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νοιαν τής έπιγείου κατοικίας τοΰ θεού υπογραμμίζει έπίσης και ό χαρακτηρισμός τοΰ 
οικοδομήματος ώς ίεράς οικίας, δηλούσης την κατ’ εξοχήν θείαν κατοικίαν. Κατά πά
σαν πιθανότητα λοιπόν τά έπίθετα Νάιος-Νάος, Φηγωναιος πρέπει νά 
συσχετισθοΰν με τάς λέξεις ν α ί ω - ν α ό ς (=ίερά οικία), δηλούσας την κατοικίαν τοΰ 
θείου, την διαπιστωθεΐσαν φιλολογικώς και άνασκαφικώς, κατ’ αντιστοιχίαν προς την 
λ. Φηγωναΐος = ό κατοίκων έν φηγφ. Την άποψιν ταΰτην ενισχύει χρηστήριος 
επιγραφή τοΰ 5ου π.Χ. αί. έκ Δωδώνης, εις τήν οποίαν παρά τον Νάιον Δία μνημο
νεύονται καί θεοί σύνναοι, δηλ. σύνοικοι τής κυριαρχικής θεότητος λ

Η'. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Αί έπί σειράν έτών διεξαχθεΐσαι εις εύρεΐαν κλίμακα άνασκαψαί τοΰ Τεροΰ τής 
Δωδώνης αποκλείουν τό ενδεχόμενον άνευρέσεως λειψάνων νεολιθικών, δείγματα των 
όποιων, έστω καί ελάχιστα έπί τοΰ παρόντος, ήλθον εις φώς είς τον προϊστορικόν συν
οικισμόν τής Καστρίτσης, άνατολικώς τοΰ Τεροΰ καί άλλαχοΰ 1 2. Τήν προϊστορικήν κε- 
ραμεικήν τής Δωδώνης αντιπροσωπεύει ή χειροποίητος κεραμεική II καί III, ήτοι 
χονδροειδή αγγεία με άνάγλυψον διακόσμησιν έκ δισκαρίων, έξ αλυσοειδών καί έξ έν- 
τύπου διακοσμήσεως, καί τά τεχνικώς τελειότερα αγγεία (III), τά καστανομέλανα3. 
Αί λεπταϊ έπιχώσεις τοΰ Τεροΰ δεν έπέτρεψαν τήν στρωματογραφικήν χρονολόγησιν 
τούτων ούτε τήν έξακρίβωσιν ποία έκ τών δύο κατηγοριών είναι άρχαιοτέρα. Τυπολο- 
γικώς δυνάμεθα νά τοποθετήσωμεν τήν κεραμεικήν II είς τήν ΠΕ III, τά δέ αγ
γεία III, τά όποια φαίνονται συγγενή πρόςτά λεγάμενα μινύεια αγγεία, από τοΰ τέλους 
τής ΠΕ III ή από τής ME I.

Καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής 2“? π.Χ. χιλιετηρίδος ούδεμία άλλη προϊστορική κε- 
ραμεική νοτίας προελεύσεως έμφανίζεται είς Δωδώνην. Κατά τήν διάρκειαν όμως τοΰ 
13ου π.Χ. αί. παρουσιάζονται μερικά μυκηναϊκά χαλκά αφιερώματα, τά όποια έν συν- 
δυασμφ προς τά άλλα μυκηναϊκής προελεύσεως ευρήματα τοΰ λεκανοπεδίου τών 
Τωαννίνων, τών τάφων τοΰ Καλπακίου καί τών δυτικών ακτών τής Ηπείρου, μαρτυ
ρούν σαφώς περί τής έπικοινωνίας τοΰ χώρου τούτου μετά τής νοτίας Ελλάδος4 
Ή παρουσία των άπεδόθη είς τήν έγκατάστασιν έπί τών ’Ηπειρωτικών ακτών Μυκη- 
ναίων άποίκων 5. Τοιαύτη αποικία, άψορμηθεΐσα πιθανώτατα έκ τής Δ. Πελοπον- 
νήσου, υπήρξαν ή Έφύρα, παρά τον ’Αχέροντα με τήν λατρείαν τοΰ "τλθου, καί ή παρά 
τήν Πάργαν Τορύνη 6.

1 Ή τι. Χρον. 1935, σ. 285, 24. Σύνναοι θεο'ι δύναν- 
ται νά θεωρηθούν ή Διώνη, ή ’Αφροδίτη, ό Διόνυσος, 
λατρευόμενοι εκεί. Έκ ιού προσηγορικού λοιπόν Ζευς 
Ναός, τό Ζευς Νάιος, ώς έκ τοΰ Ζευς Κεραυνός - Ζευς 
Κεραύνιος, Τη. Reinach, Rev. Arch. 6, σ. 102. 
A. Pearson, ε.ά. A. B. Cook, Class. Rev. 17, σ. 178. 
S. I. Dakaris, Antike Kunst, ε.ά. σ. 38.

2 Σ. I. Δακαρης, ΠΑΕ 1951, σ. 177-8, είκ. 2, 1-3, 

καί έκ Σίδερης ΑΔ(1961, Χρονικά), σ. 195-6. Πρβλ. και 
Ε. Lepore, Ricerche, σ. 71-72 καί ΰποσ. 118 (ένθα 
βιβλιογραφία περί νεολιθικών ’Αλβανίας).

3 ΠΑΕ 1951, σ. 178 κ.έξ., 1952, σ. 368 κ.έξ. ΑΕ 1956,

σ. 130, 136 καί ΰποσ. 3. Δ. ΕΥΑΓΓΕΛ1ΔΗΣ, Ήπειρ. 
Χρον. 1935, πρβλ. καί Fr.Schachermeyr, Anzeiger 
fur die Altertumswissenschaft 10, 1957, σ. 95. 
E. Lepore, Ricerche, σ. 74 κ.έξ. N. L. Hammond, 
BSA 1932, σ. 131 κ. έξ.

4 Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΑΕ 1956, σ. 114-153. Τό Έργον 
1958, σ. 97, 1960, σ. 110-111. ΑΔ 1962/3, Χρονικά. 
Ν. K.Sandars, AJA 67, 1963, σ. 117 κ.έξ.

5 Τό Έργον 1960, σ. 110-111.
6 Τό Έργον 1958, σ. 95 κ.έξ., 1960, σ. 110-111. 

ΑΔ 1960, Χρονικά, σ. 205. Archaeology 15,1962, σ. 87. 
Antike Kunst, έ. ά. σ. 48 καί 50.
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Ή έπακολουθήσασα περ'ι τό 1200 π.Χ. εισβολή είς τήν ’Ήπειρον και είς την λοι
πήν Δ. Ελλάδα των βορειοδυτικών λεγομένων φύλων ειχεν ώς αποτέλεσμα τήν δια
κοπήν τών σχέσεων τοΰ Ίεροΰ προς τον νότιον Ελληνισμόν και τήν έγκατάστασιν άνα- 
τολικώς τής Δωδώνης μακεδονικών φύλων, τών Μολοσσών, οί όποιοι μέχρι τοΰ τέλους 
τοΰ 5ου ή τών αρχών τοΰ 4ου π.Χ. αί. δεν ήδυνήθησαν να φθάσουν μέχρι τοΰ 'Ιεροΰ λ 
Τήν διακοπήν τών σχέσεων τούτου προς τήν Ν. Ελλάδα μαρτυρεί ή έ'λλειψις παντός 
αφιερώματος τών πρωτογεωμετρικών και τών γεωμετρικών χρόνων. Μόνον περ'ι τό 
τέλος τοΰ 8ου π.Χ. αίώνος εμφανίζονται κα'ι πάλιν τά νοτίας προελεύσεως χαλκά ευ
ρήματα, κυρίως δε ικανός αριθμός τεμαχίων τριπόδων, εξαρτημάτων λεβήτων, ώς λα- 
βαι κ.ά., τό ύστερογεωμετρικών χρόνων ίππάριον, άγαλμάτια τοΰ τύπου τοΰ πολεμι- 
στοΰ Διός (άνωτ. σ. 126). Τό μέγα κενόν τών πέντε περίπου αιώνων (1230/1200- 
730/700), τό μεταξύ τής εισβολής τών ΒΔ. φύλων και τών ΰστερογεωμετρικών αφιε
ρωμάτων, πληρούν ή εγχώρια κεραμεική και ενδεχομένως τά βορείου προελεύσεως 
ευρήματα 1 2.

Τήν παρουσίαν είς τήν κεντρικήν Ήπειρον κα'ι είς τό Ιερόν τής Δωδώνης 
νοτιοελλαδικών αφιερωμάτων ΰστερογεωμετρικών χρόνων άπεδώσαμεν αλλαχού είς 
τήν έπανασύνδεσιν τής έπικοινωνίας τοΰ ελληνικού κόσμου μετά τοΰ παναρχαίου ελλη
νικού κέντρου λατρείας, όφειλομένης είς τήν εκ νέου έγκατάστασιν επί τών Ηπειρω
τικών ακτών αποικιών τών Ήλείων (720 - 650 π.Χ.), τοΰ Βουχετίου και τής Έλα- 
τρίας, πλησίον τών ακτών τοΰ Άμβρακικοΰ, καί τής Πανδοσίας παρά τάς έκβολάς τοΰ 
Άχέροντος είς τό Τόνιον 3.

Έκτοτε καί μέχρι τών περί τό 400 π.Χ. χρόνων ούδεμία άλλη σοβαρά μεταβολή, 
έπισημαίνεται είς τό Ιερόν. Ή μορφή τής υπαίθρου λατρείας πέριξ τής ίεράς φηγού, 
περιβαλλομένης ΰπό χαλκών τριπόδων (είκ. 91), ή χειροποίητος κεραμεική με τήν βα- 
θμιαίαν έγκατάλειψιν τής τεχνικής τών αγγείων III, αί πρόχειροι έκ ξύλων, κ?ιά- 
δων καί άχύρων καλύβαι, ενδιαιτήματα τών ιερέων Σελλών καί τών Πελειάδων- 
ίερειών, δείγμα τών οποίων άπεκαλύφθη εντός τής περιστύλου αυλής τής ίεράς οικίας 
έξηκολούθησαν νά παραμένουν αμετάβλητοι μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 5ου ή καί τών αρχών 
τοΰ 4ου π.Χ. αί. Κατά τούς χρόνους τούτους ή προϊστορική μορφή τοΰ Ίεροΰ μεταβάλ
λεται αίφνιδίως καί ή ύπαιθρος λατρεία τοΰ Διός δέχεται τό πρώτον έστεγασμένον 
οικοδόμημα, τον άνευ κιόνων ναΐσκον (είκ. 92), προς στέγασιν τών αφιερωμάτων τής 
θεότητος, μετ’ ολίγον δε αντικαθίσταται καί ό έκ τριπόδων καί λεβήτων άρχέγονος 
περίβολος υπό τοΰ λίθινου ίσοδομικοΰ περιβόλου (είκ. 95). Κατά τούς αυτούς χρόνους 
έγκαταλείπεται καί ή «προϊστορική» χειροποίητος κεραμεική καί σημειοΰται ή έμφά- 
νισις τών έντοπίων τροχηλάτων αγγείων, τών όποιων ή τεχνική καί ή μορφή μαρτυ
ρούν νοτίαν έπίδρασιν λ

1 ΠΑΕ 1952, σ. 380-81. ΑΕ 1956, σ. 141 καί 144-45. 
Αφιέρωμα είς τήν Ήπειρον, σ. 58 κ.έξ. Ε. EeporBi 
Ricerche, σ. 86 κ.έξ., σ. 121-122. Fr. Schachermbyr, 

ΑΑ 1962, στ. 217.
2 ΑΕ ε.ά. σ. 130-31, σ. 141. Πρβλ. καί Ε· LBPorb,

Ricerche, σ. 12 καί 83 καί ύποσ. 135.

3 ΑΕ ε.ά. σ. 152 καί ύποσ. 3. Σχετικώς Ν. L. Ham

mond, The Colonies of Elis (’Αφιέρωμα είς τήν Ή
πειρον), 1954, σ. 32 κ.έξ. Ε. LEpore, ε.ά. σ. 138-140.

4 2. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΠΑΕ 1952, σ. 384-5, ό αύτός? 
’Αφιέρωμα είς τήν "Ηπειρον, σ. 54 κ.έξ.
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Αί μεταβολα'ι αΰται οΰτε μεμονωμένοι οΰτε τυχαίοι είναι, διότι κατά τούς αυ
τούς χρόνους ό τύπος τού συνοικισμού - κώμης, ό όποιος συνεχίζει τον προϊστορικόν 
συνοικισμόν, μεταβάλλεται εις ώχυρωμένην πόλιν (άκρόπολιν), συγχρόνως δέ έγκατα- 
λείπεται ό κωμηδόν βίος και διαμορφοΰται διά πρώτην φοράν εις την ’Ήπειρον ό τύ
πος τής πόλεως. Κατά την αύτήν περίοδον κόπτεται επίσης υπό των Μολοσσών τό 
πρώτον εγχώριον νόμισμα \ Αί καινοτομίαι αΰται, όφειλόμεναι εις τούς Μολοσσούς» 
άπεδόθησαν εις τάς πολιτικάς καί τάς εκπολιτιστικός μεταρρυθμίσεις τού Μολοσσοΰ βα- 
σιλέως Θαρύπα 1 2. Οΰτος, παΐς καταφυγών ολίγον μετά τό 429 π.Χ. εις ’Αθήνας καί 
άνατραφείς εκεί, κατέστη ό ένθερμος εισηγητής τού αττικού πολιτισμού εις την πα
τρίδα του μέ την άνοδόν του εις τον θρόνον 423/2 π.Χ. 3. Εις τό πρόσωπον τούτου 
ή αρχαία παράδοσις βλέπει τον κτίστην, τον πρώτον Ήπειρώτην νομοθέτην, εισηγη
τήν τών ελληνικών έθίμων, γραμμάτων, νόμων καί ενιαυσίων αρχών 4.

’Αποτέλεσμα τών σοβαρών μεταρρυθμίσεων τούτων ύπήρξεν ή βαθμιαία αΰζησις 
τής δυνάμεως τών Μο?ιοσσών, μέ αποτέλεσμα ό υιός τού Θαρύπα, Άλκέτας (385 - 
370 π.Χ. περίπου), νά έλέγχη σχεδόν ολόκληρον την ’Ήπειρον, πλήν τής Άθαμανίας, 
τής βορείου Παραυαίας, τής Άτιντανίας καί τής προς Βορράν τής Κεστρίνης Χαο- 
νίας 5. Ή μνημονευθεϊσα λιθίνη επιγραφή εκ τού οικοδομήματος Ε1 τών χρόνων τού 
Νεοπτολέμου (370-360 π.Χ.) αποτελεί άναμφισβήτητον άπόδειξιν τής καταλήψεως 
τής Δωδώνης υπό τών Μολοσσών προ τών ετών (370 - 368 π.Χ.) καί τής επιρροής 
τούτων επί τών Ηπειρωτικών φύλων, από τής δυτικής Έστιαιώτιδος μέχρι τών ακτών 
τού Ίονίου καί άπό τού Άμβρακικού μέχρι τής νοτίας Ήαραυαίας καί τής Κεστρίνης. 
Ήότε ακριβώς έγένοντο αί ίστορικαί αΰται μεταβολα'ι καί ή κατάληψις τής Δωδώνης 
δεν είναι γνωστόν. Πάντως φαίνεται, ότι μέχρι τών χρόνων τής διδασκαλίας τών <ιΦοι- 
νισσών» (στ. 982 -983) τού Ευριπιδου (410 π.Χ.) ή Δωδώνη ήτο εις χεΐρας τών Θε- 
σπρωτών 6. Επειδή δέ μετά τήν πτώσιν τών ’Αθηνών δέν δύναται νά γίνηται λόγος 
περί έπεκτάσεως καί εις τήν ’Ήπειρον τών Μολοσσών συμμάχων των, έπεται ότι ή

1 Τά πρώτα μολοσσικά νομίσματα έξ αργύρου, κο- 
πέντα περ’ι τό 400 π.Χ., παρουσιάζουν στενήν τυπολογι
κήν καί μετρολογικήν συνάφειαν μέ τά αττικά καί ίσχυ- 
ράν αττικήν έπίδρασιν, Ρ. Franks, Die antiken Mtin- 

zen, σ. 88-89.

2 ΠΛΟΥΤ. Πύρρος 1. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ XVII 3, 12-13-
3 Ή επιγραφή Syll.3 228= Μ. Tod, Greek Histo

rical Inscriptions 1950, II, 173, 3-7, σ. 214 κ.έξ., όμι
λε! περί τής πολιτογραφήσεως τοΰ Άρύββα, δοθείσης 
προηγουμένως εις τον πατέρα του Άλκέταν καί τον 
πάππον του Θαρύπαν, πρβλ. καί ΙΟΥΣΤΙΝΟΝ XVII 3, 
10-11.

4 Ή συμβολή τοΰ Θαρύπα ενίοτε ήμφεσβητήθη
(Cross, έ.ά. σ. 13 καί 18) ή ύπετιμήθη (Ε. Depore,

Ricerche, σ. 158 κ.έξ.), μάλιστα δέ ό Μ. Nilsson θεω
ρεί τήν μετάβασιν καί άνατροφήν έν Άθήναις τοΰ 
Θαρύπα καΟαράν έπινόησιν (Studien, σ. 43 - 5). 
Άξιόπιστον θεωρούν τήν παράδοσιν οι Klotzsch, 

Epirotische Geschichte bis zum Jahre 280 ν. Chr., 
σ. 25κ.έξ. K. Beloch, Gr.G. Ill, 2, σ. 178. Beaumont,

JHS 75, 1952, a. 65. Philippson - Kirsten, έ'.ά. II, 1, 
σ. 215, 271, ΰποσ. 36. P. Franke, Alt - Epirus, 
σ. 17, καί Die antiken Miinzen, σ. 88. P. DEvEque, 
Pyrrhos, σ· 211, 227. M. Tod, έ.ά. a 216. J. Kaerst, 
Geschichte des Hellenismus, 1927, a. 175, 1. Τά τε
λευταία επίσης άνασκαφικά δεδομένα ένισχύουν τήν 
άρχαίαν παράδοσιν, Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΠΑΕ 1952, 
σ. 385-6, ’Αφιέρωμα εις τήν "Ηπειρον, σ. 54-57. Διεξο- 
δικωτερον περί τού εκπολιτιστικού καί μεταρρυθμιστι- 
κού έν γένει έργου τοΰ βασιλέως εις τούς γενεαλογι
κούς μύθους τών Μολοσσών.

5 Περί τού ήγεμόνος τούτου C. Klotzsch, έ ά· 

σ. 36-55. Βοττιν, έ.ά. σ. 244-251. Κ. Beloch, Gr. G. 
IV (1927), σ. 143. G. Cross, Epirus, σ. 30 κ.έξ., ιδία 
Ε. Lepore, Ricerche, σ. 162-165.

6 Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ’Αφιέρωμα εις τήν "Ηπειρον, 
σ. 58 κ.έξ. Αί «Φοίνισσαι» Ιδιδάχθησαν τόν ’Ιανουάριον 
ή πιθανώτερον τόν Μάρτιον τοΰ 410, Ε. DELEBEQUE, 
Euripide et la guerre de Peloponnese, Paris 1951, 
σ. 363-4.

19
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πρώτη πιθανή περίοδος είναι τά έτη 410 - 404 π.Χ. Κατά τά επόμενα έτη ή Σπάρτη 
φαίνεται έλέγχουσα την κατάστασιν εις την ’Ήπειρον '. Ό διάδοχος τοΰ Θαρΰπα 
Αλκετας ευθυς μετά την άνάρρησίν του έξώσθη καταφυγών εις τον τύραννον των 

Συρακουσών Διονύσιον, με την ύποστήριξιν τοΰ όποιου κατώρθωσε νά άνακτήση 
τον θρόνον τής Μολοσσίας (περί τό 385 π.Χ.).

Κατά τήν έπακολουθήσασαν δεκαπενταετίαν τής βασιλείας τοΰ ίκανοΰ ήγεμόνος 
Αλκέτα, ή Μολοσσία προσεχώρησε και πάλιν εις τήν β' ’Αθηναϊκήν Συμμα- 

χίαν (375 π.Χ.) 1 2. Γνωρίζομεν δτι κατά τό έτος 373 ό Άλκέτας έβοήθησεν είς τήν 
διαπεραίωσιν είς τήν Κέρκυραν των 600 ’Αθηναίων πελταστών υπό τον Στησικλέα 
(iiEN. Ελλ. VI 2, 10), ενέργεια μαρτυροΰσα τον έλεγχον τών Μολοσσών επί τμήματος 
τουλάχιστον τής δυτικής Θεσπρωτίας 3. Τοΰτο έπιβεβαιοΰται έκ τής έπανειλημμένως 
μνημονευθείσης έπιγραφής τοΰ Νεοπτολέμου (370-368 π.Χ.), διότι είς αυτήν άναφέ- 
ρονται διάφορα φΰλα τής ’Ηπείρου, συντελοΰντα είς τό Κοινόν τών Μολοσσών. 
’Ασφαλώς λοιπόν προ τοΰ 373 π.Χ. οί Μολοσσοί εΐχον επεκτείνει τήν επιρροήν των 
μέχρι τών ακτών τοΰ Ίονίου καί ώς έκ τούτου ή Δωδώνη είχε περιέλθει υπό τον έλεγ
χον τούτων.

Επομένως κατά τήν τελευταίαν περίοδον τής βασιλείας τοΰ Θαρύπα (410 - 
404 π.Χ.) ή κατά τούς χρόνους τοΰ Άλκέτα (385-370 π.Χ.) ή Δωδώνη εΐχε περιέλθει 
είς τούς Μολοσσούς καί μετ’ αυτής τό πλεΐστον μέρος τής ’Ηπείρου.

Ή έμφάνισις επομένως τοΰ άρχαιοτέρου οικοδομήματος τής λατρείας είς Δωδώ
νην, τοΰ ναΐσκου Ε1, τό όποιον θέτει τέρμα είς τήν άρχέγονον μορφήν τής λατρείας, 
συμπίπτει χρονικώς, επί τή βάσει τών αρχαιολογικών δεδομένων (άνωτ. σ. 47-48), με τάς 
εκπολιτιστικός μεταρρυθμίσεις τών Μολοσσών καί τήν επεκτατικήν πολιτικήν των.

Ή άνοικοδόμησις τοΰ πρώτου Ίεροΰ έν Δωδώνη σημαίνει πιθανώτατα τήν αλλα
γήν τής πολιτικής καταστάσεως, τήν υπαγωγήν τοΰ θεσπρωτικοΰ Ίεροΰ υπό τήν επιρ
ροήν τών Μολοσσών καί τής ενδόξου δυναστείας τών Αίακιδών. Κατά τούς αυτούς 
χρόνους παρατηρούνται είς τήν Μολοσσίαν δ συνοικισμός τών κωμών είς πόλεις, ή 
όχύρωσίς των διά τειχών, ή κοπή τοΰ πρώτου νομίσματος καί ή εισαγωγή νέων θεσμών 
(Πλουτ. Πύρρ. I). Καίτοι τά κεραμεικά ευρήματα έκ τής στέγης τοΰ ναΐσκου φαίνον
ται νά υποδεικνύουν ώς χρόνον κατασκευής των τό τέλος τοΰ 5ου π.Χ. αί. (Θαρύπας)* 
έν τούτοις ή περίοδος τοΰ Άλκέτα, ήτοι τό α τέταρτον τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος, δύναται νά 
είναι επίσης περίοδος τής κατασκευής τοΰ πρώτου ναΐσκου τοΰ Διός είς Δωδώνην. Κατά 
τούς χρόνους τής βασιλείας τούτου είχε πάντως συντελεσθή ή κατάληψις υπό τών 
Μολοσσών τής Δωδώνης, ώς καί τής λοιπής Θεσπρωτίας4.

1 Διοδ. Σικ. XV 13. G. Cross,Epirus, σ.31 καί 101. 
Ε. Eepore, Ricerche, ο. 163.

2 Keotzsch, ε.ά. σ. 37. Ρ. Franke, Alt-Epirus, 
σ. 20. Cross, ε.ά. σ. 34. Syll.s, 147, στ. 109-110.
3 Μ. Nilsson, Studien, σ. 58. C· Klotzsch, ε.ά. 

σ. 51. Beloch, Gr. G. Ill 2, σ. 179. Cross, ε.ά. σ. 32, 
34, 35. Σ. I. Δακαρης, ΑΕ 1957, σ. 104- άλλως παρά 
Ρ. Franks, ε.ά. σ. 18-19.

4 Πιθανώς ή έμφάνισις επί τής β' όψεως χαλκών μο- 
λοσσικών νομισμάτων τοΰ α' ήμίσεος τοΰ 4°ν π.Χ. 
αίώνος τοΰ στεφάνου έκ δρυός (Ρ. Franke, Die anti

ken Miinzen, σ. 99 κέξ., Gruppe III-IV) πρέπει νάσυ- 
σχετισθή μέ τήν κατάληψιν τοΰ Ίεροΰ υπό τών Μο
λοσσών. Επομένως οί χρόνοι τής βασιλείας τοΰ Άλ
κέτα (385-375) είναι ή πιθανωτέρα περίοδος. Ή άπου- 
σία τής δρυός έπί τών αργυρών νομισμάτων τών Μο
λοσσών (Gruppe Ι-ΙΙ, σ. 99), χρονολογούμενων άπό 
τών άρχών τοΰ 4°1J αίώνος, άποτελεΐ επομένως πρόσ
θετον ένδειξιν, ότι μεταξύ τοΰ χρόνου τής έκδόσεως 
τών άργυρών (Ι-ΙΙ) καί τών χαλκών (III-IV) περιήλ- 
θεν ή Δωδώνη υπό τούς Μολοσσούς.
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Μέχρι των χρόνων τοΰ Πύρρου ούδεμία σοβαρά μεταβολή σημειοΰται εις τον 
γεωγραφικόν χώρον τής Ηπείρου. Τα πλέον αξιοσημείωτα γεγονότα είναι ή σύναψις 
σχέσεων τής Ηπείρου μετά τοΰ Φιλίππου τοΰ Β' τής Μακεδονίας, ένεκα τοΰ γάμουτου 
μετά τής Όλυμπιάδος, κόρης τοΰ Νεοπτολέμου τοΰ Άλκέτα καί αδελφής τοΰ Μολοσ- 
σοΰ βασιλέως ’Αλεξάνδρου τοΰ Α', και ή άνάμειξις τοΰ Φιλίππου εις τά εσωτερικά τής 
’Ηπείρου υπέρ τοΰ γυναικαδέλφου του ’Αλεξάνδρου. Είναι γνωσταί αί πολίτικα! 
φιλοδοξίαι καί βλέψεις τής Όλυμπιάδος εις την ’Ήπειρον καί την Δωδώνην, κατ’ 
είσήγησιν τής οποίας έξεδηλώθη τό ενδιαφέρον διά τό 'Ιερόν τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, 
ό όποιος είχε συμπεριλάβει καί την Δωδώνην μεταξύ τών εξ υπό ανοικοδόμηση' ελλη
νικών Τερών (άνωτ. σ. 48).

’Άνευ βαθυτέρων συνεπειών διά τό 'Ιερόν τής Δωδώνης ύπήρξεν ή εκστρατεία ε!ς 
την Ιταλίαν τοΰ ’Αλεξάνδρου τοΰ Α’, ένθα έφονεύθη (331 π.Χ.), καί ή μετά τον θάνατον 
τούτου γενομένη μεταβολή τοΰ Κοινοΰ τών Μολοσσών εις Συμμαχίαν Άπειρωτάν 
(329/325 π.Χ.) λ Ή έπί τή βάσει τής γραπτής παραδόσεως χρονολόγησις τής άντικατα- 
στάσεως τοΰ έκ τριπόδων περιβόλου διά τοΰ ίσοδομικοΰ περιβόλου συμπίπτει με τούς 
χρόνους τής Όλυμπιάδος, τής οποίας τό ενδιαφέρον περί τοΰ ίεροΰ έτονίσθη ανω
τέρω (σ. 94-95). Ή μεταβολή είναι κατά τοΰτο σημαντική, διότι αναγγέλλει τήν οριστι
κήν πλέον κατάργησιν παναρχαίων θεσμών καί μορφών, ώς οί τρίποδες, καί τον έκ- 
συγχρονισμόν τοΰ 'Ιεροΰ.

Μέ τήν έναρξιν τοΰ 3ου π.Χ. αί. ή πολιτική θέσις τής ’Ηπείρου μεταβάλλεται 
προς στιγμήν, μέ τήν οριστικήν άνοδον εις τον θρόνον τοΰ Μολοσσοΰ βασιλέως Πύρ
ρου (297 - 272 π.Χ.), ότε ή ’Ήπειρος διά πρώτην φοράν εις τήν ελληνικήν ιστορίαν 
αναλαμβάνει ηγετικήν θέσιν. Τά απομονωμένα εις τάς πτυχάς τής Πίνδου ορεινά 
φΰλα τής Ηπείρου εξέρχονται από τήν μακράν μόνωσίν των, διά νά εύθυγραμμισθοΰν 
πολιτικώς καί έκπολιτιστικώς μέ τούς λοιπούς "Ελληνας. ’Απόγονοι τών μεγάλων 
ηρώων τών ομηρικών επών (άνωτ. σ. 93) φιλοδοξούν νά συνεχίσουν τά μεγάλα κλέη 
τών ήρωικών προγόνων των, διάγουν μέ μίαν λέξιν τον ηρωικόν αιώνα. Νέοι μΰθοι 
επινοούνται, διά νά καλύψουν αίτιολογικώς τάς πολιτικάς καί κατακτητικάς βλέψεις 
των 2, νέαι πόλεις ιδρύονται. Κατά τήν ηρωικήν αυτήν περίοδον ανακαινίζεται ριζικώς 
τό Ιερόν τής Δωδώνης διά τής μεγαλοπρεπούς άνοικοδομήσεως τοΰ κατ’ εξοχήν 
λατρευτικού οικοδομήματος Ε1 (είκ. 73 καί 96), τοΰ μαντείου δηλαδή τοΰ Διός, διά 
τής κατασκευής τοΰ μνημειώδους θεάτρου, τής άκροπόλεως, τών δύο τετραστύλων 
ναών Α καί Γ καί πιθανώς τοΰ Ζ, τών στοών, αί όποΐαι δεν άπεκαλύφθησαν μέν 
είσέτι, όμιλε! όμως περί αυτών ή αρχαία παράδοσις (ΙΊολυβ. IV 67,3, πρβλ. καί 
IX 35, 6).

’Αλλά τό φαινόμενον ύπήρξεν έφήμερον, όσον καί αί φιλοδοξίαι τοΰ Μολοσσοΰ 
μονάρχου. Μέ τον θάνατόν του εις τό ’Άργος (272 π.Χ.) έξέπνευσαν καί αύται. 
Ή ’Ήπειρος ήναγκάσθη νά περιορισθή εις τά φυσικά όριά της. Μέ τήν κατάργησιν

1 Ίδέ όσα όρθώς άνέπτυξεν ό Ρ. Franks, Alt-Epirus, 2 Μ. Nusson, Cults, Myths κλπ., a. 107-8. Περί 
σ. 30 κ.έξ. Περί του χρόνου τοΰ θανάτου τοϋ βασιλέως τούτου πλείονα εις προσεχή περί τών γενεαλογικών 
ό αυτός, Die antiken Miinzen, σ. 86 και ΰποσ. 9. μύθων μελέτην μου.
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τής μολοσσικής δυναστείας, διά τοΰ βιαίου θανάτου τών τελευταίων Αίακιδών 
(234/3 π.Χ.), λήγει καί ή ηρωική περίοδος τών Μολοσσών. Ή άνακήρυξις τής Δη
μοκρατίας και αί έξ αυτής έπελθοϋσαι μεταβολαι δεν φαίνεται νά έμείωσαν ση- 
μαντικώς τήν ίσχΰν των οΰτε επηρέασαν την πολιτικήν Οέσιν των εντός τοΰ Κοινού 
τών Ήπειρωτών 1.

Κατά τήν σΰμπραξιν τών Ήπειρωτών μετά τοΰ Φιλίππου τοΰ Ε' εναντίον τών 
Αίτωλών τό Ιερόν τής Δωδώνης κατεστράφη όλοσχερώς υπό τών αίφνιδίως είσβα- 
λόντων Αίτωλών τοΰ Δωριμάχου, εξαιρέσει τοΰ ναΐσκου τής ίεράς οικίας, εκ σεβα- 
σμοΰ διαφυγόντος τήν καταστροφήν. Τό φθινόπωρον τοΰ επομένου έτους ό Φίλιππος 
και οί Ήπειρώται ανταπέδωσαν τάς καταστροφάς, μετ’ ολίγον δε προέβησαν εις τήν 
άνοικοδόμησιν τής ίεράς οικίας (είκ. 98) καί τοΰ ναοΰ Α, ώς καί εις τήν κατασκευήν τοΰ 
ναοΰ Θ, τοΰ στωικοΰ οικοδομήματος Ε1 2, τοΰ σταδίου καί τοΰ έξωτερικοΰ περιβόλου, 
περικλείσαντος ολόκληρον τον ιερόν χώρον προς Νότον τής άκροπόλεως 2. Οί χρόνοι 
τής Δημοκρατίας (234/33 - 168/7 π.Χ.) άποτελοΰν τήν λαμπροτέραν ίσως ιστορίαν 
τοΰ Τεροΰ, ή όποια είχεν έγκαινιασθή κατά τάς άρχάς τοΰ 3ου π.Χ. αί. διά τοΰ Πύρ- 
ρου. Εις τους χρόνους τοΰ βασιλέως τούτου έωρτάσθησαν μεγαλοπρεπώς αί προς τι
μήν τοΰ Διός έορταΐ τά Ν ά ι α, ώς προκύπτει έκ τής κατασκευής τοΰ λίθινου 
θεάτρου 3.

Με τήν Ρωμαϊκήν κατάκτησιν (168/7 π.Χ.) ή ’Ήπειρος ύπέστη πρωτοφανούς 
σκληρότητος καταστροφάς, ένεκα τής συμμαχίας τών Ήπειρωτών μετά τοΰ βασιλέως 
τής Μακεδονίας Περσέως. Κατά διαταγήν τής Ρωμαϊκής Συγκλήτου έβδομήκοντα πό
λεις καί πολίσματα κατεσκάφησαν, αί περισσότεροι μολοσσικαί, 150.000 δε ψυχαΐ 
έξηνδραποδίσθησαν 4. Είς τά δραματικά αύτά γεγονότα οφείλεται καί ή καταστροφή

1 Ρ. Franks, Alt-Epirus, σ. 44, ό αυτός, AM 71, 
1956, σ. 62.

2 Σχετικώς ίδέ Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΝ, ΑΔ 1960, σ. 9-40. 
Πρβλ. και άνωτ. σ. 97 καί ύποσ. 2-3.

3 Είναι άγνωστος ό χρόνος τής καθιερώσεως τών
Ναΐων πρός τιμήν τοΰ Διός Ναΐου καί τής Διώνης.Ή ανα
θηματική επιγραφή, τών μέσων περίπου τοΰ 5ου π.Χ.αί.,
Τερψικλής τώι ΔΙ Ναΐωι ραψφδος ανέβηκε (Dodone, 
σ. 40, πίν. XXII, 2, SGDI 5786), δέν σχετίζεται άναγ- 
καίως πρός μουσικούς αγώνας κατά τά Νάια. Αί σχε
τικοί έπιγραφαί, BCH 17, 1893, σ. 15 καί 24, 1900, 
πίν. VIII=IG V,2, 118, 21 κ.εξ. καί IGII, 3 1319, είς 
τήν οποίαν συνανήκουν τά έκ τής Αγοράς τών ’Αθηνών
λοιπά τεμάχια, Β. Meritt, Hesperia3,1934, σ. 69 κ.εξ. 
άρ. 65, καί St.Dow, αύι. 4, 1935, σ. 81 κ.εξ., περί τό
150-130 π.Χ., Syll2 * *, 700 = Syll.8 1080, είς τάς οποίας 
άναφέρονται νικήσαντες άθληταί, δέν είναι αρχαιότε
ροι τών αρχών τοΰ 2°ν π.Χ. αί. ή τοΰ τέλους τοΰ 3ου αί. 
Ή είς τάς έπιγραφάς, SGDI 1348, 1366, 1370 1371, 
Ήπ· Χρον. έ.ά. σ. 248, 3, μνεία αγωνοθέτου, ναϊάρχου καί 
ναϊκών κατά τά Νάια, μαρτυρεί περί τής καθιερώσεως 
τών εορτών, άλλ* όμως οΰδεμία τούτων ασφαλώς δυνα
τοί νά είναι αρχαιότερα τοΰ 3ου π.Χ. αί. (ΑΔ 16, 1960, 
σ. 30, ύποσ. 64). Περί τής χρονολογήσεως τών επιγρα

φών ίδέ Ρ. Franks, Alt-Epirus, σ. 45, ύποσ. 198-199, 
σ. 56, ύποσ. 9. St, Dow, ε.ά. σ. 89. ’Αγωνοθέτης επί

σης άναφέρεται κατά τόν 3ον μ.Χ. αί. είς τήν επιγρα
φήν τήν μνημονευομένην υπό τοΰ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΕΞ 
ΑΓΚ0Ν02. Ό W. Tarn, Antig. Gonatas, σ. 59, απο
δίδει τήν καθιέρωσίν των ή τήν άνακαίνισίν των είς τόν 
Πύρρον, χάριν πολιτικών σκοπών. Περί τής άνανεώσε- 
ως τών Ιερών, τής λατρείας καί τών εορτών κατά τούς 
ελληνιστικούς χρόνους ίδέ Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. 
IIs, σ. 78 κ.εξ. T.KLSE, Zur Geschichte der Gymn. 
Agonen, σ.114, 119. St.Dow, έ.ά.σ. 90 καί W. Tarn, 

Hellenistic Civilisation, 1952, σ. 113 κ.εξ. Ώς εΐδο- 

μεν, ό Πύρρος άνεμόρφωσε τό ‘Ιερόν, ή δέ κατα
σκευή τοΰ μνημειώδους θεάτρου προϋποθέτει τόν με

γαλοπρεπή εορτασμόν τών Ναΐων. Περί τών Ναΐων 
ίδέ καί τό άρθρον τοΰ L. ZIEHEN, RE XVI, 1935’ 
στ. 1584-1585.

4 Στραβ. VII 7, 3 (322). Πρβλ. καί ΠΛΟΥΤ. Αίμ. 

Παΰλ. 29. ΠΟΛΥΒ. 30, 15. Ειν. XDV 34. Pun. 

ΝΗ IV 39. "Ο ύπό τοΰ ΠΟΛΥΒΙΟΥ παραδιδόμενος αρι
θμός τών έξανδραποδισθέντων αμφισβητείται (BELOCH, 
Gr. G. Ill, ι, σ. 239.Scdli.ard, JRS 35,1945, σ. 58 κ.εξ.). 
Σχετικήν βιβλιογραφίαν άνωτ. σ. 111, ύποσ. 2.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:55 EEST - 18.237.180.167



AE 1959 Δωδώνη -'!ερ« Οικία 149

τοΰ ναοΰ χοΰ Διός τής Πασσαρώνος, τής παλαιάς πρωτευοΰσης των Μολοσσών, τρεις 
περίπου ώρας βορείως τής Δωδώνης, ένθα επί τοϋ αρχαίου ναοΰ διεπιστώθησαν 
στρώμα γής κεκαυμένον κα'ι άσβεστοποιημένοι λίθοι Άσφαλή ίχνη διά πυρός κατα
στροφής παρετηρήθησαν επίσης υπό τοΰ άνασκάψαντος και εις τό θέατρον τής Δωδώ
νης, παρά την ΝΔ. γωνίαν τής λιθίνης σκηνής καί τής προς Νότον στοάς. Εντός τοΰ 
πυρπολημενού στρώματος άνευρέθησαν υπέρ τά τριάκοντα χαλκά νομίσματα τής Άμ- 
βρακίας τών χρόνων τής Δημοκρατίας, τά όποια πρέπει νά συναφθοΰν προς την ρωμαϊ
κήν καταστροφήν 1 2. Έκτοτε δεν ήδυνήθη νά άναλάβη ή Ήπειρος. Την κατάστασιν έπε- 
δείνωσαν ή εισβολή τών Θρακών εις τήν ’Ήπειρον καϊ ή δήωσις τοΰ Τεροΰ (88 π.Χ.). 
Πιθανώς εις τούτους πρέπει νά άποδοθή στρώμα καταστροφής εκ πυρός, παρατηρη- 
θέν εις τήν νοτίως τής σκηνής συνεχομένην στοάν, χρονολογούμενον εντός τοΰ 
1ου π.Χ. αί. 3

’Έκτοτε προϊοΰσα παρακμή και έρήμωσις χαρακτηρίζουν τήν’Ήπειρον καϊ τό 
Τερόν τής Δωδώνης 4 *. Βαθμιαίως όμως τοΰτο αναλαμβάνει και τά ήρειπωμένα οικο
δομήματα επισκευάζονται. Περί τά μέσα τοΰ 2ου μ.Χ. αί· ό Παυσανίας περιγράφει τό 
Τερόν τοΰ Διός καϊ τήν φηγόν ώς θέας άξια 6. Μεταξύ λοιπόν τών χρόνων τοΰ Στρά
βωνος καϊ τοΰ Παυσανίου τά οικοδομήματα τής Δωδώνης ειχον άποκατασταθή· 
Τοΰτο έπεβεβαιώθη εσχάτως έκ τών άνασκαφών τοΰ θεάτρου, τό όποιον κατά τούς 
χρόνους τοΰ Αύγούστου φαίνεται ότι μετετράπη εις αρέναν, διά τής μεταβολής τής 
ορχήστρας εις κονίστραν διά θηριομαχίας καϊ ενδεχομένως διά μονομαχίας, διά τής 
άφαιρέσεως τών τεσσάρων κατωτέρων σειρών εδωλίων και διά τής άνυψώσεως μεταξύ 
τοΰ κοίλου καϊ τής κονίστρας ΰψηλοΰ τοίχου, τών λεγομένων αβάκων6 προς προστασίαν 
τών θεατών 7. Κατά τό έτος 132 μ.Χ. έπεσκέφθη τό Τερόν ό αύτοκράτωρ Άδριανός8. 
Περϊ τά μέσα τοΰ 3ου μ.Χ. αί. τό μαντεϊον διετήρει είσέτι μέρος τής παλαιάς του 
αίγλης, διότι εις λιθίνην επιγραφήν, τήν οποίαν ειχεν ϊδει εντός τοΰ φρουρίου τών

1 Δ. Ευαγγελιδης,ΠΑΕ1952, σ. 311. Σ. Ι.ΔΑΚΑΡΗΣ, 
’Αρχαιολογικές έρευνες, σ. 66, Kirsten - KraikER , 

Grieclienlandkunde, σ. 739. Θησαυρός αργυρών νο
μισμάτων έκ τής περιοχής τών Ίωαννίνων, κοπέν- 
των υπό τοϋ Περσέως κατά τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου 
κατά τών Ρωμαίων, φαίνεται δτι άπεκρύβη κατά τήν 
διάρκειαν τών γεγονότων τούτων, Ρ. Franks, Jahrb. 
Num. Geldgesck. 8, 1957, σ. 31 κ.εξ.

2 Σ· Ι.Δακαρης, ΑΔ 1960, σ. 33 καί ύποσ. 70, σ. 39.
3 Αύτ. σ. 34-35.
4 ΣΤΡΑΒ. VII 7, 9, 10 (327) : εκλέλοιπε δέ πως και το

μαντεϊον τό εν Δωδώνη καΌάπεο τάλλα, πρβλ. καί VII
7, 6 (325). Μικραί πρόχειροι έπισκευαί τής σκηνής καί
τοΰ προσκηνίου τοϋ θεάτρου ρωμαϊκών χρόνων, πάν
τως όμως αρχαιότεροι τών χρόνων τοΰ Αύγούστου, διε- 
πιστώθησαν κατά τάς τελευταίας άνασκαφάς, δπερ συμ
φωνεί πρός τάς έπιγραφικάς μαρτυρίας, εις τάς όποίαςγί- 
νεται λόγος περί Ναΐωνκατάτό β'ήμισυ τοϋ 2ου π.Χ.αί. 
(ΑΔ I960, σ, 34,’Ιδέ καί άνωτ. σ. 148, ύποσ. 3). Τήν αυ
τήν εικόνα τής ακμής τοΰ Ίεροΰ κατάτόν Αον-Βονπ. X.αί· 
καί έν μέρει κατά τόν 2ον δίδουν καί τά εύρεθέντα 
νομίσματα, ΕΐΡ. ΒΑΡΟΥΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΕ 1955, σ. 180.
5 Παυς. I 17,5. ΦίΛΟΣΤΡ. Είκ. II 33.
6 Ίδέ σχετικώς, Α. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Πρακτ. Άκαδ. 

Αθηνών 38, 1963, σ. 479 κ.έξ.

7 ΑΔ έ.ά. σ. 35-36. Μέ τήν άνακαίνισιν τών Ναΐων 
καί τήν μετατροπήν τοΰ θεάτρου εις αρέναν κατά τούς 
χρόνους τοΰ Αύγούστου πρέπει νά συνδεθή ή έκδοσις 
χαλκοΰ νομίσματος έν Δωδώνη μέ τήν έπιγραφήν 
ΙΕΡΕΥΣ ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ ΑΡΓΕΑΔΗΣ, χρονολογηθέν άρχι- 
κώς υπό τοΰ Ρ. Franks, Die antiken Miinzen, σ. 31-34, 
από τών χρόνων 168-148 π.Χ., βραδύτερον δμως άπό 
τών χρόνων τοΰ Αύγούστου (πρβλ. καί Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΝ, 
ΑΔ 1960, σ. 34 καί ύποσ. 73). Σχετικώς καί B.M.C., σ 93.

8 Σχετικώς Ziehen, RE I, στ. 512. Μέ τήν έπίσκε. 
ψιν τούτου καί μέ τό έκδηλωθέν ενδιαφέρον τοΰ αύτο- 
κράτορος υπέρ τοΰ Ίεροΰ πρέπει νά σχετισθή ή άφιε- 
ρωτική επιγραφή, CIG 1822 (πρβλ. καί A. Benjamin, 
Hesperia 32, 1963, σ· 77, άρ. 129), Αντοκ [ράτορι, 
Τραϊα]ν<ΰ ’ν1ύρια[νω Σε]/3ασ[τώ], ΌλυμπίφΔu Δωδωναί[φ. 

ΕΙς ανάλογα ενδιαφέροντα τοΰ Αύγούστου καί τής 
Λιβίας οφείλεται ή τιμητική επιγραφή τής Δωδώνης, 
περί ής ανωτέρω σ. 78, είκ. 72.
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Ίωαννίνων περ'ι τά μέσα χοϋ 15ου αί. ό Κυριάκος ο εξ Αγκωνος, χρονολογουμένην 
εις την 68ην Άκτιάδα (240 μ.Χ.), καί τής οποίας τμήμα άνευρέθη έντδς οικίας τοΰ 
φρουρίου, μνημονεύεται ίερεύς των μεγάλων και σεβαστών Άκτίων, ό Πόπλιος 
Μέμμίος Λέων, άγωνοθετήσας τά Νάια τά εν Δωδώνη κατά την 68Τιν 
Άκτιάδα 1.

Κατά τό έτος 362 ό αΰτοκράτωρ Ίουλιανός ό Αποστάτης έζήτησε παρά τοΰ 
μαντείου χρησμόν, προ τής εκστρατείας του κατά τών Περσών 1 2. Περί τό τέλος τοΰ 
4ου μ.Χ. αί. ή Δωδώνη είχε καταστή πλέον χριστιανική. Τύ θέατρον καί ή ιερά 
οικία κατεστράφησαν όλοσχερώς, ή δέ παναρχαία μαντική φηγός, ή έδρα τοΰ Δωδω- 
ναίου καί Πελασγικοΰ Διός, τό σΰμβολον τής είδωλολατρικής θρησκείας, έσίγησε διά 
παντός. Κατά τό έτος τής ύπατείας τοΰ Συμμάχου (391 π.Χ.) πρέπει νά εΐχεν αποκοπή 
ή γιγαντιαία ιερά δρυς υπό τίνος Ίλλυριοΰ3. Ό πέριξ χώρος άνεσκάφη προς πλήρη 
έκρίζωσιν τοΰ κορμοΰ της, ή τάφρος διηνοίχθη, καταστρέψασα τον βωμόν μετά τοΰ 
υποτιθεμένου χάσματος (μεγάρου), ώς καί τμήμα τοΰ νοτιοανατολικού στυλοβάτου τής 
στοάς (άνωτ. σ. 66 κ.έξ.).

Μέ την έπικράτησιν τής νέας θρησκείας ή Δωδώνη κατέστη έδρα επισκόπου, τοΰ 
οποίου ό τίτλος διετηρήθη μέχρι σήμερον 4. Έπί τών άρχαίων έρειπίων ύψώθη ή 
άρχαιοτέρα χριστιανική βασιλική, έπί τής οποίας ολίγον βραδύτερον, πάντως εντός τοΰ 
6ου μ.Χ. αί., έκτίσθη μεγαλυτέρα τρίκογχος βασιλική.

Αί διάφοροι όμως έπιδρομαί, τάς οποίας ένεθάρρυνεν ή λειψανδρία, έπήνεγκον 
την βαθμιαίαν παρακμήν τής Δωδώνης. Αί άκροπόλεις τοΰ λεκανοπεδίου φαίνονται 
νά έγκαταλείπωνται κατά τον 60ν μ.Χ. αί. Ή ϊδρυσις υπό τοΰ ’Ιουστινιανού τής νέας 
Εύροίας (530 μ.Χ·), βραδΰτερον μετονομασθείσης είς Ιωάννινα, φαίνεται ότι αποτελεί 
σταθμόν οριστικής έξαφανίσεως τής λατρείας είς Δωδώνην5. Τά τελευταία ευρή
ματα τοΰ Ιερού είναι μερικά νομίσματα βανδαλικά τοΰ 5ου - 6ου μ.Χ. αίώνος 6.

Έπί τή βάσει τών ανωτέρω αί κάτωθι ίστορικαί μεταβολαί αντικατοπτρίζονται είς 
τήν έξέλιξιν τής λατρείας καί τής μορφής τοΰ Ίεροΰ :

Προ τοΰ 2000/ΐ800π.Χ.Προελληνικά(;) Λατρεία τής θεάς Φΰσεως (Γή). 
φύλα.

2000/1800 π.Χ. Έγκατάστασις Ίνδοευ- 
ρωπαϊκών φύλων (Θεσπρωτοί;).

1300-1230 π.Χ. Μυκηναϊκός -’Αχαϊκός 
άποικισμός τών ακτών τής Ηπείρου.

1230-1200 π.Χ. Έμφάνισις βορειο-

Λατρεία Δρυός (καί Γής).

Λατρεία Διός (ύπό τήν δρΰν) καί Διώ- 
νης-Γής (Λατρεία "Αδου - Έφΰρα). Μυκη
ναϊκά ευρήματα.
Άπομόνωσις τοΰ Ίεροΰ από τοΰ νοτίου

1 ΑΔ I960, σ. 36. BCH 84, 1960, σ.744-45. JHS 1960, 
σ. 14. Ρ. Franks, Die antiken Miinzen, σ. 30 καί 
ύποσ. 1, πίν. 58, 4. J. Robert καί L.Robert, REG 75, 
1962, σ. 166.

2 ΘΕΟΔΩΡΗΤ. Έκκλησιαστ. 'Ιστορία III 21. Πρβλ. 
Ρ. Franks, Die antiken Miinzen, σ. 30.

3 Servius, Σχόλ. Aen. Ill 466.

4 Honigmann, Byzantium 16, 1942-43, σ. 56, 79, 
άρ. 29b.

5 Σ. I. Δακαρης, ’Ιωάννινα, ή νεώτερη Εϋροια, 
Ήπειρ. Εστία I, σ. 537-554, ΠΑΕ 1951, σ. 174, ύποσ. 2 
καί ΑΔ 1960, σ. 36 καί ύποσ. 84.

6 ΠΑΕ 1955, σ. 179 καί 180.
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δυτικών (μακεδονικών) φύλων άνατολικώς 
τής Δωδώνης. Τό 'Ιερόν καί ή δυτική Θε
σπρωτία υπό τούς αρχαίους κατοίκους 
(Θεσπρωτοΰς).

730/700 π.Χ. Έγκατάστασις ήλειακών 
αποικιών εις τάς άκτάς τής Ηπείρου.

630 π.Χ. Έγκατάστασις κορινθιακών 
αποικιών.

413/404 ή 385-375 π.Χ. Έπέκτασις 
Μολοσσών. Κατάληψης τής Δωδώνης.

350/330 π.Χ. Έκδήλωσις ενδιαφέροντος 
διά τό Ιερόν έκ μέρους τής Όλυμπιάδος.

297-272 π.Χ. Ό Πύρρος βασιλεύς Μο
λοσσών (και ήγεμών τής Ηπείρου). Άνάρ- 
τησις υπό τοΰ Πΰρρου μακεδονικών ασπί

δων εις τούς κίονας τών στοών (274 π.Χ.).

219/8 π.Χ. Εισβολή τών Αίτωλών.

168/7 π.Χ. Καταστροφή τής Ηπείρου 
υπό τών Ρωμαίων.

168-88 π.Χ.

*
88 π.Χ. Εισβολή Θρακών (Μιθριδάτης)
30 π.Χ.- 150 μ.Χ. περίπου.

132 μ.Χ. πιθανώς.

240 μ.Χ.
Τέλος τοΰ 4ου μ. X. αί. Έπικράτησις 

τοΰ Χριστιανισμού.
5°?- 6°? μ.Χ. αί.
Είσβολαι βορείων φύλων.

Μετά τήν οριστικήν εγκατάλειψην τής 
τών χειμάρρων τοΰ Τομάρου, ήρχισαν νά

Ελληνισμού. Θεσσαλικά φύλα έξ Ηπεί
ρου προς Θεσσαλίαν.

Λατρεία Διός-Διώνης. Τέμενος έκ τριπό
δων καί λεβήτων.

'Έξοδος έκ τοΰ προϊστορικού χώρου. 
Άνέγερσις τοΰ πρώτου ναΐσκου (Ε1).
'Η Κασσάνδρα μυθική ιέρεια τοΰ Ίεροΰ. 
Άντικατάστασις τής αρχαϊκής μορφής 
τοΰ έκ τριπόδων περιβόλου διά τοΰ ίσο- 
δομικοΰ περιβόλου.
Άντικατάστασις τοΰ ίσοδομικοΰ περιβό
λου διά στοών (ιερά οικία). Κατασκευή 
άκροπόλεως, θεάτρου, στοών, ναών Α καί 

Γ καί ένδεχομένως Ζ, καθιέρωσις (ή 
άνακαίνισις) τών Ναΐων (297-274 π.Χ.). 
219/8-210 π.Χ. Άνοικοδόμησις τής ίε- 
ράς οικίας καί τοΰ ναού Α. Κατασκευή λί
θινου προσκηνίου, παρασκηνίων τοΰ θεά
τρου, ναΐσκου Θ, οικοδομήματος Ε2, στα
δίου καί μεγάλου περιβόλου τοΰ 'Ιεροΰ. 
Καταστροφή τοΰ Ίεροΰ.

Πρόχειρος άνοικοδόμησις τής σκηνής τοΰ 
θεάτρου.
Δήωσις καί καταστροφή (;) τοΰ Ίεροΰ. 
Άνοικοδόμησις τοΰ Ίεροΰ. Μετατροπή 
τοΰ θεάτρου εις αρέναν (χρόνοι Αΰγού- 
στου). Ενδιαφέρον Λιβίας υπέρ τοΰ Ίεροΰ. 

Επίσκεψης τοΰ Άδριανοΰ είς τό Ιερόν. 
Τιμητικόν ψήφισμα.
Εορτασμός τών Ναΐων.
Καταστροφή τοΰ Ίεροΰ καί κοπή τοΰ ίε
ροΰ δένδρου.
Βασιλική Α1 καί Α2.
'Οριστική έξαφάνισις τής λατρείας. 

Δωδώνης αί έπιχώσεις, παρασυρόμεναι ύπό 
καλύπτουν τά αρχαία έρείπια, έως δτου
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ή άνάμνησις τής Δωδώνης έσβέσθη. Άρχομένου τοΰ 19ου αί„ περιηγηταί, έπισκεπτόμε- 
νοι τον χώρον τοΰ Ίεροΰ, διέκρινον μόνον τό θέατρον, τό στωικόν οικοδόμημα Ε2 
καί την χριστιανικήν βασιλικήν.

Είς τον Κ. Καραπανον, τοΰ όποιου τον ζήλον είχον ύποκαΰσει αί πρόσφατοι 
άνασκαψικαί έπιτυχίαι τοΰ Schliemann είς Τροίαν, οφείλονται ή τιμή τής ταυτίσεως 
τοΰ Ίεροΰ καί ή απαρχή τής έρεύνης του. Είς τον αείμνηστον καθηγητήν Δ. Ευαγγε- 

ΛΙΔΗΝ, επί 13ετίαν καί μέχρι τέλους τοΰ βίου του έγκύψαντα με συγκινητικήν άφοσίω- 
σιν είς τήν άποκάλυψιν τοΰ Ίεροΰ, άφιεροΰται υπό τοΰ συγγραφέως καί συνεργάτου 
του ή παροΰσα δημοσίευσις.

Θ'. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣ1Σ ΤΟΥ Ε1

(Πίν. 9)

Με τήν τετράστυλον πρόστασιν τοΰ ελληνιστικού ναοΰ άποκαθίσταται ή υπό τοΰ 
κλειστοΰ άρχαιοτέρου ναΐσκου διασπασθεΐσα ένότης τής βορείου στοάς καί ό ρυ
θμός τών εννέα κιόνων συνεχίζεται απρόσκοπτος από Δυσμών προς Άνατολάς, σύμφω
νος προς τήν δλην κίνησιν τοΰ περιστύλου πλαισίου (πίν. 9). Διότι, διά τής διατάξεως 
τών τριών στοών είς σχήμα | |, με τά δύο παράλληλα, κατά εν μεταξόνιον έπιμηκέστερα 
σκέλη, κατευθυνόμενα προς Άνατολάς, τονίζεται ή εξ αριστερών προς τά δεξιά κίνησις, 
προς τό κύριον σημεΐον τής λατρείας, τό ιερόν δένδρον. Συγχρόνως έπιτυγχάνεται εΰ- 
ρυθμοτέρα σχέσις τών έπί μέρους τμημάτων τής βορείου στοάς, διότι εκατέρωθεν 
τής προστάσεως τοΰ ναοΰ, ίσης προς 3 μεταξόνια (Μ), σχηματίζονται συμμετρικοί διαι
ρέσεις, ϊσαι προς 2 καί 4 Μ. Ούτως ή άρθρωσις τής βορείου στοάς, άποτελούσης 
τό μέτωπον καί τό στωικόν βάθος τής αυλής, έπί τοΰ οποίου προβάλλεται άναγλύφως 
ή τετρακιόνιος πρόστασις, αναπτύσσεται μέ κίνησιν εκ Δυσμών .προς Άνατολάς κατ’άρι- 
θμητικήν πρόοδον 2, 3, 4, καθ’ δν τρόπον δηλ. κινείται καί τό δλον σχήμα τής ορθο
γωνίου αυλής (είκ. 99).

Αλλά καί πολλοί άλλοι ευφυείς αρχιτεκτονικοί ΰπολογισμοί ώς προς τήν σύνθε- 
σιν τής κατόψεως δεικνύουν δτι ό έκτελέσας τό νέον σχέδιον άρχιτέκτων έπεδίωξε 
διαρρύθμισιν τοΰ εσωτερικού χώρου τής λατρείας μέ αρμόνικάς άναλογίας. Οί τέσσα- 
ρες κίονες τής προστάσεως π.χ. εύρίσκονται είς τήν προέκτασιν τοΰ άξονος τοΰ δ1 κίο- 
νος τής δυτικής στοάς καί έπί τών αξόνων Α3-Β3 καί Α6-Β6 τής νοτίας στοάς καί τοΰ 
προπύλου (σχέδ. είκ. 99-100). Ό διά τής ανατολικής μακράς πλευράς τοΰ ναοΰ άξων 
Ρ6-α6- Α6 καί ό έγκάρσιος δ1-δ10 διαιρούν τήν ύπαιθρον αύλήν είς δύο απλά γεωμε
τρικά σχήματα, τό δ1-δ6-A1-Α6 τετράγωνον, μέ πλευράν μήκους 5 Μ., έμβαδοϋ 
5X5 Μ = 25 Μ2, καί τό α6 - α10 - Α6 - Α10 ορθογώνιον μέ πλευράς 4Χ 8 Μ., έμβαδοΰ 
32 Μ2 (σχέσις πλευρών 1:2). Σύγκειται λοιπόν καί τούτο έκ δύο τετραγώνων μέ πλευράν 
4 μεταξονίων. Ή μεταξύ τών δύο τούτων γεωμετρικών σχημάτων σχέσις (σχέδ. είκ. 99).
ΟΙ 25 Μ α π π π π π » / e s / \ 04 2x 3Μ. 6 ι\ /f* α ρλροο~02~= "32 Μ —0.77777.., είναι ασύμμετρος, ως επίσης και ^-= 3χ 3Μ —~9~Μ—0.b6b66... 

Άντιθέτως ή σχέσις τής προβολής τοΰ ναοΰ έντός τής αυλής (03) προς τά έπί μέρους
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