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νης α, τον δέ Πάνα ήρμήνευσεν ώς συμβολίζοντα τον πανικόν ΰπό τοΰ οποίου κατε- 
λήφθησαν οί Γαλάται κατά την μεγάλην νίκην τοΰ ’Αντιγόνου Γόνατά (277 π.Χ.)1 2· 
Επειδή ή ενέργεια αΰτη τοΰ Φιλίππου δεν δΰναται να άπέχη πολύ των χρόνων τής κατα
στροφής τοΰ Ίεροΰ, αί δύο τελευταΐαι δεκαετίαι τοΰ 3ου π.Χ. αί. καί. μάλιστα ή προ
τελευταία (219-210 π.Χ.) είναι ασφαλώς ό χρόνος τής κατασκευής τοΰ ναοΰ καί τοΰ 
πρόπυλου. Με την χρονολόγησιν ταΰτην συμφωνοΰν ή μορφή τοΰ κιονόκρανου καί τής 
ιωνικής βάσεως, των ολίγων κεραμεικών ευρημάτων (σ. 107-8), ή τεχνική τής καλύτερον 
σωζομένηςκρηπΐδος τοΰ προπύλου, μαρτυροΰσα είσέτι επιμελή εργασίαν των καλών ελ
ληνιστικών χρόνων, όπως καί αί άρμονικαί άναλογίαι τοΰ έσωτερικοΰ, περί τών οποίων 
έκτενώς εις τό κεφάλαιον Θ.

Δ'. ΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΜΕΤΑΣΚΕΥΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ

Ύπεράνω τοΰ βορείου τοίχου τοΰ σηκοΰ τοΰ τετραστύλου ναοΰ άπεκαλύφθη κατά 
τήν άνασκαφήν σειρά έξ οκτώ ορθογωνίων λίθων, διαστάσεων 0.45X0.85X0.40 μ., 
βαίνουσα έφ’ ολοκλήρου τοΰ πλάτους τοΰ τετραστύλου ναοΰ (είκ. 24). Τό γεγονός, ότι 
μεταξύ τής στρώσεως ταύτης καί τοΰ θεμελίου τής Β. πλευράς τοΰ σηκοΰ μεσολαβεί 
στρώμα γής, ΰψους 0.30 μ., μαρτυρεί ότι οί λίθοι ειχον τοποθετηθή εκεί μετά τήν ορι
στικήν εγκατάλειψην καί έρείπωσιν τοΰ Ίεροΰ 3. Έπί τής εσωτερικής επιφάνειας τών 
τοίχων τοΰ σηκοΰ καί τοΰ αδύτου καί εντός τών έπιχώσεων τούτου άνευρέθησαν κατά 
τάς παλαιοτέρας καί προσφάτους άνασκαφάς πολλά τεμάχια άσβεστοχρισμάτων 4, τά 
όποια έκάλυπτον, ώς φαίνεται, τήν εσωτερικήν έπιφάνειαν τών τοίχων.

’Ανεξακρίβωτος τυγχάνει ή σημασία σειράς μεγάλων λίθων, μήκους 7.60 μ., κατά 
μήκος τής ανατολικής πλευράς τοΰ τετραστύλου ναοΰ (πίν. 2 Γ2 Γ'2, είκ. 82 δεξιά), άρ- 
χομένη έκ τής ΝΑ. γωνίας καί άπολήγουσα ολίγον βορειότερον τοΰ στυλοβάτου τής

1 Τό Θερμόν κατά τό φθινόπωρου δέν ήτο μόνον 
πλήρες σιτηρών, αλλά καί πολλών άλλων αγαθών ένε
κα τών προσεχών ενιαυσίων εορτών, τών Θερμικών 
(ΠΟΛΥΒ. V 8, 5. F. Walbank, Commentary on Po
lybius, σ. 576. Περί τής θεοσεβείας τοΰ Φιλίππου, 
ΠΟΛΥΒ· XVIII 1. 7). Περί τής θρησκευτικής πολιτι
κής τοΰ βασιλέως εις πολλά ιερά, F. Waebank, 
Philip V, σ. 267 κ.έξ.

2 F. Walbank, Commentary, έ.ά. Ιδέ καί Ρ. Fran
ks, Jahr. Num. Geldgesch. 7, 1956, σ. 90-91, τόν 
αν τ όν, ΑΑ 1958, σ. 58, ένθα ή σχετική βιβλιογρα
φία, ομοίως A. Β. Brett, Athena Alkidemos of 
Pella, σ. 55-72, πίν. XII, u-i5, ίδίφ σ. 63. Head ΗΝ2, 
1911, σ. 231, είκ. 144. Η. Gaebi.er, Die antiken 
Miinzen Nordgriechenlands III, πίν. XXXIV, 1-2.

3 Ή καταστροφή καί ή έξαφάνισις τοΰ αρχαίου ‘Ιε
ρού πρέπει νά άποδοθή ασφαλώς εις τήν έπικράτησιν 
τών Χριστιανών καί εις τήν περισυλλογήν τοΰ μόλυ
βδου τών συνδέσμων τών λίθων. Τό τελευταΐον τοΰτο 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έκ τοΰ γεγονότος ότι, εκτός

τριών συνδέσμων έπί τής Α. πλευράς τοΰ ναΐσκου, 
ούδείς άλλος σύνδεσμος διεσώθη κατά χώραν. ’Ακόμη 
καί οι δύο σύνδεσμοι σχήματος διπλοΰ ταΰ τής ύπό 
τήν μνη μονευθεϊσαν έπίχωσιν Β. πλευράς τοΰ ση
κοΰ είχον άποσπασθή πολύ πρό τής τοποθετήσεως τών 
8 ορθογωνίων λίθων (είκ. 22). Εντός τών χωμάτων 
τούτων εύρέθησαν θραύσμα άνθεμωτοϋ ήγεμόνος 
καλυπτήρος ελληνιστικών χρόνων, δύο χαλκά νομίσμα
τα τών χρόνων τής Δημοκρατίας (234/3 -168/7 π.Χ., 
α':κεφαλή Διός αριστερά, β': κεραυνός, ΑΠΕΙ - ΡΩΤΑΝ). 
Βαθύτερον έπί τοΰ στερεοΰ, αμέσως ύπεράνω τοΰ λί
θου Β' 6 (πίν. 2), ήτοι έντός τής θεμελιώσεως, άνεύ- 
ρομεν τό ανωτέρω μνημονευθέν χαλκοΰν νόμισμα τών 
χρόνων τοΰ Πύρρου, (κεραυνός, Β(ασιλέως), μονόγραμ
μα τοΰ Πύρρου, όπερ συμφωνεί απολύτως πρός τήν 
χρονολόγησιν τοΰ πρώτου έλληνιστικοΰ οικοδομήματος 
εις τούς χρόνους 297 - 274 π. X.

4 Τοιαΰτα λείψανα είχε παρατηρήσει καί παλαιότε- 
ρον ό Δ. Ευαγγελιδης, ΠΑΕ 1930, σ. 54, 1931, σ. 84.
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ΒΑ. στοάς. Επειδή οί λίθοι, επί μιας σειράς τοποθετημένοι, προέρχονται εκ τοΰ τε
τράστυλου ναοϋ, διότι έφ’ ενός των λίθων διακρίνονται αύλακες συνδέσεως, όμοιαι 
ακριβώς προς τάς αύλακας τοΰ ελληνιστικού ναοϋ, έπεται δτι ούτοι έτοποθετήθησαν 
εκεί μετά την διάλυσιν τοΰ ναού είτε υπό των Χριστιανών είτε ίσως υπό τών νεω- 
τέρων άνασκαφέων.

Μεταβολή έπήλθεν είς τον προ τής προσόψεως τοΰ οικοδομήματος χώρον καί 
κατά τό δυτικώς τοΰ πρόπυλου τμήμα, ένθα τά βάθρα 2-4, προ τών οποίων κατεσκευά- 
σθη τοίχος άναλημματικός σχήματος Γ, με μήκος πλευρών 4.35 μ. και 1.80 μ. (είκ. 67 
καί 70). Κατεσκευασμένος μέ ακανόνιστους λίθους τυχαίως ληφθέντας 1 και μέ χρή- 
σιν ασβέστου, ως συνδετικής ύλης, ύψους 1.05 μ. καί πάχους 1.05 μ., πατεϊ κατά μεν 
τό δυτικόν πέρας επί τοΰ βάθρου 4, άνατολικώς δέ φαίνεται δτι συνεδέετο άρχικώς με 
τήν δυτικήν πλευράν τοΰ πρόπυλου, από τοΰ οποίου άφίσταται σήμερον 1.90 μ. Τό τοι- 
χάριον, έξαφανίσαν τό βάθρον 4 καί άσψαλώς τά 2 καί 3, έπεΐχε θέσιν άναλημματικοΰ 
τοίχου, διά νά συγκρατή τά μεταξύ τούτου καί τής προσόψεως τοΰ κτηρίου χώματα, 
διά τών οποίων έπεκαλύφθησαν τά άχρηστευθέντα κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους 
βάθρα 2 - 4. Τον άναλημματικόν χαρακτήρα τοΰ τοίχου δεικνύει επίσης καί ή άμε?ιής 
κατασκευή τής προς τό οικοδόμημα πλευράς έν σχέσει προς εξωτερικήν. Ή κατασκευή 
τούτου, ως ύποθέτουσα τήν άχρήστευσιν τών βάθρων 2-4, είναι ρωμαϊκών χρόνων.

Έάν μέ τήν ρωμαϊκήν κατάκτησιν (168/7) έβ?ιάβη αυτό τούτο τό οικοδόμημα τής 
λατρείας, δπως έπυρπολήθη καί τό ελληνιστικόν θέατρον, περί τούτου ούδεμίαν ένδειξιν 
παρέσχον αί άνασκαφαί.

Κατά τούς χρόνους τοΰ Στράβωνος τό Ιερόν διήρχετο πάντως ημέρας παρακμής, 
αποτέλεσμα τής έρημώσεως καί τής πτωχείας έκ τής καταστροφής υπό τών ρωμαϊκών 
λεγεώνων τοΰ Αιμίλιου Παύλου 1 2. ’Αλλά κατά τον 2ον μ.Χ. αί. ό Παυσανίας (I 17.5) 
χαρακτηρίζει τούτο άξιον ·&έας. Μεταξύ λοιπόν τοΰ τέλους τοΰ 1ου π.Χ. αί. καί τών 
μέσων τοΰ 2ου μ.Χ. αί. τό πανάρχαιον κέντρον λατρείας είχεν άνοικοδομηθή σημαντι- 
κώς, ώστε νά προκαλή τό ενδιαφέρον τοΰ περιηγητοΰ. Τήν άνασυγκρότησιν καί ακμήν 
τοΰ Τεροΰ υποθέτει επίσης ή κατά τό έτος 132 μ.Χ. πιθανώς έπίσκεψις τοΰ Άδρια- 
νοΰ 3. Τούτο έπεβεβαιώθη εσχάτως έκ τών άνασκαφών τοΰ ελληνιστικού θεάτρου, διά 
τών οποίων διεπιστώθη ή μεταβολή τής ορχήστρας είς αρέναν πιθανώτατα κατά τούς 
χρόνους τοΰ Αύγούστου καί έκ τής έπιγραφής τών μέσων περίπου τοΰ 3ου μ.Χ. αί., 
μνημονευόμενης υπό Κυριάκου του ΕΞ Αγκωνος 4.

1 Μεταξύ τών λίθων είναι έντειχισμένη και κυβική 
λίθινη βάσις μέ ορθογώνιον εγκοπήν πρός έδρασιν λί
θινης έπιγραφής.

2 Στραβ. VII 7.9 (327).
3 Ίδέ σχετικώς ΖΐΕΗΒΝ, RE I, στ. 512 (CIG 1822).
4 'Η άνοικοδόμησις τοΰ ναοϋ τοΰ Άρείου Διός τής 

Πασσαρώνος έγένετο κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους, 
Δ. Ευαγγελιδης, ΠΑΕ 1952, σ. 311. Σ. Δακαρης, Άφιέ- 
ρωμαείς τήνΉπειρον, σ. 66 καί σ. 79-80. Έπίσηςή ενε
πίγραφος βάσις τής Λιβίας, συζύγου τοΰ Αύγουστου, 
αποτελεί ένδειξιν περί τοΰ ενδιαφέροντος τοΰ Αύγου

στου καί τής συζύγου του υπέρ τοΰ Ίεροΰ. Περί τής 
μετατροπής τοΰ θεάτρου είς αρέναν, Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, 
ΑΔ έ.ά· 35 έξ. Προσωρινήν δημοσίευσιν τοΰ κειμένου 
τής έπιγραφής τοΰ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ίδέ έν BCH 81, 1960, 
σ. 744-15. Πρβλ. καί Ρ. Franks, Die antiken Mun' 
zen, σ. 30, ύποσ. 17, πίν. 58, 4. Ο. Riemann, BCH 1, 
1877, σ. 294 (89). C. Carapanos, Dodone, σ. 158. 
RKISCH, RE I, στ. 1213 -14, έν λ. Dodona. Τά υπό 
τοΰ ΛΟΥΚΙΑΝ. Ίκαρομένιππος 24, περί τής παρακμής 
τοΰ Ίεροΰ λεγάμενα στεροΰνται έπομένως πραγματικής 
ση μασίας.
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