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■Η έκπόνησις τών αρχιτεκτονικών σχεδίων οφείλεται εις τον αρχιτέκτονα, πτυχι- 
οΰχον τοΰ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κ. Βασίλειον Χαρίσην, εις τον όποιον καί έδώ 
εκφράζονται θερμόταται εύχαριστίαι διά την επιμέλειαν τής εργασίας ταύτης καί διά 
την ενεργόν συμμετοχήν του εις τάς άνασκαφικάς έρευνας κατά τά έτη 1954 καί 1955. 
Εις τό Διοικητικόν Συμβούλων τής Αρχαιολογικής Εταιρείας ιδία, άποφάσει τοΰ 
οποίου άνέλαβεν αύιη ό?,ας έν γένει τάς δαπάνας τών άνασκαφών μέχρι καί τής παρού-

Είκ. 1. Βορειοδυτική άποψις έκ τής άκροπόλεως. Πρός τά δεξιά, τά οικοδομήματα A, Β, Θ, Ε1, Ζ, Η.

σης δημοσιεΰσεως, όφείλομεν ειλικρινή ευγνωμοσύνην διά τό θερμόν ενδιαφέρον καί 
την άμέριστον αυτής συμπαράστασιν είς την οπωσδήποτε άνετον διεξαγωγήν τών άνα
σκαφών καί την προετοιμασίαν καί παρουσίασιν αυτών.

Πρός πληρεστέραν κατανόησιν τής μορφής, τών ιδιορρυθμιών καί τών μεταβολών 
τοΰ Ιερού, αί όποΐαι αντικατοπτρίζουν καί τήν μεταγενεστέραν ιστορίαν αυτού, νομί- 
ζομεν ότι θά έπρεπε νά προταχδή περιγραφή τού φυσικού χώρου, εντός τού οποίου 
άνεπτύχθη καί ήκμασεν επί δύο τουλάχιστον χιλιετηρίδας ή λατρεία έν Δωδώνη.

1. η ΘΕΣΙ-Σ του ΙΕΡΟΥ 1. Τό 'Ιερόν έκτείνεται κατά μήκος τών νοτίων προπόδων

ροϋσαν μελέτην τά αυτά οτοιχεΐα τοΰ αλφαβήτου (Α,Β, 
Γ κ.λ.π.), πρός χαρακτηρισμόν τών οικοδομημάτων τοϋ 
Ίεροΰ, μέ τά όποια είχε χαρακτηρίσει ταΰτα παλαιότε- 
ρον ό καθηγ· Δ. ΕυαγγεΛΙΔΗΣ, άκολουβήσας και ουτος 
τόν Καραπάνον. Είς τά μεταγενεστέριος (1952-1958) 
άποκαλυφθέντα νέα οικοδομήματα έδόΰησαν τά κατά

σειράν Ιπόμενα γράμματα τοΰ αλφαβήτου.
1 Περιγραφήν τής περιοχής παρέσχεν ό ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, 

έ.ά. σ. 7 κ.έξ., καί έν BCH 1, 1887, σ. 245-254, ομοίως 
ό A. ν. Warsberg, Wallfahrt nach Dodona, 1893 
σ. 56 κ.έξ.
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?ιθφώδους περιοχής, κάτωθι χθαμαλού γηλόφου, ΰψους 30 μ. περίπου, περιβαλλόμενου 
εΐο την κορυφήν δι’ ίσοδομικοΰ, εν μέρει τραπεζιοειδούς τείχους, πιθανώς τοΰ 3ου π.Χ. αί. 
(είκ. 3, πίν. 1 και 4) λ

Είκ. 2. "Αποψις τοΰ Ίεροΰ έκ τής άκροπόλεως. Οικοδομήματα Θ, Ε1, Ζ, Η, Λ, πρό αυτών βωμοί 
καί άφιερωτικά βάθρα. Εις τό βάθος δεξιφ ή δυτική πλευρά τοΰ περιβόλου.

Καί τό μεν βόρειον τμήμα τοΰ Ίεροΰ, όπου αί σημαντικώτεραι οίκοδομαί (A, Β,

Έκ τών παλαιοτέρων περιηγητών τοΰ παρελθόντος 
αίώνος, έπισκεφθέντων τό Ιερόν τής Δωδώνης, πλη
ροφορίας περί τής καταστάσεως τών έρειπίων παρέ
χουν ό Μ. Leake, Travels in Northern Greece, 
London 1835, I, a. 263 x. έξ., ένθα καί τοπογραφι
κόν σκαρίφημα τοΰ Ίεροΰ μετά τής άκροπόλεως καί τοΰ 
θεάτρου, καί IV, σ. 82-83, ό όποιος τοποθετεί ένταΰθα 
τήν Πασσαρώνα, τήν δέ Δωδώνην εις Καστρίτσαν, έτι 
δέ βορειότερον, εις τόν βράχον τοΰ κάστρου τών Ίωαν- 
νίνων, τό Μαντεΐον (αύτ. σ. 168 κ.έξ.), ό Τη. Smart 
Hughes, Travels in Sicily, Greece and Albanien, 
London 1820, la, σ. 487 (αυτόθι καί τοπογραφικόν 
σκαρίφημα), ό F.C.H.L. PouquevellE, Voyage de la 
Grece, I, 1826, σ. 125- 197, ό όποιος τήν Δωδώνην

τοποθετεί εις τό Γαρδίκι, ΒΔ. τών Ίωαννίνων (ένταΰθα 
άσφαλώς ή Πασσαρών). Πρώτος όμως έξ όλων ό 
C. Wordsworth, Greece, London 1868, σ. 328 κ.έξ., 
έταΰτισε τά ερείπια πρός τό Ιερόν τής Δωδώνηε, καίτοι 
τά επιχειρήματα, τά όποια προσάγει, δέν έχουν άναγκα- 
στικήν άποδεικτικότητα. Πρόσφατον περιγραφήν τής 
περιοχής Ιδέ παρά A. Phieippson, Die Griechischen 
Landschaften II, 1 (Frankfurt/M. 1956), σ. 85 κ.έξ·, 
ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία, πρβλ. τοΰ α ϋ τ ο ΰ, 
Thessalien und Epirus, Bonn 1897, σ. 214 - 35, 
ομοίως Η. Treideer, Epirus im Altertum, 1917, 
σ. 46 κ.έξ. P. Phieippson, Griechische Gottheiten 
in ihren Landschaften, 1939, σ. 81 κ.έξ.

1 Ή υπό τοΰ Ε. DyggvE προταθεϊσα χρονολόγησις
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Γ, Θ, Ε1, I, Ζ, Η1, Η2, Λ, Ε2), αί σχετιζόμεναι με την λατρείαν, παρουσιάζει έλαφράν 
προς Ν. καί Δ. έδαφικήν κατωφέρειαν (πίν. 3, τομή Α-Α', Β-Β', είκ. 1-2), τό δέ λοιπόν 
νοτιώτερον τμήμα, περιλαμβανόμενον κα'ι τοϋτο έντός τοΰ ίσοδομικοΰ περιβόλου, άπο- 
καλυφΟέν έν μέρει υπό τοΰ Καραπάνου (πίν. 4, είκ. 1 δ), βραδΰτερον δέ καλυφθέν έκ 
νέου υπό έπιχώσεων, εύρίσκεται επί έδάφους όμαλοΰ κα'ι κατέχεται σήμερον ύπό ιδιο
κτήτων αγρών κατά τό πλεΐστον λ

Έντός τοΰ τελευταίου τούτου χώρου και κατά μήκος των μακρών πλευρών τοΰ 
περιβόλου ό Καραπάνος ειχεν άποκα?ιύψει αραιά οικοδομήματα καί προ αυτών άφιε-

ρωτικά βάθρα (25 κατά την Δ. 
πλευράν καί 16 κατά την Α.), ένθυ- 
μίζοντα έν γενικαΐς γραμμαϊς την 
διάταξιν τής ’Άλτεως 2 (είκ. 15).

Επειδή ό χώρος ούτος είναι 
κατά τό πλεΐστον ιδιόκτητος καί ή 
έπέκτασις τής άνασκαφής δεν είναι 
επί τοΰ παρόντος εφικτή, έκρίναμεν 
σκόπιμον, όπως εις τό ίδικόν μας 
τοπογραφικόν σχεδιογράφημα τοΰ 
βορείου τμήματος τοΰ Ίεροΰ μετά 
τής άκροπόλεως καί τοΰ θ'εάτρου 
προστεθοΰν καί τά ύπό τοΰ Καρα

πάνου άποκαλυφθέντα αρχιτεκτονικά λείψανα τοΰ νοτίου τμήματος, σήμερον αθέατα 
Ούδεμίαν μεταβολήν έπεφέραμεν εις τούς εκατέρωθεν τής ΝΔ. εισόδου πύργους μέ τό 
παράγωνον σχήμα (πίν. 4), άνακριβώς, νομίζομεν, άποδοθέντας ύπό τοΰ σχεδιάσαντος 
τά ερείπια Πολωνοΰ μηχανικοΰ Menejko3, διότι τό αύτό σφάλμα παρατηρεΐται καί 
πάλιν είς τούς πύργους τής άκροπόλεως, τών οποίων ή καλή διατήρησις έλέγχει τήν 
ανακρίβειαν τοΰ σχεδίου Καραπάνου 4.

Είκ. 3. Τμήμα τείχους τής νοτίας πλευράς τής άκροπόλεως.

τοΰ τείχους καί τών οικοδομών τοΰ Ίεροΰ είς τούς ελληνι
στικούς χρόνους (Dodonaeiske Problemer, έν Arkae- 
ologiske og Kunsthistoriske Afhandlinger, Fest- 
skrift til Fr. Poulsen, Kopenhagen 1941, σ. 95 κ.έξ.) 
έγένετο καί γενικώτερον αποδεκτή. Πρβλ· Μ. Nilsson, 
Geschichte d. Griechischen Religion, II, 1961, σ. 81-2. 
Ό E. Kirsten χρονολογεί τό τείχος είς τούς χρόνους 
τοΰ Φιλίππου Ε', μετά τήν καταστροφήν τοΰ Ίεροΰ ύπό 
τών Αίτωλών (219 π.Χ.). Σχετικώς καί A. Philippson, 
Griech. Landsch., έ.ά.σ. 85, ύποσ. 5, καί 247 (Kirsten). 
Ρ. LAveque, Pyrrhos, 1957, σ. 232 κ.έξ., μέ άνατύπω- 
σιν τοΰ τυπογραφικού σχεδίου Καραπάνου καί Dyggve. 
’Επί τή βάσει τών προσφάτων άνασκαφών είς τό θέα- 
τρον φαίνεται πιθανώτερον, δτι ή μέν άκρόπολις ανά
γεται είς τούς χρόνους τοΰ Πύρρου (297 -272 π.Χ,), ό δέ 
ίσοδομικός περίβολος τοΰ Ίεροΰ προσετέθη μετά τήν 
καταστροφήν τούτου ύπό τών Αίτωλών, οί όποιοι, φαί
νεται, αίφνιδιαστικώς έγένοντο κύριοι τοΰ ατείχιστου 
Ίεροΰ (219 π.Χ.).

1 Τό βαθύτερον σημεΐον τής κοιλάδος εύρίσκεται 
4 μ. χαμηλότερον τοΰ χώρου τών λατρευτικών οικοδο
μημάτων, νοτίως τών οποίων διατηρούνται λείψανα βα
θμιδωτού άναλημματικοΰ τοίχου Κ, ύποβαστάζοντος τό 
άνδηρον, έφ’ οδ τά οικοδομήματα τής λατρείας. Ό πρός 
βορράν λόφος τής άκροπόλεως είς τά σημεία, δι’ ών 
διέρχεται ή Ν. πλευρά τοΰ τείχους, ύπερέχει τοΰ χώρου 
τοΰ Ίεροΰ περί τά 12-18 μέτρα.

2 C. Carapanos, Dodonel, σ. 21 κ.έξ., II, πίν. III-IV 
καί σχέδιον ενταύθα, πίν. 4 καί είκ. 15. Πρβλ. καί 
Ε. Dyggve, έ.ά. είκ. 8. Ρ. LAvSque, έ.ά. είκ. 4-5.

3 C. Carapanos, Dodone, πίν. Ill, 8. Ίδέ καί 
ύποσημ. 2, σ. 20.

4 ’Αλλά καί είς τά ίδικά μας σχέδια πινάκων 1 καί 4 
ό ΝΑ. πύργος τής άκροπόλεως, δεξιρ τοΰ όποιου 
προσφάτως άπεκαλύφθησαν πύλη καί δεύτερος πύρ
γος, άποδεικνύεται μετά τόν καθαρισμόν ορθογώνιος 
(ΑΔ ε.ά. σ. 13, σχέδ. 6).
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Ό λόφος τής άκροπόλεως κατά 
τό Α., τό Β. και έν μέρει κατά τό Δ. 
αυτής τμήμα καταλαμβάνεται σήμε
ρον υπό συστάδων πρίνων, ελλείπει 
δε ή δρυς, εκτός σποραδικών θά
μνων λ Άντιθέτως, εις μικράν προς 
άνατολάς και βορράν άπόστασιν, αί 
δρύες, τό κατ’ εξοχήν δένδρον τών 
Ηπειρωτικών δασών, δεν είναι τι τό 
ασυνήθες, ιδία δε εις τά δυτικά δια
μερίσματα τής ’Ηπείρου, την σημε
ρινήν Θεσπρωτίαν. Ή απουσία τοΰ 
δένδρου τούτου έκ τοΰ Ίεροΰ Οφεί
λεται κυρίως εις τήν παλαιοτέραν 
υλοτομίαν καί εις τήν βόσκησιν αι
γοπροβάτων. Άφ’ δτου όμως ό αρ
χαιολογικός χώρος περιεφράχθη,ήρ- 
χισαν νά αναθάλλουν αυτοφυείς είς 
διάφορα σημεία τοΰ Ίεροΰ αί πρώ- 1

1 Ή πρίνος (Quercus coccifera), κοινώς 
πουρνάρι, είναι συγγενής τής ψηγοϋ (Quercus 
Αε2Ϊ1ορ3=δρΰς ή αίγίλωψ). Περί τής φηγοΰ 
ίδέ Olck, RE V, στ. 2030 κ.έξ. (στ. 2014 κ.εξ. 
περί τής δρυός έν γένει). Κατά τόν ιατρόν 
ΔίΟΣΚΟΥΡΙΛΗΝ (2 π.Χ. αί.) I 106 : ή φηγός <5έ 
και ή πρίνος είδη οντα δρυός. Περί τής εΰδο- 
κιμήσεως τούτων, καί ιδία τής ήμερου δρυός 
(αίγίλωψ), είς τήν "Ηπειρον ίδέ Μ. LEAKS, 
ε.ά. I, σ. 78, 88, 181, 225, ιδία δέ IV, σ. 49-50. 
A. Phiuppson, έ. ά· σ· 42. Αί υπό τοΰ 
Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. I2, σ. 426, διατυπω- 
θεϊσαι επιφυλάξεις ώς προς τό είδος τοΰ ίεροΰ 
δένδρου τής Δωδώνης δεν είναι δικαιολογημέ
νοι, έν όψει τών πολλών ευρημάτων, παριστών- 
των φύλλα καί βαλάνους δρυός. Τελευταίως έπι- 
τυχώς ανέπτυξε τούτο ό Ρ. Franks, Das 
Taubenorakel zu Dodona, AM 71, 1956, 
σ. 60 κ ·έξ·, ό αυτός, Die antiken Miinzen, 
σ. 317-822. Τήν φηγόν ταύτην ταυτίζει όJ. GagS 
με τήν φελλόδρυν (δρυς ή φελλοφόρος ή δρΰς 
ή ισπανική, Quercus Ilex), τής όποιας τήν συμ
βολικήν σημασίαν διαβλέπει είς πολλάς λατρευ
τικός προλήψεις καί συνήθειας (Pyrrhus et 
l’influence religieuse de Dodone dans l’lta- 
lie primitive, Revue de l’Histoire des 
Religions 147, 1955, a. 4).
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ται δρύες, τό ίερδν σΰμβολον τής ύπό τής σκαπάνης άποκαλυπτομένης λατρείας τής θεό- 
τητος τής Δωδώνης.

Ή στενή κοιλάς τής Δωδώνης (είκ. 4-5), μήκους 12000 μ. περίπου, μεγίστου 
πλάτους 1200 μ. (ύψόμετρον 600 μ.), έχει σχηματισθή έκ τών προσχώσεων τοϋ Τομάρου, 
ό όποιος ώς παμμέγιστον τείχος φράσσει αυτήν άπό δυσμών διά τοϋ επιβλητικού όγκου 
του (είκ. 6 καί 10) \ Τό μεγαλειώδες ύψος του αντιλαμβάνεται καλύτερον ό κατερχό-

Είκ. 5. Άποψις τής κοιλάδος έκ τής άκροπόλεως. Δεξιά τά ερείπια τοΰ άναλημματικοΰ
τοίχου τοϋ κοίλου τοΰ θεάτρου.

μένος διά τής όδοΰ Ίωαννίνων άπό τά υψώματα τοΰ αγίου Νικολάου καί άντικρύζων 
αίφνης τό τεράστιον προπέτασμα, τό έκτεινόμενον απέναντι καί άνατείνον έκ τοΰ βά
θους τής κοιλάδος. Τά άσβεστολιθικά υψώματα τής βουνοσειράς τοΰ Άγ. Νικολάου- 
Μανωλιάσας, ύψους περίπου 1000 μ. υπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης ή ορίζουν έξ 
Α. τήν κοιλάδα (είκ. 5 καί 7). Κατερχόμενα ήπίως προς δυσμάς σχηματίζουν παρά 
τούς πρόποδας λοφώδη περιοχήν, έκτεινομένην καί δυτικώς τοΰ Ίεροΰ μέχρι τών τελευ
ταίων προεκτάσεων τοΰ Τομάρου προς τήν κοιλάδα (είκ. 4).

I “Υψος Β. κορυφής τοϋ Τομάρου 1816 μ. υπέρ τήν 
θάλασσαν, τής νοτίας 1972 μ. (Philippson, έ.ά. σ. 87). 
Ό ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ (Dodone, σ. 7 καί BCH 1, 1877, σ. 247) 
καί ό Philippson (έ'.ά. σ. 85) σημειώνουν μέγιστον μή
κος κοιλάδος 12 χλμ., μέγ. πλάτος 1,8 χλμ., έλάχιστον 
300 μ. Ή ίδική μας μέτρησις, ληφθεϊσα διά χωροβάτου.

ολίγον νοτιώτερον τοΰ Άλποχωρίου (σήμερον Νέον 
Μαντεΐον), ένθα τό μέγιστον ανάπτυγμα τής κοιλάδος, 
απέδωσε 1200 μ.

2 Ύπό τοΰ Phimppson, έ.ά. σ. 85, περιγράφεται ώς 
Kalkantiklinal.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:27 EEST - 18.237.180.167



AE 1959 Δωδώνη - 'Ιερά Οικία 7

Ή στενόμήκης κοιλάς διακρίνεται σαφώς εις δυο ζώνας, τήν βόρειον (είκ. 9), μή
κους 7000 μ. καί πλάτους 400 μ. περίπου, έχουσαν έλαφράν κλίσιν καί απορροήν ύδάτων 
προς R, εντός χειμάρρου, έκβάλλοντος εις τον παραπόταμον τοϋ Θυάμιδος (Καλαμά), 
Βε?ασιστινόν (είκ. 4), καί τήν νοτίαν άφ’ ετέρου, ομαλήν καί πεδινήν, μήκ. 5000 μ. καί 
πλάτ. 1200 μ. περίπου, με έλαφράν κλίσιν προς Α., προς τήν Μανωλιάσαν. Ένεκα 
τούτου εις τό ανατολικόν τμήμα τής κοιλάδος, νοτιώτερον τοΰ αρχαίου περιβόλου τοΰ

Είκ. 6. Αί δίδυμοι κορυφαί τοΰ Τομάρου καί ή κοιλάς τής Δωδώνης.

Ίεροϋ, τά εκεί συγκεντροΰμενα όμβρια ΰδατα κατά τό πλεΐστον λιμνάζουν καί μόλις 
κατά τό θέρος άποσύρονται (είκ. 6) λ Εις τό σημεΐον ακριβώς τής συναντήσεως τών 
δύο ζωνών εύρίσκεται τό Ιερόν, δηλαδή επί τών μεσημβρινών προπόδων τοΰ τελευ
ταίου λοφώδους βραχίονος, διήκοντος μέχρι τοΰ μέσου καί πλέον τής κοιλάδος (είκ. 4). 
’Αμέσως δυτικώτερον επί τοΰ βραχίονος τούτου είναι έκτισμένον τό θέατρον (είκ. 8).

Ό επί τής άκροπόλεως ή εντός τοΰ Ίεροΰ ίστάμενος θεωρεί τήν προς Ν. άπλου- 
μένην στενομήκη κοιλάδα μέχρι τοΰ σημείου, όπου αυτή, διαρκώς περιοριζομένη υπό 
τών κατερχομένων νοτίων κλιτύων τοΰ Τομάρου καί τής έναντι Μανωλιάσας (είκ. 4-5),

1 Παλαιότερον έλειτοΰργουν καλώς φυσικαί διέξο
δοι διά τών άσβεστολιθικών στρωμάτων τής Μανω- 
λιάσας (χωνεΰτραι). Ό ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, έ.ά. σ. 9, αναφέ
ρει ότι αί χωνεΰτραι είχον καθαρισθή περί τά μέσα 
τοΰ παρελθόντος αίώνος καί έλειτοΰργουν καλώς κατά 
τούς χρόνους τών άνασκαφών του, συντελέσασαι εις τήν

άποξήρανσιν μεγάλου έλους, τό όποιον κατελάμβανε, 
κατά τάς διηγήσεις τών εντοπίων, ικανόν τμήμα τής κοι- 
λάδος. Σήμερον τό βαθύτεροι’ τμήμα λιμνάζει κατά τούς 
χειμερινούς μήνας καί μέχρι τοΰ Μαίου, ένεκα τής πλημ- 
μελοΰς λειτουργίας τών καταβοθρών καί τής μεγάλης 
βροχοπτώσεως.
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ΑΕ 1959

σχηματίζει παρά τό χωρίον Κοπάνη, νοτίως τής κώμης Μελιγγοΰς, ομαλήν φυσικήν 
διάβασιν, συνδέουσαν τό πανελλήνιον Ιερόν μέ τήν νοτίαν ’Ήπειρον διά τής κοιλάδος 
τοΰ Λούρου, δστις τα πρώτα ΰδατα δέχεται έκ τής κοιλάδος ταύτης, έκ τής θέσεως 
Κεφαλόβρυσον νοτίως τοΰ χωρίου Μελιγγοΰς (είκ. 4) λ Ή όλη είκών τής στενής κοιλά- 
δος, απομονωμένης εν μέσοι των ορεινών κλοιών τοΰ Τομάρου και τής Μανωλιάσας, 
ενέχει ήρεμον μεγαλειώδη εικόνα, αλλά και αύσιηράν λιτότητα.

Είκ. 7. 'Αποψις τοϋ Ίεροϋ άπό δυσμών, άπό τοΰ θεάτρου. Εις ιό βάθος 
ή βουνοσειρά 'Αγ. Νικολάου -Μανωλιάσας.

Αί δύο ογκώδεις και φαλακρα! κορυφαί τοΰ Τομάρου (ύψους 1816 καί 1972 μ·),

1 Ή διάβασις αυτή είναι ή κυρία οδός επικοινωνίας 
τοΰ Ίεροϋ μετά τοϋ Άμβρακικοΰ καί τής νοτίας 'Ελλά
δος· Εις τό αυτό σημειον περί τήν Κοπάνην καταλήγει 
επίσης καί ή διά τής Λάκας-Σοΰλι διερχομένη φυσική 
διάβασις, ακολουθούσα τόν ροϋν τοΰ Άχέροντος, πηγά- 
ζοντος δυτικώς τοΰ Τομάρου, καί δδηγοΰσα είς τήν χερ
σόνησον τής Πρεβέζης (περιγραφή παρά LEAKE, ε.ά. 
τ·Ι, σ. 224 κέξ. Pouquevh.EE, έ ά. II2 [1825], σ. 129 
κέξ. A. Philippson, ε.ά. σ. 104 κ.έξ.)· Ύπερθεν καί 
δυτικώς τής Κοπάνης αρχαία άκρόπολις (ταύτην ό 
Kirsten, παρά A. Phieippson, Die Griech. Landsch. 
II, 1, σ. 115, ι, ταυτίζει πρός τήν Φυλάκην) καί έτέρα 
κατέναντι, παρά τό χωρίον Θεριακίσι, ήλεγχον τήν ση
μαντικήν αυτήν διάβασιν έκ δυσμών καί νότου. Έτέρα 
φυσική διάβασις, βορείως τοΰ Ίεροϋ, παρακάμπτουσα 
τόν Τόμαρον, οδηγεί είς τήν Παραμυθιάν καί έκεϊθεν

πρός τό Ίόνιον (κόλπος Ηγουμενίτσας, λιμήν Σπλάν- 
τζας). Ευχερής είναι καί ή διάβασις τής βουνοσειράς 
‘Αγ. Νικολάου πρός τό λεκανοπέδιον των Ίωαννίνων. 
Ταύτης ή στρατηγική σημασία κατεδείχθη κατά τόν 
απελευθερωτικόν πόλεμον 1912-13, άποτελέσασα μετά 
τοΰ όρεινοΰ συστήματος τοΰ Μπιζανίου τά κυριώτερα 
ερείσματα άμύνης των Τούρκων. Κατά τούς πρό τοΰ 
4ου π.Χ. αί. χρόνους ή κορυφογραμμή αΰτη άπετέλει τήν 
παγίαν όροθετικήν γραμμήν μεταξύ Θεσπρωτίας (Δω
δώνη, Θεσπρωτών ονδας, ΕυρΙΠ., Φοίνισσαι, 982) καί 
τής πρός ΒΑ. εκτεινομένης Μολοσσίας (ΕΚΑΤΑΙΟΣ, 
Άπόσπ. 107 : Μολοσοών προς μεσημβρίης οίκέονοι Λωδο) - 
ναϊοι. Σχετικώς Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ,’Αρχαιολογικές έρευνες 
στο Λεκανοπέδιο των Ίωαννίνων, ’Αφιέρωμα είς τήν 
Ήπειρον 1954, σ. 58 κ.έξ.).
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ύψούμεναι εΰθύς υπέρ την κοιλάδα (είκ. 6 καί 10) \ ή πο?ιυμορφία τών ρικνών και πολύ
χρωμων κλιχΰων του, τάς οποίας διαθέουν σποραδικώς μελανα'ι ζώναι ελάτων, οί γυμνοί 
βράχοι και αί άγριαι φάραγγες, προαιώνιοι διαβρώσεις ορμητικών χειμάρρων, προσδί
δουν επιβλητικόν τόνον εις τό άλλως άπέριττον και μεγαλόγραμμον τοπίον.

Είκ. 8. Τό λίθινον Φέατρον μετά τήν τοποθέτησιν τών εδωλίων.

Εις τήν απλοϊκήν ψύσιν τών πρωτογόνων κατοίκων τής περιοχής μέ τάς χιονοστε
φείς και νεφοσκεπείς κορυφάς τοϋ Τομάρου, προς τάς οποίας αί φυσικαι δυνάμεις, 
άμιλλώμεναι εις αγριότητα, φαίνονται ως νά έπιδίδωνται είς άμείλικτον αγώνα έξοντώ- 
σεως, και επί τών κορυφών τών οποίων είς στιγμάς καταιγίδων απαστράπτουν αί λάμ
ψεις τών κεραυνών καί εξαπολύονται αί συνεχείς βρονταί, εύλογον ήτο νά διαμορφωθή

1 Ίδέ καί A. Phieippson, ε.ά· σ. 31, Ιδία σ. 86-87. 
‘Ωραίαν περιγραφήν τής κοιλάδος παρέχουν ή Ρ. Ρηι-

Lippson, έ.ά. σ. 82 καί ό ν. Warsberg είς τό μνημονευ- 
θέν βιβλίον του, Wallfahrt naeli Dodona, σ. 56 κ.έξ.

2
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έκ παλαιοτέρας λατρείας ή ιδέα υπερφυσικής τίνος δυνάμεως,τής θεότητος τοϋ κεραυνού, 
τού ύετού καί των καταιγίδων '. Είναι εύνόητον επομένως διατί οί πρώτοι κάτοικοι 
τής περιοχής έγκατεστάθησαν παρά τούς νοτίους πρόποδας τής λοφοσειράς. Ή θέσις, 
προστατευομένη από βορρά, ήτο προνομιούχος έξ άπόψεως κλιματολογικών συν
θηκών καί θέας. Χαμηλότερον ή πεδιάς, ένεκα των λιμναζόντων ύδάτων, ήτο ακατάλ
ληλος προς οϊκησιν, ή δέ βορειότερον λοφώδης άσβεστολιθική περιοχή, ένεκα τών 
πυκνών δρυμώνων, ώς έν μέρει καί σήμερον (είκ. 9), ήτο απρόσφορος επίσης προς 
τούτο. Έπί πλέον ό λοφώδης βραχίων, ό διατέμνων την κοι?ιάδα, έπενήργει ώς προστα
τευτικόν προτείχισμα κατά τού βορρά, δστις εισβάλλει διά τής ανοικτής κοιλάδος. Διά 
τούς αυτούς λόγους καί τά σημερινά χωρία είναι ιδρυμένα έπί τών ανατολικών προπό- 
δων τού Τομάρου καί έπί τού νοτίου τμήματος τής κοιλάδος ιδία (είκ. 8 καί 10). Οί προϊ
στορικοί κάτοικοι τής κεντρικής ’Ηπείρου, φύλα ήμινομαδικά κατά βάσιν, μη ένδιαφε- 
ρόμενοι περί τής όχυρώσεως τών συνοικισμών των, έγκαθίστων συνήθως τούτους έπί 
τών κλιτύων καί τών προπόδων τών υψωμάτων, ϊνα προστατεύωνται κατά τής υγρα
σίας 2. Έξ άλλου έντός τού Ιερού υπήρχε φυσική πηγή, συνδεθεΐσα κατά τινα έποχήν 
με τήν έκεΐ λατρείαν, αναγκαία εις πάντα προϊστορικόν συνοικισμόν 3. Τέλος τά σχεδόν

1 Είναι πιθανή ή έπί μιας τών δύο κορυφών τοϋ 
Τομάρου λατρεία τοϋ Διός, όπόθεν καί ή προέλευσις τών 
ονομάτων Τμάρος δρος καί Τμάριος Ζεΰς (ΣΤΡΑΒ. VII 
7, 11 = 328, ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έν λ. Τόμαρος καί ΗΣΥΧ. έν 
λ· Τμάριος), Τόμούροι δέ, οί άλλως ύποφήται, θέμιστες, 
οί προφήται τοϋ θεοϋ, ΟΜΗΡ. Π 235 καί π 403, 
Στραβ., VII 7, 11=328. Σχόλια εις Όδύσσ· π 403 
καί ξ 327). Καθ' ΗΣΥΧΙΟΝ, έν λ. Τόμαρος' το έν Δωδώνη 
δρος' καί προφήτης καί ίερεΰς καί ϋντης καί μάντις, καί 
έν λ. Τμάριος' Ζεύς έν Δωδώνη. Σχετικώς ίδέ καί 
C. Carapanos, Dodone, σ. 159 κ·έξ. Ε. Poeaschek, 
RE VIA, στ. 1698, ένλ. Tomaros. Μ. Niesson, Stu- 
dien zur Geschichte des alten Epeirus, 1909, σ. 35 
κ.έξ. D. Nicoe, Greece and Rome V, 2, 1958, a. 135. 
Περί τής σημασίας τής λ. Τόμουρος = φύλαξ, φρου
ρός, δρυτόμος (κατά τό αίγειροτόμοι), ίδέ A. Β. COOK, 
Class. Rev. 17, 1903, σ. 180 κ.έξ. καί Zeus II, 
σ 693,3,111, σ. 1167-68. Μ· Niesson, G. Gr. Rel. I2, 
σ. 424. Τό δνομα Τόμαρος φαίνεται νά έχη προελ- 
ληνικήν προέλευσιν (πρβλ. Tmor εις τάς Δαλματικάς 
άκτάς καί Tomori δρος παρά τό Βεράτι τής ’Αλβα
νίας, άλλα καί Τμάριον, δρος τής ’Αρκαδίας, κατά τόν 
Ησύχιον. Σχετικώς POEASCHEK, έ.ά. Fr. SchachER - 
meyr, RE XXII, 2. Prahistorische Kulturen Grie- 
chenlands, στ. 1503). Περί τής άναπτύξεως, μεταξύ δύο 
συμφώνων, έκ τών όποιων τό έτερον τουλάχιστον υγρόν ή 
έρρινον (Τμάρος - Τόμαρος, κνύζα - κόνυζα κ.λ.π.) ίδέ 
Β. Φαβην, Byz.-Neugr. Jahrb. 18, 1945-49, σ.157 κ. έξ. 
Περί τής πιθανής λατρείας έπί τής κορυφής τού Tomori 
τής ’Αλβανίας, ένθα μέχρις έσχάτων έτελεΐτο υπό τών 
ποιμένων τελετή μετά θυσίας ταύρου, ίδέ Α.Β. Cook, έ.ά. 
III, σ. 1167-8. Τό έπίθετον Τμάριος (Ζεύς) είναι δηλω
τικόν τής σχέσεως μέ τό δρος Τόμαρος-Τμάρος (ΣΤΡΑΒ. 
VII 7. 11). Τήν σχέσιν ταύιην υποθέτει καί παράστασις

έπί τής πρόσθιας δψεως χαλκοϋ νομίσματος άετοΰ, κα- 
θημένου έπί κορυφής δρους, καί επιγραφή ΑΠΕΙ-ΡΩΤΑΝ, 
χρονολογούμενου ύπό τοϋ Ρ. Franks (AM έ.ά. 
σ. 60 κ.έξ. καί Die antiken Miinzen, σ. 317 κ.έξ.), 
περί τό τέλος τοΰ 4ου π.Χ. αί. (είκ. 79). "Οτι ή κορυφή, 
έφ’ ής ό άετός, παριστφ μίαν τών δύο κορυφών τοϋ 
Τομάρου προκύπτει έκ τής όπισθίας πλευράς τοϋ νομί
σματος, ένθα είκονίζονται ή ιερά φηγός καί τρεις περι- 
στεραί, μία έπί τής κορυφής τοϋ δένδρου καί αί ετεραι 
δύο έπί τής γής εκατέρωθεν τούτου. Ό ΗΡΟΔΟΤΟΣ 
(II 52 κ.έξ.) όμιλεΐ περί μιας περιστεράς (πελείας), ίδρυ- 
σάσης τό‘Ιερόν (ίδέ κεφ. Ή χρονολόγησις τοΰ ελληνιστι
κού ίεροϋ). Κατά μίαν άνάβασίν μου έπί τής Β. κορυφής 
τοϋ Τομάρου, ύπό τήν οποίαν τό 'Ιερόν, δέν ήδυνήθην νά 
διακρίνω άρχαϊα ίχνη λατρείας. 'Οπωσδήποτε δμως ή 
έπίκλησις τοϋ Διός, Τμάριος ή Τμάρος, καί ή παράστασις 
τοΰ άετοΰ έπί τής κορυφής τοϋ Τομάρου μαρτυρούν 
περί τής σχέσεως τοϋ δρους πρός τόν Δία. ’Επίσης ό 
’Ακραίος Ζεύς, λατρευόμενος έπί τής μιας τών κορυφών 
τής Πίνδου, παριστάνεται καθήμενος έπί βράχου ή έπί 
θρόνου (Brit. Mus. Cat., Thess. 19, πίν. 3,2. Head, 
HN1, σ. 295. A.B. Cook, Zeus I, σ. 124, είκ. 90-92, 
11,2, σ· 871, 2. Περί τής λατρείας έν γένει τοΰ Διός 
έπί τών κορυφών, ίδέ αυτόθι, I σ. 117, ιι, II, σ. 868. 
Μ. Niesson, G. Gr. Rel. I2, σ. 396 κ.έξ.). 'Ομοίως, ΐνα 
άρκεσθώμεν εις τόν ’Ηπειρωτικόν κύκλον, εις τό μαρ
μάρινου άνάγλυφον έκ Γαρδικίου-’Ιωαννίνων είκονίζεται 
ό "Αρειος Ζεύς έπί άρματος, συρομένου ύπό ζεύγους 
λεόντων, κατερχόμενος έκ κορυφής δρους (Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, 
’Αφιέρωμα εις τήν Ήπειρον, σ. 68 κ.έξ.).

2 Ίδέ καί Σ. ΔΑΚΑΡΗΝ, ΑΕ 1956, σ. 146 - 147.
3 Ή πηγή μνημονεύεται τό πρώτον ύπό τής λατινι

κής φιλολογίας τοΰ 1°υ π.Χ. αί. Ρειν. Ν.Η. 11103(228), 
Serv., εις Verg. Aen. Ill 466, Pompon. Meea II 43.
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έξαλειφθέντα σήμερον δάση δρυών άπετέλουν την βάσιν προς άνάπτυξιν τής κτηνοτρο-

Είκ. 9. Τό βόρειον πετρώδες τμήμα τής κοιλάδος.

φίας, οί δέ εδώδιμοι καρποί των, αί βάλανοι τής ψηγοΰ, παρεΐχον την πρώτην τροφήν 
είς τούς ανθρώπους 1.

Έν μέσω μεγα?ιοπρεποΰς και άγριας φΰσεως, παρά τάς ρίζας θψικόμου δρυός,

Ε’ικ. 10. Ή βόρειος κορυφή τοΰ Τομάρου (ΰψ. 1816 μ.). Δεξιά έμπροσθεν τά ερείπια 
τών αναλημμάτων τοΰ θεάτρου.

οί προϊστορικοί ένοικοι τής Δωδώνης ήσΟάνθησαν τό πρώτον θρησκευτικόν δέος καί 
την ανάγκην τής λατρείας τοΰ ευεργετικού τούτου δένδρου, παρά τάς ρίζας τοΰ οποίου

1 Ηςιοδ. Έργα και Ήμέραι, στ. 232. Στραβ. III 3.7, 
= 155. ΔίΟΝ. ΑλιΚ. Ρητορ. Τέχνη VI (Άπολλόδωρος 
παρά ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έν λ. Δωδώνη). ΠΑΥΣ. VIII I. 6. 
Verg. Georg. I, στ. 148-9. Ευςταθ, είς Όδυσσ.

ξ 327. Σχετικώς καί OVCK, RE V, έν λ. Etche, ιδία 
στ. 2023, 2026 και 2031 κ. έξ. ’Εδώδιμοι βάλανοι δρυός 
εκ τοΰ νεολιθικού Σέσκλου, Χρ. ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Διμήνι- 
Σέσκλον, σ. 359-360.
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έ'ρρεεν ή θαυματουργός πηγή λ Διότι προ πάσης άλλης προσωποποιημένης ελληνικής 
θεότητος έλατρεύθη τό πρώτον εκεί ή δρυς, την οποίαν βραδΰτερον διεδέχθη, κατά 
τούς τελευταίους μυκηναϊκούς χρόνους, ή λατρεία τοΰ Διός 1 2. "Απαξ όμως έγκαταστα- 
θεΐσα παρά τάς ρίζας τής ίεράς φηγού ή λατρεία, παρέμεινεν αμετακίνητος μέχρι τής 
δΰσεως τού αρχαίου κόσμου 3. Μέ την έπικράτησιν τοΰ Χριστιανισμού, περί τό τέλος 
τοΰ 4ου μ.Χ. αίώνος, ίδρΰθησαν εν Δωδώνη επισκοπή και χριστινιακή βασιλική, τής

Είκ. 11. Ό ναός τοΰ Ήρακλέους. “Αποψις από Δ.

οποίας τά παλαιότερα θεμέλια άπεκαλΰφθησαν υπό τό δάπεδον τού Ιερού τής τρι- 
κόγχου βασιλικής, κειμένης ολίγα μόνον μέτρα άνατολικώς τής ίεράς οικίας 4. Ή φύσις 
τής λατρείας, συνδεόμενης μέ την ίεράν δρύν και την πηγήν, και δ αρχαίος άγραφος νό
μος έπέβαλλον τό αμετάθετον τής θέσεως τής λατρείας, την συνέχισιν δηλαδή τής προϊ
στορικής λατρείας κατά τούς ιστορικούς χρόνους έπΐ τής αυτής θέσεως 5. Ενταύθα άνα- 
πτυχθεΐσα σύν τω χρόνω ή πρώτη λατρεία κα'ι βαθμιαίως διαμορψωθεΐσα, παρέμεινε, 
παρά τάς έκάστοτε ίστορικάς μεταβολάς, αμετακίνητος, αφού ό πυρήν τής λατρείας, ή 
φηγός καί ενδεχομένως ή πηγή, αιωνόβια τήν φΰσιν, συνδεθέντα μέ τήν λατρείαν είτε

1 Pun. Ν.Η. έ ό.
2 ΗΣΙΟΔ. 131, πρβλ. καί ΣΤΡΑΒ. VII 7. 11. ΣΟΦΟΚΛ.

άπόσπ. 455 (έκδ. A. C. Pearson, Cambridge 1917):
Αωδώνι ναίων Ζευς δ Νάιος (όμέστίος) βροτών, πρβλ. καί
προσηγορικόν Ζευς Φηγωναΐος (Ζηνόδοτος παρά 
ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έν λ. Δωδώνη ό ναίων εν ψηγφ. Περί τών 
παλαιοτέριον λατρευτικών στριομάτων δι’ ολίγων είς τό 
κεφάλαιον περί τής προϊστορικής μορφής τοΰ Ίεροϋ.

3 Κατά τούς χρόνους τοΰ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ τό μεγαλο
πρεπές δένδρον ΐστατο ακόμη είς τό 'Ιερόν (I 17, 5).

4 Αν. ΟρΛΑΝΔΟΣ (Δ. Εύαγγελίδης), Τό εργον τής 
Αρχαιολογικής 'Εταιρείας κατά τό 1956 (1957), σ. 67, 
1958, σ 42-44, είκ. 44.

5 Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. I2, σ. 338 κέξ., 
καί Minoan-Mycenaean Religion, 1950, σ. 457 κ.έξ.
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ώς ένσαρκάισεις τοΰ θείου είτε άργότερον ώς σύμβολα και κατοικία τής προσωποποιη- 
μένης θεότητος, εσχον μακρότατον βίον'.

\Αλλ’ δπως αί είδικαί εδαφικού καί κλιματολογικαί συνθήκαι καθώρισαν την θέσιν 
καί έν μέρει τον τύπον τοΰ Ίεροΰ, οΰτω καί ή μορφή τής λατρείας, ασκούμενης υπαι
θρίους, καί ή πέριξ ψύσις, το τοπίον, έπέβα?.ον τον προς Ν.-ΝΑ. προσανατολισμόν ολο
κλήρου τοΰ αρχιτεκτονικού συγκροτήματος τοΰ Ίεροΰ. Ούτως είς τον χώρον τοΰτον,

Είκ. 12. Ό ναός Γ, θεώμενος από ΝΑ. Είς τό βάθος τοΰ σηκοΰ λείψανα βάθρου.

ώς έλέχθη, εκατέρωθεν τοΰ προϊστορικού λατρευτικού κέντρου, άνηγέρθησαν βαθμηδόν 
άπαντα σχεδόν τά ιερά κτίσματα, έστραμμένα προς Ν. κατά την έξής σειράν έξ Α.

1 Γενικώς είναι άδηλος ή αιτία τής καθοσιώσεως 
τοΰ χώρου είς τήν θεότητα. Έν άντιθέσει πρός τήν χρι
στιανικήν άντίληψιν, κατά τήν οποίαν ό χώρος καθοσι- 
οΰται διά τής ίδρύσεως τοΰ ναοΰ, κατά τήν αρχαιότητα 
ή ίερότης τοΰ τόπου άπετέλει άναγκαίαν προϋπόθεσιν 
διά τήν καθιέρωσιν τής λατρείας. Κατά κανόνα σπή
λαια, αέναοι πηγαί, προστατευτικοί υψηλοί βράχοι, ευ
εργετικά η επιβλητικά δένδρα υπήρξαν ή αρχική αιτία 
τής ίερότητος τοΰ χώρου, Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. I2, 
σ. 73 κ.έξ., άλλοτε δέ καί διοσημία (ένηλύσια), ώς ή πτώ- 
σις τοΰ κεραυνοΰ, αΰτ. σ. 71 κ.εξ. A. Pearson, The Re
ligion of Greece in Prehistoric Times, 1912, σ. 165-66. 
Ταυτην πλήττει συχνά ό Ζευς διά τοΰ κεραυνοΰ του 
(Ηςιοδ. Άσπίς Ήρ. στ. 421. Αριςτοφ. Νεφ. στ. 402. 
ΛΟΥΚ. Ζευς ελεγχόμενος 16. Πρβλ. καί Olck, RE έ.ά. 
στ. 2020 καί 2039). Οί Αίολεϊς μάλιστα δέν έχρησιμο- 
ποίουν τό ξύλον τής άλιφλόίου δρυός, διότι αΰτη έπλήτ-

τετο ιδιαιτέρως υπό τοΰ κεραυνοΰ (Olck, αΰτ. στ. 2039), 
σήμερον δέ έν Ήπειρο) οί χωρικοί ενίοτε δέν χρησιμο
ποιούν επί 40 ημέρας τά ξύλα τής κεραυνωθείσης δρυός. 
"Οτι οί αρχαίοι όρθώς είχον παρατηρήσει τήν σχέ- 
σιν δρυός καί κεραυνοΰ βεβαιοΰται έκ τών πραγμάτων. 
Είς δάσος παρά τό Lippe-Detmold τής Γερμανίας, μέ 
70% σημύδας, 13% πίτυς, 11% δρΰς καί 6% πεύκην, 
έπλήγησαν ύπό κεραυνών εντός 16 ετών 310 δρΰς, 108 
πεΰκαι, 34 πίτυες καί 33 σημύδαι. Έξ άλλου τό ϋψος 
τής δρυός κυμαίνεται από 15-19 μέτρα (νψίκομος, ΟΜΗΡ. 
ξ 328, τ 297), ή δέ μορφή της είναι θαυμαστή (ΠίΝΔ. 
Πυθ. IV 264, πρβλ. καί Olck, RE έ.ά. στ. 2020). Υπο
λογίζεται ή ήλικία τών δρυών είς τό Bischofswald, 
16 χιλιόμ. άνατολικώς τοΰ Helmstedt, είς 1190 έτη, 
είς τό δάσος παρά τό Halsbruch τής Κάτω Σαξονίας 
είς 1500, είς τά περίχωρα τοΰ Schmalwasser τής Θου
ριγγίας είς 2000.
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προς Δ. (πίν. 1). Ό βωμός Α1, τοϋ οποίου σώζεται ή μεγάλη ορθογώνιος βάσις, δ δωρι
κός τετράστυλος πρόστυλος ναός Α (είκ. 11), με την μεγάλην έμπροσθεν θεμελίωσιν τής 
προστάσεως, έχων τον βόρειον τοίχον κεκαλυμμένον υπό την βασιλικήν, ό τετράστυλος 
ιωνικός ναΐσκος Γ, δυτικώς τής βασιλικής, εσχάτως άποκαλυφθείς (είκ. 12), δ τετράστυ
λος Ιωνικός ναΐσκος Θ, διασώζων επί τόπου καί τό πλεϊστον των ορθοστατών του, πλήν 
τών τοϋ προνάου (είκ. 13). Περαιτέρω ύψοϋτο τό περιγραφόμενον μέγα τετράγωνον

Είκ. 13. Ό ναΐσκος Θ, θεώμενος από ΝΑ.

οικοδόμημα Ε1, ή ιερά οικία, μετά τών εντός αυτού ιερών τόπων καί συμβόλων (δρυός, 
πηγής), ετερος ιωνικός τετράστυλος ναΐσκος Ζ (είκ. 14) καί δ προς βορράν αύτοΰ τάφος I 
(εις την είκ. 14 αριστερά), τα προ τών κτηρίων τούτων βάθρα καί οί βωμοί καί έ'τι νοτιώ- 
τερον δ βαθμιδωτός άναλημματικός τοίχος Κ, τό μικρόν τετράγωνον κτίσμα Η καί αί 
παρ’ αυτό πλακοστρώσεις, οί μικροί ναΐσκοι εις τό βαθύτερον στρώμα, Η2, Λ, καί ή κατά 
τό δυτικόν άκρον μεγάλη κατωφερής ύπόστυλ,ος αίθουσα Ε2, τό θέατρον (είκ. 8) καί τέ
λος τό τείχος. Τούτο περικλείει την άκρόπολιν, κατερχόμενον δέ έκ βορρά προς την κοι
λάδα περιλαμβάνει καί τά μνημονευθέντα ιερά κτίσματα ως καί άλλα μικρότερα αρ
χιτεκτονικά λείψανα (βάσεις αναθημάτων), άνακαλυφθέντα υπό τοϋ Καραπάνου (είκ. 15). 
Κατά τάς άνασκαφάς τού θεάτρου1, ένεργηθείσας υπό τοϋ γράφοντος κατά τό 1959, 
προέκυψε τό πιθανόν συμπέρασμα, δτι ή δυτική π?ιευρά τοϋ περιβόλου τοϋ Ίεροΰ στρέ
φεται προς δυσμάς, διά νά ένωθή μετά τοϋ σταδίου καί τοϋ θεάτρου. Τοιουτοτρόπως 
ολόκληρον τό οικοδομικόν συγκρότημα τοϋ 'Ιερού μετά τοϋ θεάτρου περιεκλείετο ίσως

1 Περί τών ιερών οικοδομημάτων τοΰ Ίεροϋ καί περί τοϋ θεάτρου ίδέ Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΝ. ΑΔ 1960, σ· 4-40.
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εντός ενιαίου ίσοδομικοΰ περιβόλου, οΰτος δέ ήνοΰτο βορειότερον μετά της άκροπόλεως 
καί άπετέλει ένιαΐον οχυρωματικόν σΰνολον, ώς περίπου εις τό 'Ιερόν των Δελφών. 
Περ'ι πάντων τούτων, πλήν τής ενταύθα εξεταζόμενης ίεράς οικίας, θά γίνη δ προσήκων 
λόγος είς ιδιαίτερον τόμον.

Οί πλεΐστοι των αρχαίων ναών καί κατ’ εξοχήν τών αρχαϊκών καϊ τών κλασσικών 
χρόνων είναι έστραμμένοι προς άνατολάς, ε’ίτε γενικώς προς τό τόξον τού όρίζοντος, τό 
όποιον διαγράψουν αί χειμερινά! κα! αί θερινά! τροπα! τού ήλιου, είτε προς τό ση- 
μεΐον τής ανατολής τού ήλιου κατά την ή μέραν τής θεμελιώσεως τού ναού ή και κατά

Είκ. 14. Ό ναΐσκος Ζ, θειόμενος από Βορρά.

την έορταστικήν ή μέραν τής λατρευομένης θεότητος ’. Παρεκκλίσεις ενίοτε παρατη
ρούνται ένεκα ειδικών λόγων, τής θέσεως, τής εδαφικής διαμορφώσεως, τών λατρευτι
κών παραδόσεων και τής σχέσεως τού ναού προς άλλα οικοδομήματα.

Άλλ’ οί λόγοι οΰτοι δεν δικαιολογούν την παρέκκλισιν τού αρχικού ναού τής 
Δωδώνης κα! βραδΰτερον ολοκλήρου τού Ιερού- διότι ό αρχαιότερος οικοδομικός πυ- 
ρήν τής λατρείας περ! τό τέλος τού 5ου ή περ! τάς άρχάς τού 401’ π.Χ. αίώνος, συγκεί
μενος εκ ναΐσκου, προ τού οποίου προσετέθη ολίγον βραδΰτερον ίσοδομικός τοίχος, ώς 
περίβο?α>ς (είκ. 38), έχων είσοδον έκ τής νοτίας πλευράς, είναι έστραμμένος προς ΝΑ., 
άποκλίνων ολίγον από τού μεγάλου άξονος τής κοιλάδος, έχοΰσης κατεΰΰυνσιν από Β. 
προς Ν. Δεδομένου δέ, ότι ούδέν έτερον λατρευτικόν οικοδόμημα προϋπήρχεν έκεΐ, ή δέ 
διαμόρφωσις τού εδάφους ούδεμίαν παρείχε δυσχέρειαν είς τον κανονικόν προσανατο
λισμόν μιας τόσον μικράς κατασκευής, ώς ό περίβολος μετά τού ναΐσκου, ή δέ παλαιο
χριστιανική βασιλική, καίτοι κατά πολύ μεγαλυτέρα, εύρεν αρκετόν έδαφος διά κανονι-

1 Ό W. Dinsmoor, The Architecture of Ancient σμοϋ τών Ιερών πρός τά κύρια σημεία τοϋ όρίζοντος
Greece, 1950, σ. 49, τούς μέ κανονικόν προσανατολι- ίδέ επίσης καί A. ν. GERKAN, Griechische Stadt-
σμόν ναούς υπολογίζει είς 80%. Περί τού προσανατολι- anlagen, 1924, σ· 80.
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κόν προς Α. προσανατολισμόν, είναι φανερόν, ότι άλλος ύπήρξεν ό λόγος τοΰ διαφορε
τικού προσανατολισμού τής άρχαιοτέρας κατασκευής (κατωτ. σ. 43 κ.έξ.).

Ή διάφορος κατεΰθυνσις τών δΰο αρχιτεκτονικών συγκροτημάτων, τού αρχαίου 
Ιερού τού Διός καί τής χριστιανικής βασιλικής, οφείλεται εις την διάφορον φΰσιν τών 
δΰο θρησκειών. Τό πνεύμα τής χριστιανικής πίστεως καί ή έκφράζουσα αυτό χριστια-

Είκ. 15. Κάτοψις τοΰ Ίεροΰ κατά Καραπάνον. 
(Άνατΰπωσις παρά Ρ. L£v£qde, Pyrrhos 234, είκ. 4).

νική αρχιτεκτονική, συγκεντροΰσα καί περικλείουσα έν έαυτή την λατρείαν, αδιάφορα 
προς τό φυσικόν περιβάλλον, επόμενον ήτο να αγνοήσουν αυτό. Τοιουτοτρόπως, ένφ ή 
προς νότον άνάπτυξις τού τοπίου καί ή εκ νότου προσπέλασις εις τό Ιερόν παρεΐχον 
άκατανίκητον ελξιν εις εν εθνικόν λατρευτικόν οικοδόμημα, διά την χριστιανικήν επί
γειον κατοικίαν τής θεότητος ή φΰσις ούδέν ενδιαφέρον ένεΐχεν. Άντιθ'έτως εις την άρ- 
χαίαν Δωδώνην ή λατρεία ήσκεΐτο εξ αρχής ύπαιθρίως, ότε δέ περί τό 400 π.Χ. άνηγέρθη 
τό πρώτον λατρευτικόν οικοδόμημα, τούτο υπήρξε ταπεινός ναΐσκος, έξυπηρετών τάς 
άνάγκας τής υπαιθρίου λατρείας' διότι εκ τών δύο στοιχείων, έξ ών άπετελέσθη ή αρχική 
κατασκευή, δηλαδή τού ναΐσκου καί τού έκ τριπόδων περιβόλου (είκ. 92), άντικαταστα- 
θέντος βραδΰτερον υπό τού ίσοδομικού τοίχου (είκ. 38), τό τελευταΐον ενείχε πρωταρχι
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κήν σπουδαιότητα, περιβάλλον καί προστατεϋον την ιερότητα τοΰ χώρου, ένθα ή φηγός, 
ή ιερά κατοικία τοΰ θεού. Ό ναΐσκος ήτο άσήμαντον κτίσμα, τό όποιον παρηγκωνίσθη 
σχεδόν εις την ΒΔ. γωνίαν τοΰ περιβόλου (πίν. 7 καί είκ. 38), προοριζόμενος μόνον 
διά να στέγαση ενδεχομένως τό άγαλμα τοΰ Διός καί τό υπό τής αρχαίας παραδόσεως 
μαρτυρούμενον έδος τής συννάον καί συζΰγου τοΰ υπέρτατου θεού, τής Διώνης λ Αλλ’ 
ή κυρία οδός προσελεΰσεως εις τό Ιερόν διήρχετο κατά μήκος τής προ Ν. έπιμήκους 
κοιλάδος. Ευθύς ώς οί προσκυνηταί διήρχοντο την στενήν διάβασιν εις τό νότιον πέρας 
τής κοιλάδος, βορείως τής Κοπάνης, καί έπορεΰοντο προς τό Ιερόν, άντίκρυξον μακρό- 
θεν καί προσεγγίζοντες ένητένιζον με δέος την γιγαντιαίαν φηγόν, είς τάς ρίζας τής 
όποιας ένώκει ό Ζευς, είς τό φύλλωμα αυτής ένεφώλευον αί προφητικοί περιστεραί, αί 
πελειάδες, εκ τοΰ ψιθύρου δε των φύλλων της έξηγγέλλοντο είς τούς θνητούς αί αψευ
δείς άλήθειαι τής παναρχαίας θεότητος. Θά ήτο λοιπόν περίεργον έάν ό ναΐσκος καί ό 
προ αυτού περίβολος, άποτελούμενος εκ τριπόδων, βραδύτερον δέ εξ ίσοδομικοΰ τοίχου, 
παρεγνώριζον την πραγματικότητα ταύτην. Επόμενον ήτο ή είσοδος εντός τοΰ άβά- 
του χώρου νά εΰρίσκηται επί τής πλευράς τής έστραμμένης προς τον άξονα προσελεύ- 
σεως των προσκυνητών, δηλαδή τής νοτίας. Ό εισερχόμενος διά τής εισόδου τοΰ ίσο- 
δομικοΰ περιβόλου (πίν. 7, είκ. 38)εύρίοκετο υπό τήν σκιάν τής ίεράς δρυός. Προς τά αρι
στερά είς τό βάθος ύπήρχεν ό ναΐσκος, έστραμμένος έ'τι νοτιώτερον προς τον άξονα τής 
κοιλάδος, προβάλλων διαγωνίως, ώστε νά είναι όραταί αί δύο βασικαί διαστάσεις του 
κατ’ άρχαίαν συνήθειαν. Ούτως ένεκα ειδικών λόγων, τής υπαίθρου λατρείας, τής θέ- 
σεως τοΰ ίεροΰ δένδρου καί τής κατά μήκος τής κοιλάδος προσελεΰσεως τοΰ θεατού, τό 
τέμενος μετά τοΰ ναΐσκου έ'λαβον Ν.-ΝΑ. προσανατολισμόν, ενδιάμεσον κατεύθυνσιν 
μεταξύ κοιλάδος καί δρυός.

Τό φαινόμενον τούτο τής συγκεντρώσεως καί προσαρμογής τών ιερών οικοδομη
μάτων πέριξ τοΰ λατρευτικού πυρήνος, χωρίς όμως ταΰτα νά έχουν άποβάλει τήν αυτονο
μίαν των, είναι τόσον παλαιόν όσον καί ή ιστορία τής θρησκευτικής αρχιτεκτονικής2. 
Ή άπαίτησις μάλιστα αυτή αποβαίνει ζωηροτέρα άπό τοΰ 4ου π.Χ. ιδίως αίώνος καί 
μετέπειτα3. ’Ήδη τά προπύλαια τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών με τον τονισμόν τοΰ 
άμφιπροστύλου χαρακτήρός των προσδίδουν είς τό αρχιτεκτονικόν σύνολον ένιαίαν 
κατεύθυνσιν, σύμφωνον με τήν διαμόρφωσήν τοΰ ίεροΰ βράχου 4. ’Ιδία όμως είς τά 

ιστικά Τερά, τά όποια τό πρώτον άνεπτύχθησαν κατά τούς χρόνους τούτους, άνευ 
προϋπαρχούσης δεσμεύσεως αρχιτεκτονικής ή λατρευτικής, εκφράζεται σαφέστερον παν

ί 'Υπό τής αρχαίας παραδόσεως μαρτυρεΐται ή ΐπαρ- 
ξις έν Δωδώνη αγάλματος ή εδονς τής Διώνης, τό όποιον 
έκόσμουν οΐ ’Αθηναίοι, άποστέλλοντες κατ’ έτος, συμφώ- 
νως πρός χρησμόν έκ Δωδώνης, θεωρίαν μέ πλούσια 
δώρα καί θυσίας (ΥΠΕΡΕΙΔΗΣ, Υπέρ Εύξενίππου, 24-25, 
πρβλ. σχετικώς καί A. Β. Cook, Class. Rev. 17, 1908, 
σ. 181). Πιθανώς παρόμοιον έ'δος τοΰ Διός συνεστεγάζετο 
είς τόν ναόν τοΰτον έν Δωδώνη, αν καί περί αΰτοΰ ούδέν 
μαρτυρεΐται. Εντός τοΰ σηκοΰ πάντως ούδέν ίχνος βά
θρου άνευρέθη.

2 I. ΚΟΝΤΗΣ, τό Ιερόν τής ’Ολυμπίας κατά τόν

Δ' π.Χ. αί., 1958, σ. 28 κ.έξ. R. Martin, L’urbanisme 
dans la Grece antique, σ. 258 καί 261-2. ’Αλλά πιθα
νώς καί ή ανάγκη επίσης αποφυγής οπτικής συγχύσεως 
έκ τής προβολής τής δρυός έπί τοΰ ναοΰ (είκ. 38) έπέ- 
βαλε τήν πρός Δ. τοποθέτησίν του. (Σχετικώς κατωτ. 
σ. 45).

3 W. Zschietzschmann, Kunstgeschichte der 
Griechen und Romer, Stuttgart 1955, σ. 176-177. 
I. ΚΟΝΤΗΣ, έ.ά. σ. 74 κ.έξ.

4 W. Zschietzschmann, έ.ά. 177-178. Πρβλ. καί 
R. Martin, έ.ά. 262 κ.έξ.

3
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τός άλλου τό νέον πνεϋμα Το Άσκληπιεΐον τής Κώ καί ή άνω άκρόπολις χοΰ Περ
γάμου, ένθα έκ τών οκτώ Τερών ούδέν λαμβάνει τον κανονικόν προσανατολισμόν, άλλ’ 
έ'καστον στρέφεται προς διάφορον σημεΐον τοϋ όρίζοντος, συμφώνως προς τάς απαιτή
σεις τοΰ φυσικού περιβάλίιοντος κα'ι την πολιοδομικήν κατάστασιν, είναι έκ τών χαρά
κτη ριστικωτέρων παραδειγμάτων τής προσαρμογής τοΰ ναοΰ προς την φΰσιν και επο
μένως προς τό σημειον όράσεως 2. Κα'ι εις την Μίλητον έπίσης τά Ιερά είναι προσανα
τολισμένα συμφώνως προς τό σχέδιον τών δρόμων. Χωρίς να θέλωμεν νά τονίσωμεν 
ιδιαιτέρως ότι ό οΰχ'ι σημαντικός άρχιτέκτων τοϋ αρχικού οικοδομικού πυρήνος τοΰ 
Μαντείου τοϋ τέλους τοϋ 5ου ή τών αρχών τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος ήτο φορεύς τών νέων 
άντΛήψεων, ύπογραμμίζομεν ότι ό χαρακτήρ ακριβώς τής λατρείας, ή θέσις τοϋ Ίεροϋ 
κα'ι τό φυσικόν περιβάλλον έπέβα?ιον κυρίως την προς Ν.-ΝΑ. κατεύθυνσιν τούτου, 
είς εποχήν, κατά την οποίαν ή άπόκλισις από τοϋ κανονικού προσανατολισμού τών Τε
ρών εΐχεν άποβή πλέον συνειδητή.

Την ανάγκην ταΰτην ήσθάνθησαν έντονωτέραν οί ελληνιστικοί αρχιτέκτονες τοϋ 
3ου π.Χ. αίώνος, οί όποιοι έδωσαν την οριστικήν αρχιτεκτονικήν διάταξιν είς τό Τερόν. 
Είς τό υπό μελέτην οικοδόμημα, ιδίως με τήν προσθήκην τοϋ προστύλου τετραστύλου 
ναού καί τού προς Ν. προπύλου περί τά τέλη τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος, είναι φανερά ή 
προσπάθεια τονισμού τοϋ μεγάλου άξονος τοϋ οικοδομήματος καί τής υπαγωγής του 
είς τον άξονα τοϋ συνόλου αρχιτεκτονικού π?ιαισίου τοϋ Ιερού (πίν. 4Ε1), τό όποιον 
έπίσης προσηρμόσθη προς τον άξονα τής κοιλάδος (είκ. 4). Είναι χαρακτηριστικόν, ότι 
έκ τών τεσσάρων εισόδων τοϋ ίεροϋ περιβόλου, αί όποΐαι άνταποκρίνονται γενικώς 
προς τά σημεία τοΰ όρίζοντος 3, ύπεγραμμίσθη έμφαντικώς ή έπί τής ΝΔ. γωνίας τούτου 
κυρία είσοδος διά τών εκατέρωθεν πύργων καί τής δικιονίου προστάσεως, διά τής 
όποιας διέρχεται ό νοητός άξων τής κοιλάδος, καταλήγων είς τό ήμέτερον οικοδό
μημα Ε1, έκεΐ ένθα ΰψούτο ή ύψίκομος δρϋς (πίν. 4, είκ. 15).

Ή κατά τον άξονα τής κοιλάδος άνάπτυξις τοϋ αρχιτεκτονικού σχεδίου έν τώ 
συνόλω είναι τοιαύτη, ώστε αί έπί μέρους κατασκευαί, ό περίβολος μετά τών εισόδων 
καί τών έσωτερικώς τών μακρών πλευρών τούτου στοών καί τών άφιερωτικών βά
θρων, οί λοιποί ναοί (Α, Θ, Ζ, Λ) καί τά προ αυτών βάθρα, ό άναλημματικός τοίχος Κ, 
ό βαστάζων τό άνδηρον, έφ’ ού τά οικοδομήματα τής λατρείας, καί ή ώς βάθος έπενερ- 
γούσα νοτία π?ν,ευρά τοΰ τείχους τής άκροπόλεως, νά υπηρετούν είς τήν κεντρικήν ιδέαν 
τής λατρείας, τήν άνάδειξιν τοϋ οικοδομήματος Ε1. Περί αυτό είναι διατεταγμένα τά

1 Τη. Fyfe, Hellenistic Architecture, 1936, 
σ. 172.

2 W. Zschietzschmann, ε ά· σ. 177. R. Martin, 
ε.ά. σ. 262. I. ΚΟΝΤΗΣ, ε.ά. Wycherley, How 
the Greeks built cities, σ. 91. A. v. GERKAN, ε.ά. 
104 -105. Οί δύο ναοί τοΰ Ίεροϋ τοΰ Λιμένος τής Κώ 
(άρχαί 1ου π.Χ. αί.) μέ νοτίαν κατεύθυνσιν είναι έστραμ- 
μένοι πρός τόν λιμένα. Ή διαμόρφωσις τοΰ Ίεροϋ τής 
Λινδίας Άθηνάς Ρόδου έπί τής τριγωνικής άκροπόλεως, 
μέ τόν άρχαιότερον πυρήνα, τά προπύλαια, καί δυτικώς 
τούτων τόν άμφιπρόστυλον ναόν τών' πρωίμων ελληνι
στικών χρόνων, λαμβάνει τήν τελικήν μορφήν περί τό

200 π.Χ. διά τής κατασκευής τής μεγάλης στοάς μορ
φής Π, ούτως ώστε τό σύνολον νά προσαρμόζηται «στο 
φυσικό σχήμα καί στόν άξονα τοΰ βράχου» καί «δίνουν 
μια άρχιτεκτονική, πού μοιάζει νά έκφράζη πιό καθαρά 
καί παντοτινά τήν ουσία του» (Χρ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Ρό
δος, Άθήναι 1949, σ. 119 κ.έξ, σ. 128, σχετικώς καί 
I. ΚΟΝΤΗΣ, ε.ά. σ. 74 κ.έξ.).

3 Τέσσαρες έπίσης είσοδοι, άντιστοιχοΰσαι πρός τά 
τέσσαρα σημεία τοΰ όρίζοντος, υπάρχουν καί είς τό 
Ιερόν τής ’Άλτεως. ’Εσχάτως όμως άπεκαλύφθη καί 
έτέρα πύλη παρά τήν ΝΔ. γωνίαν τής άκροπόλεως, πλη
σίον τοΰ θεάτρου,πρός επικοινωνίαν μέ τό Ιερόν.
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λοιπά ιερά οικοδομήματα, ώς δορυφόροι τής ίεράς κατοικίας τής ύψίστης θεότητος.
’Αναμφιβόλους ή όλη σύνταξις τών οικοδομών τοΰ 'Ιερού, ύπαγορευθεΐσα υπό των 

απαιτήσεων τοΰ τοπίου, δηλαδή υπό τοΰ σημείου όράσεως καί υπό τής δρυός, τοΰ άρχε- 
γόνου πυρήνος τής λατρείας, μαρτυρεί αντιλήψεις ελληνιστικών χρόνων.

Ύπερθεν τοΰ Ίεροΰ και έπ'ι τοΰ χαμηλού γηλόφου (μεγίστου ύψους 30 (ΐ.) ΰι[ιοΰ- 
ται ό περίβολος τής άκροπόλεως τών αρχών τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος πιθανώς, ό όποιος ε’ιςτό 
σχέδιον Καραπάνου (είκ. 15) παρουσιάζει μίαν μόνον είσοδον έπ'ι τής ανατολικής πλευ
ράς Επόμενον ήτο να άναζητηθή καί πύλη τις έπί τής νοτίας πλευράς τοΰ τείχους, 
φέρουσα εις επικοινωνίαν την άκρόπολιν μέ τό Ιερόν. Πράγματι περί τό μέσον τής νο
τίας πλευράς τοΰ τείχους δοκιμαστική έρευνα άπεκάλυψε πύλην, συνδέουσαν άπ’ ευθείας 
τό 'Ιερόν μέ τήν άκρόπολιν (πίν. I)2. ’Αμέσως άνατολικώς τής πυλίδος ταύτης 
καί ό τετράγωνος πύργος, ό προστατεύων τήν είσοδον έκ τής δεξιάς πλευράς. Τελευ
ταίως όμως άπεκαλύφθη καί έτέρα εύρυτέρα πύλη μετά δύο ορθογωνίων πύργων 
εκατέρωθεν έπί τοΰ δυτικού άκρου τής νοτίας πλευράς τοΰ τείχους, έπικοινωνοΰσα άπ’ 
εύΟείας μετά τοΰ κοίλου τοΰ θεάτρου καί τοΰ προς νότον Ίεροΰ3.

2. έδαφος και στρωματογραφία. ’Ας ίδωμεν τώρα δι’ ολίγων τον τρόπον τής 
διαμορφώσεως τοΰ εδάφους καί τών έπιχώσεων. Τό έπί τών προπόδων τοΰ γηλόφου 
βορειότερον τμήμα τοΰ Ίεροΰ, τό περιλαμβάνον τά οικοδομήματα τής λατρείας Α- Λ, 
παρουσιάζει, ώς εϊπομεν, ομαλήν κατωφέρειαν άπό Β. προς Ν. καί άπό Α. προς Δ. 
(πίν. 3, τομή Α~Α', Β-Β', είκ. 1-2). Ένεκα τής κλίσεως ταύτης αί έπιχώσεις, παρασυρό-

ναών Α, Θ, Ε1, κυμαινόμενοι άπό 0.50-1.10 μ. Τής προς Δ. όμως τοΰ Ε1 όμαλωτέρας 
περιοχής, μάλιστα δε τής μεταξύ τών Ζ καί Λ οικοδομών, αί έπιχώσεις είναι παχύτεροι, 
άνερχόμεναι εις 3 -3.20 μ. Κατά τό σημεΐον τούτο, δυτικώς τοΰ Η, ή στρωματογραφία, 
ούσα περίπου όριζοντία, είχεν ώς εξής (είκ. 16). Τό άνώτερον στρώμα, σχηματισθέν άπό 
τών τελευταίων ρωμαϊκών χρόνων καί μετέπειτα, ειχεν ύψος περί τά 2 μ. περίπου 4. 
Τοΰ άρχαίου στρώματος ή άνωτέρα στρώσις, ύψους 0.40-0.50 μ., περιέχουσα κεράμους 
στέγης, λιθάρια καί λατύπην, περιελάμβανεν ευρήματα ρωμαϊκά καί ελληνιστικά, άνερ- 
χόμενα μέχρι τών περί τό 300 π.Χ. χρόνων.

Επειδή ή λατύπη παρουσιάζεται όλονέν άφθονωτέρα, καθόσον ή σκαφή προσ- 
ήγγιζε προς τό οικοδόμημα Ε2, πιθανώς αΰτη προέρχεται έκ τής κατασκευής τοΰ 
ύποστύλου τούτου οικοδομήματος, τό όποιον επομένως δεν είναι άρχαιότερον τοΰ 
3ου π.Χ. αίώνος5. Καθαρωτέρα έμφανίζεται ή κλασσική στρώσις υπό τήν έλ?α]νιστικήν, 
πάχ. 0.30-0.40 μ., περιέχουσα μελανά καί λιπαρά χώματα, μετά μικρών λιθαρίων ένίοτε, 
καί ευρήματα άπό τών άρχών τοΰ 6ου π.Χ. αί. περίπου μέχρι τέλους τοΰ 4ου π.Χ. αί. 
’Εντός αυτής άνευρίσκεται καί ή χειροποίητος προϊστορική κεραμεική II μέ τήν πλα
στικήν διακόσμησιν. Ή κατωτάτη τέλος στρώσις, καθαρά καί μελανή, πάχ. 0.30-0.40 μ.

1 Dodone, σ. 11. λεται έν μέρει εις τήν άπόρριψιν χωμάτων έκ τών
2 ΠΑΕ 1955, σ. 173. παλαιοτέρων άνασκαφών.
3 Ή πύλη, άποκαλυφθεΐσα τήν άνοιξιν τοΰ 1962, δέν 5 ’Έκθεσιν περί τής δοκιμαστικής σκαφικής έρεύ- 

δηλώνεται εις τούς πίνακας 1 καί 4(ίδέ ΑΔ έ.ά.σ. 13,σχ.6). νης τούτου ίδέ εις ΠΑΕ 1929, σ. 110 καί 1953, σ. 161-2
4 Τό μέγα ϋψο; τής μεταγενεστέρας έπιχώσεως όφεί- (Δ. ΕυαγγελιΔΗΣ).
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Τοπογραφικόν διάγραμμα τοϋ χώρου τής Δωδώνης.
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’Εγκάρσιοι (Β - Β', Α-Α') καί κατά μήκος (Γ - Γ') τομαί τής Ιερός οικίας.
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Κάτοψις τοϋ ίεροϋ τής Δωδώνης περ'ι τό τέλος τοϋ 3ου π.Χ. at.
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Άναπαράστασις τής κατόψεως καί τής προσόψεως τής ίερΰς οικίας (β' ήμισυ τοϋ 4ου π.Χ. αί.).
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