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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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25. Πίναξ 14α. Λεοντόκοανον λίθινον υδρορροής, τοΰ οποίου διατηρείται τό 
πρόσωπον μέχρι τών ριζών τής χαίτης, ύψους 0.13 μ., πλάτους 0.115 μ., έκ τοΰ αυτού 
υπόλευκου ήμιμαρμάρου, έξ ου καί τά λίθινα άνθεμωτά μέτωπα ηγεμόνων καλυπτήρων 
(πίν. 13 β καί 13δ, δεξιφ).

Όφρύες προέχουσαι, ισχυρώς κυματοειδείς, σκιάζουσαι τάς οφθαλμικός κοιλότητας, τά έξέχοντα 
βλέφαρα και ό κυρτός βολβός τοΰ οφθαλμού διακρίνονται δι’ εγχαράκτου κύκλου, ή Ιρις δηλουμένη 
διά κοιλότητος. Τό ρύγχος βραχύ, πεπλατυσμένον, ίσχυρώς ρυτιδωμένον, διατρέχει αύλαξ μέχρι τής κορυ
φής τοΰ μετώπου. Τό τριχωτόν μέρος τών μυκτήρων δηλοΰται διά καμπύλων αυλακώσεων, επί τής γνά
θου έντομαι προς δήλωσιν τοΰ τριχωτού μέρους. Τό στόμα κλειστόν, τά δέ χείλη ανοίγονται κυκλικώς 
διά τήν οπήν τοΰ κρουνού- Επιμελής, αλλά τυπική εργασία μέ ισχυρόν τονισμόν τών χαρακτη
ριστικών τοΰ ζιόου, τά όποια στερούνται εσωτερικής ζωής, όμοιάζοντα μάλλον προς άπολιθωμένας 
διακυμάνσεις τής επιφάνειας τοΰ προσώπου καί διά τοΰτο ή άγρια έκφρασις τοΰ θηρίου μεταβάλλε
ται είς αγριωπόν μορφασμόν. Τά λεοντόκρανα τοΰ Λεωνιδαίου καί τής θόλου τής Όλυμπίας 
(Fr. Willemsen, Olympische Forschungen IV, σ. 49 καί 53, πίν. 60 καί 62) προηγοΰνται 
κατά πολύ χρονολογικώς, τά δέ λεοντόκρανα τοΰ «νέου ναοΰ» τής Σαμοθράκης (αΰτ. σ. 65 καί 66, 
πίν. 67. Hesperia 20, 1951, πίν. 13b), οίκοδομηθέντος εΰθΰς μετά τό Άρσινόειον (287-281 π.Χ.), 
εύρίσκονται εγγύτατα τοΰ ϊδικοΰ μας, τέλος δέ τά λεοντόκρανα τοΰ ναοΰ τής ’Αθήνας τής Έλατείας 
τών μέσων περίπου τοΰ 3ου αΐώνος (Willemsen, έ.ά. σ. 67. BCH 11, 1887, πίν. II) αντιπρο
σωπεύουν τό μεταγενέστερον στάδιον έξελίξεως.

Προέρχεται έκ τών παλαιοτέρων άνασκαφών τοΰ Δ. Εΰαγγελίδου, αγνώστου προελεύσεως 
Επειδή δμως καί τό αμέσως επόμενον τεμάχιον λεοντοκράνου, υπό τών αυτών χειρών ποιηθέντος. 
εΰρέθη παρά τήν ΒΑ. γωνίαν τοΰ οικοδομήματος Εή ή συσχέτισις άμφοτέρων προς τήν ίεράν οικίαν 
τών χρόνων τοΰ Πύρρου είναι λίαν πιθανή.

26. Πίναξ 13γ (δεξιμ). Τμήμα λίθινου λεοντοκράνου, όμοιου ακριβώς προς τό 
προηγούμενου, σφζομένου μέχρι τών Οφθαλμών καί τοΰ μέσου τοΰ ρόγχους.

Εύρέθη τό 1954 παρά τον ΒΑ. τοίχον τής ίεράς οικίας, άνατολικώς τοΰ αδύτου τοΰ τετραστύ 
λου ναοΰ, 4ου - 3ου π.Χ. αί.

Ώς προς τήν χρονολόγησιν τών λίθινων τεμαχίων 23-26 παρατηροΰμεν δτι έχουν 
κατασκευασθή έκ τής αυτής ποιότητος λίθου, μέ τήν λεπτήν κοκκώδη σΰστασιν.

Τά ανθέμια 23-24 έχουν άποβάλει πλέον τήν φυσικήν εύκαμψίαν τών φύλλων 
τών πήλινων ανθεμίων τών αρχών τοΰ 4ου αί. (πίν. 10α, β), στερούνται δέ εκείνης τής 
φυσιοκρατικής άντιλήι|ιεως τής μορφής μέ τήν έκλέπτυνσιν τοΰ μίσχου καί τήν ήρεμον 
άνάκαμψιν τών λυγερών κορυφών των. Έδώ άντιθέτως τά φύλλα ομοιάζουν μέ διακο- 
σμητικά ραβδία, εκφυόμενα μέ τον πλατύν μίσχον των άνοργάνως έκ τοΰ πυρήνος, ό 
όποιος μετεμορφώΰη είς γεωμετρικόν κόσμημα. Τό δλον σχήμα τοΰ ανθεμίου κατέστη 
τριγωνικόν. Έξ άλλου δμως ταΰτα τυπολογικώς φαίνονται αρχαιότερα τών πήλινων 
ανθεμίων τοΰ τέλους τοΰ 3ου αί. (πίν. 11, γ, ε,ζ), δτε κατεσκευάσθη ό πρόστυλος τετρά
στυλος ναός εντός τοΰ Ε1. Επειδή δέ λίθινοι κέραμοι υποθέτουν σοβαράν δαπάνην, 
είναι φυσικόν νά σκεφθώμεν τήν αμέσως προγενεστέραν λαμπράν οικοδομικήν περίο
δον τών χρόνων τοΰ Πύρρου, δτε διά πρώτην φοράν δ αρχαίος ναΐσκος περιεβλήθη 
διά στωικοΰ περιβόλου1. Ή άποψις αύτη ένισχύεται προσέτι έκ τής απουσίας καί τοΰ

1 Λίθινοι κέραμοι παρατηρούνται έπίσης είς τον τό ιερόν τοΰ Άρείου Διό;, τό άναφερόμενον ΰπό τοΰ 
ναόν τοΰ Άρείου Διός τής Πασσαρώνος (Ραδοτόβι - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ (Πύρρ. 5,5, πρβλ. καί Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΝ, 

Γαρδίκι), άνασκαφέντος πλήρως τό έτος 1952 (ΠΛΕ Άρχαιολ."Ερευνες, σ. 66 κ. έξ.). Καί τό ιερόν τοΰτο χρο- 
1952, σ. 306 κ.έξ.) καί ταυτισθέντος βραδύτερον πρός νολογεΐται πιθανώτατα άπό τών χρόνων τοΰ Πύρρου.
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παραμικρού συντρίμματος πήλινου άνθεμωτού μετώπου, δυναμένου νά άναχθή εις τάς 
άρχάς τού 3ου π.Χ. αίώνος. Την περαιτέρω έξέλιξιν τού ανθεμίου παρακολουθούμεν εις 
τούς λίθινους ακροκεράμους εκ τού θεάτρου τής Δωδώνης (πίν. 13δ, άριστερά), ένθα 
τό άνθέμιον μετεβλήθη άπροσδοκήτως εις ομοίωμα μικρού έπταψΰλλου κλάδου φυτού. 
Επειδή εις τό θέατρον παρατηρούνται δυο σοβαρα'ι οικοδομικά! φάσεις προ τής 
μετατροπής του εις άρέναν (τέλος 1ου π.Χ. αί., άνωτ. σ. 97), ήτοι περ! τάς άρχάς τού 
3ου π.Χ. αί. (Πΰρρος) και περ! τό τέλος τού αίώνος (Φίλιππος Ε'), έπεται δτι τό άνθέ
μιον άνήκει μάλλον εις τό τέλος τού 3ου π.Χ.αί. Εις την οικοδομικήν φάσιν των άρχών 
τού 3ου αί. πρέπει νά κατατάξω μεν κα! τά δΰο λίθινα λεοντόκρανα (πίν. 13γ κα! 14α), 
ένεκα τής όμοιότητος τού λίθου με τά άνθέμια (πίν. 13β κα! δ δεξιφ) κα! τής τυπο
λογίας των.

Γενικώς δυνάμεθα νά κατατάξωμεν τά ευρήματα εκ τής στέγης τού ιερού Εΐ είς 
τέσσαρας κατηγορίας. Ή α' κατηγορία (1-2, 4-7, 12-13, 17-20), αν κα! περιλαμβάνει 
πήλινα διαφόρου τεχνικής κα! τύπου, έν τοΰτοις άνάγεται χρονολογικώς είς τήν αυτήν 
περίοδον, είς τούς περ! τό 400 π.Χ. χρόνους ή ολίγον πρότερον, πάντως δε ούχΐ βρα- 
δύτερον των άρχών τού 4ου π.Χ. αίώνος.

Ή β' έκπροσωπεϊται ύπό τών τεμαχίων κορυφαίας 3, 8, 9, με διάφορον τών 
προηγουμένων τεχνικήν τού πηλού κα! μορφήν τού άνθεμίου, τού 4ου π.Χ. αίώνος.

Ή γ' περιλαμβάνει μόνον λίθινα ευρήματα, άνθεμωτά μέτωπα ηγεμόνων καλυ- 
πτήρων (23-24) κα! δΰο λεοντόκρανα (25-26), τά όποια ένεκα τής ποιότητος τού λίθου 
κα! τής μορφής δΰνανται νά θεωρηθούν ώς προερχόμενα εκ τής αυτής οικοδομικής 
περιόδου, τών χρόνων τού Πΰρρου (α' τέταρτον τού 3ου π.Χ. αίώνος).

Ή δ' κατηγορία τέλος περιλαμβάνει ευρήματα στέγης πήλινα (10-11, 14-16, 21), 
διάφορα είς τεχνικήν κα! μορφήν, χρονολογούμενα άπό τών μέσων ελληνιστικών 
χρόνων (τέλος τού 3ου π.Χ. αίώνος κα! εξής).

Αί κατηγορίαι α' κα! β' πρέπει νά συνδεθούν άσφαλώς με τήν α' κα! β' οικοδο
μικήν φάσιν τής ίεράς οικίας, ήτοι μέ τον ναΐσκον,περίβαλλόμενον άρχικώς ύπό τριπό
δων κα! ολίγον βραδύτερον (γ' τέταρτον τού 4ου π.Χ. αί.) υπό τού χαμηλού ίσοδομι- 
κοΰ τεμένους. Ή συσχέτισις τούτων μετά τού ναΐσκου επιβάλλεται κα! άλλως, διότι 
τά άρχαιότερα κεραμεικά πρέπει νά άποδοθούν είς τό άρχαιότερον οικοδόμημα τής 
Δωδώνης, τον ναΐσκον, είς τήν περιοχήν τού οποίου εύρέθησαν (άνωτ. σ. 47).

Ή ποικιλία τών ευρημάτων τούτων (σύγκρινε 1-2 προς 4-7 κα! 12 κα! προς 8-9) 
οφείλεται είς τάς γενομένας έπισκευάς τής στέγης, διαρκούντος τού 4ου π.Χ. αίώνος.

Ή γ' κατηγορία άνάγεται είς τήν τρίτην οικοδομικήν φάσιν, ότε ό ναΐσκος περιε- 
βλήθη ύπό εξωτερικού τοίχου κα! στοών σχήματος | j. Τά ευρήματα ταύτης είναι ομοιο
γενή. Τούτο άποδοτέον άφ’ ενός μέν είς τον μικρόν άριθμόν τών ευρημάτων, άφ’ ετέ
ρου δε είς τήν διατήρησιν τών λίθινων κεράμων, δυσκόλως φθειρομένων.

Τήν δ' τέλος κατηγορίαν δυνάμεθα νά συνδέσωμεν μέ τήν τελικήν φάσιν τής ίε
ράς οικίας κατά τούς χρόνους Φιλίππου τού Ε'. Αί παρατηρηθεϊσαι διαφοραί (10-11, 
14-16, 21) είς τήν τεχνικήν τού πηλού κα! τήν μορφήν τών άνθεμίων μαρτυρούν τήν
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έκάστοτε άνιικατάστασιν κεράμων άπό τοϋ τέλους τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος. Ρωμαϊκών 
χρόνων άνθεμαπά μέτωπα δεν κατέστη δυνατόν να συνδεθοΰν με τό οικοδόμημα Εΐ. 
Τοΰτο δμως δεν αποτελεί ένδειξιν, δτι ή ιερά οικία δεν ύφίστατο κατά τούς χρόνους 
τής Ρωμαιοκρατίας (ίδέ άνωτ. σ. 113), διότι τό οικοδόμημα εϊχεν άνασκαφή μερικώς 
μέν υπό τοϋ Καραπανου, έξ ολοκλήρου δέ υπό τοΰ ΕυαΓΓΕΛΙΔΟΥ. Άτυχώς άμφοτέρων 
τά ευρήματα δεν σημειοΰνται ούδαμοΰ, έκτος ολίγων ευρημάτων, εϊκονιζομένων υπό 
τοϋ τελευταίου εις τάΠΑΕτών ετών 1929-32 και τά Ήπειρ. Χρον. τοϋ 1935. Εις την 
κατά τά έ'τη 1953-54 άνασκαφικήν έρευναν έλάχιστον έδαφος τοϋ οικοδομήματος άπέ- 
μεινεν άθικτον και τοϋτο εις τά βαθύτερα στρώματα.

Μέ τά ανωτέρω κεραμεικά πρέπει νά συσχετίσωμεν τούς στρωτήρας κεράμους τοϋ 
Εΐ (είκ. 101), τών οποίων αί κατατομαί χρονολογοϋνται άπό τών κλασσικών χρόνων 
(1, 2, 3) μέχρι τών ελληνιστικών (4-5) καί ’ίσως τών ρωμαϊκών (6). Οίίτω τά κεραμεικά 
συντρίμματα τής στέγης τής ίεράς οικίας συμφωνοϋν γενικώς προς τάς τέσσαρας οίκοδο
μικάς φάσεις τής ίεράς οικίας, αί όποΐαι διεπιστώθησαν καί έξ άλλων λόγων, ήτοι τοϋ 
ναΐσκου μετά τοϋ περιβόλου έκ τριπόδων (400-350/325 π.Χ.), τοϋ ναΐσκου μετά τοΰ 
χαμηλοϋ ίσοδομικοϋ περιβόλου (350/325 - άρχαΐ τοϋ 3ου π.Χ. αί.), τοϋ ναΐσκου μετά 
τοϋ στωικοϋ περιβόλου (α'τέταρτον τοϋ 3ου αί.-219 π.Χ.) καί τοϋ προστύλου ναού 
μετά τοϋ στωικοϋ περιβόλου (αμέσως μετά τό 218 π.Χ.).

Άσψαλή αρχιτεκτονικά λείψανα τών ρωμαϊκών χρόνων δεν διεπιστώθησαν, εξαι
ρέσει τών χρονολογικώς αβέβαιων στρωτήρων κεράμων (είκ. 101,6)· αλλά τό γε
γονός τοϋτο δεν δύναται νά άποτελέση άπόδειξιν δτι ή ιερά οικία δεν διετηρήθη μέχρι 
τοϋ τέλους τοϋ 4ου μ.Χ. αίώνος, δτε ή αιωνόβιος καί ιερά δρϋς κατέπεσεν υπό βαρβά
ρου χειρός (άνωτ. σ. 150), αί δέ ρίζαι της άπεσπάσθησαν βιαίως διά τής διανοίξεως 
υπό Χριστιανών τής τάφρου Τ-ΊΊ-Τ2.

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

27. Τμήμα ίωνικοϋ έπιστυλίου (διαστ.0.115X0.065 μ.), διατηρούν δύο γεισή- 
ποδας (πλάτ. μηροϋ γεισηπόδων 0.035 μ.), έκ τής τάφρου τοΰ οικοδομήματος Ε1.

28. Πίναξ 14β. Δύο τεμάχια ακάνθου κορινθιακού κιονοκράνου ή έπικράνου ή 
καί ακρωτηρίου στέγης, μήκους 0.145 μ. καί 0.09 μ. Εΰρέθησαν έντός τής τάφρου 
τοΰ Ε1.

Πίναξ 14ε. Τμήμα λίθινου έπικράνου έξ ύπολεύκου κοκκώδους λίθου, σφζομέ- 
νων διαστ. 0.16X0.115 μ., φέρον έπιγραφήν έπί τοΰ κυματίου Διον]υσόύωρος, 
πιθανώς τό δνομα τοΰ άναθέτου. Σημειωτέα ή γραφή τοϋ σίγμα διά C,τοΰ ώμέγα διά 
τοϋ 00 λ

Εύρέθη τό 1954 εντός τοΰ οικοδομήματος Ε1 (ιερά οικία), βορείως τής τάφρου.

30. Πίναξ 14δ. Δύο συνανήκοντα τεμάχια, άποτμήματα ένεπιγράφου στήλης, 
περιεχούσης ψήφισμα τιμητικόν, δι’ ου χορηγούνται πολιτικά δικαιώματα εις άγνωστον

1 Πρβλ. SGDI 1590 (330-230 π.Χ.). Ziebarth, Alt-Epirus, σ. 45, ύποσ. 198.
Philol. Wochenschrift, 1939, στ. 828. Ρ. Franke,
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