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ΤΟ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ Ε1 

Α. ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
α · Η ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΗΣ ΚΑΛΥΒΗ 

(Πιν. 2, είκ. 18-19, 25, 34)

Τό έν χώ μέσω χοΰ Τεροΰ μέγα οικοδόμημα Ε1 (είκ. 17), ευθύς αμέσως διακρινόμε- 
νον κα'ι έκ χοΰ μεγέθους αύχοϋ καί χών πολλών έν αύχώ παραχηρουμένων καχασκευών,

Είκ. 17. Ή ιερά οικία (Ε1), όρωμένη από Β. ’Αριστερή οΐ ναοί Θ, Α μετά ερειπίων τής βασιλικής Β.

σύγκειχαι έξ ύψηλοΰ ίσοδομικοΰ περιβό?π)υ, διαχηροΰνχος καί ικανόν μέρος χών όρθο- 
σχαχών χου καχά χήν Β. κα'ι χήν Α. αύχοΰ πλευράν, έκ δύο ένχός αύχοΰ παραλ?ιήλων 
σχεδόν θεμελίων (χοΰ ενός λεπχοχέρου και χοΰ έχέρου ίσχυροχέρου), βαινόνχων καχά χήν 
Β., χήν Δ. κα'ι χήν Ν. μόνον πλευράν χου, έκ θεμελίων ενός έπιμήκους ναοΰ, διακόπχονχος 
χόν περίβολον κα'ι είσχωροΰνχος από Β. ένχός αύχοΰ εις ικανόν μήκος, και έξ ενός προς Ν. 
προβάλλονχος χεχραγώνου, χεχρασχύλου προπΰλου λ Ύπό χόν ναόν χοΰχον διακρίνον- 
χαι χά θεμέλια μικροχέρου ναοΰ, έχονχος χήν αΰχήν καχεύΟυνσιν. Καχά χό Ν. χμήμα χοΰ 
χώρου υπάρχει και άλλο χι κχίσμα έκ μικρών λίθων, έχον χό σχήμα σχενής καί έπιμή
κους έλλείψεως. Προς χοΰχοις καχά χήν ΒΔ. έσωχερικήν γωνίαν παρεχηρήθη δχι χό έδα
φος ήχο έπεσχρωμένον εις μικράν έκχασιν διά σχρώμαχος χώμαχος μικροΰ πάχους, χό 
όποιον, όπχηθέν καί σκληρυνθέν, άπεχέλεσεν έπίπεδον έπιφάνειαν κυκλοχερή, διακρι-

1 Σχετικώς Δ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΠΑΕ 1930, σ. 52 κ έξ., 1931, σ. 83 κ.έξ., 1953, σ. 160-161, 1951, σ 188 κ.έξ
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νομένην από τό πέριξ έδαφος. Προφανώς πρόκειται ενταύθα εστία (πίν. 2 β4). Εις την 
περιγραφήν κα'ι διευκρίνησιν των κτισμάτων τούτων θά προβώμεν κατωτέρω.

Κατά τό ΝΔ. τμήμα τού υπαίθρου χώρου (άβατου) τού οικοδομήματος Ε1 άπεκα- 
?ιύφθη, ώς ήδη εΐπομεν, σειρά πλακοειδών ασβεστόλιθων, έμπεπηγμένων καθέτως έπ'ι 
τού στερεού εδάφους με κατεΰθυνσιν Α.-Δ., διαγράφουσα πλευράν καμπυλόγραμμον 
ασύμμετρου έλλείψεως, μήκους 8.40 μ. (πίν. 2, κ-κ1 - κδ, είκ. 18, 25, 33-34). Οί περισ
σότεροι τών λίθων είναι ακανόνιστοι, τυχαίως ληφθέντες, τινές όμως προέρχονται εκ 
προγενεστέρας χρήσεως, διότι φέρουν ίχνη λιθουργίας. Δύο μάλιστα διατηρούν αΰ-

Είκ. 18. Λείψανα τής ελλειπτικής καλύβης.

λακας συνδέσεως σχήματος I με ελαφρώς κοίλας τάς μακράς πλευράς, προσομοιαζούσας 
περίπου προς διπλούν πέλεκυν, προς τοποθέτησιν τών σιδηρών συνδέσμων (κ2, κ5)1, 
τρίτος δε ορθογώνιον τόρμον ώς εγκοπήν, προς ένθεσιν μικρού έμπολίου. Πλησίον τού 
τοιχαρίου τούτου κα'ι είς τά σημεία κ1, κ2, κ5, άπέχοντα άλλήλων 2-2.20 μ., άνευρέθησαν 
παρόμοιοι λίθοι, άλλά μεγαλύτεροι, άνά 2-3 όμού τοποθετημένοι, περιβάλ?\.οντες ώς 
θήκην μικράν κοιλότητα επί τού στερεού, προφανώς τήν υποδοχήν τών πασσάλων τής 
καλύβης (είκ. 18). Έσωτερικώς τού έλ?ιειπτικού τοιχαρίου διήκει στενή αύλαξ, έσκαμμένη 
εντός τού στερεού. Τό τοιχάριον διακόπτεται προς Δ. υπό τής δυτικής πλευράς τού εσωτε
ρικού περιβόλου τού 4ου π.Χ. αί. (είκ. 19, πίν. 2κ), δυτικώς τής οποίας διατηρούνται τρεις 
προσέτι παρόμοιοι λίθοι, καθέτως καί οΰτοι έμπεπηγμένοι, άνήκοντες δέ επίσης είς τήν 
αυτήν κατασκευήν. Τούτο σημαίνει ότι τό τοιχάριον κατά τήν κατασκευήν τού μεταγε
νεστέρου ίσοδομικού περιβόλου τού τεμένους εΐχε καταργηθή, τών λίθων έπιχωσθέντων

1 Διαστάσεις ήμισείαο αΰλακος κ3 = 7.5X2.5 έκ., τών λίθων τοΰ ναΐσκου, τό σχήμα όμως είναι τό αυτό, 
τής κ5 = 9 εκ., διαστάσεις τόρμων τών αΰλάκων ίσως διότι οΐ λίθοι ουτοι είναι ειλημμένοι έκ μικρού 
3 - 3.5 X 2.5-3 έκ., βάθος 3.3 έκ. Αί αύλακες αίται κτίσματος (βωμοϋ;), συγχρόνου πρός τον ναΐσκον 
είναι μέν μικρότεραι καί άβαθέστεραι τών αύλάκων (ίδέ καί σ. 27).

4
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διά φορητών χωμάτων, τά όποια έπεκάλυψαν ολόκληρον τον χώρον τοΰ τεμένους νο- 
τίως τοΰ ναΐσκου. Ίχνη τής νοτιάς πλευράς τοΰ κτίσματος και τής προς Α. αιγίδος δεν 
διεπιστώθησαν, διότι πιθανώς δεν υπήρχαν. Έπι τοΰ στερεοΰ, όπερ θά άπετέλει κα'ι το 
δάπεδον περίπου τής καλύβης, συνελέγησαν ολίγα συντρίμματα τής «προϊστορικής» 
κεραμεικής II, μεμειγμένα μέ εγχώρια τροχήλατα τών κλασσικών χρόνων.

Άναμφιβόλως ή σωζομένη σειρά τών λίθων δεν προωρίζετο νά βαστάζη τοίχον» 
αλλά πρόκειται περ'ι πλακών, αί όποϊαι έτοποθετήθησαν έκεϊ, ΐνα προστατευθή ή βόρειος 
πλευρά τής καλύβης, ή εκτεθειμένη εις τά εκ τής άνωφερείας τοΰ λόψου κατερχόμενα

Εΐκ. 19. Τό Δ. άκρον τής βορείου πλευράς τής ελλειπτικής καλύβης, τεμνόμενον 
υπό τοΰ μεταγενεστέρου ίσοδομικοΰ τοίχου.

ΰδατα τής βροχής. Τοΰτο εξηγεί ίσως και την απουσίαν παρομοίων λίθων και έπ'ι τής 
νοτίας πλευράς, τής προς την κατωφέρειαν, τής μη εκτεθειμένης εις τά ΰδατα 1. Δυνάμεθα 
έπομένως νά άναπαραστήσωμεν την μορφήν τής ελλειψοειδούς καλύβης, μήκους υπέρ τά 
8.40 μ., κατεσκευασμένης διά πασσάλων, έμπεπηγμένων εντός τής αΰλακος, μεταξύ τών 
οποίων λεπτότερα ξύλα και συμπλεκόμενοι κλάδοι. Έπι τοΰ σκελετού τούτου έγίνετο 
έπάλειψις εκ πηλού ή έπένδυσις δι’ άχύρων, όπως ακριβώς και σήμερον οί νομάδες τής 
υπαίθρου κατασκευάζουν τάς καλύβας των.

Αί περιγραφεΤσαι θήκαι έχρησίμευον ώς υποδοχή τών μεγαλυτέρων πασσάλων τοΰ

1 Σειρά πλακοειδών λίθων, προστατευτική τής βά- 
σεως κτισμάτων, ύπήρχεν εις οικίαν Α καί καλύβην Η 
Άραφήνος τής ΠΕ περιόδου, Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΠΑΕ 1952, 
σ· 139, 1953, σ. 110. Όρθοστάται, ώς έπένδυσις τοίχου 
έξ ώμων πλίνθων, είς νεολιθικήν οικίαν Ζερελίων 
(Wace- Thompson, Prehistoric Thessaly, σ. 161, 
είκ. 106, ίδέ καί D. Robinson, RE VII, Supplement, 
στ. 226. Fr. Schachermeyr, RE XXII, στ. 1367). 
’Επίσης πλάκες, καθέτως έμπεπηγμέναι επί τοίχου,

βορείως τών προϊστορικών οικιών αί, α4, β καί τοΰ 
αψιδωτού μεγάρου Α, ώς καί ΒΑ. τής οικίας Β, είς 
Θέρμον, προστατεύουσαι τήν βάσιν ξύλινων στύλων 
φράκτου, Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, ΑΔ 1, 1915, σ. 238, 249, 255, 
είκ. 7 καί 14. Πρβλ. επίσης καί ορθογώνιον οικίαν τοΰ 
λεγομένου Τύμβου τοΰ Πρωτεσίλα, R. DEMANGEE - 
Makridy - Bey κ.ά., Le Tumulus dit de Protesilas, 
Paris 1926, σ. 16, είκ. 15-16.
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τοιχώματος. Τα άνω πέρατα τοΰ ξυλίνου σκελετού καμπτόμενα έσχημάτιζον μετά τής 
νοτίας πλευράς θολωτήν οροφήν, τήν στέγην λ

Η έ'λλειψις έπιχώσεων κατά τό σημεΐον τοϋτο δεν επιτρέπει τήν στρωματογραφι- 
κήν χρονολόγησήν τής καλύβης, ιδρυμένης σχεδόν επί τοΰ στερεού, ολίγον βαθύτερον 
τοΰ μεταγενεστέρου ίσοδομικοΰ περιβόλου. Έπι τοΰ δαπέδου και τοΰ στερεοΰ εύρέθη- 
σαν, ώς εϊπομεν, μερικά όστρακα προϊστορικά II καί κϊ,ασσικά τροχή?ιατα. Δεδομένου 
όμως ότι τά προϊστορικά αγγεία διετηρήθησαν εν χρήσει μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 5ου π.Χ. αί., 
ταΰτα ούδεμίαν ασφαλή χρονολογικήν αξίαν ενέχουν.

Ανωτέρω έσημειώσαμεν ότι μερικοί τών λίθων τούτων τοΰ τοιχαρίου εμφανίζουν 
ίχνη λιθουργίας και αύλακας συνδέσεως, σχήματος περίπου διπλοΰ πελέκεως. Επειδή 
ούδέν αρχιτεκτονικόν κτίσμα άνευρέθη έν Δωδώνη άρχαιότερον τοΰ ναΐσκου τοΰ οικο
δομήματος Ε1, χρονο?ιογουμένου περί τό 400 π.Χ., επεται ότι οί λίθοι τοΰ τοιχα- 
ρίου δεν είναι αρχαιότεροι τοΰ ναοΰ, προέρχονται δέ πιθανώτατα έκ τοΰ ύλικοΰ 
τούτου ή άλλου τίνος κτίσματος συγχρόνου, ώς π.χ. βωμού, καί διά τον λόγον τούτον 
δύναται νά θεωρηθή κατασκευή περίπου σύγχρονος. Επειδή δέ κατά τήν κατα
σκευήν τοΰ Ισοδομικοΰ περιβόλου (περί τό 350-330 π.Χ.) ή καλύβη ήχρηστεύθη και τό 
τοιχάριον έπεκαλύφθη υπό χωμάτων, προς ίσοπέδωσιν τοΰ άβατου χώρου, τοΰ τεμένους, 
επεται ότι αύτη είναι σύγχρονος ή κατά τι νεωτέρα τοΰ ναΐσκου και αρχαιότερα τοΰ 
ίσοδομικοΰ τοίχου Αΐ-Αδ, ό όποιος τήν ήχρήστευσε. Τούτο συμφωνεί μέ τά όστρακα 
τά εύρεθέντα επί τοΰ δαπέδου της, προϊστορικά και τροχήλατα εγχώρια. Εφόσον δέ ό 
περίβολος προϋποθέτει τήν ΰπαρξιν τής κσΔύβης, ή οποία είναι περίπου σύγχρονος τοΰ 
ναΐσκου, συνάγεται ότι ό ναΐσκος και ό ίσοδομικός περίβολος δέν κατεσκευάσθησαν 
συγχρόνως, άλλ’ ό τελευταίος έπηκολούθησεν εις τήν κατασκευήν τοΰ ναοΰ. Ή διαπί- 
στωσιςαΰτη είναι σημαντική διά τήν περαιτέρω μελέτην τοΰ λατρευτικού οικοδομήματος. 
Υπήρξε λοιπόν εποχή, περί τό 400 π.Χ. ή αμέσως μετά ταΰτα, ότε έντός τοΰ Ίεροϋ 
τής Δωδώνης ΰπήρχον μόνον ό ναΐσκος,— ίσως μετά βωμού —και προ τής προσόψεως 
τούτου ή ελλειψοειδής καλύβη ή καϊ περισσότεροι, διεσπαρμένοι είς τον χώρον τοΰ 
Ιερού, άναγκαΐαι προς παραμονήν τών ιερέων καϊ προς φύλαξιν τών αναθημάτων.

Ή διατήρησις τοΰ καμπυλογράμμου κτίσματος μέχρι τών προχωρημένων κλασσι
κών χρόνων δέν είναι περίεργος, εάν ?ώίβωμεν ΰπ’ όψιν, ότι καϊ ή προϊστορική κεραμεική 
τής Δωδώνης και τής Καστρίτσης διετηρήθη μέχρι τών χρόνων τούτων, τότε δέ εΐσήχθη 
τό πρώτον ενταύθα ό κεραμεικός τροχός 2. Αλλως ό ελλειψοειδής και γενικώς ό κυκλο
τερής τύπος καλύβης αποτελεί τον στοιχειώδη τρόπον κατασκευής μέχρι σήμερον, ιδι
αίτατα δέ είς τάς όρεινάς περιοχάς τής Ελλάδος.

Άγνοοΰμεν τήν προϊστορικήν ’Ηπειρον καϊ δή και τήν προϊστορικήν αρχιτεκτονι
κήν της. Έκ τών ελάχιστων λειψάνων όμως, ώς τών κυκλικών κτισμάτων τοΰ Θεσπρω-

1 Περί τοΰ τρόπου τής στεγάσεως ίδέ Η. Payne, 
Perachora, σ. 42 κ.έξ. D. Burr, Hesperia 2, 1933, 
σ. 547. Περί τών σημερινών καλυβών τών Σαρακατσα- 
ναίων τής Πίνδου, Α. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Σαρακατσάνοι,

'Αθήνα 1957, τ. Α', μέρος Β', σ. 157 κ.έξ., σ. 308 κ.έξ.
2 Ή γενίκευσις τοΰ τροχοΰ είς τήν κεντρικήν 

Ήπειρον δέν φαίνεται αρχαιότερα τοΰ 5ου π.Χ. αί. 
Σ. ΔΑΚΑΡΗ2, ΠΑΕ 1952, σ. 385.
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τικοΰ, προκύπτει δτι ό τύπος ούτος ήτο έν χρήσει εκτοτε εις την Ηπειρον δπως κα'ι 
εις την λοιπήν Ελλάδα. Γενικώς ό καμπυλόσχημος τύπος είναι γνωστός από τής άρχαι- 
οτέρας νεολιθικής περιόδου 1 2. ’Έναντι δμως τοϋ ορθογωνίου με την σαγματοειδή στέ
γην, τοΰ άρχεγόνου δηλαδή μεγάρου, προερχόμενου έξ Ανατολής, τό όποιον άπαντςί 
ήδη κατά τήν έποχήν τοΰ Σέσκλου και τοΰ Πρωτο-Σέσκλου, αποβαίνει δέ κατά τήν περί
οδον τοΰΔιμηνίου ό επικρατέστερος τύπος 3, παρέμεινεν ό καμπυλόγραμμος δευτερεύων.

Άλλ* ιδιαιτέραν ώθησιν ?*,αμβάνει τό αψιδωτόν σχήμα κατά τήν ΜΕ περίοδον, 
παραγκωνιζόμενον κα'ι πάλιν βραδύτερον, κατά τήν μυκηναϊκήν περίοδον, υπό τοΰ έπι- 
κρατεστέρου μεγαροσχήμου τύπου, χωρίς έν τούτοις νά περιέλδη εις αχρηστίαν, ιδίως 
εις τάς άπομεμονωμένας περιοχάς, ως ή Δ. Έλλ,άς (Θέρμον, ’Ολυμπία, Γόνοι τής Θεσ
σαλίας, Δελφοί), μή έπηρεαζομένας ίσχυρώς υπό τοΰ πολιτισμοΰ των μεγάλων μυκηναϊ
κών κέντρων4, καϊ εις Ιερά, ώς τής ’Ολυμπίας, τής Δήλου, τής Κορίνθου, δπου και έκεϊ 
εΐσέτι λατρευτικά! παραδόσεις διετήρησαν καϊ βραδύτερον τον καθιερωθέντα τύπον5.

Περισσότερα είναι τά αρχαιολογικά δεδομένα κατά τούς γεωμετρικούς χρόνους, 
εκ τών οποίων προκύπτει δτι μέχρι τής άποκρυσταλλοόσεως τών αρχιτεκτονικών τύπων, 
ήτοι μέχρι τέλους τουλάχιστον τών γεωμετρικών χρόνων, δεν έτηρεΐτο έν Έλλάδι ίδιος 
καϊ σταθερός τύπος 6, διότι, παραλλήλως προς τον εύθύγραμμον, δεν απουσιάζουν δ 
έλλειψοειδής καϊ ό άψιδωτός. ’Ιδιαιτέρως διδακτική είναι ή έξέλιξις τοΰ τύπου έν Θέρμφ; 
δπου τήν παράδοσιν τών ΥΕ έλλειψοειδών οικοδομημάτων συνεχίζει τό έλαψρώς αψι
δωτόν οικοδόμημα Β, ό γεωμετρικός ναός μέ τήν έλλειψοειδή περίστασιν, προστε- 
θεΐσαν μεταγενεστέρως κατά τον 7ον π.Χ. αί.7. "Οτι ό τύπος ούτος ήτο διαδεδομένος 
κατά τούς πρωτογεωμετρικούς και τούς γεωμετρικούς χρόνους μαρτυρούν ή έπϊ πρωτο
γεωμετρικού στρώματος αψιδωτή οικία έξ ωμών πλίνθων εις τήν άρχαίαν Σμύρνην, 
τό αψιδωτόν κτίσμα Α—πιθανώς Ιερόν —τής Άντίσσης Λέσβου τών πρωτογεωμετρι
κών έπίσης χρόνων, ή ασύμμετρος έλλειψοειδής οικία παρά τάς βορείους κλιτΰς τοΰ 
Άρείου Πάγου, μή άφισταμένη τής πρωτογεωμετρικής περιόδου8.

1 JHS 74,1954, σ. 159, 75, 1955, σ. 37 (Archaeology 
in Greece). BCH 78, 1954, σ. 136.

2 XP. ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Διμήνι-Σέσκλον, σ. 115. Wace- 
Thompson, Preh. Thess., σ. 161. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, 
ΑΕ 1931, σ. 1 κ.έξ. D. Robinson, RE VII (Suppl.), 
or. 225-226. Fr. Schachermkyr, έ.ά. or. 1366.

3 Fr. Schachermeyr, αΰτ. or. 1366-67,1375 κπί 1488
καί AA 1962, o. 179, ΤΣΟΥΝΤΑΣ, ε.ά. σ. 81 κ.έξ., είκ. 17.
Κ. Grundmann, AM 1953, σ. 7 κ.έξ. Δ. Θεοχαρης,
Θεσσαλικά, 2, 1959, σ. 38 (Πύρασος) Διά τήν έξέλιξιν τοϋ
καμπυλόγραμμου ίδέ κα'ι W. Dinsmoor, έ.ά. ο. 5 κ εξ.
Τό μεγαρόσχημον, άντιθέτως πρός τήν παλαιοτέραν 
άντίληψιν περί τής βορείου καταγωγής του, άιαγνωρί- 
ζεται ότι έχει άνατολικήν προέλευσιν, διότι εμφανίζεται 
κατά τήν μέσην έποχήν τοϋ Σέσκλου. Ve- MieoijcIcS, 
έν ΑΑ 70, 1955, σ. 166 - 7, 76, 1956, σ, 143 κ έξ., καί 
Neue Deutsche Ausgrabungen Mittelrueers und 
Vorderer Orient, 1959, o. 215 κ.έξ.. αΰτ. καί ή σχετική 
βιβλιογραφία. Ή άκμή τοΰ τύπου κατά τήν νεωτέραν 
νεολιθικήν περίοδον άποδίδεται εις τά έκ τής περιοχής

τής Bandkeraraik προερχόμενα φΰλα, ένθα έπίσης 
είχε φθάσει ό τύπος, προερχόμενος έξ ’Ανατολής 
(Fr. Schachermeyr, RE έ.ά. στ. 1488-89).

4 Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, ΑΔ 1915, σ. 225 κ.έξ. W. Dorpeeld, 
Alt - Olympia I, σ. 76 καί 81 κ.έξ., II, πίν. 2, 2-7. 
BCH 19, 1895, σ 275. ΠΑΕ 1910, σ 252, 1911, σ. 315, 
πρβλ. καί W. Dinsmoor, έ.ά. σ. 61, ένθα πλείονα. 
D. Robinson, έ.ά. στ· 244. Lehmann - Hartleben, 
Die Antike 7, 1931, σ. 37 κ.έξ.

5 Ώς π.χ. τό βουλευτήριον τής ’Ολυμπίας καί τό αψι
δωτόν οικοδόμημα τής Δήλου (4ου π.Χ. αί.), άνατολικώς 
τών τριών ναών τοΰ ’Απόλλωνος, ταυτιζόμενον ύπό 
τινων πρός τόν Κεράτινον βωμόν, ό ναός-μαντεΐον 
Κορίνθου, ό ναός «Β» Άκροπόλεως ’Αθηνών-

6 Β. Schweitzer, Gnomon 10, 1934, σ. 340.
7 Τό οικοδόμημα τούτο (Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, ΑΔ έ.ά. σ. 242 

κ.έξ ), κατοικία ίσως ήγεμόνος κατ’ άρχάς, μετετράπη 
βραδύτερον, φαίνεται, εις ναόν (πρβλ. καί W. Dins
moor, έ.ά. σ. 42).

8 J. Cook, JHS 72,1952, σ. 104 καί V. Desborodgh,
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Την διατήρησιν τοΰ σχήματος κατά τούς γεωμετρικούς χρόνους καί μετέπειτα δει
κνύουν τό ελλειψοειδές Ιερόν Β τής Άντίσσης τοΰ 8ου αί., διατηρηθέν εν χρήσει καί 
κατά τον 7ον αί. π.Χ., ό πήλινος οίκίσκος τοΰ Ηραίου τοΰ ’Άργους τοΰ τέλους των γεω
μετρικών χρόνων, ό έλλει\|ιοειδής γεωμετρικός ναός τής Περαχώρας, τό καμπυλόγραμ- 
μον κτίσμα τής αυτής περιόδου υπό τό Τελεστήριον τής Έλευσΐνος καί εντός τοΰ μυ
κηναϊκού περιβόλου με τό ‘Ιερόν (Ε Ζ), ό μεγαρόσχημος αψιδωτός ναός (τέλος 8ου- 
άρχαί 5ου π.Χ. αί.) παρά τό Γαλατάκι Κορινθίας (Σολύγεια), τό πώρινον ελλειψοειδές 
ομοίωμα εκ Σάμου τοΰ τέλους τοΰ 7ου ή των αρχών τοΰ 6ου π.Χ. αί. λ Είναι εύνόητον, 
δτι διά μίαν περιοχήν έξαιρετικώς καθ ύστερη μένην εις πολιτισμόν, ως ή κεντρική ’Ήπει
ρος, ή συνέχισις τοΰ καμπυλόγραμμου τύπου μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 5ου π.Χ. αί. καί εντός 
ίεροΰ χώρου, ένθα ή φύσις τής υπαίθρου λατρείας καθίστα ούχί άναγκαίαν τήν κατα
σκευήν ναοΰ, δεν είναι περίεργος. Τούτο άλλωστε έπέβαλλεν αυτή ή φύσις τοΰ οικοδο
μικού υλικού, διότι αί ξυλόπλεκτοι κυκλοτερείς καλύβαι μέ τήν θολωτήν όροψήν πλέ- 
κονται εύχερέστερον παρ’ όσον αί εύθύγραμμοι μέ τήν σαγματοειδή στέγην.

Έάν εις τήν ’Άλτιν τής ’Ολυμπίας ή εις τήν Δήλον τό αψιδωτόν σχήμα, συνεχίζον 
παλαιοτάτας παραδόσεις, διετηρήθη μέχρι τών υστέρων αρχαίων χρόνων, εις περιοχήν, 
ώς ή Δωδώνη, παραμείνασαν έκτος τών μεγάλων αναστατώσεων τοΰ 12ου π.Χ. αί.2 καί 
μέ ασθενή επικοινωνίαν προς τά προηγμένα ελληνικά κέντρα, ένθα ή φύσις τής λατρείας 
καί ή συντηρητικότης τοΰ πολιτισμού άπήτουν τήν διατήρησιν τής παλαιας καταστά- 
σεως τής λατρείας, ή έπανάληψις τοΰ αυτού τύπου μέχρι τών κλασσικών χρόνων είναι 
έντελώς ευνόητος 3.

Ή παρουσία τής καλύβης είς άμεσον γειτονίαν τοΰ Ίεροΰ καί τής ίεράς δρυός καί 
ή χρησιμοποίησις ταύτης μέχρι τών χρόνων τουλάχιστον τής κατασκευής τοΰ ναΐσκου 
υποθέτουν ότι τό ταπεινόν τούτο κτίσμα μετ’ άλλων όμοιων συνεδέετο προς τό ‘Ιερόν, 
χρησιμοποιούμενον εϊτε ώς ενδιαίτημα τών ιερέων είτε ακόμη καί ώς έστεγασμένος 
χώρος προς φύλαξιν τών αφιερωμάτων.

Τοιαΰται λοιπόν υπήρξαν κατά τούς χρόνους περί τό 400 π.Χ., ή καί ολίγον βρα- 
δύτερον, αί κατοικίαι τών ύποφητών Σελλών, περί τών όποιων όμιλεΐ τό άρχαιότερον 
έπος (Ίλ. Π 233 κ.έξ.)4.

Protogeometric Pottery, σ. 314 (Addenda). W. Lamb, 
BSA 32, 1931-32, σ. 42-45, πίν. 18-19, ι. 2. 6. Περί τής 
χρονολογήσεως τοΰ Ίεροΰ τής Άντίσσης είς τούς πρω
τογεωμετρικούς χρόνους, πάντως δέ έν χρήσει κατά τον 
80ν αί., εκφράζει αμφιβολίας ό Desborough, ε.ά. σ. 217. 
D. Burr, Hesperia 2, 1933, σ. 542 κ.έξ.

1 W. Lamb, ε.ά. σ. 45 κ.έξ. Κ. MOller, AM 48, 
1923, σ. 52 κ.έξ., πίν. VI-VII, ιδία δέ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, 
ΑΕ 1931, σ. 1 κ.έξ., πρβλ. καί W. Dinsmoor, σ. 42-43, 
είκ. 15. Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ (Ν. Βερδελής), Τό έργον τής 
Άρχ. Έτ. 1958, σ. 112 κ.έξ. BCH 83, 1958, σ. 608, 
είκ. 10-11. Ε. Buschor, AM 55,1930, σ. 16 κ.έξ., είκ. 6, 
παρένθ. πίν. IV. ‘Ομοίως τό πεταλόσχημον Ιερόν τής 
"Ηρας Ακραίας Περαχώρας, Η. Payne, Perachora, 
σ. 43, είκ. 7. BCH, 66-7,1942/43, σ. 265, είκ. 8. AJA 37, 
1933, σ. 275, είκ. 4Κ, τοΰ Δαφνηφόρου ’Απόλλωνος έν

Έρετρία. Σχετικώς ίδέ καί W. Dinsmoor, ε.ά. σ. 41. 
D. Robinson, έ.ά· σ. 247 κ.έξ.

2 Σ. Δακαρης, ΑΕ 1956, σ. 144-145.
3 Σχετικώς ίδέ καί Κ. Lehmann-IIartlEben, έ.ά. 

σ. 37. Διά τήν διατήρησιν τοΰ τύπου μέχρι σήμερον 
ίδέ καί ανωτέρω σ. 27, ύποσ. 1.

4 Ζεν ανα, Δωδωναΐε, Πελασγικέ, τηλοΰι ναίων, 
Δωδώνης μεδέων δναχειμέρον' άμψι δε Σελλοί 
σοί ναίονσ’ νηοφηται άνιπτόποδες χαμαιενναι.

Περί τής όρΟότητος τής γραφής Σελλοί αντί Έλλοί, ίδέ 
Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. I2, σ. 423, 3. Περί τούτων 
Wilamowitz, Herakles Is, σ. 258, 1. J. Miller, 
RE VIII, 1. στ. 157-59. Ziehen, RE V, Suppl., 
στ. 963 κ.έξ. Έγένετο πολύς λόγος περί τής ανιπτοποδίας 
καί τής έπί τοΰ έδάφους κατακλίοεως τών ύποφητών 
τούτων τοΰ Διός (πρβλ. καί Σοφοκλεους, Τραχ. 1166-7
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Ή ακριβής χρονολόγησις ταύτης προκύπτει έκ τού χρόνου τής κατασκευής τοΰ 
ναΐσκου, μετά τοΰ όποιου είναι σύγχρονος, και τοΰ μεταγενεστέρου ίσοδομικοΰ περι
βόλου (τοΰ τεμένους), τοΰ όποιου ή κατασκευή έξηψάνισε ταύτην.

Ή χρονολόγησις λοιπόν των δύο τούτων αρχιτεκτονικών πυρήνων τοΰ λατρευτι- 
κοΰ οικοδομήματος αποτελεί τα όρια, εντός των όποιων κατεσκευάσθη ή ελλειψοειδής 
καλύβη, εις των όποιων τήν περιγραφήν προβαίνομεν.

χαμαικοιται, καί ΚΑΛΛΙΜ. Ύμν. Δήλ. 286, γηλεχέες. 
Ευ βουλος παρ’ ΑθΗΝ. I 80=113e, άνιπτόποδες χα- 
μαιεννάδες, άερί'.οίκοι. Πρβλ. καί κατωτέρω). Περί τοΰ 
φύλου τούτου, τό όποιον κατά τούς ιστορικούς χρόνους 
διετηρήθη ώς ίερατεΐον έν Δωδώνη, Ιδέ Μ· Nilsson, 
Studien, σ. 35, πρβλ. επίσης A. LEsky, Wien. Stud, 
έ.ά. σ. 53 κ.έξ. J. Friederich, Dodonaica, σ. 11 κ.έξ. 
Ίερατεΐον καί δχι φΰλον δέχεται τούτους ό H.TreidlER, 
Archiv. fur Anthropologie, N. F. 17, 1919, a. 103. 
Συνήθως ή επί τής γης κατάκλισις καί ή άνιπτοποδία 
χαρακτηρίζονται ώς θρησκευτικά! υποχρεώσεις τοΰ ιε
ρατείου έναντι τής θεότητος ή ώς ασκητικά έθιμα 
(Ο. Kern, RE V, στ. 1260 καί Die Religion der 
Griechen I, σ. 181 κ.έξ. Ziehen, RE V (Suppl.) 
στ. 963 κ.εξ. Τη. Hopfner, RE VII (Suppl.) στ. 50, 
έν λ. Askese. FriEdERICH, έ.ά. σ. 19 κ.έξ.), έχοντα τήν 
προέλευσιν ενδεχομένως έκ τής άρχαιοτέρας λατρείας 
τής Γής έν Δωδώνη (A. LEsky, έ.ά. 46-47, 1927-29, 
σ. 49 κ.έξ., ένθα καί βιβλιογραφία). Τήν κατάκλισιν 
εΐχεν ερμηνεύσει παλαιότερον ό Nilsson (έ.ά. σ. 35, 
ύποσ. 2), ώς άπορρέουσαν έκ παλαιοτάτων πρωτογόνων 
συνηθειών, αί όποΐαι διετηρήθησαν είς τήν ελληνικήν λα
τρείαν ώς θρησκευτικοί κανόνες, πρβλ. καί L· FARNELL, 
Cults of the Greek States I, σ. 38, βραδύτερου όμως 
(G. Gr. Rel. I2, σ. 427) έθεώρησε τάς συνήθειας ταύ- 
τας των ιερέων τής Δωδώνης βαρβαρικάς. Όμοίως 
W. Tarn, Ant. Gon., σ. 59, ύποσ. 57. Ενίοτε ή άνιπτο
ποδία αϋτη των Σελλών παραλληλίζεται μέ τήν άνιπτο- 
ποδίαν γυναικός, παλλακεναάσης κατά χρησμόν (έπιγραφή 
έκ Τράλλεων, BCH 7, 1883, σ. 276, 19. Ο. Kern, έ.ά.). 
Ό J. GagE συγκρίνει εύστόχως τήν άνιπτοποδίαν πρός 
τήν εορτήν τών Ρωμαίων nudifiedalia, καθ’ ήν έτε- 
λοΰντο πομπή γυμνοπόδων, ήγουμένων ιερέων, καί θυ- 
σίαι είς περίοδον άνομβρίας (RHR 145,1954, σ. 147-148 
καί 147, 1955, σ. 3), τήν δέ έπί τής γής κατάκλισιν συ
σχετίζει ούτος πρός τήν άσκησιν τής έπί τοΰ έδάφους 
κατακοιμήσεως τοϋ άλυτάρχου τών ’Ολυμπιακών αγώ
νων τής ’Αντιόχειας κατά τούς αύτοκρατορικούς χρό
νους (αύτ. 146, 1954, σ. 36 καί ύποσ. 1). ’Αλλά καί αί 
Μοΰσαι κάθηνται έπί βράχου, ή δέ σίβυλλα Ήροφίλη 
έλεγε τούς χρησμούς καθημένη έπί βράχου (ΠΑΥΣ. 
X 12, 1 κ.έξ.). Περαιτέρω συσχετίζει ούτος τήν γυμνο- 
ποδίαν πρός τήν θεραπευτικήν ιδιότητα τοΰ μεγάλου 
δακτύλου τοΰ δεξιού ποδός τοΰ βασιλέως Πύρρου, ό 
όποιος δάκτυλος καί μετά τήν καΰσιν τοΰ νεκροΰ παρέ- 
μεινεν άθικτος, διατηρηθείς έντός νάρθηκος χρυσοΰ είς 
τό Ιερόν τής Δωδώνης (ΠΛΟΥΤ. Πύρρος 3, 5. Plin. 
Ν.Η. VII, 20. Valer. Maximus 9. 24 κ.ά·), διότι «τά

οστάρια τοΰ ταρσού, σημαντικά διά τήν κίνησιν τοΰ πο
δός κατά τό βάδισμα, πιθανώς έθεωροΰντο ότι περιεΐχον 
ένεκα τής έπαφής κάτι άπό τάς μυστηριώδεις δυνάμεις 
τής γής». Είς τό έθιμον τής έπί τής γής κατακλίσεως 
τών ιερέων διαβλέπει έπίσης ό A. Β. Cook, The Clas
sical Review 17, 1903, σ. 180, τήν προσπάθειαν έπα
φής μετά τής γής, όμοίως A. LEsky, έ.ά. σ. 51-52. 
L. Weniger, Altgriechischer Baumkultus Unter- 
suchungen, Leipzig 1919, σ. 6 κ.έξ. D. Nicol, έ.ά. 
σ. 135. Τη. Hopfner, έ.ά. Ziehen, έ.ά. Βεβαίως 
πρωτόγονος τρόπος ζωής δέν είναι ταυτόσημος μέ τόν 
βαρβαρικόν (πρβλ. καί Kirsten παρά Philippson, 
Griech. Lands., έ.ά. σ. 92, 3), διότι καί οί πρώτοι Έλ
ληνες, απολίτιστοι όντες, έφερον μεθ’ εαυτών πρωτογό
νους συνήθειας βίου, λατρείας καί πολιτισμού έν γένει, 
τάς όποιας βαθμιαίος άπέβαλον μέ τήν έπαφήν των 
πρός τά προηγμένα προελληνικά κέντρα. Τούτο όμως 
δέν σημαίνει, ότι ελληνικά φΰλα άπομονωμένα άπέβαλον 
ένωρ'ις τάς πρωτογόνους έξεις των. Είναι δυνατόν επο
μένως πρωτόγονος τρόπος ζωής νά είναι καί ελληνικός 
(πρβλ. καί Μ. Nilsson, Studien, σ. 35, ύποσ. 2). 
Ή διατήρησις τής προϊστορικής κεραμεικής καί τών 
προϊστορικών έλλειψοειδών κτισμάτων είς Δωδώνην 
καί Καστρίτσαν μέχρι τοΰ 5ου π.Χ. αί·, έν μέσω πλήρους 
άνθήσεως τοΰ κλασσικού πολιτισμού είς τήν λοιπήν 
’Ελλάδα, άποτελοϋν σαφή μαρτυρίαν περί τής συντηρη- 
τικότητος τοΰ πρωτογόνου πολιτισμού τών Ήπειρωτών. 
’Ακόμη καί κατά τούς χρόνους τοΰ Πύρρου ό διοικών 
τάς βασιλικός άγέλας βοών καί τά ποίμνια έκοιμάτο 
είς τά άνάκτορα (ΠΛΟΥΤ. Πύρρ. 5, 5), θεσμός άναγό- 
μενος είς πολύ παλαιοτέραν περίοδον. Είς τοιαύτας 
«προϊστορικός» καλύβας, όμοιας μέ τήν τοΰ οικοδομήμα
τος Ε1, ένδιαιτώμενοι οί Ιερείς τής Δωδώνης, οί Σελλοί, 
φυσικόν ήτο νά κατακλίνωνται καταγής (ώς μέχρι σήμε
ρον οί έπί τών όρέων τής Πίνδου νομάδες) καί νά πα
ραμένουν άνιπτόποδες, χωρίς πρόθεσιν, άρχικώς τούλά- 
χιστον, θρησκευτικής άσκήσεως. Πρωτόγονοι λαοί έκοι- 
μώντο κατά γής : και το χαμευνεΐν κοινόν εατι τοΐς ’Ίβηραι 
προς τους Κελτονς, ΣΤΡΑΒ. III 4.16 (164) καί 3.7. "Ο ύπό 
τοΰ κωμικού Εύβούλου περί τών Κυνικών χαρακτηρισμός, 
άνιπτόποδες, χαμαιεννάδες, άερΐοικοι (ΑΘΗΝ. Γ 80=113e) 
πιθανώτατα έχει ληφθή έκ τοΰ τρόπου διαίτης τών 
Σελλών (A. Β. Cook, Class. Rev. 17, 1903, σ. 180), οί 
όποιοι έκοιμώντο ύπαιθρίως καί είς τοιαύτας προχεί
ρους καλύβας (άερΐοικοι). Προφανώς πρόκεινται έξεις 
άρχέγονοι, προϊστορικοί, διατηρηθεΐσαι καθ’ όλην τήν 
μακράν περίοδον τοΰ ίστορικοΰ βίου τών ’Ηπειρωτικών 
φύλων, πού έζησαν άπομονωμένα είς τάς πτυχάς τής
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