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Ε'. Η ΠΡΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ

Έξ δσων έξετέθησαν ανωτέρω εϊναι φανερόν, ότι πέριξ τής ίερας φηγοϋ, παναρ
χαίου τόπου λατρείας, ίδρύθη, άρχομενού τοϋ 4ου π.Χ. αί., και βαθμηδόν διεμορφώθη 
ό άποκαλυφθείς τύπος τοϋ Ίεροΰ, άρχικώς υπό μορφήν ναΐσκου, εις τον όποιον προσε- 
τέθη ολίγον βραδΰτερον προς Ν. - ΝΑ. ίσοδομικός περίβολος, περικλείσας εις τον οίβα- 
τον χώρον τά ιερά σύμβολα τής λατρείας. Τρίτη μεταβο?ιή περ'ι τό τέλος τοϋ 3ου π.Χ. αί. 
άπέβλεπε κυρίως εις την άνάπτυξιν τοϋ ναοϋ καί είς την προ τής εισόδου προσθήκην 
τοϋ τετραστύλου ίωνικοϋ προπύλου.

Επειδή εκ τών άνασκαφών οΰδέν αρχιτεκτονικόν λείψανον, παλαιότερον των περί 
τό 400 π.Χ. χρόνων, ήλθεν είς φως ή τεκμαίρεται ότι ή φύσις τής λατρείας, τελούμε
νης εν ΰπαίθρφ, καί ό πρωτόγονος πολιτισμός τής περιοχής καθίστων περιττήν τήν 
ΰπαρξιν τοιούτου κτηρίου. Προς τούτο ήρκει απλούς τοίχος, προστατεύων τήν δρύν 
καί τον ιερόν χώρον, ώς είς πολλά αγροτικά Ιερά τής Ελλάδος.

Τούτο άλλωστε δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν καί έξ αύτής τής μορφής τοϋ Ιερού, 
ένθα ό μεν ναός είναι δευτερεϋον στοιχείον λατρείας, κύριον δε πυρήνα ταύτης άπετέ- 
λει τό τέμενος, περιβαλλόμενον είτε υπό απλού τοίχου είτε υπό στωικού περιβόλου. Τό 
γεγονός όμως, ότι αί ρίζαι τής λατρείας είς Δωδώνην ανάγονται είς τούς προϊστορι
κούς χρόνους 1 2, ή δε φύσις ταύτης, άρχικώς δενδρολατρείας, αποκλείει τήν μετακίνησιν 
τοϋ Ιερού, έπιβάλλει νά δεχθώμεν ότι άλλος τις περίβολος, έξ άλλης ΰλης κατεσκευα- 
σμένος, έπροστάτευε τον ιερόν χώρον τής λατρείας. Περί τής παλαιοτέρας ταύτης μορ
φής τού Ιερού ή μεταγενεστέρα αρχαία παράδοσις, άναγομένη είς παλαιοτέρας τοϋ 
β'ήμίσεος τοϋ 4ου π.Χ. αί. πηγάς καί μετέπειτα, παρέχει πολυτίμους πληροφορίας, αίόποϊαι,

1 Είς τήν έκθεσιν άνασκαφής τοΰ Γ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ, 
ΠΑΕ 1920, σ. 12, άναφέρεται καί πήλινον γεΐσον (σίμη), 
χρονολογούμενον υπό τής V. Buren, Greek Fictile 
Revetments, σ. 90 (71), ομοίως Corinth IV, 1, σ. 9, 
είς τό β'ήμισυ τοΰ 6ου αί. Ταύτην όμως δέν ήδυνήθην 
νά άνεύρω είς τάς άποθήκας τοϋ ’Εθνικού Μουσείου. 
Τό γεγονός όμως, ότι κατά τάς νεωτέρας άνασκαφάς 
ουδέ τό παραμικρόν σύντριμμα κεράμου αρχαϊκών χρό
νων άνεκαλύψθη είς τό Ιερόν, καθιστά τήν ΰπαρξιν 
τοιαύτης αρχαϊκής σίμης άμφισβητήσιμον.

2 Τήν πρό τών ομηρικών χρόνων λατρείαν τοΰ 
Διός είς Δωδώνην μαρτυρεί τό μνημονευθέν χωρίον 
τής Ίλιάδος (Π 233 κ.έξ.), τό όποιον δυνατόν νά άνά- 
γηται είς τούς τελευταίους μυκηναϊκούς χρόνους 
(Σ. Δακαρης, ΑΕ 1956, σ. 151 καί 153). ’Επίσης ό 
μετά τής Δωδώνης συσχετισμός τοϋ μύθου περί τών 
'Αργοναυτών καί τής Άργους είναι δηλωτικός τής 
αρχαιότατης λατρείας. 'Υπολείπονται όμως άλλα δύο 
στρώματα λατρευτικά, τής δρυός καί τής Γής (ΠΑΥΣ. 
X 12, 10. Τήν εΐδησιν δμωςταύτην τοΰ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ό 
Μ.Nilsson, G. Gr. Rel Ρ, σ. 427, 2, θεωρεί νεωτέρας 
προελεύσεως), προηγηθέντα τής λατρείας τοΰ Διός,

διότι άπό τών ΥΜ χρόνων καί πάντως από τοΰ 
8ου π.Χ· αί. καί εξής δέν υπάρχει χώρος δι’ άμφοτέρας 
τάς λατρείας ταύτας. Ή λατρεία επομένως τής δρυός 
καί τής Γής είναι άρχαιοτέρα τοΰ Διός, ώς π.χ. συνέβη 
καί είς άλλα μαντικά Ιερά (Δελφοί, ’Ολυμπία. Ίδέ καί 
άνωτ. σ. 69, ΰποσ. 2, καί κεφ. ΣΤ. Σχετικώς καί Anti- 
ke Kunst, 1963, σ. 47-49). Έξ άλλου περί τής προϊστορι
κής λατρείας έν Δωδώνη μαρτυροΰν τά άφιερωματι- 
κοΰ χαρακτήρος ευρήματα, ώς ή προϊστορική κεραμει- 
κή, τά μυκηναϊκά όπλα (Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΑΕ 1956, σ. 123, 
134 καί ιδία σ. 141, είκ. 9, 15. Ν. Sandars, PPS 21, 
1955, σ. 182 κ. ά.), αί λίθιναι άξιναι, οί έκ χαλκοΰ δι
πλοί πελέκεις, αί πήλιναι ψήφοι όρμου (άνωτ. σ. 65, 
είκ. 59) κ.ά. Περί τής άρχαιοτάτης καταγωγής τής λα
τρείας τής Γής έν Δωδώνη ίδέ καί A. L,ESKY, Hellos- 
Hellotis, έ.ά. σ. 48 κ.έξ., τής δέ δρυός, Ε. WENIGER, 
Altgriechischer Baumkultus Untersuchungen, 1919, 
σ. 6 κ.έξ. Η. Treidler, Archiv fur Anthropologie, 
N.F. 17, 1919, σ. 89-90. Πρβλ. καί Kirsten παρά 
Philippson, Griech. Landsch. II, I, σ. 85, ύποσ. 5. 
A. B.Cook, Class. Rev. 17, 1903, σ. 179 κ.έξ.
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συνδυαζόμεναι μέ τά αρχαιολογικά δεδομένα, διαφωτίζουν έπαρκώς τδ πρόβλημα τής 
προοικοδομικής μορφής τοΰ Ίεροϋ1.

Αί ειδήσεις αύται δύνανται να ταξινομηθούν είς δύο κατηγορίας, αί όποϊαι περι
γράφουν δύο διαφόρους μορφάς τοΰ Ίεροϋ. Την παλαιοτέραν κατάστασιν άπηχοΰν αί 
ειδήσεις τοΰ άτθιδογράφου Δημωνος 1 2, ένδεχομένως δέ τοΰ ποιητοΰ τής νεωτέρας κω
μωδίας, Μένανδρου, καί τοΰ Καλλίμαχου3, την δέ νεωτέραν αί έκ τοΰ Άριστοτέλους, 
τοΰ άτθιδογράφου Φιλοχόρου, τοΰ γραμματικοΰ Πολέμωνος, τοΰ γεωγράφου Άπολ- 
?α)δώρου, τοΰ Άριστείδου, τοΰ παροιμιογράφου Λουκίλλου ή Λουκιλίου έκ Τάρρας τής 
Κρήτης προερχόμενοι μαρτυρίαι4. Κατά την πρώτην εκδοχήν, έκπροσωπουμένην υπό 
των τριών πρώτων συγγραφέων, κυρίως δέ τοΰ Δημωνος, εστι δε καί «Δωδωναϊον χαλ- 
κεΐον» παροιμία έπι τών πολλά λαλούντων, ώς μεν ό Δήμων φησιν, «’Από τον τον ναόν 
τον Δωδωναίον Διδς τοίχονς μη έχειν, άλλά τρίποδας πολλούς άλλήλων πλησίον, ώστε τον 
ένός άπτόμενον παραπέμπετε διά της ψαύσεως την έπήχησιν έκάστω, διαμένειν δε τον 
ήχον άχρις αν αύϋις τον ένός έφάψηται5».

Έκ τούτων λοιπόν προκύπτει ότι παλαιότερον τό μαντεϊον τοΰ Διός τής Δωδοίνης 
δεν εϊχέ ποτέ τοίχους, άλλ’ αντί περιβόλου περιεκλείετο υπό πολλών χαλκών τριπόδων 
μέ λέβητας, τοποθετημένους έν επαφή, ώστε, τοΰ ένός κρουομένου, ή έπήχησις μετεδί- 
δετο καί είς τούς λοιπούς λέβητας καί δέν έ'ληγεν, εκτός εάν τις ήθελε ψαύσει ένα τών λε
βήτων 6 * *. Ένεκα τής συνεχούς ήχήσεως παρέμετνεν ή παροιμιώδης φράσις «Δωδωναίον 
χαλκεΐον» επί τών φλυαρούντων. Κατά τον ΣοΥίΔΑΝ τό τον Διός μαντεϊον έν Δωδώνη 
λέβησιν έν κύκλω περιείληπται. Την κατάστασιν αυτήν τοΰ ίεροϋ μαντείου φαίνεται νά 
άπηχή επίσης ό στίχος τής κωμφδίαςτοΰ Μένανδρου «Άρρηφόρος ή ανλητρίς»' μέμνη-

1 ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έν λ. Δωδώνη· ΣΟΥΙΑ. έν λ. Δωδωναίον 
χαλκεΐον. Servius είς Verg. Aeti. Ill 466. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
είςΌμήρ. Όδύσσ. ξ 327. ΝΟΝΝΟΣ είς Γρηγόρ.Ναζιανζ., 
MiGNE, Ε.Π. XXXVI, 1045Α. Συγκέντρωσιν τών σχε

τικών χωρίων μέ κριτικήν τών πηγών καί τά έκ τούτων 
προκύπτοντα ενδιαφέροντα συμπεράσματα ώς πρός την 
παλαιοτέραν μορφήν τοΰ Ίεροϋ ίδέ A. J.B. Cook, The 
Gong at Dodona, JHS 221,1902, o. 5-28, τόν αυτόν 
Zeus II, σ. 826.

2 Serv. Verg. Aen. έ.ά. Αποςτολιος 6, 43, (Paroe- 
miographi Graeci II, σ. 374, έκδ. Leutsch). ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. 

έ.ά. ΕΥΣΤΑΘ. έ.ά. Ε. Cod. Coislin. έν λ. Δωδωναίον 

χαλκεΐον.
3 ΜΕΝΑΝ. έν Άρρηφόριο ή Αΰλητρίδι, παρά ΣΤΕΦ. 

ΒΥΖ. έ.ά. ΣΟΥΙΔ. έ.ά. ΖΗΝΟΒ- 6.5, ΚαΛΛΙΜ. Ύμν. είς 
Δήλ. 286.

4 Στεφ. Βυζ. έ. ά. Σουιδ. έ.ά. Ε Cod. Coislin. έ.ά.
5 ΣΤΕΦ. Βυζ. έ.ά. έν λ. Δωδωναίον χαλκεΐον' επί τών

μικρολογονντων. Δήμων γάρ φησιν δτι τδ τον Διδς μαν

τείαν εν Δωδώνη λέβησιν εν κύκλφ περιείληπται. τούτους
δε ψαύειν άλλήλοις και κρουσ&έντος τον ένδς ήχεϊν έκ δια
δοχής πάντας... καί ΑΠΟΣΤΟΛ. 6, 43 : Δωδωναίον χαλ
κεΐον έπι τών άκαταπαύστως καί πολλά λαλούντων. Δή
μων μέν φησιν, έν τή Δωδώνη πολλούς παραλλήλους 

κειμένους λέβητας, όταν τις ένδς αψηται, έκ διαδοχής

πάντας ήχεϊν. ΕΥΣΤΑΘ. έ.ά. '■ τδ παροιμιακδν Δωδωναίον 

χαλκεΐον, περί ού Παυσανίας φησιν (δέν πρόκειται περί 
τοΰ περιηγητοΰ τοΰ 2ου μ.Χ. αί., άλλά μάλλον περί τοΰ 

λεξικογράφου, παρ’ οΰ λαμβάνει συνήθως ό Ευστά
θιος) δτι έν Δωδώνη πολλών παραλλήλων κειμένων λε
βήτων, εΐ τις ένδς αψεται, φααίν έκ διαδοχής πάντας ήχεϊν 

καί SERV. έ.ά.: in quo sunt vasa aenea, quae uno tactu 

universa solebant sonare.
6 Τό φαινόμενον τοΰτο τής συμπάθειας καί τοΰ συν

τονισμού τών χαλκών άγγείων συμβαίνει, έφ’δσον οί λέ
βητες είναι ίσου μεγέθους καί πάχους ή διαφόρου μέν 
μεγέθους, άλλ’ άναλόγου πάχους (A. J. B. Cook, JHS 
έ.ά. σ. 7). Παρόμοιον περιστατικόν περιγράφει ό ΠΟ
ΛΥΒΙΟΣ (XXII 10, 13· πρβλ. I.IVIUS XXXVII 5, 9. 
Plin. ΝΗ XXXV 66) κατάτήν υπό τοΰ Μ. Φουλβίου 
πολιορκίαν τής Άμβρακίας (189 π.Χ.=’Ολυμπ. 147,3). 
Καθ’ δν χρόνον οί Ρωμαίοι ωρυττον έξωτερικώς τοΰ 
τείχους βαθεΐαν τάφρον, ΐνα ύπογείως είσέλθουν είς τήν 
πόλιν, οί Άμβρακιώται, όρύξαντες επίσης έσωτερικώς 
παράλληλον τάφρον, έτοποθέτησαν επί τής πρός τό 
τείχος όχθης τής τάφρου χαλκώματα συνεχή, λεπτότατα 
ταϊς κατασκευαΐς, καί παρά ταϋτα διά τής τάφρου παριόν- 
τες ήκροώντο τοΰ ψόφου τών δρνττόντων έξωϋεν. Επειδή 

δ9 έσημειώσαντο τον τόπον, καϋ’ δν έδήλου τινά τών χαλ

κωμάτων διά τής αυμπαύλείας, ωρυττον έσω&εν...
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ται αυτής (τής Δωδώνης) Μένανδρος έν Άρρηφόρω' εάν δε κίνηση μόνον την Μνρτίλην ταυ
τήν τις) ή ν τίτϋην καλεΐ, πέρας {ον) ποιεί λαλιάς τδ Δωδωναΐον αν τι χαλκίον, δ λέγονσιν ήχεϊν, 
άν παράψη'ά' δ παριώνδιότι ή υπό τοΰ παριόντος ψαΰσις τοΰ λέβητος υποθέτει τήν 
έπ'ι τής γής τοποΰέτησιν των τριπόδων, έν άντιθέσει προς τήν μεταγενεστέραν μορψήν 
τοΰ ενός λέβητος έπ'ι κίονος1 2.

Τήν έκδοχήν δμως ταΰτην, τήν όποιαν έκπροσωπεΐ κυρίως ό Δήμων, συγγραφειις 
άκμάσας κατά τό γ' τέταρτον τοΰ 4ου π.Χ. αί.3, άμορισβητοϋν ό ’Αριστοτέλης, ό 
αντίπαλος τοΰ Δήμωνος άτθιδογράψος Φιλόχορος, ό γραμματικός Πο?ώμων (οό ήμισυ 
τοΰ 2ου π.Χ. αί.) «Ακριβώς Δωδώνην έπιατάμενος» (ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ), οί άκολουθοΰντες τοΰ- 
τον Αριστείδης 4 *, ’Απολλόδωρος, Στράβων (νΐΐ,άπόσπ. 3) καί ό έκ Τάρρας Λούκιλλος °. 
Κατά τον ΣοΥΙΔΑΝ (έ.ά.): Αριστοτέλης δέ ώς πλάσμα διελέγχων (τήν εϊδησιν τοΰ Δήμω
νος) δύο φησί στύλους είναι, και έπ'ι μεν τον ετέρου λέβητα, επί ύλατέρου δε παϊδα κρα
τούντα μάστιγα, ής τους ιμάντας χαλκέους δντας σειομένους νπ’ Ανέμου τώ λέβητι προσ- 
κρούειν, τον δε τυπτόμενου ήχεϊν. Διαψωτιστικώτερος είναι ό ΣΤΡΑΒΩΝ (VII, άπόσπ. 3), 
καθ’ δν χαλκείου ήν έν τώ ίερώ, έχον νπερκείμενον Ανδριάντα, κρατούντα μάστιγα χαλκήν, 
Ανάθημα Κορκνραίων ή δε μάστιξ ήν τριπλή Αλυσιδωτή, Απηρτημένους έγδυσα εξ αυτής 
Αστραγάλους, οι πλήττοντες τδ χαλκείου συνεχώς, οπότε αίωροΐντο ύπδ τών Ανέμων, μά
κρους ήχους Απειργάζοντο, έως ό μετρών τδν χρόνον Απδ τής Αρχής τοΰ ήχου μέχρι τέλους 
καί επί τετρακόσια προέλϋοϊ όϋεν καί ή παροιμία έλέχϋη, «Ή Κερκν ραίων μάστιξ'»1’·

Κατά τήν μεταγενεστέραν έκδοχήν, έκπροσωπουμένην ύπό τοΰ ’Αριστοτέλους, 
τοΰ Φιλοχόρου, τοΰ Πολέμωνος κ.ά. μέχρι τοΰ Στράβωνος καί τοΰ Λουκίλλου τοΰ 
Ταρραίου, δεν ύπήρχον εις τό Ιερόν πολλοί λέβητες, αλλά δύο κίονες, φέροντες ό μεν 
λέβητα, ό δέ χαλκοΰν άγαλμα παιδός, μικρότερον τοΰ φυσικού, ανάθημα τών Κέρκυ
ρα ίων 7, τοΰ παιδός κρατοΰντος διά τής δεξιάς μάστιγα χαλκήν με τρεις άλΰσους, άπό

1 Στεφ. Βυζ. έ.ά.
2 Πρβλ. καί ΚΑΛΛΙΜ. "Υμν. είς Δήλ. 286 : γηλεχέες 

θεράποντες άΰιγητοιο λέβητος, ομοίως τοΰ αΰτοϋ: κοιτάν 
εν Αοοδώνι·.. χαλκόν ηγειρον. Frg·. 483, έκδ. Pfeiffer τ. I.

3 Περί τούτου είναι μόνον γνωστόν, δτι συνέγραψεν
«Άτθίδα» έκ 17 βιβλίων, έπικριθεΐσαν δριμέως ύπό
τοΰ ολίγον νεωτέρου, άτθιδογράφου επίσης, Φιλοχό-
ρου (ΣΟΥΙΔ. έν λ. Φιλόχορος), διατελέσαντος καί άρχον-
τος τών ’Αθηνών τό 306 π.Χ. (ΔίΟΝ. ΑΛΙΚ. Δείναρ- 
χος 3). Πάντως ό Δήμων συνέγραψεν ούχί πρό τοΰ 
350 π.Χ., διότι ό αρχαιότερος τών άτθιδογράφων 
μετά τόν Ελλάνικον, ό Κλειτόδημος ή Κλείδεμος 
(ΙίΑΥΣ. X 15.5), δέν είχε συγγράψει τήν Άτθίδα του 
πρό τοΰ 355 π.Χ., ίδέ W. Christ, Gesehichte der 
Griechischen Literatur 1920, VII 2.ie, σ. 109 (81). 
Schwarz, RE Π, στ. 2181-2 καί XI, στ. 591 κ.έ. 
(έν λ. Kleidemos). Ό Φιλόχορος συνέγραψε : «πρός τήν 
Δήμωνος Άτθίδα» καί «έν τη πρός Δήμωνα αντιγρα
φή» (ΣΟΥΙΔΑΣ καί Αρποκρατιων). "Αγνωστος είναι ό 
χρόνος τής συγγραφής τής Αύλητρίδος ή Άρρηφόρου 
τοΰ Μενάνδρου. Ουτος, διανύων ιό β' έτος τής εφηβείας, 
ήτοι εικοσαετής καί συνέφηβο; τοΰ ’Επικούρου, ήγωνί- 
σθη τό πρώτον κατά τά Διονύσια τά έν "Αστει (322/21),

λαβών τά τριτεϊα. Έγεννήθη λοιπόν τό 342/41 καί 
άπέθανε τό 291/0 π.Χ., ένίκησε δέ τό πρώτον τό 
315 π.Χ. 'Επομένως ή Αύλητρίς δέν έγράφη πρό τής 
προτελευταίας δεκαετίας τοΰ 4ου π.Χ. αΐ., ίδέ καί 
W. Christ, G. Gr. Lit. έ.ά. σ. 110-111 κ.έξ. καί 
ίδίςι A. KortE, RE XV, στ. 707 κ.έξ., έν λ. Menandros.

4 Ό ’Αριστείδης (2°s μ,Χ. αί.) θεωρείται συγγραφεύς 
3 βιβλίων περί παροιμιών (ΑθηΝ. XIV 641a). Δέν 
είναι βέβαιον δτι είναι ό αυτός μέ τόν Α’ίλιον Άρι- 
στείδην.

5 Τόν τελευταϊον τοΰτον ό Usener, FHG IV 440. 
Anthol. Palat. IX 10, ταυτίζει μέ τόν Αούκιλλον τόν 
Ταρραιον, άκμάσαντα κατά τούς χρόνους τοΰ Νέρωνος, 
πρβλ. καί G. Gr. Lit. VII.2.i6, σ. 439 κ.ά. καί GudE- 
μανν, RE XIII, στ. 1785 κ.έξ.

6 Πρβλ. καί Ε. Cod. Coislin. έ.ά.
7 Σχέσις τών Κερκυραίων μέ τό Μαντεΐον τής Δω

δώνης προκύπτει καί έκ τών έπιγραφών (Τό "Εργον 
1958, σ.93- πρβλ. καί BCH83, 1958, σ. 671, C. Carapa- 
nos, Dodone, σ. 72, πίν. 34, 4 καί 39, 7, SGDI 
1562-63. Σχετικώς καί A. Phieippson, Die Griech. 
Landsch. II, 1, σ. 202-203 καί 267, ύποσ. 3 (Kirsten). 
Kirsten - Kraiker, Griechenlandkunde (1962),
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τών οποίων έκρέμοντο χαλκοί αστράγαλοι. Πνέοντος τοΰ άνεμου, λίαν συνήθους εις 
Δωδώνην, ένεκα τής εκ Β. προς Ν. άναπτΰξεως τής κοιλάδος αί αίωροΰμεναι άλυσοι, 
πλήττουσαι τον προς τα δεξιά τοΰ άγάλματος λέβητα, παρήγον ήχον έναρμόνιον καί 
διαρκή. Ένεκα τούτου παρέμεινεν ή παροιμιώδης φράσις «Κερκνραίων μάστιζα, ταυτό
σημος με την άρχαιοτέραν Δωδωναΐον χαλκεϊον2.

Ό Άριστοτέ?ιης λοιπόν, συγγράψας κατά την περίοδον τής παραμονής του εις 
’Αθήνας (335 - 323 π.Χ.), ήτοι κατά τούς αυτούς χρόνους περίπου με τον Δήμωνα ή 
ολίγον βραδΰτερον, ελέγχει άνακριβή την πληροφορίαν τοΰ τελευταίου τούτου, δηλ. την 
ΰπαρξιν πολλών τριπόδων πέριξ τοΰ Τεροΰ. Την άξιοπιστίαν τοΰ Άριστοτέ?ιθυς δεν 
δικαιούμεθα νά άμφισβητήσωμεν, καθ’ όσον εύθύς μετ’ ολίγον, περί τό τέλος τοΰ αίώ- 
νος, ό μεγαλύτερος τών άτθιδογράφων Φιλόχορος έπιβεβαιοΐ τά υπό τοΰ φιλοσόφου 
λεγάμενα ελέγχων τό άβάσιμον τής πληροφορίας τοΰ Δήμωνος, μετ’ αυτόν δε καί άλλοι, 
ώς ό Πολέμων, «άκριβώς Δωδώνην έπιστάμενος» 3. Δύο επομένως υποθέσεις είναι δυ
νατοί- ή δηλαδή ό Δήμων καί μετ’ αυτόν οί ποιηταί Μένανδρος καί Καλλίμαχος έχρη- 
σιμοποίησαν πληροφορίας παλαιοτέρας, άναφερομένας εις τήν άρχαίαν κατάστασιν 
τοΰ Τεροΰ με τούς πολλούς τρίποδας 4, ή ό άτθιδογράφος Δήμων συνέγραψε προ τών 
παροιμιών τοΰ Άριστοτέλους, ήτοι κατά τά έτη 350-335 π.Χ. περίπου, καί περιγράφει

σ. 719. Ε. Lepore, Ricerche, σ. 13, ίδια δέ 135-133). 
Περί τής έξαρτήσεως τοΰ νομισματικού σταθμητικοΰ 
κανόνοςτών Ηπειρωτικών καί τών Μολοσσικών νομισμά
των έκ τοΰ Κερκυραϊκοΰ, ίδέ Ρ. Franks, Die antiken 
Miinzen, σ. 88 καί ύποσ. 21, σ. 159, ένθα καί σχετική 
βιβλιογραφία.

1 Κατά ΣΤΕΦ. ΒΥΖ., έ.ά , άπηχοΰντα τό γνωστόν χω- 
ρίον τής Πατροκλείας, Ίλ. Π 234, τό λεβέτιον έκρούε- 
το συχνά ύπό τής μάστιγος, ώς χειμερίου της Δωδώ
νης νπαρχονοης.

2 Δέν μοΰ φαίνεται βάσιμος ή άποψις τοΰ Cook, ε·ά· 
σ. 12, 5 καί Zeus II, σ. 826, δτι ή μάστιξ μόνον, άντι- 
καταστήσασα παλαιοτέραν άπολεσθεισαν, ήτο τό παροι- 
μιώδες αφιέρωμα τών Κερκυραίων καί οΰχί ολόκληρος 
ή συσκευή, διότι απλή μάστιξ, ώς ανάθημα, θά ήτο 
άναξΐα λόγου διά νά καταστή παγκοίνως γνωστή καί 
παροιμιώδης. Τοιοΰτόν τι δέν προκύπτει άναγκαίως έκ 
τοΰ χωρίου τοΰ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ (VII, άπόσπ. 3): χαλκεϊον 
ήν εν τω ίεοφ, έ'χον νπερκείμενον ανδριάντα, κρατούντα μά

στιγα χαλκην, ανάϋημα Κορκνραίων. Ή λέξις άνάιϋημα 

άναφέρεται εις ολόκληρον τήν συσκευήν.
3 ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έ.ά. Πρός συμβιβασμόν τής δυσχέ

ρειας ταύτης μερικοί τών νεωτέρων φιλολόγων έδέχθη- 
σαν δτι πηγή τής δευτέρας εκδοχής δέν είναι ό φιλόσο
φος ’Αριστοτέλης, άλλ’ ό ’Αριστείδης (2°s μ.Χ. αί.), 
τοΰ όποιου τό δνομα άντικατεστάθη ύπό τοΰ Άριστο
τέλους. Τοΰτο άποκρούει όρθώς ό Cook (JHS έ.ά 
σ. 8-9), διότι ό φιλόσοφος φαίνεται νά έχη ύπ’ όψει του 
τάς«Άτθίδας» κατά τήν συγγραφήν τής ’Αθηναίων Πο
λιτείας, συνέγραψε μάλιστα καί βιβλίον περί Παροιμιών 
(ΔίΟΓ. ΛαερΤ. Ε 26. ΗΣΥΧ. ’Ονομαστικόν έν λ. ’Αριστο

τέλης), χρησιμοποιήσας καί παλαιοτέρους παροιμιογρά- 
φους. Ό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ έθεώρει τάς παροιμίας ώς πρω
τόγονον φιλοσοφίαν (Άπόσπ. 2, 1474b 6),ή δέ Ηθική 
του περιελάμβανε καί τήν έρευναν παλαιοτέρων δοξα
σιών (τά ένδοξα). Προσέτι ούτος γνωρίζει καλώς τά τής 
’Ηπείρου, συγγράψας μάλιστα καί Ήπειρωτών Πολι
τείαν (Άπόσπ. 494, σχετικώς ίδέ καί Ρ. FrankE, Alt- 
Epirus, σ. 30 κ.έξ. πρβλ. καί ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έν λ. Ά- 
μννται).

4 Cook έ.ά. σ. 13. Πράγματι εις τόν προσφάτως 
άνακαλυφθέντα πάπυρον (σ. 69, ύποσ. 1), περιέχοντα 
απόσπασμα φδής εις Δωδώνην τοΰ ΠίΝΑΑΡΟΥ, άναφέ- 
ρονται εις τό Ιερόν τρίποδες (στ. 10). Τοΰτο δύνα- 
ται έπίσης νά ύποτεθή έκ τοΰ στίχου τοΰ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 
έν Άρρηφόρφ.,.δ λέγονσιν ήχεΐν, αν παράψηφ' δ παριών, 

δπερ προϋποθέτει τούς έπί τήςγής τοποθετημένους τρί
ποδας μετά λεβήτων, ώστεό παριών νά δύναται νά τούς 
έγγίζη. καίούχί τόν έπί κίονος λέβητα, πρβλ. καί Καλλί

μαχον έ.ά.: τον ενΔωδώνι...χαλκόν ήγειρον. Τοΰτο όμως 
δέν προκύπτει άναγκαίως. Άντιθέτως ήρμήνευσαν τά 
χωρία ταΰτα οί γραμματικοί καί οί λεξικογράφοι, πρβλ. 
ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έ.ά. ίδια ΣΟΥΙΔ. έ.ά.: κέχρηται δε τη παροι
μία Μένανδρος Αυλητρίδι {........) πρός Δήμωνα (τό έλλι-
πές χωρίον συμπληρώνει δ Bernhardy ώς εξής : Φι
λόχορος δέ αντιλέγει πρός Δήμωνα). Εί δέ πολλοί ήσαν, 

ονκ αν ένικώς έλέγετο ή παροιμία..., ομοίως ΖΗΝΟΒ. 
έ.ά.: ...κεΐται παρά Μενάνδρψ έν τή Άρρηφόρφ . ...φασί 
γάρ έν Δωδώνη χαλκεϊον έπί κίονος έν μετεώρφ κεϊοϋαι' 

έπί δέ ετέρου πλησίον κίονος έατάναι τόν παΐδα, έξηρτημένον 

μάστιγα χαλκην.
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πραγματικήν κατάστασιν τοϋ Ίεροϋ, έκλιποΰσαν μετ’ ολίγον κατά τούς χρόνους τής 
συγγραφής τοϋ Άριστοτέλους 1.

Τό τελευταίον τούτο ενέχει ίσως ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι θά ήδυνάμεθα νά δε- 
χθώμεν ως χρόνον μεταβολής εις τό Ιερόν την περίοδον τής ακμής τοϋ Δήμωνος, προ- 
ηγηθείσης τής συγγραφής τοϋ Άριστοτέλους.

Είναι φυσικόν, προκειμένου περί μιας μεμακρυσμένης περιοχής, ως ή Δωδώνη, 
την οποίαν σπανίως έπεσκέπτοντο οί περιηγηταί, ήγενομένη μεταβολή νά μή είχε κατα- 
στή αμέσως γνωστή. Ώς έκ τούτου είναι δυνατόν ό Δήμων νά άποδίδη τήν παλαιάν 
μορφήν, ύφισταμένην είσέτι κατά τον χρόνον τής συγγραφής τής Άτθίδος του ή και 
άρτι έκλιποΰσαν, τήν όποιαν όμως ήγνόει. Εις τήν πρώτην περίπτωσιν πρέπει νά δε- 
χθώμεν ώς χρόνον συγγραφής τής Άτθίδος του τήν περίοδον 350-335/323 π.Χ., οτε άρ~ 
χεται ή συγγραφική δράσις τοϋ Άριστοτέλους. Εις άμφοτέρας τάς περιπτόίσεις δυνά- 
μεθα νά ύποθέσωμεν ότι ή μεταβολή τοϋ Ιερού δεν είναι παλαιοτέρα (ή καί νεω- 
τέρα) τής συγγραφής τοϋ Δήμωνος, αλλά σύγχρονος περίπου, ότε είσέτι δεν είχε γνω- 
σθή ή έπελθούσα μεταβολή. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή κατάργησις τοϋ έκ των 
τριπόδων καί των λεβήτων περιβόλου δι’ άλλου τίνος περιφράγματος έπήλθε 
μετά τό 350 π.Χ. καί προ τής συγγραφής τοϋ Άριστοτέ?\,ους (335 - 323 πΧ.), 
ήτοι κατά τό γ' τέταρτον τού 4ου π.Χ. αί. Ή άνάμνησις όμως των τριπόδων έπέζη- 
σεν επί μακρόν εις τό ίδιόμορφον ανάθημα των Κερκυραίων, διότι ή συσκευή αυτή 
διετηρεΐτο κατά τόνΛούκιλλον τον Ταρραΐον μέχρι τουλάχιστον των χρόνων τοϋ Νέ- 
ρωνος (54-68 μ.Χ.), πλήν τής μάστιγος, ή οποία, ώς φαίνεται, εΐχεν έξαφανισθή, ύπο- 
λειφθείσης μόνον τής λαβής.

Είναι πολύ ενδιαφέροντα τά πορίσματα, είς τά όποια είχε καταλήξει προ 60ετίας 
περίπου ό A. Β. Cook, επί τή βάσει μόνον τής γραπτής παραδόσεως,καί τά όποια, υπό 
τό φώς τών άρχαιολογικώς πλέον διαπιστωθέντων, λαμβάνουν όλως ιδιαιτέραν 
σημασίαν. Είς τό Μαντεϊον τοϋ Διός τής Δωδώνης καί προφανώς πέριξ τήςίεράς φηγού, 
τής κατοικίας τοϋ θεού, μέχρι τού 4ου π.Χ. αί. δεν υπήρχε λατρευτικόν οικοδόμημα, 
άλλ’ απλούς περίβολος (τέμενος) έκ τριπόδων μετά λεβήτων, περικλείων τον ιερόν χώ
ρον τής θεότητος, τό άβατον (είκ. 91). Διαρκοΰντος τοϋ 4ου π.Χ. αί. καί πιθανώτατα 
κατά τό γ' τέταρτον τοϋ αίώνος τούτου, κατηργήθη ό ιδιόμορφος περίβολος, προφανώς 
άντικατασταθείς υπό κτίσματος. Έπί τή βάσει τών διαπιστώσεων τούτων παρατηροϋ- 
μεν ότι, επειδή ό ναΐσκος είχεν ήδη οίκοδομηθή άρχομένου τοϋ 4ου π.Χ. αί., ό δέ 
ίσοδομικός περίβολος προσετέθη, ώς εϊδομεν, μεταγενεστέρως, πάντως έντός τοϋ 
4ου π.Χ. αίώνος—έφ’ όσον περί τάς άρχάς τοϋ 3ου π.Χ. αί. καί προ τοϋ 274 π.Χ. εΐχεν 
άντικατασταθή υπό τών ελληνιστικών στοών—, προκύπτει μετά βεβαιότητος ότι τό έκ 
τριπόδων τέμενος διεδέχθη ό ίσοδομικός περίβολος, τον όποιον πρέπει νά τοπσθετήσω- 
μεν χρονολογικώς είς τήν αμέσως προ τοϋ χρόνου τής συγγραφής τοϋ Άριστοτέλους

1 Έν τοιαύτη περιπτώσει ό ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ και ό 
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ άναφέρονται «ποιητική άδεια» είς τήν

παλαιοτέραν μορφήν τοϋ ίεροϋ. έκλιποΰσαν ήδη.
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περίοδον, ήτοι κατά τό γ' τέταρτον τοϋ 4ου π.Χ. αί. \ Επομένως ή ανωτέρω ύπό- 
θεσις, δτι ό Δήμων, συγγράψας μετά τό 350 π.Χ. περίπου, αναφέρει κατάστασιν τοϋ 
Ίεροΰ σύγχρονον ή παλαιοτέραν εκείνης, την οποίαν υποθέτουν αί πληροφορίαι τοϋ 
Άριστοτέλους καί τοϋ Φιλοχόρου, είναι βάσιμος. Ή άνάμνησις των παλαιών τριπόδων 
καί μετά την άντικατάστασίν των υπό τοΰ ίσοδομικοΰ περιβόλου, ένεκα τής μαντικής 
ιδιότητάς των, διετηρήθη εις τό ανάθημα των Κερκυραίων, συγκείμενον έκ δΰο κιό-

Είκ. 81. Άναπαράστασις τοϋ Ιεροΰ Ε1 κατά τόν 8°ν - 6°ν π.Χ. αί.
(2χέδ. Β. Χαρίση).

νων, οί όποιοι υπεβάσταζον τόν λέβητα καί τόν χαλκοΰν ανδριάντα παιδός μέ την χαλ- 
κήν μάστιγα. Ή συσκευή αΰτη έξηκολοΰθησε λειτουργούσα καί κατά τόν 20ν π.Χ. αί., 
διατηρηθεϊσα καί μετά την εισβολήν τοΰ Μιθριδάτου είς τήν Ήπειρον (87 π.Χ.), 
άλλ’ ή λειτουργία της είχε λησμονηθή πλέον περί τά μέσα τοϋ 1ου μ.Χ. αί., διότι, ως 
αναφέρει ό Λοΰκιλλος ό Ταρραΐος, ή μάστιξ είχεν έξαφανισθή.

Περί τής χρήσεως καί τής σημασίας τής συσκευής ταύτης όμιλε! σαφώς ή μεταγε- 
νεστέρα παράδοσις. Κατά τόν Νοννον οί ονν μαντενόμενοι ηρχοντο παρά τον τόπον τον-

1 Ή εκδοχή, δτι οί τρίποδες εβαινον έπι τοϋ ίσοδο- 
μικοΰ περιβόλου, καθ’ δν τρόπον π.χ. οί χαλκοί οβελοί, 
συνδεόμενοι πρός άλλήλους διά χαλκών ελασμάτων, 
επί λίθινης κρηπΐδος περιξ τοΰ ίεροΰ χάσματος τοΰ 
Τροφωνίου έν Λεβαδεία (ΓΓΑΥΣ. IX 39, 9), πρέπει νά 
άποκλεισθτ)' διότι τότε ή συνοχή των λεβήτων θά διε-

κόπτετο άναγκαίως εις δύο σημεία, υπό τής εισόδου 
πρός Ν. καί υπό τοΰ ναΐσκου πρός ΒΔ., ή δέ συνήχη- 
χησις των λεβήτων δέν θά ήτο συνεχής. Έξ άλλου οί 
λέβητες έκειντο <κΰκλφΐ>, “τούτοις δε ψανειν άλλήλοις, 
και κρονο&έντος τοΰ ενδς ηχεΐν εκ διαδοχής πάντας'».
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τον καί ηϋχοντο. ' Οτι; ονν ήϋε/.ε χρησμωδήσαι αντοΐς δ έλεος, δ άνδριάς εκείνος έπαιε τή 
ράβδω τον λέβητα· εϊτα ηχεί δ λέβης καί εκ τον λέβητος ήχος τις άπετελεΐτο έναρμόνιος' 
καί ενεφοροϋντο αΐ προφήτιδες καί έλεγον ά ανταΐς δ δαίμων ένέβάλλε λ Άλλ’ ή μαν
τική σημασία τών τριπόδων και τοΰ λέβητος δεν ήτο ή πρωταρχική έν Δωδώνη. Τοϋτο 
υποστηρίζει ό Cook διά πολλών επιχειρημάτων 2.

Ύπό των αρχαίων ό ήχος τοΰ μετάλλου και ιδία τοΰ χαλκοΰ έθεωρείτο φυλακτι- 
κός και αποτρόπαιος, άπομακρύνων τάς επιβλαβείς επιδράσεις των κακών πνευμάτων, 
τά όποια ήδύναντο να βεβηλώσουν τον ιερόν χώρον, διότι ό χαλκός έθεωρείτο κα- 
·&αρδς....καϊ άπελαοτικδς των μιασμάτων3. Εις τήν Σπάρτην έκρούετο λέβης χαλκούς 
κατά τον θάνατον τοΰ βασιλέως, άλλαχοΰ δέ κατά τάς εκλείψεις τής σελήνης ή 
Επίσης κατά τήν άνάκλησιν τής Κόρης εκ τοΰ "Αδου ό ιεροφάντης έπέκρουε τό 
καλονμενον ήχεϊον °. Τάς είδωλολατρικάς ταΰτας συνήθειας, διατηρηθείσας και κατά

1 Εις Γρηγορ. Ναζιανζ. V 32 Migne Ε.Π. XXXVI 
1045Α, πρβλ. και ΚΑΛΛΙΜ. "Υμν. Δήλ· 286 {γηλεχέες θε
ράποντες άσιγήτοιο λέβητος). ΣΟΥΙΔ. έ.ά. ΦίΛΟΣΤΡ. Εικό
νες II 33 · καί τό χωρίον δε αυτό θνώδες, ώ παΐ, γέγρα- 
πτat καί δμφης μεστόν, χαλκή τε ηχώ έν αυτί] τετίμηται. 
ην, οΐμαι, όρας έπιβάλλονσαν την χεΐρα τω στόματι, επειδή 

χαλκεΐον άνέκειτο τψ Διί κατα Δωδώνην...
2 Είναι αισθητή ή ελλειψις ειδικής μελέτης περί τής 

σημασίας των τριπόδων εις τήν λατρείαν. Σχετικώς ο
λίγα προσφέρει τό πεπαλαιωμένον άρθρον τοΰ REISCH, 
RE V (1905), στ. 1669- 1696, ιδία στ. 1678 κ.έ., δστις 
όμως δεν εϊχεν ύπ’ όψει του είσέτι τό ανωτέρω άρθρον 
τοΰ Cook. Ή μελέτη τοΰ Κ. SchwendEmann, Der 
Dreifuss. Ein Formen-und Religionsgeschichtlicher 
Versuch, Jdl 36, 1921, σ. 98-185, ιδία δέ σ. 151 κ.έξ., 
κυρίως λαμβάνει ύπ’ όψιν τήν σχέσιν τοΰ τρίποδος 
προς τήν λατρείαν έν Δελφοϊς τοΰ Απόλλωνος. Τήν 
σχέσιν τοΰ τρίποδος προς τήν Γην τονίζει ό Α.Β. Cook, 
Class. Rev. 37, 1903, σ. 180.

3 ΣΧΟΛΙΑ εις Θεοκρ. II 36.
4 Αυτόθι. Ή συνήθεια αϋτη έπέζησε διά μέσου τοΰ 

Βυζαντίου μέχρι σήμερον, Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, Βυζαντι
νών βίος καί πολιτισμός, 1951, 4, σ. 180. Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ, 
Λαογραφικά σύμμεικτα 3, σ. 334 Εις περιοχάς τής 
Ελλάδος καί σήμερον κρούονται οί κοιδωνες τών εκ
κλησιών έπί τφ θανάτω ή κατά τήν εκφοράν τοΰ νεκρού. 
Παρόμοιον είναι καί τό εθιμον τοΰ Λαζάρου. Τήν Πα
ρασκευήν καί τό Σάββατον τής έγέρσεως τοΰ Λαζάρου 
εις τήν Ήπειρον καί τήν Μακεδονίαν περιέρχονται νέοι 
τάς οδούς τών πόλεων κρούοντες κώδωνας άνηρτημέ- 
νους ύπό σανίδα, στηριζομένην έπί ράβδου, καί αδουν 
άσματα, σχέσιν έχοντα πρός τόν θάνατον καί τήν ε- 

γερσιν τοΰ Λαζάρου (Χρ. ΣΟΥΛΗ, Τά τραγούδια τοΰ 
Λαζάρου, Ήπ. Χρον. 2, 1927, σ. 182 - 200). 'Επίσης 
κατά τήν ημέραν τοΰ Εύαγγελισμοΰ παιδιά 8 - 12 ετών 
περιέρχονται τάς οικίας, κρούοντα κώδωνας καί άπαγ- 
γέλλοντα έξορκισμούς, ΐνα έκδιωχθοΰν τά έπιβλαβή ζωύ
φια καί οί όφεις. Εις τήν Σκΰρον κατά τάς άπόκρεω 
έτελοΰντο χοροί ύπό χορευτών, ένδεδυμένων δέρματα

καί φερόντων κώδωνας, J. C. Dawson, BSA 6, 1899 - 
1900, σ. 125 κ.έξ. Περί τών έθίμων τούτων εις τούς 
Σαρακατσάνους ίδέ Λ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Σαρακατσάνοι, 
’Αθήνα 1957, I, α, σ. ρμά, ρνζ' ιδία σ. ρξ - ρξβ, τ. I Β; 
σ. 54 - 55, σ. 134 -135. Οί έκ τοΰ τραχήλου τών κτηνών 
κρεμάμενοι κώδωνες είχον άρχικως φυλακτικήν καί 
άποτρόπαιον σημασίαν, διά νά άπομακρύνηται ό κίνδυ
νος άπό τών πολυτίμων τούτων ζφοιν, ιδία δέ τό «μπή- 
δημα» τοΰ κακοΰ πνεύματος. (Οί Σαρακατσάνοι «όταν 
πέση τό γρέκι κάνουν αγιασμό καί βγάζουν τά κουδού
νια άπό τά ζωντανά καί τά διαβάζει δ παπάς», Α. Χα- 
ΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, έ'.ά. I, Α, σ. ρμά). Πρβλ. έπίσης τήν κροΰ- 
σιν χαλκών κωδώνων εις τήν καθολικήν έκκλησίαν καί 
παρομοίαν τελετουργίαν έπί τοΰ αρτοφορίου είς τήν 
ορθόδοξον κατά τήν στιγμήν τής θείας μεταλήψεως, 
ομοίως τούς κωδωνίσκους τών έκκλησιαστικών θυμια- 
τηρίων καί τών άμφιων τών άρχιερέων καί τών ιερέων. 
Ό Θεός παραγγέλλει είς τόν Μωϋσήν, όπως κατασκευά- 
ση διά τόν Άαρών στολήν αγίαν, έχουσαν ρόας καί κώ
δωνας, ΕΞΟΔΟΣ ΚΗ 33-35 καί ΛΘ 26: καί ποιήσεις έπί 
τό λώμα τον νποδντον κάτωθεν ώσεί έξανθονσης ρόας ρο'ί- 

σκονς έξ νακίνθον καί πορφύρας... .τό αντό δέ είδος ροΐ- 
ακονς χρνσονς καί κώδωνας άνα μέσον τούτων περί κύκλοι. 
Παρά ροΐσκον χρνσονν κώδωνα... και έσται Άαρών έν τα> 

λειτονργεΐν άκονστη η φωνή αντον είσιόντι είς τό άγιον 
εναντίον Κνρίον καί έξιόντι, ΐνα μη άποθάνη. (Σημείωσε 
τήν σχέσιν ροΐσκου - κωδώνων καί τής φράσεως ΐνα μη 
άποθάνη. Πλείονα ίδέ παρά Ρ. Jacobsthai,, Greek Pins 
1956, σ. 188-9). Δέν είδον τήν μελέτην τοΰ J. Fr. 
Dolger, Die Glockchen am Gewand des Judischen 
Hohenpriesters, Antike und Christentum IV, 4, 
1934. Συγκεντρωμένην βιβλιογραφίαν περί τής αποτρό
παιου σημασίας τών κωδώνων είς τούς λαούς τής Άνα 
τολής, ίδέ παρά ΧΑΡΙΚΛ. ΜγΙΑΡΛΑ, Μορφή καί έξέλιξις 
τών Βυζαντινών Κωδωνοστασίων, έν Άθήναις 1960, σ. 3.

5 Πρβλ· καί ΠίΝΔ. “Ισθμ. VII 3: χαλκοκρότον Δαμά- 

τερος. Κατά ΤΖΕΤΖΗΝ είς Λυκόφρ. Άλεξ. 77: ό γάρ 
κνων βανξας λύει τα φάσματα, ώς καί χαλκός κρο- 

τηθείς...
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τούς βυζαντινούς χρόνους, έπέκρινον αύστηρώς οί πατέρες τής Εκκλησίας *. Παρο- 
μοίαν σημασίαν είχον έπίσης καί οί κώδωνες οί δι’ άλΰσεων ανηρτημένοι εκ τών πέντε 
πυραμίδων τού Μαυσσωλλείου τοϋ Porsenna, βασιλέως τών εις Clusium Έτροΰσκων 1 2.

’Ανάλογος υπήρξε καί ή σημασία τών τριπόδων καί τού κίονος. Χαλκοί επίχρυσοι λέ
βητες ϊσταντο επί τών ακρωτηρίων τοϋ ναού τού Διός τής ’Ολυμπίας (Παυς. V 10. 4), 
αντί τών συνήθων μυθολογικών τεράτων, σφιγγών, γρυπών κ.λ,π., τών όποιων ό φυλα- 
κτικός καί αποτρόπαιος χαρακτήρ είναι φανερός. Έν Αμύκλαις τρεις ύπερμεγέθεις 
τρίποδες, δεκάτη τοϋ πολέμου προς Μεσσηνίους, έπροστάτευον τά εντός αυτών αγάλ
ματα τής’Αφροδίτης καί τής Άρτέμιδος, έργα τοϋ Γιτιάδα, καί τό άγαλμα τής Κόρης, 
έργον τοϋ Κάλωνος (Πλυς. III 18. 7-8)3. Ή φυλακτική σημασία τών χαλκών τρι
πόδων καί τοϋ κίονος έγκειται κυρίως εις την άπομόνωσιν τών έπ’ αυτών ή υπό τούς 
τρίποδας ιερών συμβόλων από τής γής καί από παντός μιάσματος 4. Εις παραστάσεις 
έπί αγγείων π.χ. είκονίζονται ενίοτε τρίποδες επί κιόνων, κοσμούμενοι με ταινίας, σύμ- 
βολον καί τούτο ίερότητος 5· Ό ’Απόλλων επανέρχεται κεκαθαρμένος εκ τής χώρας 
τών Ύπερβορείων φερύμενος έπί τρίποδος καί ή Πυθία τών Δελφών έκάθητο έπί 
τοιοΰτου τρίποδος ύπεράνω τοϋ χάσματος, ίσως ινα άπομονωθή εκ τής έπιδράσεως 
τής γής6. Δύο επίχρυσοι αετοί έπεκάθηντο ισαρίθμων κιόνων άνατολικώς τού 
υπαίθρου βωμού τοϋ Λυκείου Διός τής ’Αρκαδίας, τών οποίων βεβαίως ή παρουσία 
ήτο έπίσης φυλακτική, δεδομένου μάλιστα ότι τό Ιερόν τούτο έθεωρεΐτο αύστηρώς 
άβατον 7.

Ό ήχος τοϋ μετάλλου καί κατ’ έξοχήν τού χαλκού προξενεί τρόμον εις τον 
άκούοντα 8. Ό πρωτόγονος άνθρωπος επιζητεί νά έκφοβίση τά κακοποιά πνεύματα,

1 Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ, ε.ά.
2 Plin. ΝΗ XXXVI 93: quae (tintinnabula) -vento 

agitata longe sonitus referant, ut Dodonae olim factum.

Έπίσης εις τά προπύλαια τοϋ Ίεροϋ τής Ίεραπό- 
λεως ήσαν έστημένα ομοιώματα φαλλικά, ύψους 
30 πήχεων, πρός τιμήν τοϋ Διονύσου. Δίς τοϋ έτους 
άνήρχετό τις έπί ενός έξ αυτών καί παρέμενεν έγρη- 
γορών έπί μίαν δλην εβδομάδα, αμα δε ευχόμενος κρο- 
τέει ποίημα χάλκεον, τό άείδει μίγα καί τρηχν κινεόμενον 

(ΛΟΥΚ. Περί τής Συρίης θεοΰ 29). Ό Evans έπίσης, The 
Palace of Minos I, σ. 175, εϊκ. 124, αναφέρει πήλινα 
ομοιώματα κωδώνων τής MM I, άνηρτημένα είς τά 'Ιε
ρά ή έκ τών κλάδων 'ιεροϋ δένδρου, τά όποια αϊωρού- 
μενα υπό τοϋ ανέμου ήχουν ώς έν Δωδώνη. Έπίσης ύ
περάνω τοϋ ναοΰ τοϋ Σολομώντος ύπήρχον δίκτυα μέ 
χαλκούς κώδωνας (Ευπολεμος ο Πολυϊςτωρ, Ja

coby, Fr. Gr. Hist. Ill C, B 723, 34, 9): πρός τό ψοφεΐν 

τούς κώδωνας καί άποοοβεΐν τό όρνεα. Περί κωδώνων έν- 
τός τάφων, ίδέ RE I, στ. 1986 κ.έξ. Πλείονα παραδεί
γματα παρά Χαρικλ. Μπαρλα, ε.ά. σ. 3, ύποσ. 7 καί 8.

3 Ίδέ καί Reisch, RE V, στ. 1688.
4 A.J.B. Cook, έ.ά. σ. 25 κ.έξ. J. G. Frazer, 

The Golden Bough, III2 (1900), σ. 60-93.
5 Συνδυασμός κίονος μετά τρίποδος άπαντά άπό τών

αρχών τοϋ 6°υ π.Χ. α[., p. Guillon, Les trepieds

du Ptoion, Paris 1943, II, σ. 68. A. Raubitschek, 

Dedications from the Athenian Acropolis, 1949, 
σ. 337 κ.έξ. R. Carter, Hesperia 22,1953, σ. 209 κ.έξ.

6 Ό K. Schwedemann, έ'.ά. σ. 171-2, θέλων νά 
συμβιβάση τό χάσμα γής, τοϋ οποίου οί ατμοί ένεθου- 
σίαζον, καί τόν ύπεράνω τούτου τρίποδα, έδραν μαντι
κής ένεργείας, άρνεϊται τήν ΰπαρξιν τοϋ χάσματος είς 
Δελφούς.

7 ΠΑΥΣ. VIII 38.7. Περί τής λατρείας είς τό Ιερόν, 
Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. I2, 397-99. K. Κουρουνιω- 
ΤΗΣ, ΑΕ 1904, σ. 153 κ.έξ. καί σ. 162 κ.έξ. A. Β. Cook, 

Zeus I, σ. 63 κ.έξ.

8 Πρβλ. καί ΑίΣΧ. 'Επτά έπί Θήβας 386: χαλκηλα- 
τοι κλάζονοι κώδωνες φόβον. Τό έπί τοϋ θώρακος χαλ- 
κοΰν γοργόνειον τοϋ Θρςικός Ρήσου : πολλοΐοι ούν κώ- 

δωοιν εκτνπει φόβον [ΕΥΡΙΠ. Ρήσ. 306-308], όμοιάζοντος 
πρός τόν θεόν τοϋ πολέμου "Αρην : κλύε καί κόμπους 
κωδωνοκρότονς παρά πορπάκων κελαδονντας. -θεός, ώ 
Τροία, ίλεός, αυτός”Αρης ό Στρυμόνιος πώλος (στ. 383-86), 
Ίδέ καί παράστασιν Άρεως μετά τής ’Αφροδίτης έπί 
αγγείου έκ Νάξου τοϋ 7ου π.Χ. αί., φέροντος θώρακα 
μέ κρεμαμένους κώδωνας πιθανώς. Χρ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ, 
Jdl 52, 1937, σ. 170, είκ. 3-4 καί 10-12, ίδέ καί 
σ. 183-4. Ε. Buschor, Griechische Vasen, είκ. 65.

16
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δπως ακριβώς τον φυσικόν εχθρόν. Ό κρότος τοΰ μετάλλου έμποιεΐ φόβον εις τον 
εχθρόν και τον τρέπει εις φυγήν. Όθεν ή κροΰσις κωδώνων ή κυμβάλων εις τάς θρη
σκευτικός ιεροτελεστίας τών πρωτογόνων έχει αυτήν την έννοιαν, την άπομάκρυνσιν έκ 
τοΰ ίεροϋ χώρου κα'ι έκ τών θρησκευτικών δρωμένων τών κακοποιών πνευμάτων λ 
Ιδιαιτέρως ό χαλκός έθεωρεϊτο τό κατ’ έξοχήν άποτρόπαιον μέταλλον κα'ι είχε καθιε- 
ρωθή προς θρησκευτικήν χρήσιν προ άμνημονεύτων χρόνων2. Σχετική ήτο επίσης καί 
ή σημασία τής χαλκής μάστιγος, περί τής οποίας πλείονα δύναταί τις να ϊδη είς τήν 
μνη μονευθεΐσαν μελέτην τοΰ A. Β. Cook.

Άναμφιβόλως λοιπόν ή σειρά τών χαλκών λεβήτων μετά τών τριπόδων, ίσχυρώς 
αποτρόπαιων, καθιερωθέντων άπό παλαιοτάτων χρόνων είς τήν λατρείαν, έπεΐχον θέσιν 
προστατευτικού περιβόλου, έξόχως δραστικού, προφιΑάσσοντος τον περί τήν ίεράν φη
γόν χώρον, τήν κατοικίαν τής θεότητος, άπό παντός κακοποιού πνεύματος ή ανθρώπι
νης επιβλαβούς έπηρείας 3. Άνάλογον σημασίαν πιθανώτατα είχε καί ή πέριξ τού Κε- 
ρατώνος τής Δήλου σειρά κεράτων τών προς θυσίαν προσφερθέντων ζώων 4 ή τών αρ
χαϊκών λεόντων εκατέρωθεν τής ίεράς οδού είς Δήλον 5. Τήν ιδέαν ταΰτην τής διά τρι
πόδων προστασίας τού ιερού χώρου άπηχούν επίσης οί λίθινοι όροι καθορίζοντες τά 
όρια τού 'Ιερού τών Δελφών, επί τών οποίων τρίπονς ένκεκόλαπται6.

Τό ίδιότυποντούτο τέμενος διετηρήθη επί μακρόν, μέχρι περίπου τών χρόνων τού 
Άριστοτέλους, άντικατασταθέν υπό τού νεωτεριστικού ίσοδομικού περιβόλου. 'Αγνω
στον είναι έν τούτοις είς ποιαν εποχήν ό ήχος τών λεβήτων απέκτησε τήν μαντικήν ίδιο

ι Ίδέ καί άνωτ. σ. 120, ύποσ. 4, καί σ. 121 ύποσ. 8.
2 J. G- Frazer, Pausanias III 3, 8, πρβλ. καί Ιω- 

ΣΗΠΟΝ, 'Ιστορία Ιουδαϊκού πολέμου πρός Ρωμαίους; 
βροντής μεν οί κώδωνες, αστραπής dk at ρόαι σημεία (τήν 
παραπομπήν λαμβάνω παρά JACOBSTHAL, The Greek 
Pins, σ. 189, άναφερομένου είς τήν ανωτέρω μελέτην 
τοΰ Dolger), ομοίως A.J.B. Cook, Zeus II, σ. 826, 
οστις τό δωδωναίον ήχεΐον ερμηνεύει ώς απομιμούμε
νοι' τον κεραυνόν, τήν δέ κερκυραϊκήν μάστιγα συμβο- 
λίζουσαν τήν αστραπήν. Ώς λατρευτικόν επίσης σκεύος 
ερμηνεύεται ό έξ Ugarit (Ras Shamra) χαλκούς λέβης 
επί τρίποδος, έκ τοΰ οποίου άνηρτημένα καλυκόμορφα 
εξαρτήματα (Anton Jirku, Die Welt der Bibel, 
Stuttgart 1957, σ. 49-50, πίν. 34).

3 'Αν καί δέν γνωρίζομεν έκ τής αρχαίας παραδόσεως 
σχετικόν τι μέ τήν άπαγόρευσιν τής εισόδου είς τόν πέριξ 
τής φηγοϋ άβατον χώρον, όμως ή εντός τοΰ περιβόλου 
τών τριπόδων πρόσβασις άπηγορεύετο πιθανώτατα, έφ’ 
δσον έκεΐ κατορκει ό Ζεύς. "Αλλωστε οί ιεροί τόποι, ο
πού υπάρχουν βόθροι ή μέγαρα διά θυσίας, έθεωροΰν- 
το γενικώς ή μερικώς άβατοι (σχετικώς πρός τό τελευ- 
ταΐον τούτο καί Nilsson, G. Gr. Rel. I2, σ. 75-76, 
πρβλ. καί Ν. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΑ, Τό Έρέχθειον, σ. 44 κ·έξ·)_ 
ή δέ χθονία φύσις τής λατρείας είς τό οικοδόμημα Ε1 
είναι αναμφισβήτητος.

4 Ό Κ. Lehmann-Hartleben, Die Antike 7,1931, 
σ. 28, συσχετίζει τούτον πρός τούς μινωικούς βωμούς 
μετά τών ιερών κεράτων, τών οποίων ίσως άπήχησις

διετηρήθη είς τά ακρωτήρια τών βωμών (πρβλ. τόν 
βωμόν τοΰ Ποσειδώνος είς Μονοδένδρι-Μιλήτου). Κέ
ρατα έκόσμουν τάς τέσσαρας γωνίας τοΰ Θυσιαστηρίου 
τών 'Εβραίων (Έξοδος ΚΖ 2, ΚΘ 12). Ό A. Β. Cook, 

Zeus I, σ· 508, υποθέτει βασίμως δτι ή άρχή αϋτη τών 
ιερών κεράτων επί παραστάσεων προέρχεται έκ τής 
πραγματικής τοποθετήσεως τούτων επί βωμών. ’Επίσης 
άπετέλουν αρχιτεκτονικόν διάκοσμον είς οικοδομήματα 
θρησκευτικού χαρακτήρος, J. Pendlebdry, The 
Archaeology of Crete, σ. 274. M. Nilsson, Gr. Rel. 
I2, σ 272 κ. έξ. καί Min. Myc. Rel. 2, σ. 165 κ.έξ.

5 Σειρά βάθρων, έφ’ ών λέβητες μέ προτομάς γρυ
πών, άπεκαλύφθη έπί τής ίεράς όδοϋ τού 'Ηραίου τής 
Σάμου, Ε. Buschor, AM 55, 1930, σ. 45 κ.έξ., 
είκ. 20-21, παρένθ. πίν. Χ-ΧΙΙ. Ulf Jantzen, Grie- 
chische Greifenkessel, 1955, σ. 79, περί ου καί ό Ηροδ. 
IV 152. Λέοντες ΐσταντο ώς φρουροί εκατέρωθεν τών 
βασιλικών ανακτόρων καί έπί τών έπάλξεων τών τει
χών τής ’Ασσυρίας καί σφίγγες είς τάς οδούς πρό τών 
πυραμίδων τών Φαραώ έν Αίγύπτφ. Πρβλ. καί τήν υπό 
τοΰ Χρ. ΤΣΟΥΝΤΑ, ΑΔ 1, 1915, σ. 111 κ.έξ., διδομένην 
ερμηνείαν τοΰ αφιερώματος τοΰ Κροίσου είς Δελφούς 
καί είς τό 'Ιερόν τών Βραγχιδών (ΗΡΟΔ. I 84 καί 92), 
ήτοι βάθρου έκ πλίνθων χρυσών, έφ’ ού λέων, συμβο- 
λίζοντος έ'παλξιν τοΰ τείχους τών Σάρδεων (πρβλ. καί 
άνωτ. σ. 44, ύποσ. 1).

6 G. Colin, BCH 27, 1903, σ. 108, στ. 30.
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τητα. Οί ομηρικοί χρόνοι (Όδΰσσ. ξ 328 = τ 297) γνωρίζουν την μαντικήν σημασίαν 
τοΰ θροίσματος των φύλλων τής φηγού, ήτις είναι τό πρωταρχικόν σύμβολον μαντείας 
ουδόλως δε ομιλούν περί των τριπόδων. Έκ τού στίχου τού Καλλίμαχου (άνωτ. σ. 116; 
ύποσ. 2) καθίσταται φανερόν πάντως, ότι κατά τον 30ν π.Χ. αί. ήτο γνωστή ή μαντική ίδιό- 
της των τριπόδων καί των ?ιεβήτων. Τό γεγονός μάλιστα, ότι ή άνάμνησις τού άντικατα- 
σταθέντος περί τά μέσα τού 4ου π.Χ. αί. περιβόλου έκ τριπόδων διετηρήθη είς τό αφιέ
ρωμα των Κερκυραίων, υποθέτει ότι ήδη προ των μέσων τοΰ 4ου π.Χ. αί. ήτο γνωστή 
ή μαντική έννοια τού ήχου των λεβήτων λ "Οπως έκ τοΰ θρού των φύλλων τής ίεράς 
δρυός 2, έκ τής πτήσεως καί έκ των κρωγμών των ιερών πελειάδων ή έκ τού κελαρύσμα- 
τος μεταγενεστέρως τής ίεράς πηγής οί ΰποφήται έμπνεόμενοι άπεκάλυπτον είς τούς έρω- 
τώντας τήν βούλησιν τού θεού, ούτω καί έκ τού άρχικώς φυλακτικοΰ ήχου των χαλκών 
λεβήτων έχρησμοδότουν.

Συνδυάζοντες λοιπόν τά συμπεράσματα, είς τά όποια προ πολλού είχε καταλήξει 
ό Cook, έπί τή βάσει τής γραπτής παραδόσεως καί ανεξαρτήτως τών αρχαιολογικών πο
ρισμάτων, μέ τά έκ τών άνασκαφών προκύψαντα δεδομένα, περί τών οποίων έγένετο έκ- 
τενώς λόγος είς τά προηγούμενα κεφάλαια, δυνάμεθα νά περιγράψωμεν ώς ακολούθως τήν 
οικοδομικήν καί τήν προοικοδομικήν ιστορίαν τού Ιερού. Περίτάςάρχάς τοΰ 4ουπ.Χ. αί. 
απέκτησε διά πρώτην φοράν ή ύπαιθρος λατρεία έν Δωδώνη ναόσχημον οικοδόμημα, 
πλησίον τής ίεράς φηγού, περιστοιχιζόμενον υπό περιβόλου έκ χαλκών τριπόδων, άνε- 
χόντων λέβητας (είκ. 92, πίν. 6). Είς τον πέριξ χώρον τού Ιερού πρόχειρα κτίσματα, κυ- 
κλικαί καί έλλειπτικαί καλύβαι, ένδιαιτήματα τών ύποφητών τού θεού, τών Σελλών, καί 
τών ίερειών, πιθανώς χρησιμοποιούμενα καί προς στέγασιν τών πολυτιμοτέρων αναθη
μάτων, έσυντρόφευον τήν ίεράν κατοικίαν τού θεού.

Διαρκούντος τού αίώνος τούτου, καί δή καί κατά τό γ' τέταρτον, νοτίως τού ναού 
κατεσκευάσθη ίσοδομικός περίβολος, αναπτυχθείς κυρίως προς ΝΑ., ΐνα προφανώς 
συμπεριλάβη μετά τού ναού καί τήν φηγόν, ό όποιος ήχρήστευσε καί τήν προ τού ναού 
ελλειπτικήν καλύβην, τής οποίας ή βάσις έκαλύφθη υπό τών τεχνητών έπιχώσεων έντός 
τού περικλεισθέντος άβατου. Ή νέα κατασκευή, έκπληρούσα τον αύτόν προστατευτικόν 
σκοπόν, κατέστησε περιττόν τον άρχέγονον έκ τριπόδων περίβολον, ούχί όμως καί τήν 
μαντικήν ιδιότητα τών λεβήτων (είκ. 38, 95 καί πίν. 7). Διά τον λόγον αύτόν πιθανώτατα

1 Κατά πόσον ή μαντική ίδιότης τών λεβήτων προέ- 
κυψεν άφ’ έαυτής ή κατ’ έπίδρασιν τοΰ μαντικού τρίπο
δος τών Δελφών, ώς έδέχθη ό Nilsson, G. Gr. Rel. I2, 
σ. 424-25, ώς πρός τήν καθιέρωσιν είς Δωδώνην τών 
ίερειών άντί τών ιερέων, δέν είναι γνωστόν. Παρά 
τό γεγονός, οτι καί οί έν Δωδώνη μάντεις έπροφή- 
τευον έν έκστάσει, ώς είς Δελφούς, ΠΛΑΤ. Φαιδρός 
244 b, 275 b, πρβλ. καί Stpab. VII άπ. 2. ΔιΟΝ. 
ΑΛΙΚ. I 14. ΙίΑΥΣ. X 12, 10, έν τούτοις δέν διαπιστοΰ- 
ται συγκεκριμένη σχέσις μεταξύ τών δύο σημαντικωτέ- 
ρων Ιερών. Άλλωστε ή έκ τής ήχήσεως τοΰ χαλκού 
μαντική δύναμις τοΰ δελφικού λέβητος θεωρείται πολύ 
μεταγενέστερα καί προελεΰσεως ποιητικής, Κ· Schwen- 
DEMANN, έ'.ά. στ. 173. “Ο,τι δημιουργεΐται είς Δωδώνην

μέχρι τοΰ 4ου π.Χ. αί., συντελεΐται βραδέως καί άνευ α
ποτόμων μεταβολών. Περί τούτου όμιλεΐ ή διατήρησις 
τής προϊστορικής μορφής τοΰ Ίεροΰ καί τοΰ πολιτι- 
σμοΰ μέχρι τών αρχών τοΰ 4ου π.Χ. αί. Πάντως ή μαν
τική ίδιότης τοΰ δελφικού τρίποδος ήτο ήδη γνωστή 
περί τό τέλος τοΰ 7ου π.Χ. αί., Κ. SchwbndEmann, 

έ.ά. σ. 171 κ εξ.
2 Ή μαντική σημασία τοΰ θροίσματος τών φύλλων 

τοΰ ίεροΰ δένδρου ύπήρξεν ήδη γνωστή είς τούς χρό
νους τοΰ Όμηρου, Όδύσσ. ξ 328=τ 297. Ή θεία πα
ρουσία είτε τής Θεάς Φύσεως εϊτε βραδύτερου τοΰ Διός 
εκφράζεται διά τής μαντικής σημασίας τοΰ θροίσματος 
τών φύλλων, διά τής πτήσεως καί τών κρωγμών τών 
έν τή φηγφ έμφωλευουσών πελειάδων.
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μετά την κατάργησιν τών τριπόδων ή μαντική λειτουργία των ?ι.εβήτων διετηρήθη εις τό 
αφιέρωμα των Κερκυραίων μέ τό χαλκοΰν αγαλμάτων, τό όποιον έκράτει χαλκήν μά
στιγα, κα'ι μέ τον παρακείμενον λέβητα, άμφότερα ίστάμενα έπ'ι κιόνων. Ο τρόπος ού- 
τος τής μαντείας επομένως είναι παλαιότερος των μέσων τοΰ 4ου π.Χ. αί., ή δέ άνάθεσις 
τοΰ κερκυραϊκοϋ αφιερώματος τυγχάνει άλληλένδετος μέ την άντικατάστασιν τοΰ πα
λαιού περιβόλου υπό τοΰ ίσοδομικοΰ τοίχου. Καί μετά την άνάπτυξιν τοΰ Ίεροΰ εις τάς άρ- 
χάς τοΰ 3ου π. X. αί. ή λειτουργία τής συσκευήςταύτης έξηκολούθησε μέχρι τοΰ 2ου π.Χ. αί. 
τουλάχιστον.

Είκ. 92. Άναπαράστασις τοΰ Ίεροΰ Ε1 κατά τό α' ήμισυ τοΰ 4ου π.Χ. αί.
(Σχέδ. Β. Χαρίση)

Την αξιοπιστίαν τής αρχαίας παραδόσεως περί τοΰ εκ τριπόδων περιβόλου έπιβε- 
βαιοΰν τά εκ των άνασκαφών έλθόντα εις φώς ευρήματα, ήτοι μέγας αριθμός τεμα
χίων χαλκών καί ενίοτε σιδηρών τριπόδων, λαβών λεβήτων καί άλλων εξαρτημά
των. Έκ τοιούτων λεβήτων προέρχονται επίσης τεμάχια γρυπών καί γεωμετρικόν χαλ- 
κοΰν ίππάριον, τοΰ οποίου άλλα τρία πόρισα έκόσμουν εκατέρωθεν τάς δύο κυκλικάς 
λαβάς λέβητος1. Επειδή μερικά τούτων δύνανται νά χρονολογηθούν ασφαλώς περί τό 1

1 Τό "Εργον 1955, σ. 58, είκ. 55, 1956, σ. 64, είκ. 62. σ. 155, πίν. 60α. U. Jantzen, AM 73, 1958, σ. 48 καί 
Δ. Ευαγγελιδης, ΠΑΕ 1955, σ. 172, πίν. 58α, 1956, ύποσ. 17.
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τέλος τοϋ 8ου π.Χ. αί., ώς τό είκονιζόμενον τεμάχιον τρίποδος (πίν. 14γ)ζ προκύπτει 
δτι ό ιδιόμορφος οΰτος περίβολος είναι πολύ παλαιότερος τοϋ ναΐσκου, αναγόμενος 
εις τούς τελευταίους γεωμετρικούς χρόνους τουλάχιστον. Την διαπίστωσιν ταύτην, ή 
οποία βεβαιοϋται άρχαιολογικώς πλέον, υποστηρίζει καί τό γεγονός οτι, εκτός τής σο- 
βαράς ιστορικής μεταβολής εις τό Ιερόν, σημειουμένης εις τούς περί τό 400 π.Χ. 
χρόνους διά τής κατασκευής τοϋ ναΐσκου, ούδεμία άλλη αλλαγή είχεν έπέλθει εις τό 
Ιερόν καί εις την άρχέγονον μορφήν τής λατρείας από των τελευταίων υστεροελλαδικών 
χρόνων μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 5ου π. X. αί. ή των αρχών τοϋ 4ου π.Χ. αί. (ίδέ κεφ. Η ).

ή δ ιά μέσου τοϋ λεκανοπεδίου τών Ίωαννίνων διέλευσις καί μετατόπισις προς 
Νότον τών Βορειοδυτικών λεγομένων φύλων, τών οποίων τα ίχνη έπισημαίνονται εις 
τον προϊστορικόν συνοικισμόν τής Καστρίτσας, 2 1/2 ώρας άνατολικώς τής Δωδώνης, 
ούδένα άμεσον αντίκτυπον έ'σχον επί τής Δωδώνης1 2. Οί αυτοί προϊστορικοί κάτοικοι 
τής Ηπείρου έξηκολούθουν να κατέχουν τό Ιερόν καί νά λατρεύουν τήν κυρίαρχον 
θεότητα.

Ή διατήρησις τής προϊστορικής κεραμεικής καί τών προϊστορικής μορφής προχεί
ρων κτισμάτων είναι σαφείς ενδείξεις περί τής συνεκτικότητος τού φύλου τούτου καί τής 
συντηρητικότητος παλαιοτάτων μορφών τής ?αχτρείας εις τό 'Ιερόν. Ή χειροποίητος 
κεραμεική, ή αρχιτεκτονική καί ή δλη μορφή τής λατρείας διετήρησαν τήν άρχέγονον 
προϊστορικήν φυσιογνωμίαν των, δπως ακριβώς καί τό φϋλον, οί Θεσπρωτοί, τό όποιον 
από τών προϊστορικών χρόνων κατώκει ενταύθα καί μέχρι τών ακτών τού Άμβρακικοϋ 
καί τοϋ Ίονίου, παρέμεινε συμπαγές μέχρι τών περί τό 400 π.Χ. χρόνων. Εϊς τήν πα
λαιόν αύτήν προοικοδομικήν κατάστασιν μέτόν περίβολον έκ γεωμετρικών καί αρχαϊκών 
τριπόδων άναφέρεται βεβαίως ή πληροφορία Διονυσίου του Αλικαρναςςεως (I 19), 
κατά τήν οποίαν ό υπό τοϋ μαντείου τής Δωδοδνης δοθείς χρησμός εις τούς Πελασγούς3, 
τούς άρχαιοτάτους κατοίκους τής Δωδώνης, έσώζετο άναγεγραμμένος επί τίνος τών έν 
τω τεμένει τον Διος κειμένων τριπόδων γράμμασιν άρχαίοις έγκεχαραγμένος. Επίσης ό 
ήρως Αινείας, προερχόμενος εξ Άμβρακίας, φθάνει εις Δωδώνην μετά τών συντρόφων 
του, ϊνα ερώτηση τον θεόν περί τής πόλεως, τήν οποίαν πρόκειται νά Εδρύση. Έκεΐ 
συναντά τον Έλενον, σύζυγον τής ’Ανδρομάχης. Εις άνάμνησιν τοϋ γεγονότος τούτου

1 Πρβλ. S. I. Dakaris AntikeKunst έ.ά. σ. 47-48. 
Ό κ. Fr. Willemsbn είχε τήν εΰγενή καλωσύνην νά 
μέ πληροψορήση δι’ επιστολής του (27.3.57), οτι τό 
έν πίν. 14ζ ανήκει εις τόν αυτόν λέβητα μέ τον έν 
Ήπ. Χρον. έ.ά. σ. 235, άρ. 52, πίν. 23α 1, τό όποιον 
ομοιάζει μέ τόν έν Olympia, πίν. 31, 59ΐ, χρονολογεί 
δέ εις τό τέλος τοϋ 8OT αί.

2 Σ. Δακαρης, ΠΑΕ 1952. σ. 380-81 καί 385. 
ΑΕ 1956, σ. 130-31 καί 144-5. Ε. Leporb, Ricerche 
sull’antico Epiro, σ. 87 καί 121-22. Fr. Schacher- 
meyr, AA 1962, στ. 217.

3 Στείχετε μαιόμενοι Σικελών Σατόρνιον αίαν 

ήδ’ ’ Αβοριγινέων Κοτύλην, ού νάσος δχειται' 
οΐς αναμιχβέντες δεκάτην έκπέμψατε Φοίβφ
και κεφάλας Κρονίδτ] καί τω πατρί πέμπετε φώτα.

'Ερμηνείαν τοϋ δυσεμβλήτου τούτου χωρίου, άλλ’ 
ούχί πειστικήν, έπιχειρεϊ ό J. Gage, RHR 146, 1954, 
σ. 18 κ.έξ. καί 147, 1955, σ. 30-31 (πρβλ. καί A. J. Β. 
Cook, Class. Rev. 17, 1903, σ. 268 κ.έξ.), δστις γενι
κώς υπερβάλλει τήν έπίδρασιν τών λατρευτικών καί όν
τολογικών ιδεών τής Δωδώνης έπί τής Ν. ’Ιταλίας' σχε- 
τικώς ίδέ Ρ. Eev£que, Pyrrhos, σ. 270 κ.έξ. καί 258, 7, 
πρβλ. καί KIENAST, έ.ά. στ. 28. Τήν πληροφορίαν ταύ
την ό Διονύσιος (I 19), λαμβάνει παρά τοϋ Λευκίου Μαλ
λιού, περί τοϋ όποιου όμως δέν είναι γνωστόν έάν 
πρόκειται περί τοϋ συγχρόνου τοϋ Σύλλα, συγγράψαν- 
τος πραγματείαν «de juro sacro», J. GagJs, έ.ά. 147, 
1955, σ. 31, αυτόθι καί ή σχετική βιβλιογραφία.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:50 EEST - 18.237.180.167



126 Δ. Εύαγγελίδη - S. Ί. Δάκκρη ΑΕ 1959

οί Τρώες ανέθεσαν κρατήρας χαλκούς, ών τινες εχι παρίεισιν έπιγραφαΐς πάνυ άρχαίαις 
δηλονντες τους άναϋέντας (ΔίΟΝ. Αλικ. I 51, 1) 1.

Τό γεγονός, ότι μερικά των τεμαχίων τούτων παρουσιάζουν ομοιότητα προς τα εκ 
τού ιερού τής Όλυμπίας, επιτρέπει να ύποθέσωμεν ότι έκεΐθεν πιθανώς προέρχεται ή ιδέα 
τών τριπόδων. Την άπσψινταύτην στηρίζει και ή άνεΰρεσις εις Δωδώνην τριών χαλκών 
άγαλματίων τών τελευταίων γεωμετρικών καί τών ύπογεωμετρικών χρόνων, παριστών- 
των τον Δία πολεμιστήν, κρατούντα την ασπίδα καί πάλλοντα τό δόρυ, τύπον διαμορ- 
φωθέντα κυρίως εις τήν περιοχήν τής Όλυμπίας 1 2. Προς τούτοις καί μερικοί γλωσσικοί 
τύποι3, όπως καί ή συγγένεια λατρείας τών δύο ήδη περιοχών, υποθέτουν σχέσιν άμε
σον ή έμμεσον τών δύο Τερών ήδη άπό τών εσχάτων γεωμετρικών χρόνων. ’Επειδή δε εις 
χρόνους παλαιοτέρους τής υπό τών Κορινθίων ίδρύσεως τής Άμβρακίας (630) καί δή 
καί είς τήν περίοδον 720-650 π.Χ. είναι πιθανή ή υπό τών Ήλείων εις τάς άκτάς τού 
Άμβρακικοϋ καί τού Ίονίου έγκατάστασις αποικιών, τού Βουχετίου, τής Έλατείας 
καί τής Πανδοσίας4, άπεδόθη εύλόγως είς τήν μετά τού Ιερού τής Δωδώνης γειτνία- 
σιν τών Ήλείων άποίκων ή έμφάνισις τών ανωτέρω αφιερωμάτων, τά όποια χρο
νολογικούς δύνανται νά άναχθούν είς τήν περίοδον τού άποικισμού τής Ηπείρου υπό 
τούτων 5. Διά τούς ανωτέρω λόγους ή προέλευσις τών τριπόδων, ίσως δέ καί ή ίδέα 
τού εκ τριπόδων περιβόλου τού 'Ιερού τής Δωδώνης, πρέπει πιθανώς νά άναζητηθούν 
είς τήν περιοχήν τής Όλυμπίας, ένθα, ώς γνωστόν, μέγας αριθμός τοιούτων ευρημά
των άνευρέθη μέχρι τών κατωτέρων στρωμάτων καί τών οποίων ή σχέσις προς τό 
εκεί μαντεϊον έτονίσθη ήδη υπό τού A. Furtwangler 6. Ή περίοδος αύτη συμπί-

1 Πρβλ. και ΜΑΚΡΟΒΙΟΝ I 7, 28. Ή παράδοσις αύ- 
τη τοΰ Διονυσίου, ώς συνδέουσα τήν Άμβρακίαν μέ τήν 
Δωδώνην, ανάγεται είς τούς χρόνους τοΰ Πύρρου (σχε- 
τικώς είς τούς Γενεαλογικούς μύθους). Τοιοΰτοι τρίπο
δες μέ γεωμετρικήν διακόσμησιν, ξενότροποι διά τούς 
ελληνιστικούς καί τούς ρωμαϊκούς χρόνους, φυσικόν ήτο 
νά έκληφθοΰνώς άφιερώματα μέ άναθηματικάς έπιγρα- 
φάς τών Πελασγών ή τών Τριβών.

2 Ε. Kunze, Zeusbilder in Olympia, Antike und 
Abendland, II, 1946, σ. 95 κ.έξ. Περί τών χαλκών ά
γαλματίων τών τελευταίων γεωμετρικών καί τών ύπο- 
γεωμετρικών χρόνων τής Δωδώνης, παριστώντων τόν Δία 
Πολεμιστήν, ίδέ σχετικήν βιβλιογραφίαν έν ΑΕ 1956, 
σ. 152, 3.

3 Π.χ. ή κατάληξις τών έθνικών -άν -άνος (έκ τοΰ
-α F (ον), τόσον συχνή είς τάς δυτικός διαλέκτους, 
(Fr. Bechtel, Die Griechischen Dialekte II,
σ. 80-81. E. Schwyzer, Griechische Grammatik
I, 78. N. L. Hammond, BSA 32,1931/32, σ. 156 κ.έξ. 
M. Sakellariou, έ.ά. σ. 281 - 82. Ε. Eepore, Ricer- 
che, \a. 3, ύποσ. 2, σ. 99 καί ύποσ. 164, πρβλ. καί τό 
έξ επιγραφής τής ’Ολυμπίας εσχάτως γνωσθέν εθνικόν 
Φοκρεάν -άνος, Chr. Habicht, Hermes 85, 1957, 
σ. 86 κ.έξ. καί 110), άπαντα επίσης είς ’Ολυμπίαν (Ζάνες). 
Επίσης ή λατρεία τοΰ Άρείου Διός άπαντα μόνον 
είς τήν ’Ολυμπίαν καί τήν Πασσαρώνα τής Μολοσ- 
σίδος (περί τοΰ τελευταίου, Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ, ’Αφιέρωμα

είς τήν "Ηπειρον 1954, σ. 63 κ.έξ.). ’Εκ τής Ήλιδος 
επίσης φαίνεται εχουσα τήν καταγωγήν ή λατρεία τοΰ 
°Αδου έν Θεσπρωτία, ώς καί τά εγγύς τοπωνυμικά, 
Πανδοσία, Έφύρη, Άχέρων. Προσθέτως ίδέ καί Δ. ΕΥ- 
αγγελιδην, ΑΕ 1956, σ. 11-12 καί ίδίφ Ε. Lepore, 
έ.ά. σ. 137 κ.έξ.

4 Ν. L. Hammond, ’Αφιέρωμα είς τήν "Ηπειρον 
1954, σ. 26 κ.έξ. Ούχί άναγκαίως καταβιβάζουν τόν άποι- 
κισμόν τών Ήλείων είς τόν 50ν π.Χ. αί. ό Ρ. FrankE, 
Die antiken Miinzen, σ. 52, ώς καί οί Kirsten - 

Kraikbr, έ'.ά. σ. 749. Πρβλ. σχετικώς καί Ε. Lepore, 
έ.ά. σ. 1371-40.

5 Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΑΕ έ.ά. σ. 152, ύποσ. 3 καί 
Antike Kunst, έ.ά. σ. 47-48. Ε. Lepore, έ.ά. σ. 139.

6’Εμφαντικώς τονίζει ό Furtwangler (Die Bronze- 
funde aus Olympia und deren Kunstgescbicht- 
liche Betrachtung·, 1880, a. 101, σ. 102, ιδία δέ σ. 106) 
τήν ομοιότητα τής είκόνος τής "Αλτεως πρός τήν τοΰ 
Ίεροΰ τής Δωδώνης: «Ώς ή ’Ολυμπία οΰτω καί ή Δω
δώνη, ή άνασκαφή τής οποίας έδωσε μέγαν άριθμόν 
άντικειμένων μικράς ή μεγαλύτερος βιοτεχνίας τής αυ
τής κατασκευής, ύπέκειτο είς τάς αύτάς επιδράσεις». 
Ή διαπίστωσις αΰτη ευρίσκει τήν έξήγησίν της είς τόν 
άποικισμόν τών άκτών τής ’Ηπείρου υπό τών Ήλείων. 
Ή μορφή λοιπόν τοΰ Ίεροΰ ήτο παρομοίαπρός τήν τής 
Όλυμπίας κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους, άνάλογος 
πρός τήν περιγραφήν τοΰ Ίεροΰ τών Δελφών υπό τοΰ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:50 EEST - 18.237.180.167



AE 1959 Δωδώνη - 'Ιερά Οικία 127

πτει μέ την έπανασΰνδεσιν των σχέσεων πολλών ελληνικών προϊστορικών Ιερών μετά 
τοΰ λοιποΰ ελληνικού κόσμου, αί όποΐαι ειχον διακοπή μέ την κάθοδον τών Δωριέων 
και την εισβολήν τών Βορειοδυτικών λεγομένων φύλων.

ΣΤ'. Η ΠΡΟΤΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

Περί τής άρχαιοτέρας μορφής τοΰ Ίεροϋ τών τελευταίων μυκηναϊκών χρόνων, είς 
τούς όποιους άναφέρεται ή γνωστή προσευχή είς τον Δία, τον Δωδωναΐον καί Πελασγι
κόν, τοΰ Θεσσαλοΰ ήρωος Άχιλλέως υπέρ τοΰ φίλου του Πατρόκλου (Ίλ. Π 233 κ.έξ.)Χ, 
ούδεμία αρχαιολογική έ'νδειξις προέκυψε. Τήν λατρείαν όμως έν Δωδώνη κατά τήν 
2αν π.Χ. χιλιετηρίδα άποδεικνύουν, ώς εϊπομεν, τά πολυάριθμα προϊστορικά ευρήματα, 
άξϊναι καί εργαλεία εκ λίθου, καί ή προϊστορική κεραμεική II καί III, δυναμένη νά 
άναχθή τυπολογικώς είς τούς εσχάτους πρωτοελλαδικούς χρόνους.

"Αλλά καί αν έ'τι άμφισβητηθή ή μυκηναϊκή ηλικία τοΰ χωρίου τής Ίλιάδος, τό γε
γονός, ότι ή Δωδώνη άπό τών χρόνων τής μεγάλης εισβολής (περί τό 1200 π.Χ.) καί 
μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 8ου π.Χ. άπεμονώθη τελείως άπό τής νοτίας Ελλάδος, ή 
δέ λατρεία τοΰ Διός έ'χει νοτίαν προέλευσιν, υποθέτει ότι προ τοΰ Όμηρου καί προ 
τής μεγάλης εισβολής είχε φθάσει είς τήν Δωδώνην ή λατρεία αυτή. Έφ’ όσον δέ άπό 
τών τελευταίων προ τής εισβολής χρόνων καί μέχρι τής δΰσεως τοΰ αρχαίου κόσμου 
τον λατρευτικόν χώρον καταλαμβάνει ό Ζευς, επεται άναγκαίως ότι ή λατρεία τής δρυός 
καί τής Γής, μνείαν τής οποίας κάμνει ό Παυσανίας (X 12.10), είναι λατρευτικά στρώ
ματα αρχαιότερα τοΰ Διός. Δεδομένου δέ ότι τά προϊστορικά ευρήματα τοΰ Ίεροΰ, 
ενίοτε μάλιστα σαφώς άφιερωματικοΰ χαρακτήρος (λίθινοι πελέκεις, αί πήλινοι ψήφοι 
τής εστίας), ανέρχονται μέχρι τοΰ τέλους τής ΠΕ III ή μέχρι τών αρχών τής ΜΕ, δυνά- 
μεθα νά δεχθώμεν ότι ή αρχική λατρεία, είτε υπό τήν μορφήν τής Θεάς Φΰσεως (Γής) 
είτε τής δρυός, είναι τόσον παλαιά 2. Τήν προΰπαρξιν τής δενδρολατρείας υποθέτουν ή 
όλως έξέχουσα σημασία της είς τήν λατρείαν τών προϊστορικών χρόνων καί οί μετ’ 
αυτής συνδεόμενοι μΰθοι. Ή άρχικώς ώς θεότης λατρευθεΐσα φηγός, τό κατ’ έξοχήν 
δένδρον τών Ηπειρωτικών δρυμών, άποτελέσασα τήν βάσιν τής κτηνοτροφικής ζωής 
έν Ήπείρφ, κατέστη τό ίερώτατον σύμβολον τής νέας κυριάρχου θεότητος, τοΰ Διός, 
τοΰ οποίου ή προέλευσις πρέπει νά άναζητηθή είς τήν νοτίαν Ελλάδα. Δέν είναι τοΰ 
παρόντος ή άνάπτυξις τοΰ θέματος τής προϊστορικής λατρείας έν Δωδώνη. Περιοριζό- 
μεθα εδώ νά ύπενθυμίσωμεν ότι ή έμφάνισις, διαρκοΰντος τοΰ 13ου π.Χ. αί., μυκηναϊκών

Θεοπόμπου, ΑΘΗΝΑΙΟΣ VI 231 κ.έξ, : ’Ην γάρ το πα
λαιόν το ιερόν κεκοσμημένον χαλκοΐς άναβήμαοίν, ονκ άν- 
δρίάσιν, άλλα λέβησι καί τ ρίπο οι χαλκόν πεποιη- 

μένοις. Περί τών σχέσεων ’Ολυμπίας καί Δωδώνης 
Ιδέ καί Ε. Ν. Gardiner, Olympia, its History and 
Remains, 1925, σ. 48-51.

1 Τήν μεγάλην αρχαιότητα τής λατρείας υποθέτει 
επίσης ή αρχαία παράδοσις, άνάγουσα τήν καταγωγήν 
της είς τους Πελασγούς: Ησίοδος παρά ΣΤΡΑΒΩΝΙ 
VII 7, 10 (327), ΗΡΟΔ. II 52 κ.έξ., "Εφορος παρά

Στραβώνι VII 7,10, 1X2. 4. Διον. Αλικ. I 18,2 κ.άλ.

2 Σχετικώς καί L. Weniger, έ. ά. σ. 11 κ.έξ. 
A. Lesky, Hellos - Hellotis 45, 1926/27, σ. 152 κ.έξ. 
A. Β. Cook, Zeus II, σ. 677 κ.έξ. S. I. Dakaris, 

Antike Kunst, έ.ά. σ. 48-49. Γενικώτερον περί τής 
δενδρολατρείας είς τόν μινωικόν - μυκηναϊκόν χώρον, 
Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. I2, σ. 209 κ.έξ., σ. 280 κ.έξ. 
καί Min. Myc. Rel.2, σ. 262 κ.έξ., αυτόθι καί ή πα- 
λαιοτέρα βιβλιογραφία.
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Άναπαράστασις τής κατόψεως καί τής προσόψεως τής ίερΰς οικίας (β' ήμισυ τοϋ 4ου π.Χ. αί.).
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