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21) Ό Αρχάγγελος Γαβριήλ εν προτομή 
0,31X0,42 μ.

22) Δυο στρατιωτικοί άγιοι 0,24X0,32 μ.

23) Θεοτόκος πλατυτέρα μετ’ άργυράς έπεν- 
δύσεως 0,31X0,35 μ.

24) Θεοτόκος πλατυτέρα μετά άργυροϋ στέμ
ματος και άργυράς έπενδΰσεως τών χειρών 
0,27X0,315 μ.

25) Γέννησις τοΰ Χριστού 0,27X0,325 μ.

26) Θεοτόκος άριστεροκρατοΰσα μετ’ έπενδυ- 
σεως άργυράς 0,27 X 0,35 μ.

27) Ό Άγ. ’Ιγνάτιος ό Θεοφόρος εν μέσφ 
λεόντων 0,34 X 0,255 μ.

28) ’Άνω δέησις — Μιχαήλ - Μαρίνα, μέσον 
καί κάτω άνά πέντε άγιοι 0,44 X 0,60 μ.

Δέκα τέσσαρα εικονίδια εξηρτημένα εκ τού 
πολυελαίου, πάντα τών αυτών διαστάσεων 0,16 
X 0,215 μετά παραστάσεων κατ’ άμφοτέρας τάς 
πλευράς, τά εξής:

1) Βάπτισις άντιθέτως ’Ιωάννης ό Θεολόγος 
και ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος

2) 'Ιησούς διδάσκων εν τώ ναώ—"Αγ. Κο
σμάς και Δαμιανός

3) Γέννησις τού Χριστού—"Αγ. Άνδρέας 
καί έτερος "Αγιος

4) Θάνατος τοΰ Ίωάννου — Οί δύο Άγιοι 
Θεόδωροι

5) Άνάληψις —Άγ. Ίω. Χρυσόστομος καί 
Άγ. Βασίλειος

6) Έγερσις τού Λαζάρου —"Αγιοι Λουκάς 
καί Ματθαίος

7) Υπαπαντή—Άγιοι Βαρθολομαίος καί 
Φίλιππος

8) Κοίμησις τής Θεοτόκου—Άγιοι ’Αθανά
σιος καί ’Αντώνιος

9) Πρώτη εμφάνισις τοΰ ΙΣ —Άγιοι Παν- 
τελεήμων - ’Ιωάννης

10) Βαϊοφόρος —Άγ. Πέτρος καί Παύλος
11) Σταύρωσις—"Αγ. Νικόλαος καί Γρηγόριος
12) Πεντηκοστή—Άγιος Σάββας καί ετερος 

άγιος
13) Μεταμόρφωσις — Άγιος Κύριλλος καί 

ετερος άγιος
14) Άνάστασίς—Άγιοι Γεώργιος καί Δημή- 

τριος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ X. ΚΟΤΖΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΚ ΤΗΣ 10ΚΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΥΠΟ ΦΩΤΙ’ΟΥ Μ. ΠΕΤΣΑ

I
Παρέχονται ενταύθα ειδήσεις αξιομνημόνευ

τοι περί τής τύχης μνημείων τινών καί αρχαιο
τήτων τής ’Ηπείρου κατά τά έτη τού πολέμου 
καί τής κατοχής ως καί τινες παρατηρήσεις καί 
ευρήματα γενόμενα κυρίως κατά τά πρώτα μετά 
τήν άπελευθέρωσιν ετη τής υπηρεσίας μου 
ως Έπιμελητού ’Αρχαιοτήτων εν Ίωαννίνοις 
(1945-1947).

Κατά τό παρελθόν αί κλασσικών χρόνων 
αρχαιότητες τής ’Ηπείρου μόνον παροδικώς 
έγνώρισαν τό ενδιαφέρον τής ελληνικής αρχαιο
λογικής υπηρεσίας καί τής διεθνούς επιστήμης. 
’Ιδιαιτέρως από τής καταρρεύσεως τού βορειο- 
ηπειρωτικού μετώπου κατ’ Απρίλιον 1941

καθ’ ό'λην τήν διάρκειαν τής κατοχής ουδέ εις 
αρχαιολόγος έπάτησε τήν ’Ήπειρον. ’Από τής 
έν Κερκύρα έ'δρας τοΰ αρμοδίου Εφόρου ’Αρ
χαιοτήτων ή "Ηπειρος ήτο απρόσιτος τότε διά 
τήν έπιβληθεΐσαν υπό τών ’Ιταλών κατακτητών 
πλήρη άπομόνωσιν τών Ίονίων Νήσων.

Σημαντικόν βήμα έγένετο διά τήν σταθεράν 
εκ τοΰ σύνεγγυς παρακολούθησιν καί έρευναν 
τών ηπειρωτικών αρχαιοτήτων διά τής άποσπά- 
σεως τής ’Ηπείρου εκ τής ’Εφορείας Αρχαιο
τήτων Κερκύρας, ε’ις ήν ύπήγοντο πλήν τών 
Ίονίων Νήσων καί άπασα ή ’Ήπειρος καί ή 
Αιτωλοακαρνανία. Διά τού Ν. Δ. 1521/1942 
ώρίσθη ιδία αρχαιολογική περιφέρεια (ή 10η) 
περιλαμβάνουσα τούς Νομούς Ίωαννίνων, Θεσ
πρωτίας, Πρεβέζης καί Άρτης μέ έ'δραν Εφό
ρου Αρχαιοτήτων τά ’Ιωάννινα. Είς τήν ούτω 
συσταθεΐσαν Εφορείαν ’Αρχαιοτήτων έτοποθε- 
τήθην μετά τήν άπελευθέρωσιν ώς Έφορεύων
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32 Φωτίου Μ. Πέτσα ΑΕ 1950-1951

Επιμελητής και μετέβην εις ’Ιωάννινα κατ’ 
’Απρίλιον τοΰ 1945.

Κύριον έργον μου ύπήρξεν εκεί ή κατά τμή
ματα περιοδεία τής ’Ηπείρου προς ένημέρω- 
σίν μου, διαπίστωσιν ζημιών εκ τοΰ πολέμου

μάτων και λήψιν συμπληρωματικών στοιχείων 
τής παροΰσης έκθέσεως και ά'λλων υπό μελέτην 
ηπειρωτικών θεμάτων. Εις τάς προαναφερθεί- 
σας δυσχερείας καί την εν τφ μεταξύ άπομά- 
κρυνσίν μου έξ ’Ηπείρου είναι δίκαιον να άπο-

Είκ. 1. Τό μέχρι τοΰ πολέμου χρησιμοποιούμενου ώς ’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον τουρκικόν τέμενος 
τής Πρεβέζης. Άποψις από ’Ανατολών πρό τοΰ βομβαρδισμού.

καί τής κατοχής, ληψιν μέτρων προστασίας τών 
αρχαιοτήτων καί περισυλλογήν ευρημάτων. Αί 
τότε κρατοϋσαι συνθήκαι ασφαλείας έν Ήπείρω 
καί ή παντελής έ'λλειψις τών απαραιτήτων εφο
δίων παρουσίαζον εμπόδια άνά παν βήμα. Έξ 
άλλου αί αλλεπάλληλοι από τοΰ 1945-1950 
στρατεύσεις μου έπέφερον καί τήν καθυστέ- 
ρησιν τής παροΰσης άνακοινώσεως. Νΰν μόλις 
κατέστη αυτή δυνατή κατόπιν νέας κατά τήν 
παρελθοϋσαν άνοιξιν 20ημέρου μόνον περιο
δείας μου άνά τήν ’Ήπειρον όφειλομένης εις τό 
προσωπικόν ενδιαφέρον τοΰ Σοΰ Γραμματέως 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καθηγητοϋ κ. Γ. 
Π. Οικονόμου καί πραγματοποιηθείσης διαταγή 
τής Διευθΰνσεως ’Αρχαιοτήτων τοΰ Υπουργείου 
Παιδείας προς τακτοποίησιν υπηρεσιακών ζητη-

δοθή κατά εν μέρος τουλάχιστον καί ή ελλειψις 
πληρότητος τών ενταύθα δημοσιευομένων ειδή
σεων, αϊτινες καί οΰτώς άτελώς έκτιθέμεναι 
ελπίζω δτι πάντως θά φανώσι χρήσιμοι.

1. ΜΟΥΣΕΪΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ

Τό Μουσεϊον τής Πρεβέζης (είπ. I)1 στεγα- 
ζόμενον εντός τουρκικού τεμένους κεκηρυγμένου 
καθ εαυτό Διατηρητέου Ιστορικού Μνημείου 
(Φυλλον Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως 4/1926) 
εβομβαρδίσθη κατά τάς άρχάς τού 1941 υπό

1 Αι φωτογραφίαι τών δημοσιευόμενων ενταύθα τό 
πρώτον εικόνων ύπ’ άριθ. 1 καί 2 παρεχωρήθησαν 
υπο τοΰ Σ°® Πρύτανεως τοΰ Πανεπιστημίου "Αθηνών 
κ. Γ. Α. Σωτηρίου.
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θέντα αρχαία ήριθμήθησαν και κατεγράφησαν 
έν ίδίφ καταλόγφ. ’Ατυχώς δεν κατέστη προ
σιτόν εις εμέ τό φυλασσόμενον από τής κηρύ- 
ξεως τοΰ πολέμου (1940) εις τα θησαυροφυλά
κια τής Εθνικής Τραπέζη; Ευρετήριον τοΰ 
Μουσείου τής Πρεβέζης, ώστε νά καταστή δυ
νατός έλεγχος, δστις θά δείξη τ'ι υπήρχε και τι

ιταλικών αεροπλάνων. Σημειωτέον δτι ήτο τό 
μόνον ίσως Μουσεΐον τής Ελλάδος, διά τό 
όποιον δεν είχε ληφθή μέριμνα προστασίας 
των εν αύτω φυλασσομένων αρχαίων. Ή βόμβα 
έπεσεν επι τής ΝΑ γωνίας τοΰ τροΰλλου, κατέ- 
στρεψε μέγα μέρος τοΰ κεντρικού κτηρίου καί 
προεκάλεσε την κατάρρευσιν τής νοτιάς καί 
ανατολικής πτέρυγος τής τοξοστοιχίας, ήτις

Είκ. 2. Άποψις άπό ΝΑ τοϋ Μουσείου τής Πρεβέζης 
πρό τοΰ βομβαρδισμού.

έσΐήριζε την περιβάλλουσαν άρχικώς τό κτήριον 
στοάν κατά τάς τρεις πλευράς, νοτίαν, ανατολι
κήν καί βορείαν (είκ. 2-3). ’Εκ τών αντικει
μένων τοΰ μουσείου δ,τι άπέμεινε κατόπιν τής 
έκρήξεως έτάφη υπό τά ερείπια καί ένεκα τής 
έπακολουθησάσης κατοχής μέχρι τής άπελευθε- 
ρώσεως άφέθη εις την λεηλασίαν. Ή είκ. 4 
παρέχει άμυδράν ιδέαν τής καταστάσεως, εις ήν 
εύρέθησαν τά έναπομείναντα αρχαία μετά την 
άπελευθέρωσιν, αφύλακτα τελείως εντός χώρου 
μεταβληθέντος εις κοπρώνα. Έγκρίσει καί δα- 
πάναις τοΰ υπουργείου τής Παιδείας μετεφέρ- 
θησαν κατ’ ’Ιούνιον τοΰ 1946 τά έναπολειφθέντα 
αρχαία εις Νικόπολιν, έτοποθετήθησαν δε προ
σωρινούς παρά τό Φυλάκων έν ΰπαίθρφ 
(είκ. 5) μέχρις δτου καταστή δυνατή ή ϊδρυσις 
μουσείου έν αυτή τή Νικοπόλει. Τά μεταφερ-

1 ’Εκ τών διαφυγόντων τήν έκ τοΰ βομβαρδισμού 
καταστροφήν μικρών αρχαίων ολίγα μετεφέρθησαν 
αμέσως τότε είς τό Γυμνάσιον τής Πρεβέζης. ’Αλλά 
κατά τήν έπελθοϋσαν ιταλικήν κατοχήν τό κτήριον 
τοΰ Γυμνασίου κατελήφθη υπό τμήματος τοΰ ιταλι
κού στρατοΰ καί μετά τήν έκκένωσιν τοΰ κτηρίου 
ούδέν έκ τών αρχαίων εΰρέθη έκεΐ.

Είκ. 3. Άποψις άπό ΝΑ τοΰ Μουσείου τής Πρεβέζης 
κατόπιν τοΰ βομβαρδισμοΰ. Ή φωτογραφία έλήφθη 

τή 27 Μαΐου 1945.

άπέμεινε. Γενικώς οΰδέν άπέμεινεν έκ τής συλ
λογής τών εικόνων, τής πλούσιας συλλογής 
ρωμαϊκών καί βυζαντινών λύχνων, τών πήλινων 
καί ΰαλίνων αγγείων καί τών λοιπών μικρών 
αλλά πολυτίμων αντικειμένων καί ψηφιδωτών 1 

Διεσώθησαν μόνον μεγάλα τεμάχια μαρμά
ρινα καί λίθινα. Μεταξύ τούτων καί τά δημο- 
σιευθέντα υπό τοΰ κ. ’Αλ. Φιλαδελφέως καί 
εικονιζόμενα έν ΑΕ 1922 σ. 66 κέξ. είκ. 1-4, 
τό πλεΐστον τών εικονιζομένων αυτόθι έν

5
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34 Φωτίου Μ. Πέτσα ΑΕ 1950-1951

είκ. 5- 8 και τα είκονιζόμενα αυτόθι εν είκ. 15-26. 
Έκ τούτων ό εν είκ. 24 λίθινος θυρεός εκ τοϋ 
ένετικοϋ φρουρίου τής Πρεβέζης δεν μετεφέρθη 
είς Νικόπολιν, άλλ’ άφέθη παρά την είσοδον

τό διασωθέν είς δυο τεμάχια τμήμα τής επιγρα
φής εν ΠΑΕ έ.ά. σ. 94 άριθ. 5 βλαβέν κατά 
την κατάρρευσιν τοϋ μουσείου καί διδάσκει 
τουλάχιστον περί τοϋ σχήματος τών γραμμάτων,

Είκ. 4. ’Άποψις τοΰ εσωτερικού τοΰ βομβαρδισθέντος Μουσείου τής Πρεβέζης 
κατά τήν 27ην Μαΐου 1945.

τοΰ ήρειπωμένου μουσείου. Διεσώθησαν επίσης 
καί μετεφέρθη σαν εις Νικόπολιν τά δημοσιευ- 
θέντα υπό τοΰ καθηγ. κ. Κ. Α. Ρωμαίου καί

Είκ. 5. Μέρος τών μεταφερθέντων είς Νικόπολιν 
αρχαίων τοϋ Μουσείου Πρεβέζης.

είκονιζόμενα εν ΑΔ 1916 παράρτημα σ. 50 
είκ. 7 καί ΑΔ 1919 παράρτημα σ. 42 είκ. 2. 
'Ωσαύτως τεμάχια τής σπουδαίας οικοδομικής 
επιγραφής τής δημοσιευθείσης προχείρως εν 
ΠΑΕ 1913 σ. 93-94. Ή είκ. 6 α-β δεικνύει

διαφόρου προς τά χρησιμοποιηθέντα έν ΠΑΕ 
έ.ά. τυπογραφικά στοιχεία.

Διεσώθη επίσης μεταφερθεΐσα εις Νικόπολιν 
ή εν ΠΑΕ 1922-1924 σ. 111 επιγραφή, ής ό 
2 ος στίχος δέον νά άναγνωσθή ΣΕΝΤΙΑΝΟΣ καί 
οϋχί ςεντιλιανος ως έν ΠΑΕ έ.ά. (είκ. 7).

Καί ή επιγραφή επί τοϋ φέροντος άνάγλυ- 
φον διακόσμησιν λίθου έκ τοϋ Φρουρίου τής 
Πρεβέζης, ή δημοσιευομένη άτελώς έν ΑΕ 
1922 σ. 78 (αυτόθι είκ. 25), άνεγνώσθη έπ’ 
ευκαιρία τής μεταφοράς τοϋ λίθου εις Νικό- 
πολιν πλήρως. Προς αριστερά μεν τής κεφαλής 
τοΰ παριστωμένου ζψου φέρει είς τρεις στίχους 
τήν χρονολογίαν:

1808 | Ό(κ)τ(ω)β(ρίου) | λ' 

δεξιά δε τής κεφαλής εις τέσσαρας στίχους:

Επιστάτης τοϋ κάστ j ρου Μπεκήρ | Ζογα- 
δοΰ | ρος.

Έκ τών λοιπών άποκτημάτων τοϋ Μουσείου 
τής Πρεβέζης διασωθέντα μετεφέρθησαν ωσαύ
τως εις Νικόπολιν πολλά τμήματα σαρκοφάγων 
φέροντα άνάγλυφον διακόσμησιν ή καί επιγρα- 
φάς καί τό έν είκ. 8 εΐκονιζόμενον κάλυμμα 
μαρμάρινης σαρκοφάγου φέρον άνάγλυφον 
παράστασιν τοϋ νεκροϋ άνακεκλιμένου επί
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στρωμνής μετά προσκεφαλαίου κατά συνήθη 
τύπον τών ρωμαϊκών χρόνων.

Μεταξύ τών διασωθέντων συγκαταλέγονται

ΕΙκ. 6 α-β. Συνανήκοντα τεμάχια οικοδομικής 
επιγραφής.

εϊς μέγαν αριθμόν αρχιτεκτονικά μέλη*διάφορα, 
κυρίως κιονίσκοι, επίκρανα, κοσμήται και κιο
νόκρανα, εν οίς και τά εΐκονιζόμενα [έν είκ. 9.

Τό εν είκ. 10 είναι το αυτό προς τό έν ΑΕ 
1922 σ. 77 είκ. 22 (άνω). Τό έν είκ. 11 βυζαν
τινόν κιονόκρανον κοσμοΰμενον διά περιστερών

Είκ. 7. ΒάΟρον ενεπίγραφον.

Είκ. 8. Μαρμάρινον κάλυμμα σαρκοφάγου.

Είκ. 9. Μαρμάρινα κιονόκρανα.

κατά τάς γωνίας προέρχεται έκ Παλαιοροφό- 
ρου, χωρίου παρά τό Ζάλογγον καί είναι έπίσης

ten**·
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36 Φωτίου Μ. Πέτσα ΑΕ 1950-1951

εκ των διασωθέντων αποκυημάτων τοϋ Μου
σείου Πρεβέζης.

Τέλος διεσώθησαν έπιτύμβιοί τινες πλάκες

Είκ. 10. Μαρμάρινον έπίκρανον.

Είκ. 11. Βυζαντινόν κιονόκρανον έκ Παλαιοροφόρου·

Είκ. 12. Επιτύμβια πλάξ ενεπίγραφος.

ενεπίγραφοι, έν αίς και ή εν εϊχ. 12, ής το 
κείμενον εχει οίίτω:

Νοβία Σωτη | ρώ ετών (vacat) | Ζώσιμος | 
ετών ΚΒ' | χαΐρε.

Τό ρωμαϊκόν nomen gentile Novius 
άπαντα Ιλληνιστί καί αλλαχού. Παρά τα ονό
ματα Σώτειρα, Σώτηρα, Σωτήριας, Σωτηρίς 
άπαντά καί Σωτηρώ π. χ. έν έπιγραφή έκ Τεγέας 
BCH XXXVI (1912) σ. 380 κεξ. (Κ. Α. Ρω
μαίος). Τό όνομα Ζώσιμος σύνηθες.

Καί ταϋτα μεν όσον άφορά τό Μουσεΐον τής 
Πρεβέζης, τό όποιον κατηργήθη πλέον κατόπιν 
τοϋ βομβαρδισμού καί τής μεταφοράς είςΝικό- 
πολιν τών έναπομεινάντων έκ τού βομβαρδισμού 
άρχαίων αυτού λ

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΩΝ

Έν Νικοπόλει προσετέθη μέγας αριθμός 
άρχαίων άντικειμένων έκ περισυλλογής. Κατά 
τά έτη τής κατοχής ή έφαρμογή τών περί 
προστασίας τών άρχαιοτήτων διατάξεων ήτό- 
νησε. Χωρικοί, κυρίως κάτοικοι τού πλησίον 
χωρίου Μΰτικα, καλλιεργούντες τον χώρον έντός 
καί έκτος τών βυζαντινών τειχών τής Νικοπό- 
λεως, άλλά καί τμήματα στρατού τών Ιταλών 
κσί Γερμανών κατακτητών κατά την κατα
σκευήν οχυρωματικών έργων άπεκάλυψαν πλή
θος άρχαίων, τά όποια έσημείωσα περιελθών 
έπανειλημμένως κατά τά έτη 1945-1946 τάς 
οικίας τού χωρίου Μύτικα καί τους πέριξ τής 
Νικοπόλεως άγροΰς. Περί τών εύρεθέντων έντός 
τών οικιών άρχαίων καί δη περί τού άκριβούς 
τόπου τής εύρέσεώς των οι κάτοχοι τούτων 
δι5 ευνόητους λόγους συνήθως δεν παρεΐχον σα
φείς πληροφορίας. Πρόχειρος άπάντησις ήτο ότι 
προέρχονται έκ τών ιταλικών καί γερμανικών 
οχυρωμάτων, τά όποια διέλυσαν κατόπιν τής 
φυγής τών κατακτητών. Είς τοιαΰτας περιπτώ
σεις ήρκέσθην νά σημειώσω τό όνομα τού χωρι
κού, έν τή οίκίρ καί υπό την κατοχήν τού οποίου 
εύρίσκετο έκαστον άρχαϊον, έλπίζων ότι ούτω 
θά έπιτευχθή έν καιρφ ή έξακρίβωσις πλειό- 
νων πληροφοριών.

Καταχωρίζω κατωτέρω πρώτον τά μεταφερ-

1 Σπουδαίος συνετέλεσεν, ώστε νά μεταφερθοΰν 
αζημίως τά αρχαία Ικ Πρεβέζης είς Νικόπολιν ό υπη
ρετών τότε έν Πρεβέζη νέος Άγγλος αρχαιολόγος 
κ. Don Nicol. Είς τό θερμόν ενδιαφέρον, μεθ’ ού 
παρηκολούθησεν άπ’ αρχής μέχρι τέλους τήν εργα
σίαν, οφείλεται καί ή παροχή μηχανικών μέσων, δι’ ών 
κατέστη δυνατόν νά μεταφερθοΰν ογκώδη μάρμαρα, 
άλλως δυσμετακόμιστα.
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θέντα εις to Φυλάκιον σπουδαιότερα ή μάλλον 
εύμετακόμιστα αρχαία καί εν συνεχεία οσα έση- 
μείωσα μεν, άλλα δεν ήδυνήθην νά μεταφέρω 
εις το Φυλάκιον.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ 

ΝΙΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟΝ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΟΣ

Έκ τής οικίας Γεωργίου Ντίτσιου:

1. Τεμάχιον μαρμάρινου κιονόκρανου ρω
μαϊκών χρόνων μετά μέρους τοΰ συμφυούς

Είκ. 13. Τεμάχιον ρωμαϊκού κιονοκράνου.

άρραβδώτου κίονος, από τοΰ οποίου διακρίνεται 
δι’ αναγλύφου δακτυλίου. Τό κιονόκρανον 
κοσμείται διά φύλλων άκάνθης καί φών 
(είπ. 13).

2. Τμήμα βάσεως κίονος φερούσης εν μέσφ 
δύο τροχίλων σκοτίαν ύψος 0,20 μ., μέγ. σφζ. 
μήκος 0,43 μ.

3. Τμήμα όμοιας βάσεως- ύψος 0,15 μ., 
μέγ. σφζ. μήκος 0,36 μ.

Έκ τής οικίας ’Αθανασίου Ντόμαρη:
4. Ιωνικόν κιονόκρανον φέρον επί τής 

κάτω πλευράς του τά γράμματα α Γ· Άνευρέθη 
κατά πληροφορίαν τοΰ κατόχου εντός ιδιοκτήτου 
αγρού του κάτωθεν των ερειπίων τού θεάτρου 
τής Νικοπόλεως τού κοινώς λεγομένου «Σκο
τεινή». ’Άβαξ τετράγωνος πλευράς μήκους 0,42 μ. 
Μέγιστον ύψος 0,20 μ.

5. Τεμάχιον μαρμάρινου αναγλύφου σφζον 
τό άνω τμήμα λεοντοκεφαλής ήτοι μέρος τού 
μετώπου καί τούς παρ’ αυτό βοστρύχους- μέ- 
γισται σφζόμεναι διαστάσεις 0,24X030 μ.

Έκ τής οικίας Νικολάου Κουρεμένου:
6. Δωρικόν κιονόκρανον μετά τμήματος συμ

φυούς κίονος- ολικόν ύψος 0,33 μ., μήκος πλευ
ράς τού άβακος 0,42 μ.

7. Τμήμα αρχιτεκτονικού κυκλικού μέλους 
μέ περιχείλωμα. Έσωτερικώς έκοιλάνθη μετα- 
γενεστέρως- μέγιστον ύψος 0,41 μ.

8. Βάθρον ορθογώνιον διακεκοσμημένον 
δι’ αναγλύφου ρόδακος κατά την μίαν τών 
πλευρών. “Ανω τόρμος. “Υψος 0,62 μ., διαστά
σεις τών πλευρών τής άνω επιφάνειας 0,17 X 
0,11 μ.

Είκ. 14. ’Επιτύμβια πλάξ ενεπίγραφος.

9. Τεμάχιον μέ πεπλατυσμένην κυκλικήν 
βάσιν καί κατά την μίαν πλευράν άνθέμιον- 
κάτω διάμετρος 0,25 μ., μέγ. σφζ. ύψος 0,17 μ.

10. Τμήμα κιονίσκου εκ φαιού μαρμάρου 
φέρον συνεστραμμένος ραβδώσεις- μέγ. ύψος 
0,39 μ., διάμετρος 0,22 μ.

Έκ τής οικίας Σαρακηνού :
11. Πλάξ επιτύμβιος εκ φαιού μαρμάρου φέ- 

ρουσα επιγραφήν ρωμαϊκών χρόνων ( είκ. 14)' 
σφζ. ύψος 0,50 μ., πλάτος 0,23 μ., πάχος περί 
τά 0,04 μ.

ΕΥΝΦΕΡΟΥ 
CA ΕΤΩΝ

5
ΧΑΙΡΕ

Συνφέρου | σα ετών | Ξ' |
Χαϊρε.

Τά ονόματα Συνφέρων, Συμφέρουσα κ.τ.δ. 
άπαντώσι πολλάκις κυρίως εν επιγραφαΐς- ίδέ 
προχείρως παρά Pape-Benseler εν λ.

12. Τεμάχιον έκ μαρμάρινης σαρκοφάγου
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σφζον μέρος τής διακοσμήσεως δι’φοειδών φύλ
λων καί αστραγάλου· μέγ. μήκος 0,40 μ., μέγ. 
ύψος 0,22 μ., πάχος περί τά 0,10 μ.

13. Μαρμάρινον τεμάχιον άναγλύφως διακε- 
κοσμημένον- μέγισται διαστάσεις 0,19X0,13 
Χθ,08 μ.

Έκ τής οικίας Βιργινίας Κουρεμένου:
14. Κολουροπυραμιδοειδές επίθημα κιονίσκου- 

διαστάσεις 0,61X0,23X0,14 μ.
15. “Ο μο ιον δ ιαστάσεων 0,50 X 0,30 X 0,15 μ.
16. Βάσις περιρραντηρίου σώζουσα καί μέρος 

τών 27 ραβδώσεων τοϋ ποδός· κάτω διάμετρος 
0,60 μ., μέγ. σφζ. ύψος 0,27 μ.

17. Μικρόν ιωνικόν κιονόκρανον πεσσίσκου’ 
διαστάσεις 0,20x0,16x0,08 μ.

Έκ τής οικίας Π. Τζαμουράνου:
18. Επίθημα κιονίσκου δμοιον τοΐς ανωτέρω 

ΰπ’ άριθ. 14 καί 15- διαστάσεις 0,55x0,24 
Χθ,13 μ.

Έκ τής οικίας Δ. Λελόβα:
19. Όμοιον τφ προηγουμένφ επίθημα φέρον 

κατά τάς δύο πλευράς διακόσμησιν δι’ αναγλύ
φων φύλλων- μήκος πλευρών τής άνω ορθογω
νίου επιφάνειας 0,55x0,20 μ., διάμετροι τής 
κάτω ελλειψοειδούς επιφάνειας 0,35 X 0,20 μ. 
Προέρχεται κατά τήν πληροφορίαν τοϋ κατόχου 
έκ τού αγρού του παρά τήν θέσιν «Άραπό- 
πορτα».

20. Βάσις παραλληλεπίπεδος στηριζομένη κα
τά τάς τέσσαρας γωνίας εις πόδας λέοντος- δια
στάσεις 0,50χ0,38χ0,23 μ.

Έκ τής οικίας Γεωργίου Ντόμαρη:
21. Μαρμάρινον κιονόκρανον εις δύο τεμάχια 

δμοιον προς τά ανωτέρω εικονιζόμενα έν εΐκ. 7- 
ύψος 0,30 μ., κάτω διάμετρος 0,22 μ.

Ύπό τοϋ ίερέως Βασιλείου Ντούσια παρεδόθη:
22. Μαρμάρινον τεμάχιον διακεκοσμημένον 

δΓ αναγλύφου φύλλου άκάνθης καλής τέχνης- 
διαστάσεις τοϋ τεμαχίου δεν έσημειώθησαν.

ΑΡΧΑΙΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΝΤΑ ΕΝ ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΑ-

ΦΕΡΘΕΝΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟΝ ΤΗΣ ΝΙΚΟΤΤΟΛΕΩΣ

Παρά τό «πηγάδι τοϋ Ντίτσιου» σπόνδυλος 
οκταπλεύρου κίονος πάχους άνω 0,41 μ. καίκιο- 
νόκρανον άποκεκρουμένον πανταχόθεν καί έσω- 
τερικώς κοιλανθέν προς μεταγενεστέραν χρήσιν.

Παρά τήν οικίαν Σπ. Ντόμαρη δωρικόν κιο- 
νόκρανον μετά μέρους συμφυούς κίονος κοιλαν-

θέν ωσαύτως προς μεταγενεστέραν χρήσιν. Ρα
βδώσεις δεν διακρίνονται- άβακος μήκος τής 
πλευράς 0,50 μ., ολικόν ύψος 0,20 μ.

Παρά τήν οικίαν Δημ. Ντίτσιου βάσις κίονος 
διηρημένη εις άβακα, τροχίλον καί σκοτίαν' μέγ· 
μήκος 0,44 μ., ύψος 0,19 μ.

Έν τή οικία Ευστρατίου Πανούσου εντετοι- 
χισμένον ιωνικόν κιονόκρανον.

Παρά τάς οικίας Γρηγορίου καί Σπυρίδωνος 
Σάλιαρη ήμισυ κίονος έκ φαιού μαρμάρου κοί- 
λανθέν, ΐνα χρησιμεύση ως σκάφη καί σπόνδυ
λος οκταπλεύρου κίονος.

Παρά τήν οικίαν Δημ. Παππά βάσις μετά 
μέρους τοϋ κίονος φέροντος 20 ραβδώσεις καί 
ιωνικόν κιονόκρανον πανταχόθεν άποκεκρου
μένον.

Παρά τήν οικίαν Άνδρέου Παππά τμήμα 
βάσεως κίονος, τμήμα ιωνικού κιονοκράνου καί 
τεμάχιον φέρον διακόσμησιν δΓ αναγλύφων 
φύλλων.

Παρά τήν οικίαν Παναγιώτου Πάσχου δωρι
κόν κιονόκρανον κοιλανθέν έσωτερικώς προς 
χρήσιν.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΝΙΚΟΤΤΟΛΙΝ ΑΓΡΩΝ

Άνά τούς αγρούς περί τήν Νικόπολιν εύρέ- 
θησαν τά κατωτέρω αρχαία, έκ τών οποίων τά 
σπουδαιότερα μετεφέρθησαν εις τό Φυλάκιον.

Έν θέσει «Βολιό»:
1. ’Ιωνικόν κιονόκρανον- κάτω διάμετρος 

0,31 μ., άνω διαστάσεις άβακος 0,34χ0,37 μ.
2. Τό άνω τμήμα κίονος τής αυτής διαμέ

τρου άνω προς τό προηγούμενον κιονόκρανον 
0,31 μ.. Σψζόμενον ύψος 0,82 μ.

3. Τεμάχιον ορθογώνιον έκ φαιού μαρμά
ρου άπολήγον κατά τό έν άκρον εις κύλινδρον. 
"Ανω φέρει έπιμήκη έντομήν καί τόρμον- δια
στάσεις 0,64x0,25x0,21 μ.

Παρά τό φρέαρ Δημ. Νάτσιου:
4. Μαρμάρινος λέων έφθαρμένος καί ελλι

πής κατά τό κάτω ήμισυ- μέγ. σφζ. μήκος 0,70μ., 
πάχος περί τά 0.22 μ.

5. Στήλη φέρουσα άνάγλυφον διακόσμησιν 
διάφορον έν έκάστη πλευρά- ύψος 1,55 μ., 
διαστάσεις άνω έπιφανείας 0,68 X0,21 μ., κάτω 
έπιφανείας 0,64x0,21 μ.

6. Έκ καταστραφέντος ύπό τού καλλιεργητοϋ 
κυκλικού μνημείου εύρέθησαν λίθοι τινές τεθραυ-
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σμένοι επιμελούς εργασίας και φέροντες διακο- 
σμητικούς τεκτονικούς αγκώνας. Εις σφζων to 
αρχικόν ύψος άφέθη εκεί. Άλλα τινά τεμάχια 
μετεφέρθησαν εις το φυλάκων. Μικρά σκαφή 
θά άπέδιδεν ϊσως σημαντικά αποτελέσματα. Έκ 
τοΰ αύτοϋ μνημείου προέρχεται πιθανώς τό 
κατωτέρω:

7. Αρχιτεκτονικόν μέλος άδιακόσμητον πά
χους μειουμένου από 0,19—0,16 μ. Λοιπαί 
διαστάσεις 0,60x0,18 μ.

Έν τφ άγρφ Δημ. Παππά:
8. Κορινθιακόν κιονόκρανον κεκοσμημένον 

διά διπλής σειράς φύλλων άκάνθης- κάτω διά
μετρος 0,32 μ., ύψος 0,34 μ.

Έν θέσει «Κολόννες» :
9· ’Ιωνικόν κιονόκρανον κάτω διάμετρος 

0,40 μ., μέγ. μήκος 0,60 μ., μέγ. ΰψος 0,20 μ.
Έν τφ άγρφ Γερ. Γκούμα έν θέσει «Μα- 

τσουγιάννενα».
10. Δύο τεμάχια συνανήκοντα έκ φατνώματος, 

τοΰ όποιου καί τό υπόλοιπον μέρος προσφάτως 
είχε θραυσθή- πάχος 0,23 μ., μέγ. σφζ. πλάτος 
(τό ήμισυ τοΰ άρχικοΰ πιθανώς) 0,47 μ., μέγ. 
σφζ. μήκος 1,20 μ. Πιθανόν αρχικόν μήκος 
1,82 μ.

11. Εικονιστική προτομή ρωμαίου μεσήλικος 
έφθαρμένη κατά τό πρόσωπον (είκ. 15)' 
ΰψος 0,38 μ., πλάτος κατά τούς ωμούς 0,29 μ.

Έν τφ άγρφ Ίωάννου Σιούγκα εύρέθη με- 
ταφερθέν είς τό φυλάκων:

12. Μικρόν τμήμα πλίνθου φέρον σφρά
γισμα μέ τρία γράμματα έντός έμπιέστου ορθο
γωνίου διαστάσεων 0,11X0,08 μ. (είκ. 16). 
Πλίνθου πάχος 0,08 μ.

Έν θέσει «Νικολάρα» εΰρεθέν παρεδόθη 
υπό ’Αλεξάνδρου Μπατσούλη:

13. Τμήμα ένεπιγράφου έπιτυμβίου πλακός 
σφζον τό τέλος τής έπιγραφής: ΧΑΙΡΕ.

'Υπό τοΰ Άνδρέου Παππά παρεδόθησαν τά 
κατωτέρω άρχαΐα μή δηλωθέντος τοΰ τόπου 
προελεύσεως ενός έκάστου τούτων:

14. Επιτύμβιος πλάξ λιθίνη φέρουσα έπιγρα- 
φήν υστέρων ρωμαϊκών χρόνων διαστάσεις τής 
πλακός 0,31 X 0,24 X 0,04 μ.:

μΕΡΙΓΕΝ « . Περιγένης
hc δίκαιου ,|τυι· Δικαίου

Άμφότερα τά ονόματα γνωστά' Ιδέ προχείρως 
παρά Pape-Benseler έν λ.

15. Μικρά μαρμάρινη κεφαλή άγαλματίου 
ημιτελής· ΰψος 0,15 μ.

16. Πλάξ μαρμάρινη φέρουσα άνάγλυφον 
διακόσμησιν διά φύλλων άκάνθης κ.λ.π. Πάχος 
0,05 μ., λοιπαί διαστάσεις 0,34 X 0,17 μ.

-

* «Hq
w

''JE

Είκ. 15. Ρωμαϊκή προτομή.

17. Τμήμα κιονίσκου έκ μαρμάρινου άγάλ- 
ματος. Έπί τοΰ κιονίσκου βαίνει άνάγλυφος

Είκ. 16. Σφράγισμα έπί πλίνθου (1: 4).

κληματίς φέρουσα φύλλα καί σταφυλάς- σφζ. 
ΰψος 0,22 μ„ πάχος περί τά 0,09 μ.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΝΙΚΟπΟΛΕΟΣ

Περί τής τύχης τών μνημείων καί τών άρ- 
χαωτήτων τής Νικοπόλεως κατά τά έτη τοΰ 
πολέμου καί τής κατοχής έγένετο βραχύς λόγος 
έν τφ δημοσιεύματι τοΰ Υπουργείου Θρησκευ
μάτων καί Εθνικής Παιδείας υπό τον τίτλον: 
Ζημίαι τών ’Αρχαιοτήτων έκ τοΰ πολέμου καί 
τών στρατών κατοχής σ. 26,55,66 καί 90ι. Άπό

1 Πρβ. Works of Art in Greece (Losses and 
Survivals in the War) London 1946 σ. 49-50.
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τής άπελευθερώσεως εξ άλλου έγένοντο μικροί 
μόνον έργασίαι στοιχειώδους προστασίας και συν- 
τηρήσεως (άνακατασκευή υπόστεγων τών ψηφι
δωτών κ.λ.π.). Έργασίαι όίξιαι λόγου έπιδρώσαι 
αμέσως επί τών μνημείων δεν έγένοντο. Περιτ
τόν νά τονισθή ενταύθα ή επείγουσα ανάγκη άνα- 
λήψεως γενναίων έργων άνασκαφής καί συντη-

Είκ. 17. Καμάρα τοΰ υδραγωγείου τής Νικο- 
πόλεως υπέρ τόν ροϋν τοΰ ποταμού Λούρου.

ρήσεως τοΰ απέραντου έρειπιώνος. Είναι γνωστή 
ή σπουδαιότης τής Νικοπόλεως. Έκ τών έρευ- 
νηθέντων ολίγον αρχαιολογικών τόπων τής 
Ελλάδος είναι ίσως ό πλουσιώτερος.

Έπ’ ευκαιρία παρέχονται ενταύθα δυο εικό
νες τοΰ μεγαλειώδους υδραγωγείου τής Νικο- 
πόλεως (είκ. 17 καί 18). Δεικνύουν τμήματα 
παράπλευρα τής γέφυρας, δι’ ής διωχετεύετο τό 
ύδωρ έκ τής πηγής παρά την θέσιν “Αγιος 
Γεώργιος άνατολικώς τού ποταμού Λούρου εις 
την δεξιάν (δυτικήν) τού ποταμού πλευράν, 
δθεν δι’ υδραγωγείου μήκους δεκάδων χιλιο
μέτρων ήγετο εις τήν Νικόπολιν.

2. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

Ή Στρογγυλή είναι χωρίον τού Νομού ’Άρτης 
κείμενον κατά τά δρια τού Νομού τούτου καί 
τοΰ Νομού Πρεβέζης παρά τόν ποταμόν Λούρον 
προς τήν θάλασσαν τού Άμβρακικού κόλπου.

Είναι προσιτόν έξ ’Άρτης δι’ αμαξιτής οδού ή 
έκ τής έπί τής οδού Πρεβέζης-’Ιωαννίναιν θέ- 
σεως Πέτρα, δταν άποσύρωνται τά ΰδατα τοΰ 
κατά τόν χειμώνα κατακλύζοντος τήν περιφέ
ρειαν έκείνην «βάλτου».

Έξ αφορμής αναφοράς τού δημοδιδασκάλου 
Γ. Γαζέτα περί άποκαλύψεως ψηφιδωτού δαπέ-

Ε’ικ. 18. Έτερον τμήμα τής γεφύρας τοΰ 
υδραγωγείου, δι’ ής διωχετεύετο τό ύδωρ 
έκ τής ανατολικής εις τήν δυτικήν πλευράν 

τής χαράδρας τοΰ Λούρου.

δου έπεσκέφθην τήν Στρογγυλήν τήν 28ην Φε
βρουάριου 1946, εις εποχήν δηλαδή ακατάλλη
λον προς έρευναν έκεϊ. Μόνον έξ άποστάσεως 
άντίκρυσα υπέρ τήν επιφάνειαν τών ύδάτων τού 
βάλτου λείψανα κτηρίων κλασσικής τοιχοδομίας. 
Άνασκαφική έρευνα τού τόπου κατά τό θέρος, 
δτε άποσύρονται τά ΰδατα, ασφαλώς θά δώση 
ευρήματα κρυπτόμενα ύπό τήν έκ τοΰ βάλτου 
έπίχωσιν. Θά διαφώτιση δέ καί τήν τοπογρα
φίαν τής ηπειρωτικής ταύτης παραλίας, ήτις 
απέκτησε σπουδαιότητα ήδη από τών αρχαϊκών 
χρόνων διά τής άποικίσεώς της ύπό Κορινθίων1.

1 Ίδέ κυρίως Ε. Oberhummer Akarnanien, 
Ambrakia, Amphilochien, Leukas im Altertum 
Μονάχον 1887. Ό συγγραφεύς τοποθετεί εν τή θέσει 
τοΰ νοτίως τής Στρογγυλής επινείου Σαλαώρα τήν 
άρχαίαν ηπειρωτικήν πόλιν Χαράδραν (έ.ά. σ. 26). Τοΰ-
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Προσιτά υπήρξαν κατά την έπίσκεψίν μου 
λείψανα πλινθόκτιστου ρωμαϊκού κτηρίου, λου
τρού πιθανώς. Τούτο κεχωσμένον μέχρι των 
υπέρθυρων σώζεται κατά την μίαν των πλευ
ρών, την ύπ’ άρ. 5 έν τώ προχείρω σχεδίω τής 
είκ. 19, εις ύψος 2·4 μ. υπέρ τό ύπέρθυρον 
διακρινόμενον εν τή είκ. 20 κάτωθεν τυφλού 
ανακουφιστικού τόξου. Έπί τών ερειπίων δια-

ι
ΕΙκ. 19. Ρωμαϊκόν λουτρόν παρά τήν Στρογ

γυλήν Άρτης (1 = 200).

κρίνεται σαφώς οκτάπλευρος κεντρικός χώρος 
πλάτους 7-8 μ., δστις ήτο πιθανώς θολοσκέπα
στος καί έπεκοινώνει διά θυρών προς δλας ίσως 
τάς πλευράς μετ’ άλλων δωματίων. Τουλάχιστον 
κατά τάς πλευράς 2, 4, 5 καί 7 φαίνονται κεχω- 
σμέναι δρθιαι μονόλιθοι παραστάδες θυρών καί 
τα ογκώδη λίθινα υπέρθυρα.

Εις μίαν τών πλευρών (ύπ’ άρ. 6 τού σχεδίου 
τής είκ. 19) συνάπτονται τοίχοι προς έξω τού 
κεντρικού χώρου, έφ’ ών έβαινε καμάρα. ’Ίχνη 
καμάρας διατηρούνται καί κατά τήν παραπλεύ
ρους ύπ’ άρ. 5 πλευράν.

Παρά τό κτήριον τούτο υπάρχει φρέαρ, εις 
ΐσην δέ άπόστασιν δυτικώς τού φρέατος άπεκα- 
λΰφθη τό ψηφιδωτόν δάπεδον, περί τού οποίου 
άνέφερεν δ κ. Γαζέτας. Περαιτέρω υπάρχουν

το έγινε γενικώς δεκτόν- πρβ. RE έν λ. Cliaradra. 
ΔΗΜ. Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ Οί αρχαίοι κάτοικοι τής 
Ηπείρου σ. 12. ’Αλλά τό παραδιδόμενον, οτι έκειτο 
παρά τήν θάλασσαν, δέν εμποδίζει νά δεχθώμεν, ότι 
έκειτο βορειότερον τής σημερινής παραλίας. Ή πε
ριοχή ΰπέστη μεταβολάς έκ τών προσχώσεων τοΰ 
Λούρου, ό όποιος έξ άλλου και σήμερον είναι πλωτός 
μέχρι σημείου κειμένου βορειότερον τής Στρογγυλής.

λίθινα μεγάλα τριβεία καί ελαιοπιεστήρια ή 
ληνοί, λείψανα δέ πλινθόκτιστων κτηρίων δια- 
κρίνονται τήδε κάκεϊσε. ’Όστρακα ή άλλας 
ενδείξεις κλασσικών χρόνων δέν διέκρινα έν μέσω 
τών ερειπίων τούτων λ

3. AM ΒΡΑΚΙ A

Σημαντική διαπίστωσις έγένετο κατά τάς 
αμέσως μετά τήν άπελευθέρωσιν εργασίας προς

Είκ. 20. ’Ερείπια Ρωμαϊκού κτηρίου, λουτρού πιθανώς, 
παρά τό χωρίον Στρογγυλή "Αρτης.

κατασκευήν νέας σιδηράς γεφύρας παρά τήν 
ιστορικήν γέφυραν τής "Αρτης. ’Απεδείχθη αλη
θής ή ύπόθεσις τού καθηγητού κ. Άναστ. 
Όρλάνδου, δτι τό κατάλληλον τούτο σημεΐον 
τού ’Αράχθου θά είχε χρησιμοποιηθή προς 
ζεΰξιν τού ποταμού πολύν χρόνον προ τής 
Τουρκοκρατίας, εις ήν ανάγεται υπό τήν σημε
ρινήν αυτής μορφήν ή ιστορική γέφυρα 2. Προς 
στήριξιν τής νέας σιδηράς γεφύρας έγένετο έκ- 
σκαφή εις βάθος πολλών μέτρων περί τά «πο
δαρικά» τής παλαιάς. Ούτως άπεκαλύφθη, δτι 
τά κατώτατα θεμέλια είναι καθαρώς ελληνικής 
τοιχοδομίας διά μεγίστων έπιμελώς είργασμένων 
δόμων. Θά ήτο χρησιμώτατον, έάν καθίστατο 
δυνατόν νά σχεδιασθώσι καί φωτογραφηθώσι 
τά κλασσικά ταύτα θεμέλια, άλλ° αί τότε συν- 
θήκαι δέν τό έπέτρεψαν. Αί φωτογραφίαι τών 
είκ. 2.1 καί 22 έλήφθησαν βραδύτερου, δτε 
τά κατώτατα θεμέλια τών ποδαρικών είχον καί 
πάλιν χωσθή.

1 Αί αρχαιότητες τής Στρογγυλής άναφέρονται ύπό 
τοΰ Μητροπολίτου Άρτης ΣΕΡΑΦΕΙΜ Δοκίμιον κ.λ.π. 
περί Άρτης καί Πρεβέζης (Άθήναι 1884) σ. 45.

2 Ίδέ Αρχειον των Βυζ. Μνημ. της Ελλάδος 
τ. 2ος (1936) σ. 196.

6
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’Εντός τής πόλεως Άρτης κα'ι άνατολικώς 
τής Παρηγορητίσσης άπεκαλύφθησαν τά βαθμι
δωτά επί τοϋ φυσικού βράχου λαξεύματα τής

υπό τού Υπουργείου Παιδείας δημοσίευμα ύπό 
τον τίτλον: Ζημίαι τών ’Αρχαιοτήτων εκ τού 
πολέμου καί τών στρατών κατοχής σ. 66, 83,

Είκ. 21. Ή γέφυρα τής "Άρτης άπό ΒΑ καί παρ’ αυτήν ή νέα σιδηρά γέφυρα.

είκ. 23, τών οποίων 6 προορισμός δεν είναι 
σαφής.

Τέλος είσήχθησαν εις "την ’Αρχαιολογικήν 
Συλλογήν τής Παρηγορητίσσης ευρήματα τινα,

107 καί 125 Κ Εις ταΰτας προσετέθησαν μετά 
τήν άπελευθέρωσιν καί νέαι καταστροφαί.

Έκ τών κεκηρυγμένων Διατηρητέων Ιστορι
κών Μνημείων παντελή σχεδόν καταστροφήν

Είκ. 22. Ή μεγάλη καμάρα τής γέφυρας τής "Άρτης από ΝΑ.

κυρίως έπιγραφαί, αϊτινες μετά τών παλαιών 
κατά τό πλεΐστον αδημοσίευτων υπερβαίνουν 
ήδη τον αριθμόν τών 40 καί θά δημοσιευθοΰν, 
ελπίζω, εις τον προσεχή τόμον τής ’Αρχαιολο
γικής Έφημερίδος.

4. ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αί προξενηθεΐσαι κατά τήν διάρκειαν τού 
πολέμου καί τής κατοχής ζημίαι εις τά μνη
μεία καί τό Δημοτικόν Μουσεΐον τών Ίωαννί- 
νων άναφέρονται διά βραχέων εις τό έκδοθέν

ΰπέστη ό τάφος τοϋ ’Αλή-πασά8. ’Άγνωστοι 
άφήρεσαν κατά τήν άνοιξιν τού 1946 τό μνη
μειώδες σιδηροϋν κιγκλίδωμα τοϋ τάφου3. Αι

1 Πρβ. Works of Art in Greece κ.λ.π. σ. 64.
2 Έκηρύχθη Διατηρητέον 'Ιστορικόν Μνημεΐον διά 

Διατάγματος τής 24.10. 1932 (Φ.Ε.Κ. ύπ" άριΟ. 383).
3 Εικόνες παρά α) Gabriel RemArand Ali de 

Tebelen, Pacha de Jannina, Paris 1928, παρένθε
τος έν σ. 274 πΐν. XI είκ. 2. β) Fr£d. Boissonas - 
D. Baud-Bovy L’ Epire berceau des Grecs είκ. 
70. γ) Antoine Bon-F. Chapoutier A Journey 
in Greece είκ. 115 καί άλλαχοϋ.
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ενέργειαι τής Εφορείας προς άνακάλυψιν τών 
δραστών τής θρασείας κλοπής καί αποκατάστα
σή τοΰ μνημείου εις την προτέραν κατάστασιν 
οΰδέν απέδωσαν.

Έξ άλλου ή κατά την βορείαν πλευράν τοΰ

ΕΙκ. 23. Λάξευμα τοΰ βράχου έν ’Άρτη.

Είκ. 24. Ή καταρρεύσασα τοξοστοιχία 
τοΰ Μενδρεσέ τών Ίωαννίνων.

Μενδρεσέ τών Ίωαννίνων τοξοστοιχία (είκ. 24) 
κατέρρευσε κατά Δεκέμβριον 1945 ένεκα φθο
ράς — έκ καιρικών επιδράσεων — τής κορυφής 
τών τόξων λ Διεσώθη μόνον τό προς βορράν 
τόξον στερεωθέν βραδυτερον δαπάναις τής 
Διευθυνσεως Άναστηλώσεων καί τοΰ Δήμου 
Ίωαννιτών. Ούτως έστερεώθησαν καί τα εξωτε
ρικά τόξα τής εστίας τοΰ αΰτοΰ τεμένουςζ.

1 Ίδέ Ηπειρωτικά Χρονικά τοΰ έτους 1926 σ. 299 
κέξ. Ή αυτόθι είκών ΰπ’ άριθ. 24 έν τφ παρενθέτφ 
πίνακι Ζ' δεικνύει την κατάστασιν τοΰ μνημείου, δτε
διετηρεΐτο έστεγασμένον τό προστφον.

3 Πρβ. Ηπειρωτικά Χρονικά έ.ά. σχέδιον έν 
σ. 299 είκ. 26 (Άνδρέας Ξυγγόπουλος).

Επίσης έπεσκευάσθη ή νοτία πλευρά τοΰ Μεν
δρεσέ, ΐνα χρησιμεύση κατά παραχώρησιν τοΰ 
Δήμου Ίωαννιτών ώς Γραφεΐον τής νεο- 
συστάτου Εφορείας ’Αρχαιοτήτων ’Ηπείρου 
(είπ. 25) Κ

Είκ. 25. Ή έπισκευασθεΐσα νοτία πλευρά 
τοΰ Μενδρεσέ τών Ίωαννίνων.

Είκ. 26. Ό κεντρικός Οόλος τοΰ παρά τό τζαμί 
τοΰ Άσλάν-Πασά τουρκικοΰ λουτροΰ.

’Αλλά τά κοσμοΰντα την πόλιν τών Ίωαννί
νων σπουδαία τουρκικά μνημεία έχουν ανάγ
κην μεγάλων εργασιών συντηρήσεως καί άνα- 
στηλώσεως, αν πρόκειται νά διασωθοΰν έκ τής 
τελείας καταστροφής καί νά άξιοποιηθοΰν του- 
ριστικώς. Ή τουρκική Βιβλιοθήκη είναι ήδη 
ετοιμόρροπος1 2 3. Τής καταστάσεως τοΰ λουτρού 
άμυδράν ιδέαν παρέχει ή (είκ. 26) s.

1 Πρβ. Ηπειρωτικά Χρονικά έ.ά. παρένθετος έν 
σ. 298 πίν. Ζ' είκ. 25.

3 Ίδέ Ηπειρωτικά Χρονικά έ.ά. σ. 301 είκ. 28 
καί 29.

3 έ.ά. σ. 302-3 είκ. 30.
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ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ

Τό Βοτονόσι είναι χωρίον τής επαρχίας Με
τσόβου τοΰ Νομοΰ Ίωαννίνων επί τής δημοσίας 
όδοΰ Ίωαννίνων - Καλαμπάκας. Παρά τοΰτο 
κεΐται άκρόπολις τετειχισμένη κλασσικών χρό
νων, τό νΰν λεγόμενον Λαχανόκαστρον.

Έξ ερευνών κατά τό 1940 τοΰ τότε εκτάκτου 
Έπιμελητοϋ ’Αρχαιοτήτων Γυμνασιάρχου κ. 
Χρήστου Σούλη προήλθεν έκεΐθεν αριθμός τις 
επιτύμβιων ένεπιγράφων στηλών, εξ ών σώζον
ται σήμερον εν τώ Δημοτικφ Μουσείφ Ίωαν- 
νίνο)ν εννέα εις τεμάχια κατά τό πλεΐστον καί 
άσήμαντον θραύσμα δεκάτης στήλης.

Αύται εύρέθησαν υπό τοϋ κ. Σοΰλη έντετοι- 
χισμέναι εις τοιχάρια τών αγρών άναλημματικά, 
τά λεγάμενα «ρεβένια», παρά την θέσιν Τρία 
Χάνια. Ή θέσις αυτή κεΐται επί τής παλαιας 
ήμιονικής όδοΰ εξ Ίωαννίνων προς Μέτσοβον- 
Καλαμπάκαν, παναρχαίας βεβαίως διαβάσεως 
τής Πίνδου ή εις τούς πρόποδας τοΰ προανα- 
φερθέντος Λαχανοκάστρου καί παρά την δεξιάν 
όχθην ενός τών κλάδων τοΰ εκ τής περιοχής 
ταΰτης πηγάζοντος Άράχθου ποταμοΰ. Κατά 
τάς πληροφορίας τοΰ κ. Σοΰλη ούδεμία εκ τών 
στηλών προήλθεν εκ τής συστηματικής άνασκα- 
φής τάφου. Αί γενόμεναι εξ άλλου εν τή περιο
χή μικραί σκαφαί ούδέν απέδωσαν, προφανώς 
διότι οί τάφοι είχον ήδη διαλυθή υπό τών 
χωρικών.

Όθεν ελλείψει άλλων άνασκαφικών δεδομένων 
ή μελέτη θά βασισθή μόνον εις τά παρεχόμενα 
ύπ’ αυτών τούτων τών στηλών πενιχρά επιγρα
φικά καί διακοσμητικά στοιχεία.

Χαρακτηριστική είναι ή πρωτόγονος μορφή 
τών στηλών. "Απασαι είναι εξ εγχωρίου φαιοΰ 
σχιστόλιθου προσφερομένου ευκόλως προς κοπήν 
πλακών καί προς χάραξιν επί τής εύθρύπτου 
επιφάνειας. Τό πάχος τών πλακών είναι τό τής 
φυσικής καταστάσεως αυτών ως έξορύσσονται 
έκ τοΰ εδάφους. Αί λοιπαί διαστάσεις κανονί
ζονται, ώστε συμφώνως πρός τον γενικόν κανόνα 1

1 Ίδέ BSA. XXXII (1933) σ. 133 κέξ. καί τελευ
ταίως ΔΗΜ. Ε. ΕυαγΓΕΛΙΔΗ Οί αρχαίοι κάτοικοι τής 
Ηπείρου σ. 11, 18 καί σημ. ύπ' άριθ. 49 (εν τελεί τοΰ 
κειμένου), ένίία καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία επί 
τοϋ ζητήματος· Έν τή περιοχή τοϋ Μετσόβου τοπο
θετείται ή αρχαία Παρωραία.

τό ύψος νά είναι μεγαλΰτερον τοΰ πλάτους. Έν 
μέρος τοΰ ύψους άλλωστε έκρΰπτετο υπό τήν γήν. 
Φαίνεται δτι αί στήλαι δεν έγομφοΰντο επί λίθι
νης βάσεως. Ή επεξεργασία των είναι χονδρική 
καί ή διακόσμησις άπλουστάτη.

Τό άπλούστερον σχήμα παρουσιάζεται εις τήν 
ύπ’ άρ. 1 επιγραφήν (είκ. 27), δηλαδή εγχά
ρακτος γραμμή κατά μήκος τής πρός αριστερά 
πλευράς πρός ορισμόν τρόπον τινά περιθωρίου 
τής ένεπιγράφου επιφάνειας. Όμοίως εγχά
ρακτον είναι τό ορθογώνιον τό περιβάλλον τήν 
επιγραφήν εις τάς στήλας ύπ’ άρ. 2 (είκ. 28) 
καί 3 (είκ. 27). Τό ορθογώνιον γίνεται κοΐλον 
εις τάς στήλας ύπ’ άρ. 4 καί 5 (είκ. 28), 
χαράσσεται δε προσθέτως τρίγωνον ώσεί άέτωμα 
ύπέρ τό κοΐλον ορθογώνιον. Ή άετωματώ- 
δης αυτή διακόσμησις παρουσιάζεται καί εις τάς 
στήλας ύπ’ άρ. 6 (είκ. 28 καί 33), 7 καί 8 
(είκ. 29). Έκ τών τριών τούτων:

Ή ύπ’ άρ. 6 φέρει προσθέτως κάτω τοΰ 
ορθογωνίου τρεις άποληγοΰσας εις κύκλον 
γραμμάς καθέτους, εξ ών δύο έξαρτώνται άνά 
μία έξ έκατέρου τών άκρων τοΰ ορθογωνίου, 
ή δέ τρίτη έκ τοΰ μέσου περίπου καί μάλλον 
πρός δεξιά.

Ή ύπ’ άρ. 7 φέρει εγχαράκτους τρεις άντί 
μιας γραμμάς κατά τήν άριστεράν πλευράν τοΰ 
ορθογωνίου (τρεις ήσαν πιθανώς καί κατά τήν 
δεξιά άποκεκρουμένην πλευράν), σφζει δέ καί 
μέρος εγχαράκτων γραμμών καμπτομένων πρός 
τό κέντρον κάτω τοΰ ένεπιγράφου ορθογωνίου.

Ή τρίτη ύπ’ άρ. 8 δεν σώζει πλείονα στοι
χεία, άλλ’ είναι άσφαλώς ή μεταγενεστέρα πα
σών τών Ιπιγραφών, ως φαίνεται έκ τοΰ σχήμα
τος τών γραμμάτων.

Δεν έξητάσθη άκόμη ή διακόσμησις τής στή
λης ύπ’ άρ. 9 (είκ. 27). Είναι έκ πρώτης 
ό'ψεως φανερόν, δτι κατεβλήθη προσπάθεια νά 
προσλάβη καί πλαστικήν άξίαν. Τό κάτω μέρος 
τής στήλης έλαξεύθη κατά τινα χιλιοστά, έ'τι δέ 
βαθύτερον έλαξεύθησαν περιθώρια εκατέρωθεν. 
Ή άνω κυρία έπιφάνεια φέρει τήν έπιγραφήν 
έντός έγχαράκτου πλαισίου διαιρεθέντος διά δύο 
έγχαράκτων γραμμών εις τρεις ισοϋψείς ζώνας 
(0,03 μ.), έξ ών αί δύο κατώτεραι καταλαμβά
νονται ύπό τών δύο στίχων τής έπιγραφής. 
Ύπ’ αυτήν ζώνη ύψους 0,12 μ. καταλαμβάνεται 
ύπό έγγεγλυμμένου κλάδου δάφνης έχοντος κα-
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ΕΙκ. 27. Έξ αριστερών προς δεξιά αί στήλαι ύπ’ άριθ. 1, 9 κα'ι 3.

Είκ. 28. Έξ αριστερών πρός δεξιά αί στήλαι ύπ’ άριύ. 2, 6, 4 καί 5.
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τεύθυνσιν εκ δεξιών προς αριστερά. Είναι άξιο- 
σημείωτον ou ή όλη κυρία επιφάνεια είναι 
διηρημένη εις ζάινας, τών οποίων to ύψος είναι 
3 έκ. ή πολλαπλάσιον τοΰτου, δπερ σημαίνει 
ίσως δτι έχομεν ενταύθα υποδιαιρέσεις μετρι
κής τίνος μονάδος. Ή πλουσιωτέρα διακόσμησις 
τής στήλης ταύτης δεν σημαίνει μεταγενεστέρους 
χρόνους ως διδασκόμεθα έκ τοϋ σχήματος τών 
γραμμάτων καί έκ τής όμοιας διακοσμήσεως 
στηλών τοϋ 3ου αίώνος έξ Άμβρακίας.

Διά την χρονολόγησιν τών έπιγραφών έκ τού 
σχήματος τών γραμμάτων παρατηροΰμεν πρώ-

Είκ. 29. Έξ αριστερών πρός δεξιά αί στήλαι 
ΰπ’ άριθ. 8 καί 7.

τον, δτι ή προχειρόιης τής έργασίας καί ή ευκο
λία, μεθ’ ής ένδίδει εις την χάραξιν ή έπιφάνεια 
τοΰ σχιστόλιθου, κυρίως δέ ή παντελής έ'λλειψις 
όμοιων ευρημάτων χρονολογημένων έκ τής 
αυτής περιοχής, δεν ευκολύνουν την έξαγωγήν 
ακριβών συμπερασμάτων μετ’ ασφαλείας. Έπί 
μιας καί τής αυτής έπιγραφής, παραδείγματος 
χάριν τής ύπ’ άριθ. 1, ή κάθετος κεραία τοΰ Ρ 
είναι ευθεία εις τον 7ον στίχον, καμπύλη δέ εις 
τον αμέσως επόμενον. Εις την ευκολίαν, μεθ5 ής 
ένδίδει ό λίθος εις τήν χάραξιν, πρέπει νά άπο- 
δοθή καί ή καμπύλωσις τής δεξιάς καθέτου 
κεραίας τοϋ Π έν τή έπιγραφή ΰπ5 άριθ. 7. 
'Ομοίως δεν πρέπει νά άποδώσωμεν εις χρονικήν 
διαφοράν τήν διπλήν μορφήν τοΰ Ε καί Σ. 
Αί μορφαί « = ε έν τή έπιγραφή ΰπ’ άρ. 3 καί 
< - σ έν ταΐς έπιγραφαΐς ύπ5 άρ. 2 (είκ. 30) 
καί 4 (είκ. 31), γνωσταί καί άλλοθεν, πρέπει

νά είναι παράλληλοι (πρός τάς συγχρόνους μετά 
κεκλιμένων τών άνω καί κάτω σκελών Ε καί Σ) 
μορφαί έπισεσυρμένης ούτως είπεΐν γραφής ή 
νά άποδοθώσιν εις τον γραφικόν χαρακτήρα 
τοϋ χαράκτου. Όμοίως ή μορφή τοϋ Υ μέ 
καμπύλους τούς δύο άνω κλάδους έν τή έπι
γραφή ύπ’ άρ. 6 (είκ. 33) κ.λ.π.

Ουσιώδης διαφορά εις τό σχήμα τών γραμ
μάτων παρουσιάζεται μόνον έν τή έπιγραφή 
ύπ’άρ. 8, δπου φαίνεται ηθελημένη ή γωνιώδης 
χάραξις τής οριζοντίου κεραίας τοϋ Α καί ή υπε
ροχή τής δεξιάς κεραίας υπέρ τήν άριστεράν εις 
τά γράμματα Α καί Μ, τοϋ οποίου τά έξωτε- 
ρικά σκέλη δέν είναι άκόμη κάθετα. Τά στοιχεία 
ταΰτα μαρτυροϋν μεταγενεστέρους ελληνιστικούς 
χρόνους, ένω δλας τάς άλλας έπιγραφάς πρέπει 
νά άναγάγωμεν εις τήν πρώιμον ελληνιστικήν 
έποχήν άπό τών άρχών τοΰ 3ου αίώνος καί εξής. 
Ή χρονική σειρά πρέπει νά είναι περίπου όμοια 
πρός τήν δοθεΐσαν έκ τής διακοσμήσεως άρι- 
θμητικήν κατάταξιν πλήν τής ύπ’άρ. 9, ή οποία 
παρά τήν πλουσιωτέραν διακόσμησιν δέν άπέχει 
πολύ τών μέσων τοΰ 3ου αίώνος.

Μετά τήν οϋτω γενομένην άντιπαραβολήν 
καί συνεξέτασιν τών στηλών πρέπει νά γίνη 
ιδιαιτέρως λόγος περί μιας έκάστης τών έπι
γραφών. Παρέχουν μόνον τά ονόματα τών 
νεκρών, άλλά δέν στεροϋνται ένδιαφέροντος. 
Όνόματά τινα είναι άλλοθεν άγνωστα, έν φ έξ 
άλλου διαλεκτικά τινα στοιχεία φωτίζουν κάπως 
τήν παντελώς άγνωστον, άλλά λίαν ένδιαφέ- 
ρουσαν ορεινήν περιοχήν τής Πίνδου, σπονδυ
λικήν στήλην τής όλης Ελλάδος, διαδραματί- 
σασαν άφανές άλλά σπουδαΐον μέρος άπό τής 
προϊστορικής ήδη έποχής εις τήν ιστορίαν τοϋ 
Έλληνισμοϋ.

Ή ύπ’ άρ. 1 στήλη (είκ. 27) σφζει τά άκρα 
έν μέρει μόνον κατά τήν άριστεράν καί άνω 
πλευράν σωζ. ύψος 0,405 μ., σωζ. πλάτος 0,35 
μ., πάχος περί τά 0,075 μ.

Ή έπιγραφή άρχεται εις ικανήν άπόστασιν 
άπό τοϋ άνω άκρου, άφ’ ού έγένετο προηγουμέ- 
νως άρχή έγκαταλειφθεΐσα εις δύο σημεία, ένθα 
διακρίνεται τό άρχικόν Σ τοΰ πρώτου ονόματος. 
’Αναγράφονται εις οκτώ στίχους τεσσάρων μέν 
νεκρών τά ονόματα μόνον, ετέρων δέ δύο καί 
τό ό'νομα τοϋ πατρός, ΐνα διακριθή προφανώς
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τοϋ πατρός ό ομώνυμος υίός. Τοϋ 9ου στίχου 
διακρίνονται μόνον ίχνη δυο γραμμάτων:

Συαίτας.
Εΰχειρος
Εΰχείρου.
Κατόνικος. 

δ. Κλεόβουλος.
Συαίτας.
Εΰρύλο[χος]

Εύρυλό[χου],

[···] «β [--

Έκ τών ονομάτων τά Εΰχειρος, Κλεόβουλος 
καί Εΰρύλοχος είναι γνωστά. Τό όνομα Συαί
τας δεν εΰρον αλλαχού. Φαίνεται σύνθετον εκ 
τού σΰς, ως τό Σΰαγρος παρά Fick-Bechtel 

Diegriechischen Personennamen nach ihrer 
Bildung σελ. 256 καί τής ρίζης τών λέξεων 
αίσα καί δίαιτα, περί ών BoiSACQ Diet. Etym. 
εν λ. Επίσης δεν εΰρον αλλαχού τό όνομα Κατό
νικος. Τούτο πρέπει νά είναι βραχεία μορφή 
(Kurzname) τού ονόματος Κ(ρ)ατ(ερ)όνικος ως 
καί τό επίσης ά'γνωστον εν επιγραφή κατωτέρω 
ύπ’άρ. 2 Κ(ρ)ατ(ερ)όμαχος· πρβ. Fick-Bechtel 

έ.ά. σελ. 176. Ή αναγραφή ΰπερέξ ονομάτων, 
απάντων ανδρικών, επί μιας καί τής αυτής επι
τύμβιου στήλης δηλοΐ ίσως κοινόν τάφον 
πεσόντων εν μάχη τινί.

Ή ύπ5 άρ. 2 στήλη (είκ. 28) σώζεται σχε
δόν ακέραια· ύψος 069 μ., πλάτος 0,32 μ., πά
χος περί τά 0,06 μ. Εντός τού εγχαράκτου 
πλαισίου διαστάσεων 0,26 X0,J 3 μ. σφζει εις 
τρεις στίχους τά ονόματα δυο νεκρών τού δευ
τέρου μόνον αναγράφεται καί τό πατρώνυμον 
(είκ. 30):

Κ]ατόμαχος.
Άγέλαος
Νικολάου.

'Η συμπλήρωσις τού πρώτου ονόματος, 
άλλως δύσκολος, καθίσταται πιθανή, ως εγένετω 
εκ τού όμοιου επί τής προηγουμένης ΰπ5 άρ. 1 
στήλης Κατόνικος (ίδέ ανωτέρω). Τά Άγέλαος 
καί Νικόλαος γνωστά. Άξιοσημείωτον ότι καί 
ένταΰθα ως επί τεσσάραιν περιπτώσεων τής 
προηγουμένης ύπ5 άρ. 1 στήλης παραλείπεται 
τού πρώτου νεκρού τό πατρώνυμον, άλλά τούτο

δεν σημαίνει ενταύθα διαφοράν κοινωνικής 
τάξεως ή τι τοιοΰτον.

Πολύ μεταγενεστέρως έχαράχθη επί τής στή
λης κατά τήν φοράν τού ύψους καί υπό τήν 
άρχαίαν επιγραφήν δυσανάγνωστον όνομα, 
ίσως: Καλλι | νίκου | Τοάνις (sic)- ίδέ είκ. 30 
έκ τού άριστερού πλαγίου.

Είκ. 30. Φωτογραφία έκτυπου της επιγραφής 
ύπ’ άριθ. 2.

Τής 3ης στήλης σφζεται εις δύο τεμάχια τό 
φέρον τήν επιγραφήν άνω μέρος (eln. 27)' 
σωζ. ύψος 0,115 μ., πλάτος 0,205, πάχος 0,04 μ.:

Κάμανδρο[ς]
Τειμαίου.

Τού ονόματος Κάμανδρος πρώτον συνθετικόν 
φαίνεται ή ρίζα τών ονομάτων Καμώ (ή) καί 
Κάμων (ό), Bechtel Die historischen Per
sonennamen des Griechischen bis zur Kai- 
serzeit σ. 234. Σχετική ή δευτέρα μορφή, ΰφ’ ήν 
παρουσιάζεται τό όνομα Σκάμανδρος, Ραρε- 

BenSELER εν λ. Περί τής γραφής διά ει τού 
γνωστού ονόματος Τίμαιος ίδέ παρά ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ 

Άκαδημεικά Αναγνώσματα τόμος 1ος σ. 109.

Ή 4η στήλη σφζεται πιθανώς άκεραία. Κάτω 
είναι στενοτέρα καί παχυτέρα (είκ. 28 καί 31)'
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Είκ. 31. Φωτογραφία έκτυπου τής επιγραφής 
ύπ’ άριΟ· 4.

ύψος 1,32 μ., μέγ. πλάτος 0,38 μ., μέγ. πάχος 
0,075 μ.:

"Ασανδρος
Πολυνίκου.
Άνερήας
Δεξάνδρου.

Έκ των τεσσάρων ονομάτων άγνωστον είναι 
τό τρίτον κατά σειράν. Είναι συγγενές προς τό 
έν επιγραφή εκ Δωδώνης Άνεροίτας· πρβ. FlCK- 

Bechtel έ'.ά. σ. 57 και Bechtel έ'.ά. σ. 49.

Ή 5η στήλη σφζουσα ίσως τάς άρχικάς δια
στάσεις άπεκροΰσθη άτυχώς κατά τό ήμισυ τής 
φεροΰσης την Ιπιγραφήν επιφάνειας (είκ. 28)' 
ΰψος 0,86 μ., πλάτος 0,335 μ., πάχος 0,09 μ.

Έκ τής εντός κοίλου πλαισίου (ΰψους 0,125 μ.) 
Ιπιγραφής σώζονται άνά τρία γράμματα δυο

Είκ. 32. Φωτογραφία έκτυπου τής έπιγραφής 
ύπ’ άριθ. 5.

στίχων δυσδιάκριτα Ιπί τοΰ λίθου, άλλα σαφή 
εις την καλήν φωτογραφίαν τής είκ. 32:

Βωτ [--------
Φοτ [--------

Δεν δύναμαι νά προτείνω συμπλήρωσιν οΰτε 
είναι δυνατόν νά σχετισθή τό δνομα τοΰ 2ου 
στίχου προς τό Φώτιος ή Φώτυος, 8 έφερε καί 
ό γνωστός Χάων ήγέτης, ΘΟΓΚίΛ. II, 80. Τό ο μά
λιστα επί τοΰ λίθου είναι αμφίβολον, ως καί τό 
τ τοΰ πρώτου στίχου. Είναι πιθανόν οτι, εάν 
έσφζετο ακέραια ή επιγραφή, θά εΐχομεν δυο 
νέα αθησαύριστα ονόματα ηπειρωτικά.

Ή στήλη ΰπ’ άρ. 6 είναι άποκεκρουμένη πι
θανώς μόνον κατά την άνω άριστεράν καί κάτω 
δεξιάν γωνίαν (είκ. 28)1 ΰψος 0,98 μ., πλάτος 
0,44 μ., πάχος 0,04 μ.

Ή επιγραφή σφζεται ακέραια, άλλ’ άποτρι-

Είκ. 33. Τό φέρον την έπιγραφήν άνω τμήμα 
τής στήλης ύπ’ άριθ. 6.

βείσης τής επιφάνειας τοΰ λίθου κατέστη δυσ
διάκριτος (είκ. 33) :

Φερένικος
Άρχίννυος.

Τό Φερένικος γνωστόν. Τό δεύτερον ονομα 
πρέπει νά είναι πατρώνυμον εις γενικήν, οΰ 
ή δνομαστική ’Άρχιννυς, βραχύς τύπος (Kurz- 
name) τοΰ Άρχίνικος ή Άρχίνομος ή μάλλον 
Άρχίνους, Fick-Bechtel έ.ά. σ. 73. Παρα- 
βλητέα διά τον διπλασιασμόν τοΰ ν τά Κλέοννις 
εκ τοΰ Κλεόνικος έ.ά. σ. 19, Άφθοννώ, Κα- 
λοννώ, επίσης Κλέοθθις, έ.ά. σ. 21 καί κυρίως 
τά ηπειρωτικά Άγέλλυς (Μολοσσός) εκ τοΰ 
Άγέλαος, έ.ά. σ. 18 καί Φίλομμα (6) Βου- 
χαίτιος εκ τοΰ Φιλόμηλος (;) ΑΔ. 1918 σ. 121 
(Κ. Α. Ρωμαίος).
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Ή στήλη ύπ’ άρ. 7 σώζεται κατά το φέρον 
την επιγραφήν άνω μέρος (είκ. 29) σφζόμ. 
ύψος 0,47 μ., πλάτος 0,37 μ., πάχος 0,025 μ.:

’Άρροπος

Κορράγου.

Δεν είναι βεβαία ή άνάγνωσις τοΰ δευ
τέρου γράμματος εις τον πρώτον στίχον. Είναι 
δυνατόν νά άναγνωσθή καί γ. “Αγροπος είναι 
άγνωστον όνομα δυνάμενον μόνον νά σχετισθή 
προς τά Άγροίτας, ’Αγρολέων, Άγροτέλης κ.τ.δ. 
Pape-Benseler εν λ. και Fick-Bechtel έ'.ά. 
σ. 45, ’Αλλά και ’Άρροπος δεν εύρον αλλαχού 
εί μη μόνον’Άροπος και’Άρρων, Pape-BenSE- 
LER εν λ. και I. G. Indices σποράδην. Περί 
τοΰ γνωστού Κόρραγος ίδέ παρά Ahrens De 
dialecto dorica σ. 102.

Τής ΰπ’ άρ. 8 επιγραφής σφζεται μικρόν 
τμήμα κατά τό μέσον άνω (είκ. 29) σφζόμ. 
ύψος 0,32 μ., σωζ. πλάτος 0,17 μ., πάχ. 0,05 μ.

Τής επιγραφής αναγιγνώσκονται εύχερώς τά 
κάτωθι γράμματα:

-------- ] «ρμ (---------

------- 1 «θ [-------

και διακρίνονται έν συνεχεία ίχνη τινά ώσε'ι 
διπλού Τ ή μάλλον Π.

Ή ύπ’ άρ. 9 στήλη είναι άποκεκρουμένη 
μόνον κάτω (είκ. 27)' σφζ. ύψος 0,53 μ., πλά
τος 0,435 μ., πάχος 0,045 μ.

Ή επιγραφή σώζει τά ονόματα ζεύγους
νεκρών:

Θεύδοτος ’Αλεξάν
δρου. Νεικοδίκα Γείτονος.

Τά ονόματα γνωστά. Άξιοσημείωτον ότι επί 
9 στηλών φερουσών άνω τών δεκατεσσάρων 
άνδρικά ονόματα μόνον επί τής στήλης ταύτης 
παρουσιάζεται όνομα γυναικός. Περί τής γραφής 
τοΰ ονόματος διά ει άνωτέρω έν επιγραφή
ύπ’ άριθ. 3.

’Επί τού μικρού θραύσματος lO^s στήλης 
σφζομένων διαστάσεων 0,25X0,19X0,04 μ. 
άναγιγνώσκεται μόνον: Σ.

ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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