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Επίσης έπιγραφή χοΰ 4ου π.Χ. αί., άνευρεθεΐσα εντός τοΰ 'Ιερού, όμιλεΐ περ'ι οίκων μέ 
αυλήν καί διώροφα δωμάτια- πιθανώς τό οικοδόμημα Ε είναι οί οίκοι τής επιγραφής 
ή άλλως ή Ιερά οικία λ

δ'. ΧΡΟΝΟΛΟ ΓΗΙΙΣ

Τά αρχιτεκτονικά ευρήματα είναι τοιαϋτα, ώστε δεν είναι δυνατή ή εξαγωγή έξ 
αυτών βεβαίων χρονολογικών συμπερασμάτων. Καλυτέραν βάσιν χρονολογήσεωςθά ήτο 
δυνατόν να παράσχουν τά εκ τών παλαιοτέρων άνασκαψών τοΰ καθηγητού Δ. Εύαγγε- 
λίδου καί τά εκ τών προσφάτων ερευνών κεραμεικά ευρήματα τής στέγης. Έκ τούτων 
τά ολίγα συντρίμματα άνθεμωτών ηγεμόνων καλυπτήρων έκ πηλού υποδεικνύουν μάλ
λον προχωρημένους ελληνιστικούς χρόνους (τέλος 3ου-άρχάς 20'1 αί., ίδέ κατάλογον 
άρ. 10, 11, 14-16, 21) καί διά τούτο πρέπει νά συσχετισθοΰν μέ τήν άνοικοδόμησιν τοΰ 
κτηρίου ολίγον προ τού τέλους τού 301’ π.Χ. αίώνος (κατωτ. σ. 98κ.έξ.). Επειδή δετά λοιπά 
πήλινα κεραμεικά χρονολογούνται, ώς εϊδομεν, από τών περί τό 400 π.Χ. χρόνων ή καί 
ολίγον βραδύτερον, δυνάμεθα νά συνδέσωμεν μέ τό περιγραφέν οικοδόμημά μας τά 
λοιπά ευρήματα τής στέγης, δύο έκ λίθου άνθεμωτά μέτωπα ηγεμόνων καλυπτήρων 
καί δύο λεοντόκρανα (ίδέ κατάλογον 23 - 26, πίν. 13 καί 14α), τά όποια τυπολογικώς 
ανήκουν εις τον προχωρημένον 4ον ή καί εις τάς άρχάς τού 3ου π.Χ. αί., εις τούς πρωί
μους δηλαδή ελληνιστικούς χρόνους.

Εις πρωίμους ελληνιστικούς χρόνους ανάγεται καί τό ανωτέρω μνημονευθέν τε- 
μάχιον κιονοκράνου έκ μαλακού κιτρινωπού πωρολίθου τοΰ Δημοτικού Μουσείου 
Ίωαννίνων (άνωτ. σ. 64, είκ. 58), τό όποιον άνεγνωρίσθη επί τή βάσει φωτογραφίας 
τών αρχείων τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ύπό τον προέχοντα έχΐνον τό σχοινοειδές 
κόσμημα περιβάλλει τήν βάσιν τού έχίνου ώς μίσχος καλυκομόρφου άνθους, τό όποιον 
συναντώμεν εις Κασσώπην (είκ. 78), Αιτωλίαν, Μακεδονίαν, ’Ολυμπίαν κ. ά. (κεφά- 
λαιονΓ). Ότε, μετά τήν καταστροφήν τής Δωδώνης ύπό τών Αίτωλών (219 π.Χ.), τό 
Ιερόν άνωκοδομήθη, ό ψαμμιτόλιθος, ευκόλως άποτριβόμενος έκ τής έπηρείας τής 
ατμόσφαιρας, έγκατελείφθη καί άντ’ αυτού έχρησιμοποιήθη, ώς ε’ίπομεν, ό άνθεκτικώ- 
τερος ασβεστόλιθος. Έκ τοιούτου υλικού είναι κατεσκευασμένον τό σχεδόν άρτιον κιο- 
νόκρανον, άνευρεθέν παρά τό πρόπυλον τού Ε1 (είκ. 88). Παρά τάς βαρείας αναλογίας 
καί τήν έλλειψιν όργανικότητος τών μελών, τό κιονόκρανον τούτο τού τέλους τού 
3ου π.Χ.αί. μαρτυρεί τήν έκ τού παλαιοτέρου καταγωγήν του. Επομένως τά δύο 
τμήματα κιονοκράνων τών εικόνων 56 - 58 είναι αρχαιότερα τού έτους 219 π.Χ.

Πάντως χρόνους ούχί μεταγενεστέρους τοΰ 3ου αίώνος μαρτυρεί επίσης ή καλή έρ- 
γασία τής κρηπΐδος τού περιβόλου καί ιδία τού τοιχοβάτου καί τών ορθοστατών, μέ τήν 
περιτένειαν, τό άπεργον καί τούς διακοσμητικούς τεκτονικούς αγκώνας 2. Ή χρήσις

1 Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΠΑΕ 1891, σ. 130, Τό Ιερόν τοΰ 
’Ασκληπιού, σ. 130.

2 Διδακτική είναι ή τεχνική συγγένεια τών μνημείων 
τής γείτονος Αιτωλοακαρνανίας, ώς π.χ. τοΰ ναού τοΰ

Διός εν Στράτω, τοΰ Μολυκρείου, τής Άλυζίας, ΑΝ. Ορ- 
ΛΑΝΔΟΣ, ΑΔ 8, 1923, σ. 1 κ.έξ., 1924-25, παράρτ. σ. 58. 
Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, ΑΕ 1930, σ. 141 κ.έξ. Συγγενή επίσης τε
χνικήν άνευρίσκομεν εις τον μνημειώδη πύργον, έφ’ ού
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επίσης των συνδέσμων I είναι τυπικόν γνώρισμα των ελληνιστικών κα'ι των ρωμαϊκών 
ιδία χρόνων λ Την περίοδον ταΰτην, παλαιοτέραν πάντως τοΰ 2ου π.Χ. αί., υποδεικνύει 
καί τό προ τής προσόψεως καί δυτικώς τοΰ προπΰλου βάθρον 2, τό όποιον έπί τή βάσει 
τής μορφής τοΰ κυματίου καί τής μορψής τών γραμμάτων (άνωτ. σ. 76) δΰναται νά 
θεωρηΰή οΰχί μεταγενέστερον τοΰ τέλους τοΰ 3ου π.Χ. αί. ’Ασφαλώς ή θέσις τοΰ βά
θρου 2 υποθέτει την ΰπαρξιν τοΰ έλληνιστικοΰ περιβόλου μετά τών στοών, όστις πρέ
πει νά είναι σύγχρονος ή αρχαιότερος τής βάσεως. ’Ιδία όμως ή άνεύρεσις εντός τοΰ 
θεμελίου Β' 6 (πίν. 2), άνήκοντος εις τον έξωτερικόν τοίχον τοΰ κτηρίου, χαλκοΰ νομί
σματος τών χρόνων τοΰ Πύρρου (κατωτ. σ. 95 καί ΰποσ. 2) ενισχύει σοβαρώς την άπο- 
ψιν, ότι ή κατασκευή αυτή είναι έργον τών χρόνων τοΰ μεγάλου τούτου ήγεμόνος.

Άλλα καί ή μορφή τής κατόψεως με τήν περίστυλον αυλήν, περιβαλλομένην υπό 
τών τριών στοών, καί μέ τήν είσοδον ακριβώς εις τό μέσον τής προσόψεως, μαρτυρεί 
αρχιτεκτονικήν τών ελληνιστικών χρόνων. Ή σύγκρισις δύο συγγενών οικοδομημάτων, 
τοΰ καταγωγίου τής Έπιδαύρου καί τοΰ ανακτόρου τής Παλατίτσας, δεικνύει τήν 
έπελθοΰσαν μεταβολήν είς τάς αντιλήψεις περί τής αρχιτεκτονικής τοΰ χώρου. Εις τό 
πρώτον, έργον τοΰ 4ου π.Χ. αί., ή είσοδος δεν εύρίσκεται έπί τοΰ κεντρικού άξονος τοΰ 
οικοδομήματος καί τής περιστύλου αυλής, ενώ είς τό δεύτερον, τών αρχών τοΰ 
3 ου π.χ. αί., ό άξων τοΰ προπύλου διέρχεται ακριβώς διά τοΰ κέντρου τοΰ μεσαίου 
κίονος τής περιστύλου αυλής, τέμνει δε τό οικοδόμημα είς τό μέσον ακριβώς 2. Ή τά- 
σις αΰτη προς συμμετρικήν καί κατ’ άξονα διάταξιν τών επί μέρους αρχιτεκτονικών 
μορφών είναι προτίμησις τών ελληνιστικών ιδία χρόνων 3.

’Ιδιαιτέρως χρήσιμον προς χρονολόγησιν τοΰ οικοδομήματος είναι τό Ιερόν τοΰ 
Διός Σωτήρος τής Μεγαλοπόλεως, διότι αί ομοιότητες είναι τόσον προφανείς, ώστε 
δυσκόλως θά ήδυνάμεθα νά άρνηθώμεν τήν έμμεσον τουλάχιστον άλληλεξάρτησίν των. 
Τό Ιερόν σύγκειται έκ ναοΰ μετ’ αύλής, περιβαλλομένης υπό τεσσάρων διπλών στοών, 
πλήν τής προς τό μέρος τοΰ ναοΰ δυτικής στοάς, οΰσης τριπλής (είκ. 77) 4. Ή σχέσις 
τών εξωτερικών πλευρών 9 : 10, ή θέσις τοΰ ναοΰ, τοΰ οποίου ή μεν όπισθία στενή

ό ναός Β3 τής Ααφρίας έν Καλυδώνι, Ε. Dyggve, Das 
Laphrion, der Tempelbezirk von Kalydon, Koben- 
havn 1948, o. 31, είκ. 23 καί 31, πίν. 28, χρονολογού- 
μενον είς τήν δεκαετίαν 370-360 π.Χ.

1 W. Dinsmoor, έ ά. σ. 175. Ε. Dyggve, Das 
Laphrion, σ. 261. Η. Thompson, Hesperia 6, 1937, 
σ. 92, 102-3. Ο. BronEer, Corinth I, IV, σ. 96. 
An. ΟρλαΝΛΟΣ, Τά υλικά δομής, τ. Β', σ. 187-189.

2 Τοΰτο βεβαίως ισχύει, έφ’ δσον δεν συνυπολογισθή 
τό βόρειον άκραϊον τμήμα τοΰ μακεδονικού ανακτόρου, 
άλλως ό κεντρικός άξων συμπίπτει μέ τόν βόρειον τοίχον 
τών προπυλαίων, ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ - ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ - ΜΟΥ- 
ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ, Τό ανάκτορο τής Παλα
τίτσας, 1961, σ. 15, πίν. I. Κάτοψιν ίδέ καί είς Κ. Ρω- 
μαιον, ΑΕ 1953-54, Α’, σ. 143, είκ· 2. Τήν αυτήν βασι- 
κώς συμμετρίαν, ώς πρός τόν έκ Β· προς Ν. άξονα, 
παρουσιάζει καί τό έπί τοΰ υψώματος 33 τής Δημη- 
τριάδος μέγα τετράγωνον οικοδόμημα τών χρόνιαν τοΰ

Δημητρίου ή τοΰ υίοΰ του ’Αντιγόνου, άρχικώς έρμη- 
νευθέν ώς μεγαλοπρεπής στοά ή ναός τοΰ Σαραπείου, 
Α. Αρβανιτοπουλος, ΠΑΕ 1908, σ. 210, 1912, σ. 168, 
Γραπταί στήλαι τής Δημητριάδος - Παγασών, σ. 92, ή 
ώς οικοδόμημα τής άγοράς, Stahlin - Meyer-Heid- 
ner, Pagasai und Demetrias, 1934, σ. 108 κ.έξ., εσχά
τως δμως έπιτυχώς άναγνωρισΟέν ώς τό μακεδονικόν 
άνάκτορον τοΰ Δημητρίου ή τοΰ ’Αντιγόνου, Ν. ΠΑΠΑ- 
ΧΑΤΖΗΣ, Θεσσαλικά Α', 1958, σ. 16 κ. έξ.

3 Σύγκρινε επίσης καί τήν έπί τοΰ άξονος άκριβώς 
τοποδέτησιν τής εισόδου τής Παλαίστρας τής ’Ολυμ
πίας (3ου ή 2ου π·Χ. αί.).

4 Ε. Gardner - W. Loring κ.ά., Excavations at 
Megalopolis, London 1892, σ. 52 κ.έξ., είκ. 55, πίν. 14. 
Gjerstad, έ.ά. R. Martin, ε.ά. σ. 525, είκ. 77. 
I. ΚΟΝΤΗΣ, τό ‘Ιερόν τής ’Ολυμπίας, σ. 81, πίν. 16α, 
ό αυτός, Αί ελληνιστικά! διαμορφώσεις, 1956, σ. 17.
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πλευρά συμπίπτει μέ τον αντίστοιχον τοίχον τοΰ έξωτερικοΰ περιβόλου ή δε πρό- 
στασις μετά τοΰ προνάου προβάλλει έντός τής αυλής, ή έπ'ι τής προσόψεως και έπ'ι τοΰ 
κεντρικοΰ άξονος τοποθέτησις τοΰ πρόπυλου, ό αριθμός των κιόνων τής έξωτερικής 
κιονοστοιχίας (8x8), μέ μεταξόνιον ακριβώς τό αυτό (1.68 μ.), ή ΰπαρξις ανισοϋψούς 
κρηπΐδος τοΰ περιβόλου, έφ’ ής βαίνουν ό τοιχοβάτης και οί όρθοστάται, καθ’ όμοιον 
ακριβώς τρόπον ειργασμένοι ή αί λοιπά! τεχνικά! συγγένειαι, διά νά περιορισθώμεν 
εις τάς μάλλον έντυπωτικάς ομοιότητας, μαρτυρούν περ! τής στενής σχέσεώς των εν γέ- 
νει. Παρατηρούνται βεβαίως διαφοραί τινες ε’ις τάς λεπτομέρειας, ώς ή χρήσις διπλών 
ή κα! τριπλών στοών, τό δεύτερον πρόπυλον έπ'ι τού βορείου τοίχου τοΰ περιβόλου 3, 
ή έξάστυλος πρόστασις προ τοΰ τετραστύλου προνάου, άλλ’ αί διάφορά! αύται είναι αί

Είκ. 78. Κιονόκρανον Κασσώπης (3ου π.Χ. αί.).

συνήθεις παραλλαγα! ενός αρχιτεκτονικού τύπου 4. Άτυχώς δ χρόνος τής κατασκευής 
τοΰ Ιερού τούτου τής Μεγαλοπόλεως, ίδρυθείσης τό 369 π.Χ., δεν είναι γνωστός, ελ
λείψει επαρκών αρχιτεκτονικών στοιχείων 6.

1 Ό όπίσθιος τοίχος τοΰ περιβόλου έχει έξαφανισθή, 
άλλ’ οί άνασκάψαντες έδέχθησαν, έπί xfj βάσει μερι
κών ιχνών, ότι ή οπίσθια πλευρά τοΰ ναοΰ εΰρίσκετο έπί 
τής αυτής γραμμής μέ τόν τοίχον τοΰ περιβόλου, 
Megalopolis, σ. 56.

2 Αυτόθι σ. 53 κ.έξ.
3 Τό πρόπυλον τοϋτο οί άνασκάψαντες ήρμήνευσαν 

ώς εξέδραν, προστεθεΐσαν μάλλον μεταγενεστέρως (αυ
τόθι σ. 54), άλλ’ ό Knoblauch, ΑΑ 1942, στ. 148, 
μεταγενεστέρως έρευνήσας τό ζήτημα, κατέληξεν εις τό 
συμπέρασμα δτι εις τήν θέσιν τής νεωτέρας εξέδρας 
προϋπήρχε πρόπυλον, σύγχρονον πρός τό λοιπόν οικο
δόμημα. Δυο επίσης πρόπυλα, τήν πρόστασιν τών Κο
ρών έπί τής νοτιάς πλευράς καί τό πρόπυλον έπί τής 
βορείου είχε καί τό Έρέχθειον, ιερόν χθονίας έπίσης 
λατρείας.

4 Ή προσθήκη τής έξαστύλου προστάσεως φαίνεται 
ρωμαϊκών χρόνων, δτε εμφανίζεται τοιαυτη τάσις. Διά 
τόν λόγον τούτον ή θεμελίωσις τής πρό τοΰ προνάου 
προστάσεως άποτελεϊται έκ πωρολίθου, εν άντιθέσει 
πρός τήν λοιπήν θεμελίωσιν έκ κροκαλοπαγούς. Προσέτι 
σφζόμενον τμήμα τού ΝΔ. στυλοβάτου τής προστάσεως 
φέρει σύνδεσμον σχήματος j \ άντί τών πελεκομόρφων

τού περιβόλου (Megalopolis, σ. 55-56 καί 53, ύποσ. 1). 
Πρβλ.έπίσης τήν έξάστυλον πρόστασιν τών χρόνων τού 
Άντωνίνου Πίου εις τόν προγενέστερον ναόν τής Δήμη- 
τρος εις Πέργαμον, W. Dorpfeld, AM 37, 1910-11, 
πίν XV, C, εις τόν ναόν τής Β. πλευράς τής άγοράς τής 
Μιλήτου (1ου π.Χ. αί.), Wiegand, Milet I, 6, πίν. XXV. 
Δεύτερος έξάστυλος πρόναος προσετέθη έπίσης κατά 
τούς ρωμαϊκούς χρόνους πρό τού προϋπάρχοντος προ
νάου (3ου π.Χ. αί.) τού Ιερού τής Δεσποίνης εις Λυκό- 
σουραν, G. Dickins, BSA 12, 1905-6, σ. 112 κ.έξ. 
Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ, Κατάλογος τού Μουσείου Λυκοσού
ρας, 1911, σ. 10 κ.έξ. Ή τελευταία περίπτωσις παρου
σιάζει ιδιαίτερον ένδιαφέρον, διότι τό Ιερόν τής Δε
σποίνης ύπήγετο εις τήν δικαιοδοσίαν τών Μεγαλοπολι- 
τών ή τουλάχιστον εις τήν συγκυριαρχίαν τούτων μετά 
τών Λυκοσουρέων, συμφιόνως πρός έπιγραφάς τοΰ 'Ιε
ρού (Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ, έ.ά. σ. 17-18). Επομένως ή 
ύπόθεσις, δτι άμφότεραι αί προσθήκαι προστάσεων εί
ναι σύγχρονον έργον τών Μεγαλοπολιτών (χρόνοι ρω
μαϊκοί), είναι πιθανωτάτη, δεδομένου δτι καί ή πρό- 
στασις τοΰ 'Ιερού τής Μεγαλοπόλεως φαίνεται μεταγε
νέστερα προσθήκη.

5 Οί άνασκαφεΐς δεν ήδυνήθησαν νά πραγματοποιή-
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Θί άνασκάψαντες, σιηριχθέντες εις τούς πελεκομόρφους συνδέσμους, όμοιους 
προς τούς τής νεωτέρας κατασκευής τής νοτίας στοάς τού Θερσιλείου, καί εις έλάχιστα 
αρχιτεκτονικά ευρήματα, έθεώρησαν τούτο μεταγενέστερον τών χρόνων τής ίδρύσεως 
τής πόλεως (371 -369 π.Χ.). Έκ τμήματος ιωνικής βάσεως των στοών,την οποίαν θεω
ρούν όμοίαν προς τάς βάσεις τών ιωνικών κιόνων τής Φιλιππείου στοάς, χρονολογούν 
τό 'Ιερόν εις τούς χρόνους Φιλίππου τού Β', άλλ’ ή Φιλίππειος στοά συνδέεται μάλλον 
μέ τον Φίλιππον τον Ε' (περ'ι τό 183 π.Χ. αί.) 1. Μεταγενέστερον τού Θερσιλείου και 
πιθανώς σύγχρονον μέ την δευτέραν ακμήν τής πόλεως κατά τούς χρόνους τού τυράν
νου ’Αριστοδήμου έθεώρησε τούτο ό Dorpfeld 2, ένεκα κυρίως τού σχήματος τών 
συνδέσμων και τής χρήσεως κροκαλοπαγών λίθων (breccia) εις τά θεμέλια τής κρη- 
πΐδος, άγνωστων είσέτι εις τό Θερσίλειον (360-350 π.Χ.), καί εις την προ αυτού δω
ρικήν στοάν, τήν έστραμμένην προς τό θέατρον, έν χρήσει όμως εις τήν μεταγενεστέραν 
προσθήκην τής στοάς τού Θερσιλείου, εις τούς κατωτέρους αναβαθμούς αυτής τών 
περί τό 330-320 π.Χ. χρόνων 3.

’Αξιοσημείωτος είναι ή πληροφορία τού ΓΙαυξανιου (VIII 30,10), καθ’ ήν 
είς τήν προ τού ναού αυλήν κα'ι ακριβώς επί τού άξονος αυτού υπήρχε μέγας 
βωμός, επί τού οποίου ήσαν ιδρυμένα τρία αγάλματα έκ πεντελικού μαρμάρου, είκο- 
νίζοντα τον Δία Σωτήρα επί θρόνου, έχοντα δεξιά μέν τήν Μεγάλην Πόλιν, αριστερά 
δέ τήν ’Άρτεμιν Σώτειραν, έργον τού Κηφισοδότου καί τού Ξενοφώντος. Έπί 
τή βάσει τών καλλιτεχνών τούτων θά ήτο δυνατή ή χρονολόγησις τού βωμού καί 
τών αγαλμάτων καί επομένως ό καθορισμός τού terminus ante quem διά τό Ιερόν. 
Επειδή όμως ό τελευταίος τών καλλιτεχνών τυγχάνει άγνωστος άλλοθεν 4, παραμένει 
άβέβαιον περί τίνος Κηφισοδότου πρόκειται, περί τού πατρός τού Πραξιτέλους, τού 
οποίου ή δράσις συμπίπτει μέ τό α' ήμισυ τού 4ου π.Χ. αί. δ, ή περί τού νεωτέ- 
ρου, υιού τού νεωτέρου Πραξιτέλους καί έγγόνου τού πρεσβυτέρου Κηφισοδότου, 
άκμάσαντος κατά τάς τελευταίας δεκαετίας τού 4ου π.Χ. αί. καί περί τάς άρχάς τού 
3ου π.Χ. αί. 5 6. Ό Dorpfeld (έ.ά.) έπί τή βάσει τών αρχαιολογικών δεδομένων χρονο
λογούν τό Ιερόν είς τούς χρόνους τού ’Αριστοδήμου, δέν διστάζει νά άποδώση τά 
αγάλματα είς τον Κηφισόδοτον τον νεώτερον. Ό Lippold, όστις άρχικώς ευρίσκει τάς 
αρχαιολογικός ένδείξεις ανεπαρκείς, διά νά άποκλείση τον πρεσβύτερον Κηφισόδοτον 7, 
βραδύτερον δέν αποκρούει τήν σύμφωνον προς τά αρχιτεκτονικά δεδομένα άποψιν, ότι 
τά αγάλματα δυνατόν νά έποιήθησαν υπό τού υιού τού μεγάλου γλύπτου Πραξιτέλους, 
τού Κηφισοδότου τού νεωτέρου 8.

5 Αύτόθι σ. 223-225. Ό Πλινιος, ΝΗ XXXIV 50, 
τήν ακμήν τοϋ Κηφισοδότου τοποθετεί είς τήν 102ον 
’Ολυμπιάδα (372-368 π.Χ.).

6 G. Lippold, έ.ά. σ. 299. Κατά ΠΛΙΝΙΟΝ (ΝΗ 
XXXIV 51) ή δράσίς του συμπίπτει μέ τήν 121ΐ1ν ’Ο
λυμπιάδα (296-293 π.Χ.). Πιθανώς υπογραφή τοϋ έτους 
344/3 είναι τοϋ Κηφισοδότου τούτου.

7 RE XI, στ. 234-35, έν λ. Kephisodot.
8 ”Ε.ά. σ. 225. Άντιθέτως ό F. Hauser, OJh. 6, 

1903, σ. 103, 22.

σουν τήν πρόθεσίν των, ώς είχον προαναγγείλει (έ.ά. 
σ. 59), τής έπανεξετάσεως δηλαδή τοϋ προβλήματος 
περί τοϋ χρόνου τής κατασκευής τοϋ Ίεροϋ.

1 W. Dinsmoor, έ.ά. σ. 292.

2 AM 18, 1893, σ. 218.

3 Ε. ν. Fibchter, Das Theater in Megalopolis, 
Stuttgart 1931, a. 10 κ.έξ., είκ. 6, πίν. I. Περί τοϋ 
Θερσιλείου ίδέ καί Dinsmoor, έ.ά. σ. 242-3.

4 G. Lippold, Die griechische Plastik, σ. 230-31.
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Νομίζω δτι είναι όρθότερ-ον νά συνδέσωμεν το 'Ιερόν τούτο μέ τον Κηφισόδοτον 
τον νεώτερον. Ή άλληγορική παράστασις τής Μεγαλοπόλεως είναι αντίληψι? τών χρό
νων τούτων (πρβλ. τού Εύτυχίδου έκ Σικυώνος, μαθητου τού Λυσίππου, τό άγαλμα 
τής Τύχης τής ’Αντιόχειας περί το 300 π.Χ.) 'Ωσαύτως πρέπει νά παρατηρήσωμεν ότι ή 
αυστηρά συμμετρία καί ή κατά τον κύριον άξονα διάταξις τών έπί μέρους αρχιτεκτονι
κών μερών τού ναού, τού βωμού καί τού προπύλου (είκ. 77) εντός τού αρχιτεκτονικού 
πλαισίου τών στοών καί τού περιβόλου, ή μορφή τού κυματίου βάσεως ή έπιστέψεως 
παραστάδος, όμοια προς τό κυμάτων τής βάσεως 2 προ τού οικοδομήματος Ε1 τής Δω
δώνης 1 (3°? π.Χ. αιών), καί ιδία ή μορφή τής βάσεως τών ιωνικών κιόνων 1 2, συνη
γορούν υπέρ τού Κηφισοδότου τού νεωτέρου.

Τήν χρονολόγησιν τού οικοδομήματος Ε1 εις τούς πρωίμους ελληνιστικούς 
χρόνους καί δή καί εις τό α τέταρτον τού 3ου π.Χ. αί. στηρίζουν προσέτι σοβαροί 
ιστορικοί λόγοι. Ώς κατώτερον χρονικόν όρων δύναται νά χρησιμεύση ή πλήρης 
καταστροφή τού Ιερού τής Δωδώνης υπό τών Αίτωλών τού Δωριμάχου κατά τό έτος 
219 π.Χ. Ό Πολύβιος (IV 67), περιγράφων συνοπτικώς τάς υπό τών Αίτωλών δια- 
πραχθείσας δηώσεις τής ’Ηπείρου, αφιερώνει έκτενεστέραν περιγραφήν τών γενομένων 
καταστροφών τού 'Ιερού, διότι ή πράξις αυτή άπετέλεσεν ιεροσυλίαν, έπαναληφθεΐσαν 
υπό τού Φιλίππου τού Ε' κατά τό επόμενον έτος (218 π.Χ.) διά τής καταστροφής τού 
Θέρμου 3. Κατά τον ιστορικόν ό Δωρίμαχος παραγενόμενος δε προς το περί την 
Δωδώνην Ιερόν τάς τε στοάς ένέπρησε καί πολλά τών άναΰ'ημάτων διέψίλειρε, κατέσκαψε 
δέ και την ίεράν οικίαν 4. Έκ τούτων προκύπτει ότι προ τού 220 π.Χ. ύπήρχον εν 
Δωδώνη στοαί, ή ιερά οικία, σηκός, πολλά αναθήματα, ώς καί πλείονα τού ενός τε
μένη καί ναοί. Δεδομένου δέ, ότικατά τον 4ον π.Χ. αί. ώς μόνη οίκοδομή'ίστατο ό ναΐ
σκος μετά τού ίσοδομικού τεμένους, προστεθέντος κατά τό γ' τέταρτον τού αίώνος 
(ίδέ άνωτ. σ. 31 κ.έξ. καί 47-8), έπεται ότι μεταξύ τού 330 καί 220 π.Χ. ειχον άνεγερθή 
αί ανωτέρω οίκοδομαί, αί καταστραφεΐσαι υπό τών Αίτωλών, μεταξύ τών οποίων 
λογικόν είναι νά. δεχθώμεν ότι περιελαμβάνετο καί τό στωικόν οικοδόμημα Ε1 , 
τό όποιον μάλιστα βασίμως δύναται νά ταυτισθή μέ τήν ίεράν οικίαν τού Πολυβίου. 
Έκ τού ΔΙΟΔΩΡΟΥ προσέτι πληροφορούμεθα ότι ό Μέγας ’Αλέξανδρος είχε σχεδιάσει 
καί άφήκεν άνεκτέλεστον τό πρόγραμμα τής κατασκευής εξ ναών πολυτελών εις εξ 'Ιερά 
τής Ελλάδος, μεταξύ τών όποιων καί τού ναού (ασφαλώς τού Διός) τής Δωδώνης, αντί 
1500 ταλάντων 5. Ή απόφασις τού Μ. ’Αλεξάνδρου νά έξωραΐση τό 'Ιερόν τής Δω-

1 Megalopolis, σ. 43, είκ. 58.
2 Αύτ. σ. 57. είκ. 53, ίδέ καί κατωτέρω.
3 ΠΟΛΥΒ. V 9, 1-4. Σχετικώς W. Tarn, CAH VII, 

1928, σ. 765 κ.έξ. Β. Niese, Geschichte der Grie- 
chischen und Makedotiiselien Staateti, 1899, σ. 436 
καί 445. M. Rostovtzeff, Social and Economic 
History of the Hellenistic World I, 1953, o. 201. 
F. W. Walbank, Philip V of Macedon, σ. 54-55, 
6 a v τ b c, A Historical Commentary on Polybius, 
o. 522 καί 543 κ.έξ.

4 ΠΟΛΥΒ. IV 67, 1-5. ’Αλλαχού (IX 35, 6) ό Ιστορι

κός αναφέρει ναούς καί τεμένη, καί τους έν Δωδώνη 
ναούς καί τα τεμένη τών ίλεών. Σχετικούς καί ΔίΟΔ. ΣίΚ. 
Άπ. XXVI 10 : τό γάρ περί Δωδώνην μαντεΐον σνλήαας 
ένέπρησε τό Ιερόν πλην τον σηκόν.

5 XVIII 4, 4-5, Ναούς τε καταακενάσαι πολυτελείς έξ,
από ταλάντων χιλίων καί πεντακοαίων έκαστον....... τους δέ
προειρημένους ναούς έδει καταοκεναοϋηναι έν Δήλφ καί 
Δελφοΐς καί Δωδώνη' κατά δέ την Μακεδονίαν εν Δίψ 
μέν τον Διός, έν ’Αμφιπόλει δέ της Τανροπάλου, έν Κνρρφ 
δε της Άΰηνας, πρβλ. καί DYGGVE, ε ά. σ. 95 κ.έξ. 
Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. II 1961, σ. 82-83. Σ. I. Δα- 
ΚΑΡΗΝ, ΑΔ 1960, σ. 6.
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δώνης, προκληθεΐσα κατά πάσαν πιθανότητα υπό τής μητρός του Όλυμπιάδος (ίδέ 
κατωτ. σ. 94-95), κατανοεΐται, εάν έ'χωμεν ύπ’ δψει δτι μέχρι τών χρόνωντοϋ θανάτου 
του τό 'Ιερόν τοϋτο διετήρει την ταπεινήν μορφήν τοΰ ναΐσκου μετά τοΰ ίσοδομικοΰ 
περιβόλου. Τον χρόνον λοιπόν τής κατασκευής τοΰ οικοδομήματος Ε1 πρέπει ν’ άνα- 
ζητήσωμεν μεταξύ τοΰ θανάτου τοΰ μεγάλου δορυκτήτορος και τής καταστροφής τοΰ 
Ίεροΰ υπό τών Αίτωλών (320-219 π.Χ.).

Τήν άνοιξιν τοΰ έτους 274 ό Πύρρος, άφοΰ διέλυσε τον στρατόν τοΰ ’Αντιγόνου, 
άποτελοΰμενον έκ Μακεδόνων και μισθοφόρων Κελτών, παρά τά στενά τοΰ ’Αώου, τήν 
σημερινήν Κλεισούραν τοΰ Τεπελενίου πιθανώτατα, άνηγορεΰθη τό δεύτερον βασιλεύς 
τής Μακεδονίας λ Εις άνάμνησιν τής νίκης του μέρος μέν τών κελτικών ασπίδων άφιέ- 
ρωσεν είς τον ναόν τής Ίτωνίας Άθηνάς, μεταξύ τών Φαρσάλων και τής "Αλου, παρά 
τον Παγασιτικόν1 2, μέρος δέ τών μακεδονικών ασπίδων άνήρτησεν είς τούς κίονας 
τοΰ Τεροΰ τοΰ Διός τής Δωδώνης με τό εξής επίγραμμα, άποδιδόμενον είς τον Λεωνί
δαν τον Ταραντΐνον, τό οποίον άνεγράφη εϊτε έπΐ τών ασπίδων είτε είς τούς τοίχους 
τοΰ Ίεροΰ καί είς τούς κιόνας:

αΐδε πότ Άσίόα γαΐαν επόρϋηοαν πολύχρυσον, 
αΐδε και"Ελλασι (ν') δουλοσύναν επορον.
Νυν δε Διδς ναώ ποτι κίονας ορφανά κειται 
τάς μεγαλανχήτω σκύλα Μακεδονίας 3.

Τό γεγονός, δτι ό Μολοσσός βασιλεύς άνήρτησε τά πολεμικά λάφυρα, συμφώνως 
προς παλαιοτέραν συνήθειαν4, είς τούς κίονας τοΰ ναοΰ τοΰ Διός τής Δωδώνης, υπο
θέτει ασφαλώς τήν ΰπαρξιν τοΰ περιστύλου τεμένους καί αποκλείει κατηγορηματικώς 
τήν διατήρησιν τοΰ παλαιοτέρου ίσοδομικοΰ περιβόλου μέ τον άνευ κιόνων ναΐσκον. 
Προφανώς αί είς τό Ιερόν άνατεθεισαι μακεδονικοί ασπίδες άνηρτήθησαν είς τούς 
21 κίονας τής περιστύλου αυλής, τό δέ επίγραμμα έχαράχθη ή είς τάς ασπίδας ή είς 
τον θριγκόν καί είς τούς τοίχους τών στοών. Είς τήν περίοδον άρα 320-274 π.Χ. 
πρέπει νά τοποθετήσωμεν τον χρόνον τής άνεγέρσεώς των.

’Αλλά τό άνώτερον χρονικόν δριονδύναται νά περιορισθή έτι μάλλον, διότι οί χρό
νοι άπό τοΰ θανάτου έν ’Ιταλία τοΰ Μολοσσοΰ βασιλέως ’Αλεξάνδρου τοΰ Α', άδελφοΰ 
τής Όλυμπιάδος, μέχρι τής δευτέρας καί οριστικής έπανόδου έκ τής εξορίας τοΰ Πύρ-

1 Περί τών γεγονότων τούτων έσχάτο>ς ό D. Κιε- 

nast, RE έν λ. Pyrrhos, στ. 53. Ρ. LTvequk, Pyr
rhos, σ. 561 κ.έξ. W. Tarn, Antigonos Gonatas, 
σ. 264-5.

2 Τήν έξήγησιν τής υπό τοϋ Πύρρου άναθέσεως τών 
κελτικών άσπίδων είς τό Ιερόν τής Ίτωνίας ’Αθήνας 
τής αχαϊκής Φθιώτιδος παρέχομεν είς τήν πρός έκδο- 
σιν μελέτην μας, *Οί γενεαλογικοί μΰθοι τών Μολοσ- 
σών».

3 ΠΛΟΥΤ. Πύρρος 26, 5-10. ΔίΟΔ. Σικ. XXII 22.
Παυς. I 13, 2-3. Αντη. Ραι,. VI 130 Σχετικώς καί 
W. Tarn, Antigonos Gonatas, σ. 265, 242. G. Gross, 

Epirus, σ. 84 καί 120-21. F. Susemihl, Geschichte 
der griech. Literatur in der Alexandrinerzeit II,

σ. 535, ύποσ. 81. M. Launey, Recherches sur les 
armees hellenistiques, Paris 1949, a. 500. D. Kie- 

nast, e.a. στ. 53. Τήν πατρότητα τοΰ Λεωνίδου απο
κρούει ό LivEQUE, έ.ά. σ. 566.

4 Άνάθεσις ύπό τοϋ Πύρρου άσπίδων είς τό Ιερόν 
τής Δωδώνης, λαφύρων τής πρώτης νίκης του κατά 
τών Ρωμαίων έν Ήρακλεία (280 π.Χ.), εΐχεν ήδη προ- 
ηγηθή. Τμήμα τοιαύτης άσπίδος τοϋ Έθνικοΰ ’Αρχαιο
λογικού Μουσείου, άνευρεθέν υπό τοΰ Καραπάνου, δια
σώζει μέρος τής αναθηματικής επιγραφής, Syll. 
392=SGDI 1368 καί εσχάτως Ρ· Franks, Alt Epi
rus, σ. 62 κ. έξ. Γενικώτερον περί τών αναθηματικών 
τούτων έπιγραφών, Μ. Launey, RecherchesII, σ. 960 
κ.έξ.
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ρου (297 π.Χ.), είναι περίοδος μεγάλων ανωμαλιών διά την διαδοχήν τοΰ θρόνου, με 
αποτέλεσμα τήν προσωρινήν κατάργησιν τής βασιλείας και πιθανώς την εξασθένησήν 
τής πολιτικής δυνάμεως τών Μολοσσών, όψειλομένην εις τήν αποτυχίαν τής εκστρα
τείας και τον φόνον τοΰ Αϊακίδου Αλεξάνδρου εις τήν ’Ιταλίαν (331 π.Χ.) λ Ή έξω- 
σις τοΰ βασιλέως Αϊακίδου (317 π.Χ.)1 2, ή έπάνοδος εις τον θρόνον τοΰ νεαροΰ υίοΰ 
του Πΰρρου (307/6 π.Χ. Kienast, στ. 10-11), τή βοήθεια τοΰ Ίλλυριοΰ βασιλέως 
Γλαυκίου, παρά τώ οποίοι νήπιον εΐχε ζητήσει καταφύγιον ό Πύρρος, ή έπακολουθήσασα 
έξωσις (302 π.Χ.) τούτου υπό τοΰ θείου του κα'ι συμβασιλέως, Νεοπτολέμου τοΰ Β',και 
ή οριστική επάνοδός του είς τήν Μολοσσίαν (297 π.Χ.) μέ τήν ύποστήριξιν τοΰ Πτολε
μαίου, αποτελούν τά κυριώτερα έπεισόδια τής τεταραγμένης αυτής περιόδου τοΰ τέλους 
τοΰ 4°" π.Χ. αί. Ή νέα, μακρά σχετικώς, περίοδος τής βασιλείας τοΰ Πύρρου (297 - 
272 π.Χ.) και μάλιστα μετά τον ύπ’ αύτοΰ φόνον τοΰ συμβασιλέως θείου του Νεοπτο
λέμου τοΰΒ', συνωμοτήσαντος ’ίσως κατά τής ζωής τοΰ άνεψιοΰ του, αποτελεί τήν λαμ- 
προτέραν σελίδα τής ’Ηπειρωτικής ιστορίας, πλήρη ούχί μόνον στρατιωτικών επιχειρή
σεων από τής Μακεδονίας μέχρι τής ’Ιταλίας και άπό τής ’Ιλλυρίας μέχρι τής Σπάρτης, 
αλλά καί εκπολιτιστικών έ'ργων. Δυστυχώς ολίγα μόνον γνωρίζομεν περί αυτών, ελλεί
ψει πηγών κα'ι αρχαιολογικών ερευνών.

Δυνάμεδα εν τοΰτοις να σχηματίσωμεν ιδέαν τινά. περί τοΰ εκπολιτιστικού έ'ργου 
τοΰ μεγάλου ήγεμόνος εκ τών καλλιτεχνικών μνημείων, δύο θεάτραιν, ναών, ήροιων, 
ανακτόρων, στοών κτλ., διά τών οποίων έκόσμησεν ό μέγας Πύρρος τήν νέαν πρωτεύ
ουσαν τοΰ βασιλείου του, τήν Άμβρακίαν (295 π.Χ.), τήν οποίαν έ'λαβεν είς αντάλλα
γμα παρά τοΰ ’Αλεξάνδρου τής Μακεδονίας διά τήν παρασχεθεϊσαν είς αύτόν βοήθειαν 
κατά, τοΰ αδελφού του ’Αντιπάτρου3. Κατά τούς χρόνους τούτους έκόπησαν τά 
καλλιτεχνικότερα και πλουσιότερα είς τύπους αργυρά και χρυσά νομίσματα 4.

1 Είς τά γεγονότα ταΰτα άπεδόθη ή σοβαρά πολι
τική μεταβολή έν Ήπείρφ διά τής μετατροπής τοΰ 
Κοινοί τών Μ ο λ ο σ σ ώ ν είς Σ υ μ μ α χ ί α ν 
Ά π ε ι ρωτάν. Σχετικώς ίδέ οσα ενδιαφέροντα πα
ρατηρεί ό Ρ. Franks, ε.ά. σ. 30 κ.έξ. Περί τής κρα- 
τούσης έν Ήπείρφ ανωμάλου καταστάσεως μετά τόν 
φόνον τοΰ ’Αλεξάνδρου τοΰ Α' μέχρι τής οριστικής 
ανόδου τοΰ ΓΙΰρρου είς τόν θρόνον, Ρ. LlivfiQUE, έ·ά. 
σ. 93 κ. έξ. καί 215. D. Kienast, έ'.ά. στ. 9-14. 
G. Cross, ε.ά σ. 43 κ.έξ. Ρ. Franke, Epirus, σ. 44. 
Περί τοΰ χρόνου τής δολοφονίας τοΰ ’Αλεξάνδρου, 
Ρ. Franke, ε.ά. σ. 87, ό αυτός, Die antiken 
Miinzen, σ. 86 καί ύποσ. 9.

2 G. Cross, έ'.ά. σ. 45 κ.έξ. 112 κ. έξ. Ρ. Leve- 
que, ε.ά. σ. 93 κ.έξ. D. Kienast, ε.ά. στ. 10-11. 
Ρ. Franke, Alt-Epirus, σ. 44.

3 Τό γεγονός τοΰτο ύπήρξεν άφορμή νέας άνθήσεως 
τής πόλεως (ΣΤΡΑΒ. VII 7,6. ΠΟΛΥΒ XXI 30, 9), 
τήν όποιαν ό Πύρρος έκόσμησε διά τοΰ Πυρρείου
(ανακτόρων) καί πολλών Ιερών, ώς τοΰ Άσκληπιοΰ, 
τής Άθηνάς, τής Άρτέμιδος Ήγεμόνης, τής Αφρο
δίτης, 6t’ ηρώου τοΰ Αίνείου (Πολυβ. XXII 27, 2.

Liv. XXXVIII, 5. Καλλιμ. 29. Διον. Αλικ. I 50, 4. 
ΠΟΛΥΑΙΝ. Στρατηγ. 52) καί πιθανώς ίεροΰ τοΰ Ήρα- 
κλέους. (Σχετικώς είς τούς γενεαλογικούς μύθους τών 
Μολοσσών.) Ή πόλις ήτο πλήρης γραφών καί αγαλμά
των, τά όποια ό Μ. Φούλβιος άπήγαγεν είς τήν Ρώμην 
τό 189 π.Χ. (ΠΟΛΥΒ. XXI 27, 2. Plin. ΝΗ XXXV 66. 
Liv. ε.ά.). Μεταξύ τούτων συμπεριελαμβάνετο καί 
σύμπλεγμα χαλκοΰν Ήρακλέους Μουσαγέτου καί εννέα 
Μουσών (Plin. ε.ά. Cic. Pro Archia 27), τοΰ όποιου 
παράστασις άνεγνωρίσθη έπί ρωμαϊκών νομισμάτων τοΰ 
έτους 64 π.Χ., μέ τόν Ηρακλή ν καθήμενον επί βράχου 
καί κρούοντα τήν λύραν ή Μοΰσαν είς εννέα παραλ- 
λαγάς, δσαι καί αί Μοΰσαι τοΰ συμπλέγματος (G. Lip- 

pold, RM 33, 1918, σ. 102 καί ύποσ. 1, ό α ύ τ ό ς, 
Handbuch der Areliaologie, σ. 305, πίν. 136, 25-26. 
Ο· Βιε, Die Musen in der antiken Kunst, σ. 24 κ.έξ. 
E. Babblon, Monnaies de la republique romaine 
II, σ. 360-365. Γενικώτερον ίδέ Hirschfeld, RE 
1, 2, στ. 1806 κ.έξ. έν λ. Atribrakia. G. Cross, έ'.ά. σ. 60 
κ.έξ. Ρ. L^vSque, έ·ά. σ. 31 καί 228 κ.έξ. D. Kie
nast, έ'.ά. στ. 18).

4 Περί τής κοπής τούτων είς τά νομισματοκοπεία
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Έάν μέχρι τοΰδε αί φιλοδοξίαι τών Μολοσσών βασιλέων, μέ έξαίρεσιν τον ’Αλέξαν
δρον τον Α', περιωρίζοντο έντός τών Ηπειρωτικών ορίων, μέ τον Πΰρρον ή ’Ήπειρος 
εξέρχεται εις τό πανελλήνιον προσκήνιον, ευθυγραμμίζεται δι’ ενός άλματος προς τα 
λοιπά ελληνιστικά κράτη και προς στιγμήν αναλαμβάνει ηγετικήν θέσιν λ

Ό ΙΊύρρος από νεαράς ηλικίας (20-21 έτών) εστάλη υπό τοΰ γαμβρού του Δη- 
μητρίου και παρέμεινεν επ’ ολίγον εις τό μεγαλύτερον καλλιτεχνικόν και πνευματικόν 
κέντρον τοΰ Ελληνισμού, εις τήν αυλήν τών Πτολεμαίων έν Άλεξανδρεία2. Άνε- 
τράφη ως σύγχρονος ελληνιστικός ήγεμών καί έφιλοδόξησε νά έκτελέση μεγάλα εκπο
λιτιστικά έργα, όις τά τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου καί τών διαδόχων του. Μετά τήν οριστικήν 
επάνοδόν του εις τον θρόνον (297) έκτισε νέαν πόλιν, τήν Βερονικίδα, εις μνήμην τής 
πενθεράς του Βερενίκης επί τής χερσονήσου τής Πρεβέζης 3, πιθανότατα εις τά υψώ
ματα τοΰ Μιχαλιτσίου, βορείως τής Νικοπόλεως, ένθα άνεκαλύψθη εσχάτως νεκροτα- 
φεΐον τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος 4. 'Ως καί οί λοιποί ελληνιστικοί ηγεμόνες, 
παρέλαβε μεθ’ έαυτοΰ κατά τήν εις Ιταλίαν καί Σικελίαν εκστρατείαν ή προσεκάλεσεν 
εις τήν εκεί αυλήν ανθρώπους τών γραμμάτων καί ιστορικούς, ως τον Πρόξενον, τον 
επιγραμματοποιόν Λεωνίδαν τον Ταραντϊνον καί πιθανώς τον ποιητήν Θεόκριτον5. 
Ή προς τά γράμματα καί τάς τέχνας κλίσις τοΰ μεγάλου στρατηγού άποδεικνύεται έκ 
τής συγγραφής τών «Υπομνημάτων» καί τοΰ βιβλίου περί τής θεωρίας τοΰ πολέμου6. 
’Απόγονος τών δύο μεγάλων γενών τοΰ ηρωικού έπους, τοΰ Αιακού καί τοΰ Δαρδάνου, 
έκ τοΰ Νεοπτολέμου, υιού τοΰ Άχιλλέως, καί τής ’Ανδρομάχης, τής χήρας τοΰ Έκτο- 
ρος7, είχε τήν φιλοδοξίαν νά μιμηθή παραλλήλως τά έργα τοΰ Άχιλλέως καί τοΰ

τής Μ. Ελλάδος, έν μέρει δέ καί τής Μακεδονίας 
Head, ΗΝ, σ. 322, εσχάτους Ρ. Frankb, Alt-Epi- 
rus, σ. 87, 6 αυτός, Jahrbuch fiir Numismatik 
und Geldgeschiehte 7, 1956, a. 81. Ό J. Babelon 
(Centennial Volume of the Amer. Num. Society, 
o. 53 κ.έξ., πίν. VII, 1-3) συνδέει μέ τήν άνακήρυξιν τής 
‘Αμβρακίας ώς πρωτευούσης μερικά αργυρά τετρά
δραχμα τοΰ Πύρρου, άρίστης τέχνης, μέ προτομήν τοΰ 
Δωδωναίου Διός πρός αριστερά, έστεφανωμένουμέ κλά- 
δονδρυός,καί επί τής έτέρας δψεως μέ παράστασιν Διώ
νης μέ κάλαθον, καθημένης επί θρόνου, επιγραφήνΤΤΥΡ- 
ΡΟΥ ΒΑίΙΛβΩΣ, καί νπ αυτήν ή υπό τήν προτομήν τοΰ 
Διός τό γράμμα Α, τό όποιον άβασίμως θεωρεί ώς τό 
αρχικόν γράμμα τής πόλεως ’Αμβρακίας.

1 Ρ. LivfiQUE, έ.ά. σ. 641 κ.έξ.
2 Ρ. LIsveque, αύτ. σ. 107-110 καί 641-44. D. Κιε- 

nast, έ.ά. πρβλ. καί Wilamowitz, Hellenistische 
Dichtung in der Zeit des Kallimachos I, a. 35-36. 
Ό ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Πόρρ. 8, περιγράφει μετά χάριτος 
καί ειρωνείας τήν τάσιν τών Διαδόχων νά συμπεριφέ- 
ρωνται, όπως ό μεγάλος στρατηλάτης, ένδυόμενοι πορ
φύρας δορυφορούμενοι, διαλεγόμενοι μεγαλοφιόνως, 
κλίνοντες τόν τράχηλον. ’Αλλά μόνον ό Πύρρος διά τών 
κατορθωμάτων του είχε κινήσει τόν θαυμασμόν τών 
Μακεδόνων, οί όποιοι τόν άπεκάλουν αετόν (ΠΛΟΥΤ. 

Πύρρος 10, αετός καί κεραυνός υπήρξαν τά σύμβολα 
τών Αίακιδών) : Καί γάρ όψιν όροντο και τάχος εοικέναι

και κίνημα τοΐς ’Αλεξάνδρου, καί της φοράς εκείνον καί βίας 
παρά τους αγώνας εν τοντω σκιάς τινας όράσ&αι καί μιμή - 
ματα ■ . . (Πύρρος 8, 1).

3 ΠΛΟΥΤ. Πύρρ. 6, 1. ΑΠΠΙΑΝ. Μιθριδ. 4. Στεφ. 
Βυζ. έν λ. Βερενΐκαι πόλεις (ούτος έσφαλμένως αναφέ
ρει τόν Πύρρον τόν Β' ώς ιδρυτήν τής πόλεως).

4 Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΑΔ 1961, Χρονικά. Ή πόλις το
ποθετείται συνήθως εις τήν θέσιν τής μεταγενεστέρας 
Νικοπόλεως, Ε. Kirsten, παρά Philippson, Die 
griech. Landsch. II, 1, σ. 101 καί 109-110. Oberhum- 
mer, RE III, στ. 286, 2. P. LevEqur, a. 122-23 
(αυτόθιή σχετική βιβλιογραφία).’Αμφιβάλλειό D. Κιε- 

νast, RE έ.ά. στ. 16 (άνάτυπον). 'Ομοίως W. Tarn, 
Ant. Gon., σ. 60. ’Εκ τής περιοχής τοΰ Μιχαλιτσίου 
προέρχεται πιθανώτατα θησαυρός έξ 600 αργυρών νο
μισμάτων, παλαιοτέρων τής ίδρύσεως τής Νικοπόλεως, 
δημοσιευθέντων ύπό τής L. Breglia, σχετικώς Ρ. LA- 
VEOUE, έ'.ά. σ· 236 καί υποσ. 3. Τήν μελέτην τής 
L. Breglia δέν ήδυνήθην νά ϊδω.

5 Ρ. Leveque, έ.ά. σ. 296, σ. 642-3. Σχετική βι
βλιογραφία σ. 675, ύποσημ. 6.

6 Αυτόθι σ· 20, Περί τής πνευματικής προσωπικό- 
τητος τοΰ Πύρρου, σ. 641-44.

7 ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ κατά ΤΖΕΤΖΗΝ, εις Λυκόφρ. Άλεξ. 
στ. 1439=F. Gr. Hist. II Β 115, άπόσπ. 355. Έπίσηςό 
Μ. ’Αλέξανδρος θυσιάζει άποβιβασθείς εις Ίλιον εις 
τόν Πρίαμον, πρόγονόν του έκ μητρός (Αρριαν. ’Ανάβ.
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Μ. ’Αλεξάνδρου λ "Αν ό Άχιλλεύς και ό Μ. ’Αλέξανδρος έδοξάσθησαν εις την ’Ανα
τολήν, ούτος έφιλοδόξησε νά πράξη αντάξιον εργον εις την Δύσιν. Άν ό Μ. ’Αλέξανδρος 
κατέσπειρεν έ'ργα εκπολιτιστικά εις δλον τον κόσμον κα'ι έ?ω.βε την άπόφασιν τοΰ 
έξωραϊσμοΰ τοΰ "Ιερού τής Δωδώνης, ό Πύρρος, έκτος των έργων εις την Άμβρακίαν, 
άνέλαβε την πραγματοποίησιν τοΰ έργου, τό όποιον ό Μ. ’Αλέξανδρος κατέλιπεν εις 
τούς επιγόνους του, τον έξωραϊσμόν τής Δωδώνης I 2. Αί στρατιωτικοί επιχειρήσεις τοΰ 
Πΰρρου, τα εξωτερικά μιμήματα, τό πολιτιστικόν έργον του, τό όποιον τόσον ολίγον 
μάς είναι γνωστόν, ή άνακαίνισις τοΰ 'Ιερού τής Δωδώνης, ή άψιέρωσις πολεμικών λα
φύρων εις τον Παρθενώνα, την Δωδώνην, εις τό Ιερόν τής Λινδίας ’Αθήνας τής Ρό
δου και τής Ίτωνίας ΆΘηνάς τής Θεσσαλίας, φαίνονται έμπνεόμενα εκ τοΰ μεγάλου 
έργου τοΰ προγόνου, τοΰ Μακεδόνος βασιλέως3.

Ή άναμόρφωσις τής Δωδώνης είδικώς, πέριξ τής οποίας συνυφαίνονται καί πολί
τικα! επιδιώξεις, ήτο, ως φαίνεται, εκ τών σοβαρωτέρων μελημάτων τής μολοσσικής 
δυναστείας, διότι ή έπί τοΰ "Ιεροΰ επιρροή είχε καί πολιτικήν σημασίαν4. Χαρακτηρι
στικόν είναι, ότι ή μήτηρ τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου ’Ολυμπίάς, αδελφή τοΰ έν ’Ιταλία φο- 
νευθέντος ’Αλεξάνδρου τοΰ Α', γνωστή διά τάς πολιτικός βλέψεις έπί τής ’Ηπείρου, 
είδε δυσμενώς τήν έκδήλωσιν τοΰ ενδιαφέροντος τών ’Αθηνών προς τό μαντεϊον τής 
Δωδώνης· διότι έχαρακτήρισεν ως έπέμβασιν τούτων εις τά έσωτερικά τής Μολοσσίδος 
τήν αποστολήν θεωρίας μετά πλουσίων δώρων εις τό "Ιερόν καί τήν κόσμησιν 
τοΰ έδους τής Θεάς, συμφώνως προς χρησμόν τοΰ Διός τής Δωδώνης, έπέκρινε δε 
δριμέως τήν συμπεριφοράν αυτήν, ίσχυριζομένη ώς ή χώρα εΐη ή Μολοσοία αυτής, έν ή

I 11, 8). Περί τοΰ μυθικοί) γενεαλογικού δένδρου 
τοΰ Νεοπτολέμου τοΰ Άχιλλέως έκ τοΰ Αιακού ϊδέ πί
νακα παρά Κ. Ker^nyi, Die Heroen der Griechen 
Zurich 1958, σ. 397. K. Schefold, Klassische 
Kunst in Basel, σ. 90. Σχετικώς Wejzsacker έν Ro- 
scher, Mythol. Lexicon III, σ. 167 κ.έξ. C. Robert, 
Die Griechischen Heldensagen 111,2, 2, σ. 1453 κ.έξ· 
G. Reincke, RE XVI, 2, στ. 2440 κ.έξ, M. Nils
son, Studien, σ. 17 κ.έξ., ό αυτός, Myths, Cults, 
Oracles in Ancient Greece, 1951, o. 107. G. Cross, 
Epirus, σ. 7 καί 100κ.έξ. Bottin, Le Musee Beige 29, 
1925, σ. 71 κ·έξ. Σύνοψιν παρά Fr. Pfister, Gotter 
und Heldensagen der Griechen, 1956, o. 199-200. 
P. Lepore, Ricerche, σ. 44 κ.έξ-

1 ΠΑΥΣ. I 12, 1, πρβλ. καί ΔίΟΔ. ΣίΚ. XXI 12. Τήν 
άποψιν ταΰτην, τήν οποίαν άνέπτυξεν έκτενώς τελευ
ταίως ό J, Perret, Les origines de la legende 
troyenne de Rome, 1942, σ. 409 κ.έξ., ό αυτός, 
REA, 1946, σ. 50 κ.έξ., άλλ’ έπεχείρησε νά απο
κρούσε ό A. Momigliano, JRS 35, 1945, σ. 99 κ.έξ. 
ενισχύουν αί παρατηρήσεις τοΰ D. Kienast, έ.ά· στ.28, 
καί 29, στηριζομένου κυρίως έπί τών νομισμάτων, ίδέ 
έπίσης J. Gag£, RHR 145, 1954, σ. 137 κ.έξ. καί 
144 κ.έξ. καί ίδίρ δέ Ρ. LfivfiQUE, έ.ά. σ. 250 κ.έξ.

2 'Αξίζει προσέτι νά σημειωίΐή ή παραλληλία πρά
ξεων τών δύο ηγεμόνων, συγγενών καί συμμάχων άρ-
χικώς, βραδύτερου δέ αντιπάλων, Δημητρίου τού Πο-

λιορκητού καί τοΰ Πύρρου. Ένψ ό πρώτος, ΐνα στε. 
ρεώση τήν έπιρροήν του έπί τών Δελφών, καθιέρωσεν 
εις 'Αθήνας τά Πύθια (290 π.Χ. LivfiQUE, έ ά. σ. 142), 
Ιδρύει τήν Δημητριάδα (περί τό 293 π.Χ.) καί έντός αυ
τής ανάκτορα (έσχάτως ταΰτα άνεγνωρίσθησαν έπί τού 
υψώματος 33 μ. τής Δημητριάδος, Δ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ, 
Θεσσαλικά Α', 1958, σ. 16 κ.έξ.), ό Πύρρος οίκοδομεΐ 
τήν Βερενίκην πόλιν, έξωραΐζει τήν Δωδώνην, ανα
καινίζει ή έγκαινιάζει τά «Νάϊα» (περί τού τελευταίου 
τούτου L. Ziehen, RE 16, 1935, στ. 1584-85. 
W. Tarn, Antig. Gon., σ. 59 καί Ρ. LAvUque, έ.ά 
σ. 232 κ.έξ. Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΑΔ 1960, σ. 30 καί ίιποσ. 64) 
καί κτίζει εις Άμβρακίαν ανάκτορα καί ιερά. Περί τού 
ιερού τής Δωδώνης κατά τούς χρόνους τού Πύρρου, ίδέ 
Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΝ, έ.ά. σ. 4 κ.έξ. (είςύποσ. 2-3 ή σχετική 
βιβλιογραφία) καί Kirsten-Kraiker, Griechenland- 
kunde, 1962, σ. 739-747.

3 Ό ΠΑΥΣ. I 9, 8, ονομάζει τον Μ. ’Αλέξανδρον 
Ηπειρώτην καί τών Αίακιδών, ένεκα τής Μολοσσίδος 
Όλυμπιάδος μητρός του.

4 Κάποιαν έπιρροήν φαίνεται νά ήσκησε τό Μαντεϊον 
κατά τον έλληνικόν άποικισμόν, ΠΛΑΤ. Νόμοι 5,738b-ci 
Ρ. Franke, Die antiken Miinzen, σ. 27, όποσ. 4, 
άλλ’ αί υπό τοΰ J. Gag£ διατυπούμεναι απόψεις περί 
τής έπιδράσεως τής Δωδώνης εις τήν ’Ιταλίαν είναι 
υπερβολικά!, RHR 145, 1954, 1, σ. 137 κ.έξ., ίδίςι δέ 
146, 1954, σ. 18 κ.έξ. καί 147, 1955, σ. 16 κ.έξ.
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το Ιερόν εατιν κα'ι διά τον λόγον αυτόν οϋκουν προσήκει υμάς (τους ’Αθηναίους) των 
εκεί ονδε εν κινεΐν 1.

Ή συμπεριφορά αυτή τής Όλυμπιάδος, αντίθετος προς τά συμφέροντα τοΰ δω- 
δωναίου Ίεροΰ, θά ήτο δυνατόν νά δημιουργήση δυσαρέσκειαν είς τούς Μολοσσούς, 
έκτος εάν εκείνη είχε παράσχει προηγουμένως διαβεβαιώσεις είς τούτους περί τοΰ 
ενδιαφέροντος αυτής καί τοΰ υίοΰ της.

Ούτως έννοοΰμεν διατί ό ’Αλέξανδρος μεταξύ τών προς άνοικοδόμησιν εξ Ιερών 
συμπεριέλαβε και την Δωδώνην. Άλλα τό σχέδιον τούτο, μη πραγματοποιηθέν μέχρι 
τοΰ θανάτου τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, άνέλαβε νά έκτελέση ό Πύρρος, συνεχιστής τοΰ

Είκ. 79. Αί δύο όψεις χαλκοΰ νομίσματος έκ Δωδώνης,

έργου εκείνου, ό νέος κτίστης τοΰ Ίεροΰ. Τοΰ γεγονότος τούτου πιθανήν άπήχησιν 
άνευρίσκομεν είς χαλκοΰν νόμισμα, τό μοναδικόν εν Ήπείρω κοπέν υπό τοΰ Πύρρου, 
έν άντιθέσει προς τά λοιπά νομίσματα, τά όποια ούτος έκοψεν είς τήν Μακεδονίαν 
καί μάλιστα είς τήν Μ. Ελλάδα (άνωτ. σ. 87). Είς τό νόμισμα τούτο επί τής μιας 
μέν δψεως είκονίζεται ό δωδωναΐος Ζεύς με στέφανον δρυός, επί δε τής έτέρας κεραυ
νός εντός στεφάνου δρυός καί επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ1 2.

Έξ άλλου τήν προγενεστέραν μορφήν τοΰ Ίεροΰ κατά τον 4ον π.Χ. αί. φαίνεται ότι 
αποδίδει τό Ηπειρωτικόν νόμισμα τοΰ ιδρύματος St. Florian τής ’Άνω Αυστρίας, τό 
όποιον τελευταίως έπωλήθη είς Βιέννην καί τοΰ όποιου δεύτερον άντίτυπον, αλλά κα
κώς διατηρούμενον, άπόκειται είς τήν συλλογήν τοΰ Νομισματικού Μουσείου ’Αθη
νών (είκ. 79) λ Έπί τής β' όψεως είκονίζονται ή ιερά δρΰς, δύο περιστεραί

1 Υιτερειδ. 'Υπέρ Εΰξενίππου 14-25. ΓΤλουτ. Άλες. 
68, ίδέ καί άνωτ. σ. 91. Ή 'Ολυμπίάς κατέφυγε διά 
δευτέραν φοράν είς τήν Μολοσσίαν τό 831 π.Χ. 
W. Tarn, CAH VI, σ. 354. G. Cross, έ.ά. σ. 43, 

ύποσ· 1, ό δέ 'Υπέρ Εύξενίππου λόγος τοΰ Ύπερείδου 
έξεφωνήθη έν έτος βραδύτεροι· (330 π.Χ ).

2 Brit. Mus. Cat. Thess., σ. 114, άρ. 40-47- Περί 
τής κοπής του είς τήν "Ηπειρον Ρ. Franke, Alt-Epi- 
rus, σ. 87-88.

3 Τό πρώτον έδημοσίευσε τούτο ό J. Arneth, 
liber das Taubenorakel in Dodon a, 1840, εσχάτως δέ 
ό P. Franke AM 71,1956, σ. 60κ.έξ. παρένΟ. πίν. 42, ι-2, 
ό αυτός, Die antiken Munzen, σ 317 κ.εξ. 
Gruppe IV, πίν. 15 V 41, R 51 καί πίν. 64 (μεγέθυν- 
σις). Προσφάτως τό νόμισμα περιήλθεν είς τήν συλλο
γήν Ρ. Franke, οστις εύγενώς παρεχώρησε τήν φωτο
γραφίαν τής είκ. 79.
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εκατέρωθεν τής ρίζης τοϋ δένδρου καί τρίτη έπι τής κορυφής, επί δε τής προσθίας 
αετός, τό σύμβολου τοϋ Διός, καθήμενος έπι τής κορυφής τοϋ Τομάρου όρους (ίδέ και 
άνωτ. σ. ΙΟ,ύποσ. 1). Ότι πρόκειται περί τής ίεράς φηγού τής Δωδώνης καί είκονίζεται 
ενταύθα ή υπό τοϋ ΗΡΟΔΟΤΟΥ αναφερομένη παράδοσις περί τής ίδρύσεως τοϋ Ίεροϋ 
υπό τής πελειάδος ή πελείας (II 55), είναι αναμφισβήτητου Τοϋτο δ Franke έχρο- 
νολόγησεν, επί τή βάσει επαρκών τεκμηρίων, είς τό τελευταϊον τέταρτον τοϋ 4ου π.Χ. αί., 
ενδεχομένως δε καί μέχρι τής πρώτης δεκαετηρίδος τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος 2. Είς τα νο
μίσματα ταϋτα ό τονισμός τής υπαίθρου μορφής τοϋ Ίεροϋ μέ την κυριαρχίαν τής 
δρυός καί τών περιστερών, ή απουσία παντός άρχιτεκτονικοϋ πλαισίου αρμόζουν καλύ
τερον είς την παλαιοτέραν κατάστασιν τοϋ Ίεροϋ, κατά τον 4ον π.Χ. αί., δτε ώς περί
βολος τοϋ ίεροϋ δένδρου έχρησίμευον άρχικώς μεν χαλκοί τρίποδες (κεφάλαιον Ε'), 
βραδΰτερον δέ, κατά τό β' ήμισυ τοϋ αίώνος, ό ίσοδομικός περίβολος3.

Άναμφιβόλως λοιπόν ή μακρά βασιλεία τοϋ Πύρρου είναι ή καταλληλοτέρα τής 
προηγηθείσης περίοδος προς άνοικοδόμησιν τοϋ Ίεροϋ, δτε τον παλαιότερον άπλοΰν 
μετά τεμένους ναΐσκον αντικατέστησε τό στωικόν οικοδόμημα μετ’ αυλής έσωτερικώς, 
κατασκευασθέν μέχρι τοϋ έτους 274 π.Χ. Ή πρώτη άρα είκοσιπενταετία (297 - 
274 π.Χ.), ή διαρρεΰσασα άπό τής οριστικής ανόδου τοϋ Πύρρου είς τον θρόνον μέχρι

1 Ό ΗΡΟΔΟΤΟΣ, τον όποιον ακολουθεί ό Serv. 
Verg. Aen. Ill 466, όμιλεϊ όμως περί μιας περιστε
ράς, προερχόμενης έξ Αίγυπτου, ή οποία, καθίσασα 
επί τής ίεράς δρυός, ώρισε την λατρείαν έν Δωδώνη. 
Άναμφιβόλως ή τοπική παράδοσις περί τριών περιστε
ρών (πελειάδων), αντικατοπτριζόμενη είς τήν παράστα- 
σιν τοΰ νομίσματος, είναι πλέον αξιόπιστος (πρβλ. και 
ΣΤΡΑΒ. VII άπόσπ. Ια, 2). Τοϋτο δύναται νά ύποτεθή καί 
έκτου άριθμοϋτών τριών ίερειών-πελειάδων, κατά τούς 
χρόνους τοΰ Ηροδότου, τής Προμενείας, τήςΤιμαρέτης 
καί τής Νικάνδρης(ΙΙ 55). ’Αμφίβολος παραμένει ή μνεία 
δύο (δισσών) πελειάδων ΰπό τοΰ ΣΟΦΟΚΛ. Τραχ. 172. Με
ρικοί όμως φιλόλογοι διορθώνουν είς τρεις περιστεράς, 
πρβλ. καί ΣΧΟΛ. Σοφ. Τραχ. 172 : Ευριπίδης δε τρεις γε- 
γονέναι φησίν αντάς, ομοίως καί ΠΙΝΔΑΡΟΣ (αΰτ.). Πρβλ. 
καί τό έκ τοΰ βασιλικοΰ τάφου III εντός τής άκροπό- 
λεως τών Μυκηνών περίτμητον έλασμα έκ χρυσοΰ, μέ 
παράστασιν τριών περιστερών επί τών ώμων καί έπ, 
τής κεφαλής τής Θεάς, G. Karo, Schachtgraber von 
Mykenai, 1930-33, πίν. XXVII, πρβλ. καί Μ. Nils
son, G. Gr. Rel. I2, πίν. 23, s, επίσης καί τάςτρεΐς πε
ριστεράς επί τοΰ αποτυπώματος σφραγΐδος έκ Μυκη
νών, A. J. Β. Wace, BSA 24, 1919-21, σ. 205, είκ. 1, 
καί Μ. Nilsson, έ.ά/ πίν. 12, 2. Τήν τριαδικότητα 
έτόνισεν ό Evans, Mycenaean Tree and Pillar Cult, 
JHS 21, 1901, a. 138 κ, έξ.’Ασφαλώςλοιπόν ό Ηρόδοτος 
δέν έπενόησε τήν περί τής περιστεράς διήγησιν, ώς ό 
Μ. Nilsson,έ.ά. σ. 424, άλλ’άπλώς τήν τοπικήνπαράδο- 
σιν περί τώντριώνπεριστερών,άναγομένηνείςπροϊστορι- 
κοΰς χρόνους, προσήρμοσε πρός τήν αιγυπτιακήν παρά- 
δοσιν, τήν όποιαν εΐχεν ακούσει είς Θήβας τής Αίγύ- 
πτου. Είναι γνωστή ή τάσις τοΰ ΗΡΟΔΟΤΟΥ (II 50, πρβλ. 
καί II 51) νά άνάγη τήν καταγωγήν τής ελληνικής λα

τρείας καί τών ονομάτων τών θεών είς τήν Αίγυπτον: 
σχεδόν δέ και πάντων τά συνάμα τα τών ϋεών εξ Αίγυπτου 

ελήλν&ε ες την 'Ελλάδα. Πάντως ή σχέσις τής Δωδώ
νης πρός τό μαντεϊον τοΰ Άμμωνος (A. J. Β. Cook, 
Zeus I, σ. 863 κ.έξ., ό αυτός, Class. Rev. 17, 
1903, σ. 103 κ.έξ.) δέν έπιβεβαιοΰται έκ τών πραγμά
των καί πρέπει νά έγκαταλειφθή. Περί τών περιστερών- 
πελειάδων τής Δωδώνης ίδέ A. J. Β. Cook, αύτ. σ. 185 
κ.έξ., τον αυτόν, Zeus I, σ. 367 κ.έξ. καί 1441 κ.έξ. 
Α. Η. Krappe, Rev. Arch. 36, 1932, σ. 77-93. 
W. KROLL, RE XIX, 1, στ. 265-266 (έν λ. Peleiades), 
VI, A I, Suppl., στ. 906. Γενικώς περί τής περιστεράς 
είς τήν μινωικήν λατρείαν, A. Evans, The Palace of 
Minos, I, o. 222 κ.έξ., IV, σ. 391 κ.έξ., πρβλ. καί II, 
σ. 336 κ.έξ. Μνείαν περί τών έκ Δωδιόνης ομοιωμά
των τών περιστερών τούτων ίδέ είς Ρ. Franke, Alt- 
Epirus, σ· 64, τόν αυτόν, Die antiken Miinzen, 
σ. 322 (αυτόθι καί περί τής άποτροπαίου σημασίας των, 
διατηρηθείσης μέχρι σήμερον είς τήν περιοχήν τών 
Βαλκανίων, ίδίφ δέ Α. Η. Krappe, έ.ά. σ. 82). Είς 
ταΰτα προσθετέα καί μερικά πήλινα ομοιώματα περι
στερών έκ τών άνασκαφών 1952-1959 πέριξτοΰ ναοΰ Λ.

2 Alt-Epirus, σ. 63-64, ό αυτός, Die antiken 
Miinzen, σ. 322.

3 Τό νόμισμα έπομένως φαίνεται νά είναι άρχαιότε- 
ρον τών χρόνων τοΰ Πύρρου καί ένεκα τής μορφολο
γίας τής παραστάσεως, άλλά καί διότι άντικατοπτρίζει 
μάλλον τήν παλαιοτέραν μορφήν τοΰ Ίεροϋ. Ή ΰπό- 
θεσις έπομένως, ότι ή κοπή τοΰ νομίσματος τούτου δυ
νατόν νά συνδέηται μέ τήν όπό τοΰ Πύρρου άνοικοδό- 
μησιν τοΰ ίεροϋ, στερείται έπαρκών στοιχείων, πρβλ. 
Ρ. Franke, Die, antiken Miinzen, σ. 119, ίδίςι δέ 
σ. 321.
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τής δευτέρας εκστρατείας του είς την Μακεδονίαν, είναι ό χρόνος τής κατασκευής τοΰ 
λατρευτικού οικοδομήματος λ Κατά τούς χρόνους τούτους είχεν ίδρυθή καθ’ όλας τάς 
ενδείξεις τό ’Ιερόν τού Διός Σωτήρος τής Μεγαλοπόλεως, τό όποιον έχρησίμευσεν αμέ
σως ή εμμέσως ώς πρότυπον διά την Δωδώνην.

Κατά τούς αυτούς χρόνους φκοδομήθησαν και ό δωρικός τετράστυλος ναός Α, 
άνατολικώς τοΰ Ε1 , αρχαιότερος πάντως τού ναοϋ Θ καί τοΰ πρόςδυσμάς ύποστΰλου 
οικοδομήματος Ε1 2 , ό ναόςΓ καί λίαν πιθανώς ό Ζ, τό θέατρον καί τό τείχος τήςάκρο- 
πόλεως (ίδε κεφάλαιον Η')2. Μέ τούς πρωίμους ελληνιστικούς χρόνους συμφω
νούν τόσον ή τεχνική όσον καί ή αρχιτεκτονική μορφή τοΰ οικοδομήματος. Μέ όμοίαν 
ακριβώς τεχνικήν προς τό Ε1 καί έκ τοΰ αυτού υλικού κατεσκευασμένος παρουσιάζε
ται καί ό δωρικός ναός Α, τοΰ όποιου μερικά έκ πρασινοφαίου ψαμμιτολίθου παλαιό- 
τερα αρχιτεκτονικά μέλη, τρίγλυφοι καί τμήμα γείσου, έντειχισμένα είς τον διαχωρί- 
ζοντα τον πρόναον άπό τοΰ σηκού τοίχον, μαρτυρούν περί τής κατά τό έ'τος 219 π.Χ. 
έπισυμβάσης καταστροφής του3. Ή έπακολουθήσασα μετ’ ολίγον άνοικοδόμησις 
ολοκλήρου τοΰ Ιερού είχεν ώς αποτέλεσμα τήν οριστικήν διαμόρφωσιν τούτου, διά 
τής άνακατασκευής τοΰ κυρίου οικοδομήματος τής λατρείας Ε1 καί τοΰ δωρικού ναού Α 
καί διά τής προσθήκης νέων οικοδομών, λατρευτικών καί υπηρετικών είς τήν λα
τρείαν (Θ, Ε2 ), απάντων ένταχθέντων εντός τραπεζιοσχήμου περιβόλου, ώς αποδίδεται 
είς τό σχέδιον τοΰ Καραπάνου (πίν. 4)4. Κατά τήν αυτήν περίοδον άνωκοδομήθη ή 
σκηνή τοΰ θεάτρου, άντικατεστάθη τό ξύλινον προσκήνιον διά μονίμου λιθίνου καί 
έγένοντο μερικαί άλλαι προσθήκαι.

Περί τής νέας οικοδομικής φάσεως τοΰ κτηρίου Ε1 πραγματευόμεθα είς τό αμέσως 
επόμενον κεφάλαιον.

1 "Ισως θά πρέπει νά συσχετισθή πρός τήν υπό τοΰ 
Πύρρου άνοικοδόμησιν τοΰ Ίεροΰ τό γεγονός, δτι δ 
βασιλεύς εντός μιας εξαετίας (280-274 π.Χ.) αφιέρωσε 
δίς λάφυρα πολέμου είς τήν Δωδώνην, τό πρώτον 
μέν μετά τήν νίκην του είς τήν Ήράκλειαν τής 
’Ιταλίας (280), ακολούθως δέ μετά τήν νίκην του 
κατά τοΰ ’Αντιγόνου Γόνατά καί τήν έκ δευτέρου άνα- 
γόρευσίν του ώς βασιλέως τής Μακεδονίας (274), έν 
άντιθέσει πρός τήν περίοδον 297-280 π.Χ·, περί τής 
όποιας ή γραπτή παράδοσις δέν αναφέρει παρόμοιον 
γεγονός. Έν τοιαύτη περιπτώσει θά ήτο δυνατόν νά 
καθορισθή δ χρόνος άνοικοδομήσεως τοΰ ίεροΰ είς τό 
β' ήμισυ τής βασιλείας του.

2 Περί τοΰ κατά τούς χρόνους τοΰ Πύρρου κατασκευα- 
σθέντος θεάτρου, Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΑΔ ε.ά. σ. 17 κ.έξ. 
Μετά τήν υπό τών Αίτωλών δήωσιν τοΰ ίεροΰ (219) 
χρονολογεί ό Kirsten τήν ϊδρυσιν τοΰ τείχους 
(Philippson, Griech. Landsch., σ. 247 πρβλ. καί 
Kirsten - Kraiker, ε.ά. σ. 746). ’Αλλά νομίζω δτι 
τοΰτο πρέπει νά είναι άρχαιότερον. Ό Η. Ρ. Droge- 
Muller, Gymnasium, ε.ά. σ. 223, χρονολογεί τοΰτο 
άπό τοΰ 4°ν π.Χ. αϊώνος.

3 Κατά τήν πρώτην υπό τοΰ Γ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ (REG

34, 1921, σ. 385 καί 387. ΠΑΕ 1920, σ. 11-12, AJA 27,

1923, σ. 82) γενομένην άνασκαφικήν έρευναν τοΰ δω- 
ρικοΰ ναοΰ Α διετηροΰντο καλώς, έντειχισμένοι επί τοΰ 
σηκοπρονάου τοίχου, τέσσαρες τρίγλυφοι. "Επίσης ό 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ είχε παρατηρήσει στρώμα πυράς, τέ
φραν, άνθρακας καί τεμάχια μετάλλου πυρίκαυστα, 
σχετιζόμενα μέ τήν καταστροφήν τοΰ ναοΰ υπό τών 
Αίτωλών (πρβλ. καί ΠΑΕ 1929, σ. 107). Τό υπό τοΰ 
Δ. Ευαγγελιδη είκονιζόμενον ήμίτομον δωρικοΰ κιο- 
νοκράνου έξ ασβεστόλιθου, ίδέ καί Dyggve, Dod. 
Probl., είκ. 3, έντειχισμένον άλλοτε είς τάν Ν. τοί
χον τής βασιλικής, προέρχεται έκ τοΰ νεωτέρου δωρι- 
κοΰ ναοΰ Α, άνοικοδομηθέντος μετά τήν καταστροφήν 
(219 - 210 π.Χ.), ΠΑΕ ε.ά. σ. 107, είκ. 3, ό δέ υπό τό 
κιονόκρανον δωρικός σφόνδυλος έκ φαιοΰ σχιστόλιθου 
προέρχεται πιθανώς έκ τοΰ άρχαιοτέρου ναοΰ, έξ ών 
καί αί τρίγλυφοι καί τμήμα γείσου μετά προμόχθων καί 
σταγόνων.

4 Τό σχέδιον τοΰ έξωτερικοΰ περιβόλου έλι'ιφθη αύ- 
τούσιον παρά τοΰ Carapanos, Dodone, πίν. III. Περί 
τής νέας οικοδομικής περιόδου καί τοΰ έλληνιστικοΰ 
περιβόλου συντόμως Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΑΔ ε.ά. σ. 6 κ.έξ. 
δ αύτ ός, Antike Kunst, 1963 (les Beiheft), σ. 37-38. 
P. Franke, Die antiken Miinzen, έ'.ά. σ. 27-28. 
Kirsten - Kraiker, έ.ά. σ. 746.
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Κάτοψις τοϋ ίεροϋ τής Δωδώνης περ'ι τό τέλος τοϋ 3ου π.Χ. at.
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