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Κ'. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Α. ΚΕΡΑΜΟΙ ΣΤΕΓΗΣ*

1. Πίναξ 10α. Άνθεμωτόν μέτωπον ήγεμόνος καλυπτήρος μέ άποκεκρουμένα την 
κορυφήν τοΰ μεσαίου φύλλου τοΰ ανθεμίου καί τό κάτω αριστερόν τής βάσεως. Σωζό- 
μενον ύψος 0.185 μ.

Πηλός κεραμόχρους, καλώς ωπτημένος, μέ έπίστρωσιν καθαρωτέρου ΰδαροΰς πηλοΰ, χρώματος 
ωχροκίτρινου. “Ιχνη επαλείψεως δι’ ωχρολεύκου βαφής τοΰ αναγλύφου. Βάθος καστανομέλαν, ίχνη 
έρυθροΰ χρώματος επί τοΰ μυκητοσχήμου πυρήνος, τοΰ κάλυκος καί τοΰ μεσαίου φύλλου τοΰ ανε
στραμμένου άνθους λωτοΰ. Τό μέτωπον τοΰ καλυπτήρος παρακολουθεί τό περίγραμμα τοΰ ανθεμίου.

Άνά πέντε εύκαμπτα καί εύχυμα φύλλα έν άναγλύφφ εκατέρωθεν τοΰ εύθυτενοΰς κορυφαίου 
φύλλου τοΰ ανθεμίου καί ΰπεράνω τοΰ μύκητος, μέ ζωηροτέραν προς τα κάτω δεξιά κλίσιν τοΰ αν
θεμίου. Ύπ’ αυτό δύο έλικες S, άπολήγουσαι εις σπείραν. Εντός τής άνω σπείρας μικρός πλαστικός 
οφθαλμός. Έκ των κάτω σπειρών βλαστάνουν παραπληρωματική έλιξ, κορυφουμένη επίσης εις 
σπείραν καί φυλλάριον. Μεταξύ τών ελίκων άνεστραμμένον ραδινόν άνθος λωτοΰ έκ τριών φύλλων, 
ΰπεράνω σταγών, εκατέρωθεν δέ ήμιανθέμιον. Περίγραμμα φύλλων ανθεμίου καί μετώπου καθαρόν. 
Εύρέθη προς Νότον τοΰ Ε1, ΰπεράνω τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου Κ. Τέλος 5ου-άρχαί 4ου π.Χ. 
αίώνος. Πρβλ. Olympia II, σ. 144, πίν. CXXII, 1 (αρχαιότερου), σ. 197, εικ. 17 καί πίν. XCI, 8 
τής νοτιάς στοάς, OJh 4, 1901, σ. 63, εικ. 140 (Λουσοί), Van Buren, Greek Fictile Revet
ments in the Archaic Period, εικ. 13 (δεξιφ), σ. 9 καί 158 (άρ. 74)=WaldSTEIN, The Argive 
Heraeum, πίν. XXIII, c. Corinth IV, 1, σ. 13, εικ. 5b καί σ. 47 (A5), εικ. 9, σ. 58 (A 104). 

ΠΑΕ 1952, σ. 349, εικ. 27, 1 καί 28. Όμοιον άνθέμιον εις κρατήρα τοΰ Προνόμου Νεαπόλεως, 
Ε. BuSCHOR, Griechische Vasen, είκ. 257. Ρ· Arias.—Μ. Hirmer, Tausend Jahre Griech. 
Vasenkunst, 1960, πίν. 218 (περί τό 410 π.Χ.).

2. Πίναξ ΙΟβ. "Ανω τμήμα άνθεμωτοΰ ήγεμόνος καλυπτήρος, όμοιου προς τον 
προηγούμενον, σφζόμενον ύψος 0.14 μ.

Πηλός καί τεχνική ώς τό 1, άλλα μέ λευκοκίτρινον επίστρωμα καθαρωτέρου πηλοΰ. Σαφή ίχνη 
ωχρολεύκου βαφής επί βάθους καστανομέλανος. Σχήμα ανθεμίου ως τό 1, άλλ’ εκ διαφόρου μή
τρας. Εΰρέθη επί τοΰ στερεοΰ καί υπό τό άρχαΐον δάπεδον τοΰ προς Β. - ΒΑ. τής ίεράς οικίας 
ναοΰ Γ. Τέλος 5ου - άρχαί 4ου π.Χ. αιώνας.

3. Πίναξ 11α. Άνθεμωτόν μέτωπον κορυφαίου ήγεμόνος καλυπτήρος έκ δύο τε
μαχίων συγκολληθέντων έλλείπει τό άνω δεξιόν τμήμα τοΰ ανθεμίου- σωζόμενον ΰψος 
0.15 μ., πλατ. 0.19 μ.

Πηλός κεραμόχρους, ευκόλως χαρασσόμενος. Τό σχήμα τοΰ ανθεμίου, τό όποιον παρακολουθεί 
τό περίγραμμα τοΰ μετώπου, καί ή μορφή τών φύλλων είναι δμοια προς τα 1 καί 2, άλλα τα φύλλα, 
άνά έξ εκατέρωθεν τοΰ κορυφαίου, εΰκαμπτότερα καί συναπτόμενα προς άλληλα. Τό περίγραμμα έξαί- 
ρεται δι’ άναγλύφου γραμμής, ΰπερεχούσης τοΰ άνεπαισθητου άναγλύφου τών φύλλων. Ύπό τό άνθέ
μιον ρομβοειδής μύκης, εκατέρωθεν τοΰ οποίου κατέρχεται άνά μία παχεϊα έλιξ S, τομής ήμικυκλι-

* Εκφράζονται θερμαί εΰχαριστίαι εις τόν διευθυντήν τοΰ έν Άθήναις Γερμανικού ’Αρχαιολογικού ’Ινστι
τούτου, κ. Ε. Kunze, διά τάς χρησίμους υποδείξεις του κατά τήν μελέτην τών δημοσιευόμενων ενταύθα κεράμων 
στέγης.
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κής, άπολήγουσα εις σπείραν, έκ τής οποίας φυλλάριον. Έσωιερικώς τών ελίκων φύλλον ακάνθου, 
τής οποίας τό άκρον τοΰ μίσχου καμπυλούμενον περιβάλλει μέγαν πλαστικόν στρογγυλόν οφθαλμόν. 
Μεταξύ τούτων έτερος μικρότερος πλαστικός οφθαλμός και ύπ’ αυτόν άνθος λωτοΰ ανεστραμμένου 
μέ εγχάρακτον δήλωσιν τών λεπτομερειών τοΰ κάλυκος. Εύρέθη παλαιότερον παρά τό Ε', Ήπειρ· 
Χρον. 1935, σ. 218, πίν. 25α, 1, τοΰ 4ου π.Χ. αΐ. Πρβλ. Van Buren, Archaic Fictile Revetments in 
Sicily and Magna Graecia, είκ. 10, σ. 32 και σ. 91 (άρ. 26), ολίγον άρχαιότερον άνθέμιον άνά- 
γλυπτον έπί σίμης. L. Rey, Albania I, 1925, σ. 19, είκ. 13, ολίγον μεταγενέστερον, έκ τής οικίας A 
τής’Απολλωνίας (αύτ. σ. 16, ύποσ. 25), καί τό έκ Κλαράκι - Σπάρτης έπΐ λίθινης στήλης συγγενές ως 
προς τό περίγραμμα, τήν άκανθον καί τον λωτόν, Χρ. Χρήστου, ’Αρχαία Σπάρτη 1960 ('Οδηγός), 
σ. 79, είκ. 14.

4. Πίναξ ΙΟγ (άνω αριστερά). Τό άνω ήμισυ άνθεμωτοΰ μετώπου κορυφαίας. 
Πηλός, τεχνική, βαφή καί μορφή φύλλων ώς τα 1 καί 2, ύψ. σφζόμενον 0.112 μ.

Τό περίγραμμα τοΰ μετώπου ακολουθεί τό σχήμα τοΰ ανθεμίου. Ύπό τά τέσσαρα σφζόμενα 
πλαστικά φύλλα τμήμα πλατείας σπείρας έ'λικος καί τής παραπληρωματικής. Βάθος χρώματος καστα- 
νομέλανος. ’Απαρτίζεται έκ δύο πλακών μέ όμοίαν διακόσμησιν έν άναγλύφφ. Αί πλάκες έπι τής 
έτέρας έπιφανείας φέρουν έντομάς, γενομένας διά μιστρίου ή παρομοίου οργάνου έπι τοΰ μαλακοΰ 
πηλοΰ, προς καλυτέραν πρόσφυσιν τών δύο ήμιτόμων. Εύρέθη παλαιότερον έγγύς τοΰ Ε1, Ήπειρ. 
Χρον. έ'.ά. σ. 218, πίν. 25α, 3. Τέλος 5ου-άρχαί 4ου π.Χ. αίώνος. Πρβλ. τό ύπ’ άρ. 1 τεμάχιον, 
Corinth, έ'.ά. είκ. 11 (Α 33), είκ. 12, 8,13 (Α 34, Α88) καί πίν. III.

5. Πίν. ΙΟγ (άνω δεξιά). Μικρότερον τεμάχιον κορυφαίας, όμοιας προς τήν προ- 
ηγουμένην, διαστ. 0.07 X 0.055 μ., μέ τό πρώτον δεξιφ άνάγλυφον φύλλον ανθεμίου.

Έπΐ τής οπίσθιας πλευράς βαθείαι έντομα! προσφύσεως. Βάθος καστανομέλαν. Εύρέθη 
έντός τής τάφρου Τ -Τΐ - Τ2 τοΰ Ε1. Τέλος 5ου - άρχαί 4ου π.Χ. αίώνος.

6. Πίναξ ΙΟγ (μέσον αριστερά). Μικρότερον τοΰ προηγουμένου τεμάχιον κορυ
φαίας, πλάτ. 0.04 μ., διατηρούν τον ρομβοειδή πυρήνα, μέ περίγραμμα άνάγλυφον, τά 
κάτω άκρα τών φύλλων τού ανθεμίου καί ίχνος τής σπείρας τής αριστερός έ'λικος.

Βάθος καστανομέλαν. Έπι τής ετέρας πλευράς βαθείαι έντομαί προσφύσεως ώς τό 4. Εύ
ρέθη ένθα καί τό προηγούμενον. Τέλος 5ου - άρχαί 4ου π.Χ. αίώνος.

7. Πίναξ ΙΟγ (μέσον δεξιά). Τμήμα κορυφαίας, όμοιας προς τά 4-6. Διατηρούν
ται ό ρομβοειδής πυρήν, τμήμα τής πλατείας έλικος δεξιφ μετά τής παραπληρωματικής 
σπείρας, ολόκληρον τό κατώτερον φύλλον τού ανθεμίου καί τά πέρατα 4 ετέρων φύλλων.

Χρώμα βάθους καστανομέλαν.’Άγνωστος ό τόπος εύρέσεως. Τέλος 5ου- άρχαί 4ου π.Χ. αίώνος.

8. Πίναξ Ιΐδ (αριστερά). Τό άνώτερον τμήμα άνθεμωτοΰ μετώπου κορυφαίου 
καλυπτήρος, διαστάσεων 0.09X0.12 μ.

Πηλός ωχρός, καθαρός, καλώς ώπτημένος. Τό περίγραμμα τοΰ μετώπου οδοντωτόν, παρακο
λουθούν τό σχήμα τοΰ άνθεμίου. Άποτελεΐται έκ δύο πλακών, προσαρμοσθεισών, δ'ντος εΐσέτι μα
λακοΰ τοΰ πηλοΰ. Τό άνθέμιον έκ 13 φύλλων μέ άνεπαίσθητον άνάγλυφον, περιγραφόμενον δι’ έξέ- 
χοντος περιγράμματος. Τά σφζόμενα επτά φύλλα καμπτόμενα άφίστανται άλλήλων μόνον κατά 
τά άκρα. 4°? π.Χ. αιών. Έκ τών παλαιοτέρων άνασκαφών παρά τό Ε1, Ήπειρ. Χρον. έ.ά. σ. 218> 
πίν- 25α, 2. Πρβλ. τό ολίγον άρχαιότερον άνάγλυφον έπι σίμης άνθέμιον έκ Λοκρών, Van Buren, έ.ά. 
είκ. 10. ΠΑΕ 1952, σ. 349, είκ. 27, 3 δμοιον τήν μορφήν προς τό 3.

9. Πίν. 11δ (δεξιά). Τμήμα κορυφαίας, ώς τό προηγούμενον, έκ 13 φύλλων, δια
στάσεων 0.105X0.075 μ.
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Πηλός, τεχνική, τεχνοτροπία, δμοια προς τό 8, άλλ' έξ ετέρας μήτρας. Περίγραμμα άνάγλυφον. 
Ό πυρήν ρομβοειδής με περίγραμμα επίσης άνάγλυφον. Εύρέδη εντός τής τάφρου Τ - Tl - Τ2 τής 
ίεράς οικίας (Ε*).

10. Πίναξ 11 β (άνω αριστερά). Τεμάχιον άνθεμωτού μετώπου ήγεμόνος καλυ- 
πτήρος, με τά δυο κάτω δεξιά ανάγλυφα φύλλα τοΰ ανθεμίου.

Πηλός κεραμόχρους, ευκόλως χαρασσόμενος. Ευρέθη μεταξύ σηκοΰ καί άδυτου τοΰ ναοϋ Ε*, 
υπό τούς 8 μεταγενεστέρως τοποθετηθέντας λίθους (άνωτ. σ. 112, ύποσ- 3). Χρόνοι ‘Ελληνιστικοί.

11. Πίναξ 11 β (άνω δεξιά). 'Ως τό προηγούμενον, μέ τά 2 προτελευταία ανά
γλυφα φύλλα ανθεμίου.

Ευρέθη ένθα και τό 10. Πιθανώς έκ τής αυτής κορυφαίας. Χρόνοι ελληνιστικοί.

12. Πίναξ Ιΐβ (κάτω αριστερά). Τεμάχιον μετώπου άνθεμωτοϋ ήγεμόνος καλυ- 
πτήρος, διαστάσεων 0.085x0.08 μ.

Σφζονται τρία ολόκληρα φύλλα καί τρεις μίσχοι. Πηλός, τεχνική καί μορφή των φύλλων 
δμοια προς τά 1 καί 2. Ευρέθη εντός τής τάφρου Τ-Τ1-Τ2 τής ίεράς οικίας. Τέλος 5ου-άρχαί 
4ου π.Χ. αΐώνος. Πρβλ. άνωτ. άρ. 4.

13. Πίναξ Ιΐβ (κάτω δεξιά). Σύντριμμα όμοιας κορυφαίας ώς τά 1, 2, 12, δια
τηρούν μέρος μίσχου 5 φύλλων ανθεμίου.

Ευρέθη εντός τής τάφρου Τ - Tl - Τ2.

14. Πίναξ Ιΐξ. Τμήμα άνθεμωτοϋ μετώπου έκ πηλού κεραμόχρου, καλώς ώπτη- 
μένου. Ελλείπουν ή βάσις και ή κορυφή. Διατηρούνται τμήμα τού μεσαίου φύλλου,πέντε 
φύλλα αριστερά, δύο δεξιά. ’Ίχνη τού έκτου κατωτέρου φύλλου ορατά. Άρχικώς τά 
φύλλα επομένως ήσαν 13 ή 15.

Όμοιους άκροκεράμους έκ τοΰ Καταγωγίου τής Κασσώπης, φέροντας υπό τό άνθέμιον παρά- 
στασιν άντωποϋ άετοϋ επί κεραυνού, μέ ήμιανοίκτους τάς πτέρυγας (πίν. Ιΐγ)1, έχρονολογήσαμεν επί 
τή βάσει τών Ηπειρωτικών νομισμάτων εις τούς χρόνους τής Ηπειρωτικής Δημοκρατίας (234/3- 
168/7 π.Χ.)9. Ό Ρ. Franke άνευρίσκει τό πρότυπον τής παραστάσεως αυτής τοΰ άετοΰ επί κεραυ
νού είς τά νομίσματα τοΰ Μακεδόνος βασιλέως Περσέως (179-168 π.Χ.)1 2 3, ένθα συναντώμεν δχι μό
νον τήν εν κατατομή παράστασιν, αλλά καί την άντωπήν μορφήν, μέ έκτεινομένας τάς πτέρυγας τοΰ 
άετοΰ 4, καί χρονολογεί τούς κεράμους τούτους τοΰ Καταγωγίου τής Κασσώπης άπό τών χρόνων τοΰ 
Περσέως. Δεδομένου δμως, ότι επί Φιλίππου τοΰ Εξ ήτοι περί τό τέλος τοΰ 3ου αί., διαπιστοΰται 
άνακαίνισις τοΰ ίεροΰ τής Δωδώνης καί τής ίεράς οικίας, ή χρονολόγησις τοΰ ίδικοΰ μας άνθεμωτοϋ 
μετώπου είς τήν προτελευταίαν δεκαετίαν τοΰ 3ου π.Χ. αί. δέν δύναται νά άποκλεισθή. Ευρέθη κατά 
τήν άνασκαφήν τοΰ έτους 1954 εντός τής τάφρου T-Tl - Τ2 (μεγάρου)6.

Έκ τοΰ χώρου μεταξύ τής ίεράς οικίας καί τοΰ ναΐσκου Θ προέρχονται τά κατωτέρω δύο τε
μάχια :

15. Πίναξ 11ε (αριστερά). Τεμάχιον, άποκεκρουμένον τήν βάσιν μέχρι τού μέσου 
περίπου, διαστ. 0.11X0.12 μ., αλλά τά φύλλα, δύο άριστερρί, τέσσαρα δεξιοί, ραδινώ- 
τερα τού προηγουμένου και αραιά.

1 Ή φωτογραφία οφείλεται είς τόν κ. Ρ. Franke.
2 ΠΑΕ 1952, σ. 350-51, είκ. 29, 1954, σ. 207, 1955, 

σ. 184 καί 186.
3 Die antiken Miinzen, σ. 64-65, πρβλ. καί 121. 

Σ. I. Δακαρης, ΠΑΕ 1952, σ. 351.
4 Ρ. Franks, έ.ά. πίν. Ε 3, πρβλ. καί πίν. Ε 1-2.

5 Παρόμοιον εύρέθη παλαιότερον παρά τήν Β ή 
τήν ΒΑ. πλευράν τοΰ Ε1, Ήπειρ. Χρον., έ.ά· σ 218, 
πίν. 25α, 5. Ε. Dyggve, έ.ά- είκ. 14b 2. Πρβλ. Olym
pia II, πίν. CXXIV, 5. Corinth, έ.ά. σ. 17, 
είκ. 12, β, 9,14.
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Πηλός καθαρός, ρόδινος, άφήνων ’ίχνη εις την άφήν. Χρόνοι ελληνιστικοί. Πιθανώς τέλη 
3ου π.Χ. αι., ώς και τό προηγούμενον.

16. Πίναξ 11ε (δεξιφ). Τεμάχιον ανθεμίου, πανταχόθεν άποκεκρουμένον, 
διαστ. 0.10x0.10 μ.

Πηλός κεραμοειδής, αφήνων ’ίχνη είς την άφήν. Τό άνθέμιον μέ 15 φύλλα (7 δεξιμ, 3 αρι- 
στερφ), όμοια προς τό 14, άλλ’ αραιότερα. Χρόνοι ελληνιστικοί. Πιθανώς τέλη 3ου π.Χ. αί.

17. Πίν. 12γ. Τμήμα κορυφαίου ήγεμόνος (έπαιετίου) καλυπτήρος, σφζόμενον 
ΰψοςθ.10 μ., πλάτος 0.136 μ., άποκεκρουμένον άνω καί την άριστεράν κάθετον πλευράν 
ή δεξιά πλευρά άθικτος.

Πηλός κεραμοειδής, καθαρός, συνεκτικός και καλώς ωπτημένος, όμοιος προς τα τεμάχια 18 
καί20.Έπί τής Ιπιφανείας λεπτότερον στρώμα κιτρινωπόν έκ καθαρωτέρου πηλού καί επ’αυτού λεπτό- 
τερον επίχρισμα λευκοκίτρινον έξ άραιοτέρου διαλύματος πηλού, τό οποίον αποτελεί καί την έρυθρό-

ΕΙκ. 101. Κατατομή στρωτήρων κεράμων τής ίεράς οίκίας.

μορφον διακόσμησιν. Διά τής έπιθέσεως αμαυρού καστανοαέλανος χρώματος έπ'ι τής λοιπής έπιφα. 
νείας τά εξαιρούμενα τμήματα σχηματίζουν την έρυθρόμορφον κόσμησιν τού γείσου (light on dark).

’Επί τής κάτω ορατής επιφάνειας, έξεχούσης τού θριγκού, εναλλάξ άνθέμιον μέ εννέα φύλλα 
καί είς κάλυξ λωτού, συνδεόμενος μέ τό άνθέμιον διά σπείρας (πρβλ. όμοιον πίν. 12β), περαιτέρω 
αστράγαλος. Έπί τού μετώπου, άνω μέν ομοίως άνθέμιον μέ 11 φύλλα καί εκατέρωθεν ήμΐτομον 
κάλυκος λοιτού, συνδεόμενον μετά τού άνθεμίου διά παχείας σπείρας (πρβλ. πίν. 12α, β), χαμηλότε- 
ρον δέ μαίανδρος, χωριζόμενος άπό τού ύπεράνω κοσμήματος διά πλαστικής άμβλείας γωνίας. 
Ταύτης ή συμπληρωματική γωνία (14°) δέν άντιστοιχεϊ ακριβώς προς την κλίσιν τού άετώματος (13*. 
Άνωτ- σ. 47). Εύρέθη μεταξύ τού Ε1 καί τού ναΐσκου Γ, άλλ’ άνήκει πιθανώτατα είς τον άρχαΐον 
ναΐσκον τής ίεράς οίκίας. Τέλος 5™ - άρχαί 4™ π.Χ. αίώνος.

18. Πίναξ 12α, είκ. 101, 3. Τεμάχιον γείσου, διαστ. 0.24x0.13 μ., ύψος μετώ
που 0.058 μ.

Πηλός κεραμόχρους, μάλλον καθαρός, καλώς ωπτημένος, χαρασσόμενος διά τον όνυχας, μέ έπά- 
λειψιν άραιού πηλού ωχροκίτρινου. Έπί τού μετώπου μελανόμορφος διπλούς μαίανδρος, διακοπτό
μενος υπό τετραγώνων, εντός τών οποίων άβακωτόν τετράγωνον, περιγραφόμενον δι’ ερυθρά, ται
νίας. Έπί τής κάτω προεχούσης ορατής πλευράς κοΐλον κυμάτων μέ γραπτήν διακόσμησιν, έχου- 
σαν τό χρώμα τής επιφάνειας έπί μελανού βάθους. Η διακοσμησις έξ εναλλασσόμενων αιθεμίων 
μέ 9 φύλλα καί καλύκων λωτού, συνδεόμενων προς άλληλα διά σιγμοειδών ελίκων. Τό μεσαίον
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φύλλον τοϋ ανθεμίου μόλις υπερέχει τών λοιπών φύλλων. Έπ'ι τής λοιπής ορατής επιφάνειας ίχνη 
γραπτής διακοσμήσεως. Μορφή ανθεμίων ως τής σίμης 20, άλλα συμπαγέστερα.

Εύρέθη άνατολικώς τοϋ Εή παρά την νοτιοδυτικήν γωνίαν τοΰ στυλοβάτου τοϋ ναοΰ Θ. 
Τέλος 5ου - άρχα'ι 4ου π.Χ. αΐώνος. Ώς προς τό σχήμα τοΰ ανθεμίου πρβλ. Van Buren, Revet
ments in the Archaic Period, εικ. 12. Waldstein, έ.ά. σ. 1, πίν. XXIII, e. Corinth, έ.ά. σ. 18, 
είκ. 16 (R 36). Olympia II, σ. 202, εΐκ. 28.

19. Πίναξ 12β, είκ. 102-103. Τεμάχιον άκρου στρωτήροςκεράμου, σωζομένου μή
κους 0.282 μ., πλάτους 0.23 μ.

Πηλός κεραμόχρους, τεχνική ως τό προηγούμενον, μέ επίστρωμα καθαρωτέρου πηλοΰ ωχρο
λεύκου και λευκοκίτρινον χρώμα, άποκλΐνον προς τό υπέρυθρον επί τής γραπτής επιφάνειας. Τεχνική 
όμοια προς τά άνθεμωτά μέτωπα ηγεμόνων καλυπτήρων (πίν. ΙΟα-β). Ή αριστερά πλευρά (σχέδ. 
είκ. 102 καί 101, ΐ), ύψ. 0.071 μ., φέρει βαθεΐαν τριγωνικήν έγκάθισιν προς πάκτωσιν τοΰ έξέχοντος

Είκ. 102. Γραπτός ήγεμών στρωτήρ (πλαγία δψις).

τμήματος τής αντιστοίχου πλευράς τοΰ γείτονος στρωτήρος. Έπ'ι τής ταινίας τοΰ μετώπου (ύψ.Ο. ΙΟμ.) 
διακόσμησις μελανόμορφος έκ μαιάνδρου, διακοπτόμενου υπό τετραγώνων, περικλειόντων άβακωτόν 
τετράγωνον, χρώματος μελανοΰ καί έρυθροΰ (είκ. 102). Ή ανώτερα ζώνη κατεστραμμένη. Ή 
κάτω ορατή επιφάνεια (είκ. 103) μέ ερυθρόμορφον διακόσμησιν επί καστανοΰ βάθους, ήτοι εναλ
λάξ ανθέμια μέ 11 φύλλα καί ά'νθη λωτοΰ μέ 5 φύλλα, υπό τά όποια σιγμοειδείς έλικες, άπολήγου- 
σαι εις σπείρας. Κάτωθι αστράγαλος μεταξύ λευκοκιτρίνης καί έρυθρας ταινίας, ύπ’ αυτήν επιφά
νεια καλυπτομένη διά τοΰ αύτοΰ λευκοκιτρίνου χρώματος. Έπίθετον ερυθρόν χρώμα επί τοΰ κέν
τρου τοΰ πυρήνος καί εις τό περίγραμμα τών φύλλων τοΰ κάλυκοςτών λωτών. Τά ανθέμια έπιμήκους 
μορφής καλλιγραφικής μέ φύλλα άφιστάμενα καί εύκαμπτα, πυρήν μυκητόσχημος. Εύρέθη πα- 
λαιότερον παρά τήν ΝΑ. γωνίαν τοΰ Ε1, ΓΙΑΕ 1930, σ. 54, εΐκ. 2. Ε. DyGGVE, έ.ά. εΐκ. 14c. Ώς 
προς τό σχήμα τής κοσμήσεως, Olympia II, σ. 202, εΐκ. 28· Van. Buren, έ.ά. εΐκ. 84. Corinth, 
σ. 27, εΐκ. 28, 94 καί 95 (δεξιά).

20. Πίναξ 12δ, είκ. 104. Έπαιετίς σίμη έκ δΰο συγκολληθέντων τεμαχίων, σωζο- 
μένου μήκους 0.39 μ., ΰι[>ους 0.12 μ., άποκεκρουμένη κατά τήν άριστεράν πλευράν καί 
τήν βάσιν, ή ταινία άνω άποτετριμμένη μερικώς. Ή δεξιά πλευρά αποκλίνει τής καθέ
του κατά γωνίαν 13° περίπου, αντιστοιχούσαν προς τήν κλίσιν 13° τοΰ αετώματος 
(άνωτ. σ. 47).

Πηλός κεραμόχρους μάλλον καθαρός, τεχνική ώς τά 17 καί 18, μέ καθαρώτερον επίστρωμα 
ωχροκίτρινου πηλοΰ. Ή διακόσμησις (εΐκ. 104), έχουσα τό χρώμα τοΰ επιχρίσματος επί καστανομέ- 
λανος βάθους (light on dark), συνίσταται εξ άλύσου εναλλασσόμενων άνθεμίων μέ 9 φύλλα καί εξ
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Είκ. 104. Γραπτή έπαιέτιος σίμη. (ΙΙερ'ι το 400 π.Χ.)

κυμάτιον, κοιλόκυρτον μέτωπον, πρβλ. ΑΔ 1926, σ. 49-50, είκ. 4-5 (Σικυώνος). Corinth IV,I, εΐκ. 25 
(S. 128-128a, σ. 78), είκ. 28 (S. 129, σ. 78) καί είκ. 83, ομοίως Van Buren, έ.ά. είκ. 83-84, 
σ. 97-98, άρ. 105, 107 καί WaldStein, ε.ά. πίν. XXIII, e = Van Buren, ε.ά. είκ. 12 καί σ. 95 
(άρ. 97). Olympia II, πίν. CXXI, 4 (ΝΑ. Στοάς), σ. 202, είκ. 28.

άνθέων λωτοΰ μέ 5 φΰλλα επί τοϋ ΐσχυρώς κυρτουμένου μετώπου.'Υπό τά άνθη λωτοΰ ζεύγος συνεχο
μένων ελίκων S, αί όποΐαι συναντώνται υπό τά παρακείμενα άνθέμια. Έπί τής ταινίας άνω ιωνικά 
ωά μέ καστανομέλαν χρώμα έπί τοΰ ωχροκίτρινου πηλοΰ. Τό περίγραμμα των άνθεμίων ήμικυ- 
κλικόν, τά φΰλλα βραχέα καί άπέχοντα άλλήλων, άλλ’ εύκαμπτα καί άραιά.

ΕΙκ. 103. Γραπτός ήγεμών στρωτήρ.

Εύρέθη επί τοΰ στερεού πλησίον τοΰ Εΐ, βορείως τοΰ ναΐσκου Θ. Παρόμοιον τεμάχιον σίμης ει- 
χεν εύρεθή καί παλαιότερον έν Δωδώνη, ΠΑΕ 1930, σ. 53, είκ.2 (αριστερά). Ε. Dyggve, Problemer, 
εΐκ. 14a. Τέλος 5ου - άρχαί 4ου π.Χ. αί. Ώς προς τήν κατατομήν (είκ. 104), ευθεία ταινία μέ κοΐλον
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20α. Παρόμοιον προς τό 20 τεμάχιον σίμης, άλλα πολύ μικρότερον.

21. Πίναξ ΙΟγ (κάτω). Τμήμα σίμης πηλίνης, διαστ. 0.12X0.055 μ., μέ πλαστικόν 
βλαστόν, έκ τοΰ όποιου ψύλλον καί δύο σπειραι. Ή κάτω σπείρα απολήγει εις κάλυκα 
άνθους.

Πηλός κεραμόχρους, ολίγον καθαρός, χαρασσόμενος διά τοΰ δνυχος, δμοιος προς τα 15-16, 
Εύρέθη ένθα τά 5 καί 6. Τέλος 3ου π.Χ. αΐώνος;

22. Πίναξ 13α. Τέσσαρα πήλινα ομοιώματα δεξιάς χειρός άφιερωτικοΰ χαρα- 
κτήρος.

Τό 1 καί 3, διαστ. 0.085 καί 0.10 μ., διατηρούμενα από τοΰ μετακαρπίου περίπου, τά 2 καί 4 
από τοΰ άγκώνος, διαστ. 0.098, 0.083 μ. Τό τεμάχιον 2, χειρ γυναικός, διατηρούμενη ακέραια, προ
βάλλει γυμνή από τοΰ άγκώνος καί κατέρχεται κατά μήκος τοΰ σώματος άπτομένη χειριδωτοΰ χι- 
τώνος. 'Ομοίως καί ή χειρ 4 συγκρατεΐ διά των δακτύλων πτυχήν χιτώνος. Εις παρομοίας, άλλ5 
αίσθητώς μεγαλυτέρων διαστάσεων, δεξιάς χεΐρας ανήκουν καί τά 1 καί 3. Εύρέθησαν εντός τής 
τάφρου Τ - Tl - Τ2 τής ίεράς οικίας Ε1.

Β· ΛΙΘΙΝΑ

23. Πίναξ 13δ (δεξιά). ’Ακέραιον άνθεμωτόν μέτωπον ήγεμόνος καλυπτήρος, 
σχήματος τριγωνικού (θψους 0.178 μ., πλάτους παρά την βάσιν 0.165 μ.), εξ υπόλευ
κου κοκκώδους λίθου ήμιμαρμάρου.

Ή βάσις εΰδέως άποτετμημένη καί λελεασμένη, τομής ορθογωνίου (διαστ. 0.165X0.08 μ.), 
φέρει δύο μικρούς ορθογωνίους τόρμους (9 X 25 χιλ.), ών ό έτερος μέ ίχνη μολύβδου έκ τής μολυ- 
βδοχοήσεως, προς στερέωσιν καί μόνωσιν τοΰ σιδηροΰ έμπολίου, τοΰ συνδέοντος τό άνθεμωτόν μέ
τωπον μετά τοΰ υποκειμένου λίθινου επίσης καλυπτήρος, άποτελοΰντος τήν χωριστήν βάσιν τοΰ 
μετώπου ι.

Εννέα φύλλα, άφιστάμενα άλλήλων μέχρι τής βάσεως, τέσσαρα εκατέρωθεν τοΰ υψηλού καί 
ευθυτενούς κορυφαίου, έκφύονται εξ ιωνικού ώοΰ, περιγραφομένου δι’ ελαφρώς έξέχοντος περιγράμ
ματος. Κάθετος κατακόρυφος ταινία εις τον ά'ξονα τοΰ μεσαίου φύλλου διαιρεί τό ώόν εις δύο ήμί- 
τομα. Εύρέθη τό 1932 παρά τον ρωμαϊκόν τάφον I, εγγύς τής ΒΔ. γωνίας τοΰ οικοδομήματος Εή 
βορείως τοΰ ναΐσκου Ζ. Προχωρημένος 4°5 ή 3°? αιών, ΠΑΕ 1932, σ. 48, είκ. 2.

24. Πίναξ 13β· Τμήμα όμοιου προς τό προηγούμενου άνθεμωτοΰ μετώπου 
ήγεμόνος καλυπτήρος, άποκεκρουμένου είς τήν περιφέρειαν καί τήν βάσιν.

Εννέα φύλλα δμοια, άλλά πλατύτερα εις τήν κορυφήν, εκφύονται εξ όμοιου ιωνικού ώοΰ, 
περιγραφομένου διά λεπτότερου άναγλύφου περιγράμματος. Κάθετος λεπτοτέρα ταινία διαιρεί τούτο 
εις δύο. Ύπό τήν βάσιν δύο τόρμοι συνδέσεως μετά τοΰ υποκειμένου χωριστού καλυπτήρος. Εν 
συγκρίσει προς τό παραπλεύρως είκονιζόμενον (πίν. 13δ, άριστερμ) λίθινον μέτωπον ήγεμόνος καλυ
πτήρος, μέ τήν διάλυσιν τής μορφής τοΰ άνθεμίου καί τήν μετατροπήν του εις κλάδον φυτού, προερχό
μενου έκ τής στέγης τής σκηνής τοΰ θεάτρου έν Δωδώνη (Σ. I. Δακαρης, ΑΔ 1960, σ. 32 καί 37, 
πίν. 12ε, κάτω δεξιά), χρονολογούμενου δέ άπό τών περί τό 200 π.Χ. χρόνων, τό άνθέμιον τής 
ίεράς οικίας είναι καταφανώ; άρχαιότερον, άνερχόμενον εις τον προχωρημένου 40ν ή είς τάς άρχάς 
τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος.

1 Τοιαϋτα έκ λίθου άνθεμωτά μέτωπα διακοσμητι- ράμων καλυπτήριου τοΰ 3ου π.Χ. αί., προέρχονται έκ 
κοϋ μάλλον χαρακτήρος, συμφυή δέ μετά των άκροκε- τοΰ θεάτρου τής Δωδώνης (πίν. 13δ, αριστερά;).
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