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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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ευρημάτων εις τό Ιερόν, εις τό λεκανοπέδιον των Ίωαννίνων καί έ'τι βορειότερον παρά 
τό Καλμπάκι, έπ'ι δέ των δυτικών ακτών εις την ομηρικήν Έφΰραν καί την Πάργαν1, 
υποθέτει την διά τοΰ εμπορίου κα'ι τοϋ άποικισμοΰ διείσδυσιν μέχρις εδώ τοϋ μυκη
ναϊκού - αχαϊκού πολιτισμού διά μέσου τοϋ Ίονίου ή καϊ διά τής Θεσσαλίας 1 2. Διά τής 
πρώτης όδοΰ έ'φθασεν είς την ομηρικήν Έψύραν, πιθανότατα πελοποννησιακήν αποι
κίαν, ή λατρεία τοΰ "Αδου ώς κα'ι ή λατρεία τοΰ Άρείου Διός είς Πασσαρώνα, διά δέ 
τής Θεσσαλίας ή λατρεία τοΰ Άχιλλέως, διατηρηθεΐσα είς τους Μο?ι,οσσούς μέχρι 
τών υστέρων ιστορικών χρόνων.

"Ο,τι συνέβη κατά τό τέλος τοΰ γεωμετρικοΰ κόσμου με τήν έγκατάστασιν κατά 
μήκος τών Ηπειρωτικών ακτών, από τοΰ Άμβρακικοΰ μέχρι τών Κεραύνιων, αποικιών 
τής νοτίας Ελλάδος, είναι εύλογον ότι συνέβη καϊ κατά τον 13ον π. X. αιώνα, εποχήν 
τής μεγίστης ακτινοβολίας τοΰ μυκηναϊκού πολιτισμού και τής έμφανίσεως είς τήν κεν
τρικήν ’Ήπειρον μυκηναϊκών ευρημάτων. Κατά τούς χρόνους τούτους είχε διαμορ- 
φωθή ήδη ή λατρεία τοΰ Διός. Είναι αξιοσημείωτον, ότι είς άποκρυπτογραφηθείσας 
έπιγραψάς τής μυκηναϊκής γραμμικής γραφής Β παρά τον Δία δεν άναφέρεται ή "Ηρα, 
άλλ’ ή Diuja - Diwija, Διώια τών επιγραφών 28 καϊ 172 έκ Πύλου, τήν οποίαν 
δυνάμεθα ϊσως νά ταυτίσωμεν προς τήν σύνναον καϊ σννευνον τοΰ Διός έν Δωδώνη, 
τήν Διώνην 3.

"Οθεν δυνάμεθα νά διαγράψωμεν είς γενικάς γραμμάς τήν πορείαν τής προϊ
στορικής λατρείας τοΰ Ιερού ώς ακολούθως. Μέ τήν έμφάνισιν είς τήν ’Ηπειρον περϊ 
τό τέλος τής ΠΕ III ή μέ τήν έναρξιν τής ME I περιόδου τών πρώτων ίνδογερμανι- 
κών φύλων, τών Ελλήνων, τούς οποίους δυνάμεθα νά όνομάσωμεν Θεσπρωτούς 4 5, 
είσήχθη είς Δωδώνην καϊ ή πρώτη λατρεία τής δρυός, στοιχεΐον, τό όποιον, παραλλή
λους ένίοτε μέ τήν λατρείαν τοΰ ίππου, άπαντα είς τά ίνδογερμανικά φύλα °. Περϊ τό 
τέλος τών υστεροελλαδικών χρόνων, ότε πλέον είχε διαμορφωθή είς τήν νοτίαν Ελλάδα 
ή λατρεία τοΰ Διός, μετεφέρθη αυτή μέχρι τής Δωδώνης, διαρκοΰντος τοΰ 13ου π.Χ. αί.,

αποικιών τούτων δύναται νά θεωρηθή ή ομηρική Έφύρα, πλησίον τών εκβολών τοΰ 
Άχέροντος, είς τάς δυτικάς άκτάς τοΰ νομοΰ Πρεβέζης, και έτέρα ή νοτίως τής Πάρ- 
γας 6. Επειδή δέ ή αρχαία παράδοσις (Παυς. X 12.10) όμιλεΐ καϊ περϊ τής λατρείας

1 Τό "Εργον 1958, σ. 95 κ.έξ., 1960, σ. 110 -11. 
Σ. I. Δακαρης, ΑΕ 1956, σ. 114-153, ΑΔ 1962 (Χρο
νικά) καί Antike Kunst, ε. ά σ. 48, πίν. 21, 5-6· 
Ν. Sandars, AJA 67,1963, σ. 120 καί 137.

2 Σ. Δακαρης, ΑΕ 1956, σ. 120 κ.έξ., σ. 134-35, 
σ. 149 κ.έξ.

3 Μ. Ventris - J· Chadwick, Documents in 
Mycenaean Greek, 1959, σ. 125-26, 168, 288.

4 Ίδέ τήν μνημονευάεϊσαν μελέτην, Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ, 
ΑΕ 1956, σ. 114 κ. έξ. καί ιδία ΑΕ 1957, σ. 107-108.

5 L. Weniger, ε.ά. σ. 11 κ.έξ. Ο. Kern, RE V, I, 
στ. 1261 καί III, στ. 158. Περί τής ίνδογερμανικής 
προελεύσεως τών λ. δρΰς (dru) καί φηγός (bhagos) ίδέ

Ρ. Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der 
griechischen Sprache, σ. 65, 1. J. Pokorny, Indo- 
germanisches Etymologisches Worterbucb, 1959, 
έν λ. bh&gos (σ. 107). Παλαιοτέρα βιβλιογραφία παρά 
A. Β. Cook, Class. Rev. 17, 1903, σ. 174.

6 Περί τής μυκηναϊκής αύτής αποικίας, ϊσως τής 
Τορώνης ή Τορύνης, Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΑΔ 1960 (Χρο
νικά), σ. 205. Περί τής Έφύρας, Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ (Σ. Δά- 
καρης), Τό "Εργον 1958, σ. 95 κ.έξ. Πρβλ. καί BCH 83, 
1958, σ. 665-9, 1960, σ. 110. Archaeology 15, 1962, 
σ. 85-87. Fr. Schachbrmeyr, ΑΑ έ. ά. στ. 295. 
Kirsten - Kraiker, έ.ά. σ. 748.
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τής Γης εις Δωδώνην, ως παλαιοτέρας τής τοΰ Διός1, δυνάμεθα νά δεχθώ μεν δτι μία 
άλλη τομή εις την λατρείαν σημειοΰται κατά τούς προϊστορικούς χρόνους, εκτός τής λα
τρείας τής δρυός και τού Διός1 2. Την λατρείαν τής Θεάς Φΰσεως (Γής) υποδεικνύουν τα 
κατά τούς ιστορικούς χρόνους ως σύμβολα τού Διός έπιβιώσαντα λατρευτικά στοιχεία, 
σχετιζόμενα άρχήθεν με την γυναικείαν χθονίαν θεότητα, ό διπλούς πέλεκνς (λάβρυς), 
αί τρεις πέλειαι-περιστεραί (άνωτ. σ. 22, ύποσ. 1 και 95-96), ό ταύρος, περί τοΰ οποίου 
ή μέν αρχαία παράδοσις δεν όμιλε!, άλλ’ ή σχέσις του προς την Δωδώνην τεκμαίρεται 
έκ παραστάσεων επί των Ηπειρωτικών νομισμάτων (είκ. 93) τών χρόνων τής συμμαχίας 
(329/25-234/33) καϊ τής Δημοκρατίας (234/3-168/7 π.Χ.)3. Τέ?ιθς τά χθόνια στοιχεία 
εις την λατρείαν τών ιστορικών χρόνων (άνωτ. σ. 68 κ.έξ.) καί εις την μορφήν τού οίκο-

ΕΙκ. 93. ’Αργυρούς στατήρ τοΰ Κοινού 
τών Ήπειρωτών (234/33 - 168/7 π.Χ.)

δομήματος Ε1 (κεφ. Ζ') καί τό υποτιθέμενον μέγαρον με τήν θυσίαν τών κάπρων υπο
θέτουν τήν προηγηθεϊσαν χθονίαν λατρείαν. Ακόμη καί αί μαντικαί ιδιότητες τοΰ 
ίεροΰ δένδρου πρέπει ϊσωςνά συσχετισθοΰν προς τήν λατρείαν ταύτην.

Κατά τον 13ονπ.Χ. αί. ή λατρεία τής Γής καί τής δρυός ΰπεχώρησεν, ως φαίνεται, 
προ τής κυριαρχίας τής νέας θεότητος, τοΰ Διός, άλλ’ ό πρωταρχικός χθόνιος χαρακτήρ 
ταύτης διετηρήθη έπιμόνως καί κατά τούς ιστορικούς χρόνους. Τό όνομα τής προκατό-

1 Εις Δελφούς καί ’Ολυμπίαν προηγήθη επίσης τής 
λατρείας τοΰ ’Απόλλωνος καί τοΰ Διός ή λατρεία τής 
Γής. Μάλιστα εις άμφότερα τά 'Ιερά έδεικνύετο καί 
χάσμα γής, συνδεόμενον μέ τήν γήν (ΠΑΥΣ. V 14, 10. 
ΠΛΟΥΤ. Πυθ. λόγ. 17. Πρβλ. καί L. Weniger, έ.ά. 
σ. 18. Ε. Ν. Gardiner, έ.ά. σ. 48 κ·έξ. W. Dor- 

pfeld, Alt-Olympia, 1935, σ. 63 κ.έξ., 105, 262-3. 
RE XVIII, 1, στ. 159, Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. I2, 
σ. 170, 339-40, καί Min. Myc. Rel2., σ 401 κ.έξ. 
A. Lesky, Wien. Stud. 45, 1926 27, 159 καί 46-47, 
1927-29, σ. 49).

2 Ό A. Lesky, έ.ά.τ. 46-7, 1927/29, σ. 52, καί άλλοι
συνάπτουν στενώς τήν λατρείαν τής Μητρός Γής μέ 
τήν δρΰν, θεωροΰντες τήν τελευταίαν σύμβολον καί 
κατοικίαν τής γυναικείας θεότητος. Νομίζω δτι εις 
τήν λατρείαν τής Δωδώνης πρέπει νά γίνη σαφής διά- 
κρισις δύο λατρευτικών στρωμάτων πρό τής λατρείας 
τού Διός, τής Γής καί τής δρυός. "Ηδη ό μύθος περί 
τοΰ Έλλοΰ, έπιχειρήσαντος νά κόψη διά τοΰ πελέκεως 
τήν ίεράν δρΰν καί άποτραπέντος υπό τής περιστεράς, 
υποθέτει τήν διάκρισιν ταύτην (ΦίΛΟΣΤΡ. Είκ. II 33 καί

ΠΡΟΞΕΝ. εις σχολ. Όδυσσ. ξ 327, σχετικώς καί κατω
τέρω. Πιστεύω δτι ή λατρεία τής δρυός, άντιθέτως 
πρός τήν λατρείαν τής Θεάς Φύσεως, έχει βόρειον 
(ίνδογερμανικήν) προέλευσιν. Προσέτι αί εις τό 'Ιερόν 
τής Δωδώνης δύο κατηγορίαι προϊστορικής κεραμεικής 
ενισχύουν τήν άποψιν ταύτην. Περί τής άρχαιοτάτης 
λατρείας τής Γής ίδέ προσέτι καί Ε. Ν. Gardiner, 
ε.ά. σ. 48 κ.έξ. A. Β. Cook, Class. Rev. 20, 1909, 
σ. 369 κ.έξ. πρβλ. καί S. I. DaKaris, Antike Kunst, 
έ.ά. σ. 47-49. Τήν παλαιότητα τής λατρείας τής Γής 
έν Δωδώνη άμφισβητεΐ ό Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. I2, 
σ. 427, ύποσ. 2.

3 Σχετικώς Ρ. Franke, Die antiken Miinzen, 
σ. 116 κ.έξ., πίν. 12-13 (Συμμαχίας Ήπειρωτών) καί 
σ· 134 έξ., πίν. 17-19 (Κοινού Ήπειρωτών). Ίδέ καί 
Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΝ, ΑΔ 1961, Χρονικά. ’Εκ τών άνασκα- 
φών επίσης τοΰ θεάτρου προέκυψεν δτι κατά τούς ρω
μαϊκούς χρόνους, δτε τούτο μετετράπη εις άρέναν, 
έχρησιμοποιεΐτο ό ταύρος διά τάς θηριομαχίας, όπως 
καί ό κάπρος ΑΔ 1960, σ. 35. Γενικώτερον S. Ι· Da- 
karis, Antike Kunst, έ.ά. σ. 48-49.

17
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χου γυναικείας θεάς διεδέχθη τό τής Διώνης, αντίστοιχον τοΰ ονόματος τής ανδρικής 
θεότητος τοΰΔιός ή Ή περιστερά, ή συμβολίζουσα την επιφάνειαν τής Θεάς Φΰσεως, ό 
ταΰρος, τό ιερόν ζωον τό προσφερόμενον ώς θυσία εις την θεότητα ταΰτην, δ κρη- 
τικός λάβρυς, τό δργανοντής θυσίας, και ό κάπρος, κατέστησαν τώρα σύμβολα τοΰ Διός. 
Ή παναρχαία δρυς, δ πυρήν τής λατρείας, εϊτε υπό μορφήν δενδρολατρείας είτε ώς 
ένσάρκωσις τής προελληνικής θεάς, κατέστη ή επίγειος κατοικία τής νέας ελληνικής 
θεότητος, τοΰ Ναΐ'ου Διός. Ή θεία παρουσία του έπιφαίνεται μέ τον αποκαλυπτικόν 
"ψίθυρον των φύλλων, μέ τούς μαντικούς κρωγμούς κα'ι μέ την πτήσιν των αγριοπερί
στερών, πού ένεφώλευον εις τό φύλλωμά της. Οί ύποφήται τοΰ θεοΰ, οί Σελλοί, κατά 
παναρχαίαν συνήθειαν έκοιμώντο κατά γής, ϊνα έρχωνται εις έπαφήν μετά τής Γής 
(Ίλ. Π 233 κ.έξ.). Τρεις λοιπόν σταθμοί διακρίνονται εις την προϊστορικήν και τήν 
ιστορικήν λ,ατρείαν τής Δωδώνης, τής Γής, τής Δρυός καί τοΰ Διός - Διώνης 2.

Άλλ’, ώς εϊπομεν, ή Δωδώνη μετά τής λοιπής δυτικής Ηπείρου έ'μεινεν αμέτοχος 
των μεγάλων μεταβολών, αί δποΐαι άνεστάτωσαν τήν ελληνικήν χερσόνησον περί τό 
1200 π.Χ. αί. Ή κυρίαρχος μορφή τής δρυός καί δ πέριξ ύπαιθρος χώρος υπήρξαν δ 
τόπος τής λατρείας. Τον ιερόν χώρον ώριζεν ίσως περίβολός τις έκ λίθων ή καί έξ άλ
λης ύλης· αλλά περί αύτοΰ αί άνασκαφαί ούδέν ενδεικτικόν στοιχεΐον έ'δωσαν. Τοιαύ- 
την μορφήν, τοΰ άπλοϋ τεμένους, περιβάλλοντος τό ιερόν δένδρον, είχον τά μυκηναϊκά 
'Ιερά, ώς τοΰτο προκύπτει έκ τών συχνών παραστάσεων επί δακτυλιόλιθων, επί αποτυ
πωμάτων σφραγίδων καί άλλων παραστάσεων τοΰ μινωικοΰ-μυκηναϊκού κύκλου, ώς καί 
έκ τοΰύπότόΤελεστήριον τής Έλευσΐνος άποκαλυφθέντος Ίεροΰ. ’Αλλά καί ειδικός περί
βολος έκ τριπόδων είναι πιθανός. Άνάλογον μορφήν θά είχεν ίσως καί δ Κέρατών τής Δή
λου,τοΰ δποίου ό βωμός, κατεσκευασμένος έκτων κεράτων τών θυσιασθέντων ζφων, περι-

1 S. I. Dakaris, nix. a. 49 καί ύποσ. 27. Πρώτος ό 
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ συνεσχέτισε τό δνομα τής θεάς μέ τό τοΰ 
Διός : άπαώία δε χοώμένος πατήρ εμάς[ Τήμενος ες αγνής 

ήλ&ε Δωδώνης πτυχής j ιέκνοεν ερωτι' τής δ’ομωνύμου 
Λ ι ο ς f πρόπολος Διώνης είπε Τημενφ τάδε (’Αρχέλαος, 
άπόσπ. a, Col. [I, στ. 44 έξ. έ'κδοσις Ε. Siegmann. 
Τήν ύπόδειξιν οφείλω εις τόν καθηγητήν Μ. Treu). 
Περί τής σχέσεως τής Διιόνης μέ τήν Γήν, ΜΕΓΑ 
ΕΤΥΜ. έν. λ. Διώνη: ..ή αυτή γάρ εστι τή γή. Παρά 
Berve-Gruben, Griechische Tempel und Heilig- 
tiimer, 1961, a. 41-42, οί από Βορρά έλθόντες μετά τών 
Ελλήνων εισβολέων θεός τοΰ ούρανοΰ καί ή σύζυγός του, 
Διώνη, εΰρον εις τήν Δωδώνην τήν λατρείαν τής θεότη
τος τής πηγής (Ναΐας). Έκτοτε ό Ζευς Νάϊος αποβαί
νει κύριος τής Δωδώνης, ομοίως περίπου οί Kirsten- 
KrAIKER, έ.ά. σ. 740, πρβλ. καί Kirsten παρά 
Philippson, Die Griech. Landschaften II, 1, σ. 85, 
ύποσ. 5, κατά τούς όποιους μέ τήν αρχικήν λατρείαν 
τής Ναΐας, θεότητος τής πηγής τής κοιλάδος, συνεδέθη 
ό θεός τής κορυφής τοΰ Τομάρου. "Ενεκα τοΰ συνδέ
σμου τούτου ή μέν προελληνική θεά έλαβε τό αντίστοι
χον τοΰ Διός δνομα (Διώνη), ό δέ τό δνομα τής γυναι
κείας θεότητος (Νάϊος). Σχετικώς δμως ίδέ κατωτέρω 
κεφάλαιον Ζ'.

2 Τά λατρευτικά ταΰτα στρώματα τής Δωδώνης φαί
νονται ώς νά άντιστοιχοΰν πρός τρεις κατηγορίας ευρη
μάτων, τήν κεραμεικήν II, III καί πρός τά μυκηναϊκά 
ευρήματα τοΰ 13ου π.Χ. Εις έκάστην κατηγορίαν ευρη
μάτων αντιστοιχεί διάφορος μορφή λατρείας, τής δρυός, 
τής Γής, τοΰ Διός. Ή πρώτη υποθέτει ίσως στάδιον 
πολιτισμοΰ μέ προύχοντα τόν νομαδικόν χαρακτήρα, ή 
δεύτερα γεωργικόν, ή δέ τρίτη, κατά τήν περίοδον τοΰ 
μυκηνάίκοΰ άποικισμοΰ, τήν έπίδρασιν τής νοτίας Ελ
λάδος. Τοΰτο συμφωνεί πρός τήν μορφήν καί τήν έξά- 
πλωσιν τών αγγείων II καί III' διότι ή μέν II κεραμει- 
κή, έ'νεκα τής μορφής της καί τής παρουσίας της καί επί 
τών πεδινών, αλλά καί τών ορεινών οικισμών, υποθέ
τει πολιτισμόν γεωργικόν-νομαδικόν, ή δέ κεραμει- 
κή III, άπαντώσα μόνον εις τούς μεγάλους προϊ
στορικούς συνοικισμούς τών πεδιάδων, υποθέτει γε
ωργικόν στάδιον πολιτισμοΰ, σχετικώς Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, 

ΑΕ 1956, σ. 130. Μέ τήν ανατολικής προελεύσεως λα
τρείαν τής θεάς Φύσεως συνδέονται ικανά τοπωνύμια 
τής ’Ηπείρου τοΰ αίγαιο-ανατολικοΰ κύκλου, τών οποίων 
πλήρη κατάλογον παρέχει ό Ε. Lbpore, Ricerche, 
σ. 92 κ.έξ.
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εβάλλετο επίσης υπό κεράτων, καθ’ δν τρόπον είς τά μινωικά Ιερά και είς τά ανάκτορα 
σειρά ιερών κεράτων περιέβαλλε την στέγην ή την κρηπίδα τούτων1. Πλησιέστερον 
παράδειγμα άνευρίσκομεν εις την παράστασιν υπαίθρου Ίεροΰ έπ'ι τοΰ μεγάλου χρυ
σού δακτυλίου των Μυκηνών (είκ. 94), ένθα παρά τάς ρίζας τού δένδρου είκονίζονται 
καθημένη ή Μεγάλη Θεά, ή ένοικοϋσα είς τό δένδρον1 2, προ αυτής γυναίκες προσκο- 
μίζουσαι άνθη, όπισθεν έτέρα γυναικεία μορφή, ψαύουσα τό φύλλωμα τοΰ δένδρου. 
Την δλην παράστασιν, την οποίαν συνοδεύουν και άλλα αντικείμενα, κλείει προς τά 
αριστερά τόξον έξ έξ κεφαλών θηρίων, πιθανότατα λεόντων, ύποδηλούντων περίβολον, 
περικλείοντα τό ύπαιθρον Ιερόν3. Προφανώς έχομεν ενταύθα παράστασιν μυκηναϊ-

Είκ. 94. Ό χρυσούς δακτύλιος των Μυκηνών μέ παράστασιν 
υπαίθρου ιερού καί τής Μεγάλης Θεάς.

κού Ιερού. Ό Persson μάλιστα έχαρακτήρισε την σκηνήν ως γραφικήν εικόνα τοΰ με
γάλου Ιερού τών Μυκηνών4. Η αντιστοιχία προς τήν προοικοδομικήν μορφήν τού 
Ίεροΰ τής Δωδώνης είναι φανερά. Εάν εΐχομεν καί έκ Δωδώνης άνάλογον μικρογρα- 
φικήν παράστασιν τών ΥΜ χρόνων, ή είκών δεν θά διέφερε πολύ. Ύπό τήν ύτβηλήν 
φηγόν θά είκονίζετο καθημένη ή θεότης, ό Ζευς ή καί ή Θεά Γή, ή προκάτοχος τού 
Ιερού, προ αυτής δέ αί τρεις ίέρειαι, αί πέλειαι ή πελειάδες, σεβίζουσαι τήν θεότητα. 
Τήν όλην σκηνήν θά έκλειον οί χαλκοί τρίποδες, αντί τών λεόντων τού δακτυλίου ή τών 
κεφαλών ταύρων πέριξ δυσδιαγνώστων αντικειμένων, ώς επί τοΰ χρυσού δακτυλίου έκ

1 Ίδέ καί άνωτ. σ. 122, ύποσ. 4,
2 A. Evans, The Palace of Minos II, σ. 341, 

είκ. 194e. H. Thomas, BSA 39, 1938-39, σ. 79 κ.έξ., 
πίν. 28e. Μ. Nilsson, G. Gr. Rel. Is, σ. 262, πίν. 17, ι 
καί σ. 262 καί Min. Myc. Rel.2, σ. 347, είκ. 158. 
A. Persson, έ. ά· σ. 70 κ.έξ., είκ. 22, Fr. Ματζ, 
Kreta - Mykene - Troia (1957)*, πίν. 52 Σπ. ΜΑΡΙ

ΝΑΤΟΣ - Μ. Hirmer, Kreta und das Mykenische 
Hellas (έκδ. ’Αθηνών 1959) είκ. 207. Ίδέ καί S. I. Da- 
karis, Die Antike Kunst, έ.ά. σ. 46-47.

3 Τάς κεφαλάς ταύτας ό Nilsson (G. Gr. Rel. I2,
σ. 282-3, πίν. 17, ι καί Min. Myc. Rel2, σ. 347, είκ. 158) 
ερμηνεύει ώς κεφαλάς θυσιασθέντων ταύρων η ζφων 
γενικώς. Ή απουσία κεράτων, ή ΰπαρξις χαίτης, ή διόγ-

κωσις τών γνάθων χαρακτηρίζουν τούς λέοντας. Είναι 
περιττόν νά τονίσωμεν τήν σημασίαν τών λεόντων είς 
τήν λατρείαν της περιοχής τοΰ Αιγαίου. Συνηθέστατα 
συνοδεύουν τήν Μεγάλην Θεάν (Πότνιαν Θηρών) ή τον 
αρσενικόν αντίστοιχον θεόν (A. Evans, The Palace II, 

σ. 827 κ.έξ. Μ. Nilsson, G. Gr. Rel.I2, σ. 308 κ.έξ.). 
Ή φυλακτική σημασία τοΰ ζφου τούτου διετηρήθη 
κατά τους ιστορικούς χρόνους είς τάς λεοντοκεφαλάς 
τής στέγης τών ναών, τοΰ πλέον ευαίσθητου σημείου 
τοΰ οικοδομήματος, είς τούς κρουνούς τών κρηνών κ.ά.ι 
είς τάς εισόδους τών Ιερών (ιερά οδός Δήλου).

4 ”E.a. σ. 75, πρβλ. καί Μ. Nilsson, Min. Myc. 
Rel.2, σ. 264 καί σ. 281-2.
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Μυκηνών1. Ή όμοιότης είναι στενή. “Αλλωστε ή λατρεία τοϋ Διός φαίνεται έχουσα την 
καταγωγήν της εκ τής νοτίας Ελλάδος, όπόθεν προήλθε καί ή ιδέα τοΰ τεμένους, δεδο- 
μενού οτι κατα τον 13 π.Α. αι. παρατηρειται, ως ειπομεν, επικοινωνία μετά του μυκη
ναϊκού κόσμου1 2. Ή όμοιότης των δύο 'Ιερών καθίσταται ζωηροτέρα, εάν λάβωμεν ύπ’ 
όψιν, ότι προ τοΰ Διός έλατρεύετο υπό την φηγόν ή Μεγάλη Θεά με τάς περιστεράς, ή 
Γή με την μαντικήν ιδιότητα, τής οποίας ή σχέσις προς τούς τρίποδας βεβαιοΰται και είς 
Δελφούς3. Την προΰπαρξιν ταύτης υποθέτουν τά χθόνια στοιχεία είς την λατρείαν 
τής Δωδώνης4, τά όποια ό Ζεύς, συνδεόμενος μέ τον ουρανόν, τάς καταιγίδας και τον κε
ραυνόν, δεν δύναται νά έχη5. Διά τούς ανωτέρω λόγους και έπειδή μεταξύ τοΰ 
13ου π.Χ. αί., χρόνου διεισδύσεως τών μυκηναϊκών επιδράσεων, και τοΰ τέλους περίπου 
τοΰ 8ου π.Χ. αί., έποχής τοΰ άποικισμοΰ τής Ηπείρου, ούδεμία ιστορική μεταβολή έπήλ- 
θεν είς τό Ιερόν τής Δωδώνης, τό όποιον άντιθέτως έμφανίζεται τε?^είως άπομονωμέ- 
νον άπό τής νοτίας Ελλάδος, ή μορφή τούτου κατά τούς ύστερο μυκηναϊκούς χρόνους 
δεν θά ήτο διάφορος τοΰ προοικοδομικοΰ 'Ιεροΰ. Καθ’ όν τρόπον ή λατρεία, ή κερα- 
μεική καί ό πολιτισμός έν γένει παρέμειναν αμετάβλητα μέχρι τών αρχών τοΰ 
4ου π.Χ· αί., οΰτω καί ή μορφή τοΰ 'Ιεροΰ ενδεχομένως διετήρησε τύν άρχαιότατον τύ
πον του.

Οί περί τό 400 π.Χ. χρόνοι, περίοδος τής βασιλείας τοΰ Μολοσσοΰ Θαρύπα, απο
τελούν σταθμόν είς τήν ιστορίαν τής ’Ηπείρου, διότι εγκαινιάζουν τήν έ'ξοδον άπό τοΰ 
«προϊστορικού» πολιτισμού καί τήν είσοδον είς τον ιστορικόν χώρον. Ποιον αντίκτυ
πον είχεν ή μεταβολή αυτή είς τό Ιερόν θά ίδωμεν είς τό μεθεπόμενον κεφάλαιον.

1 Min. Myc. Rel.2, σ. 232, είκ. 114.
2 Σ. I. Δακαρης, ΑΕ 1956, σ. 144 κ.έξ. Ε. Lepore, 

Ricerche, σ. 4-5, 79-80, 82-83. Βεβαίως δέν πρέπει νά 
άποκλεισθή ή έκ Θεσσαλίας προέλευσις τόσον τής λα
τρείας τής Θεάς Φύσεως δσον κα'ι τής τοΰ Διός' διότι 
άφ’ ενός ή Δωδώνη εΰρίσκεται επί τής φυσικής διαβά- 
σεως διά Ζυγοΰ πρός Θεσσαλίαν, άφ’ ετέρου είς τήν πε
ριοχήν ταύτην ύπήρξεν ευρύτατα διαδεδομένη ή λα
τρεία τής νεολιθικής Θεάς Φύσεως καί τοΰ Διός.

3 Ίδέ καί άνωτ. σ. 69, ύποσ. 2. Τήν νοτίαν προέ-
λευσιν τής λατρείας τής Γης υποδεικνύουν ή σχέσις μέ
τήν λατρείαν τής Δωδιόνης τών περιστερών, τοΰ δι
πλού πελέκεως καί ή έπιβίωσις τής ίερότητος τοΰ 
βοός είς τήν "Ηπειρον, ώς έκ τών πολλών παραστά
σεων τούτου τεκμαίρεται. Σχετικώς ίδέ καί A. Lesky, 
Wien. Stud. 45, 1926-27, σ. 152 κ.έξ., καί 46-47, 
1927-29, σ. 48 κ.έξ. Ούτως έκτος τών παραστάσεων 
βοός επί τών ’Ηπειρωτικών νομισμάτων τών χρόνων 
τής Δημοκρατίας, είς τήν προσθίαν πλευράν τών 
όποιων είκονίζεται ό Ζεύς ή τό θειον ζεύγος, Ζεύς 
καί Διώνη, άπαντα καί είς έπιτύμβιον στήλην έκ

Σάλιαρης Β. Ηπείρου (Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΑΕ 1914, 
σ. 232 κ.έξ. ίδίςι Ρ. Franke, Die antiken Miinzen, 
σ. 291, πίν. 57, ι). Κεφαλή βοός έπίσης παρίσταται 
έπί έπιτυμβίου πλακός, έντειχισμένης σήμερον είς τό 
Δημοτικόν σχολεΐον Μοσπίνης-Δωδώνης, παράστασις 
δέ βοός έπί όρείας κρυστάλλου τοΰ αυστηρού ρυθμού 
προέρχεται έκ τάφου τής Άμβρακίας (JHS 76, 1956, 
σ. 19, Suppl., BCH 80, 1956, σ. 305, είκ. 11. AJA 60, 
1956, σ. 272, πίν. 100, είκ. 13).

4 Σχετικώς ίδέ καί άνωτ. σ. 69, ύποσ. 2, σ. 129.
5 Πρβλ. καί Μ. Nilsson, Vater Zeus, Opusc. Sel. 

II, σ. 710 κ.έξ. καί G. Gr. Rel. I2, 414 κ.έξ. Ό μέγας 
αριθμός χαλκών τριπόδων τής "Αλτεως καί τών Δελφών 
(ΑΘΗΝΑΙΟΣ VI 231 κ.έξ.) δύναται έπίσης νά έρμη- 
νευθή έκ τής λατρείας τής Γης. Ό A. Β. Cook, Class. 
Rev. 17, 1903, σ. 180, συνάπτει τό δωδωναϊον χαλ- 
κεΐον μέ τήν Δά ή Δώ (Δωμάτηρ, Δα-μάτηρ). Πρβλ. καί 
τό ήχεϊον τοΰ ίεροφάντου έν Άθήναις, κρουόμενον 
καθ’ ήν στιγμήν ή Κόρη άπάγεται είς τό βασίλειον τοΰ 
"Αδου.
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