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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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κος. Πλησίον τής Κΐ άνευρέθη μέγας όξυπύθμενος πίθος, τού οποίου τό στό- 
μιον ειχεν άποσπάσει ό έκσκαφεύς κατά την διάνοιξιν τής αποξηραντικής 
αΰλακος. 'Ο πίθος ήτο καθέταις τοποθετημένος, αμέσως κάτοιθι τοΰ κλασ
σικού στρώματος, χρησιμεύων, ώς φαίνεται, διά την Ιναποθήκευσιν ξηρών ή 
υγρών καρπών (είκ. 22).

Εις έν μόνον σημειον παρά την Kd, ένθα ακριβώς και πέρυσιν ειχον 
άνευρεθή τά δύο εγχάρακτα όστρακα (ΠΑΕ, 1951 σ. 177 είκ. 2,1 καί 3) 
καί αρκετά τεμάχια έκ τών γραπτών αγγείων τύπου Μπουμποϋστι, διεπι-

Είκ. 1. "Αποψις έκ τών ανατολικών πλαγιών τοΰ βουνού τής Καστρίτσης (ΰψ. 757 μ.).
Μεταξύ της τάφρου Κ 7 - Κ 8 - Κ9 καί τών κλιτύων ή προϊστορική θέσις.

στώθη άδιατάρακτον προϊστορικόν στρώμα ευθύς υπό τό κλασσικόν (είκ. 1 
Kd καί σχεδ. είκ. 2).

'Ένεκα τούτου εσυνεχίσθη ή έρευνα καί αμέσως δυτικώτερον, άνοιγέν- 
τος ορύγματος 2.50 X 5 μ. περίπου καί είς άπόστασιν 1.50 μ. δυτικώς τής 
αύλακος.'Η στρωματογραφία ενταύθα ένεφανίσθη ώς εξής (σχεδ. είκ. 2). Ύπό 
την νεωτέραν καθαράν έπίχωσιν εξ άργιλλικής ώχρας γής, πάχους 1.20- 
1.25 μ. (σχεδ. είκ. 2Α - α), εξετείνοντο ή αρχαία καί ή προϊστορική στρώ- 
σις (ΒΙ-Β3 καί βΐ-β3), πάχους0.90-Ι.ΟΟμ., διαστελλόμεναι εύχερώς ένεκα 
τού μελανού χρώματος, δφειλομένου είς την παρουσίαν άπηνθρακωμένων 
ξύλων καί είς την άποσύνθεσιν φυτικών καί οργανικών ουσιών.
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Κάτωθι τούτων έξετείνετο τό στερεόν έδαφος εξ ώχρας άργίλλου, παρα- 
τηρηθείσης καί εις τό στρώμα Α-α, άπαντώσης παντού, δπου έγινε σκάφη. 
Τό στρώμα τούτο άναμφιβόλως άπετέλει τό στερεόν διότι, οσάκις ή σκάφη 
έπροχώρησε βαθύτερον κατά 1-2 μ., ή άργιλλική γη παρουσιάζετο πάν
τοτε καθαρωτάτη, μη περιέχουσα ουδέ τήν παραμικρόν ξένην ύλην.

Τό μελανόν στρώμα, πάχους, ώς ειπον, 1 μ. περίπου, έμειούτο βαθμι- 
αίως, καθ’ δσον ή σκάφη προσήγγιζε προς τά σημεία βΐ, β2, β3. Τό άνώ- 
τερον μέρος τού στρώματος (Β\-Β-2), ύι|). 0.50 μ. περιείχεν εγχώρια άβαφη 
όστρακα, δυνάμενα νά θεωρηθούν ώς ελληνιστικά η και κλασσικά, διεκρί-

Είκ. 2. A - Δ, τομή κατά τήν δυτικήν παρειάν τής αύλακος, α 1 - δ, τομή δυτικώς τής 
τάφρου, α ι = αναχώματα, Ε - Ε 1 = μή ανασκαφείς χώρος, A - α = νεωτέρα έπίχωσις, 
Β ι - β ι = κλασσική καί ελληνιστική στρώσις, Β 2 - β 2 = λεπτή έκ κεράμων στρώσις, 
Β 8 - β 3 = άρχαΐον καί προϊστορικόν στρώμα, Δ - δ = στερεόν, Γ = πυθμήν αποξη

ραντικής τάφρου.

νέτο δέ τού κατωτέρου (Β3), ένεκα τής παρουσίας άφθονων θραυσμάτων κυρ- 
τών κεράμων, τά όποια κατά τήν κατωτέραν ζώνην ήσαν τόσον άφθονα, 
ώστε εσχηματίζετο εκεί λεπτή στρώσις κεραμίνη (Β·2). Κάτωθι τής Β2 τό 
μελανόν στρώμα Β3 περιείχε κατ’ άρχάς όστρακα δμοια προς τά τού ύπερ- 
κειμένου Βΐ-Β%, άλλ’ άμέσως κατωτέρω βαθμηδόν έπληθυνοντο τά προϊ
στορικά όστρακα τών κατηγοριών II, III και IV. Τό δυτικόν ό'ρυγμα (αΐ, 
α, βΐ-β3) παρουσίαζε τήν αυτήν μορφήν μέ μόνην διαφοράν, δτι τό πά
χος τών στρώσεων β\ καί β3 περιωρίζετο άνατολικώς μεν εις 0.80 μ. κατά 
δέ τό δυτικόν πέρας εις 0.60 μ. Τό στερεόν δηλ. έδαφος Δ — δ παρουσία- 
ζεν εκεί έλαφράν άνωφέρειαν, τήν βαθμιαίαν προς τάς κλιτΰς τού βουνού
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πρόσβασιν. Ή έκ πυκνών κεράμων στρώσις (/?2), εκτεινόμενη έως εκεί, εύ- 
ρίσκετο εις βάθος 0.28 μ. 'Η σπάνις δμως των προϊστορικών αγγείων εν
τός τοϋ β?> καθίστατο καταφανής και δή καί κατά την δυτικωτέραν περιο
χήν τοΰ ορύγματος, ένθα τά προϊστορικά όστρακα σχεδόν άπουσίαζον.

Έπί τών χωμάτων τέλος, τά δποΐα εΐχον άπορριφθή εκ τής αποξη
ραντικής αυλακος (εικ. 2α1), άνευρέθησαν τά ενδιαφέροντα τεμάχια μεγάλων 
γραπτών αγγείων τών εικ. 12 και 13.

ϋ

Είκ. 3. Ύψίποδες κύλικες (1 - 3), βάσις όμοιας μεγάλης κύλικος (4) καί ληκύθων (5) 
τοΰ α' ήμίσεος τοϋ Δ' π. X. αί.

Σαφής στρωματογραφική διάκρισις τών προϊστορικών αγγείων II, III 
καί IV εντός τοΰ ΒΆ δεν παρετηρήθη. 'Υψηλότερον μεν μετά τών γραπτών 
οστράκων τής κατηγορίας IV άνευρίσκοντο κατ’ άρχάς άβαφή εγχώρια ό'στρακα, 
χαμηλότερον δέ μετά τών γραπτών τά μελανά μονόχρωμα III καί τά μετά 
πλαστικής διακοσμήσεως II. Είς τό κατώτερον δμως σημεΐον τοΰ στρώματος 
Βά ένεφανίσθησαν άποκλειστικώς αγγεία τών κατηγοριών II καί III, τά δέ 
τεμάχια, έκ τών οποίων άπετελέσθησαν τά δύο αγγεία τών είκ. 6 καί 7,1, 
άνευρέθησαν έπ’ αυτής τής επιφάνειας τοΰ στερεού.

Τά στρωματογραφικά δεδομένα τής έρεύνης ταύτης είναι βεβαίως πολύ 
περιορισμένης αξίας, ένεκα κυρίως τής μικράς έκτάσεως τοΰ ερευνηθέντος
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στρώματος. Έπί πλέον τοιχάριον, έκ τριών στρώσεων εκ πλακοειδών φαιών 
σχιστόλιθων (είκ. 2ε), φαίνεται δτι εν μέρει είχε διαταράξει την στρωματο
γραφίαν τοΰ εγγύς χώρου. Τούτο πιθανώτατα είχε κατασκευασθή ούχ'ι εις 
προϊστορικήν εποχήν, διότι δεν είσεχώρει κάτωθι τής επιφάνειας τού στε
ρεού. Πλησίον τούτου άνευρέθη μικρός εκ χαλκού αναθηματικός λάβρυς 
(είκ. 19), τό δέ χαλκούν τεμάχιον χείλους αγγείου μετ’ έπικαθημένων πτη
νών (εικ. 20) προέρχεται έξ ακαθορίστου βάθους εντός τού στρώματος ΒΆ.

Είκ. 4. ΝΑ πύλη τής άκροπόλεως τής Καστρίτσης μετά τμήματος πολυγωνικού τείχους.

Έτέρα τάφρος (4x6 μ.) ήνοίχθη ΒΔ τής Κ$, παρά τούς πρόποδας 
τού βουνού, πλησίον έγκαταλειφθέντος ύδρομύλου (είκ. 1 Β1-Β2). Ενταύθα 
ή στρώσις τών λιθαρίων καί τών χωμάτων, παρατηρηθεΐσα και πέρυσι (ΠΑΕ 
έ. ά. σελ. 176), εύρίσκετο εις βάθος 2 μ. περίπου, τό δέ πάχος της ύπερέ- 
βαινε τα 3 μ.

Διά τον λόγον τούτον ήναγκάσθην νά παραιτηθώ τής περαιτέρω σκα- 
φής, ϊνα μη έξαντληθή άκάρπως πιθανώς ή μικρά πίστωσις.

Αί υπέρ την λιθόστρωσιν βαθεΐαι έπιχώσεις ειχον συσσωρευθή εκ τών 
ύπερθεν κλιτύων καί έκ τοΰ έπιχωσθέντος χάνδακος τού ύδρομύλου. Εντός 
τών έπιχοόσεων τούτων άνευρέθησαν μετά τών νεωτέρων άβαφών οστράκων 
καί προϊστορικά τινα ό’στρακα, έξ ών άπετελέσθη καί ό ενδιαφέρων κρατήρ 
τής είκ. 7,2.
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Εντός τής λιθοστρώσεως άνευρέθησαν δΰο τάφοι. Τοϋ ενός την θέ- 
σιν καθώριζον χά οστάρια μικροΰ παιδός και ή πρόχους τής είκ 21,2. Ό 
τάφος δηλ. ήτο απλούς λάκκος εντός τής λιθοστρώσεως. Ό έτερος, άνήκων 
είς ωρίμου ηλικίας γυναίκα πιθανώς, ήτο κατεσκευασμένος έκ μέτριου μεγέθους 
άργολίθων καί μόνον ή ανώτερα σειρά των λίθων υπερείχε τής λιθοστρώσεως 
(είκ. 18)'. Ό τάφος επομένως είχε κατασκευασθή μετά τον σχηματισμόν τής 
λιθοστρώσεως και δταν είχεν επισωρευθή ικανόν στρώμα χωμάτων άνωθεν

Είκ. δ, Δευιερεύουσα πύλη τοϋ ανατολικού τείχους της άκροπόλεως της Καστρίτσης.

τώνλιθαρίων. Επειδή δέ είς άλλα σημεία, υπό την στρώσιν τών λιθαρίων, 
έξηκολούθουν νά εύρίσκωνται δ'στρακα κλασσικών χρόνων, έπεται δτι καί ή 
λιθόστρωσις καί οί εντός ταΰτης τάφοι δεν δύνανται νά θεωρηθούν παλαιό- 
τεροι τών κλασσικών χρόνων. Τούτο βεβαιοΰται καί άλλοθεν. Ή χρησιμοποίη
σή δηλ. τού προϊστορικού χώρου διά τάς ταφάς υποδηλοΐ την έγκατάλειψιν 
τούτου υπό τών κατοίκων, καταφυγόντων είς την δχυρωθεΐσαν άκρόπολιν 
(είκ. 4 καί 5 ϊδέ καί κατωτέρω σ. 385 καί ΠΑΕ 1951 σ. 183). Μετά την 
όχύρωσιν άρα τής άκροπόλεως καί την έγκατάστασιν Ιντός ταύτης τών περι- 1

1 Ό τάφος είχε σχήμα τραπεζίου, διαστ. 1.91 X 0.60 — 0.44 μ. μέ τήν στενήν 
πλευράν πρός τούς πόδας. Ό νεκρός ήτο έστραμμένος πρός άνατολάς μέ τήν δεξιάν 
χεΐρα κατά μήκος τοϋ σώματος, τήν δέ έτέραν επί τής κοιλίας.

24
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οίκων θά κατεσχευάσθησαν οί τάφοι. Επειδή δέ τά τείχη τυπολογικούς δεν 
δύνανται νά είναι αρχαιότερα τοΰ β' ήμίσεος τοΰ Ε' π. X. αί., συμφώνως 
προς την κατάταξιν τοΰ Scranton1, έ'πεται δτι ό χρόνος οΰτος δΰναται νά 
χρησιμεύση ώς terminus post quem διά τάς ταφάς. Έάν δέ λάβωμεν ύπ’ 
όψιν, δτι κατά την κατασκευήν των τάφων τούτων είχε σχηματισθή και 
ικανόν στρώμα χωμάτων άνωθεν, δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά θεωρήσω- 
μεν τάς ταφάς ούχί άρχαιοτέρας τοΰ Δ' π. X. αί. !.

Περαιτέρω μικραί δοκιμαστικοί σκαφαί έγένοντο επί τής κορυφής τοΰ 
βουνοΰ τής Καστρίτσης, έξωθι τής δυτικής πλευράς τής άκροπόλεως, ένθα 
διακρίνονται ενιαχού ωραίοι πολυγωνικοί τοίχοι, χρησιμεύοντες είτε ώς άνα- 
λημματικοί τοίχοι κτηρίων, είτε κυρίως ώς ταφικοί περίβολοι’. Είς μίαν πρά
γματι περίπτωσιν, εντός τοιούτου ορθογωνίου περιβόλου, έζηκριβώθη ΰπαρ- 
ξις τάφου. Ένεκα όμως των καταπεσόντων βράχων, τά τοιχώματα είχον συμ- 
πιεσθή. Ό τάφος περιείχε τον νεκρόν, έστραμμένον προς νότον, καί όστρακα 
άβαφή κακής ποιότητος, πιθανώς ελληνιστικά. Εις τον πολυγωνικόν περίβο
λον, αμέσως κάτωθι τής μονής Καστρίτσης, ή άνασκαφή δεν ήτο δυνατόν 
νά προχωρήση είς βάθος, ένεκα τών καταπεσόντων βράχων. Έκεΐθεν προέρ
χεται ή πηλίνη κεφαλή θεάς, τ<ϋν τελευταίων πιθανώς ελληνιστικών χρόνων 
μέ τήν ϊδιάζουσαν γραμμικήν διακόσμησιν τής κόμης (είκ. 23).

α. Προϊστορικά ευρήματα. Τούτα κυρίως είναι αγγεία χειροποίητα, 
άνήκοντα είς τάς τρεις κατηγορίας, περί τών οποίων έγένετο καί πέρυσι 
λόγος (ΠΑΕ 1951 σελ. 178 κ.!.).

1. Χειροποίητα μετά πλαστικής διακοσμήαεως (κατηγορ. II). 'Η πλα
στική διακόσμησις τών αγγείων τούτων έκτελεΐται κατά τούς γνωστούς ήδη 
τρεις τρόπους. Αί πλαστικοί ζώναι, μορφής άλύσεως ή σχοινιού (rope-type), 
τοποθετούμενοι κατά κανόνα οριζοντίους καί πάντοτε επί τών αρθρώσεων 1 2

1 Greek Walls, σ. 51, 68 - 69 καί 138 - 9. Κατά τούς αυτούς χρόνους φαίνεται ότι 
κατεσκευάσθη καί τό πολυγωνικόν τείχος τής Κασσώπης (Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ,ΠΑΕ 1952 σ. 328).

2 Τό στρώμα τών λιθαρίιν είχε πάντως σχηματισθή προ τών μέσων τοΰ Δ’ π.Χ. 
αΐώνος. Διότι κατά τήν περυσινήν άνασκαφήν είς γειτονικήν θέσιν (είκ. 1 Β - Βι) καί 
ύπεράνω τής λιθοστρώσεως άνευρέθη μαζί μέ τάς μονόχρωμους ύψίποδας κύλικας (είκ. 
3,1-4, πρβλ. καί ΠΑΕ 1951, σ. 182, είκ. 7,1 καί 2) καί μικρόν ληκύθων μετά μελανού 
γανώματος (είκ. 3,5, είς τήν εικόνα άνεστραμμένον), δυνάμενον νά χρονολογηθή κατά 
τό πρώτον ήμισυ τοΰ Δ' π. X. αί. Ή λιθόστρωσις άρα είχε σχηματισθή πρό τών μέ
σων τοΰ Δ' αί.,Ή έξενεχθεΐσα πέρυσιν ύπόθεσις, ότι ή στρώσις αυτή άπετελέσθη έκ τής 
κατασκευής τών τειχών τής άκροπόλεως (ΠΑΕ ε. ά. σ. 178 καί 183,ι), καθίσταται τώρα 
πολύ πιθανή, διότι τείχη καί λιθόστρωσις φαίνονται ώς νά συμπίπτουν χρονικώς.

’ Ή συνήθεια τών ταφικών ορθογωνίων περιβόλων φαίνεται πολύ διαδεδομένη 
είς τήν "Ηπειρον' πρβλ. Γ. ΜΗΛΙΑΔΗΝ, ΑΔ 1926, σ. 63 κ. έ. είκ. 1-2. (Άμβρακίας), 
Σ. ΔΑΚΑΡΗΝ, ΠΑΕ 1952 σ. 327 (Κασσώπης), JHS τ. 72, 1952, σελ. 101 (Κάτω Πι- 
στιανών-”Αρτης), Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΝ, ΠΑΕ 1952, σ. 313-4 είκ. 8 καί σ. 317 (Ροδοτόπι).
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τοϋ αγγείου, ήτοι επί των χειλέων, αμέσως ύπ’ αυτά, παρά τούς ώμους 
την βάσιν καί παρά την πρόσφυσιν τών λαβών, τονίζουν την οργανικήν 
διάρθρωσιν τοΰ αγγείου. Αί έμπίεστοι κοιλότητες, εντυποΰμεναι άτάκτως επί 
τοΰ σώματος τοϋ αγγείου, ενίοτε δε καί επί τών χειλέων καί τής ράχεως τών 
λαβών, έκτελοΰνται είτε δι’ αμβλέος οργάνου με άπεστρογγυλωμένον άκρον 
είτε διά τών άκρων τών δακτύλων. Ή τριπλή πλαστική διακόσμησις, έπι- 
μόνως διατηρηθεΐσα εις τήν ’Ήπειρον καθ’’ δλην τήν εποχήν τοϋ χαλκοϋ 
καί τοσοϋτον ευρέως διαδοθεΐσα καθ’ δλην τήν ’Ήπειρον, έχει ασφαλώς νεο
λιθικήν τήν καταγωγήν της" διότι καί οί τρεις οΰτοι πλαστικοί τρόποι δια-

κοσμήσεως είναι συνή
θεις εις τήν νεολιθικήν 
κεραμεικήν. Ενίοτε μά
λιστα καί ή διαμόρφωσις 
τών χειλέων καί βάσεων 
τών αγγείων τής κατη
γορίας II φαίνεται νεο
λιθική. Τό φαινόμενον 
τοΰτο δεν είναι μοναδι
κόν. Γεωγραφικούς άπο- 
μεμονωμένη καί λίαν με- 
μακρυσμένη περιοχή ή’Ή
πειρος διετήρησεν έπιμό- 
νως τον νεολιθικόν χαρα
κτήρα τοΰ πολιτισμοΰ της 
μέχρι τέλους τής εποχής 
τοϋ χαλκοϋ, ίσως δέ καί 
κατ’ αυτούς τούς ιστορι

κούς χρόνους, ως τοΰτο πιθανώτατα συνέβη εις Δωδώνην, ως εξ άλλων 
λόγων καθίσταται φανερόν1.

2. Χειροποίητα μελανά η μελανοκάστανα (κατηγορ. III). Καί ταϋτα 
περιεγράφησαν έν συντομία πέρυσιν. Έκ τών εφετινών ευρημάτων συνεκολ- 
λήθησαν τρία, εν μέρει ελλιπή, αγγεία. Ή τεχνική τοΰ πηλοϋ είναι ως πε- 
ριγράφεται εις τήν περυσινήν έκθεσιν (ΉΑΕ ένθ’ άν. σ. 178-179). Έξαί- 
ρεσιν άποτελοΰν δυο αγγεία τής είκ. 7,1-2. Τοϋ πρώτου ή επιφάνεια είναι 
ομαλή, άλλ’ ελαφρώς τραχεία, τό δέ χρώμα σκοτεινόν μελανότεφρον καί αλαμ
πές. Τοϋ κρατήρος τό χρώμα τής επιφάνειας ποικίλλει, ένεκα τής διαφορε

1 Τοιουτοτρόπως εξηγείται καί ή τελεία έ'λλειψις έκ Δωδώνης άγγείων τής γεω
μετρικής ή καί αρχαϊκής περιόδου. Τήν έπιβίωσιν τής κεραμεικής ταύτης μέχρι τοϋ 
Ε π.Χ. αί· υποδεικνύουν καί αί πρόσφατοι άνασκαφαί εις Δωδώνην.

Είκ. 6. Μελανόν μονόχρωμον άγγείον τής 
κατηγορίας III.
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τικής έπιδράσεως τοϋ πυράς, από τοΰ μελανού μέχρι τού σκοτεινού τεφρού, 
τού κιτρινοφαίου και ερυθρού. Ενιαχού διακρίνονται πιθανά ίχνη λεπτού 
επιχρίσματος, χρώματος υποκίτρινου.

Τό καστανομέλαν μόνωτον άγγείον τής είκ. 6 (ύψ. 0.125 μ., διάμ. 
στομίου 0.13 μ.) έχει τά χείλη άποκεκρουμένα από τού σημείου τής γενέ- 
σεώς των. Συνεπληρώθη περίπου κατά τό ήμισυ. 'Ομοιάζει προς κώνον με 
εξωγκωμένας τάς πλευράς, αί όποΐαι, κατερχάμεναι άποτόμως, απολήγουν είς 
μικράν έπιπεδόσχημον βάσιν ελαφρώς κοίλην1.

Τό μόνωτον πιθανοότατα ήμισφαιρικόν κύπελλον (είκ. 7,1), συμπληρωθέν 
μερικώς, έχει ίσχυρώς στενουμένην έπιπεδόσχημον βάσιν, ταινιόσχημον λαβήν

ΕΙκ. 7. Μελανά μονόχρωμα (κατηγ. III).

καί λοξώς προς τά άνω ευρυνόμενα χείλη (ύψος 0.105 μ , διάμ. χειλέων 
0.155 μ.)!. Άνευρέθη, ως καί τό προηγούμενον είς τό τέλος τοΰ στρώμα
τος Β'Α πλησίον τής Κ9. 'Ο τύπος οΰτος τού σφαιρικού κυπέλλου αποβαίνει 
λίαν συνήθης κατά την ΓΙΕ III περίοδον καί συνεχίζεται καί κατ’ αυτήν 
τήν ΜΕ1 2 3. Κατά τήν Miss Goldman (έ.ά. σελ. 118) είς τά σχήματα ταύτα 
ως καί εις τάς ώτοειδείς μετά τρήματος αποφύσεις (ϊδέ αμέσως κατωτέρω) 
δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τον πρόδρομον τών ΜΕ αγγείων καί ιδιαιτέρως 
των μινυείων αγγείων.

Κρατήρ (είκ. 7,2) μετά δύο πιθανώτατα τριγωνικών αποφύσεων αντί 
λαβών, εκφυόμενων έκ τού εύρυτέρου σημείου τής κοιλίας. (Συνεπληρώθη

1 Πρβλ. Ν. Vai.min, The Swedish Messenia Expedition σ. 240.
2 Πρβλ. Goldman, Eutresis σ. 118 είκ. 160 (ΠΕ III). A. Persson, Asine a. 

218 είκ. 160,C. (ΠΕ III). E. Kunze, Orhomenos III, jtiv. XVII - XIX (ΠΕ III). 
Dorpfeld, Alt-Ithaka II, Beil. 72,5. W. HEURTLEY, BSA, t. XXXV, σ. 25 είκ. 20,82 
(ΠΕ) έξ ’Ιθάκης. Γ. ΜΥΛΩΝΑ, Έλευσινιακά Α' σ. 77, είκ. 53 (ΜΕ).

3 Goldman, έ. ά. σ. 118, Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ, ε. ά. σ. 77.
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κατά τά ®/4* ύψος σωζόμενον 0.105 μ., διάμετρος χειλέο)ν 0.14 μ.). ’Έχει 
σχήμα άμφικωνικόν μέ τον μικρότερον κόλουρον κώνον υποκείμενον. Τά χείλη 
εκτείνονται λοξώς προς τά άνω, σχηματίζοντα καμπύλην στεφάνην. Ή έλλεί- 
πουσα βάσις τοΰ αγγείου έσχηματίζετο πιθανώς ως εις τά μετά χαμηλού 
ποδίου πρασινόφαια αγγεία τοΰ Θερμού (είκ. 8ε) και τό μινΰειον τοΰ Ρα- 
χμανίου (είκ. 85) ή ως συμπληοοΰται είς τό σχέδιον (είκ. 8γ). Καθ’ δσον 
γνωρίζω, ομοιον ακριβώς άγγεΐον δεν άνευρέθη αλλαχού '. Τό γωνιώδες άμ-

Εϊκ. 8. α Ραχμανίου, β Schussenried, γ Κασιρίτσης, δ Ραχμανίου, ε Θερμού.

φικωνικόν περίγραμμα τής κοιλίας καί εν μέρει και αυτή ή τεχνική ενθυ
μίζουν επ’ ολίγον τά νεώτερα νεολιθικά αγγεία τής Μακεδονίας καί Θρρί- 
κθς *. "Αλλά ταΰτα στερούνται τελείως χειλέων καί βάσεως. Μεγαλυτέραν 
ομοιότητα παρουσιάζει προς τούς μνημονευθέντας μινυείους κρατήρας τοΰ 
Θερμού και ιδία προς τήν μινυείαν κύλικα τοΰ Ραχμανίου 3 τής ΠΕ III 
περιόδου (είκ. 8δ). 1 2 3

1 Πρβλ. τό έκ Schussenried τής Γερμανίας, Max Ebert, Reallex., τ. 11, πίν. 
114 καί ενταύθα είκ. 8β.

2 Πρβλ. Γ. ΜΥΛΩΝΑ, Olynthus I είκ. 23 καί είκ. 71e.
3 Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, ΑΔ 1915 σ. 256, είκ. 15, 16 καί 20 (των αγγείων τοΰ Θερμού ό 

μινύειος χαρακτήρ είναι αναμφισβήτητος) καί WacE-Thompson, Prehistoric Thessaly 
σ. 47 είκ. 23d. τής ΠΕ III.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:42 EEST - 18.237.180.167



Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1952

/

372

’Ιδιαιτέρως πρέπει νά τονισθή ή μινυεία συγγένεια των τριγωνικών 
αποφύσεων. Έκφυόμεναι όργανικώς εκ τοΰ εΰρυτέρου σημείου τής κοιλίας 
τοϋ αγγείου, έχουν την άνω επιφάνειαν κυρτήν την δέ έτέραν ύπόκοιλον ή 
και επίπεδον. Μία λαβή έκ Καστρίτσης (ΠΑΕ 1951, σ. 179, εϊκ. 4,8) φέρει 
οπήν προς άνάρτησιν, έτέρα έκ Κουτσελιοΰ (αυτόθι είκ. 4,9) διατηρεί υπο
τυπώδη κοιλότητα, άνάμνησιν τής οπής, άλλαι τέλος, έχουσαι τήν κάτω πλευ
ράν εντελώς επίπεδον τήν δέ άλλην κυρτήν, άπέβαλον πάσαν άνάμνησιν τοΰ 
τρήματος\Ό κρατήρ τής Καστρίτσης παρουσιάζει σαφώς μινυείαν φυσιογνω
μίαν ως καί τά κατά πολύ έξειλιγμένα πρασινόφαια τοϋ Θέρμου. ’Αλλά καί 
τών λοιπών αγγείων καί οστράκων ίκανά στοιχεία ενθυμίζουν τήν τεχνικήν 
τών μινυείων αγγείων. Ούτως αί 
μέ αυστηρόν περίγραμμα υπόκοιλοι 
βάσεις, ή τεχνική τοϋ πηλοϋ, τό 
μελανόν ενίοτε στίλβον χρώμα τής 
επιφάνειας, ό σχηματισμός τών χει- 
λέων καί τών καθέτων λαβών, αί 
δποΐαι συνήθως φέρουν κατά μήκος 
έλαφράν κοίλανσιν κατά τό μέσον, 
υπομιμνήσκουν ζωηρώς τά μελανά 
«άργεΐα μινΰεια». Τά μελανά αγγεία 
τής Καστρίτσης, άνευρισκόμενα εις 
Δωδώνην* καί ιδία εις Κουτσελιό, 
ανήκουν εις τον αυτόν κύκλον αγ
γείων τής ΠΕ III καί ME I πε
ριόδου καί φαίνεται, δτι διετηρήθη- 
σαν καθ’ δλην τήν περίοδον τοΰ 
χαλκοΰ.

Παρουσιάζουν κοινά στοιχεία Ε£κι q Βαθεϊαι φιάλαι μετά λαβών καί γρα- 
πρός τά black καί red-monochro- πτής διακοσμήσεως κατηγ. IVa (πρβλ. είκ. 11) 
me ware, περί ών έγένετο σύντομος
μνεία κατά τήν περυσινήν έκθεσιν. Τά αγγεία δμως τής λεκάνης τών Ιωαν- 
νίνων δύνανται νά συναφθοΰν μέ τον ιδιαίτερον κύκλον τών μελανών μονο- 
χρώμων αγγείων τής Δυτ. Ελλάδος, άνευρισκομένων από τής Λευκάδος μέ
χρι τής Μεσσηνίας. 1

1 Αί αποφύσεις αυται, συνήθως τετρημέναι, εμφανίζονται κατά τήν ΠΕ καί απο
βαίνουν χαρακτηριστικόν στοιχεΐον τών γραπτών άμαυροχρώμων καί τών μινυείων αγ
γείων τής ME (Goldman, ε. ά. σ. 118, είκ. 157, 159 καί πίν X).

’ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ2, Ήπειρ. Χρονικά, τ. 10, σελ. 198 καί 201, πίν. 9β8,ΐ4,ΐ9 - 20, 

ΠΑΕ 1952 σελ. 280 - 281 (Δωδώνη).
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'Ικανά στοιχεία τούτων κα'ι ιδιαιτέρως ό κρατήρ παρουσιάζουν μινύ- 
ειον τοπικόν χαρακτήρα και ή ύπόθεσις, δτι τά αγγεία ταΰτα τής ΠΕ III - 
ME I περιόδου αποτελούν την προβαθμίδα των μεσοελλαδικών μινυείων 
αγγείων, είναι πολύ πιθανή.

3. Χειροποίητα άμαυρόχρωμα γραπτά (matt - painted) (κατηγορία TV), 
α. ”Ανευ επιχρίσματος, IVa. Στρωματογραφικώς φαίνονται τά νεώ- 

τερα των προϊστορικών αγγείων, άνευρεθέντα εντός τού στρώματος i?3, ύψη- 
λότερον τών προηγουμένων κατηγοριών. Ό πηλός των είναι καθαρός και

Εΐκ. 10. Γραπτά τεμάχια αγγείων IVa.

καλώς ωπτημένος, τά δέ τοιχώματα Ινίοτε ίκανώς λεπτά (0.003 - 0.004 μ.) 
καί κανονικά. Κατά την τομήν παρουσιάζουν λεπτόν πυρήνα τεφρόν, περι- 
βαλλόμενον υπό κεραμόχρου ή ροδίνου χρώματος πηλού. Μερικά φέρουν 
έλαφράν στίλβωσιν.

Κυρίως είναι μικρού μεγέθους αγγεία, μερικά τών όποιων ανήκουν 
εις τον γνωστόν τύπον τής βαθείας φιάλης μετά σφαιρικής γάστρας καί ται
νιωτών λαβών, εκφυόμενων έκ τών χειλέων (tankard, είκ. 9 καί 11). Εις τά 
αγγεία ταύτα υπάρχει σαφής πρόθεσις σχηματισμού χειλέων διά τής διευ- 
ρύνσεως καί προεκτάσεως τών τοιχωμάτων τού λαιμού *. Μερικά ό'στρακα 1

1 Είς τάς όμοιας φιάλας έκ Μπουμποΰστι (Hburtley, Preh. Maced, σ. 227, αγ
γεία 461 - 2), έκ Λιανοκλαδίου (ΡΤ σ. 182, είκ. 162c,d), έκ Κοζάνης (Β. ΚαΛΛΙΠΟΛΙ-
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ανήκουν ει,ς τον τύπον των τριγωνικών ύψιπόδων κυλικών μετά λαβών, 
γνωστών έκ τών περυσινών άνασκαφών (πρβλ. εϊκ. 3,1-4).

Ή διακόσμησις είναι ή αυτή, ως περιεγράφη πέρυσιν. Ιδιαιτέρα φαί
νεται δτι ύπήρξεν ή προτίμησις τών κρεμαμένων έκ τών ώμων λογχοειδών 
τριγώνων, πληρουμένων συνήθως διά χρώματος, και προ παντός ή κυματο
ειδής ταινία (είκ. 11), τοποθετούμενη εις τά σημεία άρθρώσεως τοΰ αγγείου, 
καθ’ ον τρόπον καί τό πλαστικόν αλυσοειδές τών αγγείων τής κατηγορίας 
ΓΙ. Ή διακόσμησις τών οστράκων τής είκ. 10 συνίσταται έκ κρεμαμένων 
έκ τών ώμων τριγώνων, πληρουμένων δι5 όμορρόπων γωνιών. Έπι τοΰ πα
ρόντος τουλάχιστον απουσιάζει ή μαιανδροειδής διακόσμησις.

Ό ρυθμός οΰτος φαί
νεται δτι διετηρήθη έπι 
μακρόν, πιθανώτατα καί 
κατ’ αυτούς τούς προχω
ρημένους χρόνους τής Α' 
π.Χ. χιλιετηρίδος, διότι άν- 
ευρίσκοντο ένίοτε μετά τών 
άβαφών κλασσικών εγχω
ρίων οστράκων. Τό φαινό- 
μενον τούτο δεν είναι •μο
ναδικόν διά τον έξαιρετι- 
κώς συντηρητικόν πολιτι
σμόν τήςΉπείρου. Αϊ ύψί- 
ποδες κύλικες τών πέρυσι- Είκ Π Βαθεία γραπτή φιάλη μετά λαβών 
νών άνασκαφών (εϊκ. 3,1- κατηγ. )Va (πρβλ. είκ. 9,2).
4, καί IIΑΕ 1951, σελ. 182
εϊκ. 7,1-2), χρονολογούμενοι, ως εΐπομεν, κατά τον Δ’ π.Χ. αϊ., είναι δμοιαι 
προς την γραπτήν χειροποίητον (ΠΑΕ έ. ά. εϊκ. 7,3), άνευρεθεΐσαν εις 
προϊστορικόν στρώμα. Επίσης ή ραμφόστομος πρόχους μετά προχοής (εικ. 
21), ούχί άρχαιοτέρα τοΰ Δ' π.Χ. αι., είναι όμοια πρός τάς πρωτογεωμετρι- 
κάς καί γεωμετρικός πρόχους έκ Μακεδονίας (ϊδέ καί κατωτέρω σ.378 καί 383).

β. Χειροποίητα αγγεία μετ επιχρίσματος ΙΎβ (είκ. 12-17)'. Άνευρέ- 
θησαν, ως έσημειώθη (άνωτ. σελ. 365), επί τών αναχωμάτων τής τάφρου 
(εϊκ. 2α 1) παρά τήν Κ9. Είναι πάντοτε χονδροειδή αγγεία, άνήκοντα εις 
πίθους καί μεγάλα εύρύστομα αγγεία. Ό πηλός είναι ακάθαρτος καί σκλη- 1

ΤΗΣ - D. Feytmans, ΑΕ 1948-49, σελ. 106, είκ. 23-24), έκ νεκροταφείου Πατέλι 
(HeurTLEY, έ. ά. πίν. XXIII,i.n.x.z) δέν υπάρχει σχηματισμός χειλέων, δταν αί ί,αβαί 
έκφύωνται έκ τών χειλέων.

1 Πρβλ. καί ΠΑΕ 1951 σ. 181.
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ρος, περιέχων χάλικας, τρίμματα κεράμων καί ανθράκων. Κατά την τομήν 
εχει χρώμα τεφρόν σκοτεινόν. Έξωτερικώς επιχρίεται διά καθαρωτέρου λε-

Ε’ικ. 12. Γραπτά άμαυρόχρωμα της κατηγορίας IV β, άνευρεθέντα εντός τών 
χωμάτων παρά τήν τάφρον (σχεδ. είκ. 2α ι).

πτοϋ στρώματος πηλοϋ, χρώματος τεφροΰ, άργυροειδοΰς, ερυθροκιτρίνου 
κεραμόχρου. Ή έπίστρωσις αΰτη δεν είναι πάντοτε λεία. Συνήθως ή έπιφά-

Είκ. 13. Γραπτά άμαυρόχρωμα τής κατηγορίας IV β, προερχόμενα έκ των αναχωμά
των παρά τήν τάφρον (σχεδ. είκ. 2α ι). Τό τεμάχιον 1 φέρει έσωτερικώς ίχνη λαβής 

καί γραπτήν διακόσμησιν (είκ. 16).

-3
*
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νεια φέρει ρήγματα (σκάσιμο), προκληθέντα έκ τής θερμότητος κατά την 
δπτησιν.

Τάχείλη(είκ. 14 και 15), σχηματιζόμενα διά τής ένισχΰσεως τοΰ πάχους

Είκ. 14. Γραπτή διακόσμησις έσωτερικώς τοΰ αγγείου κατηγ. ΐνβ (πρβλ. και είκ. 12,ι).

και τής διευρύνσεως τών τοιχωμάτων τοΰ λαιμού, έπιπεδοποιοΰνται κατά 
την ράχιν προς σχηματισμόν τής στεφάνης, ή οποία κλίνει προς τά έσω 
συνήθως. Αί λαβαί (είκ. 12, 13 καί 17), οριζόντιοι καί κάθετοι, είναι βαρειαι

Είκ. 15. Τομαί χειλέων αγγείων κατηγ. ΐνβ (1 = είκ. 13,2) (2 = είκ. 13, ι 
καί είκ. 16, 3 = είκ. 17).
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μέ τομήν στρογγυλήν ή ταινιόσχημοι, στερεούμεναι ενίοτε εντός τοΰ σώμα
τος τοΰ αγγείου δια τοΰ προέχοντος πυρήνος τής λαβής (είκ. 13,3)'.

Μοναδικά! ίσως είναι αί κηλαθόσχημοι λαβαί, στερεοΰμεναι έσωτερι- 
κώς τοΰ αγγείου και υπό τά χείλη (είκ. 13,1, 15,2 κα! 16). Ή περίπτω- 
σις αυτή δεν είναι μοναδική διά τήν Καστρίτσαν εις τά αγγεία τής κατηγο
ρίας ταΰτης*.

Ή διακόσμησις, συνήθως δι’ έρυθροΰ ξανθοΰ βερνικιού και σπανιώ- 
τερον διά καστανομέλανος, όμοιου προς τά αγγεία τής προηγούμενης κατη
γορίας (IVa), συνίσταται εκ πυκνώς θλωμένων γραμμών (ζίκ-ζάκ εικ. 12,2), 
εκ συστήματος παραλλήλων γραμμών, θλωμένων κατ’ όρθάς περίπου γωνίας 
(είκ. 12,1), έκ τριγώνων πληρουμένων διά γραμμών (είκ. 12,2), έκ καθέτων

γραμμών, τοποθετούμενων ενίοτε 
και έσωτερικώς τοΰ αγγείου (είκ. 
13,1 κα! 14). Βέβαια σχήματα 
αγγείων είναι τό τής άβαθοΰς, 
ήμισφαιρικής περίπου φιάλης 
(διάμ. 0.22 μ.) μετά μιας ή 
δύο λαβών έσωτερικώς τοΰ αγ
γείου, τοποθετουμένων παραλλή
λους προς τά τοιχώματα (είκ. 16), 
καί τοΰ εΰρυστόμου αγγείου 
(είκ. 17).

Τά αγγεία ταΰτα φαίνον
ται ως νά επαναλαμβάνουν τήν 

διακοσμητικήν παράδοσιν τοΰ προηγουμένου γραπτοΰ ρυθμοΰ IVa, άλλ’ ή 
τεχνική τοΰ πηλοΰ, ίδιοι δέ τό σχήμα τών αγγείων, ό σχηματισμός τών λα
βών (είκ. 12,2) κα! ή τοποθέτησις τούτων έσωτερικώς τοΰ αγγείου δεικνύ
ουν έντελώς νέαν άντίληψιν. 1 * * * 5

1 Ό τρόπος ουτος τής στερεώσεως τών λαβών επί τοΰ αγγείου, συνήθης είς τά 
αγγεία II καί IV τής Δωδώνης καί Καστρίτσης, άπαντφ ήδη κατά τήν ΠΜ I είς Κρή
την (J. D. S. Pendlebury, The Archaeology of Crete σ. 38) καί κατά τήν Τροίαν I 
(Bergen - Caskey, κ.λ.π. Troy 12 είκ. 250,8, έκ τοΰ τέλους Τροίας I καί Troy Ιΐ2,
είκ. 173,2 καί 3, έκ Τροίας IV). Είς τήν ηπειρωτικήν Ελλάδα έμφανίζεται κατά την
ΠΕ III (Goldman, έ. ά. σ. 120). Ή μέθοδος αϋτη προέρχεται πιθανώς έξ ’Ανατολής 
(Frankfort, Studies in Early Pottery of the Near East, II a. 86).

5 Πρβλ. N. Valmin, b. ά. σ. 251, E. Holmberg, Asea, σελ. 55 είκ 57α, ένθα 
έσωτερικώς τοΰ αγγείου ώτοειδεΐς αποφύσεις. Ή έκ Λιανοκλαδίου λαβή αγγείου (ρυ
θμός Διβ) μέ ομοιον σχηματισμόν χείλους (ΡΤ σ. 184 καί είκ. 131b, c) παρέχει τό πλη- 
σιέστερον παράδειγμα. Τό υπερβολικόν πάχος των λαβών ΐνβ Καστρίτσης επέβαλε τήν 
ύπό τά χείλη τοποθέτησίν των.

Είκ. 16. Γραπτή ήμισφαιρική φιάλη (κατηγ. 
IV β) μέ λαβήν έσωτερικώς τοΰ αγγείου 

(πρβλ. είκ. 13, ι καί 15,2).
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Ή κεραμεική αυτή φαίνεται έχουσα σχέσιν προς την παραδουνάβειον 
κεραμεικήν τών Kausitz, ως αΰτη παρουσιάζεται εις τό πυρποληθέν στρώμα 
C τής Βαρδαρόφτσας, χρονολογούμενου περί τά μέσα τοΰ ΙΒ' π. X. αί. Ή 
τεχνική τοΰ πηλού και ή μετά δακτυλιοειδών αυλακώσεων λαβή τής είκ. 
12,2 έχουν φανεράν ομοιότητα προς την βορείαν κεραμεικήν τών Eausitz1, 
άλλ’ ό χαρακτήρ τής διακοσμήσεως και τό χρώμα τοΰ βερνικιού, τό μελα- 
νοκάστανον, μαρτυροΰν την σχέσιν τών αγγείων τούτων προς τά τής κατη
γορίας IVa. "Ενεκα τής όμοιότητος ταΰτης καί τής συγγένειας των προς την 
παραδουνάβειον κεραμεικήν τής Βαρδαρόφτσας, καί ένεκα τής διαμορφώσεως
τών χειλέων, ή τοποθέτησις τών______________________________
γραπτών αγγείων IVa τής Κα- 
στρίτσης περί τό τέλος τής YE III 
περιόδου καί κατά τήν έναρξιν 
τής εποχής τοΰ σιδήρου είναι ή 
πιθανωτέρα.

Άναμφιβόλως ό γραπτός 
ρυθμός τών αγγείων IVa, ως καί 
ό τοΰ παρακειμένου χωρίου Κου- 
τσελιοΰ (ίδέ ΠΑΕ 1951 σ. 173, 
είκ. 1), έχει άμεσον συγγένειαν 
προς τά αγγεία τοΰ Μπουμποΰ- 
στι. Ή τεχνική τοΰ πηλού, ή δια- 
κόσμησις καί αυτά τά σχήματα

Είκ. 17. Συμπλήρωσις αγγείου τοΰ τεμαχίου 
είκ. 15,3, πιθανώς τής κατηγ. ΐνβ.

τών αγγείων είναι κοινά εις άμφοτέρας τάς περιοχάς. Αλλά καί προς τά 
μεταγενέστερα αγγεία τοΰ ΙΙατέλι ή συγγένεια είναι καταφανής. ’Ιδιαιτέρως 
ή μνημονευθεΐσα ραμφόστομος πρόχους μετά προχοής καί άποκεκομμένου 
στομίου (Jug with cut-away neck), αί βαθεΐαι φιάλαι, αί υψίποδες τρι- 
γωνικαί κύλικες έχουν τά άντίστοιχά των εις τά αγγεία τοΰ ΙΙατέλι1 2. Τό 
αυτό δυνάμεθα νά εί'πωμεν καί διά τήν διακόσμησιν. Περαιτέρω ό ρυ
θμός οΰτος άπαντά είς τήν Φλοίριναν, εις τό νεκροταφείου τής Κοζάνης, 
ως εΐπομεν, καί βορειότερου παρά τήν ’Οχρίδα3.

Νοτίως τής ’Ηπείρου συγγενής αγγειακός ρυθμός άπαντά είς τό Θέρ- 
μον καί εις τον Ταξιάρχην τής Αιτωλίας, τήν Λευκάδα, τήν ’Ιθάκην, τήν

1 Πρβλ. HeurTlEY, BSA XXVII σ. 24 είκ. 12d.
5 HeurTeEY, Preh. Mac. πίν. XXIII καί ίδίςι b, x, Casson, Macedonia, Thrace 

and Illyria a. 156, είκ. 63, ένθα καί συγγενής τύπος κύλικος καί Ρ. Amandry, La 
Collection Helene Stathatos, 1953, σ. 69 είκ. 43.

3 A. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ, AE 1932 σ. 73, είκ. 34, HeurTLEY, έ. ά. σ. 229.
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’Ολυμπίαν και Λιανοκλάδι1. Πρόκειται δηλαδή περί ϊδιομόρφου γραπτής 
γεωμετρικής κεραμεικής, άναπτυχθείσης καθ’ δλον τό μήκος τής Δυτ. Ελ
λάδος, από τής Όχρίδος μέχρι τής νοτίας Πελοπόννησου, μέ πιθανήν 
προεκβολήν προς Λιανοκλάδι.

’Ασυμβίβαστοι διαφωνίαι υπάρχουν μεταξύ τών ερευνητών ώς προς τήν 
χρονολόγησιν τοϋ ομοιογενούς τούτου δυτικοελληνικοΰ γεωμετρικού ρυθμού,

Είκ. 18. Τάφος εντός της λιθοστρώσεως.

όφειλόμεναι κυρίως είς τήν ελλειψιν αναμφισβήτητων στρωματογραφικών 
κριτηρίων, είς τό περιωρισμένον υλικόν καί πιθανώς είς τήν χρονικήν ελξιν, 
τήν οποίαν ήσκησεν επ'ι τού αγγειακού τούτου ρυθμού ό αρχαιότερος άμαυ-

1 Κ ΡΩΜΑΙΟΣ, ΑΔ 1915 σελ. 263-65, είκ. 30-31, ό αυτός, ΑΔ 1926 σελ. 24, 
HeorTeey, BSA XXVIII σ. 182, S. Benton, BSA XXXIX, σ. 8 πίν. 3 (Ρβ,Ρδ,Ρπ), 
Fr Weegk, AM τ. 36, σ. 175- 176, είκ. 20b, c, ΡΤ σ. 182, είκ. 125-28 καί σ. 144 
είκ. 62 (έκ Τσαγγλίου).
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ρόχρωμος γραπτός ρυθμός (matt - painted) τής ΜΕ περιόδου. ’Ασφαλέστε
ρου θά ήτο δυνατόν ίσως να χρονολογηθούν τά αγγεία τοΰ Μπουμποΰστι, 
τοϋ Θερμού και τοΰ Λιανοκλαδίου. Και διά μέν τά αγγεία των δυο πρώ
των περιοχών δΰναται νά γίνη δεκτή ή από τοΰ ΙΓ' π. X. αί. χρονολόγησις, 
υπό την προϋπόθεσιν πάντοτε, δτι τά αγγεία ταϋτα έξηκολοΰθησαν κατα- 
σκευαζόμενα επί μακρόν καί κατ’ αυτήν δηλ. τήν εποχήν τοΰ σιδήρου, ως 
τοΰτο συνέβη διά τά μνημονευθέντα αγγεία τοΰ Θέρμου’. Διά τά αγγεία 
δμως τοΰ Λιανοκλαδίου, τά όποια φέρονται προερχόμενα έκ μεσοελλαδικοΰ 
στρώματος, τό ζήτημα παραμένει αμφίβολον, καίτοι ή τοποθέτησις τούτων 
υπό τής Miss Η. Hansen κατά τήν πρωτογεωμετρικήν περίοδον μοΰ φαί
νεται ή πιθανωτέρα !.

Νομίζω δτι ή τοποθέτησις των γραπτών αγγείων Καστρίτσης IVa από 
τοΰ ΙΒ' π. X. αί καί εξής, συμφώνως δηλ. προς τά αγγεία τοΰ Μπουμποΰστι 
καί τοΰ Θέρμου, είναι ή δρθοτέρα, έχουσα υπέρ έαυτής καί έτέρας ενδείξεις. 
Οΰτω τά έκ Καστρίτσης ολιγάριθμα γραπτά ό'στρακα τής κεραμεικής τών 
Lausitz (ΐνβ), δυνάμενα νά χρονολογηθοΰν, συμφώνως προς τά δεδομένα 
τής Βαρδαρόφτσας, κατά τά μέσα τοΰ ΙΒ' π. X. αί., έχουν, ως εΐδομεν, 
συγγενή τήν γεωμετρικήν διακόσμησιν προς τά λοιπά γραπτά αγγεία Κα
στρίτσης IVa, τοΰ τΰπου Μπουμποΰστι.

’Επί πλέον κατά τήν αυτήν περίοδον, εξήκοντα δηλαδή έτη μετά τά 
Τρωικά, ή αρχαία γραπτή παράδοσις όμιλεΐ περί μεγάλων αναστατώσεων 
εις τήν ’Ήπειρον. ’Αποτέλεσμα τούτων ύπήρξεν ή μετανάστευσις τών Ήπει- 
ρωτών Θεσσαλών έξ ’Ηπείρου προς τήν Θεσσαλίαν καί ή μετατόπισις έκεΐ- 
θεν τών περί τήν περιοχήν τής ’Άρνης Βοιωτών προς τήν Βοιωτίαν, τήν 
ιστορικήν των κοιτίδα (Ηροδοτος VII, 176, Θουκυδίδης I, 12).

Κατά τά αρχαιολογικά δεδομένα έμμεσος αιτία τών μεταναστεύσεων 
τούτων καί τής προς νότον μετακινήσεως τών Μακεδνών Δωριέων τοΰ Ηροδο- 

Του (I, 56) ΰπήρξεν ή προς τήν Κ. Μακεδονίαν εισβολή τών Tausitz, τών 
οποίων ίχνη παρουσίας των εις τήν ’Ήπειρον ΰποδηλοΐ πιθανώς ή κερα- 
μεική ΐνβ.

’Άμεσος αίτια τών μετακινήσεων τούτων φαίνεται δτι ύπήρξεν ή εμ- 
φάνισις νέων φυλών εις τήν ’Ήπειρον, μεταξύ τών οποίων καί οί Μολοσσοί3 1

1 Ταϋτα διά λόγους στρωματογραφικούς δέν ανέρχονται ύψηλότερον της πρωτο
γεωμετρικής ή καί υπομυκηναϊκής περιόδου. Εννοείται δτι τά αγγεία ταϋτα, όπως καί 
τά ΰστερομυκηναϊκά III τοϋ Θέρμου, έξηκολοΰθησαν κατασκευαζόμενα έπί μακρότερον 
κατά προφορικήν άνακοίνωσιν τοΰ καθηγητοϋ κ. Κ. Ρωμαίου.

1 Early Civilization in Thessaly, σελ. 120 - 1. Διάφορον, αλλά πιθανήν άποψιν, 
διά τά αγγεία ταϋτα τοΰ Λιανοκλαδίου διατυπώνει ό Heuk.TI.ey έν BSA XXVIII, σ. 185.

8 ΠίΝΔ. Νεμ. IV,5l-53, VII,38 κ. έξ., ΕΥΡΙΠ. ’Ανδρομάχη, 1243 κ. Ιξ. (σχετι
κούς πρβλ. καί Cross, Epirus, σ· 12 καί σ. 109-112), ΣΚΥΜΝΟΥ, Περιηγήσεις 447
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και μάλιστα εις εκείνην την περιοχήν ακριβώς, όπου ολίγον πρότερον ή 
'Ομηρική γεωγραφία φέρει εγκατεστημένους τούς Ένιήνας και τούς Πε- 
ραιβούς (Ίλιάς Β 749 κ. εξ.).

Πιθανότερος τόπος προελεΰσεως τών Μακεδνών Μολοσσών τής Ηπεί
ρου επισημαίνεται ή Δ. Μακεδονία, ή κοιτις τών Δωριέων τοϋ Ηροδοτου 

(I, 56) καί μάλιστα ή περί την Καστοριάν καί τό Μπουμποΰστι περιοχή. 
Διότι την περιοχήν εκείνην κατείχον οί Όρέοται Μολοσσο'ι τών ιστορικών 
χρόνων, τα δέ γραπτά αγγεία τής Καστρίτσης καί Κουτσελιοϋ συνάπτονται, 
ως εΐδομεν, προς τήν περιοχήν ταΰτην στενότατα.

Ή τοποθέτησις επομένως τών αγγείων IVa - β τής Καστρίτσης από
τών μέσων τοϋ ΙΒ'π. X. αί. 
καί εξής ενισχυεται καί από 
τάς ύπαρχούσας αρχαιολογι
κός ενδείξεις καί από τήν 
άρχαίαν φιλολογικήν παρά- 
δοσιν, ή οποία διά τά γε
γονότα τοϋ ΙΒ' π. X. αί., 
παραδόξως διά τήν ’Ήπει
ρον, είναι πλούσια '. *0 γρα
πτός οΰτος ρυθμός τής κοι- 
λάδος τών Ίωαννίνων διε- 
τηρήθη βεβαίως επί μακρόν, 
μέχρι τών κλασσικών ίσως 
χρόνων, ως ανωτέρω παρε- 
τηρήσαμεν καί ως συνέβη 
καθ’ άπασαν τήν Δ. Μακε
δονίαν καί έν μέρει καί κατά 
τήν λοιπήν Δ. ’Ελλάδα.

β. Λοιπά ευρήματα. Όστεΐνη περόνη (είκ. 19,1) μέ έλλεΐπον τό κα
τώτερον τμήμα, προερχομένη έκ τοΰ τάφου γυναικός, άνευρεθεΐσα δέ παρά τό 
αριστερόν ϊσχίον τοϋ νεκρού (μήκος σωζόμενον 0.086 μ.). Φέρει καλυκό- 
μορφον κεφαλήν καί δυο σφαιρικά ογκώματα χαμηλότερον, έξ ων τό έτε- 1

κ. έξ., ΣΤΡΑΒ. Ζ, 326, ΠΛΟΥΤ. Πύρρος I, ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ είς Σχολ. Όδυσσ. γ, 188. 
Κατά τήν παράδοσιν ταΰτην οί Μολοσσοί εμφανίζονται είς τήν Ήπειρον μετά τά 
Τρωικά ύπό τόν γενάρχην των Νεοπτόλεμον, υιόν τοΰ Άχιλλέως.

1 Ό Μ. Ρ. Nilsson έν τούτοις έξακολουθεΐ νά θεωρή τούς Μολοσσούς βαρβάρους, 

έξελληνισθέντας καί ίδιοποιηθέντας κατά τόν Ε' καί Δ' π. X. αί. ξένους μύθους, διά 
νά έξυψωθή ή καταγωγή τής Μολοσσικής δυναστείας (ίδέ Cults, Myths, Oracles and 
Politics in Ancient Greece, 1951, a. 105 - 108). Περί τοϋ ζητήματος τούτου πραγμα- 
τευόμεθα είς τήν τελικήν δημοσίευσιν.

Είκ. 19. Όστέϊναι περόναι καί μικρός έκ χαλκού 
αναθηματικός λάβρυς.
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ρον μέ οπήν, ως εις τάς χαλκάς περόνας τής ’Ιταλίας. Μεταξύ τούτων στε
φάνη έξ εξ θηλών περιβάλλει την περόνην.

Είκ. 20. Τμήμα χείλους λέβητος μετ’ έπικαθημένων πτηνών.

Περόνη (είκ. 19, 2) έξ οστού έστιλβωμένου μετά τριών δακτυλίων εις 
την κορυφήν' μήκ. σφζόμενον 0.094 μ. Άνευρεθη παρά την δεξιάν πλευ
ράν τού νεκρού.

Είκ. 21. Σκύφος μέ μελανόν γάνωμα καί πρόχους μέ προχοήν.

Καίτοι άμφότεραι αί περόναι έχουν προϊστορικήν μορφήν, εν τούτοις 
δεν είναι αρχαιότεροι τού Δ’ π. X. αί. διά λόγους, ώς εΐδομεν, στρωμα- 
τογραφικούς (άνωτ. σ. 367)1. 1

1 Πρβλ. Troy 12 είκ. 364 (Ν° 37 615 έκ Τροίας II), Undset, Zeit. fur Ethnol. 
1889, σ. 209, είκ. 10-11, Mitt, der anthropol. Gesellschaft in Wien, XXVII o. 15
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Τμήμα χείλους χαλκού λέβητος ή δίνου (είκ. 20) μετά προσηλωμένου 
έξωθι διά τριών ήλων παχέος ορθογωνίου ελάσματος. Έπί τού χείλους έπι- 
κάθηνται τρεις περιστεραί. Τό πρόσθετον έλασμα φέρει ως μόνην διακό- 
σμησιν εγχάρακτον ορθογώνιον πλαίσιον, τού οποίου αί κάθετοι στενα'ι 
πλευραί είναι διπλαί. Τά πτηνά μετά τού ελάσματος επέχουν θέσιν λαβής. 
Όμοια διακόσμησις θά έπανελαμβάνετο συμμετρικώς καί επί τής λοιπής 
στεφάνης τον αγγείου.

Σκΰφος (είκ. 21,1) μετά μελανού γανώματος, ούχί πολύ στιλπνού νοτιάς 
προελευσεως' ύψ. 0.095 μ., διάμ. στομίου 0.115 μ. Τέλος τού Ε' π. X. αί.

Χειροποίητος ραμφόστομος πρόχους (είκ.
21,2) μετ’άποκεκομμένου στομίου (Jug with 
cut. - away neck) καί προχοής, προσφιλές 
ίσως άθυρμα τού μικρού παιδός, συνοδεΰον 
τούτο είς τον τάφον. Παραπλήσιος περίπου 
τόπος πρόχου μετά προχοής άπαντά ένωρί- 
τατα ήδη από τής ΠΕ περιόδου καί καθ’ δλην 
την εποχήν τού χαλκού, άλλ’αποβαίνει συνήθης 
κατά την μυκηναϊκήν περίοδον. Κατά τήν επο
χήν τού σιδήρου ανευρίσκεται έν συνδυα
σμό) μετά τής συνεστραμμένης λαβής (twisted 
handle) είς μακεδονικούς τάφους των πρωτο
γεωμετρικών καί γεωμετρικών χρόνων1. Διά 
τούς έκτεθέντας ανωτέρω στρωματογραφικούς 
λόγους (σελ. 367), τό άγγείον τούτο τής Κα- Είκ. 22. Κλασσικών χρόνων χει- 
στρίτσης δυναται νά χρονολογηθή κατά τόν ροποίητος πίθος κατάγειος.
Δ' π. X. αιώνα.

Όξνπόθμενος πίθος χειροποίητος (είκ. 22) μετ’ άποκεκρουμένου τού 
άνω μέρους τού σώματος καί τού στομίου, τού οποίου τμήμα άνευρέθη 
(ύψ. σψζόμενον 1.30 μ.). Όλίγον άνωθεν τού οξέος πυθμένος (δεν είναι 
ορατός εις τήν εικόνα) υπάρχει οπή μετ’ ακτινοειδών αυλακώσεων, γενομέ- 
νων μετά τήν ό'πτησιν τού αγγείου. Πιθανώς αί αυλακώσεις έγιναν, ϊνα έπι- 
καθίση ό άοπτος πηλός καί έμφράξη άσφαλέστερον τήν τυχαίως γενομένην 
οπήν. “Ενεκα τής ποιότητος τού πηλού, τού σχήματος τού αγγείου καί τής

είκ. 3,56, Γ. ΜΥΛΩΝΑ, Έλευσινιακά Α' σ. 145, είκ. 120β, ΡΤ σ. 192, είκ. 139ρ (Λια- 
νοκλαδίου), Goldman, ε. ά. σ. 213 είκ. 284.ίο κ. ά.

1 HEURTLEY, Preh. Mac. πίν. XXIIIb, καί έτέρα έκ Πατέλι είς τό Μουσεΐον 
τής Θεσσαλονίκης, ομοίως S. Casson, BSA XXVI, σ. 10 είκ. 3,1 έκ Τσαουσίτσας. 
Όμοια πρόχους έκ Θεσσαλίας είς τό Μουσεΐον τοΰ Βόλου.

25
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απουσίας προϊστορικού στρώματος εκεί, ένθα άνευρέθη, ό πίθος δύναται νά 
χρονολογηθώ κατά την κλασσικήν περίοδον.

Τμήμα στρωτήρος κεράμου, άνευρεθέντος εις την άκρόπολιν παρά χω
ρικού, φέρει έντυπον τρίγωνον μετ’ ανάγλυφου εγγεγραμμένου ρόδακος και 
επιγραφής δη[μοΣΙα].

Συμπεράσματα. Είναι έντονος ή συντηρητικότης τής κεραμεικής καί 
τοϋ πολιτισμού έν γένει εις Καστρίτσαν. Νεολιθικά στοιχεία διετηρήθη- 
σαν επί μακράν, καθ’ δλην την εποχήν τοΰ χαλκού καί ί'σως, ώς παρετηρή- 
σαμεν διά τά αγγεία τής Δωδώνης, καί κατ’αυτούς τούς κλασσικούς χρόνους. 
Στοιχεία επίσης τής εποχής τοΰ χαλκού έπεβίωσαν μέχρι των προχωρημέ
νων ιστορικών χρόνων (τά 
αγγεία IVa, αί προϊστο
ρικής μορφής όστέϊναι 
περόναι τοϋ τάφου καί αί 
ύψίποδες κύλικες). Ή έλ- 
λειψις στριυματογραφικών 
δεδομένων δεν επιτρέπει 
τήν διάκρισιν τών νεολι
θικών αγγείων έκ τών αγ
γείων II τής εποχής τοΰ 
χαλκού.Ή νεολιθική δμως 
παράδοσις εις τήν διακό- 
σμησιν καί μορφαί τινες 
τών αγγείων II, προϋπο
θέτουν, δτι εις τήν ’Ήπει
ρον υπήρξε πάντως νεολιθικός πολιτισμός (’ιδέ καί ΠΑΕ 1951 ένθ’ άν.). 
Ό πολιτισμός ούτος διετηρήθη, φαίνεται, κατά τήν ΠΕ περίοδον, άνευ σο
βαρών μεταβολών. ”Αν καί πολύ πρόωρον εισέτι, δμως εκ τής μέχρι τοϋδε 
γνώσεως περί τής ’Ηπείρου, είναι δυνατόν νά λεχθή δτι ή κεντρική τουλά
χιστον ’Ήπειρος έτήρει κλειστάς τάς πύλας της εις τάς επιδράσεις τοΰ νο- 
τιωτέρου πρωτοελλαδικού πολιτισμού, εξαιρέσει τών Ίονίων νήσων, τών 
οποίων ή κεραμεική παρουσιάζει συγγένειαν προς τήν ηπειρωτικήν. Διαρ- 
κούσης φαίνεται τής ΠΕ περιόδου εμφανίζονται τά μελανά μονόχρωμα αγ
γεία III. Είς τήν κεραμεικήν ταύτην άνεύρομεν σαφή μινύεια στοιχεία καί 
πρωτογενή σχήματα μινυείων αγγείων. ’Εάν ταΰτα έχουν σχέσιν με τήν εμ- 
φάνισιν τών πρώτων Ελλήνων, είναι πολύ πρόωρον νά λεχθή, Τά μόνα 
ενθαρρυντικά στοιχεία διά μίαν τοιαΰτην ύπόθεσιν, είναι ή παρουσία 
εις τήν λεκάνην τών Ίωαννίνων εγχωρίων πρωτομινυείων αγγείων κατά 
τήν ΠΕ III περίοδον, εποχήν καθ’ ήν πιθανώτατα ενεφανίσθησαν εις τήν

Είκ. 23. Πηλίνη κεφαλή θεάς (ίδέ σ. 368).
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βόρειον Ελλάδα οί πρώτοι "Ελληνες (Ίωνες), κα'ι ή πιθανή παρουσία Ίώ- 
νων εις την ’Ήπειρον ι.

Τά αγγεία ταΰτα, δπως καί τής κατηγορίας II, διετηρήθησαν καθ’ δλην 
σχεδόν την Β' π. X. χιλιετηρίδα και ύπέστησαν αλληλεπιδράσεις (Ιδέ ΠΑΕ 
1951 σ. 179- 180). Περί τά τέλη δμως τής εποχής τοΰ χαλκού, πιθανώτατα 
κατά τά μέσα τοΰ ΙΒ' π. X. αί., κάμνουν την εμφάνισίν των τά γραπτά 
άμαυρόχρωμα γεωμετρικά αγγεία IVa - β. Τά αγγεία ΐνβ έχουν πιθανώ- 
τατα σχέσιν προς τον πολιτισμόν των Lausitz. Πιθανώτατος τόπος κατα
γωγής των αγγείων IVa ύπήρξεν ή περιοχή τής Δυτ. Μακεδονίας. Τά αγ
γεία ταΰτα πρώτος ό W. Heurtley έπεχείρησε νά συνάψη προς τους Δω
ριείς, τά «πολυπλάνητα κάρτα» φύλα τοΰ Ηροδοτου (1,56)!. Ή αρχαία φι
λολογική παράδοσις, ή άναφερομένη είς τήν ’Ήπειρον, είναι διδακτική είς 
το σημεΐον τούτο.Ή κεραμεική αυτή προσέτι άπαντά κατά μήκος τής Δυτ. 
Ελλάδος, ένθα ωμιλεΐτο ή δυτική δωρική διάλεκτος καί δπου εϊσέδυσεν ό 
δυτικός κλάδος τών Δωριέων *. Τίθεται έκ νέου λοιπόν τό πρόβλημα τής 
Δωρικής καθόδου καί τής ταυτίσεως τής πρωτογεωμετρικής δωρικής κερά· 
μεικής. Ή ’Ήπειρος, εΰνοηθεΐσα είς τήν περίπτωσιν ταΰτην κατ’ έξαίρεσιν 
υπό τής αρχαίας φιλολογικής παραδόσεως, δΰναται νά δώση θετικήν άπάν- 
τησιν εις τό πρόβλημα τοΰτο. ’Άλλαι τινές σοβαραί ενδείξεις ενισχύουν τήν 
άποψιν, δτι μεταξύ τών φορέων τών αγγείων τύπου Μπουμποΰστι (IVa), 
ήσαν καί οί Μολοσσοί, κατασχόντες τήν λεκάνην τών Ίωαννίνων ήδη από 
τοΰ ΙΒ' π.Χ. α’ιώνος (άνωτ. σ. 380) *.

Σαφείς ενδείξεις τής έκ νότου διεισδύσεως τοΰ ελληνικού πολιτισμοΰ 
κατά τούς ιστορικούς χρόνους είς τήν κοιλάδα τών Ίωαννίνων, σημειοΰν- 
ται διά τής παρουσίας αγγείων μετά μέλανος γανώματος, νοτίας προελεύ- 
σεως, κατά τό τέλος τοΰ Ε' π. X. αί.

Κατά τήν αυτήν περίοδον φαίνεται δτι έγνώσθη καί ή χρήσις τοΰ τρο
χού, καίτοι μή γενικευθεΐσα, άφοΰ καί κατά τον Δ' π. X. αιώνα έξηκολούθουν 
κατασκευαζόμενα τά χειροποίητα αγγεία (είκ. 3.1, 21.2 καί 22). Κατά τον αυτόν 
επίσης χρόνον σημειοΰνται καί άλλαι σοβαραί μεταβολαί, δπως π.χ. ή έγ- 
κατάλειψις τοΰ προϊστορικού χώρου υπό τών κατοίκων καί ή κατασκευή τών 
τειχών τής άκροπόλεως (άνωτ. σ. 367 καί ΠΑΕ 1951 σ. 183). Τά γεγονότα 1 * * 4

1 Πρβλ. Η. TREIDLER, ΚΗο, τ. 22 (1929) σ. 86 - 94. Προς τούτοις οί "Ελλοπες 
τής Εύβοιας είχον*γενάρχην τον "Ελλοπα, υιόν τοΰ Ίωνος (Στρλβ. X,445). Επομένως 
καί οί περί τήν Δωδώνην "Ελλοπες ήσαν Ίωνες.

! BSA XXVIII, σ. 193.
8 Hammond, BSA XXXII σ. 131-179, Myres, Who were the Greeks c' 

σ. 148 καί 353.
4 Περί τούτων είς τήν τελικήν δημοσίευσιν τών εύρημάτων.
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ταΰτα ύποδηλοΰν πιθανώτατα τον συνοικισμόν. τών μολοσσικών κωμών είς 
πόλεις (ώς ή πόλις τοΰ βουνού τής Καστρίτσης)' διότι ή "Ηπειρος κατά τον 
Ε' π.Χ. αι. καί μέχρι τών παραμονών τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου κατφ- 
κεΐτο κατά κώμας εισέτι *. Τά γεγονότα ταΰτα υπενθυμίζουν ζωηρώς τάς κοι
νωνικός καί πολιτικάς μεταρρυθμίσεις τοΰ Μολοσσοΰ βασιλέως Θαρΰπα, άκ- 
μάσαντος κατά τούς χρόνους τούτους (420-400 π.Χ.), διά τον όποιον ιστό 
ρονσιν έλληνικοΐς ε&εσι και γράμμασι και νόμοις φιλανϋρώποις διακοσμή- 
ααντα τάς πόλεις υνομαστόν γενέσ&αι» (Πλουτ. Πύρρος I).

'Η ’Ήπειρος, θεωρηθεϊσα υπό τής αρχαίας παραδόσεως κοιτίς τοΰ 
Ελληνισμού (Αριςτοτ. Μετεωρ. 1,14), ενέχει ύψίστην σπουδαιότητα διά τάς 
ίστορικάς έρευνας, διότι μακράν, ως ήτο, τών ξένων επιδράσεων διετήρησε 
πολιτισμόν σχεδόν αμιγή, άπηλλαγμένον τών πολλαπλών διασταυρώσεων τής 
νοτιωτέρας Ελλάδος καί δυνάμενον επομένως νά μελετηθή εύχερέστερον τών 
λοιπών ελληνικών περιοχών.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΔΑΚΑΡΗΣ 1

1 ΣΚΥΛΑΚΟΣ Περίπλους 30 - 32. Ή πληροφορία επίσης τοΰ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ (XVII, 
3,11 — 13), καθ’ήν ό Θαρύπας διά πρώτην φοράν κατέστησε κράτος είς τήν χώραν του, 
υποθέτει μεταρρυθμίσεις ώ; ό συνοικισμός καί 6 περιτειχισμός τής πόλεως τής Καστρίτσης. 
'Ο κατά κώμας οικισμός παρατηρειται εισέτι καί είς τήν Αιτωλίαν κατά τούς πρώτους 
χρόνους τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου (ΘΟΥΚ. III, 94,5).
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