
AE 1959 Κατάλογος τών κυριωτέρων ευρημάτων 1ΐ5

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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πρόσωπον καί εις τούς απογόνους του. Διατηρείται μέρος τής άριστεράς πλευράς. Σω- 
ζόμενον ύψος 0.225, πλάτος 0.10, πάχος 0.06 μ. Ή επιφάνεια τού λίθου, εν μέρει 
άσβεστοποιηθεΐσα εκ τής έπιδράσεως τοΰ πυρός, έχει έξομαλυνθή δι’ οδοντωτής βε
λόνης· β' ήμισυ τοΰ 4ου π.Χ. αί. Εύρέθη μεταξύ τών ναΐσκων Ζ κα'ι Λ.
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εύομε [ν...............]
α χρήμ [ατα.. . κ] 
α'ι έντέ [λείαν.... ]

31. Πίναξ 14η. Τεμάχιον λίθινης ένεπιγράφου πλακός, σφζομενών διαστ. 
0.14X0.125 μ., πάχους 0.04 μ., διατηρούν μέρος τοΰ πλαισίου τής πινακίδος, έντός 
αυτής ίχνη ενός γράμματος I ή Κ. Επιφάνεια καλώς έξομαλυνθεϊσα δι’ οδοντω
τής βελόνης (έντός τής τάφρου τοΰ Ε 1).

32. Τεμάχιον πλακός ανώμαλον μέ ροδίνην άπόχρωσιν, σωζομένων διαστ 
0.145X0.11 μ., διατηροΰν τα γράμματα Κ Ο. Εύρέθη έντός τής ίεράς οικίας.

33. Πίναξ Ι4γ (Ίδέ καί άνωτ. σ. 125). Σφυρήλατον τεμάχιον ποδός χαλκοΰ λέ- 
βητος, εύρεθέν είς τό θεμέλιον τής ΝΔ. γωνίας τοΰ ναΐσκου Θ, αμέσως άνατολικώς τής 
θέσεως, ένθα ΐστατο ή φηγός, δηλαδή είς τον χώρον τοΰ παλαιού περιβόλου έκ τριπό
δων (άνωτ. σ. 114 εξ., είκ. 92). Μήκος σωζόμενον 0.163μ., πλάτος 0.091 μ. Κοσμείται 
κατά μήκος δι’ έντΰπων ζωνών έκ θλαστών γραμμών καί άλΰσεως σπειρών S, έναλλασ- 
σομένων δι’εύρυτέρων ζωνών έκ διπλών ομοκέντρων κύκλων, συνδεομένων δι’ εφα
πτομένης.

34. Πίναξ 14ξ. Σφυρήλατον τεμάχιον ποδός χαλκοΰ λέβητος, εύρεθέν ένθα καί 
τό προηγούμενον. Μήκος σωζόμενον 0.17μ., πλάτος 0.088μ. Κατά μήκος έντυπος 
κόσμησις διά ζωνών μέ συνεχόμενα ημικύκλια, έναλλασσομένων μέ ζώνας έκ κύκλων ή 
δύο ομοκέντρων κύκλων μέ έφαπτομένην καί μέ ζώνας έκ θλαστών γραμμών. ’Ανήκει 
είς τον αύτόν λέβητα έκ Δωδώνης (Ήπειρ. Χρον. 1935, σ. 235, άρ. 52, πίν. 23α, 1, ίδέ 
καί άνωτ. σ. 125), ομοιάζει δέ προς τά έξ ’Ολυμπίας (Olympia IV, πίν. 31, 591. 
Fr. Willemsen, Olympische Forschuugen III, 1957, σ. 112-113, πίν. 68, 6247).
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