- 
γασμένος διά μιας συνεχούς καμάρας, φέρει δέ 
έξωτερικώς εις δύο σημεία διά κεράμων επι
γραφήν ΕΤ. ,ζπε' (=1577 μ.Χ.) και έσωτερι- 
κώς τοιχογραφίας χρονολογουμένας κατά τήν 
έπ! τοΰ υπερθύρου επιγραφήν περ! τό 1600 
μ.Χ. (,ζρ..). ’Άλλοι τινές ναοί, τών αυτών πι
θανώς χρόνων, υπάρχουν πέριξ, αλλά δυστυχώς 
δεν ήδυνήθην νά έπισκεφθώ αυτούς, ως κα! τά 
διαφόρων εποχών λείψανα παλαιάς γέφυρας τοΰ 
Καλαμά.

Σχετικώς προς τάς κλασσικής αρχαιότητας 
τής περιφέρειας έσχεδίασα προχείρωςτά υπό τοΰ 
καθηγητοΰ Ευαγγελιδου άναφερόμενα (Ήπειρ. 
Χρον. έ. ά.) σημαντικά λείψανα κλασσικών τει
χών ψευδισοδομικής τοιχοδομίας, σφζόμενα 
ε’ις μήκος 15 μ., αλλού μέχρις ύψους 4 μ. κα! 
αλλού 1-2 μ., έσημείωσα δέ περ! τήν εκκλη
σίαν τών Ταξιαρχών αρχιτεκτονικά μέλη έξ 
αρχαίων ελληνικών κτηρίων. Ένεπίγραφον 
έπιτυμβίαν στήλην έπ! [τής έτέρας (δεξιάς) δ- 
χθης τού Θυάμιδος, έν θέσει Μπολιάνα, δεν εΐ- 
δον, δθεν σημειώ μόνον μετ’ έπιφυλάξεως τάς 
παρασχεθείσας μοι πληροφορίας υπό τού δη
μοδιδασκάλου κ. Κ. Μητσέλου, δτι ή πλάξ φέ
ρει άνω αέτωμα, ειτα άνάγλυφον διακόσμησιν 
κα! τήν επιγραφήν είΛΑΝΑ SIMAKOY (;).

Κατά τό 69ον χλμ. τής δημοσίας οδού Ίω- 
αννίνων-Ήγουμενίτσης, έν θέσει «Γκουσμπάνι», 
μεταξύ τών χωρίων Πλακωτή κα! Πετροβίτσα, 
υπάρχουν εκατέρωθεν τής ήμιονικής οδού πολλά 
αρχαία λείψανα οικιών, αναλημμάτων κ.λ.π., 
δι’ εγχωρίων κροκαλοπαγών λίθων, αλλού ισο- 
δομικά κα! αλλού πολυγωνικά. Διέκρινα ε’ίς τινα 
σημεία τόρμους, μεγάλους ορθογωνίους λίθους 
έπιμελέστερον ειργασμένους, κοιλότητα τετρά
γωνον πλευράς 0,30 μ. έπ! τοΰ βράχου κ.λ.π. 
Δεν εύρον κλασσικά δ'στρακα έν τή περιοχή

ταυ τη, αλλά μόνον βυζαντινά τινα τεμάχια αγ
γείων, μο! παρεδόθη δέ κα! βυζαντινόν νόμισμα 
εύρεθέν έκεΐ. Ταύτα κα! ή έκ τής φύσεως τών 
λίθων κα! έκ τού χρόνου φθορά τής επιφάνειας 
αυτών μέ κάμουν νά διστάζω νά χαρακτηρίσω 
τά έρείπια ταύτα κλασσικά.

Ε!ς τό χωρίον Πλακωτή υπάγεται, άπέ- 
χουσα πολύ τοΰ χωρίου, Μονή τοΰ Σοπήρος, 
παλαιά, ήν δεν ήδυνήθην νά έπισκεφθώ.

’Εν Πετροβίτσα υπάρχει τό μάλλον άξιο- 
σπούδαστον χριστιανικόν μνημειον τής περιο
χής. Είναι ή εκκλησία τοΰ χωρίου, σχήματος 
τρικλίτου βασιλικής μέ ενιαίαν νΰν δικλινή στέ
γην. Ή αρχική της μορφή έχει πολλαχώς άλ- 
λοιωθή έκ ζημιών, τροποποιήσεων κα! προσ
θηκών. Αί σημερινά! έξωτερικα! διαστάσεις 
της είναι 7,80 μ. τό μήκος κα! 9,45 μ. τό πλά
τος. Έξ αυτής προέρχονται τά έν τφ Μουσείφ 
Ίωαννίνων άναγλύφως διακεκοσμημένα τεμάχια 
γυψίνου τέμπλου. Έπ! τής ανατολικής πλευράς 
φέρει έξωτερικώς κεραμίνην διακόσμησιν (πλιν- 
θοπερίβλητον, ταινία οδοντωτή, τυφλά τόξα, 
κεράμινα πλαίσια παραθύρων κ.λ.π.) κα! χρο
νολογίαν ,ζν' (=1542 μ.Χ.). Έσωτερικώς εί
ναι κατάκοσμος διά τοιχογραφιών έφθαρμένων 
έκ κακής συντηρήσεως τής στέγης κα! χρονο
λογούμενων κατά τήν έπ! τού υπερθύρου έπι- 
γραφήν ωσαύτως από τοΰ 1542 μ.Χ. Άτυχώς 
τά πρόχειρα σχέδιά μου δέν είναι δημοσιεύσιμα 
παρά τήν ακρίβειαν τών μετρήσεων, αί δέ ση
μειώσεις μου άνευ σχεδίων καί φωτογραφιών 
είναι χρήσιμοι μόνον εις έμέ. Σημειώ μόνον έν- 
δεικτικώς τά εξής: Ό νάρθηξ είναι μεταγενε- 
στέρα προσθήκη. Έκ τών , τριών ανοιγμάτων 
τής δυτικής πλευράς, τό αριστερόν νΰν είναι 
παράθυρον, άρχικώς θύρα πιθανώς. Έκ τών 
τεσσάρων έσωτερικών στηριγμάτων τών τόξων, 
τό έν είναιιτκίων, τά δύο πεσσό! κα! τό τέταρ
τον τοίχος συνεχής, διαχωρίζουν κατά τό σημεΐον 
έκεϊνο τό δεξιόν από τού κεντρικού κλιτούς 
και φέρων άνω παράθυρον. Ή έκκλησία έφω- 
τίζετο διά πολλών στενών, αλλά διλόβων παρα
θύρων. Τρία τοιαΰτα υπάρχουν κατά τήν δυ
τικήν πλευράν άνω τών θυρών, έτερα δέ τρία 
έπ! τής νοτιάς πλευράς ηύρύνθησαν μεταγενε
στέρους. Κατά τήν βορείαν πλευράν υπάρχει 
μόνον έν, διότι βράχος έμποδίζει περαιτέρω τό 
άνοιγμα παραθύρου. Τέλος κατά τήν άνατολι-
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κήν πλευράν υπάρχουν πλείονα δίλοβα παρά
θυρα, έξ ών τινα διασοίζουν τον αρχικόν ρα- 
βδο)τόν εκ πώρου διαχωριστικόν κιονίσκον καί 
τά άναγλΰφως διακεκοσμημένα επιθήματα. Ή 
εκκλησία τής ΙΙετροβίτσης είναι αξία επιμελούς 
μελέτης, άνταξίας δημοσιεΰσεως καί άποκατα- 
στάσεώς της εις την αρχικήν μορφήν.

Έν θέσει Κάλια (λ. αλβανική = κάστρον), 
παρά τό 9ον χλμ. τής δημοσίας όδοϋ Φιλιατών 
- Σαγιάδος, σφζεται εις ύψος 1-3 μ. φροΰριον 
έπιστέφον κωνοειδές ύψωμα εν σχήματι έλλεί- 
ψεως (διαστ. περίπου 100 x 50 μ.). ’Έχει άνά 
μίαν είσοδον κατά τήν δυτικήν καί τήν νοτίαν 
πλευράν καί επτά πΰργους, έξ ών οί τέσσαρες 
στρέφονται προς βορειοανατολικά. Τοιχοδομία 
έξ αργών κατά τό πλεΐστον λίθων μετά πολλής 
συνδετικής ύλης. Δεν εύρον ό'στρακα ή άλλα 
λείψανα κλασσικών ή βυζαντινών χρόνων.

Έν θέσει Γκονμανη (=στοΰ (ή)γοΰμενου ;), 
δυο καί ήμίσειαν ώρας νοτιοδυτικώς τών Φι- 
λιατών, έπί υψώματος κατά τό σημεϊον τής 
συμβολής τοϋ Θυάμιδος μετά τοΰ χειμάρρου 
Καλμπακιώτικο σώζονται εις καταπληκτικώς 
καλήν κατάστασιν σημαντικότατα κλασσικών 
χρόνων έρείπια. 'Απλοΰνται είς έκτασιν τριών 
έως τεσσάρων χιλιομέτρων, ήτοι από τοϋ υψώ
ματος 59 μ. μέχρι καί άνατολικώτερον τοΰ υψώ
ματος 177 μ. (Έπιτελ. Χάρτης τής Ελλάδος, 
Κλ. 1 : 100.000). 'Υπό τοΰ προέδρου τής Κοι- 
νότητος Τρικορΰφου καί τοϋ άγροφΰλακος τής 
αυτής Κοινότητος ώδηγήθην πρώτον είς θέσιν 
Φλιάμονρο (ύψωμα 59 μ.). Εκεί πλήθος κε
ράμων καλύπτει τάς υπώρειας καί τήν πεδιάδα 
χωρίς νά φαίνωνται έπί τής επιφάνειας λείψανα 
κτηρίων. Μεταξύ τών πήλινων συντριμμάτων 
διακρίνονται άγνΰθες, πήλινοι δίσκοι ώς οί τών 
υποκαΰστων, πήλινα ανθέμια υδρορροής κ.λ.π. 
Εκεί εΰρέθη υπό τοΰ άγροφίίλακος καί παρε- 
δόθη μοι θραΰσμα στρωτήρος λακωνικοΰ τΰπου 
μέ σφραγίδα, τής οποίας σοίζονται έντός έμπιέ- 
στου πλαισίου τά προς δεξιά πέντε ανάγλυφα 
γράμματα. Έκ προχείρου αντιγράφου μου διό 
καρμπόν ό συνάδελφος κ. Δημ. Θεοχάρης έμε- 
λάνωσε τό σχέδιον τής είκ. 24. Τό ύψος τών 
γραμμάτων είναι περί τά 0,04 μ.

Περί τά 100 μ. προς νοτιοδυτικά, έπί τών 
τοιχωμάτων βαθείας κοίτης χειμάρρου, παρετή- 
ρησα, είς βάθος 0,40 μ. από τής έπιφανείας,

λείψανα τοίχου έξ οπτόπλινθων καί στρώμα 
άδιατάρακτον από όστρακα μελαμβαφών καί 
άβάφων αγγείων κλασσικών χρόνων. Τό ό'νομα 
τής θέσεως είναι «Κλήσια». Σώζει τήν άνά- 
μνησιν κατεδαφισθείσης υπό τών Τουρκαλβα- 
νών χριστιανικής εκκλησίας, ής δεικνύεται ή 
θέσις. Έσημείωσα καί άλλας θέσεις είς τήν 
περιοχήν αυτήν, αΐτινες ή σώζουν λείψανα πα
λαιών έκκλησιών ή ώνομάζοντο υπό τών μέχρι 
πρό τίνος Τουρκαλβανών περίοικων « στύ Κλή
σια». Έκ τής ανωτέρω θέσεως «Κλήσια» αρ
χίζει τό νεκροταφείον τής έπί τοΰ ύψιόματος 
177 μ. κλασσικής ελληνικής πόλεως. Κιβωτιό
σχημοι καί λαξευτοί έπί τοΰ βράχου τάφοι 
άνοιχθέντες καί συληθέντες, άλλοι παλαιόθεν

καί άλλοι προσφάτως, παρατηρούνται κατά τήν 
έκτασιν αυτήν μέχρι τής συμβολής τοΰ Θυάμι
δος μέ τό Καλμπακιώτικο.

Πρό τοΰ σημείου τής συμβολής καί προς 
άνατολάς αυτοΰ σώζεται είς μήκος 10 μ. περί
που καί ύψος 1 - 2 μ. λείψανον πολυγωνικοΰ 
τείχους ή μάλλον τοίχου άναλημματικοϋ καί άνα- 
σχετικοΰ τής ορμής τοΰ ποταμοΰ, ό οποίος 
πιθανώς ήτο πλωτός κατά τήν αρχαιότητα μέ
χρι τοΰ σημείου αύτοΰ.

Ή πόλις καταλαμβάνει τάς δυτικός καί νο
τιάς κλιτΰς τοΰ υψώματος 177 μ. περιρρεο- 
μένη νοτίως καί από δυσμών υπό τοΰ Θυάμι
δος. Τήν κορυφήν τοΰ υψώματος στέφει τό 
τείχος τής άκροπόλεως, έκ τοϋ οποίου κατέρ
χονται μέχρι τοϋ ποταμοΰ βραχίονες τείχους πο- 
λυγωνικοΰ μετά ορθογωνίων πύργων κατά δια
στήματα, περιβάλλοντες οΰτω τήν πόλιν.

Τά τείχη καί οί έντός τής πόλεως άναλημ- 
ματικοί τοίχοι είναι κατεσκευασμένοι έπιμελώς 
καί μέ θαυμαστήν τέχνην κατά τό πολυγωνικόν 
σύστημα έξ έγχωρίου πορώδους καί κροκαλοπα- 
γοΰς λίθου. Έξαίρεσις παρατηρείται κατά τήν 
έκ δυσμών είσοδον τοΰ τείχους τής πόλεως, 
όπου έτοποθετήθησαν υψηλοί δρθοστάται καί
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ύπ’ αυτούς και υπέρ αυτούς δόμοι ορθογώνιοι 
έκ τιτανόλιθου εύγενεστέρου μεταφερθέντος άλ- 
λοθεν, κατά παράδοσίν τινα έκ τής Σκουπίτσας, 
παρά τάς έκβολάς τοϋ Θυάμιδος.

Πύργος μέγας ήμικυκλικός, κατά τό ανατο
λικόν άκρον τής άκροπόλεως, είναι επίσης έκτι- 
σμένος δι’ ορθογωνίων πλίνθων. Εις αυτόν έγέ- 
νετο χρήσις πελεκοσχήμων συνδέσμων και προς 
ένίσχυσίν του κατεσκευάσθησαν 3 εσωτερικά! 
αντηρίδες άκτινοειδώς. Ύπ’ αυτόν και εις τον 
λαιμόν τον σχηματιζόμενον αμέσως κάτωθεν 
αύτοΰ φαίνεται ανεσκαμμένη οχυρωτική τάφρος. 
Έπ! τής άκροπόλεως ελάχιστα λείψανα κτηρίων 
διασφζονται.

Άντιθέτως εις την πόλιν πλήθος κτηρίων 
διατηρούνται κατά τά θεμέλια ή κα! μέχρι των 
υψηλών έκ τού εύγενοΰς τιτανόλιθου ορθοστα
τών. Εϊς τινα τών κτηρίων τούτων, προφανώς 
τά έπισημότερα και σημαντικώτερα, παρετή- 
ρησα διακεκοσμημένα διά διαφόρων κυματίων 
αρχιτεκτονικά μέλη, τμήματα παραστάδος δια- 
κεκοσμημένης διά τετάρτου κίονος, λίθους μέ 
διακοσμητικούς τεκτονικούς αγκώνας κ.λ.π.

Έν τή περιοχή Πάργης έσημείωσα αρχαιό
τητας :

1. Ύπό τό γνωστόν ως μεταγενέστερον κά- 
στρον τής Πάργης, ένθα σφζεται εις μήκος πε
ρίπου 10 μ. κα! ύψος έως 2 μ., έλάχιστα γνω
στόν λείψανον κλασσικού πολυγωνικού τείχους.

2. Μεταξύ Πάργης κα! Άνθούσης έπίσης 
λείψανον πολυγωνικού άναλημματικοΰ πιθανώς 
τοίχου κα! εκατέρωθεν τοϋ δρόμου τάφοι λα
ξευτό! κάθετοι, ορατοί εις κτήμα Ίωάννου 
Ρίστα κα! Δημ. Πατέρα, κα! κιβωτιόσχημιοι.

3. Έν τφ περιβόλφ τής έκκλησίας Άνθού
σης πενιχρό! λαξευτό! εις τον μαλακόν βράχον 
τάφοι.

4. Τό έν Άνθούση κάστρον τοϋ Άλή-Πασά, 
ωραιότατα διατηρούμενον μέχρι πρό τίνος ως 
κορωνις τού πέριξ έλαιοφύτου τοπίου.

5. Έκεΐθεν τής Άγυάς, έν θέσει Φιάτι 
(λ. άλβαν. —χωρίον) - Μπέλια κα! έν τώ κτή- 
ματι Βασ. Τζιά, σφζονται πενιχρά λείψανα μετα
γενεστέρων οικήσεων, έκκλησίαι κ.λ.π., εΰρέ- 
θησαν δέ κατά καιρούς νομίσματα διάφορα βυ
ζαντινά κα! βενετικά, ώς τά κατωτέρω άναφε- 
ρόμενα.

Α! σημαντικώτεραι αρχαιότητες τής περι

φέρειας εύρίσκονται εις θέσιν καλουμένην Δη- 
μόκαστρο (ήκουσα κα! : Ρημόκαστρο), τρεις 
ώρας βορειοδυτικούς τής Άγυάς (ύψωμα 225 
μ.), παρά την θάλασσαν. Είναι τά έρείπια αρ
χαίας ηπειρωτικής πόλεως, έκτεινόμενα εις μή
κος 1,5 χλμ. από τού κτήματος Χρίστου Ρε- 
πάνη μέχρι τής άμμιώδους παραλίας « Καραβο
στάσι ».

Επ! τοϋ λαιμιοΰ, ένθα τό κτήμια Χρίστου 
Ρεπάνη, υπάρχει μιεμιονωμένον μέγα κτήριον 
άδιαγνώστου προορισμού. Έκεΐ ό ιδιοκτήτης 
τοϋ άγροΰ άνέσκαψε πρό έτών τάφον, ως λέγει, 
κα! εύρεν ένεπίγραφον λίθον, δν έθραυσεν, αι- 
χμάς σιδηράς αρχαίων οπλών κα! χαλκά άντικεί- 
μενα, εξ ών μιο! παρουσίασε τό κατωτέρω περι- 
γραφόμενον χαλκοΰν άγγειον. Περαιτέρω, ύπό 
τήν ΝΑ πύλην τής άκροπόλεως, όπου τά έρεί
πια σημαντικού κτηρίου, όρώνται έπ! τής έπι- 
φανείας τού έδάφους διεσκορπισμιένα άετωμα- 
τώδης έπίστεψις στήλης πιθανώς καί, πλήν άλ
λων, 5-6 τεμάχια έξ εύγενοΰς τιτανόλιθου έπι- 
μελώς ειργασμένα και κατά τήν προσθίαν πλευ
ράν κεκοσμιημένα διά κυμιατίου υψηλού δσον 
περίπου κα! τό ύψος τών τεμιαχίων, ώστε πι
θανώς άπετέλουν εδώλια εξέδρας ή τήν κάτω 
σειράν βάσεως μινημείου τινός. Ό προς δεξιά 
τφ άνερχομένφ προς τήν άκρόπολιν άμφιθεα- 
τρικός, έλαιόφυτος νΰν, χώρος, ή το πιθανώς 
θέατρον. Εις τήν άκρόπολιν ε’ισέρχεταί τις διά 
πύλης έκ ΝΑ έχούσης άριστερά κόγχην ορθο
γώνιον προς ένθεσιν πιθανώς άγάλματος προ
στάτου τής πύλης θεού. Τά τείχη κα! ο! έντός 
τής άκροπόλεως σφζόμιενοι τοίχοι κατά τό πλεΐ- 
στον είναι κατά τό πολυγωνικόν σύστημα κατε- 
σκευασμένοι. Έπ! τής άκροπόλεως σφζονται 
λείψανα πολλών κτηρίων κα! εις πλείστας θέ
σεις υπάρχουν μιεγάλης έκτάσεως λαξεύματα τού 
βράχου διά τήν έπ’ αυτού οίκοδόμησιν. Αί ιδι
ωτικά! οίκίαι έξετείνοντο κυρίως προς τήν θά
λασσαν, περιβαλλόμενοι ύπό δύο περιβόλων τεί
χους, κατερχομένου μέχρι τής θαλάσσης, ένθα 
κα! κλίμιαξ σιρζεται. Ή θέσις όνομιάζεται «στά 
Ελληνικά».

Έν τφ Δημοτική» Σχολεία) Άγυάς κατήρ- 
τισα τότε μικράν αρχαιολογικήν συλλογήν, έν 
ή κατετέθησαν :

1. Τεμιάχια αγγείων περισυλλεγέντα κατά 
τήν έπίσκεψίν μιου εις Δημόκαστρον.
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2. Δυο ηπειρωτικά χαλκά νομίσματα παρα- 
δοθέντα υπό τοΰ κ. Νίκα καί προερχόμενα έκ 
Δημοκάστρου.

3. Νομίσματα (6-7) διάφορα βυζαντινά καί 
ένετικά, παραδοθέντα υπό τοΰ κ. Βασ. Τζιά 
καί προερχόμενα έκ Φιάτι - Μπέλια.

4. Νομίσματα διάφορα ποικίλης προελεύ- 
σεως παραδοθέντα υπό χωρικών έξ Άγυάς.

5. Τεμάχια αγγείων καί νομίσματα εύρε- 
θέντα προ μηνών υπό τοΰ έξ Άνθούσης κ. 
Χρ. Δοΰρου εντός τάφων κεραμοσκεπών εις 
« βάλτον » Πάργης.

6. Τό ανωτέρω μ νημονευθέν χαλκού ν αγγείο ν 
έκ τοΰ κτήματος Χρ. Ρεπάνη παρά τό Δημό- 
καστρον, τό καλύτερον άπόκτημα τής Συλλο
γής. Τοΰτο άποτελείται από ήμισφαιρικόν σώμα 
έξαρτώμενον έκ δυο λαβών, αίτινες γεφυρώνουν 
κατά διάμετρον τό χείλος τοΰ αγγείου "καί απο
λήγουν εις κεφαλάς ό'φεων (πρβ. ανωτέρω δ- 
μοιον άγγεΐον έκ Βοτονοσίου). Εκατέρωθεν 
υπό τάς όπάς άγγιστρώσεως των λαβών είναι 
άνά έν Εγχάρακτον άνθέμιον άνεστραμμένον 
(είκ. 19).

Έν τή περιοχή τον Άχέροντος παρά τον 
δρμον τής ’Αμμουδιάς (Σπλάντζας), δεξιά τοΰ 
εισπλέοντος, έπί τοΰ υψώματος Παλιόκαστρο 
(ΰψόμ. 118,27 μ.), δπου υπάρχει έκκλησία τής 
'Αγίας Ελένης, άκριβέστερον κατά τούς ανα
τολικούς πρόποδας αυτού, σφζεται λείψανον πο
λυγωνικού τείχους μήκους 15 μ. περίπου καί 
ύψους μέχρι 3 μ. Δεν εΐχον τον καιρόν νά

έρευνήσω δλον τό ύψωμα.
Παρά τό χωρίον Μεοοπόταμον (πρώην συν

οικισμοί Λυκούρσι καί Μπεσερέ) κείμενον κατά 
την συμβολήν τού Άχέροντος καί τού Κωκυ- 
τού, έπί τοΰ ύψοόματος ένθα ή Μονή Αγίου 
Ίωάννου τού Σινά, υπάρχει άξιόλογον μεμονω- 
μένον κτήριον, ωχυρωμένον διά περιβόλων πολυ
γωνικού τείχους, εις ου τήν ε’ίσοδον ανοί
γονται καμαροσκεπή δωμάτια, τά οποία αξίζει 
έν καιρφ νά ανασκαφούν καί έρευνηθοΰν. 
Ήκουσα δτι τό 1917 'Ιταλοί στρατιωτικοί 
έσκαπτον έκεΐ καί άνεκάλυψαν κλίμακα κατα- 
βάσεως, κίονας έσωτερικώς, αγάλματα κ.λ.π. 
Έπί τού συνεχομένου υψώματος 83,3 μ. ειδον 
έπαλλήλους περιβόλους τείχους καί λοιπάς αρ
χαιότητας, τάς οποίας έπειγόμενος δεν ήδυνή- 
θην νά έπισκεφθώ.

Έπί τοΰ λόφου, ένθα τό χωρίον Καοτρί, 
έν τφ κέντρφ τής πεδιάδος σφζονται τά ερεί
πια αρχαίας πόλεως, ήν πλήν τοΰ τείχους τής 
άκροπόλεως περιβάλλουν δύο περίβολοι τείχους 
πολυγωνικού. ’Ολίγα σφζονται λείψανα κτη
ρίων έπί τοΰ λόφου, έρευνητέα δμως είναι τά 
λείψανα κατά τάς υπώρειας καί θέσις, τής 
οποίας τό ό'νομα «στά κιβούρια» υποδηλώνει 
τήν ύπαρξιν τάφων έκεΐ ’.

' Περί τής περιοχής τοΰ Άχέροντος άξιόλογα 
γράφει ό Ν. G. L. Hammond, The Colonies of 

Elis in Cassopaea, Αφιέρωμα εις τήν "Ηπειρον 
είς Μνήμην Χρ. 2οΰλη, Άίΐήναι 1954, σελ. 26-36.

29

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:51 EEST - 54.226.8.97


