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η

αποκάλυψη αρχαιοτήτων στις βορειοανατολικές υπώρειες του λοφώδους
τμήματος της Δουρούτης οφείλεται στα έργα διαμόρφωσης του ευρύτερου,
αδόμητου χώρου της Πανεπιστημιούπολης. συγκεκριμένα, το 1976, οι εκσκαφές
για διάνοιξη αποστραγγιστικής τάφρου στην έξοδο της χαράδρας Μεγάλο λαγκάδι, στα όρια με το νεοχωρόπουλο, έφεραν στο φως θεμέλια αρχαίων κτηρίων
στις παρυφές του λόφου καθώς και νεκροταφείο χαμηλότερα, κοντά στον περιφερειακό δρόμο της Πανεπιστημιούπολης (εικ. 1 α, β).
οι σωστικές ανασκαφές που ακολούθησαν από τη 12η εφορεία αρχαιοτήτων
ιωαννίνων, με υπεύθυνη την ιωάννα ανδρέου, επικεντρώθηκαν για λόγους ασφαλείας στο χώρο των ταφών. Έως το 1981, που συνεχίστηκαν, αποκάλυψαν τάφους
με πολλά και σημαντικά κτερίσματα, τα οποία αποδεικνύουν ότι το νεκροταφείο
χρησιμοποιήθηκε συνεχώς από την Πρώιμη εποχή του σιδήρου έως τους ελληνιστικούς χρόνους.
τα θεμέλια των αρχαίων κτισμάτων που εντοπίστηκαν στην έξοδο της χαράδρας Μεγάλο λαγκάδι το 1976 άρχισαν να ερευνώνται συστηματικά από το 1995.
Με τις νεότερες ανασκαφές ήρθε στο φως αρχαίο ιερό αφιερωμένο στη θεά Δήμητρα με οικοδομήματα και κατασκευές τόσο στην πλαγιά του λόφου προς νεοχωρόπουλο (βόρειο συγκρότημα) (εικ. 2 α, β, γ) όσο και στα πρανή του λόφου
Δουρούτη (νότιο συγκρότημα) (εικ. 3 α, β, γ, δ). το κύριο οικοδόμημα του ιερού
(θεσμοφόριο) χρονολογήθηκε στον 4ο αι. π.χ. και η χρήση του χώρου από την
Πρώιμη εποχή του σιδήρου. επίσης, στην ευρύτερη περιοχή αποκαλύφθηκαν ταφές
εκτός του αρχαίου νεκροταφείου και εντοπίστηκαν θεμέλια αρχαίων κατασκευών
εκτός του ανασκαμμένου χώρου.
οι συστηματικές ανασκαφές διεξήχθησαν από το 1995 έως το 2006 από την
επίτιμη Έφορο αρχαιοτήτων ιωάννα ανδρέου με τη συνεργασία μου. χρηματοδοΔωδώνη (Iστορία--Aρχαιολογία), τ. ΜΓ΄--ΜΔ΄ (2014-2015), σσ. 505-514
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τήθηκαν από το Ίδρυμα Ψύχα και το Πανεπιστήμιο ιωαννίνων. κατά τη νεότερη
ανασκαφική περίοδο η περιοχή ερευνήθηκε επίσης με επιφανειακή έρευνα καθώς
και με διασκόπηση υπεδάφους, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστημίου κρήτης, με υπεύθυνο τον απόστολο σαρρή. σε όλες τις εργασίες πεδίου συμμετείχαν και εκπαιδεύτηκαν ομάδες φοιτητών
του τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου ιωαννίνων.
Μετά το πέρας των ανασκαφών και έως 2011 που αποχώρησα από το Πανεπιστήμιο πραγματοποιήθηκαν αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες με στόχο τη μελέτη και τη συνολική δημοσίευση των ανασκαφών και των ευρημάτων, την ανάδειξη των αρχαιοτήτων και την προστασία του χώρου.
Για τη μελέτη και τη συνολική δημοσίευση των ανασκαφών και των ευρημάτων
έγινε καθαρισμός, συντήρηση, φωτογράφηση και σχεδίαση αρχαιολογικού υλικού,
επεξεργασία και καταγραφή ανασκαφικών δεδομένων, ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση. επίσης συμπληρώθηκαν τα στοιχεία της τοπογραφικής αποτύπωσης του χώρου, η φωτογράφηση και η σχεδίαση αρχιτεκτονικών λειψάνων (εικ. 4 α, β).
Για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων απομακρύνθηκαν από την περιοχή του βορείου συγκροτήματος οι κατά τόπους χωματερές που είχαν δημιουργηθεί από αποθέσεις οικοδομικών μπάζων και σκουπιδιών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της
χαβούζας των ιωαννίνων στο μυχό της χαράδρας Μεγάλο λαγκάδι. Με την αφαίρεση μεγάλου όγκου σύγχρονων αποθέσεων διευθετήθηκε ο χώρος και αποκαταστάθηκε η οπτική επαφή των οικοδομημάτων και των εγκαταστάσεων του ιερού
μεταξύ τους (εικ. 5 α, β).
Για την προστασία του χώρου οι περιοχές με τις αρχαιότητες περιφράχθηκαν
και τα αρχαία κατάλοιπα καλύφθηκαν. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, στην περιοχή
του βορείου και νοτίου συγκροτήματος κατασκευάστηκε σιδερένια σταθερή περίφραξη κατά μήκος του δρόμου προς τη χαβούζα και του δρόμου προς τη Μονή
αγίου Γεωργίου (εικ. 6 α, β).
στο πλαίσιο των ανωτέρω ενεργειών, το 2006, υποβλήθηκε από την υπογράφουσα στην επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου ιωαννίνων ερευνητικό πρόγραμμα για την «καταγραφή, ψηφιοποίηση και ανάδειξη πρωτογενούς αρχαιολογικού υλικού από ανασκαφές στην Ήπειρο», μεταξύ των οποίων και η Δουρούτη.
το 2008, με συντονίστρια την υπογράφουσα και τη συμμετοχή συναδέλφων του
τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας κατατέθηκε από το τμήμα πρόταση για ένταξη στο εσΠα εκ μέρους του Πανεπιστημίου για την «ανάδειξη και αξιοποίηση
του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου της Πανεπιστημιούπολης».
από την έως τώρα μελέτη του αρχαιολογικού υλικού, των ανασκαφικών δεδομένων και του ευρύτερου χώρου, κατά τη νεότερη ανασκαφική περίοδο, προήλθαν
οι παρακάτω δημοσιεύσεις:
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εικ.1 α, β: τμήματα του νεκτοταφείου
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εικ. 2 α, β, γ: το θεσμοφόριο στο βόρειο συγκρότημα
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εικ. 3 α, β: το κυκλικό πλακόστρωτο στο νότιο συγκρότημα
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εικ. 3 γ, δ: ορθογώνια κτίσματα στο νότιο συγκρότημα
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εικ. 4 α, β: κάτοψη των κατασκευών του βορείου (α) και του νοτίου
(β) συγκροτήματος
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εικ. 5 α, β: απομάκρυνση σύγχρονων αποθέσεων (μπάζων)
από την περιοχή του βορείου συγκροτήματος
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εικ. 6 α, β: η σταθερή περίφραξη του νοτίου συγκροτήματος

