
12α. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΚΑΣΣΩΓΤΗΝ - ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Κατά μήνα ’Ιούλιον τοΰ 1951 διά μικρας δαπάνης, διατεθείσης παρά 
τοΰ Σχοί 'Υπουργείου Παιδείας, έπεχείρησα μικράν σκαφήν εις την επί τοΰ 
ορούς Ζαλόγγου άρχαίαν πόλιν ή Προσέτι έκαθάρισα υπόγειον θαλαμοειδή

Είκ. 1. Ή είσοδος τοΰ καμαροσκεπάστου διαδρόμου τοΰ υπογείου θαλαμοειδούς τάφου.

καμαροσκέπαστον τάφον, γνωστόν σήμερον με τό όνομα Βασιλόσπαο (είκ. 1).
Αί προς σκαφήν δύο θέσεις εύρίσκονται ή μέν περί τά 100 μέτρα 

έξωθι καί νοτιοανατολικούς τοΰ περιβόλου τής άκροπόλεως, ή δέ, περί ής 1

1 Σύντομον, άλλ’ακριβή περιγραφήν των ερειπίων τής πόλεως ίδέ παρά LBAKK, 
Travels in Northern Greece, τ. I σ. 244 κ.έ. ένθα καί σκαρίφημα τοΰ περιβόλου, 
Η. ScHiyiEMANN, Zeitschrift fiir Ethnologie, 1889, τ. XXI, σ. 418, Burchnek, RE’ 
έν λ. Kassopa.
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διαλαμβάνομεν έκτενέστερον, εντός της αρχαίας αγοράς τής πόλεως (εικ. 6,Α).
Εις την πρώτην θέσιν ειχον άναφανή προ τριετίας περίπου, κατά την 

διάνοιξιν αμαξιτής όδοϋ από Καμαρίνης προς την ιστορικήν Μονήν τοΰ 
Ζαλόγγου, μερικαί γλυπταί πλάκες άσβεστολιθικαί, άπολήγουσαι έμπροσθεν 
εις κορινθιακά ήμικιόνια (είκ. 2). Αί πλάκες άνήκον εις μικρούς ναοσχήμους 
τάφους, ελληνιστικών χρόνων. Έκ τής προχείρου σκαφικής έρεύνης διεπι- 
στώθη δτι επρόκειτο περ'ι ταφικοϋ περιβόλου μετά πλειόνων ναοσχήμων τά-

Είκ. 2. Αί τυχαίως άποκαλυφθεϊσαι πλάκες ναοσχήμου τάφου.

φων. Άλλ’ αί κατακρημνίσεις χωμάτων καί βράχων ειχον ανατρέψει τάς 
πλάκας τών τάφων. 'Ανευρέθησαν οστά ανθρώπινα, κυβόσχημοι λίθοι τοΰ 
περιβόλου καί δυο μεγαλύτεροι πλάκες, άπολήγουσαι έμπροσθεν, ως καί αί 
τής είκ. 2, εις συμφυή ήμικιόνια, κορινθιακά πιθανώς, μετά βάσεων κατ’ 
άπομίμησιν παραστάδων ναού (είκ. 3). 'Ένεκα τοΰ ενδιαφέροντος, τό όποιον 
παρουσίαζεν ή εντός τής άκροπόλεως θέσις, επεχείρησα εκεί κατά τούς μή
νας 'Ιούλιον καί Αύγουστον τοΰ έτους 1952 εύρυτέραν άνασκαφήν, δαπά- 
ναις τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Τά εκτενή Ιρείπια τής πόλεως άπλοΰνται αμέσως κάτωθι τών βραχω
δών κορυφών τοΰ Ζαλόγγου, έκτεινομένου δυτικώς τοΰ ποταμοΰ Λούρου καί 
περί τά 20 χιλιόμετρα βορείιος τής Πρεβέζης.
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Ή πόλις, περιβαλλόμενη υπό ισχυρού πολυγωνικού τείχους (εικ. 4), 

διατηρούμενου ενίοτε είς ύψος 5 μέτρων, έχει μήκος 900 μ. κα'ι πλά-

Εϊκ. 3. Τμήμα πλακάς ναοσχήμου τάφου.

τος 225 μ. περίπου (Ι,ΕΑΚΕ, ένθ. άν.). Εκτείνεται επί τίνος εύρυχώρου, 

ελαφρώς επικλινούς έκτάσεως καί επί των ανωμάλων πλαγιών τού όρους

Είκ. 4. Τμήμα τής νοτίας πλευράς τοΰ περιβόλου τής πόλεως.
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Ζαλόγγου. Ή βορεία πλευρά τής άκροπόλεως προστατεύεται από βορρά 
υπό ορεινής τοξοειδούς ράχεως μετ’ απόκρημνων κορυφών, έκ των οποίων 
ή άνατολικωτέρα κατέστη ένδοξος διά τον ηρωικόν θάνατον των Σουλιω- 
τισσών. Αί κορυφαί αυται καθιστούν περιττήν είς μεγάλην έκτασιν την 
ανάγκην τείχους. Καί προς νότον επίσης είς μερικά σημεία, δπου ή φυσική 
όχύρωσις είναι επαρκής, δεν διακρίνονται ’ίχνη τειχών.

Νοτίως καί δυτικώς τής άκροπόλεως βραχίονες τειχών περιέβαλλον τήν

Είκ. 5. ’Άποψις τοΰ κοίλου τοϋ μεγάλου θεάτρου της Κασσώπης.

βαθμιαίως έπεκταθεΐσαν πόλιν, ερείπια τής οποίας καί σήμερον ακόμη δια- 
κρίνονται νοτίως τού χωρίου Καμαρίνα, άπέχοντος 30' από τής άκροπόλεως.

Τά τείχη καί τά ερείπια οικοδομημάτων τής άκροπόλεως, τά οποία 
ενίοτε διαγράφουν τάς έκ βορρά προς νότον καί έκ δυσμών προς άνατολάς 
διασταυρούμενος οδούς, κατά τό 'Ιπποδάμειον σύστημα πολεοδομίας κατε- 
σκευασμένας, αποτελούν διά τήν ’Ήπειρον μοναδικόν παράδειγμα καλής 
διατηρήσεως κλασσικών καί ελληνιστικών χρόνων πόλεως καί τοποθετούν 
τήν πόλιν τούτην είς τήν πρώτην γραμμήν τοΰ αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 
Κατ’ ευτυχή σύμπτωσιν ή πόλις, άφ’ δτου ήρημώθη, άγνωστον εϊσέτι πότε 
ακριβώς, έπαυσε πιθανώτατα κατοικουμένη. Ή χαμηλότερον κειμένη κώμη 
Καμαρίνα δεν έβλαψε τήν άρχαίαν πόλιν καί ένεκα τής ικανής άποστάσεως
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άλλα και διότι τό βραχώδες έδαφος τοϋ Ζαλόγγου παρείχε πρόχειρον οικο
δομικόν υλικόν.

** *

Σπανίως πόλις αρχαία είς την ελληνικήν χερσόνησον διατηρεί τοσαϋτα

Β

Δ

i

Είκ. 6. Πρόχειρον σχέδιον κατόψεως των ορατών ερειπίων νοτίως τοϋ 
άνασκαφέντος οικοδομήματος.

εμφανή ερείπια. Δημόσια κτήρια, ναόσχημα οικοδομήματα, στοαί, μέγα 
ί)έατρον (είκ. 5), μικρόν Οέατρον (φδεΐον, σχέδ. είκ. 6,Ε), οικήματα, ισχυρά 
τείχη μετά πυλώνων και τοξοειδούς μικράς πύλης πληρούν τον ανωφερή 
χώρον τής άκροπόλεως.
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Περί τής σπουδαίας ταυτης πόλεως εκτός των υπό των Leake, Pouque- 
ville, Schliemann καί Biirchner άναφερομένων, ουδέν έτερον άξιον λόγου 
γνωρίζομεν 1. Ουδέ ακόμη είναι άναντιρρήτως βέβαιον εάν όντως πρόκηται 
περί'τής αρχαίας πόλεως Κασσώπης

Τό προς σκαφήν έπιλεγέν οικοδόμημα, διαστάσεων 33x30.30 μ.8, είναι 
έστραμμένον προς νότον, κείμενον εις τό κεντρικώτερον σημεΐον τής πόλεως 
εντός αΰτοΰ τοϋ χώρου τής αρχαίας αγοράς. ’Έμπροσθεν τουτου (βλ. σχεδ.

Είκ. 7. ’Άποψις έκ τοϋ μικρού θεάτρου Ε τοϋ κεντρικού χώρου τής άγορας μετά τής 
στοάς καί τοϋ υπό άνασκαφήν έκατομπέδου οικοδομήματος.

είκ. 6 καί είκ. 7) ευθεία καί στενή οδός, πλάτους 4 μ., διέρχεται προ τής 
μακράς στοάς Β (διαστάσεων 63.10χ 11.40 μ. περίπου), διηρημένης έσωτερι- 
κώς διά πεσσοστοιχίας εξ ένδεκα πεσσών. Νοτιοδυτικώς καί νοτιοανατολικούς 1 2 3 * *

1 Έπιγραφάς, εντεύθεν προερχομένας, έδημοσίευσεν ό καθηγητής Δ. ΕΥΑΓΓΕ- 
ΛΙΔΗΣ έν Α.Ε. 1914 σελ. 238. Έκεϊθεν πιθανώς προέρχονται δύο εικονικά! κεφαλα! 
τοϋ αύτοκράτορος Μ. Αϋρηλίου καί τής συζΰγου του Φαυστίνης (Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, Α· Δ. 
1916 παράρτ. σελ. 52, είκ. 12-13).

2 Έπ’ αΰτοΰ ή αρχαία γραπτή παράδοσις είναι πολΰ αόριστος, ΔίΟΔ. ΣίΚΕΛΙΩ- 
ΤΗΣ, XIX, 88, ΚΛΑΥΔ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, Γεωγρ. Ύφήγησις III, 14,8, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΥ
ΖΑΝΤΙΟΣ έν λ. Καασώπη κα! έπιγραφή έκ Θυρρείου, BCH, 1886, σελ. 176.

3 Ώς καί κατωτέρω ένιαχοϋ θά ύποδηλωθή, τό οικοδόμημα έχει ΰπολογισθή
μέ βάσιν τον πόδα = 0.33 μ. Ήτο επομένως έκατόμπεδον. Τοιοΰτος πούς — 0.33 μ.
άπαντά καί εις Κέρκυραν (Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ, Κέραμοι τής Καλυδώνος, σελ. 5).
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ταυτης μεγάλα ορθογώνια κτήρια και τό μνημονευθέν μικρόν θέατρον εφά
πτονται σχεδόν τής νοτίας πλευράς τοΰ πολυγωνικού περιβόλου, ό όποιος 
φαίνεται να εχρησίμευεν εν μέρει καί ως ανάλημμα τοΰ θεάτρου. Κατά 
την νοτιοδυτικήν περιοχήν υπόγειος οχετός εκβάλλει εκτός των τειχών, όρα-

‘•■vt
Είκ. 8. Κάτοψις τοΰ έκατομπέδου οικοδομήματος.

τός έν μέρει καί νοτίως τής μακράς στοάς (δεν σημειοϋται εις τό σχέδιον).
Κατά τήν έφετεινήν άνασκαφήν άπεκαλΰφθη τό Χ/3 καί πλέον τοΰ οι

κοδομήματος τοΰτου, τό δηλουμενον διά τής κομμένης γραμμής τοΰ σχεδ. 
είκ. 8. Ή εσωτερική δμως διάταξίς του εβεβαιώθη διά τής περαιτέρω επι
φανειακής σκαφής τών λοιπών χώρων τοΰ οικοδομήματος. Τό βάθος τών 
έπιχώσεων έκυμαίνετο από 1.20- 1.40 μ., άλλα κατά τήν Β.Δ. πλευράν αί
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έπιχώσεις είναι πολύ ύψηλότεραι, υπέρ τα δύο μέτρα, οι δέ κατά το σημεΐον 
εκείνο διατηρούμενοι τοίχοι υπερβαίνουν τό ύψος τών 4 μ.

Ίο κτήριον είναι ό τύπος τής κλασσικής και ελληνιστικής οικίας, ώς 
άπαντα εις την κυρίως Ελλάδα.

Έκτος τού άποκαλυφθέντος τμήματος τοΰ νοτίου εξωτερικού τοίχου 
τής προσόψεως, άποτελουμένου εκ τραπεζιοσχήμων περίπου ίσοδομικών λίθων 
(είκ. 9), οί λοιποί τοίχοι, ώς καί οί διαιροϋντες εσωτερικούς τό οικο
δόμημα μεσότοιχοι, είναι έκτισμένοι δι’ επιμελούς πολυγωνικής τοιχοδομίας 
(είκ. 1δ, 16 καί 19)._Οΐ λίθοι, σκληροί ασβεστόλιθοι, μεγάλου μεγέθους,

Είκ. 9. Τό ανατολικόν τμήμα τής νοτίας προσόψεως τοΰ οικοδομήματος 
με προέχοντα τόν άνώτερον δόμον.

Ινίοτε μήκους ενός μέτρου, λατομηθέντες εκ τών άφθονούντων εις την περιοχήν 
ταύτην βράχων, είναι καλώς είργασμένοι διά τού κοπέως. Τετράπλευροι καί 
πεντάπλευροι, ώς επί τό πλεΐστον, έχουν τάς πλευράς των ενίοτε περίπου 
ΐσας, τό δέ πλάτος συχνά μεγαλύτερον τού ύψους, ώστε οί λίθοι νά προσ
ομοιάζουν προς ρομβοειδή σχήματα (είκ. 19). Ή πρόσθια επιφάνεια συνή
θως παρουσιάζει κύρτωσιν ι. Ή τόσον επιμελής κατασκευή τών τοίχων παρου
σιάζεται εν τούτοις κατά τήν μίαν επιφάνειαν τών τοίχων. Κατά τήν ετέ- 
ραν είναι άδρότερον έξειργασμένοι διά κρούσεως μετάλλινης σφύρας, τά δέ 
μεταξύ τών λίθων κενά πληρούνται ενίοτε διά μικροτέρων λίθων ή καί 
κεράμων (πρβλ. είκ. 15 καί 16).

Τήν ορθογώνιον αυλήν, διαστάσεων 14.20x 11,70 μ. (=43x35 */2 1

1 Ή μορφή αύιή τοΰ πολυγωνικού τείχους, ίδιάζοντος κατά τήν Δ. Ελλάδα, 
εμφανίζεται άπό τοΰ β' ήμίσεος τοΰ Ε'π. X. αί. Πρβλ. R. Scranton, Greek Wallsi 
1941, σελ. 51, 68 - 69 καί 138 - 9.
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ποδών), περιβάλλουν τέσσαρες στοαί, πλάτους 2.35 μ. κατά την ανατολικήν 
καί την δυτικήν πλευράν καί 2.30 μ. κατά τάς άλλας δυο (= 7 πόδες), 
ύποστηριζόμεναι προς το μέρος τής αυλής υπό 26 συνολικώς οκταπλεύρων 
στύλων (8x7, είκ. 1.0, 11, 17). Οί στύλοι οΰτοι άνευ ιδιαιτέρας βάσεως 
πατούν επί τού στυλοβάτου, πλάτους 0.90 μ., στερεούμενοι διά σιδηρών ορ
θογωνίων έμπολίων καί μολύβδου μετ’ αύλάκων μολυβδοχοήσεως. Δωρικά 
επίκρανα εκ μαλακού αμμολίθου μετ’ ά'βακος καί λεπτώς καμπυλουμένου 
έχίνου στέφουν τούς στύλους τούτους (είκ. 12 - 13).

Είκ. 10. "Αποψις τής νοτιάς πλευράς τοΰ εσωτερικού τού κτηρίου έκ τού δωματίου γ.

Τάς στοάς περιβάλλουν 18 σχεδόν τετραγωνικά δωμάτια, χωριζόμενα 
διά λεπτοτέρων πολυγωνικών μεσότοιχων (πάχ. 0.47 μ.) καί ίσχυροτέρων 
διαγώνιων τοίχων (πάχ. 0.73 μ.) ή ήτοι άνά πέντε δωμάτια κατά τάς μα- 
κράς (4.65x4.20 μ.) καί άνά τέσσαρα κατά τήν βορείαν καί νοτίαν πλευ
ράν (4.85x4.80 μ.). Τό εν τής νοτίας πλευράς έχρησίμευεν ως είσοδος, 
ύποστηριζομένη εκατέρωθεν υπό τριών όμοιων, άλλ’ όγκωδεστέρων στύλων, 
έκ τών οποίων οί ακραίοι έπέχουν θέσιν παραστάδων (είκ. 8σ, 10 αρι
στερά, 13 καί 14α). 1

1 Τό αυτό πάχος, 0.73 μ., έχουν και οί εσωτερικοί τοίχοι τών δωματίων, οί 
παράλληλοι πρός τόν στυλοβάτην.
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Εντός τοΰ άνασκαφέντος χώρου τής αυλής και παρά τον στυλοβάτην 
πλατύ ρείθρον (πλατ. 1.27 μ.) εκ μεγάλων λευκών πλακών καί εξέχοντος λίθι
νου πλαισίου (είκ. 11 κα'ι εικ. 8) περιέθεεν ολόκληρον πιθανώς την αυλήν και 
σκοπόν είχε νά περισυλλέγη τά εκ τής στέγης τών στοών και πιθανώς τής 
αυλής όμβρια ύδατα είς στενομήκη δεξαμενήν (μήκ. 4.8δ μ., πλατ. 1.50, βάθ. 
1 μ. περίπου), εύρισκομένην είς τό δωμάτων α (είκ. 8 τ). “Αγωγός υπό τύ 
δάπεδον τής στοάς (είκ. 8τ,τ), τομής ορθογωνίου, κατεσκευασμένος έκ μεγάλων

Είκ. 11. Ή ΝΑ γωνία τοΰ στυλοβάτου μετά τοϋ λίθινου ρείθρου της αυλής.

οπτόπλινθων, προερχόμενων έκ προγενεστέρας χρήσεως, καί έπικεχρισμένος 
διά κορασανίου, ήρχιζε παρά την νοτιοανατολικήν γωνίαν τοΰ στυλοβάτου, ό 
όποιος κατά τό σημειον εκείνο έφερεν ευρύ ορθογώνιον άνοιγμα σχήματος 
Π, καί άπέληγεν είς τήν δεξαμενήν τοΰ δωματίου. Ή δεξαμενή αυτή δεν 
φαίνεται σύγχρονος προς τήν αρχικήν κατασκευήν τοΰ οικοδομήματος, αλλά 
πιθανώτατα κατεσκευάσθη μεταγενεστέρως, δτε, ένεκα βλάβης ή καταστρο
φής τοΰ κτηρίου, έγιναν, ως θά ’ίδωμεν, μερικα'ι έπισκευαί. Τούτο εξάγεται 
κυρίως έκ τοΰ τρόπου τής κατασκευής της και έκ τής χρήσεως διά τήν έπί- 
στρωσιν τοΰ δαπέδου καί τών χειλέων τής δεξαμενής μεγάλων οπτόπλινθων 
μετ' οπών, προερχόμενων έκ τής άνωδομίας τοΰ οικοδομήματος.

Κατά τό έτερον άκρον τής δεξαμενής αποχετευτικός αγωγός έκ πηλί-

22
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νων σωλήνων, διερχόμενος διά των θεμελίων τοΰ δωματίου α (εικ. 8 
τ 2) καί υπό τό κατάστρωμα τής προ τοΰ οικοδομήματος μνημονευθεί- 
σης όδοΰ, κατήγε τά ΰδατα προς την κεντρικήν υπόνομον, ή οποία, ως έση- 
μειώσαμεν ανωτέρω, άπωχέτευε τά ΰδατα τής περιοχής έξω τοΰ νοτίου 
τείχους. Άρχικώς λοιπόν ό υπό τό δάπεδον τής στοάς αγωγός διήκε και υπό 
τό δάπεδον τοΰ δωματίου α, καταστραψείς μεταγενεστέρους διά την κατα-

______________________________ σκευήν τής δεξαμενής, προς άπο-
θήκευσιν ποσότητος ύδάτων τής 
αυλής.

Ιδιαίτερον ενδιαφέρον πα
ρουσιάζουν τά κατά τάς τέσσα- 
ρας γωνίας τοΰ κτηρίου οκτώ 
τραπεζιόσχημα δωμάτια και οί 
ισχυροί διαγώνιοι μεσότοιχοι των 
(εϊκ. 8, 15, καί 16). Ή τόσον 
περίεργος καινοτομία των δια
γώνιων τούτων μεσότοιχων, πά
χους 0.73 μ., ενθυμίζουσα τούς 
ισχυρούς διαγώνιους τοίχους παρά 
τά θεμέλια τής Φιλωνείου στοάς 
εις Ελευσίνα1, παραμένει επί τοΰ 
παρόντος ανεξήγητος, άνευ τής 
πλήρους άποκαλΰψεως καί των 
λοιπών γωνιαίων διαμερισμάτων.

Πάντως τά άνασκαφέντα 
τραπεζιόσχημα δωμάτια α καί 
β καί ενδεχομένως καί τό η έχρη- 

Είκ. 12. Κατατομή δωρικού επικράνου. σιμευον, φαίνεται, ως βοηθητι
κοί χώροι (τό δωμάτιον α ένεκα 

τής δεξαμενής καί κυρίως τών άνευρεδέντων οικιακών σκευών, τό β ως 
θά ίδωμεν, ένεκα τής φραχθείσης θύρας, τό δέ η πιθανώς ένεκα τών 
άνευρεθέντων χειρομόλων καί μερικών άλλων οικιακών αντικειμένων). Τό 
ίδιον δυνάμεθα ίσως νά δεχθώμεν καί διά τά μη άνασκαφέντα είσέτι δια
μερίσματα κ καί λ (ίδέ κατωτέρω). Επομένως τό άπρόσφορον διά κατοι
κίαν σχήμα τών δωματίων τούτων δεν περιώριζε την οικονομίαν τοΰ χώ

1 Ή δοθεΐσα ερμηνεία τών διαγωνίων θεμελίων τοίχων τής Φιλωνείου στοάς, 
πιθανωτάτη διά την περίπτωσιν εκείνην, δέν διευκρινίζει τήν περίπτωσιν τοΰ ϊδικοΰ 
μας κτηρίου (Σχετικώς ίδέ Κ. ΚοΥΡΟΥΝΙΩΤΗΝ καί I. ΤΡΑΥΛΟΝ έν ΑΔ, 1935-36, 
σ. 1 κ. έξ., σχεδ. Α).
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ρου, λαμβανομένων ύπ’ δψιν τοΰ υπηρετικού των προορισμού και τού με
γάλου έμβαδοϋ (26 μ. τετραγ.). Είναι πιθανόν επομένως, δτι λόγοι αυστη
ρός συμμετρίας τοΰ εις 18 διαμερίσματα διηρημένου ισογείου έπέβαλλον 
την καινοτομίαν ταΰτην. Τό γεγονός δε, δτι τα δωμάτια ταϋτα είχον μεγα- 
λύτερον των άλλων εμβαδόν, οί δε διαγώνιοι τοΐχοί των ύπεβάσταζον καί 
άνω δροφον, δικαιολογεί τό ένισχυμένον πάχος των μεσότοιχων.

Είκ. 13. Τμήμα οκταπλεύρου στύλου τής εισόδου μετά τοϋ επικράνου του.

Οί οκτάπλευροι στύλοι έχουν τάς δυο απέναντι πλευράς τετραπλάσιας 
περίπου των λοιπών εξ ϊσοπλατών εδρών (0.55 καί 0.14 μ.). Είναι ορθο
γώνιοι την τομήν, μέ άποκεκομμένας τάς γωνίας (είκ. 10 καί 14β, βΐ, β2). 
Είναι δηλ. τοΰ πεπλατυσμένου τύπου μέ άξονας, μετρούντας κατά την βάσιν 
τών στύλων 0.33x0.74-0.335x0.745 μ.1. Οί κατά τάς γωνίας στύλοι 
έχουν τομήν ακριβώς τετραγώνου, διαστάσεων 0.74x0.74 μ., άποκοπέντος 
ομοίως μικρόν κατά τάς γωνίας (είκ. 10, 11, 14γ, γΐ, γ2, καί 17). Τού 
πεπλατυσμένου τύπου ωσαύτως είναι καί οί στύλοι τοϋ προπύλου, έχοντες 
διαστάσεις αξόνων 0.80x0.42 μ. (είκ. 13 καί 14α).

1 "Ητοι 1 X 2 ‘/4 πόδες. Αί μετρήσεις κατά προσέγγισιν χιλιοστών, ένεκα τής 
διαβρώσεως τών ακμών.
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Σπονδύλους τοιοΰτων στυλών και τμήμα επικράνου τελευταίων ελληνι
στικών χρόνων ή και ρωμαϊκών άνευρε κατά τό θέρος τοϋ 1952 εις το Ροδοτόπι 
Ίωαννίνων 6 καθηγητής κ. Δ. Ευαγγελιδης (ιδέ Π.Α.Ε. 1952 σ. 314-316).
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Είκ. 14. Τομαί στυλών.

Ό τόπος άρα οΰτος τής Κασσώπης δεν αποτελεί μεμονωμένον παράδειγμα 
διά την ’Ήπειρον καί φαίνεται δ'τι διετηρήθη επί μακρόν *. Επειδή δέ τοι- 1

1 Συγγενείς είναι οί στύλοι τοϋ έν Δήλφ οικοδομήματος Δ (R. Vallois, L’archi- 
tecture liellenique et hellenistique a Delos, 1944, σελ. 249). Παρόμοιοι καί άμφο- 
τέρων των τόπων απαντούν εις τόν ναόν τοϋ "Υμηττού, παρά τόν Προφήτην Ήλίαν 
(Ν. Κοτζιας, Π.Α.Ε. 1949 σελ. 63, είκ. 9, 11α καί 12 καί Π.Α.Ε. 1950, σελ. 144 κ. έ.), 
εις τό Ήρφον τής Καλυδώνος, τοϋ Β' π.Χ. αί. (DyGGVE - Poui.SEN - Rhomaios, Das
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οϋτοι στύλοι δεν άνευρέθησαν εις τήν Μακεδονίαν, είναι πιθανωτέρα ή εκ 
νότου προέλευσις τούτων μέ ενδιάμεσον σταθμόν τήν Αιτωλίαν, ένθα πρέπει 
νά άναμένηται εύρυτέρα χρήσις. Τρεις τοΰ τετραγωνικού τύπου σπόνδυλοι 
κατά τήν Ν.Δ. γωνίαν τού στυλοβάτου (είκ. 17), έκ των οποίων ό κατώτε
ρος κατά χώραν, προσηλωμένος διά τεσσάρων έμπολίων, βεβαιοΰν τον προ
ορισμόν των τετραγωνικών στύλων διά τάς γωνίας τοΰ περιστυλίου καί δί
δουν ολικόν ύψος στύλου 2.095-2.14 μ Είς τό ύψος τούτο εάν προστεθή 
και τό ύψος τοΰ επικράνου, 0.30 μ., διότι δλα τά εύρεθέντα επίκρανα με-

Είκ. 15. Τό δωμάτων β μετά τοΰ λίθινου βάθρου τής τραπέζης. ’Όπισθεν τό δωμά
των γ· ’Επί τοΰ μεσότοιχου ή προχείρους άνοιγείσα θΰρα. "Εμπροσθεν ό διαγώνιος 

μεσότοιχος μέ τάς εκατέρωθεν λαξευμένας αύλακας.

τρούν περίπου 0,30 μ., τότε τό συνολικόν ύψος των πεσσών τούτων, από 
τού στυλοβάτου μέχρι τών ξύλινων επιστυλίων, ανέρχεται είς 2.395 - 2.44 μ. 
Οί στύλοι οΰτοι παρουσιάζουν μείωσιν προς τά άνω (είκ. 14), αντιστοι
χούσαν προς 2,5 έκ. κατά μέτρον, και πιθανώς κλίσιν προς τό έσω-

Heroon von Kalydon, 1934, πίν. IV, Ε, G, Ρ, πίν. V καί VII), είς ’Επίδαυρον (Π.Α.Ε. 
1884, σελ._59, πίν. 3,2.4 καί πίν. 5,6, Π.Α.Ε. 1905 σελ. 73, είκ. 1-3 καί πίν. Ε καί Ζ). 
Παραπλήσιοι έπίσης είναι οί Αναθηματικοί αρχαϊκοί στΰλοι τής Άκροπόλεως τών 
’Αθηνών, ύποβαστάζοντες αγάλματα κορών (BSA, τ. XL, 1939 - 40, πίν. 7,8 καί πίν. 
8,9-ιο σελ. 37 καί είκ. 11 καί 16).
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τερικόν τής στοάς ι. Έκ τής τελείας απουσίας λίθινων επιστυλίων συνάγεται 
δτι ταϋτα ήσαν ξύλινα.

Ή χρησιμοποίησις τοϋ τετραγωνικού στύλου κατά τάς γωνίας ήτο επι
βεβλημένη έξ αυτής τής μορφής των στύλων' διότι ό πεπλατυσμένος τύπος 
ήτο εντελώς ακατάλληλος διά τάς γωνίας, ενφ τουναντίον ό τετραγωνικός 
παρείχε κατ’ άμφοτέρας τάς πλευράς τού στυλοβάτου πρόσωπον τό αυτό, 
μέ επιφάνειας εδρών ακριβώς ϊσας προς τάς πλευράς τών εκατέρωθεν πε-

Είκ. 16. Τμήμα τοϋ δωματίου β μετά τού λίθινου βάθρου τραπέζης. Δεξιά ή 
φραχθεΐσα θύρα, ή άγουσα πρός τήν νοτίαν στοάν.

πλατυσμένων στύλων. Εις άπαντα τά άνασκαφέντα δωμάτια άνευρέθησαν 
περί τό κέντρον τοϋ δαπέδου των τά λίθινα βάθρα τραπεζών προφανώς, 
τετράεδρα δηλ. στηρίγματα, ύψους 1 μ. (είκ. 15, 16 καί 18). Οί στυ
λίσκοι οΰτοι, τετράγωνοι τήν τομήν (0.45 X 0.45 μ.), εισχωρούν κατά τό 
ήμισυ υπό τό άρχαΐον δάπεδον, εδραζόμενοι επί ιδίας θεμελιώσεως (είκ. 18). 
Έπί τής άνω επιφάνειας φέρουν άπαντες τόρμον (0.08x0.08 μ.), χρησι- 
μεύοντα διά τήν υποδοχήν καί στήριξιν τής ξύλινης πιθανώς τραπέζης· Εις 1

1 Ό κατά χώραν τετραγωνικός στύλος εχει ύψος εδρών 0.85, 0.86, 0.87, 0 88 μ.. 
Αί πρός νότον καί άνατολάς πλευραί είναι αί μικρότεραι (0.85 καί 0.86 μ.). ’Άν τούτο 
δέν είναι τυχαϊον, τότε ό στύλος θά είχε κλίσιν διαγώνιον καί πρός τό εσωτερικόν 
τής στοάς.
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το δωμάτιον ρ, δεξιά τής εισόδου, άνευρέθη άρτια ή εστία, χρησιμεύουσα 
διά την θέρμανσιν τοΰ δωματίου (είκ. 8ρ1 καί 19). Είναι κατεσκευασμένη 
εκ μεγάλων οπτόπλινθων, προερχόμενων εκ προγενεστέρας χρήσεως, καί πυ- 
ρακτωθέντος πηλού καί διετήρει λείψανα τέφρας καί ανθράκων. Εις τά 
λοιπά δωμάτια άνευρέθησαν λείψανα τοιούτων εστιών δεξιά τών εισόδων 
(είκ. 8β’, γ, καί π καί είκ. 16). Αί εστίαι έπάτουν επί τοΰ νεωτέρου δαπέδου 
τών δωματίων (βλ. κατωτέρω), τό όποιον ήτο περί τά 0.25 μ. χαμηλότερον 
τοΰ αρχικού. *Ησαν επομένως κατασκευαί μεταγενέστεροι τοΰ αρχικού οίκο-

Είκ. 17. ΝΔ γωνία τοΰ στυλοβάτου. Διακρίνονται οί συνανήκοντες τρεις 
σφόνδυλοι τοΰ γωνιαίου τετραγωνικού στύλου.

δομήματος, ως τούτο διεπιστώθη καί περί τής δεξαμενής τοΰ τραπεζιοσχή- 
μου δωματίου α.

’Επί τοΰ δαπέδου τών δωματίων τών στοών καί τής αυλής άνευρέ
θησαν άφθονα όστρεα θαλάσσης, οστά ζφαιν, χαυλιόδοντες αγριόχοιρων, εις 
τών οποίων έπεξειργασμένος, ΐνα χρησιμοποιηθή ως κόσμημα ή φυλακτόν, 
πολλά οικιακά σκεύη, τεμάχια πίθων καί εις σχεδόν ολόκληρος όξυπύθμενος 
άμφορεΰς.

Ή άνωτέρα στρώσις τών εξωτερικών τοίχων είναι ίσοδομική, εξωτε
ρικούς προέχουσα τής λοιπής τοιχοδομίας υπό μορφήν γεισώματος κατά 10 
περίπου εκατοστά (είκ. 9). Άποτελείται έκ μεγάλων ορθογωνίων λιθοπλιν- 
θίδων, επί τής άνω επιφάνειας τών οποίων διακρίνονται δύο συνεχείς λα-
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ξευμέναι αύλακες (πατούραι), πλάτους 0.14-0.20 μ., διηκουσαι παραλλή- 
λως προς τάς άκμάς των λίθων (είκ. 15 και 20). Έξαίρεσιν αποτελούν οί 
λεπτότεροι διαχωριστικο'ί τοίχοι των δωματίων, οί όποιοι δεν παρουσιάζουν 
τήν περιγραφεΐσαν ίσοδομικήν στρώσιν και φέρουν μίαν μονον τοιαύτην λά- 
ξευσιν (εικ. 15 κατά τον μεσαΐον τοίχον). "Απαντες οί εσωτερικοί τοίχοι 
τού οικοδομήματος διατηρούνται είς τό αυτό ύψος, 1.20 μ. ακριβώς από 
τού δαπέδου. Οί εξωτερικοί δμως τοίχοι ανέρχονται είς πολύ μεγαλύτερον

ύψος. Ό νότιος εξωτερικός τοίχος 
υπερέχει των εσωτερικών κατά έ'να 
μόνον δόμον, τού ίσοδομικού, κατά 
δέ τήν Ν.Δ. γωνίαν κατά δύο. Ό 
δυτικός δμως τοίχος, παρακολουθών 
βορειότερου τήν φυσικήν ανωφέ
ρειαν τού εδάφους, άνυψούται βα
θμιαίους διά κλιμακωτής άναβάσεως 
τής ίσοδομικής στρώσεως, ώστε κατά 
τήν Β.Δ. γωνίαν τό ύψος τού τοί
χου δύναται νά ύπολογισθή υπέρ τά 
4 μέτρα (εικ. 7). Έκ τού αυτού 
ύψους αρχίζει καί ό βόρειος εξωτε
ρικός τοίχος κατά τήν Β.Δ. πλευ
ράν' έκεΐθεν δμως, βαίνων πρός 
άνατολάς, κατέρχεται βαθμιαίους κα
τά τον ίδιον τρόπον, διά νά συνάν
τηση τον ανατολικόν, ισοϋψή περί
που πρός τον νότιον τοίχον.

Είκ. 18. Λίθινον βάθρον τής τραπέζης μετά ^ περιγραφεΐσα ισοδομικη
τής ύποθεμελιώσεως εντός τοΰ δωματίου π. στρώσις τών εξωτερικών τοίχων εί

ναι επομένως ό ανώτερος δόμος τής 
λίθινης κατασκευής και εχρησίμευε τρόπον τινά ως τοιχοβάτης τής έξ άλλης 
ύλης άνωδομίας Καθ’ δμοιον τρόπον ασφαλώς ήσαν φκοδομημένοι υψηλό
τερου καί οί εσωτερικοί τοίχοι τοΰ κτηρίου. Τούτο επιβάλλουν νά δεχθώ- 
μεν άφ ενός οί είς τό αυτό ύψος πάντοτε διατηρούμενοι εσωτερικοί τοίχοι, 
άφ ετέρου δέ αί περιγραφείσαι λαξευμέναι αύλακες τών τοίχων τούτων.

Επειδή άφθονοι οπτόπλινθοι, πάχους 0.085 — 0.095 μ., διαστάσεων 
αι μέν μεγαλύτεροι 0.47 x 0.50 — 0.56 μ., αί δέ μικρότεροι 0.26 X 0.47 μ (;), 
φέρουσαι αί μέν πρώται άνά πέντε όπάς διαμπερείς αί δέ άνά δύο (είκ. 21), 
άνευρίσκοντο κατά τήν άνασκαφήν συνήθως συσσωρευμέναι παρά τούς τοί
χους και Ινίοτε ά'νωθεν τών κεράμων τής στέγης, καθίσταται βέβαιον, δτι
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ή τοιχοδομία τοΰ κτηρίου έσυνεχίζετο ύψηλότερον διά τοιοΰτων οπτόπλιν
θων, εναλλασσόμενων μετά ξυλοδεσιών.

Είκ. 19. 'Εστία δεξιά τής εισόδου τοΰ δωματίου ρ.

Έπί των ξυλοδεσιών τούτων προσηλοΰντο αί πλίνθοι διό μακρών ήλων 
με πλατείας κεφαλάς, πολλοί τών οποίων άνευρέθησαν (είκ. 31).

Είκ. 20. Λείψανα μεταγενεστέρου κλιβάνου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 18.237.180.167



344 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1952

Αί περιγραφείσαι πατοϋραι εχρησίμευον ως εγκαίΚσεις τής πρώτης ξυ- 
λοδοκοϋ, ή οποία θά είχε τό πλάτος περίπου τής λαξεΰσεως. "Οτι δ τοίχος 
υψηλότερου έσυνεχίζετο δΤ οπτόπλινθων καί ξυλοδεσιών τεκμαίρεται καί άλ- 
λοθεν. Αι δυο μεγεθών πλίνιθοι ειχον πάντοτε, ως έσημειώθη, τάς στενάς 
πλευράς 0.26 καί 0.47 μ. Ή διάστασις δμως 0.47 μ. ως καί τό άθροισμα

Είκ. 21. ’Οπτόπλινθοι μέ πέντε καί δύο όπάς καί καλυπτήρ κορυφαίος 
πειασοειδοΰς στέγης (άνω).

των στενών πλευρών δυο διαφόρου τΰπου οπτόπλινθων (0.47 + 0.26 = 
0.73 μ.) είναι ίσα προς τό πάχος τών λεπτών καί τών παχύτερων εσωτερικών 
τοίχων τών δωματίων, ίσων, ως εΐδομεν, προς 0.47 καί 0.73 μ. Άνά μία 
επομένως μεγάλη οπτόπλινθος εχρησιμοποιείτο διά τούς λεπτούς μεσοτοίχους 
καί άνά δυο, μία μικρά καί μία μεγάλη, διά τούς διαγώνιους.

Είναι βέβαιον δτι ή βορεία καί ή δυτική πλευρά, πιθανώς δέ και ή ανα
τολική., έφερον καί άνω ό'ροφον. Τό ύψος τοϋ ισογείου δΰναται νά ύπολο-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 18.237.180.167



Σωτηρίου Ί. Δάκαρη : Άνασκαφή είς Κασσώπην - ΙΙρεβέζης 345

γισθή περίπου εις 2.80 μ. Διότι κατά μήκος τού βορείου και δυτικού εξω
τερικού τοίχου καί είς ύψος ύπολογιζόμενον περί τά 2.80 μ. διακρίνεται επί 
τής εσωτερικής επιφάνειας των συνεχής καί βαθεΐα λάξευσις ορθογώνιος, 
βάθους 0.20 μ. καί ύψους 0.16 μ. (είκ. 22 καί 23). Ή λάξευσις, άρχομένη 
από των μεσότοιχων κ - ι καί λ- μ (είκ. 8), διήκει καθ’ δλον τό μήκος των 
τοίχων, δπου τουλάχιστον διατηρούνται οί τοίχοι μέχρι τού ύψους τής λαξεύ- 
σεως Καθ’ δλον τό μήκος τής βάσεως τής εισδοχής ταΰτης διακρίνονται κατ’

Είκ. 22. Εσωτερική δψις τοΰ βορείου τοίχου. Ή όριζοντία λάξευσις δεικνύει τήν 
θεσιν στηρίξεως των δοκών διά τό δάπεδον τοϋ άνω ορόφου.

αποστάσεις 0.30 - 0.45 μ. τετράγωνοι δπαί (2,5 X 2,5 εκ.). Δύο τούτων μάλι
στα διατηρούν τούς τετραγώνους ήλους, συγκρατουμένους διά μολύβδου (σχεδ. 
είκ. 23α, αΐ). Προφανώς επί τής βάσεως τής λαξεύσεως ήδράζοντο α! δοκοί 
τού πατώματος τοΰ άνω ορόφου \ κατ’ αποστάσεις όριζομένας ύπό των οπών, 
προσηλούμεναι διάτων σιδηρών ήλων. Έπι τών δοκών τούτων εβαινεν ακο
λούθως ό πρώτος δόμος τού άνω ορόφου (είκ. 22 καί 23β — βΐ). Επειδή 
αί λαξεύσεις αΰται δεν εσυνεχίζοντο είς τούς χώρους κ καί λ, πιθανώς οΰτοι 
έστεροΰντο ετέρου ορόφου, προοριζόμενοι πιθανώς διά κλιμακοστάσια. Άνά 
μία λαξευμένη κόγχη είς τούς τοίχους τών διαμερισμάτων τούτων καί εις τό 1

1 Τό αυτό περίπου ύψος προκύπτει καί διά τάς στοάς, εάν είς τό ύψος τών στύ
λων, 2.40 μ. προστεδη καί τό ύψος τών επιστυλίων.
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ΰψος τής περιγραφείσης λαξεύσεως έχρησίμευον ίσως διά την στήριξιν των 
κλιμάκων, αί όποΐαι θά ήγον εις την βορείαν και δυτικήν πτέρυγα τοΰ άνω 
ορόφου. Ήσαν δηλ. καί τά δωμάτια ταΰτα χώροι βοηθητικοί (άνωτ. σ. 336). 
"Απαντα τά δωμάτια τοΰ ισογείου έπεκοινώνουν διά θΰρας, πλάτος 1.38 - 
1.40 μ. ( = 4 Ά πόδες πιθ.), άγούσης προς την αυλήν διάμεσου τών στοών, 
έκτος τοΰ δωματίου β, τοΰ οποίου έφράχθη ή θυρα. Συγχρόνως δμως τό δω
μάτων τοΰτο ήνώθη μετά τοΰ δωματίου γ διά θυρίδος, άνοιγείσης επί τοΰ 
διαχωριστικοϋ τοίχου β - γ (εϊκ. 8βγ, 15 καί 16 δεξιά) *.

Κατά τινα εποχήν, οΰχί μεταγενεστέραν πάντως τοΰ Α' π. X. αί., τό 
αρχικόν δάπεδον έβαθΰνθη κατά 0.25 μ. περίπου' διότι επί τοΰ νεωτέρου

τουτου δαπέδου άνευρέθη- 
σαν αί περιγραφεΐσαι έστί- 
αι, τά πλεΐστα τών οικια
κών σκευών, όστρακα πί
θων τοΰ Α' π. X. αί. καί ό 
μνημονευθείς ανωτέρω όξυ- 
πύθμενος άμφορεΰς, κατα- 
κείμενος επί τοΰ δαπέδου 
καί χρονολογούμενος κατά 
τον Α' ή τον Β'π.Χ. αιώνα*.

"Οτι τό αρχικόν δά
πεδον τών δωματίων τοΰ 
ισογείου ήτο κατά 0.25 μ. 
περίπου υψηλότερου τοΰ 

Εΐκ. 23. Τομή τοΰ βορείου τοίχου, ένθα ή εΐσέχουσα άποκαλυφθεντος μεταγενε- 
αΰλαξ διά τήν έδρασιν τών δοκών. στέρου δαπέδου καθίστα

ται αμέσως φανερόν έκ πολ
ικών τεκμηρίων. Τό στερεόν έδαφος τών στοών, τό όποιον άπετέλει καί τό 
δάπεδον τούτων, ανευρίσκεται πάντοτε κατά 0.05 μ. χαμηλότερου τής άνω 
επιφάνειας τοΰ στυλοβάτου καί περί τά 25 εκατοστά θψηλότερον τοΰ στε
ρεού τών δωματίων. Τό στερεόν τοΰτο έδαφος άποτελεΐται έκ σποραδικών 
βράχων καί σκληράς έρυθρωπής γής (κοκκινόχωμα), μεμειγμένης μετ’ άφθο
νων λιθαρίων. Τουναντίον ή άνωθι τουτου στρώσις άπετελεΐτο έξ άργιλ- 
λοΰχου ώχρας γής, έκ τής όποιας είναι κατεσκευασμένα τά πλεΐστα κερα- 1

1 Ό απομακρυνθείς διά τήν διάνοιξιν τής θύρας επί τοΰ διαχωριστικοϋ τοίχου 
πεντάπλευρος λίθος έχρησιμοποιήθη ό αυτός διά τήν έμφραξιν τής αρχικής θύρας 
τοΰ δωματίου β.

' Τά επί τοΰ δαπέδου τεμάχια πίθων χρονολογούνται πιθανώτατα κατά τόν Α' 
π X. αί. Τήν χρονολόγησα· οφείλω εις τήν δίδα Μαρίαν Σαβατιανοϋ.
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μεικα ευρήματα. Προσέτι είς πολλά σημεία τών τοίχων και είς ύψος 0.25 μ. 
περίπου από τοϋ νεωτέρου δαπέδου τών δωματίων διακρίνονται προέχου- 
σαι επίπεδοί λαξεύσεις τών τοίχων, χρησιμεύουσαι ως πατοΰραι διά την έγ- 
καθισιν τών ξύλινων δοκών η διά την πλακόστρωσιν τοϋ άρχαιοτέρου δα
πέδου (είκ. 16). Προς τούτοις τό τοιχάριον τής φραχθείσης θύρας τοϋ δω
ματίου β πατεί επί τοϋ ύψηλοτέρου δαπέδου τής στοάς, δπερ αντιστοιχεί

ακριβώς προς τό ύψος τών προεχουσών εγκαθίσεων τών τοίχων (είκ. 16).
Τό κατώφλιον άρα τής φραχθείσης θυρας, υψηλότερον τοΰ νεωτέρου 

δαπέδου τοϋ δωματίου β, καθορίζει την θέσιν τοΰ άρχαιοτέρου δαπέδου τοϋ 
δωματίου, ισοϋψούς προς τό τής στοάς.

Αί έπικαλΰψασαι τό κτήριον έπιχώσεις συνεσωρεΰθησαν μετά την έγ- 
κατάλειψίν του καί οΰδεμίαν άλλην στρωματογραφικήν αξίαν ενέχουν. Πρά
γματι εντός τών έπιχώσεων τοιίτων άνευρέθησαν εις τό αυτό ύψος ενίοτε
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νομίσματα διαφόρων εποχών καί ή προϊστορική έκ γρανιτολίθου άξίνη τοΰ 
τύπου Δ (είκ. 38).

Παρά την Ν.Α. γωνίαν τοΰ δωματίου β, ολίγον χαμηλότερον τής ση
μερινής επιφάνειας τοΰ εδάφους, άνευρέθη ιπνός σχήματος πετάλου, δμοιος

Είκ 25. Έγκαρσία τομή καλυπτήρων κεράμων.

προς τούς εν χρήσει σήμερον. EIvui κατεσκευασμένος εκ τεμαχίων τών γνω
στών οπτόπλινθων καί έστρωμένος διά μεγαλύτερων (είκ. 20). Πλησίον τού
του άνευρέίίησαν ένεσφηνωμένα τμήμα ιωνικού κίονος, τό ιωνικόν κιονό- 
κρανον είκ. 40 καί τμήμα ένεπιγράφου επικράνου τοΰ Α'μ· Χ· αϊ. Ό ίπνός

Είκ. 26. Άνθεμωτοί ακροκέραμοι.

δηλ. κατεσκευάσθη μετά την έρήμωσιν τοΰ οικοδομήματος, έπελθοΰσαν κατά 
τον Α' π. X. αί. πιθανώτατα.

Ή ατέγη τον οικοδομήματος. Έκ τών άνευρεθένων κεραμεικών τής 
στέγης είναι δυνατόν νά σχηματίσωμεν σαφή άντίληψιν περί τής μορφής
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τής στέγης και τοΰ τρόπου τής κεραμώσεως. Συνελέγησαν άφθονοι καλυπτήρες 
και στρωτήρες κέραμοι, τοΰ λεγομένου κορινθιακού τόπου (είκ. 24 κα'ι 25), δυ- 
ναμενοι επί τοΰ παρόντος νά διακριθοϋν είς τέσσαρας κατηγορίας, χρονολο-

Είκ. 27. Άνθεμωτοί ακροκέραμοι καί καλυπτήρες κορυφαίας (1 καί 3).

γουμένας από των κλασικών μέχρι των ρωμ. χρόνων. Ή ποικιλία των τό
πων μαρτυρεί βεβαίως τάς κατά καιρούς επισκευάς τής στέγης. Άνευρέθη- 
σαν επίσης ικανοί άνθεμωτοί ακροκέραμοι (είκ. 26 καί είκ. 27,2) καί άνθε-

Εϊκ. 28. Άνθεμωτά μέτωπα κορυφαίων καλυπτήρων (πρβλ. καί είκ. 27, ι καί 3).
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μωτοι καλυπτήρες κορυφαίας (είκ. 27,1 και 3 και 28), δυνάμενοι νά χρονο-

Εϊκ. 29. Μέτωπα κορυφαίων καλυπτήρων μέ παράστασιν άετοϋ επί κεραυνού,

λογηϋοΰν κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ Ε' π. X. αί. ’Ενδιαφέρον παρουσιά-

Είκ. 30. Γραπτή σίμη τοϋ β' ήμίσεος τού Ε' π. X. αίώνος.
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ζουν μερικοί κορυφαίοι καλυπτήρες ελληνιστικών χρόνων, φέροντες επί τοϋ 
μετώπου αυτών άνάγλυφον μορφήν άετοΰ, παριστωμένου κατά τα τρία τέ
ταρτα. Ό αετός ϊσταται επί τοΰ κεραυνού με ήμιανοίκτους πτέρυγας, έτοι
μος διά να πετάξη (είκ. 29), όπως περίπου εϊκονίζεται επί τών ελληνιστικών 
νομισμάτων τής Ηπείρου ι.

Εκ τού ήμικυλινδρικού καλυπτήρος κορυφαίας (είκ. 21 άνω) συνάγε
ται δτι ή στέγη τοΰ οικοδομήματος ήτο πετασοειδής (σκούφια, Walmdach),

Είκ. 31. Σίδηροί ήλοι.

διότι τά εκατέρωθεν τών καθέτων πλευρών τοΰ καλυπτήρος τετράπλευρα 
σαγματοειδή ανοίγματα, αντιστοιχούντο προς τούς καλυπτήρος, έφ’ ών έβαι- 
νεν οΰτος, έχουν λοξήν κατεύθυνσιν. Ό κορυφαίος ούτος άρα ανήκει εις λο- 
ξήν ράχιν πετασοειδοΰς στέγης (μήκος καλυπτήρος 0.805 μ.). Τέλος άνευ- 
ρέθησαν δύο σχεδόν πλήρεις σίμαι μετά γραπτών ανθεμίων (μήκος τής μιας 
0.264 μ.) τού δευτέρου ήμίσεος τού Ε' π. X. αί. (είκ. 30). Αί οξυδερκείς πα
ρατηρήσεις τοΰ καθηγητού κ. Κ. Ρωμαίου περί τής σκοπίμου άσυμμετρίας 1

1 Head, Historia Numorum σ. 271 καί 275, BMC, Thessaly to Aetolia πίν. 
XVII, 7, τών χρόνων 238- 167 π.Χ. Συνηθεστάτη είναι επίσης ή παράστασις εις τά 
νομίσματα τών Πτολεμαίων·

23
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εις τά κεραμεικά τής στέγης ευρίσκουν και ενταύθα πλήρη άνταπόκρισιν'.
Εύρήματα. Έκτος τών μνημονευθέντων αρχιτεκτονικών μελών και τών 

κεράμων τής στέγης άνευρέθησαν πολλά χαλκά νομίσματα κλασσικών, ελλη
νιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Μεταξύ τούτων άργυροΰν δηνάριον τής 
ρωμαϊκής δημοκρατίας, κοπέν υπό 
τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος εις Γαλα
τίαν (50-49 π. X.)1 2. Άνευρέθησαν 
επίσης ό μνημονευτείς όξυπύθμε- 
νος άμφορεύς, άποκεκρουμένος κατά 
τό στόμιον και τάς λαβάς (ύψος δια
τηρούμενου 0.815 μ.), πήλιναι ψιά- 
).αι δμφαλωτα'ι μεοόμφαλοι (εικ.
33,3), πώματα πυξίδων (εϊκ. 33,1-2), 
πήλινος μηνίσκος (ε’ικ. 32), σίδηροί 
ήλοι (ό μεγαλύτερος έχει σψζόμενον 
μήκ. 0.31 μ., είκ. 31 αριστερά), μά- 
χαιραι, στλεγγίς καί σμΐλαι σιδηραΐ 
(εϊκ. 34), χαλκοΰν πινάκιον, σιδηρά 
κλείς, πηλίνη κεφαλή Άθηνάς, φε- Είκ. 32. Πήλινος μηνίσκος,

ρούσης τό κορινθιακόν κράνος, τοΰ
I1' π. X. αϊ. (εϊκ. 35), λίθινον σταθμόν μετά σιδηρού κρίκου αντί λαβής, τοΰ

Είκ. 33. Πώματα πυξίδων, 1-2 καί μεσόμφαλος φιάλη, 3. 

οποίου άποκοπέν τμήμα είχε συμπληρωθή διά μολύβδου (εικ. 36), καί άλλα

1 Οϋτω π. χ. τό αριστερόν ήμίτομον τοΰ γραπτού ανθεμίου τής σίμης έχει πλά
τος μέγιστον 6 55 έκ., έναντι 6.15 τοΰ δεξιού. Τά κατώτερα άντίστοιχα φύλλα είναι χα
μηλότερα κατά 3-4 χιλ. τών φύλλων τού δεξιού ήμιτόμου. Ή κάθετος πρός τήν βά· 
σιν τής σίμης (β) άφήνει ολόκληρον σχεδόν τό καρδιόσχημον πρός τά δεξιά.

2 Πρβλ. B.M.C. Roman Republic, τ. Ill, πίν. CIII,5.
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τινά μικροτέρας σημασίας αντικείμενα. ’Ιδιαιτέρας μνείας αίμα τυγχάνουν τά 
κατωτέρω ευρήματα :

Είκ. 34. 1 χαυλιόδους, 2 στλεγνίς, 3 δρεπανοειδές μαχαιρίδιον, 4 σμίλη, 
5 μάχαιρα μετά ξύλινης έπενδύσεως της λαβής.

Είκ. 35. Πηλίνη κεφαλή 
Άθηνάς.

Είκ. 36. Λίθινον σταθμόν καί προϊστορική 
άξίνη (είκ. 38).
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’Ιωνικόν κιονόκρανον (είκ. 40) εκ κιτρινωπού πωρολίθου. Άνευρέθη 
εντός τής έπιχώσεως τού μεταγενεστέρου, ως εσημειώθη, ιπνοϋ τού δωμα
τίου /?, πιθανώτατα προερχόμενον έξ ετέρου οικοδομήματος (ΰψ. 0.21 μ., 
μήκ. άβακος 0.49 μ., κάτω διάμ. 0.36 μ., διάστημα ραβδώσεων 0.07 μ.).

Είκ. 37. Μυλόλιθοι.

Εκατέρωθεν τοΰ εχίνου εκφύονται άνά έν ζεύγος άντικορύφων καλυκομόρ- 
φων άνθέων, τά όποια απολήγουν κατά τάς γωνίας εις ίωνικάς έλικας. Έκ 
τούτων βλαστάνει άνά έν έσχηματοποιημένον ήμιανθέμιον. Αί σπεϊραι των 
έλίκιον, σχηματίζουσαι δύο πλήρεις κύκλους, περιβάλλουν κατά τό κέντρον, 
ίσχυρώς τονιζόμενον πλαστικόν 
οφθαλμόν. Αί βσθμιαίως προς 
τό κέντρον στενούμεναι ράχεις 
των σπειρών καί ή λεπτή δια- 
βάθμισις τοΰ πλαστικού βάθους 
των μεταξύ τών σπειρών ζωνών 
εκφράζουν αίσθημα οργανικής 
λειτουργίας καί καλλιτεχνικήν άν- 
τίληψιν *.

Άμφικιονίσκος ιωνικός εκ 
λευκού ασβεστόλιθου (είκ. 39), 
άνευρεθεις εις την αριστερόν πα- 
ραστάδα τής θύρας τοΰ δωματίου η. ’Ασφαλώς έχρησίμευεν ως διαχωριστικόν 1

1 Τά αρχαιότερα κιονόκρανα μετά τοιοΰτων χοανομόρφων καλύκων άνθους ανά
γονται είς τάς άρχάς τοΰ Γ’ π.Χ. αί., άπαντώντα εις τήν παλαίστραν τής ’Ολυμπίας. 
Πλησιεστέραν συγγένειαν παρουσιάζει τό έξ ’Απολλωνίας κιονόκρανον (Γ' π. X. αί.). 
Σχετικώς ίδέ Dyggve - Poulsen - Rhomaios, ε. ά. σελ. 400 - 402, ένθα πλείονες συ
σχετίσεις καί σελ. 330, είκ. 35 καί L· REY, Albania, τ. III, 1926 - 27, σ. 18 είκ. 9-10· 
Πρβλ. καί έκθεσιν καθηγητοϋ Α. ΟΡΑΛΝΔΟΥ (Π.Α.Ε. 1952).
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στήριγμα παραθύρου δωματίου (υψ. 0.243 μ., μήκ. άβακος 0.26 μ., διαστ. 
κίονος 0.10 χ 0.21 μ.). Ή διακόσμησις διά των καλυκομόρφων άνθέων, 
όμοια προς την τοΰ ιωνικού κιονόκρανου τής εϊκ. 40, παρ’ δλην την σχη
ματοποίησαν και ξηρότητα, είναι γραφική. Όμοίαν σχηματοποιημένην μορ
φήν κάλυκος άνευρίσκομεν εις άμφικιονίσκον έκ τοΰ Ηρώου τής Καλυδώ-

Είκ. 39. Διαχωριστικός άμφικιονίσκος παραθύρου.

νος1, χρονολογοΰμενον κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ Β' π. X. αϊ. Ή χρονο- 
λόγησις καί τοΰ ίδικοΰ μας άμφικιονίσκου κατά την αυτήν περίοδον είναι 
πιθανή.

Χαλκοΰν κλεϊθρον νάρθηκος ή μικροϋ ερμαρίου (είκ. 41). Άποτελεΐ- 
ται έκ δύο χαλκών δίσκων συνηνωμένων (διάμ. τοΰ ανώτερου 0.064 μ.), με
ταξύ των οποίων κινείται χαλκοΰν έλασμα (σύρτης) κατά μήκος ορθογώνιας 1

1 Dyggve - Poui.skn - Rhomaios, ε. ά. α. 300, είκ. 35 (κάτω).
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εγκοπής. Τό έλασμα φέρει δυο εξεχούσας ήμικυκλικάς λαβάς, την μέν δεξιάν 
χρησιμεΰουσαν διά την λή-ψιν και μετακίνησιν τοϋ ελάσματος, την δέ άλλην

Είκ. 40. ’Ιωνικόν κιονόκρανον έκ πώρου λίθου.

εντός τής κυκλικής οπής, ϊνα έμποδίζη τό έλασμα νά εξέρχηται περισσότε
ρον τοΰ δέοντος. Ό τοξοειδής 
κρίκος έχρησίμευεν ως λαβή, ΐνα 
έλκηται τό κάλυμμα τοϋ νάρθη- 
κος. Τό έλασμα εισερχόμενον είς 
εγκοπήν επί τής πλησίον πλευ
ράς τοΰ κιβωτιδίου, ήσφάλιζεν 
αυτό.

Λιθίνη στήλη ενεπίγραφος 
(είκ. 42), άποκεκρουμένη κατά 
την βάσιν της, ΰψους διατη- 
ρουμένου 0.37 μ., πλάτους παρά 
την βάσιν 0.235 μ., άνω 0.23 μ., 
πάχους 0.11 μ. Άνευρέθη εντός 
τοΰ λίθινου ρείθρου παρά την 
Ν.Α. γωνίαν τοϋ στυλοβάτου. Είκ. 41. Χαλκοϋν κλείθρον.

Έπι τής άνω επιφάνειας ορθο
γώνιος τόρμος μετ’ αίίλακος μολυβδοχοήσεως έχρησίμευε διά την στερέωσιν 
αναθήματος άπολεσθέντος, τό όποιον κατά την επιγραφήν ανέθεσαν είς τήν
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πολιούχον θεάν των Κασσωπαίων, την Άφροδίτηντέσσαρες στρατηγοί 
καί ό γραμματεϋς τής πόλεως. Ή επιγραφή ένεκα τής μορφής τών γραμ
μάτων δΰναται νά χρονολογηθή κατα τό πρώτον ήμισυ τοΰ Β' π. X. αί.

Είκ. 42. Ενεπίγραφος αναθηματική στήλη.

Ή επιγραφή αυτή, περί ής έκτενέστερον κατά τήν τελικήν δημοσίευ- 
σιν, έχει ώς εξής !: * 2

' Κεφαλή ’Αφροδίτης παρίσταται συνήθως καί είς τά νομίσματα τών Κασσω
παίων (Head, Η. Ν. σελ. 271).

2 Τά έλλείποντα τεμάχια τής επιγραφής κατά τόν 11 καί 12 στίχον άνευρέθησαν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:38 EEST - 18.237.180.167



358 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1952

Στραταγο'ι οι επ'ι / *Ανδρομένεος / πρντάνιος, Λν/κώτας Λύκον, 
Σάτυρος Θεοδώ/ρον, Φίλανδρος / Σωσάνδρου, / Σωτίων Λυκώ/που 
και ό γραμίματενς, Άρί/οταρχος Άρι/στομένεος, / ’Αφροδίτ[αι).

Χρονολόγηοις καΧ ιστορία τον οίκοδομήματος. Διά τον ακριβή καθ
ορισμόν τοΰ χρόνου τής κατασκευής τουτου είναι ανάγκη να εχωμεν περισ
σότερα αρχιτεκτονικά κυρίως στοιχεία. Ή στρωματογραφία, ώς άνεφέρομεν, 
ούδέν χρονολογικόν στοιχεΐον δυναται νά προσφέρη. Μέ βάσιν τά υπάρ
χοντα κεραμεικά τής στέγης τό οικοδόμημα δυναται νά χρονολογηθή κατά 
τάς τελευταίας δεκαετίας τοΰ Ε' π. X. αί. Τά ανάγλυφα ανθέμια των ακρο
κεράμων καί κορυφαίων, ως καί τά γραπτά ανθέμια τής σίμης ανήκουν τυ
πολογικούς εις τους χρόνους τουτους. Λαμβανομένης δμως ύπ’ ό'ψιν τής πα
ρατηρούμενης ενίοτε συντηρητικότητος των κεράμων, ή οποία, μάλιστα διά 
μίαν περιοχήν μεμακρυσμένην, δπως ή "Ηπειρος, είναι φαινόμενον σόνηθες, 
θά έπετρέπετο ίσως νά δεχθώμεν ως κατώτατον χρονικόν δριον κατασκευής 
τοΰ κτηρίου τάς πρώτας δεκαετίας τοΰ Δ' π. X. αίώνος1. Προς την χρο- 
νολόγησιν ταύτην, των περί τό 400 π.Χ. χρόνων ή καί ολίγον βραδύτερον, 
συμφωνοΰν καί ή μορφή τής τοιχοδομίας τοΰ οίκοδομήματος καί τό σχήμα 
των επικράνων τής περίστυλου αυλής. Ή μορφή των στυλών δεν παρέχει 
χρονολογικήν ένδειξιν, έφ’ δσον δμοιοι στΰλοι άπαντοΰν από των αρχαϊκών 
χρόνων μέχρι τής ρωμαϊκής περιόδου. Δυνάμεθα επομένως νά θεωρήσωμεν 
τον πολυγωνικόν περίβολον τής άκροπόλεως σύγχρονον ή ολίγον άρχαιότε- 
ρον καί ή χρονολόγησις τουτου κατά τό β' ήμισυ τοΰ Ε' π. X. αί. ή 
περί τάς άρχάς τοΰ Δ' π. X. αί. είναι μάλλον βεβαία. Ός προς τάς πε
ριπέτειας τοΰ οίκοδομήματος τό περιωρισμένον τής σκαφικής έρεΰνης καί 
τά τιπάρχοντα δεδομένα δεν επιτρέπουν θετικά συμπεράσματα. Έάν έκ τής 
περαιτέρω σκαφής όριστικώς διαπιστωθή, δτι τά εις τό νεώτερον δάπε- 
δον άνευρεθέντα πλεΐστα ευρήματα χρονολογοΰνται, ως ΰπεδηλώθη ανω
τέρω, κατά' τον Α' π X. αί., τότε θά ήτο δυνατόν νά άποδοθή μετά 
πιθανότητος ή έγκατάλειψις τοΰ κτηρίου εις τήν υπό τοΰ Όκταβίου γενομένην 
εξοίκησιν των κατοίκων πόλεων τής Ηπείρου καί τής Αιτωλοακαρνανίας, 
ΐνα συνοικισθή ή ύπ’ αΰτοΰ ίδρυθεΐσα ολίγον μετά τό 30 π. X. νέα πόλις, 
ή Νικόπολις2. ’Αλλά καί έάν τοΰτο συνέβη, ή πόλις δεν έπαυσεν όλοσχερώς

1 Ή κορυφαία τής είκόνος 27,3 έχει τήν μορφήν τοΰ ανθεμίου σφιχτήν καί αυ
στηρόν καί ό ανεστραμμένος κάλυξ λωτοΰ υπό τό άνθέμιον είναι επίσης στοιχεΐον πα- 
λαιότερον. Ή έτέρα δμως επιφάνεια τής αυτής κορυφαίας (είκ. 28,2) έχει μορφήν εύ
καμπτον καί άνεπτυγμένην, υπό δέ τό άνθέμιον σπείρας.

! Οί άνευρεθέντες επί τοΰ δαπέδου τοΰ δωματίου η μυλόλιθοι (είκ. 37), βόρειας 
προελεύσεως, άπαντοΰν καί άλλαχοΰ τής Ευρώπης κατά τήν La Tene III περίοδον 
(Α π.Χ. αί.). Περί τούτου καί περί τοΰ τρόπου τής χρήσεώς των ίδέ DiCHELETTE, 
Manuel d’archeologie primitive, τ. IV, σ. 892 είκ 617.
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κατοικουμένη, εάν λάβωμεν ύπ’ δψιν τάς άνευρισκομένας ενίοτε επιτύμβιους 
έπιγραφάς, χρονολογουμένας κα'ι μέχρι των προχωρημένων ρωμ. χρόνων (πρβλ. 
και τάς δύο μνημονευθείσας μαρμαρίνας κεφαλάς Ρωμαίων αύτοκρατόρων). 
“Ισως δεν είναι τυχαϊον τό γεγονός, δτι ή Κασσώπη δεν μνημονεύεται υπό 
τής αρχαίας παραδόσεως ως συμμετασχοΰσα εις τον συνοικισμόν τής Νικο- 
πόλεως. Πιθανώς ακόμη ή πόλις νά έπαθεν υπό των στρατιωτών τοΰ Αι
μίλιου Παύλου καταστρέψαντος, ως γνωστόν, περ'ι τάς εβδομήκοντα ήπειρω- 
τικάς πόλεις καί φρούρια καί έξανδραποδίσαντος 150.000 Ήπειρώτας.

Σημαντικός έπισκευάς, προγενεστέρας τοΰ χρόνου τής οριστικής έρει- 
πώσεως τοΰ οικοδομήματος παρετηρήσαμεν ήδη. Οΰτω π. χ. κατά τινα επο
χήν τό δάπεδον τών δωματίων έβαθύνθη καί ως πάτωμα πλέον εχρησίμευ- 
σεν αυτό τό στερεόν έδαφος τής περιοχής. Προχείρως συνετελέσθη ή μετα
βολή περί τάς θύρας τών δωματίων β καί γ. Διά τήν κατασκευήν τής δε
ξαμενής, τοΰ υπό τήν στοάν όχετοΰ καί τών εστιών τών δωματίων έλήφθη- 
σαν οπτόπλινθοι, προερχόμενοι έκ τής τοιχοδομίας τοΰ οικοδομήματος. Τοι- 
αΰται πρόχειροι καί ακαλαίσθητοι, ως επί τό πλειστον, μεταβολαί, άποτελοΰ- 
σαι άντίθεσιν προς τήν λοιπήν εξαιρετικήν δντα>ς εργασίαν τοΰ οικοδομήμα
τος, μαρτυροΰν ασφαλώς έλλειψιν καλαισθησίας, πτωχείαν καί γενικώς περί
οδον παρακμής τοΰ οικοδομήματος.

Άφ’ ετέρου μερικά ευρήματα, ως ή αναθηματική επιγραφή τών στρα
τηγών, ό ιωνικός άμφικιονίσκος καί τεμάχια ετέρων όμοιων άμφικιονίσκων, 
δύνανται νά χρονολογηθούν κατά τον Β' π.Χ. αιώνα. Πιθανώς άπασαι αί 
ανωτέρω έπισκευαί καί τά ευρήματα ταΰτα είναι σύγχρονα καί ό Β' π.Χ. 
αί. αποτελεί πιθανώς δριον νέας περιόδου παρακμής τοΰ οικοδομήματος. 
’Αλλά περί τούτου επί τοΰ παρόντος ούδεμία άλλη ένδειξις υπάρχει. Κατά 
πόσον επίσης αί έπισκευαί αΰται είναι αποτέλεσμα τής γενομένης υπό τοΰ 
Ρωμαίου στρατηγού καταστροφής τής πόλεως, τοΰτο δεν είναι δυνατόν με 
τά παρόντα στοιχεία νά βεβαιωθή.

Αισθητά ίχνη άνθρακοποιηθέντων ξύλων καί αραιοί ήμιασβεστοποιη- 
θέντες λίθοι παρετηρήθησαν κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής, άλλ’ εις 
περιωρισμένην ποσότητα, μή δικαιολογούσαν πυρπόλησιν τοΰ οικοδομήμα
τος. ’Αλλά, ως άνεφέραμεν ήδη, αί προ τοΰ τέλους τοΰ Α' π. X. αί. γενόμε- 
ναι μεταβολαί εις τό δάπεδον τών δωματίων επόμενον ήτο νά προεκάλεσαν 
τήν άπομάκρυνσιν τών κατεστραμμένων υλών.

'Οπωσδήποτε τό λαμπρόν τοΰτο οικοδόμημα, άνεγερθέν κατά τούς περί 
τό 400 π. X. χρόνους καί ούχί βραδύτερον τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ Δ' π.Χ. 
αί., ΰπέστη κατά τινα εποχήν, πιθανώς κατά τον Β' π. Χ.αϊ., βλάβας τινάς. 
Έπισκευασθέν μετά πολλής προχειρότητος, διήλθε περίοδον παρακμής, έγ- 
καταλειφθέν όριστικώς κατά τον Α' π. X. πιθανώς αιώνα.
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Προορισμός τον οικοδομήματος. Ή μορφή τούτου ομοιάζει ατενώς 
προς τον τύπον τών πολυτελών οικιών, ως διεμορφώθη από τοΰ δευτέρου 
ήμίσεος τοΰ Ε'π. X. αΐ. Έν άντιθέσει προς τάς οικίας τής Πριήνης καί τής 
Μ.’Ασίας εν γένει, ένθα επικρατεί ό πυρήν τοΰ μεγάρου μετά προστάσεως1, 
εις την Ελλάδα ήτο ευρέως έν χρήσει ό παρατακτικός τύπος, τών πέριξ δη
λαδή τής περιστύλου αυλής διατεταγμένων δωματίων1 2 3. Ή μεγαλοπρέπεια 
καί ή θέσις τοΰ οικοδομήματος εντός τοΰ δημοσίου χώρου δεν αφήνουν αμ
φιβολίαν, δτι τό κτήριον είχε δημοτελή προορισμόν. Ή μορφή τών δωμα- 
ματίων, μή έπικοινωνούντων άπ’ ευθείας μεταξύ των, δεικνύει δτι ταΰτα δεν 
έχρησιμοποιοΰντο υπό μελών μιας καί τής αυτής οικογένειας. Ή άποψις αΰτη 
δεν δικαιολογείται άλλωστε καί έκ τοΰ μεγάλου άριθμοΰ δωματίων, άνερχο- 
μένων κατά τούς δύο ορόφους είς τριάκοντα περίπου. Έχρησιμοποιεΐτο βε
βαίως υπό πολλών προσώπων, ξένων προς άλληλα*. Τά ένοικοΰντα πρόσωπα 
πρέπει νά ήσαν επίσημα καί έν γένει έξέχοντα. Τοΰτο έπιβάλλουν νά δεχθώ- 
μεν ή έπισημόιης καί ή θέσις τοΰ οικοδομήματος 4.

Αί τράπεζαι καί αϊ προς θέρμανσιν έστίαι, τά οικιακά σκεύη καί τά 
λείψανα τροφών ύποδηλοΰν, δτι τά φιλοξενούμενα νπο τής πόλεως πρόσωπα 
διημέρευαν καί διενυκτέρευον εκεί. Τούς άνωτέρους δρους μόνον τό πρυ- 
τανεΐον καί τό καταγώγιον, ό δημόσιος δηλ. ξενών, δύνανται νά έκπληροΰν.

Άμφότερα τά κτήρια ειχον παραπλήσιον προορισμόν. Εκεί διέμενον 
τά υπό τής πόλεως φιλοξενούμενα πρόσωπα. Διάδοχος τής βασιλικής οικίας 
τό πρυτανείον ήτο συνήθως άπλοΰς τύπος οικίας" καί ακριβώς ή έλλειψις 
διακριτοΰ τύπου καθιστά τήν διάκρισιν τών οικοδομημάτων τούτων δυσχερή 
(Wycherley, έ.ά. σελ. 135,137). Έν τούτοις, παρατηρεί ό Wycherley (αύτ. 
σελ. 137), μεγαλοπρεπές κτήριον, δμοιον προς οικίαν, μέ μνημειώδη είσο
δον, σχετιζόμενον προς άλλα κτήρια τής αγοράς, είναι δυνατόν νά θεωρηθή 
πρυτανείον, δταν έλλείπουν άλλα στοιχεία5. Αναμφιβόλως αί προϋποθέσεις

1 Πρβλ. W. Dinsmoor, The architecture of ancient Greece σ. 323, είκ· 117.
2 Wygherley, How the Greeks built Cities, 1949, σελ. 177 κ. έ., 189, 192. 

Πρβλ. οικίας Όλύνθου As, AXto, οικίαν Κωμικών καί έπαυλιν τής Καλής Τύχης (Olyn- 
thus VIII, σελ. 63, 143, 160, πίν. 17, 45, 51, 85, 89, 102 καί είκ. 3), οικίας Δήλου τοΰ 
Γ' π. X. αί. (BCH τ. XXIX, πίν. 5, τ. XIX, πίν. III, καί τ. LVII, σελ. 113-122 καί 
W. Dinsmoor, έ. ά. σ. 252, είκ. 92, σ. 324 είκ. 118).

3 Έλλείπουν προσέτι τά στοιχεία τής ιδιωτικής μετά παστάδος καί περιστυ
λίου οικίας τοΰ έλλαδικοϋ τύπου, μέ ανισομεγέθη καί διαφόρου προορισμού δωμάτια 
(ανδρωνίτης, γυναικωνίτης, δωμάτια διαμονής, υπνου κ τ.λ.).

4 Καί μόνη ή αναθηματική επιγραφή τών στρατηγών θά ήρκει διά νά κύρωση 
τόν επίσημον χαρακτήρά του.

° Κατά την άρχαίαν γραπτήν παράδοσιν ήτο δυνατόν τά οικοδομήματα ταΰτα 
νά εΰρίσκωνται μακράν τοΰ δημοσίου χώρου. Είς πόλεις όμως, φκοδομημένας μέ τόν νέον
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αΰται άνταποκρίνονται πλήρως είς τον χαρακτηρισμόν τοΰ τετραγωνικού κτη
ρίου ως πρυτανείου ή και καταγωγίου. Ή επιγραφή τών στρατηγών, τά οι
κιακά σκευή εν μέρει, ή διάρθρωσις τοΰ οικοδομήματος, λεπτομέρειαι αρχι
τεκτονικοί, ως αί τράπεζαι και αί έστίαι, έπιβεβαιούν την άποψιν ταύτην.

Ή περαιτέρω έρευνα θά κατάδειξη ίσως, εάν πρόκηται περί πρυτα
νείου, ύπόθεσιν ένισχυομένην καί υπό τής αναθηματικής επιγραφής αρχόν
των τής πόλεως, ή πρόκηται περί καταγωγίου, ύπόθεσιν πιθανωτέραν, ευ- 
νοουμένην ιδίως υπό τής εσωτερικής διαμορφώσεως τοΰ οικοδομήματος. 
’Απαραίτητον καί χαρακτηριστικόν στοιχεΐον τοΰ πρυτανείου είναι ή κοινή 
εστία, ένθα έκαιε διαρκώς τό πΰρ (Wycherley, έ.ά. σελ. 134) καί ή μεγάλη 
αίθουσα φαγητού, στοιχεία ανύπαρκτα είς τό οικοδόμημα τής Κασσώπης. 
"Αξιόν προσοχής τυγχάνει προσέτι τό γεγονός, δτι καί τό πρυτανεΐον τής 
’Ολυμπίας ήτο εκατόμπεδον, διαστάσεων 32.85 X 32.85 μ.', τό δέ πρυτα
νεΐον τής Πριήνης ’ έχει ικανήν συγγένειαν τύπου, μέ βασικήν διαφοράν τήν 
ύπαρξιν μεγάλης αιθούσης φαγητού, μή υπαρχούσης είς τό ϊδικόν μας κτή- 
ριον. Άφ’ ετέρου δμως καί καταγώγιά τινα, ως τό τής Έπιδαύρου 3 καί τού 
Άμφιαρείου \ ΐνα άρκεσθώ εις ταύτα μόνον, παρουσιάζουν πλείστας όμοιό- 
ότητας πρός τό οικοδόμημα τούτο. Είς τό καταγώγιον τής Έπιδαύρου επα
ναλαμβάνεται τετράκις ό αυτός ακριβώς τύπος, ή πέριξ δηλ. τής περιστύλου 
αυλής διάταξις πολλών καί ομοιομόρφων δωματίων, Ιπικοινωνούντων μόνον 
πρός τό μέρος τής στοάς. Καί εκεί υπάρχει τό αυτό πνεύμα οικονομίας χώ
ρου και δεύτερος δροφος. Είς τό καταγώγιον τού Άμφιαρείου τού Ώρωπού 
επίσης, παρά τήν εξωτερικήν διαφοράν τού σχεδίου κατόψεως, μορφής Γ, 
κατά τά λοιπά στοιχεία υπάρχουν στεναί ομοιότητες.

Όμοιον ακριβώς καταγώγιον επίσης είναι τό υπό τοΰ Θουκυδιδου 

(III, 68,3) περιγραφόμενον έν Πλαταιαΐς, τό όποιον άνήγειραν οί Θηβαίοι, 
μετά τήν καταστροφήν τής πόλεως (427 π.Χ.). Ήτο τετράγωνον οικοδό
μημα, διαστάσεων διπλάσιων (200 ποδών), μέ κεντρικήν αυλήν, περιβαλλο- 
μένην κατά τάς τέσσαρας πλευράς υπό δωματίων καί μέ άνω δροφον.

Έπί τή βάσει τών ανωτέρω στοιχείων ή περί καταγωγίου υπόδεσις 
φαίνεται λίαν πιθανή.

Εύχάριστον έκπληξιν άπετέλεσεν ή διαπίστωσις υπάρξεως ικανών έπι- 1 * * 4

οίκοδομικόν τρόπον τοϋ Ίπποδάμου, ή γειτνίασις τούτων πρός τον δημόσιον χώρον ήτο 
ή καθιερωμένη (Wycherley, έ. ά· σελ. 137).

1 Gardiner, Olympia, σελ. 268 ε’ικ. 114.
3 WieGand, Priene, είκ. 225.
* ΚΑΒΒΑΔΙΑ, Ιστορία) τής 'Ελληνικής Τέχνης, σ. 384-5 καί Dinsmoor έ. ά. 

σ. 251, είκ. 91.
4 ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ, Α.Ε. 1917 σελ. 239, είκ. 1.
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χώσεων εϊς τό υπό άνασκαφήν κτήριον (1.30 μ. κατ’ έλάχιστον). Αί έπιχώ- 
σεις αΰται, ενίοτε φθάνουσαι τά 2 μ., φαίνεται δτι έπεκτείνονται καθ’δλον 
τον χώρον τής αρχαίας αγοράς. Τό κέρδος εκ τούτου πρέπει να είναι ση
μαντικόν' διότι εντός των βαθειών έπιχώσεων είναι επόμενον να διατηρών- 
ται οίκοδομικά λείψανα εις καλήν κατάστασιν καί εις ικανόν ύψος, ως καί 
ικανά κινητά ευρήματα, διαφυγόντα την σύλησιν, πολύτιμα διά την μελέτην 
τής αγνοουμένης ’Ηπείρου. Τουλάχιστον τά μέχρι τοΰδε ευρήματα είναι πολλά 
καί λίαν ενδιαφέροντα. Έκ τής βαθμιαίας άποκαλύψεως τοΰ κεντρικού χώ
ρου τής πόλεως θά άναδυθή ό κεντρικός πυρήν μιας έκ των σπουδαιοτέ- 
ρων ηπειρωτικών πόλεων, ή οποία ήκμασε κατά τους κλασσικούς καί ελλη
νιστικούς χρόνους.

Ή μελέτη καί ή λεπτομερής περιγραφή τοΰ οικοδομήματος θά δείξη 
ακόμη, ελπίζω, πόσην οικοδομικήν πείραν καί τεχνικήν δεξιότητα ειχον εκεί
νοι οί αρχαίοι Ήπειρώται τεχνΐται, άρετάς χαρακτηριζούσας καί σήμερον τούς 
Ήπειρώτας τεχνίτας. Διότι τό μερικώς άποκαλυφθέν οικοδόμημα εμφανίζεται 
νά έχη μεγάλην τεχνικήν εμπειρίαν, καινοφανείς άρχιτεκτονικάς λύσεις, συμ
μετρίαν, ακριβείς αναλογίας, έπιδεξίαν προσαρμογήν προς τήν φύσιν τού οι
κοδομικού υλικού καί τούτου προς τό φυσικόν περιβάλλον.

12 Β. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ή κατά τό φθινόπωρον τού 1952 γενομένη εϊς περιωρισμένην κλί
μακα σκαφική έρευνα εις Καστρίτσαν τής λεκάνης τών Ίωαννίνων (σχετ. 
ίδέ ΠΑΕ 1951 σελ. 173 κ. εξ.) είχε καί πάλιν δοκιμαστικόν χαρακτήρα.

At έρευναι περιωρίσθησαν κυρίως ένθα καί πέρυσιν είχε στραφή τό 
ενδιαφέρον, εις τον χώρον δηλ. τον καθοριζόμενον άφ’ ενός μέν υπό τής απο
ξηραντικής αύλακος καί τού βουνού τής Καστρίτσης (ΰψ. 757 μ.), άφ’ ετέ
ρου δε μεταξύ τών σημείων ΚΊ - Β$ καί Κ9 (είκ. 1 Κί, Κ8, Kd καί ΠΑΕ 
έ. ά. σελ. 173, είκ. 1). Δύο μικραί τάφροι, άνοιγεΐσαι νοτιώτερον τής Καμ
πύλης 9 (Κ9) καί εντός τού χωρίου Καστρίτσα, έδειξαν μόνον λεπτόν στρώμα 
πάχους 0.40 μ., γέμον θραυσμάτων Ικ κυρτών κεράμων.

Ήρευνήθη· κατ’ άρχάς αυτή ή κοίτη τής αποξηραντικής αύλακος, δπου, 
διά τήν άπομάκρυνσιν τών μεταγενεστέρων έπιχώσεων, ή έρευνα τοΰ προϊ
στορικού στρώματος θά άπέβαινεν δλιγώτερον δαπανηρά. Ή κατάστασις 
δμως τής κοίτης είχε πλέον μεταβληθή' διότι τά ύδατα τής αύλακος είχον 
παρασύρει τό επί τής κοίτης παρατηρηθέν άλλοτε λεπτόν προϊστορικόν στρώμα 
καί είχον έπισωρεύσει φερτάς ύλας.

’Ακολούθως ήνοίχθησαν ορύγματα έπ’ αυτών τών παρειών τής αύλα-
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