
15. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΚΑΣΣΩΤΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Συνεχίσθη και κατά το έτος 1954, χορηγούσης τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, ή άνασκαφή τοΰ εκατομπέδου οικοδομήματος, άρξαμένη προ 
διετίας (ΠΑΕ 1952 σ. 326 κ. εξ., 1953 σ. 164 κ.εξ.). Κατ’ αυτήν άπεκαλύφθη 
ολόκληρον σχεδόν τό οικοδόμημα, έκτος τών δωματίων ft, ι, κ, άνασκαφέντων 
κατά τό ήμισυ περίπου. ’Εντός τούτων εύρίσκονται καταπεσόντες ογκόλιθοι 
τοΰ βορείου εξωτερικού τοίχου τής οικοδομής, δυσχεραίνοντες τό έργον τής 
άνασκαφής. 'Η έπανατοποθέτησίς των διά τεχνικών μέσων θά προσδώση 
εις τό κτήριον πληρεστέραν εικόνα τής μεγαλοπρεπείας του.

Άπεκαλΰφθη προσέτι κατά την έρευναν ταύτην ή προ τής νοτίας πλευ
ράς αρχαία οδός εις μήκος 32 μ., πλατ. 4 μ. Προς τοότοις ολόκληρος ή πε
ριοχή, ή περιλαμβάνουσα τό μικρόν θέατρον, τό καταγώγιον και τά προς 
Ν.Δ. οικοδομήματα μέχρι τής νοτίας πλευράς τοΰ τείχους, έκαθαρίσθη έκ 
τών θάμνων καί τών έλελιςράσκων.

Εις άπαντα τά καθαρισθέντα δωμάτια τοΰ ισογείου, άνερχόμενα ως 
γνωστόν εις 17, άνευρέθησαν τά λίθινα βάθρα τών τραπεζών, προοριζομέ- 
νων διά την έστίασιν τών ενοίκων (ΠΑΕ 1952 σ. 342, είκ. 18 καί εν
ταύθα είκ. 3).

Μερικά τών δωματίων, τά ι, μ, ν, ο, διετήρουν επίσης καί τάς μεταγε- 
νεστέρας εστίας των, κατεσκευασμένας κατά τό πλειστον δι’ οπτόπλινθων, 
ως καί αι έσιίαι τών λοιπών δωματίων (ΠΑΕ 1952 σ. 343, είκ. 19). 
“Ενιαι τούτων εύρίσκονται αριστερά τής εισόδου (ι, μ), άλλαι δέ δεξιά 
(ν, ο). Εις τινα τών δωματίων τό δάπεδον άπετέλει τό φυσικόν πετρώδες 
έδαφος, εξομαλυνθέν διά λαξεύσεως' Ινίοτε μάλιστα ό αυτοφυής βράχος, οσά
κις ήτο συμπαγής, έχρησιμοποιήθη καί κατά την κατασκευήν τμημάτων τοί
χων, ως π.χ. τοΰ διαγώνιου μεσοτοίχου τών δωματίων κ — λ. Ένφ, ως έση- 
μειώσαμεν άλλοτε (ΠΑΕ 1952, σ. 342), οι εσωτερικοί τοίχοι τοΰ οικοδο
μήματος ήσαν πάντοτε ισοϋψείς, ιδιορρυθμία τις παρουσιάζεται εις τούς με
σότοιχους τής δυτικής καί βορείου πλευράς (είκ. 1), έπιβληθείσα ένεκα τοΰ 
μεγάλου ύψους τής λίθινης κατασκευής τών εξωτερικών τοίχων καί κυρίως 
ένεκα τής ίσχυράς πιέσεως, ή οποία ήσκείτο επί τών τοίχων έξωτερικώς, ένεκα 
τής άνωφερείας τοΰ εδάφους. Ό δυτικός καί βόρειος τοίχος δηλ., παρακο- 
λουθοΰντες τήν προς Β.Δ. φυσικήν ανωφέρειαν τοΰ εδάφους, παρουσιάζουν 
βαθμιαίαν κλιμακωτήν άνάβασιν ούτως, ώστε τό ύψος τούτων κατά τήν 
Β.Δ. γωνίαν νά φθάνη τά 4.50 μ. (είκ. 1). Διά τον λόγον τοΰτον εθεω- 
ρήθη άναγκαΐον, δπως αί πλευραί αύται ένισχυθοΰν διά προσθέτων άντηρί-
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δων, τοποθετημένων έσωτερικώς είς τά σημεία συνδέσεως τών μεσότοιχων 
μετά τών εξωτερικών τοίχων. Είς την εϊκ. 1 είναι ορατά είσέτι τμήματα 
τοιούτων λίθινων αντιστηριγμάτων. ’Ιδιαιτέρα φροντίς έλήφθη διά την έξα- 
σφάλισιν τής στερεότητος τής ΒΔ. γωνίας τοΰ οικοδομήματος κα'ι τών εκα
τέρωθεν εξωτερικών πλευρών τών δωματίων κ, λ, ένθα ή εξωτερική 
ώθησις τών χωμάτων ήτο ίσχυροτάτη. Ένταΰθα κατ’ έξαίρεσιν δ διαγώνιος 
μεσότοιχος, άποτελούμενος έν μέρει έκ τοΰ αυτοφυούς βράχου, προσέλαβε 
μεγαλΰτερον πάχος (1.10 μ.), έν συγκρίσει προς τούς λοιπούς διαγωνίους

Εϊκ. 1. Ή δυτική πλευρά τοΰ οικοδομήματος, δρώμενη έκ νότου.

τοίχους, πάχ. 0.73 μ. Προσέτι δ τοίχος οΰτος συνεδέθη μετά τών εξωτερι
κών πλευρών διά δυο καθέτων πολυγωνικών τοίχων άντιστηρίξεως, άχθέν- 
των έκ τοΰ μέσου περίπου τοΰ διαγώνιου τοίχου. Τό οΰτω διαμορφωθέν 
άναλημματικόν τετράγωνον κτίσμα έπληρώθη ακολούθως διά χωμάτων καί 
λίθων (μπάζα), προς μείζονα στερεότητα (εϊκ. 1-2). Πόσον αποτελεσματι
κός τ'πήρξεν δ τρόπος ούτος τής άντιστηρίξεως άποδεικνύεται έκ τοΰ γεγο
νότος, δτι ολόκληρον τό ύψος τοΰ λίθινου έξωτερικοΰ τοίχου είς τό ση- 
μεΐον αυτό διετηρήθη μέχρι σήμερον άνέπαφον. Εντός τοΰ δωματίου η, 
κατά μήκος τοΰ δυτικού τοίχου, άπεκαλύφθη ή λιθίνη θεμελίωσις κλίμακος, 
μορφής ανεστραμμένου Γ, έφ’ ής έστηρίζετο ή ξυλίνη κλΐμαξ, ή φέρουσα 
είς τό ύπερφον τής βορείου καί τής ανατολικής πτέρυγος. Ή κλΐμαξ, μέ
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αρχικήν κατεύθυνσιν από νότου προς βορράν, έστρέφετο ακολούθως προς 
άνατολάς. Όμοια κλΐμαξ υπήρχε πιθανώτατα κα'ι εντός τοΰ δωματίου « ή 
λ, διά την επικοινωνίαν μετά τοΰ άνωγείου τής δυτικής πλευράς' άλλ’ ενταύθα 
δεν διεπιστώθησαν ίχνη θεμελίου κλίμακος, διότι ήρκει προς τούτο τό στε
ρεόν λίθινον δάπεδον των δωματίων. Έβεβαιώθη τοιουτοτρόπως δτι τό οι
κοδόμημα είχε και δεύτερον όροφον κατά τάς τρεις τουλάχιστον πλευράς, 
πλήν τής μεσημβρινής. Καί διά μέν την βόρειον και δυτικήν πλευράν ούδεμία 
περί τούτου ύπήρχεν αμφιβολία' διότι ενταύθα οί εξωτερικοί τοίχοι διατη-

Είκ. 2. Ή ΒΔ. γωνία τοΰ οικοδομήματος μέ τήν άναλημματικήν τετράγωνον 
κατασκευήν έσωτερικώς.

ροϋνται ενίοτε και ύψηλότερον τοΰ δαπέδου τοΰ άνω ορόφου (είκ. 1-2). 
Ή ΰπαρξις όμως κλίμακος παρά τήν ΒΑ. γωνίαν εξηγείται μόνον εκ τής 
ανάγκης εξυπηρετήσεως τοΰ άνω ορόφου τής ανατολικής πλευράς' άλλως 
θά ήτο αναγκαία μία μόνον κλΐμαξ κατά τήν ΒΔ. γωνίαν, διά τήν επι
κοινωνίαν μετά τοΰ ΰπερτρου τής βορείου και δυτικής πτέρυγος. Έπι πλέον 
όμως έπι τοΰ δαπέδου τοΰ δωματίου ε τής ανατολικής πλευράς άνευρέθη- 
σαν πολυάριθμοι οπτόπλινθοι, συνήθως άνευ οπών, διαστάσεων 0.225 χ 
0.45 μ. καί 0.13 — 0.137 χ 0.41 - 0.44 μ., πάχους δε 0.08 - 0.094 μ., αί όποϊαι 
διετήρουν κατά κανόνα επί τής μιας πάντοτε επιφάνειας παχύ στρώμα 
κορασανίου. Προφανώς αι πλίνθοι αΰται προέρχονται εκ τοΰ δαπέδου τοΰ 
ύπεράνω ορόφου. Είχεν επομένως τό άνω πάτωμα τοΰ οικοδομήματος κά-
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τοψιν μορφής Π μέ το ανοικτόν σκέλος προς μεσημβρίαν, κατά τον συνήθη 
τύπον τής κλασσικής και ελληνιστικής οικίας. "Εκαστον τοιοΰτο σκέλος 
έστεγάζετο διά πετασοειδοΰς (σκούφιας) στέγης (ΠΑΕ 1952 σ. 351). Έκ 
τής εσωτερικής κυρίως συνθέσεως τοΰ σχεδίου κατόψεως και επί τή βάσει των 
άνευρεθέντων κεράμων τής στέγης προκύπτει δτι μόνον το δωμάτιον ρ καί 
ή είσοδος σ τής μεσημβρινής στοάς εστεροΰντο δευτέρου ορόφου, τής εισό
δου στεγαζομένης διά σαγματοειδοΰς στέγης μετ’ αετώματος, έχοντος κλί- 
σιν 1 : 5 περίπου.

Είκ. 3. Τό δωμάτιον ο.

Κατά μήκος τοΰ δυτικού τοίχου τοΰ δωματίου ο άπεκαλύφθη σειρά 
έκ τριών άσβεστολιθικών πλακών καί έξ έξ ιωνικών κιονοκράνων, ών τό έν 
κατά τό ήμισυ σφζόμενον, έκ κιτρινωπού λίθου Μάλψς (είκ. 3-4). Έκ 
τούτων τά τέσσαρα κοσμούνται δι’ άντικορύφων σαλπιγγοειδών καλύκων άν
θους, όμοιων ακριβώς προς τό πρό διετίας άνευρεθέν (ΠΑΕ, 1952, σ. 
356, είκ. 40). Οί περιβάλλοντες τον έχΐνον μίσχοι τών καλύκων άλλοτε μέ
νουν ασύνδετοι (είκ. 4), άλλοτε δέ συμπλέκονται εϊς άπλούν ή διπλούν 
άμμα. Τά λοιπά δύο κιονόκρανα, άνήκοντα εις γωνίας, έχουν καί έπί τών 
τεσσάρων πλευρών έ'λικας. Ταύτα μετά τριών πλακών, έξ ών ή μία σήκωμα, 
μετρητής δηλ. υγρών, είχον μεταφερθή άλλοθεν καί είχον τοποθετηθή εκεί, 
ίνα χρησιμεύσουν ως πρόχειρα εδώλια κατά την έσχάτην περίοδον τής παρα-
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κμής τοΰ οικοδομήματος (πρ|3λ. και ΠΑΕ 1952 σ. 359 και 1953 σ. 167 καί 173). 
Το κορινθιακόν κιονόκρανου τη: είκ. 5, ΰψ. 0.358 μ., έκ τοΰ αΰτοϋ

Είκ. 4. ’Ιωνικόν κιονόκρανον.

λίθου Μάλτας, εξ οΰ είναι κατεσκευασμένα καί. τά ιωνικά κιονόκρανα, άνευ- 
ρέίΐη εντός τοΰ δωματίου η, προερχόμενου αναμφιβόλους εξ άλλου τίνος

Είκ. 5. Κορινθιακόν κιονόκρανον.

οικοδομήματος. Τον κάλαθον περιβάλλει διπλή σειρά φύλλων ακάνθου εις 
πρόστυπον άνάγλυφον, καμπτόμενων ελαφρώς, εκ των οποίων βλαστάνουν ελι-
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κες, ένούμεναι κατά ζεύγη υπό τάς τέσσαρας γωνίας τοΰ άβακος. Έκ τοϋ 
μέσου έκάστης πλευράς τοϋ άβακος Ικφϋεται ρόδαξ. Ύπό τον κάλαθον πλα
στικός δακτύλιος κοσμούμενος κατά τά 2/s δι= αστραγάλου. Ή μορφή τοΰ 
κιονοκράνου ενθυμίζει τά περίτεχνα κιονόκρανα τής δόλου εν Έπιδαύρψ' 
ή άπλουστευμένη δμως εργασία καί ή έλλειψις πλαστικότητος των φύλλων, 
έπιβληθεΐσαι έν μέρει καί έκ τής φύσεως τοΰ ύλικοΰ, προσδίδουν εις τό 
κιονόκρανον τοΰτο την έντύπωσιν διατακτικής καί ξηράς άποδόσεως τοΰ 
πλήρους πλαστικότητος καί χάριτος πρωτοτύπου.

Τό λίθινον σήκωμα (είκ. 6), πλάτ. 0,36 μ., σφζομένου μήκ. 0.69 μ., 
προέρχεται, ως άνεφέρομεν, έκ τοΰ δωματίου ο. Φέρει στοιχηδόν δύο ήμι-

σφαιρικάς κοιλότητας μέ 
έκρουν ύπό τον πυθμένα, 
τρίτης δε ίχνη διακρίνον- 
ται κατά τό αριστερόν 
πέρας. Παρά την πρώτην 
εκ δεξιών κοιλότητα υπάρ
χει τό γράμμα Δ, παρά 
δέ την ετέραν τό Γ. Προ
φανώς καί ή τρίτη ελλι
πής κοιλότης θά έχαρα- 
κτηρίζετο διά τοΰ στοι
χείου Β, έτέρα δέ ή A 
δέον νά ύποτεθή ύπάρ- 

χουσα άρχικώς. Διάμετρος τής Δ 0.16 μ., τής Γ 0.137 μ., τής δέ Β 0.18 μ. 
(καθ’ υπολογισμόν). Χωρητικότης τής πρώτης 1.204 γραμμ., τής ετέρας 
905, ήτοι σχέσις 3 :4. Τεμάχιον ετέρου παρομοίου σηκώματος, διατηροΰν 
ίχνη δύο κοιλοτήτων, χαρακτηριζομένων διά τών στοιχείων Δ καί Ε, άνευ- 
ρέθη εντός τοΰ δωματίου η. Έκ τοΰ αύτοΰ δωματίου προέρχεται επίσης 
ενεπίγραφος άφιερωματική στήλη, κυρίως είπεΐν βάσις, έπιστεφομένη διά 
κυματίου καί γεισιπόδων, άνέχουσά ποτέ ανάθημά τι, άφιεριυθέν κατά τήν 
επιγραφήν ύπό τεσσάρων στρατηγών εις τον Δία Σωτήρα επί πρυτάνιος 
Αριστίππου. Έκ τής επιγραφής ταύτης, ή οποία επί τή βάσει τής μορφής 
τών γραμμάτων δύναται νά χρονολογηθή περί τά μέσα τοΰ Α' π. X. αί., 
καί έκ τής προ διετίας έντός τοΰ αύτοΰ οικοδομήματος άνευρεθείσης ετέρας 
ένεπιγράφου αναθηματικής βάσεως (ΠΑΕ 1952, σ. 357, είκ. 42), ή οποία 
δέον νά χρονολογηθή εις τον 3ον π.Χ. αί., βεβαιοΰται ή λατρεία εις τήν 
πόλιν ταύτην τής Κασσωπαίας τοΰ Διός Σωτήρος καί τής ’Αφροδίτης καί ή 
διατήρησις τοΰ θεσμοΰ τών τεσσάρων στρατηγών επί δύο τουλάχιστον αιώνας.

Έκ τοΰ δωματίου ο προέρχεται χαλκή λεκάνη (είκ. 7), σχήματος κο-
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λοΰρου κώνου, ΰψ. 0.124 μ., διά μ. στομίου 0.273 μ·, διαμ. χειλέων 0.315, 
διαμ. βάσεοίς 0.175 μ., φέρουσα υπό τήν κινητήν λαβήν έπίδετον φόλλον 
κισσού έκ χαλκοϋ. Μεταξύ των κεραμεικών ευρημάτων τής στέγης συγκατα
λέγονται άνθεμωτά μέτωπα καλυπτήρων ηγεμόνων τοΰ α ήμίσεος τοΰ 4ου 
π. X. αί. (εικ. 8) καί τινα, γνωστά καί ταϋτα εκ παλαιοτέρων εύρημά-

Είκ. 7. Χάλκη λεκάνη.

των, μέ παράστασιν άετοΰ εντός κεραυνού (πρβλ. καί ΠΑΕ 1952, σ. 350, 
είκ. 28-29). Τά τελευταία ταΰτα, χρονολογούμενα εις τό τέλος τοΰ 3ου 
π. X. αί. ή εις τό η ήμισυ τού 2ου π. X. αί., προέρχονται πιδανώτατα έκ 
τής στέγης τής παρακειμένης στοάς. Λίαν ενδιαφέροντα είναι επίσης δύο

Είκ. 8. Άνθεμιοτοί ηγεμόνες καλυπτηρες τοϋ Δ' αίώνος.

μέτωπα ηγεμόνων καλυπτήρων τοΰ β' ήμίσεος τού 4ου π. X. αί. πιδανώ- 
τατα, προερχομένων έκ τοΰ τελευταίου τούτου οίκοδήματος τής στοάς, μέ 
τήν παράστασιν υπό τό φλογοειδές άνθέμιον τής αρπαγής τοΰ Γανυμήδους 
υπό τοΰ άετοΰ (είκ. 9). Τό μέγα πνηνόν, προσβλέπον μέ στοργήν προς τον 
κάλλιατον των §νητών, συγκρατεΐ αυτόν εκ τών γυμνών μηρών, χωρίς νά
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παρεμβάλληται τό ϊμάτιον, ως αναφέρει ό Πλίνιος διά τό χάλκινον σύμπλεγμα 
τού Λεωχάρους, δ δέ Γανυμήδης λαμβάνει τον αντίστοιχον πόδα τούτου, 
ΐνα στηριχθή άσφαλέστερον. Ό αετός παρίσταται ούχ'ι κατ’ ενώπιον, ως εις 
τό γνωστόν σύμπλεγμα τού Βατικανού, άπομιμοΰμενον έλευθέρως τό έργον 
τού Λεωχάρους, άλλα σχεδόν πλαγίως, έχων την κεφαλήν έν κατατομή, τό 
ράμφος κλειστόν, τάς πτέρυγας ήμιανοίκτους καί καθέτως. 'Ο νέος εικονίζε- 
τ«ι μέ άπογεγυμνωμένον τό σώμα έκ τού δρμητικώς παρασυρομένου υπό τοϋ 
ανέμου ίματίου, έχων τους πόδας χιαστί, ΐνα ύποδηλωθή ή άπελευθέρωσις 
των ποδών έκ τού βάρους τού σώματος καί ή άνύψωσίς του προς τον 
έναστρον κόσμον, συμβολιζόμενον ενταύθα διά των δύο εκατέρωθεν καί

υπό τό άνθέμιον α
στέρων, οί όποιοι με
τά τίνος διακοσμητι- 
κής διαθέσεως μετε- 
μορφώθησαν εις άν
θη, βλαστάνοντα έκ 
τών έλύτρων τού αν
θεμίου.

Έκτος τών άνω- 
τέρΐϋ ευρημάτων κα
τά την άνασκαφήν 
ήλθον εις φώς χαλκά 
τινα καί σιδηρά βέλη, 
χαλκούς κωδωνίσκος, 
άγκιστρα, νομίσματα, 

τεμάχια πίθων καί εγχωρίων αγγείων, πινάκια περγαμηνά, εις «μεγαρικός» 
σκύφος κ. ά.

Ύπό τό φώς τής περατωθείσης ήδη άνασκαφής τού οικοδομήματος καί 
τών νεωτέρων ευρημάτων είναι δυνατή ή διατύπωσις μερικών παρατηρή
σεων σχετικών μέ τον προορισμόν τούτου. ’Ήδη από τής πρώτης έκθέσεως 
διετυπώθη ή γνώμη, δτι εΐχομεν προ ημών τον αρχιτεκτονικόν τύπον τού 
ξενώνος, γνωστού κατά τήν αρχαιότητα ως καταγωγίου (ΠΑΕ 1952, σ. 360 
εξ, 1953 σ. 174). Κατά τήν διάρκειαν όμως τής άνασκαφής ήλθον εις φώς με
ρικά ευρήματα, μή συμβιβαζόμενα μέ τήν άποψιν τού καταγωγίου, ως π.χ. 
τά δύο λίθινα σηκώματα τών δωματίων ο καί η καί αί δύο ένεπίγραφοι 
στήλαι, άνατεθεΐσαι ύπό τών αρχόντων στρατηγών τής πόλεως. Προσέτι 
άνευρέθησαν πολυάριθμα τεμάχια πίθων καί αγγείων καί λίθινον σταθμόν 
(ΠΑΕ 1952, σ. 353, είκ. 36). Γεννάται δθεν εύλόγως τό ερώτημα, μήπως 
εις τό οικοδόμημα τούτο διέμενον οΐ άρχοντες τής πόλεως, ως οΐ στρατη

Είκ. 9. Άνθεμωτά μέτωπα ηγεμόνων καλυπτήυων.
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γοί τών επιγραφών και οί άγορανόμοι, περί ών ως ενδείξεις δΰνανται νά 
χρησιμεύσουν αί επιγραφαι και τά δύο σηκώματα. Ή παρουσία βεβαίως τών 
πίθων και τοΰ λίθινου σταθμού είναι ευνόητος διά τον δημόσιον ξενώνα.

Είναι δύσκολον νά άποκλείσωμεν τό ενδεχόμενον τής μεταφοράς τών 
σηκωμάτων έξ ετέρου οικοδομήματος, διότι έν εναντία περιπτώσει εύλογον 
θά. ήτο νά άνευρεθοΰν καί τά έλλείποντα τμήματα τούτων. ’Άλλωστε τό 
σήκωμα τοΰ δωματίου ο μετεφέρθη πιθανώτατα άλλοθεν μετά τών λοιπών 
εξ κιονόκρανων, ίνα χρησιμεύσουν ως πρόχειρα εδώλια κατά την ύστάτην 
φάσιν τής ιστορίας τοΰ οικοδομήματος. ’Εξ άλλου επίσης οικοδομήματος 
προέρχεται και τό κορινθιακόν κιονόκρανον τοΰ δωματίου η (εϊκ. 5). Διά 
τάς δύο αναθηματικά: έπιγραφάς τών στρατηγών εν τοΰτοις ούδεμία ενδει- 
ξις προέκυψεν, δτι δυνατόν νά προέρχωνται άλλοθεν. Είναι πιθανώτερον 
νά ΰποθέση τις, δτι άμφότεραι άρχήθεν κατετέθησαν εκεί. Δέον δμως νά 
έχωμεν ύπ’ ό'ψει δτι τά πλεΐστα τών ευρημάτων καί ιδία τά καθημερινής 
χρήσεως αντικείμενα ανάγονται εις την τελευταίαν περίοδον τοΰ κτηρίου, 
δτε πλέον σοβαραί μεταβολαί εϊχον έπέλθει εις αυτό (ΠΑΕ 1952, σ. 358-9, 
1953 σ. 173). Έκ τών άνασκαφών προέκυψεν δτι κατά τον 2ον ή Ιον 
π.Χ. αί. τό οικοδόμημα ύπέστη σοβαράς ζημίας καί δτι, έπισκευασθέν μετά 
πολλής προχειρότητος, διήλθεν ημέρας παρακμής. Δυνατόν επομένως κατά 
την φάσιν ταύτην νά μετεβλήθη καί ό προορισμός τούτου, τά δέ ευρήματα 
τών χρόνων τούτων νά έχουν σχέσιν με την νέαν κατάστασιν τοΰ οικοδομή
ματος. Τό βέβαιον είναι δτι δ αρχιτεκτονικός τύπος καί εις τάς γενικάς γραμ- 
μάς καί εις τάς λεπτομέρειας προσιδιάζει εις τά αρχαία καταγώγια καί τά 
πρυτανεία, τών οποίων 6 προορισμός είναι παραπλήσιος. Ή απουσία δμως 
τής κοινής αιθούσης φαγητού τοΰ εστιατορίου καί τής εστίας, ένθα έκαιε 
διαρκώς τό πΰρ (Παυςαν. V. 15. 9), ευνοεί, ως παρετηρήσαμεν ήδη (ΠΑΕ 
1952 σ. 36 κ. εξ., 1953 σ. 174), την περί καταγωγίου ύπόθεσιν. Δέον δμως 
νά λάβωμεν ύπ’ δ'ψιν, δτι τό ηπειρωτικόν οικοδόμημα δεν ακολουθεί πι- 
στώς τον παραδεδομένον τύπον. Ούτως ή διαμόρφωσις τών γωνιαίων δω
ματίων μέ τούς διαγοννίους μεσοτοίχους καί ό τρόπος τής κατασκευής τής 
άνωδομίας είναι αρχιτεκτονικά! λύσεις άγνωστοι, δσον γνωρίζω, εις την 
ιστορίαν τής ελληνικής αρχιτεκτονικής. Είναι δυνατόν επομένως νά δεχθώ- 
μεν καί ως προς τον προορισμόν τοΰ οικοδομήματος παρέκκλισιν εκ τοΰ ορ
θοδόξου τύπου' διότι ή μορφή τούτου καί ή φύσις τών έν αύτώ συλλεγέν- 
των ευρημάτων στηρίζουν μέν βασίμως την περί τοΰ καταγωγίου άποψιν, 
αλλά δεν αποκλείουν την ύπόθεσιν μεικτού τίνος τύπου καταγωγίου καί 
πρυτανείου, ένθα διέμενον καί οί άρχοντες τής πόλεως.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΔΑΚΑΡΗΣ
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