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Ή κατά τον 18ον αί. στροφή προς την κλασσικήν αρχαιότητα νπεκίνησε το ενδιαφέρον 
πολλών Ευρωπαίων περιηγητών προς άνεύρεσιν τον παναρχαίου Περού τής Δωδώνης, περ'ι 
τοϋ οποίον δμιλοϋν τά άρχαιότέρα γραπτά μνημεία, τά ομηρικά έπη. Ο Hughes, δ 
Holland, δ Pouqueville, δ Leake, δ Wordsworth, Ανεζήτησαν έπιμόνως εις τάς άρχαίας 
άκροπόλείς τον λεκανοπεδίου τών Ηωαννίνων τά ερείπια τοϋ παναρχαίου μαντείου. Αί Ανα- 
σκαφαί εις την Τροίαν τον Η. Schliemann άνεζωπύρωσαν τάς Αναζητήσεις τον Περοϋ. Ο έζ 

’Άρτης πολίτικος Κ. Καραπάνος, οδηγούμενος εκ τυχαίων ευρημάτων εις την περιοχήν 
Παλαιοκάστρου (Δωδώνης), έπεχείρησε πρώτος την άνασκαφήν τούτον (1875)ΑΗ έρευνα 
εκείνη, έκτος τής βεβαιότητος περ'ι τον Περοϋ τής Δωδώνης, έφερεν εις φώς πλείστας επι
γραφής και ευρήματα Αναθηματικά. Εις το δίτομον έργον του (Dodone et ses mines, 
Paris 1878) δ μη ειδικός "Ελλην φιλογενής, έζέθεσε με ευσυνειδησίαν καί Ακρίβειαν, αν 
και Ανεπαρκώς, τά Αποτελέσματα τών έρευνών του.

Βαθμιαίως δμως τά υπό τοϋ Καραπάνον δοκιμαστικώς σχεδόν άνασκαφέντα οικο
δομήματα έκαλύφθησαν υπό τών χείμαρρων τής κοιλάδος καί κατεχώσθησαν.

'Ότε δ Alfred Sckiff έπεσκέφϋη την 21ην Σεπτεμβρίου 1899 τον χώρον τής άνασκα- 
φής, έσημείωσεν εις τό ήμερολόγιόν του, δτι τίποτε πλέον δεν ήτο δρατόν (Ο. Kern, RE V, 
στ. 1258): «Τό θέατρον έδιδε την έντύπωσιν δτι δεν εΐχεν έρευνηθή. Κυματίζοντες Αγρο\ 
έ’ξ Αραβοσίτου ενρίσκοντο εις τον χώρον τοϋ θεάτρου, τό δε περίγραμμα τών ερειπίων τοϋ 
ναοϋ δεν ήτο πλέον ορατόν». ’ Αλλ’ ή υπό τοϋ Καραπάνον σκαφική έρευνα τοϋ Περοϋ πολύ 
άπειχεν Από τοϋ νά είναι πλήρης.

'Η ’Αρχαιολογική 'Εταιρεία άπεφάσισε τήν περαιτέρω έρευναν τοϋ χώρου διά τοϋ 
καθηγητοϋ Γ. Σωτηριάδου (1921). 'Ο μεσολαβήσας Ατυχής πόλεμος εις Μ. ’Ασίαν διέκοψε 
προώρως τήν έρευναν εκείνην, τήν οποίαν, χορηγούσης καί πάλιν τής ’ Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας, άνέλαβε νά συνέχιση δ καθηγητής Δη μ.· Εύαγγελίδης (1929-1935).

’Από τοϋ 1952 δ αυτός ερευνητής, τή συνεργασία τοϋ γράφοντος εφόρου’ Αρχαιοτήτων 
Σωτ. Π. Δάκαρη, έπεχείρησε τήν περαιτέρω άνασκαφήν τον χώρου, δαπάναις καί πάλιν 
τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας· 'Η έρευνα έγένετο έπί οκτώ συνεχείς Ανασκαφικάς περιό
δους, διάρκειας μηνός περίπου έκάστης, μέχρι τοϋ έτους 1959, δτε διά τελευταίαν φοράν 
έπεσκέφθη τήν Δωδώνην, έξηντλ η μένος έκ μακράς Ασθένειας, δ Δ. Εύαγγελίδης. Μετ’ ολί
γον, τήν 24.11. 59, δ διευθύνων τήν Ανασκαφήν Απέθανεν εν ’Αθήναις.

Συνεφωνήθη υπό τών άνασκαφέων, δπως δ γράφων τάς γραμμάς ταύτας Ανα- 
λάβη τήν συγγραφήν τοϋ παρόντος έργον, δ δε διευθύνων τήν άνασκαφήν συντάζη 
τον κατάλογον τών ευρημάτων τής ίεράς οικίας, προβοϋν δε Από κοινοϋ εις τήν συζή- 
τησιν τοϋ περιεχομένου τών κειμένων καί ένδεχομένως εις τροποποιήσεις ή προσθήκας.

Τήν συγγραφήν τοϋ έργου ήρχισεν δ πρώτος εις Tubingen τής Γερμανίας (1955-57),
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έπεράτωσε δέ έν Ίωαννίνοις (1958), πλην των κεφαλαίων Η (cΙστορικόν περίγραμμα), 
I (Π ' Ελληνικότης τοϋ 'Ιερόν) και ΙΑ (Κατάλογος ευρημάτων), γραφέντων άπό τοϋ 
Δεκεμβρίου τοϋ 1959 μέχρι τέλους τοϋ 1960. II λοιπή εργασία έτέϋ·η ύπ δψιν τοϋ καϋη- 
γητοϋ Δημ. Εύαγγελίδη, έκτος των υποσημειώσεων, αί όποΐαι δεν εΐχον είσέτι συμπλή
ρωσή, καί των άνωτέρω τριών κεφαλαίων.

Οϋτος συνεφώνησε προς τό περιεχόμενον, έζήτησε δέ, όπως τό κεφάλαιον Θ (αρχι
τεκτονική σννϋ'εσις τοϋ οικοδομήματος Ε1) δημοσίευσή με τό όνομα τοϋ γράφοντος, ώς έρ- 
γον άποκλ,ειστικώς ίδικόν του.

Έπελσόντος τοϋ σανάτον τοϋ καϋηγητοϋ Δ. Εύαγγελίδη, δεν κατέστησαν δυνατοί 
ούτε ή σνζήτησις επί τοϋ έργου ούτε ή σύνταξις τοϋ καταλόγου των ευρημάτων."Ενεκα 
τούτου ή παρούσα εργασία δημοσιεύεται και! όν τρόπον ό συνεργάτης του, Σωτ. Δάκαρης, 
έπε'ξειόγάωϋη τά δεδομένα τής άνασκαφής κατά τα έτη 1955-1959, μη δυνηϋέις να λάβη 
ύπ δψιν του τάς πολυτίμους παρατηρήσεις τοϋ διευσύνοντος την έρευναν.

Την ενϋύνην επομένως των διατυπουμένων ενταύθα πορισμάτων φέρει ό γράφων, 
τά δε κεφάλαια II, Θ, I καί ΙΑ δημοσιεύονται με τό όνομα τοϋ συγγράψαντος τα.ϋτα.

Εις τό τελευταϊον κεφάλαιον (ΙΑ) περιλαμβάνεται σύντομος κατάλογος εκείνων μόνον 
των ευρημάτων τής ίεράς οικίας, τά όποια έκρίσησαν αναγκαία προς χρονολόγησιν ή διευ- 
κρίνησιν τοϋ οικοδομήματος Ε1. Τά λοιπά ϋά συμπεριληφϋ'οϋν μελλοντικώς εις ίδιον τόμον 
περί των ευρημάτων τοϋ ίεροϋ.

’Εκφράζω καί ένταϋηία τάς ύίερμοτάτας ευχαριστίας μου προς τό Διοικητικόν Συμ
βούλων τής ’Αρχαιολογικής "Εταιρείας, διότι άνέλαβεν άπάσας τάς δαπάνας, άπό τής άνα
σκαφής μέχρι καί τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος έργου.

’Άπειροι εύχαριστίαι εκφράζονται ωσαύτως εις τον Γεν. Γραμματέα τής Αρχαιολογι
κής "Εταιρείας, κασηγητήν κ.Άν. ’ Ορλάνδον, καί διά την είσήγησίν του προς τό 
κόν Συμβούλων τής "Εταιρείας προς άνάληψιν τής δαπάνης έκτνπώσεως, άλλά καί διά τάς 
πολυτίμους συμβουλάς καί υποδείξεις του, τάς όποιας προϋνμως πάντοτε παρέσχεν, ώς καί 
εις τον κασηγητήν κ. Νικ. Κοντολέοντα διά τό ενδιαφέρον του καί τας παρατηρήσεις του 
κατά τήν δημοσιεύουν τής παρούσης εργασίας.

Θερμαί εύχαριστίαι οφείλονται επίσης εις τον άρχιτέκτονα κ. Βασίλειον Χαρίσην καί

I

προβλημάτων τής άνασκαφής ύπήρξεν επωφελής.
Εις τον κ. Bernhard Schweitzer, κασηγητήν τοϋ Πανεπιστημίου τής Τυβίγγης, 

πλησίον τοϋ οποίου επί διετίαν έμαΰήτευσα, εκφράζω επίσης τήν βαϋεΐαν ευγνωμοσύνην 
μου καί διά τάς υποδείξεις του, άλλά καί διότι ή σοφία καί ή κριτική μείΐοδικόπης κατά 
τήν πανεπιστημιακήν διδασκαλίαν του συνετέλεσαν γενικώτερον εις τήν ποιοτικήν βελτίωσιν 
τοϋ έργου.

II μετά τοϋ Δρος κ. Ρ. Franke γνωριμία καί συζήτησις επί των κοινών περί τής άρ- 
γαίας ’Ηπείρου διαφερόντων ύπήρξεν επίσης εις εμέ γόνιμος. ’Άς δεχϋή καί οϋτος έντεϋϋεν 
τάς σερμάς εύχαριστίας μου.
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ια

’Εκφράζονται επίσης άπειροι ενχαριστίαι εις την δ. 3Αρτεμίσιαν ΙΙαννουλάτου, ή 
οποία έπωμίσθη την ευθύνην των διορθώσεων των δοκιμίων. Εις το θερμόν ενδιαφέρον 
και την μεγάλην πείραν ταύτης οφείλονται ονχ'ι μόνον ή νπερνίκησις των τεχνικών δυσχε
ρείων κατά την έκτύπωσιν, ένεκα τής διαμονής τον γράφοντος εις Ιωάννινα, αλλά καί 
πολλαί καί χρήσιμοι παρατηρήσεις της.

3 Απείρους ευχαριστίας επίσης οφείλω εις την σύζυγόν μου, ’ Αλίκη ν, ή όποια ένεργώς 
σνμμετέσχεν εις την προετοιμασίαν τον έργου καί με έν ίο χύσε πολλαπλώς εις την άποπερά- 
τωσίν τον. Πολλάκις αί παρατηρήσεις της άπέβησαν χρησιμοπαται.

Το παρόν έργον άφιερονται υπό τον συνεργάτου του εις τον άείμνηστον καθηγητήν 
Δη μ. Εύαγγελίδην, τον όποιον κύριον άνασκαφικόν έργον νπήρζεν ή Δωδώνη.

Σ. I. Δ.
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