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χοΰ ελληνικού κόσμου, άπομονωμένον εις την ορεινήν εσχατιάν τής ελληνικής χερσο
νήσου. Ή αρχαιότατη ήλικία, αί λατρευτικά! παραδόσεις, οί μύθοι, αί πρωτόγονοι 
έξεις τού ιερατείου, τών Σελλών, περιγραφόμεναι υπό τού Ομηρου (Ίλ. Π 233 κ.εξ.), 
ή αρμονική κυρίως κατασκευή τού οικοδομήματος τής λατρείας και ή διατήρησις τής 
παναρχαίας μαντικής δρυός καθίστων τό Ιερόν έν των άξιολογωτέρων κα! σεβα- 
σμιωτέρων θρησκευτικών κέντρων τής Ελλάδος, ώστε δικαιολογημένους ό Παυσα

νίας (I 17, 5) μνημονεύει όνομαστικώς τούτο μόνον εκ τών 'Ιερών τής Ηπείρου 
ώς άξιον θέας : Γης δε τής Θεσπρωτίδος εστι μεν που καί άλλα Ίλέας άξια ιερόν τε Δ ιός 
εν Δωδώνη και ιερά τοϋ ϋ·εοΰ φηγός.

1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ

Είς παλαιοτέραν εργασίαν του ό μεγάλος έρευνητής τής άρχαίας θρησκείας 
Μ. Nilsson χαρακτηρίζει τήν Δωδώνην «νησίδα έλληνικήν» έν μέσφ βαρβάρων λ 
Τελευταίως όμως διαγράψει κα! τήν νησίδα ταύτην έκ τού ελληνικού εθνογραφικού 
χάρτου 2.

Ή παρούσα όμως μελέτη μάς οδηγεί είς αντίθετον διαπίστωσιν, διότι ή αρχιτε
κτονική μορφή καί ή λατρεία τού 'Ιερού, είς όσην τουλάχιστον χρονικήν αναδρομήν 
κατέστη δυνατή ή παρακολούθησίς των, έχουν τά παράλληλό των είς πλεΐστα ελλη
νικά Ιερά.

Ή μορφή τού Ιερού άπό τών προϊστορικών, πάντως δέ άπό τών τελευταίων 
γεωμετρικών χρόνων, συγκειμένη εξ απλού περιβόλου-τεμένους, δεν άφίσταται τών 
λοιπών Τερών. Παρατηρεΐται βεβαίως έ'νεκα τής συντηρητικότητος τού πολιτισμού 
έπίμονος διατήρησις παλαιών τύπων αλλά τούτο δεν άποτελεΐ μοναδικήν έξαίρεσιν 
διότι τοιαύτη ήτο κα! ή μορφή πολλών Τερών τών αγροτικών περιοχών τής Ελλά
δος 3. Ούτε άλλωστε ή συντηρητικότης τού πολιτισμού, όφειλομένη είς τήν γεωγραφι
κήν ιδιομορφίαν τής Ηπείρου, μαρτυρεί περί τής εθνολογικής της υφής. Ό τύπος 
τού Ιερού μετά τεμένους δεν μετεβλήθη κα! κατά τήν έναρξιν τού 4ου π.Χ. αί. κα! μέ
χρι τής δύσεως τού αρχαίου κόσμου.

Δεν είναι διάφορος κα! ή ιστορία τής λατρείας τού 'Ιερού, περί τής οποίας έν 
συντομία έγινε παρεμπιπτόντως λόγος.

Είς τήν Δωδώνην διακρίνονται σαφώς τρεις λατρευτικά! φάσεις, ή λατρεία τού 
Διός, καλύπτουσα τούς ιστορικούς χρόνους κα! μέχρι τής τελευταίας μυκηναϊκής περιό
δου πιθανώτατα, κα! αί άρχαιότεραι ταύτης λατρεΐαι τής Δρυός κα! τής Γής.

Περί τής λατρείας τής Δρυός διετυπώσαμεν τήν γνώμην ανωτέρω ότι αυτή 
έφθασε πιθανόΐτατα έκ Βορρά. Αλλά τούτο δεν σημαίνει άναγκαίως κα! τον βαρ- 
βαρικόν χαρακτήρα τού 'Ιερού, όπως άκριβώς και ή άρχαιοτάτη μινωικής προελεύ- 
σεως δενδρολατρεία πολλών Τερών τής νοτίας Ελλάδος δεν αποκλείει τον ελληνικόν 
χαρακτήρα τούτων κατά τούς μετέπειτα χρόνους. "Αλλωστε ή έκ Βορρά δρυολατρεία 
δυνατόν νά μετεφέρθη είς τήν Δωδώνην υπό τών πρώτων Ίνδογερμανικών ελληνικών

1 Studien, σ. 6 καί 34 κ.έξ. 3 W. Dinsmoor, ε·ά. σ· 43, ίδέ καί άνωτ. σ. 45
2 G. Gr. Rel. I2, σ. 427.
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φύλων. Τοιαΰτα λείψανα παλαιάς λατρείας δρυός συναντώμεν εις το Ιερόν τοΰ Λυ- 
καίου Διός τής ’Αρκαδίας 1 και πιθανώς εις αύτήν την ’Ολυμπίαν, τών οποίων έν τού
τους την ελληνικότητα δεν δυνάμεθα να άμφισβητήσωμεν.

Επιβιώσεις τής αρχαιότατης ταΰτης λατρευτικής περιόδου είναι μερικά σύμβολα, 
διατηρηθέντα καθ’ όλην την ιστορικήν περίοδον, όπως ή δρυς, χρησιμεύσασα ως κα
τοικία τοΰ νέου θεοΰ, ό λάβρυς καί αί περιστεραί, ό ταύρος καί ό κάπρος1 2.

’Αναμφισβήτητος είναι επίσης ό χθόνιος χαρακτήρ τής λατρείας, συνήθης εις τά 
ελληνικά 'Ιερά, όπου έλατρεύθη ή προϊστορική Μεγάλη Θεά. ’Ίσως είς κανένα άλλο 
ελληνικόν Ιερόν δεν συναντώμεν τόσας πολλάς προϊστορικός επιβιώσεις, όσας εις τήν 
Δωδώνην.

Ακόμη καί τό όνομα τής Διώνης, τής συνεύνου τοΰ Διός, όπως καί ή έπίκλησις 
Ν άιο ς, φέρουν τήν σφραγίδα τής άρχαιοτάτης έλληνικότητος. Ή λατρεία τής Διώ
νης δεν φαίνεται εϊσαχθεΐσα μεταγενεστέρως, άλλ’ είναι ή διάδοχος τής προϊστορι
κής γυναικείας θεότητος, τής θεάς Γής-Φύσεως, διαμορφωθεΐσα κατά τούς τελευ
ταίους μυκηναϊκούς χρόνους, συμφώνως προς τάς πατριαρχικός αντιλήψεις τών Ελ
λήνων περί τής κοινωνίας τών θεών καί τών ανθρώπων, καί λαβοΰσα τό αντίστοιχον 
τοΰ κυριάρχου Διός όνομα3. Δεν είναι λογικόν νά δεχθώμεν ότι αΰτη είσήχθη βραδύ- 
τερον, ότε ώς σύζυγος τοΰ Διός κυριαρχεί ή "Ηρα.

Ή έπίκλησις Νάιος καί Φηγωναΐος σχετίζεται, ώς εϊδομεν, με τό ρήμα 
ναίω=κατοικώ. Τό μνημονευθέν χωρίον τοΰ Ησίοδου, νάϊον ά’ εν πυ&μένι φηγόν, 
παρέχει τό έτυμολογικόν αίτιον καί αποτελεί επομένως σοβαράν έ'νδειξιν περί τής άρ- 

χαιότητος τών ονομάτων τούτων.
Τήν ελληνικότητα προσέτι τοΰ Ίεροΰ υποδεικνύουν αί μυθολογικοί καί θρησκευ

τικοί παραδόσεις, αί άναφερόμεναι είς τήν ΐδρυσιν καί τήν ιστορίαν τούτου. Μερικοί 
όμως έξ αυτών είναι ασφαλώς μεταγενέστεροι, έκ λόγων πολιτικής σκοπιμότητος έπι- 
νοηθεΐσαι.

Είς τήν τελευταίαν κατηγορίαν ανήκουν οί συνδεόμενοι μέ τούς Μολοσσούς μΰ- 
θοι, τών οποίων ή κυριαρχία επί τοΰ Ίεροΰ άρχεται μέ τήν έ'ναρξιν τοΰ 4ου π.Χ. αί. 
ή περί τό τέλος τοΰ 5ου π.Χ. αί. Είς χαλκήν πλάκα τών χρόνων τής βασιλείας τοΰ Πύρ- 
ρου (Carapanos, σ. 39, 196 κ.έξ., πίν. XXII), τήν οποίαν ανέθεσαν είς τον Δία τής 
Δωδώνης ό Άγάθων έκ Ζακύνθου, υιός τοΰ Έχεφύλου, καί τό γένος αύτοΰ, αναγρά
φεται ύπερηφάνως ότι οί άφιερωταί υπήρξαν πρόξενοι τών Μολοσσών επί τριάκοντα 
γενεάς (1000 έ'τη), τής πρώτης γενεάς ύπολογιζομένης από τής Τρφάδος Κασσάνδρας, 
ίεροπόλου τοΰ ’Απόλλωνος καί αδελφής τοΰ Τρωός ήρωος Έκτορος 4. Κατ’ άλλην

1 Παυς. VIII 38, 4. Μ. Nilsson, G. Gr. Rel., I9, 
σ. 117 καί 400.

2 Είς ταΰτα προσθετέον καί τό Κεράς τής Άμα λ θείας 
έπί νομισμάτων τών Μολοσσών τών από τοΰ 350 κ.έξ. 
χρόνων, P.Franke, Die antiken Mtinzen von Epirus, 
σ. 95-96, σ. 101 102, κατηγορία IV, 1-3.

3 Πρβλ. ΕΥΡΙΠ. Αρχέλαος (εκδ. Ε. Siegmann,
άπόσπ. α Col. II, στ.47-48): τής δ' ομωνύμου Αιος πρό-

πολος Λίθινης είπε Τημένω τάδε. Άντιθέτως 6 Μ. NILS

SON, G. Gr. Rel. I9, σ. 427, ΰποσ. 4, υποστηρίζει δτι 
ή Διώνη είσήχθη μεταγενεστέρως είς τήν μυθολογίαν 
καί τήν λατρείαν (ίδέ καί άνωτ. σ. 127 κ.έξ.).

4 Carapanos, Dodone, σ. 39 καί 196 κ.έξ. (Egger), 

πίν. XXII. Ή άποψις τοΰ Christ (Rheinisches Mu
seum fiir Philologie 33, 1878, σ. 612), δτι ή γενεά τοΰ 
Άγάθωνος προήλθεν έκ τής σχέσεως τοΰ ’Απόλλωνος
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μαρτυρίαν (Ιδε καί άνωτ. σ. 125-6) ό Τρφς ήρως Αινείας κατά τό περιπετειώδες τα- 
ξίδιόν του φθάνει μετά τών συντρόφων του εις Δωδώνην, προερχόμενος έξ Άμβρα- 
κίας, διά νά πληροφορηθή παρά τοϋ θεού περί τής αποικίας, την οποίαν μέλλει νά 
ίδρυση (Διον. Αλικ. I 51). Έκεΐ συναντά τον Έλενον καί τούς λοιπούς Τρώας συν
τρόφους του. Τού γεγονότος τούτου μαρτύρια έδεικνύοντο έν Δωδώνη κρατήρες χαλ
κοί έπιγραφάΐς πάνν άρχαίαις, δηλονντες τους άναΰέντας ’.

Άμφότεραι αί περίεργοι παραδόσεις έχουν κοινήν προέλευσιν, τδ μυθολογικόν 
γενεαλογικόν δένδρον τής βασιλικής δυναστείας τών Μολοσσών. Κατά τάς συχνάς 
αρχαίας μαρτυρίας, ό Νεοπτόλεμος, ό μόνος υιός τού Άχιλλέως, έπιστρέφων έκ 
Τροίας, έγκατεστάθη έν Ήπείρφ, φέρων μεθ’ εαυτού ώς λάφυρον πολέμου την Άν- 
δρομάχην, τήν χήραν τού Έκτορος. Έκ τής σχέσεως ταύτης έγεννήθη ό Μολοσσός 
(Ευριπ. ’Ανδρομάχη, 1243 κ.έξ.), έκ τού οποίου κατήγετο ή ένδοξος δυναστεία τών 
Μολοσσών.Τού Νεοπτολέμου αγρίως δολοφονηθέντος έν Δελφοΐς, τήν χήραν Άνδρο- 
μάχην έλαβεν ώς σύζυγον ό Έλενος, αδελφός τού 'Έκτορος καί τής Κασσάνδρας. 
Ή πολιτική σκοπιμότης άμφοτέρων τών μυθολογικών παραδόσεων είναι ευκρινής. 
Οί Μολοσσοί, γενόμενοι κύριοι τού 'Ιερού (περί τό 400 π.Χ.), έπενόησαν τούς μύθους, 
ϊνα διά τών «ήρωικών» τούτων τίτλων κατοχυρώσουν τήν κυριαρχίαν των έπ’ αυτού 
Οί μύθοι οΰτοι λοιπόν δεν είναι αρχαιότεροι τού 4ου π.Χ. αί., ήτοι τού χρόνου τής 
καταλήψεως τής Δωδώνης υπό τών Μολοσσών. Μάλιστα ή περί τού Αίνείου παράδο- 
σις, ώς συνδεομένη μετά τής Άμβρακίας, τό πρώτον ύπαχθείσης υπό τούς Μολοσσούς 
κατά τούς χρόνους τού Πύρρου (295 π.Χ.), είναι κατά πάσαν πιθανότητα έπινόησις 
τού Ήπειρώτου Προξένου (3ου π.Χ. αί.), ιστορικού τής αυλής τών χρόνων τού Πύρρου, 
προς τον σκοπόν όπως καί ή Άμβρακία άποκτήση τούς μολοσσικούς μυθολογικούς 
τίτλους καί συνδεθή μετά τής Δωδώνης δι’ άρχαιοφανών ήρωικών παραδόσεων 2.

Άρχαιότερον όμως τού 4ου π.Χ. αί. είναι ασφαλώς τό προ-μολοσσικόν μυθολογι
κόν στρώμα, τό συνδεόμενον μέ τας θρησκευτικός παραδόσεις τών Θεσπρωτών καί μέ 
τήν ΐδρυσιν τού Ιερού, άνερχόμενον δε εις τήν 2“ν π.Χ. χιλιετηρίδα.

Εϊδομεν ανωτέρω (σ. 95-96) δτι ή παράδοσις τού Ηροδοτου (II 52 κ.έξ.) περί

μέ τήν Κασσάνδραν, όρθώς αποκρούεται υπό τής 
J. Davredx, La legende de la prophetesse Cassati- 
dre d’apres les textes et les monuments (Bibl. de 
la Faculte de Philos, et Lettres de l’Univ. de Lie
ge 94, 1942), σ. 86, ή οποία υποστηρίζει τήν άποψιν 
(σ. 86-87), δτι πρόγονος τοΰ Άγάθωνος θά υπήρξε καρ
πός τοΰ άνοσίου βιασμού τής Τρφάδος ίερείας υπό τοϋ 
Α’ίαντος τοϋ Λοκροΰ. Οί απόγονοι τοΰ Αΐαντος δηλαδή 
άπέτιον ποινήν διά τό διαπραχθέν ανοσιούργημα άπο- 
στέλλοντες επί 1000 έ'τη είς τόν ναόν τής Άθηνάς τοΰ 
’Ιλίου δύο παρθένους (ΛΥΚΟΦΡ. Άλεξ. 1141-1173). Έπ! 
τή συμπληρώσει χιλιετηρίδος τό ανάθημα τοϋ Άγάθω- 
νος είς τήν Δωδώνην σημαίνει τήν λύσιν τής ποινής. 
Άλλ’ ούτε ή έξήγησις αύτη είναι δυνατόν επίσης νά 
γίνη δεκτή. (Σχετικώς πλείονα είς τήν μελέτην μου 
περί τών γενεαλογικών μύθων τών Μολοσσών.)

1 Είναι πιθανωτάτη ή ύπόθεσις, δτι οί χαλκοί κρα

τήρες τοΰ Αίνείου είναι εκείνοι, οί όποιοι άπό τών υστέ
ρων γεωμετρικών χρόνων, ίστάμενοι έπί τών χαλκών 
τριπόδων, περιεστοίχιζον τήν ίεράν φηγόν (είκ. 91-92), 
άντικατασταθέντες κατά τό γ' τέταρτον τοΰ 4ου π.Χ. 
αίώνος διά τοΰ ίσοδομικοΰ περιβόλου. Διαφυλαχθέντες 
λόγω τής ίερότητος τών σκευών εντός τοΰ ναΐσκου ή 
άλλαχοΰ, συνεδέθησαν άπό τών χρόνων τοΰ Πύρρου, 
είς τούς όποιους ανάγεται, ώς πιστεύω, ό περί Αίνείου 
καί Δωδώνης μΰθος, μέ τήν έπίσκεψιν τοΰ Τρφός 
ήρωος ένεκα τής άρχαιοπρεπείας των. Ή ξενότροπος 
διακόσμησις τών τριπόδων (ίδέ σ. 126, ΰποσ. 1) καί αί 
έπί τών χειλέων τών κρατήρων (λεβήτων) ίστάμεναι πε
ρίεργοι μορφαί τής γεωμετρικής καί τής άνατολιζούσης 
περιόδου καθίστων τήν μυθικήν παράδοσιν πιστευτήν.

2 Πλείονα είς τήν μνημονευθεΐσαν ανωτέρω μελέ
την μου, Οί γενεαλογικοί μΰθοι τών Μολοσσών.
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τής ίδρύσεως χοΰ Ιεροΰ τής Δωδωνης υπό περιστεράς έξ Αίγΰπτου αποτελεί παραποίη
σαν τής πλέον αξιόπιστου εγχωρίου παραδόσεως περ'ι τριών περιστερών, άπεικονιζομέ- 
νων έπι τής γής (είκ. 79) εκατέρωθεν τού κορμού κα'ι επί τής κορυφής τής φηγού εις 
τό γνωστόν χαλκούν νόμισμα τού τέλους τού 4ου π.Χ. αίώνος.

Ταΰτην την φηγόν, άρχικώς θεότητα, έπεχείρησε να κόψη διά πελέκεως δρυτόμος 
τις, ό Μανδΰλας, όργισθε'ις κατά τού δένδρου, άποκαλύψαντος την ύπ’ αυτού κλοπήν 
βοσκημάτων γείτονος βουκόλου ’. Τότε ή πέλεια, άνακύψασα έκ τοΰ δένδρου, παρήγ- 
γειλεν εις αυτόν νά μη έπιχειρήση τό ανοσιούργημα τούτο. Ή παράδοσις φαίνεται νά 
είναι παρα?ν.λαγή άρχαιοτέρου μιίθου, συνδέοντος τον δρυτόμον Έλλόν (έπώνυμον τών 
Σελλών) μετά τής δρυός, τής περιστεράς καί τοΰ πελέκεως !. Ό πέλεκυς (λάβρυς) είναι 
τό δργανον, διά τού όποιου θύεται εις την Μεγάλην Θεάν τής Κρητομυκηναϊκής λα
τρείας ό ιερός ταύρος, τού οποίου επίσης ικανά στοιχεία άνευρίσκομεν εις την λατρείαν 
τής Ηπείρου, περιστερά δε ή επιφάνεια τής Θεάς, αύτή ή Θεά. 'Ώστε αρχικός πυρήν 
τού μύθου είναι ή άντίθεσις τού Έλλοΰ, επωνύμου τού φύλου τών Σελλών, προς την 
λατρείαν τής Δρυός, έπιχειρούντος νά κόψη ταύτην. Ή επιφάνεια όμως τής Θεάς Γής 
(περιστεράς) άποτρέπει αυτόν άπό τού εγχειρήματος καί σώζει τό θειον δένδρον.Πάντα 
τά στοιχεία ταύτα ανευρίσκονται εις την λατρείαν τής Δωδώνης. 'Ικανός αριθμός λίθι
νων προϊστορικών πελέκεων καί χαλκών λάβρεων3, ομοιωμάτων περιστερών καί απει
κονίσεις τού ιερού ταύρου εντός στεφάνου δρυός επί ’Ηπειρωτικών νομισμάτων, μαρ
τυρούν περί τής σχέσεως τής Γής προς την λατρείαν έν Δωδώνη.

Σύντομος αναδρομή εις την παλαιοτέραν λατρείαν τής ’Ολυμπίας καθιστά φανερά 
τά κοινά σημεία τών δύο παναρχαίων 'Ιερών είς τά δύο πέρατα τής δυτικής ελληνικής 
χερσονήσου 4.

Ή στενή όμοιότης τής τοπικής μονοχρώμου κεραμεικής τών μεσοελλαδικών χρό
νων καί τής άμαυροχρώμου γραπτής τύπου Μπουμπούστι τών υστεροελλαδικών χρό
νων μαρτυρεί περί τής συγγένειας τών φύλων, τά όποια έγκατεστάθησαν κατά μήκος 
τής δυτικής Ελλάδος κατά τήν διάρκειαν τής εποχής τού χαλκού 6.

Καί είς τήν ’Ολυμπίαν επίσης είχε προηγηθή τής λατρείας τού Διός ή χθονία λα
τρεία τής Γής (Παυς. V 14, 10) επί τών νοτιοδυτικών υπωρειών τού Κρονίου 6,

1 Πρόξενος είς ΣΧΟΛ. Όδυσσ. ξ 327.
2 Β. Schweitzer, Herakles, 1922, σ. 48 κ.έξ. 

A. Lesky, Wiener Studien, 46 47, 1927-29, σ. 48 κ.έξ. 

Ίδέ και ο. 22, ύποσ. 1.
3 Τοιοΰτοι χαλκοί διπλοί πελέκεις εύρέθησαν εις τήν 

Δωδώνην (ΠΑΕ 1952, σ. 290, είκ. 12-12α. Τό Έργον 
1959, σ. 76, είκ. 81 τής YE III περιόδου πιθανώς’ 
πρβλ. W.Heurti,ey, Preh Maced., σ. 231, είκ- 104bb). 
Σχετικώς και ανωτέρω σ. 22, ύποσ. 1.

4 Κατά τήν διάρκειαν τής έκτυπώσεως τής πα- 
ρούσης εργασίας έλαβον γνώσιν τής μελέτης τοΰ 
Η. V. Hermann, Zur altesten Geschichte von 
Olympia, AM 77 1962, σ. 3-34, ή όποια συνοψίζει τά 
συμπεράσματα τών νεωτέρων ερευνών περί τής άρχαιο- 
τάτης λατρείας τής ’Ολυμπίας. Κατωτέρω παραπέμπο- 
μεν κυρίως είς τήν εργασίαν αυτήν, ένθα καί πλήρης

βιβλιογραφία.
5 Fr. Weege, AM 36, 1911, σ. 164 κ.έξ. καί 

175-176, είκ. 20 b, c (’Ολυμπία). Σ. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΠΑΕ 
1951. σ. 178-183, 1952, σ. 369-374 (Καστρίτσας).

6 Hermann, έ.ά. σ. 10-12. Προϊστορική είναι επί
σης ή λατρεία τής Είλειθυίας μέ τόν παΐδα Σωσίπολιν 
(ΠΑΥΣ. VI 20, 4 κ.έξ.), τής οποίας τό 'Ιερόν ταυτίζει ό 
Hermann (έ.ά. σ. 7-10, είκ. 1) μέ τά ερείπια τοΰ αρχαϊ
κού ναΐσκου, δυτικώς τοΰ θησαυροΰ τών Σικυωνίων, 
καί μέ τόν πρός Νότον βωμόν. ’Αβέβαιος όμως είναι ό 
χρόνος τής έμφανίσεως τής λατρείας τής Ήρας, ή οποία 
κατά τήν έπικρατεστέραν άποψιν έφθασεν είς τήν ”Αλ- 
τιν μέ τά δωρικά φϋλα, συγχρόνως μέ τόν Δία, διότι 
κατά τόν ΠΑΥΣΑΝΙΑΝ (V 16, 1) τό Ήραΐον έκτισεν ό 

Όξυλος οκτώ έτη μετά τήν κατάλη\|ην ύπ’ αύτοΰ τής 
βασιλείας.
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αναγόμενη εις τούς μεσοελλαδικούς χρόνους ή και ένωρίτερον, συμφώνως προς τα. τε
λευταία ευρήματα υπό την βόρειον πλευράν τοΰ σταδίου λ

Και εις την ’Ολυμπίαν προσέτι δυνάμεθα νά δεχθώμεν παλαιοτάτην δενδρολα
τρείαν, συνδεομένην μέ την άγριελαίαν τοΰ Ήρακλέους, ή οποία εύρίσκετο βορείως 
τοΰ ναοΰ τοΰ Διός, πλησίον τοΰ Πελοπίου (Παυς. V 14, 3)2, ή ακόμη καί μέ την 
δ ρ ΰ ν, συμφώνως προς μερικάς ενδείξεις, τάς όποιας είναι δυνατόν νά συναγάγωμεν 
εκ τών ειδήσεων τοΰ Παυςανιου 3.

Τής λατρείας ταΰτης άνάμνησις διετηρήύη πιΟανώτατα εις τον μύθον περί τοΰ 
φόνου τοΰ Οίνομάου, έκπροσωποΰντος την παλαιοτέραν λατρείαν, υπό τοΰ Πέλοπος, 
επωνύμου τής χώρας, συμβολίζοντος την έπικρατήσασαν νέαν λατρείαν κατά τούς μυ
κηναϊκούς χρόνους 4. ’Αντίστοιχος είναι ό μύθος τοΰ Έλλοΰ, έπιχειρήσαντος νά κόιβη 
διά τοΰ πελέκεως τήν Εεράν φηγόν τής Δωδώνης, εις τον όποιον διεκρίναμεν τον αντα
γωνισμόν τής νέας θεότητος κατά τής παλαιοτέρας δρυολατρείας. Εις τό νοτιοδυτικόν 
έξαρμα τοΰ Κρονίου ό Παυσανίας (V 14, 10) αναφέρει 'Ιερόν τής Γής, τό Γαΐον, μέ 
βωμόν εκ τέφρας καί χάσμα γής (τό στόμιον) °, ώς καί την ύπαρξιν εκεί αρχαιότατου 
μαντείου τής Γής, τό οποίον έχαιρε μεγάλου σεβασμού καί κατά τούς χρόνους τοΰ 
Πίνδαρου 1 2 3 * * 6. Οι χρησμοί ενταύθα έδίδοντο είτε δι’ έμπυρομαντείας είτε διά φθόγγων 
καί ήχων7, ώς περίπου εν Δωδώνη διά τοΰ θροίσματος τών φύλλων τής φηγού, τής 
πτήσεως καί τών κρωγμών τών περιστερών. Άμφότερα τά 'Ιερά ώφειλον την πα- 
λαιοτέραν φήμην των εις την λειτουργίαν μαντείου.

Ή παρουσία εις την ’Άλτιν πολυαρίθμων χαλκών τριπόδων άπό τών πρωτο
γεωμετρικών χρόνων καί εξής υποβάλλει τό ερώτημα, τό όποιον πρώτος έθεσεν ό 
Furtwangler (άνωτ. σ. 126), εάν ούτοι συνδέονται όντως μέ την ?ιειτουργίαν τοΰ 
μαντείου, άποψις την όποιαν ενισχύουν οί μαντικοί τρίποδες τής Δωδώνης8.

1 Πρβλ. όστρακα φιαλών τής ΠΕ περιόδου, 
BCH 84,1960,0.714. Hermann, ε.ά. σ. 25 και 34. 
Ε. ΚϋΝΖΕ, ΑΔ 1961/62 (Χρονικά), σ. 109, πίν. 122.

2 Hermann, ε.ά. σ. 17 και ύποσ. 64. U. Jantzen, 
Olympia in der Antike, Ausstellung Essen 1960, 
o. 16.

3 Μέ τήν δρυολατρείαν πρέπει ίσως νά συνδέσοομεν
τούς έκ δρυός κίονας τοΰ 'Ηραίου τής "Αλτεως, είς τών
οποίων διετηρεϊτο εις τόν οπισθόδομον μέχρι τών χρό
νων τοΰ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ (V 16, 1). Ό Οίνόμαος επίσης
δυνατόν νά σημαίνη τήν δρυολατρείαν, συμφώνως πρός 
παράλληλον μΰθον περί τοΰ άγώνος τοΰ Κλιτού καί 
τοΰ Δρύαντος διά τήν Θρασσαν Παλλήνην, άπολή- 
ξαντος είς τόν φόνον τοΰ Δρύαντος υπό τοΰ Κλιτού 
καί τής Παλλήνης (Α.Β Cook, Class. Rev. 1903, 
σ. 270-271). Είς τό κέντρον τής "Αλτεως είδεν ό ΠΑΥ

ΣΑΝΙΑΣ (V 20, 6) ξύλινον κίονα, προστατευόμενον διά 
στέγης επί κιόνων, λείψανον έκ τοΰ υπό τοΰ Διός κε- 
ραυνωθέντος οίκου τοΰ Οίνομάου, πιθανώς δρύινον, 
έ'νεκα τής διατηρήσεώς του μέχρι τοΰ 2ου μ.Χ. αί. 
(Πρβλ. καί τό ναόσχημον μνήμα, πιθανώς τοΰ Όξύλου, 
είς τήν αγοράν τών Ήλείων, ένθα κτίσμα άνευ τοί

χων, τοΰ οποίου ή οροφή έφέρετο επί δρύινων κιόνων, 
ΠΑΥΣ. VI 24, 9.) Περί τής σχέσεως τοΰ κίονος τού
του μέ τήν κιονολατρείαν ίδέ σχετικήν βιβλιογραφίαν είς 
Hermann, ε.ά. σ. 23, ύποσ. 88.

4 Είς τό γεγονός επίσης, δτι ό τάφος τοΰ Οίνο
μάου έκειτο έκτος τής "Αλτεως, πέραν τοΰ Κλαδέου 
(ΠΑΥΣ. VI 24, 9), έν άντιθέσει πρός τό Πελόπιον είς 
τό κέντρον τοΰ Ιερού, ύποκρύπτεται άντίθεσις τής 
λατρείας τοΰ Πέλοπος έναντι τής παλαιοτέρας (πρβλ. 
τούς τάφους τοΰ Άγαμέμνονος καί τοΰ Αίγίσθου έντός 
καί έκτος τοΰ περιβόλου τών Μυκηνών).

5 Τοιοΰτο χάσμα, τό μέγαρον, σχετιζόμενον μέ τήν 
λατρείαν τής Γής, διεπιστώθη έπίσης είς τήν Δωδώνην, 
ώς καί προϊστορική εστία μέ τέφραν, ΒΔ. τοΰ ναΐσκου.

6 Περί τοΰ ύμνου είς Δωδώνην τοΰ Πινδάρου, ίδέ 
άνωτ. σ. 169, ύποσ. 1.

7 Φωνάν άκούειν ψενδέων αγνωοτον (ΠίΝΔ. Όλ. VI 
122 κ.έξ.).

8 Πρβλ. καί Hermann, έ. ά. σ. 11 καί ύποσ. 46. 
Άντιθέτως ό Fr. Wielemsen, Jdl 70,1955, σ. 85κ.έξ., 
άποκρούει τήν σχέσιν τοΰ δελφικού τρίποδος πρός τάς 
μαντείας.
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Εις ταΰτα δυνάμεθα τέλος νά προσθέσωμεν καί τάς από των γεωμετρικών χρόνων 
λοιπάς αντιστοιχίας, όφειλομένας πιθανώς εις άποίκους Ήλείους (άνωτ. σ. 126).

*
* *

Τό "Ιερόν διετήρησε την άρχέγονον μορφήν τής υπαίθρου λατρείας όχι μόνον μέ
χρι τοΰ 4ου π.Χ. αί., ότε τούτο περιεβάλλετο υπό τριπόδων, άλλα καί βραδύχερον, ότε 
ό χώρος τής λατρείας περιεκλείσθη έντός στοών περί τάς άρχάς τοΰ 3ουαίώνος. Έκ τών 
άνασκαφών έν Δωδώνη καί αλλαχού προκύπτει ότι ή χειροποίητος κεραμεική τής 31!? - 
2“ς π.Χ. χιλιετηρίδος διετηρήθη μέχρι τού τέλους τού 5ου ή τών αρχών τού 4ου π.Χ. αίώ- 
νος. Ή συντηρητικότης αυτή τών Ηπειρωτικών φύλων εξηγεί διατί πολλοί κλασσικοί 
"Ελληνες (Θουκυδίδης II 80,5-6) έθεώρουν τούς Ήπειρώτας βαρβάρους καί μάλιστα 
κατά τούς χρόνους τής κλασσικής ώριμότητος τού ελληνικού πολιτισμού (Παρθενών, τρα
γωδία, φιλιοσοφία). Βεβαίως ενταύθα ή λέξις βάρβαρος δεν έ'χει εθνολογικήν έ'ννοιαν, άλλ’ 
είναι δηλωτική τού τρόπου βίου καί πολιτισμού λ Τήν βαθμίδα τού πολιτισμού τών 
πρωτογόνων τούτων Ελλήνων μαρτυρεί επίσης καί ή απουσία έκ τού Ιερού παντός λει_ 
ψάνου μονίμου οικοδομής, άρχαιοτέρου τού 4ου π.Χ. αί. Ούδέν τεμάχιον κεράμου στέ
γης εύρέθη άρχαιότερον τού 4ου π.Χ. αί. 2, διότι μέχρι τότε οι κάτοικοι τής Δωδώνης 
κατφκουν εις καλύβας, κατεσκευασμένας εξ εύφθάρτων υλικών. Τοιαύτης καλύβης ελ
λειψοειδούς σχήματος, ούχί άρχαιοτέρας τού πρώτου ναού, λείψανα εΰρέθησαν έντός 
τού οικοδομήματος Ε1 (πίν. 2 κ-κ5). Εις τοιαύτας καλύβας διαιτώμενοι οί ιερείς τού 
μαντείου έ'ζων πράγματι πρωτογόνως. Τούτο ίσως έξηγεΐ τον ομηρικόν χαρακτηρι
σμόν τών ιερέων τούτων (Ίλ. Π 233 κ.έξ.), άμφί δε Σελλοϊ σοϊ ναίονσ ύποφήται άνιπτό- 
ποδες χαμαιεϋναι.

Συνήθως ή άνιπτοποδία θεωρείται ασκητική πράξις βαρβαρική, άγνωστος εις τήν 
άρχαίαν ελληνικήν λατρείαν. Ό συ?ιλογισμός περιέχει λήψιν ζητουμένου. Γνωρίζομεν 
μερικώς μόνον τήν ιεροτελεστίαν τών νεωτέρων ιστορικών χρόνων, όχι όμως καί τήν άρ- 
χαιοτέραν καί τήν προϊστορικήν. Εις τήν Δωδώνην διεπιστώσαμεν τήν ΰπαρξιν πολλών 
άρχαιοτάτων έπιβιώσεων, ώς τοιαύτην δε δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν καί τήν άνιπτοπο- 
δίαν τών ύποψητών τού θεού. ’Άλλωστε ανάλογοι θρησκευτικοί συνήθειαι ασκητικής 
έξεως δεν είναι άγνωστοι εις τήν άρχαίαν Ελλάδα. Τήν έξήγησιν τού φαινομένου καί 
τον λόγον τής διατηρήσεώς του άνεπτύξαμεν ανωτέρω 3.

Δεν υπάρχει λοιπόν βάσις εις τον ισχυρισμόν περί βαρβαρικής Δωδώνης. Ό μελε
τών τήν ιστορίαν τοΰ 'Ιερού καί τής λατρείας σχηματίζει τήν πεποίθησιν ότι συνανα
στρέφεται πανάρχαιον θρησκευτικόν χώρον, όπως καί εις τά λοιπά αρχαιότατα ελλη
νικά Ιερά, καί ότι συνδιαλέγεται με τήν άρχαίαν παράδοσιν, χωρίς τήν παραμικρόν 
ύποι|παν περί βαρβαρικής καταβολής ή έπιμειξίας του.

Άλλ’ έάν τό 'Ιερόν τής Δωδώνης ύπήρξεν ανέκαθεν ελληνικόν, δυσκόλως δύναται

1 Ό Πρόδικος (ΠΛΑΤ. Πρωταγόρας, 341c) εν φωνί] βαρβάρφ τε&ραμμένος. 

χαρακτηρίζει επίσης τήν λεσβιακήν διάλεκτον βάρβαρον, 2 Ίδέ άνωτ. σ. 114, ύποσ. 1.
όμιλών περί τοΰ Λεσβίου Πιττακοΰ, are Χέαβιος ων και 3 Άνωτ. σ. 29, ύποσ. 4.
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νά εύσταθήση και ό χαρακτηρισμός του ώς ελληνικής νησΐδος έν μέσω βαρβάρων. 
Διότι δΰο υποθέσεις είναι δυναταί: ή έσεβάσθησαν οί βάρβαροι την ιερότητα τοΰ χώ
ρου ή όχι. Εις την τελευταίαν όμως περίπτωσιν γεννάται ή εύλογος απορία: ήτο δυνα
τόν νά έπιζήση ελληνικόν Ιερόν μεταξύ βαρβάρων έπί δύο τουλάχιστον χιλιετηρίδας 
καινά ανέχονται οί τελευταίοι οΰτοι την διά μέσου τής χώρας των συχνήν έπικοινωνίαν 
τών Ελλήνων μέ τό αλλόφυλον προς αυτούς Ιερόν; Τά ποικίλα χαλκά ευρήματα 
από τοΰ 8ου π.Χ. αί. τουλάχιστον μαρτυρούν περί τής συνεχούς επικοινωνίας τοΰ Ιερού 
μετά τής λοιπής Ελλάδος. "Αν πάλιν οί βάρβαροι έσεβάσθησαν τούτο, τότε πού είναι 
τά απτά δείγματα τού σεβασμού των τούτου; Διότι τά πλεΐστα τών ευρημάτων είναι 
έλ?ιηνικά, τά δέ βορείου προελεύσεως αφιερώματα, όφειλόμενα είτε εις βαρβάρους 
προσκυνητάς είτε εις βορείους "Ελληνας, είναι έλάχιστα. 'Η είκών τών ευρημάτων δεν 
είναι διάφορος τών αφιερωμάτων τών λοιπών έλ?ιηνικών Ιερών, όπου επίσης εύρί- 
σκομεν βορείου τύπου ευρήματα.

Δεν δυνάμεθα λοιπόν νά συμφωνήσωμεν ούτε προς την άποψιν περί βαρβαρικής 
Δωδώνης ούτε προς την άποψιν περί νησΐδος ελληνικής. Τά πέριξ τής Δωδώνης Ηπει
ρωτικά φύλα, οί Θεσπρωτοί, υπήρξαν οί προϊστορικοί "Ελληνες κάτοικοι τής Ήπείρου> 
περιορισθέντες άπύ τών χρόνων τής μεγάλης εισβολής (1200 π.Χ. περίπου) άπό τής 
Δωδώνης μέχρι τού Ίονίου ’. Κλάδος τού μεγάλου τούτου φύλου οί Θεσσαλοί, κατέ- 
χοντες τά ανατολικά διαμερίσματα τής Ηπείρου, υπό τούς οποίους άλλα μικρότερα 
Ηπειρωτικά φύλα 1 2, κατέφυγον εξ αιτίας τής εισβολής εις την ΰπ’ αυτών άποκληθεΐ- 
σαν Θεσσαλίαν (Ηροδ. VII 176). Ή μορφή λοιπόν τού Ιερού, ή ιστορία τής λατρείας» 
τά ιερά σύμβολα τού Διός καί τής Διώνης, αί προϊστορικαί επιβιώσεις, ό χαρακτήρ τής 
λατρείας, ja ονόματα Νάιος, φηγός, Διώνη, οί μύθοι μαρτυρούν περί τής άναμφισβητή- 
του άρχαιοτάτης έλληνικότητος τού Ιερού 3.

1 2. I. Δακαρης, ΑΕ 1956, σ. 130, 141, 144-45.
2 Αύτ. σ. 114 κ.έξ·
3 Τήν περί τής έθνικότητος τών αρχαίων Ήπειρωτών 

σχετικήν βιβλιογραφίαν καί προσθέτους παρατηρήσεις 
ίδέ παρά Μ. Sakem-ariou, Ra migration, σ. 260 
κ.έξ. Πρβλ. καί 2. I. ΔΑΚΑΡΗΝ, ΑΕ 1956, σ. 146 κ.έξ.

Ίδίςι ίδέ τήν πρόσφατον μελέτην τοΰ Ε. RepOrE, 

Ricerche, σ. 66-108. Τήν ελληνικότητα τών θρησκευ
τικών καί μυθολογικών παραστάσεων τών Ήπειρωτών 
διαπιστώνει επίσης ό Ρ. Franks,Die antiken Miinzen, 
σ. 94-97, έπί τή βάσει τών συμβόλων έπί τών ’Ηπειρω
τικών νομισμάτων,
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