
ΑΜΑΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ -  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΣΕ ΛΑΒΕΣ ΑΜΦΟΡΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΚΤΟΜΑΝΤΕΙΟ ΤΟΤ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΩΔΩΝΗ

(Πίν. 1 - 7 )

Στή μελέτη αυτή* δημοσιεύονται γιά πρώτη φορά 27 εντυπες σφραγί
δες σέ λαβές άμφορέων. Βρέθηκαν στίς άνασκαφές1 του Νεκυομαντείου του ’Α
χέροντα (24 λαβές) καί τής Δωδώνης (3 λαβές) καί σήμερα βρίσκονται στο 
Μουσείο Ίωαννίνων.

’Από τις 24 λαβές του Νεκυομαντείου 12 προέρχονται άπό τη Ρόδο, 2 
άπό τήν Κνίδο, 1 είναι ρωμαϊκή, 8 ανήκουν σέ άγγεΐα τοπικού εργαστηρίου  
καί 1 είναι άγνωστης προέλευσης. ’Από τις 3 λαβές τής Δωδώνης οί 2 προ
έρχονται άπό τη Ρόδο καί ή τρίτη άπό τή Θάσο.

"Εντυπες σφραγίδες σέ άμφορεΐς πού προορίζονταν γιά τή μεταφορά 
κρασιού2, συνήθιζαν κυρίως οί άγγειοπλάστες τής Ρόδου, τής Κνίδου, τής Θά
σου καί λιγότερο τής Χίου, τής Κώ, τής Σμύρνης, τής Πάρου, τής Νάξου, 
τής Κολοφώνος καί τής ’Αμοργού.

Στήν Ελλάδα οί άρχαιότεροι σφραγισμένοι άμφορεΐς προέρχονται άπό 
τή Χίο3 καί φτάνουν ώς τό τρίτο τέταρτο του 5ου π.Χ . αί.4, ένώ στο τελευ
ταίο τέταρτο του αιώνα έμφανίζονται οί σφραγισμένοι άμφορεΐς άπό τή Θά

* Εύχαριστώ καί άπό έδώ τόν καθηγητή μου κ. Σ. Δάκαρη, γιά τήν παραχώρηση 
τοϋ άνασκαφικοϋ ύλικοϋ του καί τΙς πολύτιμες υποδείξεις καί διορθώσεις του, καθώς καί 
τήν καθηγήτρια κ. Λ. Μαραγκού γιά τή διόρθωση τοϋ χειρογράφου.

1. Σχετικά βλ. Σ. Ί . Δάκαρη, ΠΑΕ 1958, σ. 107 - 113, 1960, σ. 114  - 127, 1961, 
σ. 108 - 119, 1963, σ. 89 - 92, 1964, σ. 44 - 53, 1975, σ. 146 - 149, Τό ’Έ ργον 1958,
σ. 95 - 103, 1960, σ. 102 - 110 , 1961, σ. 118  - 125, 1963, σ. 57 - 64, 1964, σ. 51 - 64, 
1975, σ. 82 - 88, 1976, σ. 80 - 88.

2. Οί άρχαιότερες σφραγίδες σέ λαβές άμφορέων προέρχονται άπό τήν Παλαιστίνη 
καί χρονολογούνται στήν έποχή τοϋ Χαλκοΰ καί τήν πρώιμη έποχή τοϋ Σιδήρου, V. Grace, 
H esp e r ia ,  Suppl. VIII (1949), σ. 182, σημ. 33.

3. 'Ωστόσο τδ σχήμα τοϋ άγγείου μέ 2να ιδεόγραμμα ή μέ £να μικρό σχεδίασμα σφρα
γισμένου άμφορέα άπαντα στίς μυκηναϊκές πήλινες πινακίδες μέ τή γραμμική γραφή Β, 
V. Grace, A m p h o ra s  a n d  t h e  a n c i e n t  w in e  t ra d e ,  1961, εΐκ. 19.

4. V. Grace, H esp e r ia  III (1934), σ. 296 - 297.
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σο1. Στη Ρόδο, μέ την άνθιση του εμπορίου άπό το τέλος του 3ου ώς τά μέ
σα του 2ου π.Χ. αί., ή παραγωγή άμφορέων γνωρίζει τη μεγαλύτερη άκμή, 
εξακολουθεί ομως ώς τό τέλος του αιώνα καί συνεχίζεται μέ βραδύτερο ρυθ
μό καί άργότερα2.

Ή  Κνίδος χρησιμοποιεί σφραγισμένους αμφορείς γιά τήν έξαγωγή 
κρασιού άπό τις αρχές του 3ου ως τον Ιο π.Χ . αί. καί πιθανώς ώς τούς αύτο- 
κρατορικούς χρόνους. Οί τύποι τών κνιδιακών σφραγίδων, πού συναντούμε 
πιο συχνά, χρονολογούνται στά τέλη τού 3ου π.Χ . αί. καί ό πιο γνωστός τύ
πος, πού είναι ή στρογγυλή σφραγίδα μέ τό β ου κρανίο, χρονολογείται γύρω 
στο 150 π.Χ .3 Ή  κνιδιακή σφραγίδα είναι εξελικτικά ή τελευταία ελληνιστική 
σφραγίδα4. Τά πρώιμα παραδείγματα (του τέλους τοϋ 3ου ή τών άρχών του 
2ου π.Χ. αί.) δείχνουν καθαρά ροδίτικη επίδραση5.

Λ . Ροδίτικες σφραγίδες

Άπό τις 27 εντυπες σφραγίδες τής μελέτης, οί 14 προέρχονται άπό τή 
Ρόδο. Οί σφραγίδες, ορθογώνιες ή κυκλικές, φέρονται στο πάνω μέρος τών 
δύο λαβών, πού έ'χουν διάμετρο 3 - 4  έκ. Οί λαβές κάμπτονται σέ οξεία γω 
νία (πίν. Ια ) καί τό άκρο τής σύνδεσής τους μέ τήν κοιλιά του αγγείου είναι 
σφηνοειδές. Ό  πηλός τους είναι καλής ποιότητας καί καλά ψημένος, χρώμα
τος ανοιχτού κίτρινου ώς κοκκινοκίτρινου.

Τά στοιχεία πού μας δίνουν οΐ δύο σφραγίδες σέ κάθε σφραγισμένο άμ- 
φορέα είναι :
1)Τόδνομα τού ε π ω ν ύ μ ο υ  ιερέα τού θεού "Ηλιου, μέ τήν πρόθεση επί καί 
συνήθως μέ τήν προσθήκη τού χαρακτηριστικού τίτλου του Ιερέως.
2) Τό όνομα τού άγγειοπλάστη.
3) Τό ονομα τού μήνα πού κατασκευάστηκε τό αγγείο. Ό  συνδυασμός όμως 
τών στοιχείων αυτών δέν είναι πάντοτε ό αυτός. ’Έτσι άπαντοϋμε τούς πα
ρακάτω συνδυασμούς :

α) Επώνυμος καί μήνας στη μία λαβή, άγγειοπλάστης στήν άλλη. 
β) ’Αγγειοπλάστης καί μήνας στή μία λαβή, έπώνυμος στήν άλλη.

1. V. Grace, H esp e r ia , Suppl. VIII (1949), σ. 182.
Ό  Ξενοφών καί ό ’Αριστοφάνης μας δίνουν πληροφορίες γιά εισαγωγή κρασιού άπό 

τή Θάσο στήν ’Αθήνα καί γιά νομικές διαδικασίες σχετικές μέ τό ζύγισμα, τή μέτρηση 
καί τήν τιμή του, Σ νμπ όσ ιο ν  IV, 41, ’Ό ρν. στ. 1040 - 41, Λυσ. στ. 195 - 206, Έ κκλ. στ. 
1119, Π λοντ. στ. 1021.

2. V. Grace, H esp e r ia ,  Suppl. VIII (1949), σ. 182, σημ. 33.
3. V. Grace, H esp e r ia  III (1934), σ. 200.
4. E. M. Pridik, A th. M itt. XXI (1896), σ. 179.
5. V. Grace, H esp e r ia , Suppl. VIII (1949), σ. 183.
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γ ) Αγγειοπλάστης καί έπώνυμος στή μία λαβή, μήνας στην άλλη1.
Ό  μήνας στις περισσότερες σφραγίδες συνοδεύει τον έπώνυμο ιερέα καί 

σπανιότερα τον άγγειοπλάστη.
'Η πρώτη περίπτωση, πού είναι ή πιο συχνή, μας δίνει το ετος καί τό 

μήνα τής κατασκευής του άγγείου2, ένώ ή τρίτη περίπτωση μέ το δνομα του 
άγγειοπλάστη καί του έπωνύμου στή μία σφραγίδα, είναι ή πιο σπάνια.

Σχεδόν κάθε ροδίτικος άμφορέας φέρει ένα σύμβολο, τουλάχιστο στή μία 
από τις δύο εντυπες σφραγίδες. "Οταν οΐ σφραγίδες είναι στρογγυλές, τότε 
παριστάνεται καί στις δύο ενα ρόδο, τό «λαλούν» σύμβολο τής Ρόδου (σφρα
γίδες άρ. Α7 - A l l ) ,  πού μπορεί νά συνοδεύεται τόσο άπο τό δνομα του έπω
νύμου ιερέα, δσο καί τοϋ άγγειοπλάστη.

Στις ορθογώνιες σφραγίδες πολύ συχνό σύμβολο είναι τό κεφάλι του 
θεοΰ "Ηλιου μέ τό άκτινωτό διάδημα, πού συνοδεύει μόνο τό δνομα του έπω
νύμου ιερέα του θεοΰ (σφραγίδες άρ. Α2 - A 3)3.

Κάί τά δύο σύμβολα μάς είναι γνωστά άπο τά ροδίτικα νομίσματα4.
Τά σύμβολα : στεφάνι, στάχυ, κηρύκειο, δάδα (σφαγίδαΑ Ι), κεφάλι 

μέ κράνος καί κλαδί φοίνικα, βρίσκονται συχνότερα στις ορθογώνιες σφραγί
δες5.

'Η ποικιλία των συμβόλων στις ροδίτικες σφραγίδες είναι πολύ μικρό
τερη άπ’ δτι στις κνιδιακές καί στις θασιακές, ένώ πολλές άπο τις ορθογώ
νιες δέν φέρουν σύμβολα (σφραγίδες άρ. Α4, Α5, Α6).

"Οταν στην ορθογώνια σφραγίδα υπάρχει σύμβολο, παριστάνεται συνή
θως άριστερά ή δεξιά άπο τήν έπιγραφή, λιγότερο συχνά έπάνω ή κάτω άπο 
αύτή καί σπάνια άνάμεσα στούς στίχους τής έπιγραφής.

Σέ άντίθεση μέ τίς κνιδιακές σφραγίδες, πού φέρουν τις έπιγραφές 
ΚΝΙΔΙΩΝ ή ΚΝΙΔΙΟΝ καί τίς θασιακές, ΘΑΣΙΩΝ, τό έθνικό ΡΟΔΙΩΝ 
ή ΡΟΔΙΟΝ δέν έμφανίζεται ποτέ στις ροδίτικες σφραγίδες6.

Α1 (Πίν. 1β)

Λαβή (πλ .0,038 μ .)7, (πίν. Ια), μέ ορθογώνιαένεπίγραφη σφραγίδα(διαστ.
0,013 X 0,039 μ .). Βρέθηκε στο Ν εκυ ο μαντείο του Αχέροντα. 'Η έπιγραφή,

1. C. Schuchhardt, D ie I n s c h r i f t e n  v o n  P e r g a m o n ,  Altertiimer von Pergamon, 
VIII, II (1895), σ. 426.

2. Βλ. σ. 282, σημ. 4.
3. C. Schuchhardt, 8. π., σ. 431.
4. V. Grace, A m p h o ra s  a n d  t h e  a n c i e n t  w in e  t r a d e ,  1961, είκ. 24.
5. V. Grace, H esp e r ia  III (1934), σ. 204.
6. V. Grace, H esp e r ia ,  Suppl. VIII (1949), σ. 182.
7. Ό  ώμος μέ τό κάθετο σκέλος τής λαβής σχηματίζει οξεία γωνία, χαρακτηριστι

κή στίς ροδίτικες λαβές, V. Grace, δ.π., πίν. 19.
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ΣΩΚΡΑΤΕΐΣ1, άπό άριστερά προς τά δεξιά, σέ ενα στίχο, παράλληλο προς 
τις μακρές πλευρές τής σφραγίδας.

Δεξιά άπό τήν έπιγραφή παριστάνεται ή δάδα. 'Ο τύπος τής σφραγίδας 
είναι πολύ γνωστός2, άλλά τό μέγεθος των γραμμάτων, τό άκριβές σχήμα καί 
ή θέση τής δάδας ποικίλλουν.

Μέ τό βνομα Σωκράτης είναι γνωστός άγγειοπλάστης άπό τή Ρόδο πού 
εζησε στο τέλος τοΰ 3ου π.Χ . αί. (250 - 180 περίπου)3, άλλά και ενας επώνυ
μος ιερέας τοΰ θεοΰ "Ηλιου4, πού έ'ζησε στο τέλος τοΰ 2ου π.Χ . αΐ. καί έμφα- 
νίζεται πολλές φορές στίς σφραγίδες χωρίς τήν πρόθεση έπ ι καί μέ τήν προ
σθήκη τοΰ μήνα®.

’Εκτός άπό τις δύο αυτές περιπτώσεις υπάρχει καί ένας άλλος άρχαιό- 
τερος ομώνυμος άγγειοπλάστης, πού χρησιμοποιούσε σφραγίδες μέ τό δνομά 
του, άλλά χωρίς σύμβολο καί μέ τήν προσθήκη τοΰ μήνα6. Ή  ύπαρξη τοΰ 
συμβόλου καί ή ομοιότητα στο σχήμα τής σφραγίδας καί στά γράμματα πεί
θουν δτι στήν περίπτωσή μας πρόκειται γιά τόν άγγειοπλάστη τοΰ τέλους τοΰ 
3ου π.Χ . αΐ.7

Α2 (Πίν. 1γ)

Ώμος ενσφράγιστης λαβής μέ μέρος τοΰ λαιμοΰ καί τοΰ χείλους (πλ. 0,04 
μ.) (πίν. 18). Βρέθηκε στο Νεκυομαντεΐο τοΰ Αχέροντα.

Ή  σφραγίδα ορθογώνια (διαστ. 0,011x0,029 μ.) μέ έπιγραφή, ΕΠΙ 
ΘΑΡ /ΣΙΠΟΛΙΟΣ, άπό άριστερά προς τά δεξιά, σέ δύο στίχους, παράλλη

1. Ή  κατάληξη της γενικής πτώσης σέ -ευς  είναι χαρακτηριστική τής δωρικής δια
λέκτου της Ρόδου, δπου συναντοϋμε τί> φαινόμενο τοϋ φωνηεντισμοϋ (ευ άντΐ ε ο ) ,  C.D. 
Buck, T h e  Greek  D ia l e c t s ,  1965, σ. 166.

2. M. A. Dumont, I n s c r i p t i o n s  c e r a m i q u e s  de Grice, 1871, σ. 109 (άρ. 244 - 
246), C. Schuchhardt, δ.π., σ. 478 (άρ. 1188 - 1189), E. M. Pridik, ο.π., σ. 136 (άρ. 
66 - 67), Μ. P. Nilsson, T im b r e s a m p h o r i q u . e s  d e  L in d o s ,  Exploration archeologi- 
que de Rhodes, V (1909), σ. 481 (άρ. 382 - 383), J . Paris, BC H  XXXVIII (1914), 
σ. 315 (άρ. LXXXII), V. Grace, H e sp e r i a  111(1934), σ. 227 (άρ. 48).

3. V. Grace, BC H  LXXVI (1952), σ. 528, 530, V . Grace καί M. Savvatianou - 
Petropoulakou, L es  t im b r e s  a m p h o r i q u e s  g r e c s ,  Exploration Archeologique de D61os, 
XXVII (1970), σ. 302 (άρ. E„).

4. Επώνυμος Ιερέας όνομάζεται ό δρχων πού δίνει τό δνομά του στδ ϊτος, V. Gra
ce, H e sp e r i a  III (1934), σ. 197, σημ. 3, V. Grace, H e sp e r i a  XXII (1953), σ. 123.

5. Ε. Μ. Pridik, I n v e n t o r y - C a t a l o g u e  o f  t h e  s t a m p s  o n  H a n d l e s  a n d  Necks  
o f  A m p h o r a e ,  a n d  o n  B r i ck s ,  o f  t h e  H e r m i t a g e  C o l l e c t i o n ,  1917, σ. 17 (άρ. 357 - 8), 
σ. 33 (άρ. 823 - 827), σ. 135 (άρ. 73), V. Grace, H e sp e r i a  III (1934), σ. 219.

6. V . Grace καί Μ. Savvatianou - P6tropoulakou, δ.π., σ. 302.
7. V. Grace καί Μ. Savvatianou - Petropoulakou, δ.π., πίν. 53 (άρ. Ε,).
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λους προς τίς μακρές πλευρές της. Άριστερά άπο την έπιγραφή παριστάνεται 
μετωπικά τό άκτινωτό κεφάλι του θεοΰ "Ηλιου.

Θαρσίπολις, δνομα έπωνύμου ιερέα του θεοΰ "Ηλιου1, πού εζησε στο δεύ
τερο μισό τοϋ 3ου π.Χ . αι. (250 - 220 π .Χ .)2.

A3 (Πίν. 2α)

ΤΩμος λαβής (πλ. 0,044μ.), μέ ορθογώνια ένεπίγραφη σφραγίδα (διαστ, 
0,014x0,034 μ .). Βρέθηκε (τό 1976) στο δωμάτιο ΙΚΛΜ, στο Νεκυομαντεϊο 
τοϋ ’Αχέροντα.

'Η έπιγραφή ΕΠΙ ΘΕΣ/ΤΟΡΟΣ, άπο άριστερά προς τά δεξιά, σέ δύο 
στίχους, παράλληλους πρός τίς μακρές πλευρές τής σφραγίδας. Γράμματα μέ 
άκρεμόνες. ’Αριστερά άπο τήν έπιγραφή παριστάνεται μετωπικά τό άκτινωτό 
κεφάλι τοϋ θεοΰ "Ηλιου.

Θέστωρ, ονομα έπωνύμου ιερέα τοΰ θεοΰ "Ηλιου- άπαντά συχνά3 σέ 
σφραγίδες άμφορέων πού χρονολογοΰνται τό 220 - 180 π.Χ .4

Α4 (Πίν. 2β)

ΤΩμος λαβής (πλ. 0,036 μ.), μέ ορθογώνια ένεπίγραφη σφραγίδα (διαστ.
0,011x0,036 μ .). Βρέθηκε στο Νεκυομαντεΐο τοΰ ’Αχέροντα.

Ή  έπιγραφή ΕΠ ΙΑΣΙΚΡΑΤΕΤ/ΣΜΙΝΘΙΟΤ5, άπό άριστερά πρός τά 
δεξιά, σέ δύο στίχους, παράλληλους πρός τίς μακρές πλευρές τής σφραγίδας.

Ίασικράτης, δνομα έπωνύμου ιερέα τοΰ θεοΰ "Ηλιου- άπαντα συχνά σέ 
σφραγίδες πού χρονολογοΰνται τό 220 - 180 π.Χ .6

1. F. Hiller von Gartringen, RE, Supplementband V  (1931), στ. 838 (άρ. 149), 
Μ. P. Nilsson, δ.π., σ. 144, SG D I, τόμ. III., σ. 618.

2. V. Grace καί Μ. Savvatianou - Petropoulakou, δ.π., σ. 303.
3. Μ. A. Dumont, δ.π., σ. 96 (άρ. 148 - 149), C. Schuchhardt, δ.π., σ. 462 (άρ.

1032 - 1035), Η. von Prott -W. Kolbe, Ath. M itt . XXVIIJ(1902), σ. 148 (άρ. 232), 
J. Paris, BC H  XXXVIII (1914), σ. 310, E. M. Pridik, δ.π., σ. 10 (άρ. 181 - 188), σ.
27 (άρ. 649), σ. 133 (άρ. 34 - 35), V. Grace, δ.π., σ. 229 (άρ. 53), V. Grace, BC H
LXXVI (1952), σ. 529, V. Grace, Hesperia XXII (1953), σ. 123.

4. F. Hiller von Gartringen, δ.π., στ. 838 (άρ. 157).
5. Ή  άποκοπή των προθέσεων είναι χαρακτηριστική τής δωρικής διαλέκτου τής Ρό

δου, Γ. Π. Άναγνωστοπούλου, Σ ύντομος  Ιστορ ία  τω ν ελληνικώ ν δ ιαλέκτω ν, 1924, σ. 83. 
Για τό σχηματισμό της γεν. σέ ευ βλ. σ. 282, σημ. 1.

6. G. Schuchhardt, δ.π., σ. 462 (άρ. 1036), J . Paris, δ.π., σ. 310, Ε. Μ. Pridik,
δ.π., σ. 10 (άρ. 197 - 199), σ. 133 (άρ. 38), SGDI, δ.π., σ. 621, Μ. P. Nilsson, δ.π., 
σ. 433 (άρ. 246), F. Hiller von Gartringen, δ.π., στ. 838 (άρ. 172), V. Grace, BCH  
LXXVI (1952), σ. 529, V. Grace, H esp e r i a ,  X X II.(1953), σ. 123.
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Σμίνθιος, ονομα ροδίτικου μήνα1, άφιερωμένου στον Σμινθέα Διόνυσον2, 
πού προστατεύει τούς άγρούς άπό τούς άρουραίους.

Α5 (Πίν. 2γ)

Λαιμός, μέ δύο ενσφράγιστες γωνιώδεις λαβές3, μέρος άπό τό χείλος καί 
τήν κοιλιά (πίν. 2δ). Βρέθηκε(τό 1974) στο οικοδόμημα Ο, νότια του Βουλευ- 
τηρίου της Δωδώνης4.

Στον ώμο τής δεξιάς λαβής (διαστ. 0,325x0,033 μ.) ορθογώνια σφραγί
δα (διαστ. 0,016x0,043 μ.), μέ έπιγραφή ΝΙΚΑΡΧ[0]Υ, άπό άριστερά 
πρός τά δεξιά-, σέ Ινα στίχο, παράλληλο προς τις μακρές της πλευρές. Γράμ
ματα σχετικά μεγάλα, μέ άκρεμόνες.

Νίκαρχος, ονομα άγγειοπλάστη5, πού εζησε στά τέλη του 2ου π.Χ . αί.6

Α6 (Πίν. 3α)

Στον ώμο τής άριστερής λαβής του ΐδιου άμφορέα (διαστ. 0,32x0,035 μ.) 
ορθογώνια σφραγίδα (διαστ. 0,015x0,043 μ.) μέ έπιγραφή, ΕΠΙ Α[ΡΙΣ]ΤΟ / 
ΒΟΤΛΟΤ, άπό άριστερά πρός τά δεξιά, σέ δύο στίχους, παράλληλους πρός 
τις μακρές της πλευρές. Γράμματα σχετικά μεγάλα, μέ άκρεμόνες.

1. Ό  μήνας Σμίνθιος αντιστοιχεί μέ τό τέλος τοϋ χειμερινού έξαμήνου καί μάλιστα 
μέ τόν Μάρτιο καί ’Απρίλιο. Τό ροδίτικο χειμερινό έξάμηνο περιλαμβάνει τούς μήνες : 
Θ εσμοφόριοζ : Ό κτ - Νοέμβρ., Α ιόσθυος : Νοέμβρ. - Δεκέμβρ., Θ ευδα ίσ ιος : Δεκέμβρ. - 
Ίαν., Π εταγε ίτνυος : Ίαν. - Φεβρ., Β αδρόμ ιος  : Φεβρ. - Μάρτ., Σ μ ίνθ ιο ς  : Μάρτ. - Άπρ. 
Τό θερινό έξάμηνο περιλαμβάνει τούς μήνες : ’Α ρταμ ίτ ιος : Ά πρ. - Μάιος, Ά γρ ιά ν ιο ζ  : 
Μάιος - Ίούν., Ύ ακΙνθ ιος  : Ίούν. - Ίούλ., Π άναμοζ : Ίούλ. - Αΰγ., Κ αρνε ϊο ζ : Αί5γ. - 
Σεπτ., Δόλιος : Σεπτ. - Ό κτ., (’Εμβόλιμος) Π άναμος Β', F. Hiller von Gartringen, δ. 
π., στ. 743 - 744. Οί πιό πολλές σφραγίδες χρονολογούνται στούς μήνες άπό τόν Σμίνθιον 
μέχρι τόν Πάναμον, δηλ. στήν άνοιξη καί τό καλοκαίρι, Ε. Μ. Pridik, Ath. Mit t .  XXI 
(1896), σ. 138.

2. 'Ο μήνας Σμίνθιος δέν έχει καμιά σχέση μέ τόν Σμινθέα ’Απόλλωνα. ’Αντιστοι
χεί στόν τηνιακό μήνα ’Απατουριώνα καί στόν άττικό Μαιμακτηριώνα καί συνδέεται μέ 
τΙς θεατρικές έκδηλώσεις στή Λίνδο, F. Hiller von Gartringen, δ.π. Οί λατρευτικές τε
λετές πρός τιμή τοϋ Σμινθέα Διονύσου τελούνταν τήν άνοιξη, πρίν άρχίσουν οΐ άρουραΐοι 
νά γίνονται επικίνδυνοι γιά τούς άγρούς, Μ. P. Nilsson, δ.π., σ. 136.

3. Χαρακτηριστική τών ροδίτικων λαβών ή όξεία γωνία. Βλ. σ. 281, σημ. 7.
4. Σ. Ί. Δάκαρης, ΠΑΕ 1974, σ. 76.
5. Μ. P. Nilsson, δ.π., σ. 460 (άρ. 328), Ε. Μ. Pridik, I n v e n t o r y  -  C a t a l o g u e  

o f  t h e  s t a m p s  o n  H a n d l e s  a n d  N eck s  o f  A m p h o r a e ,  a n d  o n  B r i ck s ,  o f  t h e  H e r m i t a g e  
C o l l e c t i o n ,  1917, σ. 31, V. Grace, B C H  LXXVI (1952), σ. 527.

6. V. Grace, H e sp e r i a  III (1934), σ. 231 (άρ. R 64).
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'Η συμπλήρωση, επ ί Ά [ρ ισ ]το  Ιβούλον, βέβαιη, όπως διαπιστώνουμε άπο 
δημοσιευμένες όμοιες σφραγίδες1.

’Α ριστόβουλος, δνομα έπωνύμου ιερέα του θεοΰ "Ηλιου· άπαντα σέ σφρα
γίδες πού χρονολογούνται γύρω στο 108 - 80 π.Χ .2

Οί λαβές της περιόδου αύτής είναι μικρές καί έχουν σχετικά μεγάλες 
ορθογώνιες σφραγίδες, μέ μεγάλα γράμματα, σέ περισσότερους άπο ένα στί
χους3.

Α7α (Πίν. 3β)
^Ωμος ένσφράγιστης λαβής μέ μέρος τοΰ λαιμοΰ καί τοΰ χείλους (πλ. 

0,041 μ.), (π ίν .3 γ ) Βρέθηκε (τό 1976) στην ήμιυπόγεια αίθουσα Π, βορειο
δυτικά του κυρίως ίεροϋ, στο Νεκυομαντεϊο τοΰ ’Αχέροντα, πού χρησίμευε για 
άποθήκη καί άπόθεση άπορριμμάτων(άποθέτης) πού προέρχονταν άπο τό ιερό.

'Η σφραγίδα κυκλική (διαμ. 0,027 μ.), μέ έπιγραφή ΔΑΜΟΚΡΑΤΕΥΣ, 
περιμετρικά, άπο άριστερά πρός τά δεξιά καί στο κέντρο, μέσα σέ κύκλο, 
τό ρόδο4. To Α έχει τεθλασμένη την οριζόντια κεραία καί τό Σ έχει οριζόντια 
τά δύο σκέλη.

Δαμοκράτης, δνομα έπωνύμου ιερέα τοΰ θεοΰ "Ηλιου πού άπαντά 
συχνά σέ σφραγίδες5 χρονολογούμενες γύρω στο 180 - 150 π.Χ ., άλλά καί δ
νομα άγγειοπλάστη πού χρονολογείται γύρω στο 200 - 180 π.Χ . Ή  δική μας 
σφραγίδα φέρει τό ονομα τοΰ άγγειοπλάστη, δπως μποροΰμε να κρίνουμε 
άπο τίς ομοιότητες στο σχήμα καί στα γράμματα μέ τίς σφραγίδες πού έχουν 
ήδη δημοσιευθεΐ6.

Α7β
Παρόμοια κυκλική σφραγίδα, μέ έπιγραφή ΔΑΜΟΚΡΑΤΕΤΣ καί τό ρό

1. F. Hiller von Gartringen, δ.π., στ. 836, Μ. P. Nilsson, δ.π., σ. 381 (άρ. 94), 
Ε. Μ. Pridik, δ.π., σ. 110, V. Grace, Hesp er i a  XXII (1953), σ. 122.

2. V. Grace, BCH  LXXVI (1952), σ. 528.
3. V. Grace καί Μ. Savvatianou - Petropoulakou, δ.π., σ. 313 (άρ. ES6).
4. Μ. A. Dumont, δ.π., σ. 88 (άρ. 8 5 -8 7 ) , G. Schuchhardt, δ.π., σ. 458 (άρ. 

997 - 1000), Ε. Μ. Pridik, Ath. Mitt .  XXI (1896), σ. 131 (άρ. 15 - 18), XXII (1897), 
σ. 148 (άρ. 3), Η. von P rott-W . Kolbe, δ.π., σ. 148, Μ. P. Nilsson, δ.π., σ. 411, Ε. 
Μ. Pridik, I n v e n t o r y  - C ata l o gu e  o f  t h e  s t a m p s  on Hand l e s  an d  Necks o f  A m p h o 
rae,  an d  on Br i cks , o f  t h e  H e r m i t a g e  Co l l e c t i o n ,  1917, σ. 24 (άρ. 558 - 574), σ. 110  
(άρ. 209).

5. F. Hiller von Gartringen, δ.π., στ. 837, V. Grace, Hesp e r i a  XXII (1953), 
σ. 122.

6. F. Hiller von Gartringen, Ath. Mitt .  XXI (1896), σ. 57, SGDI, δ.π., σ. 609 - 
610, J . P&ris, δ.π., σ. 308, V. Gracq, Hesp er i a  III (1934), σ. 216, 219, 238 - 239 
(άρ. 90 - 92), E. Boehringer - Fr. Krauss, Das T em en o s  f ur  d e n  Her rs ch erkul t ,  Al- 
tertiimer von Pergamon, IX (1937), σ. 147, V. Grace, BCH  LXXVI (1952), σ. 526, 
V. Grace καί M. Savvatianou - Petropoulakou, δ.π., σ. 307 (άρ. E18).



δο στό κέντρο, βρέθηκε στό δάπεδο τοϋ κεντρικού κλίτους τοΰ ίεροΰ ΙΚΛΜ1. 

Α8α (Πίν. 38)

Λαιμός, μέ τούς ώμους των δύο ένσφράγιστων λαβών (πλ. 0,04 μ.) καί 
μέρος άπό τό χείλος (πίν. 4α). Βρέθηκε (τό 1976) στήν ημιυπόγεια αί'θουσα Π, 
βορειοδυτικά τοΰ κυρίως ίεροΰ, στό Νεκυομαντεΐο τοΰ ’Αχέροντα. Στον ώμο τής 
δεξιάς λαβής κυκλική σφραγίδα (διαμ. 0,028 μ.), μέ έπιγραφή ΕΠ ΙΕΡΕΩΣ 
[ΞΕ]ΝΟΦΑΝΕΥΣ, περιμετρικά, άπό δεξιά προς τά άριστερά (άρνητική) 
καί τό ρόδο στό κέντρο. 'Η συμπλήρωση, επ’ Ιερέως [Ξε]νοφάνενς, βέβαιη, 
οπως διαπιστώνουμε άπό δημοσιευμένες δμοιες σφραγίδες2.

Ξενοφάνης, ονομα επωνύμου ιερέα τοΰ θεοΰ "Ηλιου* άπαντά πολύ συχνά 
σέ λαβές πού χρονολογούνται στό 200 - 180 π.Χ .3 Έδώ άναφέρεται μέ τόν 
τίτλο του, επ’ «ερε'ως4.

Α8β (Πίν. 4β)

Άπότμημα ώμου λαβής (πλ. 0,038 μ.), μέ κυκλική ένεπίγραφη σφραγίδα 
(διαμ. 0,027 μ.). Βρέθηκε (τό 1976) στήν ημιυπόγεια αί'θουσα Π, βορειοδυτι
κά τοΰ κυρίως ίεροΰ, στό Νεκυομαντεΐο τοΰ ’Αχέροντα. 'Η έπιγραφή ΕΠ 
ΙΕΡΕΩΣ ΞΕΝΟΦΑΝΕΤΣ, περιμετρικά, άπό δεξιά προς τά άριστερά (άρνη
τική), μέ τό ρόδο στό κέντρο. Πρόκειται γιά τόν ίδιο άγγειοπλάστη τής 
σφραγίδας Α8α, δπως μπορούμε νά κρίνουμε άπό τις ομοιότητες στό σχήμα των 
σφραγίδων, των ρόδων, των γραμμάτων καί τή φορά τής επιγραφής (άρνη
τική). Χρονολογείται γύρω στό 200 - 180 π.Χ .5

Α9 (Πίν. 4γ)

Άπότμημα ώμου ένσφράγιστης λαβής μέ μέρος τοΰ λαιμοϋ καί τοΰ χεί
λους (πλ. 0,04 μ.). Βρέθηκε (τό 1964) στήν ημιυπόγεια αίθουσα Π, βορειο
δυτικά τοΰ κυρίως ίεροΰ, στό Νεκυομαντεΐο τοΰ Αχέροντα.
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1. Βλ. Σ. Δάκαρη, Τό “Εργον 1964, σ. 59.
2. Μ. A. Dumont, δ.π., σ. 105, C. Schuchhardt, δ.π., σ. 474, SGDI, δ.π., σ. 

574 (άρ. 8 - 9), 637 - 639 (άρ. 576 - 589),Ε.Μ. Pridik,'A th .M i t t .  XXI (1896), σ. 133, 
Μ. P. Nilsson, δ.π., σ. 464 (άρ. 338 - 340), J . P&ris, δ.π., σ. 314, Ε. Μ. Pridik, I n v e n 
t o r y  -  C a t a l o g u e  o f  t h e  s t a m p s  on  H a n d l e s  a n d  N eck s  o f  A m p h o r a e ,  a n d  on  
B r i ck s ,  o f  t h e  H e r m i t a g e  C o l l e c t i o n ,  1917, σ. 14 (άρ. 273 - 282), 134 (άρ. 55 - 60).

3. F. Hiller von Gartringen, RE, Supplementband V  (1931), στ. 839, V. Gra
ce, H e sp e r i a  III (1934), σ. 219, 229, V. Grace, BC H  LXXVI (1952), σ. 529, V. Gra
ce, H e sp e r i a  XXII (1953), a.  119, 123.

4. To h, στήν δωρική διάλεκτο τής [Ρόδου, άλλοτε διατηρείται καί άλλοτε χάνεται 
(π.χ. ho ,  htva, hoxa, ούχ όσ ιον , άλλά ύπ ’ άμων, έπ  Ιερέως),  A. Thumb, H a n d b u c h  
d e r  g r i e c h i s c h e n  D ia l ek t e ,  1932, 1, σ. 189.

5. Βλ. σφραγίδα άρ. Α8α.



Σώζεται μέρος της κυκλικής σφραγίδας (διαμ. 0,027 μ.), μέ έπιγραφή 
ΕΠΙ ΞΕΝΟΦΑ[...Λ„]ΝΘΙΟΥ, περιμετρικά, άπδ άριστερά πρός τά δεξιά 
κα'ι στο κέντρο, μέσα σέ κύκλο, τό ρόδο. Ή  συμπλήρωση, ’Em Ξενοφά[νενς 
Σμ ι]νθ ίου, καί ή χρονολόγηση γύρω στο 200 - 180 π.Χ. βέβαιη1.

ΑΙΟα (Πίν. 48)

Στόν ώμο τής άριστερής λαβής τοϋ άμφορέα Α8α κυκλική σφραγίδα 
(διαμ. 0,03 μ.) μέ έπιγραφή ΑΝΤΙΓΟΝΟΤ [ ...]  Μ [ .. .]  Ρ I Ο [.] , περιμε
τρικά, άπό δεξιά πρός άριστερά (άρνητική) καί τό ρόδο στο κέντρο.

Ή  συμπλήρωση, ’Α ντιγόνου [ θ ε σ ] [μοφό]ηιο [ς ], βέβαιη, οπως δια
πιστώνουμε άπό δημοσιευμένες ομοιες σφραγίδες2. ’Αντίγονος, ονομα άγγειο- 
πλάστη3 πού κατασκεύασε άμφορεϊς γύρω στο 200 - 180 π.Χ .4 Θεσμοφόριας, 
ονομα τοϋ πρώτου ροδιακοϋ μήνα τοϋ χειμερινοΰ έξαμήνου, πού άντιστοιχεϊ 
μέ τόν ’Οκτώβριο - Νοέμβριο5.

ΑΙΟβ (Πίν. 5α)

’’Ωμος λαβής (πλ. 0,038 μ.), μέ κυκλική ενεπίγραφη σφραγίδα (διαμ. 
0,029 μ .). Βρέθηκε (τό 1976) στήν ημιυπόγεια αίθουσα Π, βορειοδυτικά τοϋ 
κυρίως ίεροΰ, στό Νεκυομαντεΐο τοϋ ’Αχέροντα. Ή  έπιγραφή, ΑΝΤΙΓΟΝΟΤ 
ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΟΣ, περιμετρικά, άπό δεξιά πρός τά άριστερά (άρνητική), μέ 
τό ρόδο στό κέντρο. Πρόκειται γιά τόν ΐδιο άγγειοπλάστη τής σφραγίδας 
ΑΙΟα, δπως βεβαιωνόμαστε άπό τις ομοιότητες στό σχήμα τών σφραγίδων, 
τών ρόδων, τών γραμμάτων καί τή φορά τής έπιγραφής (άρνητική)6.

A l l  (Πίν. 5β)

ΤΩμος λαβής (πλ. 0,042 μ.), μέ κυκλική ένεπίγραφη σφραγίδα (διαμ.
0,027 μ .). Βρέθηκε στό Νεκυομαντεΐο τοϋ ’Αχέροντα. Ή  έπιγραφή, ΕΠΙ 
ΠΑΤΣΑΝΙΑ ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΟΣ, περιμετρικά, άπό άριστερά πρός τά δεξιά, 
μέ τό ρόδο στό κέντρο, μέσα σέ κύκλο.

1. Βλ. σ. 286, σημ. 3.
2. Β. Μ. Pridik, Ath. Mitt .  XXI (1896), σ. 142, Μ. P. Nilsson, δ.π., σ. 370 (άρ. 

53), J . Paris, δ.π., σ. 303, Ε. Μ. Pridik, I n v en t o r y  -  Cata l o gu e  o f  t h e  s t a m p s  on  
Handl e s  an d  Necks o f  Ampho r a e ,  an d  on Br i cks ,  o f  t h e  H e rm i t a g e  Co l l e c t i o n ,  
1917, σ. 22.

3. C. Schuchhardt, δ.π., σ. 463 (άρ. 1042), E. Boehringer - Fr. Krauss, δ.π., σ. 
147 (άρ. 5), Υ . Grace, BCH  LXXVI (1952), σ. 526.

4. Βλ. σφραγίδα άρ. Α8α, πού χρονολογείται γύρω στο 200 - 180 π.Χ.
5. Βλ. σ. 284, σημ. 1. Ό  Θεσμοφόριας μήνας είναι άφιερωμένος στή θεά Δήμητρα 

καί άντιστοιχεΐ μέ τδν άττικδ μήνα Πυανεψιώνα, F. Hiller von Gartringen, δ.π., στ. 745, 
Μ. P. Nilsson, δ.π., σ. 136.

6. Βλ. σφραγίδα άρ. ΑΙΟα.
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Μέ τό ονομα Π αυσανίας είναι γνωστο'ι ένας άγγειοπλάστης, πού έργά- 
στηκε πριν άπο τό 225 π.Χ . περίπου1 καί τρεις έπώνυμοι ιερείς τοϋ θεοΰ 
"Ηλιου2 πού εζησαν σέ τρεις διαφορετικές περιόδους3.

'Ο άρχαιότερος έζησε στις άρχές τοΰ 3ου αί.4, ό άλλος στο τρίτο τέταρ
το τοΰ 3ου α ί.Β καί ό νεώτερος στο δεύτερο τέταρτο τοΰ 2ου αί6. ’Ίσως ό τε
λευταίος ήταν άπόγονος ένός άπο τούς προηγούμενους7. 'Η  δική μας σφραγί
δα φέρει μάλλον τό δνομα ένός άπο τούς δύο νεώτερους έπώνυμους ιερείς.

Β. Κνιδιακές σφραγίδες

Άπο τό Νεκυομαντεϊο τοΰ Αχέροντα προέρχονται δύο κνιδιακές λαβές 
μέ έντυπο σφράγισμα.

Οί κνιδιακές λαβές μοιάζουν στο σχήμα άρκετά μέ τίς ροδίτικες, άλλα 
οί ώμοι κάμπτονται στρογγυλότερα, χωρίς τή χαρακτηριστική οξεία γωνία, 
πού σχηματίζει ό ώμος μέ τό κάθετο σκέλος, στίς ροδίτικες λαβές. Οί σφρα
γίδες είναι τετράπλευρες ή στρογγυλές καί φέρουν :
α) Τδ δνομα τοΰ έπωνύμου άρχοντα, σέ γενική, μέ τήν πρόθεση επ ί. Μερικές 
φορές τό δνομα συνοδεύεται άπο τό άξίωμα, δαμιοργοϋ  ή φρουράρχου, επίσης 
σέ γενική.

1. V. Grace, Hesp e r i a  III (1934), σ. 306 (άρ.4).
2. Θεωρείται ένα άπο τά συχνότερα ονόματα σέ ροδίτικες σφραγίδες, Μ. Α. 

Dumont, δ.π., σ. 106, F. Hiller von Gartringen, Ath. Mitt .  XXI (1896), σ. 57 - 58, C. 
Schuchhardt, δ.π., σ. 475 (άρ. 1163), SGDI, δ.π., σ. 575 (άρ. 11), Β.Μ. Pridik, Ath.  
Mitt .  XXI (1896), σ. 135 (άρ. 54 - 60), Β. Μ. Pridik, Ath. Mitt .  XXII (1897), σ. 149 
(άρ. 8), Ε. Μ. Pridik, I n v e n t o r y  -  Cata l o gu e  o f  t he  s t a m p s  on Hand l e s  an d  Necks  
o f  Ampho rae ,  and  on  Br i cks ,  o f  t h e  H e r m i t a g e  Col l e c t i on ,  1917 , σ. 15 (άρ. 294 - 
313), σ. 32 (άρ. 805 - 810), σ. 134 - 135 (άρ. 65 - 67), Μ. P. Nilsson, δ.π., σ. 469 (άρ. 
351 - 352), J . Paris, δ.π., σ. 311, V. Grace, BCII  LXXVI (1952), σ. 529, Μ. Th. Len- 
ger, BCH  LXXXI (1957), σ. 162. Ό F. Hiller von Gartringen, Rli ,  Supplementhand 
V  (1931), στ. 839, χρονολογεί τον επώνυμο ιερέα Παυσανία γύρω στα 180 - 150 π.Χ. 
*Η V. Grace, Hesp e r i a  XXII (1953), σ. 118, σέ σχόλιό της, θεωρεί λανθασμένη τήν ά
ποψή του, έφ’ δσον υπάρχουν περισσότεροι άπό ενας ομώνυμοι ιερείς.

3. V. Grace καί Μ. Savvatianou - Petropoulakou, δ.π., σ. 304 (άρ. Ε12).
4. V. Grace, Hesp e r i a  XXXII (1963), σ. 324, σημ. 12.
5. V. Grace καί Μ. Savvatianou - P6tropoulakou, δ.π., σ. 304.
6. V. Grace, Hes p e r i a  III (1934), σ. 219, 302, Chr. Le Roy, SC tf XCIX (1975), 

σ. 243 (άρ. 12).
7. V. Grace, δ.π., σ. 224.
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β) Τό ονομα τοϋ αγγειοπλάστη σέ γενική ή ονομαστική, 
γ ) Τό εθνικό, πού μπορεί νά είναι σέ γεν. πληθ. (Κ νώ ίω ν) ή συχνότερα τό 
έπίθετο Κνίδιον1 καί σπανιότερα συντετμημένο ( Κ νιδ ι, Κνι, Κνίδ, Κνι,δία, Κνί- 
διν) ή τά άρχικά του γράμματα.
δ) Μία ποικιλία συμβόλων (κηρύκειο, άγκυρα, ξαπλωμένο λιοντάρι, ρόπαλο, 
τρίαινα, διπλός πέλεκυς, πρύμνη πλοίου, κουπί, άμφορέας, κλαδί, άγκίστρι, 
πηδάλιο, άρπα, περιστέρι, κεφάλι άλογου, οί πίλοι των Διοσκούρων, κάνθα
ρος, μέλισσα, ρόδο, βωμός, άστέρι, δάδα, ήλιος, δίσκος, κ. ά .) καί κυρίως 
ενα βουκράνιο πού είναι καί τό χαρακτηριστικότερο σύμβολό τους.

’Απαντούν δύο τύποι βουκρανίων. Ό  μικρός τύπος πού φαίνεται νά άνή- 
κει στίς άρχές τοϋ 2ου π.Χ . αΐ. καί 6 συνηθέστερος τύπος, πού ονομάζεται 
βουκέφαλος2 καί πού πιθανώς δεν αρχίζει πριν άπό τό δεύτερο μισό τοΰ 2ου 
π.Χ . α ΐ.3 Ό  μήνας δέν άναγράφεται ποτέ4.

Β1 (Πίν.. 5γ)

’Ωμος λαβής (πλ. 0,039 μ.), μέ κυκλική ενεπίγραφη σφραγίδα (διαμ.
0,033 μ.), πολύ φθαρμένη.

Βρέθηκε (τό 1976) στήν ήμιυπόγεια αίθουσα Π, βορειοδυτικά τοΰ κυ
ρίως ίεροΰ, στό Νεκυομαντεΐο το ΰ ’Αχέροντα. Ή  έπιγραφή ΔΑΜΟΚ [ ........ 13
.......] ΤΟΚΛΕΥΣ, περιμετρικά, άπό άριστερά προς τά δεξιά.

Στό κέντρο παριστάνεται μετωπικά ό βουκέφαλος, μέσα σέ κύκλο5.
Ή  συμπλήρωση, Δαμοκ[ράτενς τον ’Α ρισ]τοκλεϋζ, βέβαιη, δπως διαπι

στώνουμε άπό άλλες ομοιες δημοσιευμένες σφραγίδες6.
Δ αμοκράτης1, ονομα Κνιδίου άγγειοπλάστη8, πού εζησε στά μέσα τοΰ

1. Βλ. σφραγίδα άρ. Β2. 'Ο τύπος Κνίδιον είναι αίτ. ένικοϋ καί οχι γεν. πληθ. (Κνι- 
δ ίων), γιατί, έάν ήταν γενική πληθ., δέ θά μπορούσε νά προέλθει ή σύντμηση τοΰ τύπου, 
Κνίδιν. Είναι λάθος λοιπόν άν τονισθεϊ Κνιδίον καί άδύνατος ό τύπος Κνιδϊν. Σχετικά βλ. 
Ε. Μ. Pridik, Ath. M itt . XXI (1896), σ. 138.

2. Βλ. σφραγίδες άρ. B l, Β2.
3. V. Grace, ο.π., σ. 242.
4. Ε. Μ. Pridik, ο.π., σ. 138.
5. Οί περισσότερες άπό τις σφραγίδες πού £χουν τό βουκράνιο μέσα σέ κύκλο, φαί

νεται πώς είναι άρχαιότερες άπό έκεϊνες πού δέν ϊχουν κύκλο, Ί . Θρεψιάδης, ΠΑΕ 1950, 
σ. 80.

6. Μ. A. Dumont, σ. 281 (άρ. 58), V. Grace, δ.π., σ. 270. Ό  Pridik, Ε. Μ. Pridik, 
ο.π., σ. 143 (άρ. 32), δημοσιεύει έπιγραφή, ’Επί ’Αριατοκλεϋς Δαμοκράτευς, πού προφα
νώς δέν είναι σωστή.

7. Τό όνομα Δαμοκράτης ό Άριατοκλεϋζ  είναι πολύ γνωστό. 'Τπάρχει σέ 8 τουλά
χιστον τύπους. 'Ωστόσο, ολες οί σφραγίδες είναι κυκλικές καί οί πιό πολλές άπό αυτές φέ
ρουν τήν εσωτερική κυκλική γραμμή, V. Grace καί Μ. Savvatianou - Petropoulakou, 
δ.π., σ. 327 (άρ. Ε66).

8. SGDI, δ.π., σ. 243, 258.
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2ου π.Χ . α ί1. 'Η ανεύρεση τής λαβής στήν αίθουσα Π, πού κάηκε άπό φωτιά 
τό 167 π.Χ.2, καθορίζει τή δραστηριότητα τοϋ Δαμοκράτους πριν άπό τό 167 
π.Χ ., καί οχι άργότερα.

Πατέρας τοϋ Δαμοκράτη πρέπει νά ήταν ό ρόδιος άγγειοπλάστης Ά ρι- 
στοκλής πού κατασκεύαζε δχι μόνο κνιδιακούς, άλλά καί ροδίτικους σφραγι
σμένους άμφορεϊς καί πατέρας τοϋ Άριστοκλέους ό ρόδιος άγγειοπλάστης 
Δαμοκράτης3, τοϋ οποίου οί σφραγίδες μέ τό ρόδο στό κέντρο είναι πολύ 
γνωστές4.
Β2 (Πίν. 58)

ΤΩμος λαβής (πλ. 0,042 μ.), μέ κυκλική ένεπίγραφη σφραγίδα (διαμ.
0,039 μ.), πολύ φθαρμένη στήν περιφέρεια. Βρέθηκε (τό 1964) στήν ήμιυπό- 
γεια αίθουσα Π, βορειοδυτικά τοϋ κυρίως ίεροΰ, στό Νεκυομαντεΐο τοϋ ’Αχέ
ροντα.

'Η έπιγραφή, ΕΠΙ Α [,..7....) ΚΟΤΡΙΔ [ ,..6...]  ΟΝ, περιμετρικά, άπό 
άριστερά πρός τά δεξιά. Στό κέντρο παριστάνεται μετωπικά ό βουκέφαλος.

'Η συμπλήρωση, έπ'ι Ά [γ ια  Διοσ~\κουρίδ[α. Κνίδι]ον, δυνατή, βπως δια
πιστώνουμε άπό δημοσιευμένες δμοιες σφραγίδες5.

Ά γιας , βνομα έπωνύμου άρχοντα. Διοσκουρίδας, δνομα άγγειοπλάστη6, 
πολύ συχνό7, πού εζησε στις άρχές τοϋ 1ου π.Χ . αί.8 καί δούλεψε κυρίως στή 
δεκαετία9 πριν άπό τό 88 π.Χ .10 'Η αίθουσα Π, στήν οποία βρέθηκε ή λαβή, 
καταστράφηκε άπό τούς Ρωμαίους τό 167 π.Χ .11 'Ωστόσο ή νεώτερη χρονο
λόγηση τής λαβής είναι δυνατή, μιά πού τό 1964 ή αίθουσα Π έρευνήθηκε 
μερικά έξ αιτίας τών πεσμένων ογκόλιθων τών τοίχων12. ’Έτσι ή λαβή εϊ-

1. Ί . Θρεψιάδης, ο.π., σ. 78. Ή  V. Grace, V. Grace, ο.π., σ. 270, χρονολογεί 
τόν Δαμοκράτη στό τρίτο τέταρτο τοϋ 3ου αί., άλλά άργότερα, V. Grace, H esp er ia ,  Su
ppl. X (1956), σ. 162 (άρ. 177) καί V. Grace καί Μ. Savvatianou - P6tropoulakou, 
ο.π., σ. 327, διορθώνει προφανώς τή χρονολογία, μεταθέτοντας την στά μέσα τοϋ 2ου αί., 
μέ τή διευκρίνηση πώς οί παλαιότερες σφραγίδες τοϋ άγγειοπλάστη Δαμοκράτη πρέπει 
νά χρονολογηθοΰν πριν άπό τό 146 π.Χ.

2. Σ. Ί . Δάκαρης, ΠΑΕ 1963, σ. 90 - 92.
3. V. Grace καί Μ. Savvatianou - Petropoulakou, 8. π.
4. Βλ. σφραγίδα άρ. Α7α καί Α7β.
5. Μ. - Th. Lenger, BCH LXXIX (1955), σ. 500 (άρ. 62).
6. Ί . Θρεψιάδης, ο.π., σ. 79 (άρ. 18).
7. Μ. A. Dumont, ο.π., σ. 160, 165, 184, Ε. Μ. Pridik, Ath. Mitt.  XXII (1897), 

σ. 151 (άρ. 10), SGDI, δ.π., σ. 263, V . Grace, ο.π., σ. 163.
8. V. Grace, H esp er ia  III (1934), σ. 303, είκ. 5, 8, σ. 273 (άρ. Κ 214).
9. V. Grace, BCH LXXVI (1952), σ. 521.

10. Καταστροφή της Δήλου άπό^τό Μιθριδάτη, V. Grace, H esp er ia ,  Suppl. X (1956), 
σ. 145.

11. Βλ. παραπάνω, σημ. 2.
12. Σ. Ί .  Δάκαρης, Τό “Εργον 1964, σ. 51.
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ναι επιφανειακό εύρημα καί άνήκει χρονικά στήν εποχή πού ξανακατοικήθη- 
κε ό έξωτερικός χώρος τοϋ ίεροϋ1.

'Όλοι οί τύποι των σφραγίδων τοΰ άγγειοπλάστη Διοσκουρίδα είναι 
στρογγυλοί, μέ σύμβολο τό βουκράνιο, πού απεικονίζεται μέ πολλές λεπτο
μέρειες, τούς θύσσανους άνάμεσα στά κέρατα, τά μάτια, τά ρουθούνια καί τά 
χείλη. Σέ πολλές περιπτώσεις διακρίνεται καί ό λαιμός τοΰ ζώου2.

Γ .  Θασιακές σφραγίδες

'Η μοναδική θασιακή λαβή της μελέτης βρέθηκε στή Δωδώνη. Οί θασια- 
κές λαβές, σέ σχέση μέ τίς ροδίτικες καί τίς κνιδιακές, είναι λιγότερο φροντισμέ
νες, λεπτότερες καί πλατύτερες, συνήθως μέ άνώμαλη επιφάνεια καί κάμ
πτονται τελείως στρογγυλά (πίν. 6α). 'Ο πηλός τους είναι σκοτεινός κόκκινος, 
μέ πολλά τρίμματα χαλαζία (rnicca)3.

Στούς θασιακούς άμφορεϊς σφραγίζεται μόνο ή μία λαβή τοΰ αγγείου, μέ 
τό δνομα τοϋ άγγειοπλάστη καί τοΰ έπωνύμου άρχοντα, πού συχνά συνοδεύεται 
άπο τήν πρόθεση επ ί, καί μέ τό εθνικό ΘΑΣΙΩΝ.

Χαρακτηριστική των θασιακών σφραγίδων είναι ή μεγάλη ποικιλία των 
συμβόλων, πού χαρακτηρίζουν τούς έπωνύμους άρχοντες.

"Ολοι οί άγγειοπλάστες χρησιμοποιούν τό ΐδιο σύμβολο σέ δλους τούς 
τύπους σφραγίδων ένός έπωνύμου άρχοντα. Μερικές φορές άντικαθιστοΰν τό 
δνομα τοΰ έπωνύμου μέ ένα γενικό σύμβολο πού συχνά συνοδεύεται καί άπο 
ένα δευτερεΰον, συνήθως μικρότερο, διαφορετικό γιά κάθε άγγειοπλάστη. ’Ά λ 
λοτε τίς σφραγίδες ένός έτους χαρακτηρίζει μόνο ένα εύδιάκριτο στοιχείο, 
δπως π.χ. τό σχήμα τοΰ περιθωρίου. Τότε τό σύμβολο, πού είναι κανονικού 
μεγέθους, είναι ιδιαίτερο γιά κάθε άγγειοπλάστη, άλλά ποτέ δέν συνεχίζεται 
τό Ϊδιο καί σέ σφραγίδες άλλου έπωνύμου άρχοντα.

Στούς έλληνιστικούς χρόνους ή χρήση των συμβόλων είναι πιό άπλή, για
τί οί άγγειοπλάστες έχουν τή δυνατότητα νά χρησιμοποιούν τό ΐδιο σύμβο
λο σέ διάφορους τύπους σφραγίδων διάφορων επωνύμων άρχόντων4.

Γ1 (Πίν. 6β)

Άπότμημα λαβής (πλ. 0,045 μ.), μέ κυκλική σφραγίδα (διαμ. 0,02 μ.) 
στο έξωτερικό μέρος τοΰ ώμου5, πού φέρει παράσταση τροχοΰ μέ τέσσερις

1. Σ. Ί . Δάκαρης, Το 'Έργον 1976, σ. 83.
2. V. Grace καί Μ. Savvatianou - Petropoulakou, δ.π., σ. 340.
3. C. Schuchhardt, δ.π., σ. 423.
4. Υ . Grace καί Μ. Savvatianou - Petropoulakou, δ.π., σ. 354.
5. Ή  θέση τής σφραγίδας στο έξωτερικό μέρος τοϋ ώμου, άποτελει ιδιαίτερο χαρα

κτηριστικό των θασιακών λαβών, V. Grace, H esp er ia  III (1934), σ. 201, πίν. II, 2, 3.
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άκτίνες. Βρέθηκε (τδ 1966) έξω από τη δωρική στοά, νότια τοϋ Βουλευτηρίου 
της Δωδώνης. 'Ο τύπος της σφραγίδας είναι πολύ γνωστός1.

Δ. Σφραγίδα άγνωστης προέλευσης
Δ1 (Πίν. 6γ)

Άπότμημα λαβής (πλ. 0,028 μ.), μέ ορθογώνια ένεπίγραφη σφραγίδα 
(διαστ. 0,006x0,044 μ.), πού βρέθηκε στο Νεκυομαντεϊο τοΰ ’Αχέροντα.

Ή  έπιγραφή, ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ2, άπο άριστερά προς τά δεξιά, σέ ένα στί
χο, παράλληλο πρός τις μακρές πλευρές τής σφραγίδας.

'Η Υ . Grace3, τό 1951, απομόνωσε στή Δήλο μιά ομάδα σφραγίδων, 
πού, έπειδή είχαν τά ίδια χαρακτηριστικά μέ μιά σφραγίδα, μέ τό δνομα 
Νίκανδρος, τήν ονόμασε «ομάδα Νικάνδρου».

Οί λαβές των άμφορέων αυτής τής ομάδας είναι, σέ σχέση μέ τίς ροδί
τικες καί τίς κνιδιακές, βραχύτερες, πιο χοντροκομμένες καί μέ άκρα πού δέν 
απλώνονται, άλλά στενεύουν στά σημεία επαφής μέ τό λαιμό καί τον ώμο τοΰ 
άγγείου. 'Ο πηλός τους είναι έλαφρά βαθυκίτρινος στήν έπιφάνεια, άλλά κόκ
κινος στο έσωτερικό καί έχει τρίμματα χαλαζία.

Οί σφραγίδες, εκτός άπό εκείνες μέ τά μονογραφήματα, είναι μακρές 
καί στενές καί μερικές φορές άποτυπώνονται πλάγια.

'Η ομάδα χρονολογείται άπό τό 275 π.Χ . μέχρι τό τρίτο τέταρτο τοΰ 
2ου π.Χ. αΐ. καί ειδικότερα ό Νίκανδρος στο 150 π.Χ.

Τό κέντρο τής παραγωγής δέν έχει καθορισθεΐ. Είναι πιθανό νά προέρ
χεται ή ομάδα άπό τή Νάξο, πού ήταν κέντρο παραγωγής κρασιού ή άπό τήν 
Κώ, γιατί οί ομοιότητες των άμφορέων τής «ομάδας τοΰ Νικάνδρου» μέ 
τούς άμφορεϊς τής Κώ είναι άξιοσημείωτες.

'Ωστόσο μέχρι τό 1970 δέν είχε βρεθεί σφραγίδα άπό τήν Κώ πού νά 
είναι δμοια μέ κάποια άπό τις σφραγίδες τής «ομάδας Νικάνδρου», ώστε νά 
είναι δυνατό, μέ βεβαιότητα, νά θεωρήσουμε τήν Κώ ως χώρο παραγωγής 
τής ομάδας.

Ε. Σφραγίδες αγγείων τοπικών έργαστηρίων
Εΐα (Πίν. 68)

’Απότμημα λαβής (πλ. 0,027 μ.), μέ ορθογώνια ένεπίγραφη σφραγίδα 
(διαστ. 0,011x0,05 μ.).

1. Β. Μ. Pridik, I n v e n t o r y  - C a ta lo gu e  o f  th e  s t a m p s  on  H and le s  a n d  Necks o f  
A m phora e ,  and  on  Bricks , o f  th e  H e rm i ta g e  C o l l e c t i o n ,  1917, σ. 107 κ. έξ., Bon. A.- 
M. καί A. Bon, Les T im bre s  a m p h o r iq u e s  d e  Thasos, fitudes Thasiennes IV, 1957, 
σ. 245 (άρ. 892), σ. 494 - 497, οπου δημοσιεύονται ομοιες σφραγίδες μέ ένα μονογράφημα 
σέ κάθε τέταρτο τοϋ τροχοΰ.

2. Βλ. Μ. P. Nilsson, δ.π., σ. 460 (άρ. 327), δπου καί παλαιότερη βιβλιογραφία, J . 
Marcade, BCH  LXXVIII (1954), σ. 220.

3. V. Grace καί Μ. Savvatianou - Pitropoulakou, δ.π., σ. 365.



'Η έπιγραφή, ΟΥΙΟΣ1, άπό άριστερά πρός τά δεξιά, σέ ενα στίχο, παράλ
ληλο πρός τις μακρές πλευρές τής σφραγίδας.

Ή  λαβή βρέθηκε (τό 1976) στό δωμάτιο λ2, στή νοτιοδυτική πτέρυγα 
τοϋ Νεκυομαντείου. Ή  κατασκευή τής πτέρυγας αύτής άνάγεται στήν τελευ
ταία φάση του ΐεροϋ, γύρω στό τέλος τοϋ 3ου ή ’ίσως στήν άρχή τοϋ 2ου π.Χ . 
αί., άλλά ή λειτουργία της δεν διήρκεσε γιατί καταστράφηκε άπό τούς Ρω
μαίους τό 168/167 π.Χ .2 Ό  χώρος δμως αύτός κατοικήθηκε πάλι στή διάρ
κεια τοϋ 1ου π.Χ . αΐ., δπως άποδεικνύεται καί άπό κεραμίδια στέγης ρωμαϊ
κών χρόνων, μερικά άπό τά όποια φέρουν έντυπη σφραγίδα μέ τά ονόματα 
COS καί ΟΥΙΟΣ3.

'Η ύπαρξη τοϋ ’ίδιου ονόματος σέ άγγεΐα καί σέ κεραμίδια στέγης, πού 
είναι άπίθανο νά έχουν μεταφερθεϊ άπό μακριά, ένισχύει τήν άποψη πώς καί 
τά άγγεΐα είναι έργα τοπικού άγγειοπλάστη καί δχι έπείσακτα. 'Ο άγ- 
γειοπλάστης αύτός πρέπει νά εζησε τήν έποχή πού ξανακατοικήθηκε ό εξωτε
ρικός χώρος τοϋ ΐεροϋ.
Εΐβ

Λαβή (πλ. 0,03 μ.), μέ ορθογώνια ένεπίγραφη σφραγίδα (διαστ. 0,011 
Χ0,05 μ.), μέ έπιγραφή ΟΥΙΟΣ, δμοια μέ τήν Ε ΐα.
Ε2α, β, γ, δ, ε (Πίν. 7α)

Πέντε άποτμήματα λαβών, άπό τό Νεκυομαντεΐο τοϋ ’Αχέροντα, μέ τήν 
’ίδια πάντοτε μικρή κυκλική σφραγίδα (διαμ. 0,015 μ.), κοντά στό σημείο 
επαφής μέ τό σώμα τοϋ αγγείου, πού φέρει τό ϊδιο μονογράφημα {ήή (=ΜΚ;)

'Ο τύπος τής σφραγίδας καί τοϋ μονογραφήματος άγνωστος στή βιβλι
ογραφία. Πρόκειται μάλλον γιά τοπικό εργαστήριο καί αγγειοπλάστη, μέ 
δραστηριότητα στή ΒΔ Ελλάδα, τήν έποχή πού ξανακατοικήθηκε ή δυτική 
πτέρυγα του ΐεροϋ4.
Ε3 (Πίν. 7β)

Άπότμημα λαβής μέ μικρή κυκλική σφραγίδα (διαμ. 0,015 μ.), μέ τό 
μονογράφημα Σ ή Μ κοντά στό σημείο έπαφής μέ τό σώμα τοϋ άγγείου.

Βρέθηκε στό Νεκυομαντεΐο τοϋ ’Αχέροντα καί πιθανόν πρόκειται γιά το
πικό άγγειοπλάστη.

Ζ. Ρωμαϊκή σφραγίδα
Ζ1 (Πίν. 7γ)

’Ακέρια λαβή, κυκλικής τομής, μέ ένεπίγραφη ορθογώνια σφραγίδα.

1. Kenyon, Greek P a p y r i  in  th e  B r i t i s h  M useum ,  1898, II, σ. 157 (άρ. 189, 64), 
Fr. Preisigke, N a m en b u ch  1967, στ. 248.

2. Σ. Ί .  Δάκαρης, ΠΑΕ 1963, σ. 90 - 92.
3. Σ. Ί .  Δάκαρης, Τό “Εργον 1976, σ. 83.
4. Βλ. παραπάνω, σημ. 2, 3.
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'Η έπιγραφή, LATINI, άπό άριστερά προς τά δεξιά, σέ ενα στίχο παράλ
ληλο προς τις μακρές πλευρές τής σφραγίδας1.

’Αβέβαιο έάν είναι Latini ή L.Atini2.
Βρέθηκε (τό 1958) στη δυτική πτέρυγα τοϋ Νεκυομαντείου καί συνεπώς 

άνήκει χρονικά στήν έποχή πού ξανακατοικήθηκε δ έξωτερικός χώρος τοΰ 
ίεροΰ3.
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Συμπεράσματα

Δέν στερείται ένδιαφέροντος ή μελέτη των σφραγίδων στούς άμφορεΐς, 
γιατί άποτελοϋν μαρτυρία γιά τις οικονομικές, πολιτικές καί έμπορικές σχέ
σεις των ’Ηπειρωτικών άκτών μέ τά νησιά τοΰ Αιγαίου, στον 3ο, 2ο καί Ιο 
π.Χ. αΐ., δπου τοποθετοΰνται χρονολογικά οί σφραγίδες.

’Από τις 24 λαβές πού βρέθηκαν στό Νεκυομαντεΐο, 2 προέρχονται άπό 
τήν Κνίδο, 1 εϊναι ρωμαϊκή, 8 είναι τοπικές, 1 άγνωστης προέλευσης καί 12 
προέρχονται άπό τή Ρόδο (σφραγ. άρ. Α1 - Α4, Α7α - A l l ) .

01 ροδίτικες σφραγίδες, δπως φαίνεται καί στον πίνακα ονομάτων πού 
άκολουθεΐ, άνάγονται δλες στό δεύτερο μισό τοΰ 3ου π.Χ . αΐ. καί στίς άρχές 
τοΰ 2ου π.Χ . αΐ., καί πάντως πριν άπό τό 168 - 7 π .Χ ., χρόνο οριστικής 
καταστροφής τοΰ ίεροΰ άπό τούς Ρωμαίους.

'Όσο καί άν ό άριθμός εϊναι μικρός, προκύπτει δτι τό έμπόριο τής Ρό
δου ήταν τό έπικρατέστερο στίς ’Ηπειρωτικές άκτές, πού, στό μεταίχμιο τοΰ 
3ου προς τόν 2ο π.Χ . αΐ., βρισκόταν στό μέσον ένός μεγάλου έμπορικοΰ ρεύμα
τος πού άνθοΰσε στή Μεσόγειο, άπό τό άνατολικό Αΐγαΐο προς τήν ’ Ιταλία, 
διά μέσου τής Άδριατικής θάλασσας.

'Η περίοδος 232- 167 π.Χ. ήταν περίοδος μεγάλης οικονομικής ευμά
ρειας γιά τήν ’Ήπειρο4. Ταυτόχρονα, στίς τελευταίες δεκαετίες τοϋ 3ου αΐ., 
ή Ρόδος ήταν ή αναγνωρισμένη οικονομική καί ναυτική δύναμη στή θάλασσα 
τοΰ Αιγαίου, ό ύπερασπιστής τής έλληνικής έλευθερίας καί τής έλευθερίας

1. Μ. Η. Callender, Roman Amphorae, 1965, σ. 149 (άρ. 810).
2. CIL XV, 3478.
3. Βλ. σ. 293, σημ. 2, 3.
4. Σ. Δάκαρης, Θεσπρωτία, 1972, σ. 167 κ.έξ., Ν. G. L. Hammond, Epirus ,  1967, 

σ. 638 κ.έξ.
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τοΰ έμπορίου στο Αιγαίο, ό ουσιαστικός διώκτης των πειρατών καί γενικά ή 
πιδ πλούσια πόλη, μέ τή μεγαλύτερη έπιρροή στδν έλληνιστικδ κόσμο1. 
Γύρω στο 220 π.Χ . ήταν τδ πιδ μεγάλο κέντρο οικονομικών καί έμπορικών 
συναλλαγών στδν ελληνικό κόσμο, μέ κύριο προϊόν τδ κρασί, πού έξήγαγε σέ 
μεγάλες ποσότητες. Οί έμπορικές της δραστηριότητες ήταν πολύ πλατιές. Τά 
πλοία της σύχναζαν σέ δλα τά μέρη τής Μεσογείου, ένώ άμφορεϊς μέ ροδίτι
κες σφραγίδες βρέθηκαν σέ κάθε σπουδαίο κέντρο τοΰ έλληνιστικοΰ κόσμου. 
"Ετσι βρέθηκαν καί στδ Νεκυομαντεϊο ως άφιερώματα προσκυνητών φερμέ
να κατευθείαν άπδ τή Ρόδο ή άπδ τή νότια 'Ελλάδα, πού ειχε έμπορικές 
σχέσεις μαζί της2. Ά πδ τήν άκτή τής 5 Ηπείρου οί προσκυνητές έφταναν στδ 
Νεκυομαντεϊο πολύ εύκολα, χρησιμοποιώντας τδν ποταμδ Αχέροντα, πού ή
ταν πλωτδς άπδ τδν κόλπο τής Αμμουδιάς μέχρι τδ Καστρί, τήν άλλοτε ά- 
ποικία τών Ή λείων, Πανδοσία, δηλ. σέ βάθος 8 χιλιομέτρων3.

Ωστόσο τδ έμπόριο τής Ρόδου δέν σταμάτησε άπότομα μετά τδ 167 π.Χ . 
καί άντεξε τουλάχιστον μέχρι τδ τέλος τοΰ 1ου π.Χ . αί.4 Οί έμπορικές της 
σχέσεις συνέχισαν νά ’ναι τόσο πλατιές δσο πρίν, αν καί ή ποσότητα τών εμπο
ρευμάτων έχει πλέον περιοριστεί.

Στδ Ϊδιο χρονικδ διάστημα ή Δωδώνη ξαναζεί, αν καί σέ μεγάλη παρα
κμή6.

Μετά τή ρωμαϊκή πυρπόληση, έχουν γίνει πρόχειρες έπισκευές σέ μερικά 
τουλάχιστον οικοδομήματα καί ή λειτουργία τοΰ ίεροΰ συνεχίζεται μέχρι τή 
δεύτερη καταστροφή, τδ 86 π.Χ ., πιθανδν άπδ τούς Θράκες τοΰ Μιθριδάτη6.

Στήν έποχή αύτή (τέλη 2ου π.Χ . αΐ. - άρχές 1ου π.Χ. αί.) άνήκει καί 
ό ροδίτικος άμφορέας τής μελέτης μας (σφραγίδες άρ. Α5 - Α6), πού εφτα- 
σε στδ ίερδ άπδ τίς άκτές τής ’ Ηπείρου μέ τούς προσκυνητές, πού χρήσιμο

ί. Μ. Rostovtzeff, The S o c ia l  a n d  E c on om i c  H is t o r y  o f  th e  H e l l en i s t i c  W orld , 
1964, II, σ. 676.

2. Στούς πρόποδες τοϋ Νεκυομαντείου έχει βρεθεί ένας μεγάλος άριθμός άπό όστρα
κα καί ειδώλια νότιας προέλευσης, πού μαρτυρεί γιά τη στενή έπικοινωνία τοΰ ίεροΰ μέ 
τόν υπόλοιπο έλληνικό κόσμο, πράγμα πού συμφωνεί μέ τΙς ειδήσεις τής ’Οδύσσειας, τοϋ 
Πινδάρου καί, τοΰ 'Ηροδότου. Βλ. Σ. Ί . Δάκαρη, Τό “Εργον 1958, σ. 97.

3. Γιά τά πλωτά στον κάτω ροΰ ποτάμια τής ’Ηπείρου βλ. Σ.^Δάκαρη, ΑΕ 1956, 
σ. 121 - 122, 151 - 152, Ε. Lepore, R i c e r c h e  sulV a n t i c o  Epiro, 1962, σ. 13 - 14 καί 
80, Σ. Δάκαρη, 01 γ ενεαλογ ικο ί μ νθο ι τω ν Μ ολοσσών, 1964, σ. 5 - 6, N.G.L. Hammond, 
δ.π., σ. 57, 60, 61, 62, 68, 69, 427, 458, 475, 625, Ί . Βοκοτοπούλου, ΑΕ 1969, 
σ. 203 - 4, S. Dakaris, C assopa ia  a n d  th e  Elean Colon ie s ,  1971, σ. 9 - 10, 57, 60, τοΰ 
Ιδιου, Θεσπρωτία, 1972, σ. 70.

4. Βλ. Μ. Rostovtzeff, δ.π., σ. 776.
5. Στράβων, VII, 7, 3 (322).
6. Σ. Ί .  Δάκαρης, Δωδώνη, 'Οδηγός άρχαιολογικοΰ χώρου Δωδώνης, 1971, σ. 1 4 - 1 5 .



296 Α. Βλαχοπούλου-Οικονόμου

ποιούσαν τις φυσικές διαβάσεις πού σχηματίζουν ό Λοΰρος, ό ’Αχέροντας καί 
ό Καλαμάς1.

Έκτος άπό τις εμπορικές σχέσεις τής ’Ηπείρου μέ τή Ρόδο, οί σφραγί
δες άρ. Β1, Β2, μαρτυροΰν σχέσεις τοΰ Νεκυομαντείου καί μέ τήν Κνίδο, τό 
δεύτερο μετά τή Ρόδο κέντρο εξαγωγής κρασιού. Ή  πρώτη (σφραγ. άρ. Β1) 
χρονολογείται, μέ βάση τά άνασκαφικά δεδομένα τοΰ χοίρου πού εχει βρεθεί 
(αί'θουσα Π), πριν άπό τήν οριστική καταστροφή τοΰ ίεροΰ (167 π .Χ .). 
Ή  δεύτερη (σφραγ. άρ . Β2) εϊναι έπιφανειακό εύρημα καί άνήκει χρονολο
γικά στήν τρίτη κατηγορία σφραγίδων τής μελέτης (σφραγ. άρ. Β2, Δ1, Ε ΐα- 
Ε3, Ζ1), πού είναι νεώτερες άπό τις προηγούμενες. Οΐ περισσότερες άπό 
αύτές βρέθηκαν στή δυτική πτέρυγα τοΰ Νεκυομαντείου καί ενισχύουν τήν 
άποψη πώς ό χώρος αυτός κατοικήθηκε καί πάλι στον Ιο π.Χ . αΐ., μετά τή 
ρωμαϊκή καταστροφή2, μέ τήν έγκατάσταση Ρωμαίων έποίκων στήν πεδιά
δα τοΰ ’Αχέροντα καί τήν 'ίδρυση τής ρωμαϊκής άποικίας Φωτικής, βόρεια 
τής Παραμυθίας3.

Άνακεφαλαιώνοντας διαπιστώνουμε δτι οί σχέσεις τοΰ Νεκυομαντείου 
καί τής Δωδώνης μέ τά κέντρα έξαγωγής κρασιοΰ τοΰ Αιγαίου τοποθετούνται 
χρονικά :

α) Οΐ σχέσεις τοΰ Νεκυομαντείου μέ τή Ρόδο : στό τέλος τοΰ 3ου π.Χ . 
αΐ. - άρχές 2ου π.Χ. αΐ. καί πριν άπό τή ρο^μαϊκή καταστροφή (168 /167 π .Χ .).

β) Οί σχέσεις τής Δωδώνης μέ τή Ρόδο : στό τέλος τοΰ 2ου π.Χ . αΐ. - 
άρχές 1ου π.Χ. αΐ., δηλ. στό χρονικό διάστημα μιας τών έπισκευών τοΰ ίεροΰ 
άνάμεσα στίς δύο μεγάλες καταστροφές πού ύπέστη ή Δωδώνη άπό τούς Ρω
μαίους (168/7 π.Χ .) καί πιθανόν τούς Θράκες (86 π .Χ .).

γ ) Οί σχέσεις τοΰ Νεκυομαντείου μέ τήν Κνίδο : πριν άπό τή ρωμαϊκή 
καταστροφή άλλά καί μετά άπό αυτή.

δ) Οί σχέσεις τοΰ Νεκυομαντείου μέ τό ρωμαϊκό κόσμο καί τά τοπικά 
εργαστήρια : μετά τή ρωμαϊκή καταστροφή καί κυρίως στήν περίοδο πού ή 
δυτική πτέρυγα τοΰ ίεροΰ κατοικήθηκε πάλι (1ος π.Χ . α ΐ.).

Τό γεγονός πώς οί άμφορεΐς πού μετέφεραν κρασί στό Νεκυομαντεΐο ε ί
ναι περισσότεροι άπ’ δτι στή Δωδώνη, μπορεί νά έξηγηθεΐ άπό τήν έπικαι- 
ρότητα τής θέσης τοΰ Νεκυομαντείου4 στό δρόμο πρός τή Δύση καί άπό τό

1. Βλ. σ. 295, σημ. 3.
2. Βλ. Σ. Ί . Δάκαρη, ΠΑΕ 1963, σ. 90 - 92, Τό "Εργον 1976, σ. 83.
3. Σ. Ί . Δάκαρης, ’Α ρχαιότητεζ ’Η πείρου, Τό Ν εκρομαντείο το ΰ  ’Α χέροντας. 

Έ ψύρα - Π ανδοσΙα - Κ ασσώ πη , σ. 21, τοϋ ’ίδιου, Θ εσπρω τ ία , 1972, σ. 196.
4. Οί εκβολές τοϋ ’Αχέροντα ήταν στό σπουδαίο λιμάνι τών Χειμερίων, στον κόλπο 

τής Έλέας ή Γλυκύ λιμένα, Θουκ. 1.46.4, Ψευδό - Σ κνλα ξ  30, Σ τράβω ν  7.7.5, Π αυσα
ν ία ς  8.72, Π τολεμα ίος  1.34.4.



γεγονός οτι μιά άπό τις κυριδτερες προσφορές γιά νά εξευμενιστούν οΐ ψυχές 
τών νεκρών καί νά έρθουν σέ επικοινωνία μέ τούς θνητούς, ήταν τό κρασί1.
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1. Ό δ ύ α σ .  κ 516 έξ., λ 24 έξ., Σ. Ί . Δάκαρης, ΠΑΕ 1960, σ. 122, ΠΑΕ 1961, σ.
118.
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Ροδίτικες σφραγίδες

Ά ρ . Σφραγ. ’Αγγειοπλάστες ’Επώνυμοι 'Ιερείς Μήνες Χώρος Εύρέσεως Χρονολόγηση

Α ί Σωκράτης Νεκυομαντεΐο ’Αχέροντα 250-180  π.Χ .

α 2 Θαρσίπολις » » 250-220 π.Χ.

α 3 Θέστωρ » δωμάτιο ΙΚΛΜ 220-180 π.Χ.

α 4 Ίασικράτης Σμίνθιος Νεκυομαντεΐο ’Αχέροντα 220-180 π.Χ.

As

Αβ

Νίκαρχος

’Αριστόβουλος

Δωδώνη, Οικοδόμημα 0 ,  νότια Βου- 
λευτηρίου

» » » » »

Τέλος 2ου π.Χ . αί. 

Τέλος 2ου π.Χ . αί.

ΑηΟ. Δαμοκράτης Νεκυομαντεΐο, αίθουσα Π 200-180 π.Χ.

Α 7β Δαμοκράτης Νεκυομαντεΐο, δωμάτιο ΙΚΛΜ 200-180  π.Χ.

Agoc Ξενοφάνης Νεκυομαντεΐο, αίθουσα Π 200-180 π.Χ .

Α„β Ξενοφάνης » » » 200-180 π.Χ.

α 9 Ξενοφάνης Σμίνθιος » » » 200-180 π.Χ .

Α ι0α ’Αντίγονος Θεσμοφόριος » » » 200-180 π.Χ.

Αιοβ ’Αντίγονος Θεσμοφόριος » » » 200-180 π.Χ.

Α „ Παυσανίας Θεσμοφόριος Νεκυομαντεΐο Τρίτο τέταρτο 3ου αί. 
ή δεύτερο τέταρτο 2ου αί.

Κνιδιακέ
Δαμοκράτης
Ά ριστοκλής

ς σφραγίδες
Νεκυομαντεΐο, αίθουσα Π 

» » »
Β' τέταρτο 2ου αί .

β 2 Διοσκουρίδας ’Α γίας » » » ’Αρχές 1ου π.Χ. αί.
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