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ΜΝΗΜΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΔΑΚΑΡΗ 

(1916 - 1996)*

Τα περιορισμένα πλαίσια του προλογικού αυτού σημειώματος δεν 
επαρκούν να παρουσιάσουμε την προσωπικότητα και το επιστημονικό 
και διδακτικό έργο του καθηγητή Σωτήρη Δάκαρη, ούτε να αποδώσουμε 
στον ίδιο την οφειλόμενη τιμή, αναγνώριση και ευγνωμοσύνη για τη με
γάλη και πολυσήμαντη προσφορά του στην επιστήμη της αρχαιολογίας 
και ειδικότερα στην αρχαιολογία της Ηπείρου.

Ο καθηγητής Σωτήρης Δάκαρης ανάλωσε τη ζωή του όχι μόνο στην 
έρευνα, μελέτη, προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών θησαυρών 
της ιδιαίτερης πατρίδας του, αλλά και στη μετάδοση του αστείρευτου 
πλούτου των γνώσεών του και των μυστικών της αρχαιολογικής επιστή
μης στους μαθητές και στους συνεργάτες του.

Πρωτοπόρος στην αρχαιολογική έρευνα της Ηπείρου, βαθύς γνώστης 
και ερμηνευτής της μυθολογίας, της ιστορίας και της αρχαιολογίας της, 
περπάτησε ακούραστα κάθε μονοπάτι της γής της για την αναγνώριση των 
αρχαίων ερειπίων της. Έφυγε, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο και πο
λύτιμο συγγραφικό έργο, το οποίο μας δίνει σήμερα τη δυνατότητα να 
ανασυστήσουμε την επιστημονικά ορθή εικόνα της αρχαίας Ηπείρου και 
να ξεκινήσουμε από σωστές βάσεις τη δική μας έρευνα.

Ο καθηγητής Δάκαρης υπηρέτησε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία σε 
εποχές ηρωικές, όταν ο αρχαιολόγος ήταν συγχρόνως τεχνικός, λογιστής, 
γραφέας και φύλακας, υπεύθυνος για την προστασία, τη μελέτη και την 
αξιοποίηση των μνημείων όλων των εποχών. Με το ίδιο ζήλο, που ασχο
λήθηκε με τα μνημεία της αρχαιότητας, αφοσιώθηκε στη στερέωση πλή
θους μεταβυζαντινών εκκλησιών και άλλων σύγχρονων μνημείων, στη 
διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα του Κάστρου των Ιωαννίνων

* Βιογραφικά στοιχεία και εργογραφία, βλ. «Φηγός», Τιμητικός τόμος για τον καθη
γητή Σ. Δάκαρη, έκδοση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1994, σ. 13-20.
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και του νησιού της Παμβώτιδας και τόσων άλλων νεότερων οικισμών. Το 
ενδιαφέρον του να εντοπίσει τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας στην 
Ήπειρο, από τα προϊστορικά χρόνια ως τη νεότερη περίοδο της ιστορίας 
της, είχε ως αποτέλεσμα να έχει συνολική εποπτεία, σε αδιάσπαστη συνέ
χεια, όλου του πολιτισμού της πατρίδας του. Στην ενοποιητική αυτή μα
τιά του, που συναιρεί τον Ελληνισμό με το Χριστιανισμό, οφείλεται και η 
μεγάλη απήχηση που έχει το επιστημονικό έργο του, το οποίο χαρίζει σε 
όλους εμάς απροσδόκητα διεισδυτικές και διαφωτιστικές απόψεις για 
πράγματα που ίσως δεν τα υποψιαζόμασταν καν.

Ο καθηγητής Δάκαρης δεν είδε τα μνημεία της Ηπείρου μόνο με τα μά
τια της γνώσης, αλλά και της ψυχής. Γι αυτό και ανέσκαψε με την ίδια αγά
πη τα μεγαλοπρεπέστερα ιερά και δημόσια κτίρια και τα ταπεινότερα 
ιδιωτικά σπίτια και τους τάφους των απλών ανθρώπων. Από την πληθώ
ρα τα)ν ανασκαφών , που διενήργησε κατά τη διάρκεια της θητείας του 
στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, πολύ ενδεικτικά αναφέρουμε το Καλπάκι, 
το Νεοχωρόπουλο, τη Δουρούτη, τον Κερασσώνα, το Μιχαλίτσι, την αρ
χαία Αμβρακία, τη Νικόπολη. Παράλληλα ανέλαβε τη διεξαγωγή συστη
ματικών ανασκαφών στην Εφύρα, το Νεκρομαντείο, την Καστρίτσα, την 
Κασσώπη και τη Δωδώνη, εκπροσωπώντας την εν Αθήναις Αρχαιολογική 
Εταιρεία, καθώς και τη διενέργεια ερευνών στο λεκανοπέδιο των Ιωαννί- 
νων, με επίκεντρο την πρωτεύουσα του φύλου των Μολοσσών, Πασσα- 
ρώνα. Συγχρόνως φρόντισε για την αναστήλωση των μνημείων, την προ
στασία και ανάδειξη των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων, για την 
ίδρυση των Μουσείων Ιωαννίνων και Νικοπόλεως, την κατασκευή του οι- 
κίσκου των ανασκαφών στη Δωδώνη, και αργότερα στην Κασσώπη, και 
τόσα άλλα, που δύσκολα απαριθμούνται. Όλα ήταν έργο ενός ανδρός, ο 
οποίος ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από ένα σκοτεινό δωματάκι στο 
Τζαμί των Ιωαννίνων, όπου στεγάζονταν τότε η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
και η Αρχαιολογική Συλλογή, ως μοναδικός υπάλληλος και προϊστάμε
νος του εαυτού του, με άμισθη βοηθό την αγαπημένη του γυναίκα Αλίκη, 
που ήταν πάντοτε το στήριγμά του.

Εξίσου δύσκολη, αλλά και εξαιρετικά γόνιμη, υπήρξε και η σταδιο
δρομία του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο τίμησε με τη ζωή του 
και το έργο του και γι αυτό κέρδισε την εκτίμηση των συναδέλφων του και 
την αγάπη και το σεβασμό των μαθητών και των συνεργατών του. Στο ξε
κίνημα του Πανεπιστημίου, μεταξύ των άλλων πέντε πρώτων καθηγητών, 
αυτός, ο μοναδικός Ηπειρώτης, αποτέλεσε το θεμέλιο του Ιδρύματος και 
τη ρίζα του. Γιαννιώτης ο ίδιος πρωτοέδεσε το Πανεπιστήμιο με την πόλη
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αλλά και με τον ευρύτερο Ηπειρωτικό χώρο, που τον γνώριζε ως αρχαιο
λόγος καλύτερα από κάθε άλλον, και όπου είχε αναπτύξει ήδη πολύχρονη 
και σημαντική κοινωνική δράση, ιδιαίτερα στον τομέα του πολιτισμού. 
Όμως, όπως είναι γνωστό, η δραστηριότητά του αυτή, σε συνδυασμό με την 
ευρύτητα των αντιλήψεων του και τη ριζοσπαστική διδασκαλία του, δεν 
εκτιμήθηκε. Το έργο του υπονομεύθηκε από αδαείς, με αποτέλεσμα να απο
μακρυνθεί από τα καθήκοντα του κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Έτσι, 
για επτά χρόνια, εσίγησαν η ζωντανή διδασκαλία, τα σεμινάρια και οι 
ασκήσεις του μόνου Ηπειρώτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Ηπείρου.

Και τότε, όπως θυμούνται αγαπημένοι του συνάδελφοι, έγινε κάτι πα
ράξενο και συγχρόνως αυτονόητο. Το Πανεπιστήμιο συνέχισε τη ζωή του, 
αλλά ένα μεγάλο κομμάτι από την πραγματική του υπόσταση μεταφέρθη
κε στο σπίτι του καθηγητή Δάκαρη, στο διαμέρισμα της οδού Καλούδη, 
όπου σχηματίστηκε και λειτούργησε ως τη μεταπολίτευση ένα δεύτερο 
ιδεολογικό κέντρο.

Όμως, ούτε το ερευνητικό και επιστημονικό έργο του καθηγητή Δάκαρη 
σταμάτησε την περίοδο αυτή. Ως νέος Παυσανίας, διασχίζει την Ήπειρο 
από άκρου εις άκρον για την τοπογραφική αποτύπωση των αρχαίων ερει
πίων της, τα σχέδια των οποίων περιλαμβάνονται αργότερα σε δύο θεμε
λιώδεις δημοσιεύσεις για την οικιστική οργάνωση της αρχαίας Ηπείρου.

Με την επάνοδό του στο Πανεπιστήμιο, ανέλαβε και πάλι τον πρώτο 
ρόλο και στήριξε με όλες του τις δυνάμεις την ομαλή μετάβαση στο νέο εκ
παιδευτικό σύστημα. Πρύτανης στα δύσκολα πρώτα χρόνια της μεταπο
λίτευσης, με τις πανεπιστημιακές συγκρούσεις, τις πολλές δίκες και τις 
ταραχές. Ίσιο, αυστηρό , αμετακίνητο, συγκρατημένο, με συνέπεια και ευ
θυκρισία τον θυμούνται οι συνάδελφοί του. Με καθαρή, πρακτική σκέψη, 
προχώρησε το οικοδομικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου και με πολλές 
άλλες ιδιότητες ( Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος, Διευθυντής Τομέα 
και Καθηγητής) έμεινε ως το τέλος να υπηρετεί το Ανώτατο Εκπαιδευτι
κό Ίδρυμα της Ηπείρου με τις διδακτικές, επιστημονικές, καθοδηγητικές 
και διοικητικές του ικανότητες.

Ως αρχαιολόγος, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την οργάνωση του Τομέα 
Αρχαιολογίας και τη στελέχωσή του με διδακτικό και τεχνικό προσωπι
κό. Σ ' αυτόν οφείλεται η δημιουργία της Βιβλιοθήκης του Σπουδαστηρί
ου Αρχαιολογίας, της Φωτοθήκης, της Διδακτικής Συλλογής οστράκων 
και έργων αρχαίας Τέχνης, του Αρχείου των ανασκαφών της Ηπείρου, 
και τόσων άλλων.

Κατά τη διάρκεια της καθηγητικής του σταδιοδρομίας, δίδαξε ευρύ
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φάσμα γνωστικών αντικειμένων: Παλαιολιθική Τέχνη, Προϊστορική Αρ
χαιολογία, Αρχαία Ελληνική Τέχνη (αγγειογραφία, γλυπτική, αρχιτεκτο
νική) καθώς και ειδικά θέματα από την Αρχιτεκτονική και την Τοπογρα
φία της αρχαίας Ελλάδας.

Πολέμιος της θεωρητικής αρχαιολογίας, της “αρχαιολογίας της πολυ
θρόνας”, όπως την έλεγε ειρωνικά , παράλληλα με τη διδασκαλία του, 
“οργώνει” κυριολεκτικά με τους φοιτητές του τον Ηπειρωτικό και τον ευ
ρύτερο Ελλαδικό χώρο σε μοναδικές εκπαιδευτικές εκδρομές.

Υπέρμαχος της μάχιμης, ζωντανής, ανασκαφικής αρχαιολογίας, συ
γκροτεί εμάς τους συνεργάτες του σε επιστημονική ομάδα με σκοπό την 
έρευνα και την προβολή της αρχαίας Ηπείρου. Έτσι, είχαμε τη μεγάλη τύ
χη να συνεργαστούμε μαζί του στις συστηματικές ανασκαφές της Δωδώ
νης , του Νεκρομαντείου, του Ορράου και της Κασσώπης και να διδα
χθούμε πολλά από το ήθος και τη σοφία του, από την αγάπη του για τα 
μνημεία , την ιστορία αλλά και τη φύση της ιδιαίτερης πατρίδας του, που 
είναι και δική μας πατρίδα. Πνεύμα ανοιχτό ο ίδιος, με πίστη στη συλλο
γική δουλειά και στη διεπιστημονική συνεργασία και με σεβασμό στην 
εξειδίκευση, στις δυο τελευταίες ανασκαφές, στο Όρραον και στην Κασ- 
σώπη, συνεργάζεται με τους αρχιτέκτονες-αρχαιολόγους W. Hoepfner 
και Ε. L. Schwandner στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος του Αρχαι
ολογικού Ινστιτούτου του Βερολίνου για την Αρχαία Ελληνική Πόλη.

Ο καθηγητής Δάκαρης παρουσίασε την εικόνα της αρχαίας Ηπείρου, 
όπως διαμορφώθηκε από τα πορίσματα των ερευνών του και των νέων 
ανασκαφών, σε Διεθνή Συνέδρια και σε διαλέξεις τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο Εξωτερικό. Οι απόψεις του έγιναν αποδεκτές από τη διεθνή επι
στημονική κοινότητα με ευμενέστατα σχόλια και είχαν την επιδοκιμασία 
των ειδικών.

Παράλληλα, ο καθηγητής Δάκαρης ενδιαφέρθηκε και για τους μη ειδι
κούς αναγνώστες. Γι' αυτό και διατύπωσε τα συμπεράσματα των ερευ
νών του συνοπτικά, ποτέ όμως απλοϊκά, σε εγκυκλοπαίδειες, αρχαιολο
γικούς οδηγούς και άλλες δημοσιεύσεις, προσιτές στο ευρύ κοινό, για το 
οποίο ενδιαφερόταν ιδιαίτερα. Ειδικά για την ενημέρωση των συμπα
τριωτών του, συμμετείχε πάντα στις εκδηλώσεις του Ελεύθερου Ανοι
χτού Πανεπιστημίου του Δήμου Ιωαννιτών, με ομιλίες αρχαιολογικού 
περιεχομένου, και ξεναγούσε ευχαρίστως τα μέλη τοπικών Συλλόγων και 
Σωματείων σε αρχαιολογικούς χώρους ως το τέλος της ζωής του.

Για την πολύχρονη και πολύπλευρη προσφορά του, ο καθηγητής Σω
τήρης Δάκαρης τιμήθηκε από το επίσημο κράτος, την ιδιαίτερη πατρίδα
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του, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τους ομοτέχνους του, τους συνεργάτες 
και τους μαθητές του. Εκτός των άλλων, το 1994, το Πανεπιστήμιο Ιω
αννίνων, σε ειδική τελετή, του απένειμε τον Τιμητικό τόμο «Φηγός», 
στον οποίο συμμετέχουν με μελέτες και άρθρα Έλληνες και ξένοι επι
στήμονες.

Τιμώντας τη μνήμη του, στο ειδικό αυτό αφιέρωμα του Τμήματος Ιστο
ρίας και Αρχαιολογίας, θεωρούμε ενδεδειγμένο να επισφραγίσουμε το 
προλογικό μας σημείωμα με μία σύντομη αναδρομή στα αποτελέσματα 
των ανασκαφών του στη Δωδώνη, το Νεκρομαντείο, το Όρραον και την 
Κασσώπη, αρχαιολογικούς χώρους, στους οποίους κυρίως εστίασε τα 
επιστημονικά του ενδιαφέροντα κατά το διάστημα της θητείας του στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στις ανασκαφές αυτές εκπαιδεύτηκαν πολλοί 
φοιτητές του Αρχαιολογικού Τμήματος, αρκετοί από τους οποίους σήμε
ρα στελεχώνουν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Ερευνητικά Κέ
ντρα και Πανεπιστήμια. Τις έρευνες, εκτός από την Αρχαιολογική Εται
ρεία, χρηματοδότησε και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με γενναίες χορη
γίες, το οποίο παρείχε επίσης κάθε διευκόλυνση σε διοικητικό και τεχνικό 
επίπεδο.

Δωδώνη

Ο καθηγητής Δάκαρης ανέλαβε τη διεύθυνση των ανασκαφών της Αρ
χαιολογικής Εταιρείας στη Δωδώνη (εικ. 1) ως εφορεύων επιμελητής Αρ
χαιοτήτων Ηπείρου το 1959, μετά το θάνατο του επίσης Ηπειρώτη Δ. Ευ- 
αγγελίδη, καθηγητή του Πολυτεχνείου, του οποίου υπήρξε συνεργάτης 
από το 1952. Οι έρευνες, που πραγματοποίησαν μαζί, είχαν επικεντρωθεί 
κυρίως στον ναό του Διός (Ε 1), ευρύτερα γνωστό ως μαντείο, και στους 
γύρω ναΐσκους, οικοδομήματα, τα οποία αποτελούν και το λατρευτικό 
πυρήνα του Ιερού της Δωδώνης. Με τις ανασκαφές αυτές διαπιστώθηκε 
ότι ο ναός του Διός με την προφητική βαλανιδιά δε βρισκόταν στην πα
λαιοχριστιανική βασιλική (Β), όπως είχε υποθέσει ο πρώτος ανασκαφέας 
της Δωδώνης, Κωνσταντίνος Καραπάνος, αλλά στα δυτικά της, στο μέ
σον των ναών της Διώνης (Γ, Θ), της Θέμιδας (Ζ), της Αφροδίτης (Λ) και 
του Ηρακλή (Α).

Σύμφωνα με τις απόψεις των ανασκαφέων Ευαγγελίδη και Δάκαρη, ο 
ναός του Διός, παρουσιάζει τέσσερις οικοδομικές φάσεις και μία μακρά 
προοικοδομική περίοδο. Ως τις αρχές του 4ου, η λατρεία στο ναό του Διός 
γινόταν στο ύπαιθρο, γύρω από την προφητική βαλανιδιά, η οποία από
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τον 8ο αι. π.Χ. περιβάλλεται με χάλκινους τρίποδες. Τότε, με την κατάλη
ψη της θεσπρωτικής Δωδώνης από τους Μολοσσούς, κτίστηκε ένα απλό 
ναόσχημο οικοδόμημα για τη φύλαξη των αφιερωμάτων, το οποίο, μαζί 
με τη βαλανιδιά, περικλείστηκε αργότερα από έναν περίβολο. Στις αρχές 
του 3ου αι. π.Χ., επί Πύρρου, ο ναός απέκτησε μνημειακή μορφή, με την 
προσθήκη τριών στοών. Στις αρχές του 2ου αι.π.Χ„ στην περίοδο του 
Κοινού των Ηπειρωτών, εξωραϊστηκε ακόμη περισσότερο, με την κατα
σκευή ενός μνημειακού προπύλου.

Πέρα όμως από τη διάκριση των επάλληλων οικοδομικών φάσεων του 
μαντείου, με τις μελέτες του καθηγητή Δάκαρη αναδύθηκε ο ιδιαίτερος 
χαρακτήρας της λατρείας του Διός στη Δωδώνη , ο οποίος αποδόθηκε στο 
αρχαιότερο λατρευτικό υπόστρωμα στο ιερό, αυτό της προελληνικής θε
ότητας Γης, της Μητέρας Φύσης των προϊστορικών χρόνων, με την οποία 
ήταν συνδεδεμένη η δενδρολατρεία και η μαντική. Με την εισαγωγή της 
νεότερης λατρείας του Διός στη Δωδώνη, η προελληνική θεότητα Γη πήρε 
άλλη μορφή. Έγινε η γυναίκα του ελληνικού θεού, στην οποία, σύμφωνα 
με την πατριαρχική αντίληψη των Ελλήνων, έδωσε το όνομά του, γι’ αυτό 
και μετονομάστηκε σε Διώνη. Συγχρόνως, στη λατρεία του Διός μεταβι
βάστηκαν οι ιδιότητες της θεάς Γης, μεταξύ των οποίων και η μαντική της 
δύναμη. Έτσι ερμηνεύεται, γιατί, κατά τρόπο μοναδικό, ο Ζευς είχε την 
επίγεια κατοικία του στη Δωδώνη, όπου διέμενε στις ρίζες της βαλανι
διάς. Άλλωστε και η κατοικία του, όταν στεγάστηκε, είχε τη μορφή ενός 
μνημειακού ιδιωτικού σπιτιού, γι αυτό και ονομάστηκε ιερά οικία. Γύρω 
από τη ιερά οικία του Διός διέμεναν οι Σελλοί, ιερείς, που αντλούσαν από 
τη γη την ικανότητα να εξηγούν τα θεία μηνύματα και να δίνουν τους χρη
σμούς ανάλογα με το θρόισμα των φύλλων της βαλανιδιάς, τους κρω- 
γμούς των περιστεριών, που φώλιαζαν στα κλαδιά της, ή με τον ήχο των 
χάλκινων λεβήτων. Από τον 7ο και 6ο αιώνα υποβάλλονταν και γραπτές 
ερωτήσεις, χαραγμένες στην επιφάνεια μολύβδιων ελασμάτων που ήρθαν 
στο φως με τις ανασκαφές.

Όλη η παραπάνω τελετουργία και η γοητευτική διαδικασία έγινε γνω
στή χάρη στις έρευνες του καθηγητή Δάκαρη, μέσω των οποίων αποκαλύ
φθηκε, εκτός των άλλων, και κάτι σπάνιο στη θρησκευτική ζωή των αρ
χαίων Ελλήνων: ένας Ζευς ειρηνικός, ο οποίος απέχει πολύ από το θεό 
του κεραυνού του μακεδονικού Ολύμπου, ένας δημοκρατικός Ζευς , που 
κατοικεί μαζί με τη σύζυγό του κοντά στους ανθρώπους, ο οποίος νοιάζε
ται για τους πιστούς του, γι αυτό και τους καθοδηγεί με τις προφητείες 
του.

Ο
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Από το 1959 και εξής, οι ανασκαφές του καθηγητή Δάκαρη στη Δωδώ
νη (εικ. 1) επεκτάθηκαν στο χώρο των δημόσιων οικοδομημάτων, που εί
χαν κατασκευαστεί για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις πολιτικές 
δραστηριότητες των Ηπειρωτικών φύλων: το Θέατρο, το Στάδιο (ΣΤ), το 
Βουλευτήριο (Ε 2) και τα τελευταία χρόνια το Πρυτανείο (0-01-02).

Το θέατρο είναι το εντυπωσιακότερο μνημείο του ιερού (εικ. 1). Με 
τρία διαζώματα και χωρητικότητα 17.000 θεατών, είναι από τα μεγαλύτε
ρα αρχαία θέατρα της Ελλάδας. Η ποιότητα του ασβεστολίθου του, εξαι
ρετικά ευαίσθητη στην υγρασία και στον παγετό, είχε ως αποτέλεσμα, 
πριν από την ανασκαφή, τα αναποδογυρισμένα εδώλια να δίνουν την 
εντύπωση βιβλικής καταστροφής (εικ. 2). Το έργο που ακολούθησε για την 
απομάκρυνση των επιχώσεων της ορχήστρας, την επανατοποθέτηση των 
εδωλίων και τη στερέωση των ερειπωμένων αναλημμάτων υπήρξε γιγά- 
ντιο. Παράλληλα, με την ανασκαφή διαπιστώθηκαν η ίδρυση του θεάτρου 
στις αρχές του 3ου αι. π.Χ., στην περίοδο της βασιλείας του Πύρρου, κα
θώς και άλλες τρεις μεταγενέστερες οικοδομικές φάσεις, κατά τις οποίες 
έγιναν επεμβάσεις κυρίως στη σκηνή. Οι σημαντικότερες αλλαγές συνέβη- 
σαν στο οικοδόμημα κατά τη διάρκεια του 1ου αι.π.Χ., όταν μετασχημα
τίστηκε σε αρένα και διακόπηκε η λειτουργία του ως θεάτρου.

Το 1960 η ανασκαφή του καθηγητή Δάκαρη στο θέατρο ευτύχησε να 
ολοκληρωθεί με την αναστήλωση των δύο κατώτερων διαζωμάτων του, 
χάρη στην οποία το μνημείο αποδόθηκε και πάλι στην αρχική του χρήση.

Την ίδια φροντίδα έδειξε ο καθηγητής Δάκαρης και για το γειτονικό, 
σύγχρονο στάδιο (ΣΤ), το οποίο είναι από τα λίγα αρχαία στάδια με λίθι
να καθίσματα (εικ. 1). Γνωστές από την περίοδο αυτή είναι οι ενέργειές 
του προκειμένου να ενσωματωθεί στον αρχαιολογικό χώρο το μνημείο, 
το οποίο είχε παραχωρηθεί από το Κράτος στον Ε.Ο.Τ., προσπάθεια, που 
ευοδώθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1970 με τη διεύρυνση του αρχαιο
λογικού χώρου .

Καθόλη τη διάρκεια της ανασκαφικής του δραστηριότητας στη Δωδώ
νη, ο καθηγητής Δάκαρης είχε την αμέριστη ηθική και υλική υποστήριξη 
της Αρχαιολογικής Εταιρείας, η οποία ενίσχυσε οικονομικά την ανασκα
φή στο Βουλευτήριο, που ακολούθησε, ακόμη και στα δύσκολα χρόνια της 
δικτατορίας, όταν, εξαιτίας των δημοκρατικών του φρονημάτων, είχε 
απομακρυνθεί από το Πανεπιστήμιο .

Μετά την επάνοδο του καθηγητή Δάκαρη στο Πανεπιστήμιο το 1974, 
το ενδιαφέρον του επικεντρώθηκε, πέρα από την έρευνα του Βουλευτηρί- 
ου (Ε 2), στην ανασκαφή του Πρυτανείου (0-01-2). Με την ανασκαφή των
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κτιρίων αυτών, το Ιερό της Δωδώνης ανεδείχθη, εκτός από πανελλήνιο 
θρησκευτικό Ιερό, και ως το πολιτικό κέντρο των Ηπειρωτικών φύλων. 
Όπως απέδειξαν οι ανασκαφές, τα δυο σύγχρονα αυτά κτίρια, του τέλους 
του 4ου αι. π.Χ., συμπλήρωναν το ένα τις λειτουργίες του άλλου. Στο 
Βουλευτήριο συνεδρίαζαν οι εκπρόσωποι του Κοινού των Ηπειρωτών. 
Στο Πρυτανείο γίνονταν οι επίσημες τελετές και διέμεναν οι επικεφαλείς 
των Ηπειρωτικών φύλων (πρυτάνεις και επώνυμοι άρχοντες).

Το Βουλευτήριο ερευνήθηκε μόνο στο νότιο και στο δυτικό τμήμα του 
από το Δάκαρη (εικ. 1). Στον επικλινή,αμφιθεατρικό χώρο, που εκτείνε
ται στα βόρεια, μερικά λείψανα λίθινων εδωλίων αποκάλυψαν ότι εκεί 
ήταν τα καθίσματα για τους συνέδρους, στα οποία οδηγούσαν λίθινες κλί
μακες από τις δύο πλευρές. Στον επίπεδο, χαμηλότερο χώρο, στα νότια, 
βρέθηκε ο βωμός του Διός Ναΐου, της Διώνης και του Διός Βουλέως, όπου 
τελούνταν οι θυσίες και η ορκομωσία των βουλευτών. Εξωτερικά της 
ανατολικής πλευράς του αποκαλύφθηκαν λίθινα, ενεπίγραφα βάθρα, τα 
οποία έφεραν χάλκινους τιμητικούς αδριάντες.

Το Πρυτανείο της Δωδώνης, στο οποίο έχουμε την τιμή να συνεχίζου
με την έρευνα του καθηγητή Δάκαρη, είναι ένα από τα ελάχιστα πρυτανεία 
της αρχαίας Ελλάδας που έχουν αποκαλυφθεί έως τώρα με τις ανασκαφές 
(εικ. 1). Συγχρόνως είναι το κτίριο της Δωδώνης που παρουσιάζει, χάρη 
στη συστηματική ανασκαφή, την πληρέστερη έως τώρα διαδοχή οικοδομι
κών φάσεων, οι οποίες εκτείνονται χρονικά στο μεγάλο διάστημα από τον 
4ο αιώνα π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Τον αρχικό πυρήνα του κτιρίου αποτέλεσε μια τετράγωνη αίθουσα, με 
την εστία στο μέσον, όπου έκαιγε το άσβεστον πυρ, στην οποία γίνονταν 
οι τελετουργίες. Στα ανατολικά της αίθουσας υπήρχε μια περίστυλη αυλή, 
η οποία προσέδιδε στο Πρυτανείο τη μορφή ενός αρχαίου ελληνικού σπι
τιού. Ήταν δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, το επίσημο σπίτι των Ηπειρω- 
τών.

Στα τέλη του 3ου αι. π.Χ., βόρεια του κεντρικού οικοδομήματος (0), 
προστέθηκε μια νέα πτέρυγα (01), με τρεις κοιτώνες και δυο βοηθητικούς 
χώρους, η οποία χρησίμευε ως ξενώνας (καταγώγιο) για τις διανυκτερεύ- 
σεις και τη σίτιση των αρχόντων που διέμεναν εδώ. Ένα αντίστοιχο συ
γκρότημα δωματίων (02) αποκαλύπτεται με τις ανασκαφές που διενερ
γούμε και στα νότια του οικοδομήματος. Σύμφωνα με τις ενδείξεις που 
διαθέτουμε, είναι δυνατόν να στεγάζονταν εδώ και οι σημαντικότερες δη
μόσιες υπηρεσίες, όπως το αρχείο και το νομισματοκοπείο. Η νέα αυτή 
πτέρυγα φανερώνει τη μνημειακή κατασκευή του οικοδομήματος και επι
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βεβαιώνει τις απόψεις του καθηγητή Δάκαρη για τη μεγάλη ακτινοβολία 
του Κοινού των Ηπειρωτών αυτή την περίοδο, στο οποίο, σύμφωνα με τις 
γραπτές μαρτυρίες, συμμετείχαν όλα τα Ηπειρωτικά φύλα, από τον Αμ- 
βρακικό κόλπο έως τον ποταμό Γενούσο (Σκούμπι), στο μέσον της σημε
ρινής Αλβανίας.

Το Πρυτανείο καταστράφηκε από τους Ρωμαίους το 167 π.Χ. και οι 
δύο πλευρικές πτέρυγες δε ξαναχρησιμοποιήθηκαν. Μετά την υποτυπώ
δη ανασύσταση των θεσμών στην Ήπειρο, επί Ρωμαιοκρατίας, στον αρχι
κό, κεντρικό, πυρήνα του κτιρίου κατασκευάστηκε ένα μεγαλύτερο περι
στύλιο και εκεί, όπου το δωμάτιο της εστίας, μια αίθουσα συνεδρίου, με 
λίθινα καθίσματα, αλλαγή που μαρτυρεί τη δυσλειτουργία του γειτονικού 
Βουλευτηρίου, καθώς και τη μικρή συμμετοχή των Ηπειρωτικών φύλων 
στα κοινά αυτή την περίοδο.

Νεκρομαντείο

Από το 1958 έως το 1964 και από το 1975 έως το 1979, ο καθηγητής Δά- 
καρης βεβαίωσε με τις ανασκαφές του τη θέση του πιο φημισμένου νεκρο
μαντείου του αρχαίου ελληνικού κόσμου στο βράχο της μονής του Αγίου 
Ιωάννου του Προδρόμου στο χωριό Μεσοπόταμο, δυτικά της μεγάλης πε
διάδας της πρώην Αχερουσίας λίμνης και των ποταμών του Άδη, Κωκυ- 
τού, Πυριφλεγέθονα και Αχέροντα (εικ. 3). Ο ίδιος είχε επισημάνει ότι η 
μορφολογία της περιοχής ανταποκρίνεται πλήρως στις περιγραφές της 
αρχαίας φιλολογικής παράδοσης και συνδέεται με την πανάρχαια πίστη 
ότι τα έγκατα της γης, δηλαδή οι σπηλιές, τα βαθιά φαράγγια και τα χά
σματα, μέσα στα οποία συχνά εξαφανίζονταν οι λίμνες και τα ποτάμια, 
ήταν οι δρόμοι που οδηγούσαν στον Κάτω Κόσμο. Τη διαδρομή αυτή ακο
λουθούσαν διαπλέοντας οι ψυχές των νεκρών, οι οποίες ήταν όμοιες με 
σκιές (είδωλα ή φάσματα των νεκρών).

Εδώ ήταν , στη συνάντηση των δύο κόσμων, που ο Οδυσσέας προκάλε- 
σε τα πνεύματα των νεκρών, με μία ειδική ιεροτελεστία, και ρώτησε για την 
επιστροφή του στην Ιθάκη. Η συναρπαστική περιγραφή από τον Όμηρο 
της καθόδου του Οδυσσέα στον Κάτω Κόσμο, στη Νέκυια της Οδύσσειας, 
είναι η αρχαιότερη φιλολογική παράδοση για τη λατρεία της Περσεφόνης 
και του Αδη στον Αχέροντα. Τη συμπληρώνει η διήγηση του Ηροδότου, η 
οποία υπογραμίζει τη σπουδαιότητα του Νεκρομαντείου στον Αχέροντα 
της Θεσπρωτίας, δίπλα στη μυκηναϊκή Εφύρα.

Οι ανασκαφές του καθηγητή Δάκαρη, επιβεβαιώνοντας τη μαρτυρία
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του Ομήρου, που φωτίζει τα αρχαιολογικά δεδομένα της ανασκαφής, κα
θώς και τα τελούμενα στο Νεκρομαντείο, έδειξαν ότι υπήρχε στη θέση αυ
τή ένα ιερό από τη Μυκηναϊκή περίοδο (14ος-13ος αι. π.Χ.), η λατρεία στο 
οποίο συνεχίστηκε ως τα ιστορικά χρόνια. Κατά τον 4ο αι. π.Χ. κτίστηκε 
το μνημειακό οικοδόμημα που αποκάλυψαν οι ανασκαφές (εικ. 4), το 
οποίο είναι και το πρώτο ιερό και μαντείο των θεοόν του Κάτω Κόσμου 
που έγινε γνωστό. Η όλη κατασκευή του μνημείου υπέβαλλε τη ζοφερή 
ιδέα του Κάτω Κόσμου. Κανένα κόσμημα στην στέγη, παράθυρο ή αρχι
τεκτονικός διάκοσμος δε φαίδρυνε τη σκυθρωπή εικόνα του ιερού του 
Άδη.

Το σκοτεινό ανάκτορο του Άδη και της Περσεφόνης εντοπίστηκε από 
το Δάκαρη στην υπόγεια αίθουσα του ιερού με τα πώρινα τόξα, η οποία 
βρίσκεται στη θέση της αρχικής σπηλιάς με την προϊστορική λατρεία. Η 
ορθογώνια, υπέργεια αίθουσα (5), πάνω από τη υπόγεια κρύπτη, στο κέ
ντρο συγκροτήματος δωματίων, ταυτίστηκε με την αίθουσα των ειδώλων, 
η οποία αποτελούσε και το τέρμα της πορείας των προσκυνητών, εφόσον 
εκεί θα εμφανίζονταν τα φάσματα των νεκρών για να επικοινωνήσουν 
μαζί τους. Η πίστη στην εμφάνιση των νεκρών δημιουργούσε στο χρηστη- 
ριαζόμενο την κατάλληλη ψυχική προδιάθεση, στην οποία συνέτεινε η 
σωματική και ψυχική δοκιμασία κατά την πολυήμερη παραμονή στα σκο
τεινά δωμάτια (1,2,7), του Νεκρομαντείου, με την ειδική δίαιτα, την απο
μόνωση, τις πράξεις εξαγνισμού και μαγείας, τις αποτρόπαιες χειρονο
μίες, τις προσευχές, τις θυσίες, τις χοές και τις προσφορές στις ψυχές των 
νεκρών, καθώς και τις ακατάλυπτες επικλήσεις των ιερέων που συνόδευ
αν τους προσκυνητές. Την εντύπωση της περιπλάνησης στους σκοτεινούς 
και σκολιούς δρόμους του Άδη υπέβαλλε εξάλλου και ο λαβυρινθώδης 
διάδρομος (4) πριν από το τέλος της πορείας με τις τρεις τοξωτές πύλες, 
όσες και οι πύλες του κάτω Κόσμου.

Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών βρέθηκαν μέσα σε μεγάλους πίθους 
σωροί από απανθρακωμένους καρπούς δημητριακών, καθώς και όσπρια 
που έχουν τοξικές ιδιότητες, και τα οποία, εκτός των άλλων, προκαλούν 
άμβλυνση των αισθήσεων, μέχρι ζάλη , παραισθήσεις και άλλα αλλεργικά 
σύνδρομα. Έτσι, με τη χαλάρωση των αισθήσεων, που έφτανε στο βαθμό 
της ακαταληψίας, δημιουργούνταν, κατά το Δάκαρη, οι αναγκαίες προϋ
ποθέσεις για την επικοινωνία με τις ψυχές των νεκρών. Επιπλέον, στην 
κεντρική αίθουσα των ειδώλων βρέθηκαν, εκτός των άλλων, σιδερένια 
και χάλκινα εξαρτήματα, πιθανότατα από κάποιο είδος γερανού, που 
προοριζόταν για την κάθοδο σκηνοθετημένων ειδώλων (φασμάτων) από
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την οροφή, τα οποία εμφανίζονταν από τους ιερείς να συνομιλούν με 
τους χρηστηριαζόμενους. Ως αντίβαρο χρησιμοποιήθηκαν σιδερένιες 
πλίνθοι που βρέθηκαν σε γειτονικό δωμάτιο.

Τα πολυάριθμα ευρήματα που ήρθαν στο φως μαρτυρούν για τη μεγά
λη φήμη του ιερού και τις συχνές επισκέψεις των χρηστηριαζομένων κατά 

! την ελληνιστική περίοδο, όπου τοποθετείται και η ακμή του. Επειδή όμως
| οι ελληνιστικοί χρόνοι ήταν περίοδος ορθολογισμού και επιστήμης, κατά

Ι την οποία η πίστη στο μύθο και στη θρησκεία είχαν κλονιστεί, γι ' αυτό 
και από το ιερατείο ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα για την τεχνιτή εμ- 
t φάνιση φασμάτων, όπως αποκάλυψε η σκαπάνη του καθηγητή Δάκαρη.
Παράλληλα, ο ίδιος επισήμανε ιδιαίτερα τη μεγάλη διάρκεια της λατρείας 
σ ' αυτό το χώρο, που την είδε να συνεχίζεται ως τις μέρες μας στο εκκλη
σάκι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Ο καθηγητής Δάκαρης, εκτός από την ανασκαφή των δύο μεγάλων ιε
ρών, που αναφέραμε, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Πανεπιστή
μιο, ερεύνησε συστηματικά και δύο αρχαίους οικισμούς της Ηπείρου, 
αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι δεν τον ενδιέφερε μόνον η ναϊκή , επίσημη 
αρχιτεκτονική των δημοσίων κτιρίων, αλλά και η αρχιτεκτονική των 
ιδιωτικών σπιτιών των απλών ανθρώπων.

Όρραον

Η ανασκαφή στον αρχαίο οικισμό κοντά στο χωριό Αμμότοπος Άρτας 
έγινε από το 1976 έως το 1978. Η ίδρυσή του αποδόθηκε από το Δάκαρη 
στους Μολοσσούς και συνδέθηκε με τη μαρτυρημένη ιστορικά επέκτασή 
τους προς τη θάλασσα, στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. Στα ελληνιστικά χρό
νια, όπου τοποθετείται χρονικά η εποχή της ακμής του, ο οικισμός υπο
λογίστηκε ότι είχε πληθυσμό 2.000 με 3.000 κατοίκους. Η παρακμή του 
συνδέθηκε από το Δάκαρη με την κατάκτηση της Ηπείρου από τους Ρω
μαίους το 168 π.Χ., στους οποίους αποδόθηκε από τον ίδιο και η ολοσχε
ρής καταστροφή του τείχους του.

Πρόσφατα, με βάση επιγραφική μαρτυρία, ο αρχαίος οικισμός στον 
Αμμότοπο Αρτας ταυτίστηκε με ασφάλεια με το μολοσσικό πόλισμα 
Ορραον, το οποίο σύμφωνα με τις πηγές, πρόβαλε σθεναρή αντίσταση 
στους Ρωμαίους . Ως εκ τούτου, επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι παραπάνω 
απόψειςτου καθηγητή Δάκαρη.

Οι έρευνες του καθηγητή Δάκαρη στον Αμμότοπο αποκάλυψαν μια
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πολίχνη, που εκτείνεται σε 55 περίπου στρέμματα γης και περιβάλλεται 
από ισχυρό τείχος μήκους σχεδόν ενός χιλιομέτρου. Ο οικισμός του Ορ- 
ράου προστατεύεται από μια μικρή ακρόπολη και η άμυνά του ενισχύεται 
από μια μεγάλη δεξαμενή νερού . Η πολεοδομική του οργάνωση έγινε κα
τά το ευθύγραμμο σύστημα, το γεωμετρικό, που είναι γνωστό ως ιπποδά- 
μειο. Τουλάχιστον 12 παράλληλοι δρόμοι, πλάτους 3, 50 μ., με άξονα από 
Βορρά προς Νότον, διασταυρώνονται με δύο άλλους, ελάχιστα φαρδύτε
ρους, και σχηματίζουν ορθογώνιες οικοδομικές νησίδες, πλάτους 15 μ.

Στο πλάτος κάθε οικοδομικής νησίδας είναι χτισμένο συνήθως ένα 
σπίτι (εικ. 5). Τα ερείπια των οικοδομημάτων δε σώζονται μόνο σε καλή 
κατάσταση αλλά και σε εντυπωσιακό ύψος. Οι τοίχοι αρκετών κτιρίων 
έχουν ύψος 5 έως 7,50 μέτρα. Είναι λίθινοι, ως το ύψος της στέγης, κτι
σμένοι ισοδομικά από τοπικό ασβεστόλιθο. Αρκετά σπίτια διασώζουν τις 
δοκοθήκες για τη στερέωση του άνω ορόφου καθώς και τα παράθυρα και 
τις παραστάδες των θυρών. Συχνά στη βάση των οικοδομημάτων χρησι
μοποιείται το φυσικό πέτρωμα, το οποίο λαξεύεται απλώς αδρά. Γι' αυτό 
και δεν επήλθαν πολλές μεταβολές στη διαρρύθμιση των σπιτιών κατά τη 
διάρκεια των τεσσάρων αιώνων κατοίκησής τους. Οι χώροι τους είναι ευ
διάκριτοι, με αποτέλεσμα να γίνουν από τον καθηγητή Δάκαρη και τους 
συνεργάτες του επιτυχημένες αναστηλωτικές εργασίες.

Η κάτοψη του σπιτιού 1, που ανασκάφηκε στο Όρραον (εικ. 6), αποτε
λεί σημείο αναφοράς για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής ιδιωτικής κα
τοικίας. Κατά το Δάκαρη, η διαρρύθμιση του σπιτιού του Ορράου αποτε
λεί απόηχο του Ομηρικού οίκου ή μεγάρου και η επιβίωσή της ως τα ύστε
ρα ελληνιστικά χρόνια συνδέεται με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του πο
λιτισμού και τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της Ηπείρου. Η ερ
μηνεία των χώρων της οικίας 1, όπως προτάθηκε από τον ίδιο, καθιστά 
την κάτοψή της ιδιαίτερα εύγλωτη και ως εκ τούτου την αποκάλυψή της 
εξαιρετικά σημαντική και διδακτική για την κατανόηση του ιδιωτικού 
σπιτιού στην αρχαία Ήπειρο:

Η εξώθυρα οδηγεί στο προαύλιο (g) και από εκεί στην αυλή (ί), που 
βρίσκεται στον άξονα του σπιτιού. Από την αυλή γίνεται η επικοινωνία με 
το μαγειρείο (h), το οποίο βρίσκεται απέναντι από τον ανδρώνα (f), που 
είναι και το επίσημο δωμάτιο του σπιτιού, όπου γίνονταν τα συμπόσια. 
Στο βάθος της κεντρικής ζώνης του σπιτιού κυριαρχεί ο ευρύχωρος οίκος 
(d), το καθημερινό δωμάτιο του σπιτιού, με τη μεγάλη εστία στο μέσον, 
όπου συγεκρωνόταν η οικογένεια. Ο οίκος επικοινωνεί με το μυχό (c) και 
με το λουτρό (b), ενώ συνδέεται και με την αυλή μέσω του προδόμου (a). Ο
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φαρδύς αυτός διάδρομος (a) οδηγεί επίσης στο λουτρό (b) και στο σταύ- 
λο-αποθήκη (e), ο οποίος αρχικά επικοινωνούσε κατευθείαν με το δρόμο, 
μέσω θύρας. Στο δρόμο διοχετεύονταν τα νερά της αυλής και του λου
τρού, χάρη σε ένα άρτιο αποχετευτικό σύστημα.

Στην ανατολική πλευρά του σπιτιού και στη νοτιοανατολική γωνία 
υπήρχε και δεύτερος όροφος, όπου ήταν κατά κανόνα τα υπνοδωμάτια. 
Στο δεύτερο όροφο οδηγούσε μια λίθινη κλίμακα, απέναντι από την είσο
δο, και μια ξύλινη εσωτερική κλίμακα από τον οίκο.

Κασσώπη

Μεταξύ των ετών 1952-1955, και σε ευρύτερη κλίμακα από το 1977 
έως το 1983, ο καθηγητής Δάκαρης διενήργησε ανασκαφές στην αρχαία 
Κασσώπη (εικ. 7), πρωτεύουσα του φύλου των Κασσωπαίων, οι οποίοι 
κατοικούσαν στην περιοχή του σημερινού Νομού Πρέβεζας. Με τις έρευ
νες αυτές αποκαλύφθηκε μια από τις καλύτερα σωξόμενες και μεγαλύτε
ρες πόλεις της αρχαίας Ηπείρου (εικ. 8), η οποία αποτελεί χαρακτηριστι
κό παράδειγμα της ολοκληρωμένης αστικής πόλης των Ηπειρωτικών φύ
λων και σημείο αναφοράς για τη μελέτη της ελληνικής πολεοδομίας των 
κλασικών χρόνων.

Η Κασσώπη κτίστηκε στο πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ. σ ' ένα ευρύχω
ρο οροπέδιο στις νότιες πλαγιές του Ζαλόγγου, σε θέση στρατηγική, με 
μαγευτική θέα προς τη θάλασσα, που δεσπόζει στην πεδιάδα της Πρέβεζας 
και ελέγχει τις ακτές του Αμβρακικού κόλπου και του Ιονίου πελάγους.

Η πόλη καταλαμβάνει έκταση περίπου 400 στρεμμάτων. Την προστα
τεύουν ιδιαίτερα ισχυρά τείχη, που έχουν περίμετρο γύρω στα 3.000 μέ
τρα , καθώς και δυο οχυρές ακροπόλεις με δεξαμενές νερού.

Η πόλη, όπως και το Όρραον, κτίστηκε εξαρχής με το γεωμετρικό πο- 
λεοδομικό σύστημα της εσχάρας, το γνωστό ως ιπποδάμειο, σύμφωνα με 
το οποίο η έκταση χωρίζεται σε ίσα οικοδομικά τετράγωνα, με τη χάραξη 
δρόμων καθέτων μεταξύ τους. Στην περίπτωση της Κασσώπης, ένα πυκνό 
δίκτυο από είκοσι παράλληλους δρόμους, πλάτους 4.20 μ., με άξονα από 
βορρά προς νότο, διασταυρώνονται με δυο φαρδιές λεωφόρους , πλάτους 
6μ. Στο πλάτος κάθε οικοδομικής νησίδας, 60 μ. περίπου, ήταν κτισμένα 
δυο τετράγωνα σπίτια ίσων διαστάσεων, τα οποία είχαν νότιο προσανα
τολισμό. Χωρίζονταν μεταξύ τους με έναν αποχετευτικό διάδρομο, την 
“περίσταση”, πλάτους 1,20 μ., και επικοινωνούσαν αντίστοιχα με έναν 
από τους καθέτους δρόμους, οι οποίοι ήταν λιθόστρωτοι στο ανατολικό
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μισό. Η πόλη είχε άρτιο αποχετευτικό σύστημα. Τα λύματα των σπιτιών 
διοχετεύονταν στο διαχωριστικό, αποχετευτικό υπόνομο, και από εκεί σε 
μεγαλύτερο δίκτυο υπονόμων, το οποίο τα απομάκρυνε εκτός των τειχών.

Η είσοδος των σπιτιών προστατευόταν από ένα υπόστυλο προστέγα
σμα. Βρισκόταν περίπου στον άξονα του σπιτιού και οδηγούσε στην αυ
λή, στο βάθος της οποίας βρισκόταν ο οίκος, όπου έκαιγε η εστία. Γύρω 
από την αυλή και τον οίκο ήταν συγκεντρωμένοι οι υπόλοιποι χώροι: ο 
ανδρώνας, το λουτρό με το αποχωρητήριο, ο σταύλος, οι αποθήκες και 
άλλοι βοηθητικοί χώρο. Πάνω από τη βόρεια πτέρυγα του σπιτιού υπήρ
χε και δεύτερος όροφος.

Η κατοικία παρουσιάζει την ίδια τριμερή διαίρεση του εσωτερικού με 
το σπίτι του Ορράου, γεγονός που έδωσε στο Δάκαρη την ευκαιρία να με
λετήσει την τυπολογία του ιδιωτικού σπιτιού στην αρχαία Ήπειρο. Και 
εδώ, με κεντρικό πυρήνα την αυλή και τον οίκο, δυο παράλληλοι τοίχοι 
διασταυρώνονται με δυο εγκάρσιους, σχηματίζοντας έξι έως εννέα χώ
ρους, μερικοί από τους οποίους είχαν και ψηφιδωτά δάπεδα.

Τα σπίτια της Κασσώπης είχαν το κατώτερο τμήμα λίθινο και το ανώ
τερο από πλιθάρια, γι αυτό και σήμερα δε σώζονται σε μεγάλο ύψος. Την 
ίδια κατασκευή είχαν και τα δημόσια οικοδομήματα της Αγοράς, η οποία 
εκτείνεται στον επίπεδο χώρο, νοτιοδυτικά της κεντρικής λεωφόρου.

Ο αρχαιότερος και ο πιο επίσημος χώρος της Αγοράς αποκαλύφθηκε 
στη δυτική πλευρά της (εικ. 7-8). Εκεί εντοπίστηκε το Πρυτανείο, όπου 
διέμεναν και συνεδρίαζαν οι άρχοντες της πόλης, και το ιερό Τέμενος των 
θεών, όπου ήταν ιδρυμένοι οι βωμοί.

Το ανατολικό τμήμα της Αγοράς διαπιστώθηκε ότι κατά τον 3ου αι. 
π.Χ. πλαισιώθηκε με ένα μικρό θέατρο ή ωδείο, που πιθανότατα χρησί
μευε και ως Βουλευτήριο, για τις συνεδριάσεις του φύλου των Κασσω- 
παίων.

Την ίδια περίοδο, η Αγορά εξωραϊστηκε με στοές, εκ των οποίων κα
λύτερα σώζεται η βόρεια, καθώς και με χάλκινους τιμητικούς αδριάντες, 
από τους οποίους σώζονται σήμερα μόνον οι λίθινες βάσεις.

Σε όλα τα μνημεία της Αγοράς, που αποκλύφθηκαν, έγιναν από τον 
καθηγητή Δάκαρη και τους συνεργάτες του αναστηλωτικές εργασίες.

Στα τέλη του 3ου αι. π.Χ., πίσω από τη βόρεια στοά κτίστηκε ένα με
γάλο, μνημειακό οικοδόμημα, που είχε και δεύτερο όροφο, το οποίο κατά 
το Δάκαρη ήταν ο δημόσιος ξενώνας της πόλης, δηλαδή το καταγώγιο.

Στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης, μακριά από την κατοικημένη περιο
χή, εντοπίστηκε ένας υπόγειος, καμαροσκέπαστος τάφος, ο οποίος, κατά
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τον ίδιο, πιθανότατα υπήρξε το κενοτάφειο ενός ήρωα ή ενός επώνυμου, 
που είχε αφηρωιστεί.

Πάνω από την κατοικημένη περιοχή, στα βορειοδυτικά, ήταν κτισμέ
νο το μεγάλο θέατρο της Κασσώπης, το οποίο δυστυχώς σώζεται σε πολύ 
άσχημη κατάσταση.

Σε επίσης περίοπτη θέση, στα ανατολικά, ήταν κτισμένος ένας μεγάλος 
ναός, πιθανότατα αφιερωμένος στην Αφροδίτη,την κύρια θεότητα της 
Κασσώπης, η οποία απεικονίζεται και στα πρώτα της νομίσματα.

Στα χρόνια της ακμής της, η Κασσώπη υπολογίστηκε από το Δάκαρη 
ότι έπρεπε να είχε πληθυσμό περίπου 8.000 - 10.000 κατοίκους. Γύρω στις 
5.000 με 6.000 θεατές υπολογίστηκε η χωρητικότητα του μεγάλου θεάτρου 
της και σε 2.000 - 2.500 άτομα αυτή του βουλευτηρίου της.

Εντός των τειχών ήταν κτισμένα γύρω στα 600 ιδιωτικά σπίτια, όλα σε 
ίση οικοπεδική έκταση, ενώ ένα μέρος του πληθυσμού πιθανώς διέμενε σε 
αγροκτήματα εκτός πόλης.

Ο καθηγητής Δάκαρης, με βάση το παράδειγμα της Κασσώπης, εξήρε 
στα γραπτά του τον ιδεολογικό χαρακτήρα της αρχαίας ελληνικής πόλης, 
τονίζοντας ότι είχε ως μέτρο πάντοτε τον άνθρωπο και ήταν ιδρυμένη με 
βάση τη δημοκρατική αντίληψη ότι όλοι οι πολίτες έχουν ίσες υποχρεώ
σεις και ίσα δικαιώματα, πάνω στην οποία ήταν θεμελιωμένη και η αρ
χαία ελληνική δημοκρατία.

Ειδομένη κάτω από αυτό το πρίσμα, η μελέτη της αρχαίας ελληνικής 
πολεοδομίας αποκτά άλλες διαστάσεις, πέρα από την παραγωγή αρχαιο
λογικής γνώσης. Αποδεικνύει πόσο στις μέρες μας το αρχαίο ελληνικό 
πρότυπο της πόλης των κλασικών χρόνων δεν είναι αποδεκτό, με αποτέ
λεσμα η παλιά ισορροπία ανθρώπου - πόλης να διαταραχθεί και η σχέση 
αυτή να κλίνει υπέρ της πόλης, η οποία ξεπερνά την ανθρώπινη κλίμακα 
και συχνά μας συνθλίβει, εξυφαίνοντας χαλαρούς δεσμούς μεταξύ των 
πολιτών. Συγχρόνως όμως, η μελέτη της αρχαίας ελληνικής πολεοδομίας 
μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής και 
του περιβάλλοντος και στη συνειδητοποίηση ότι ο πολίτης πρέπει να εί
ναι ένα ζωντανό κύτταρο της πόλης, ώστε να αποκατασταθεί στη σωστή 
σχέση η ζωή μας σ ' αυτή, όπως έπραξε και ο ίδιος ο καθηγητής Δάκαρης, 
ο οποίος μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε ένας ενεργός πολίτης.

ΧΡ. ΣΟΥΑΗ  
Α. ΒΛΑ Χ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ  
Κ. ΓΡΑΒΑΝΗ
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Εικ. 1: Κάτοψη τον ιερού της Δωδώνης
Ο
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I

Ειχ. 2. To θέατρο ττ]ζ Αίϋδώνης κατά τη διάρχεια tojv αναοτηλοιτιχών
εργασιών του 1960.
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ΕΞΟΞΠ

Εικ. 3: Κάτοψη του Νεκρομαντείου στον Αχέροντα



Εικ. 5: Το εσωτερικό τον σπιτιού 1 στο Ό ρραον (Αμμότοπος)
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Elk. 7: Ο χώρος των ανασκαφούν στην Κασσιωπη 
(αγορά, καταγώγιο, ιδιωτικά σπίτια).
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ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ ΤΖΟΥΒΑΡΑ - ΣΟΥΑΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ*

Η  Δωδώνη ήταν η μεγαλύτερη αγάπη τον καθηγητή Σωτήρη Δά
καρη· γ ι ’ αυτό με απέραντη συγκίνηση σκύβω στο άψυχο χαρτί ελ
πίζοντας ότι με την επιλογή του θέματός μου θα παρουσιάσω αυτά 
που ο καθηγητής Δάκαρης αγάπησε και για τα οποία μόχθησε.

Η αρχαία ελληνική παράδοση αναγνώριζε τη Δωδώνη1 ως το αρχαι
ότερο ελληνικό μαντείο «τό γάρ δή μαντήϊον τοΰτο νενόμισται άρχαι- 
ότατον των εν Έλλησι χρηστηρίων είναι καί ήν τόν χρόνον τοϋτον μό
νον» (Ηρόδ. 2.52.2), το μόνο ως μία εποχή που ο ίδιος ο θεός το αγά
πησε και το όρισε για δικό του μαντείο, πανέντιμο στους ανθρώπους 
(Ησιόδ. Ηοίαι, απ. 240)2.

Το απόσπασμα του Ησιόδου3 παρέχει επίσης πολύτιμα στοιχεία για

1. Για το ιερό της Δωδώνης γενικά και τη λατρεία βλ. Carapanos Dodone, Cook, The 
Gong, σ. 5-28, Friederich, Dodonaica, Lesky, Hellos-Hellotis, σ. 48-68, Nicol, The Oracle, 
σ. 127-143, Ευαγγελίδη-Αάκαρη, 1959, Ευαγγελίόη, Έρευναι, σ. 195-260, Δάκαρη, Το Ιε
ρόν της Δωδώνης, σ. 4-40, Οδύσσεια και Ήπειρος, Περί δρυολατρείας, σ. 386-405, 
Dakaris, Das Taubenorakel, σ. 35-55, Das Heiligtum, σ. 165-176, Δάκαρη, Δωδώνη, 
Franke, Das Taubenorakel, σ. 60-65 Potscher, Zeus Ναίος, σ. 113-147, Parke, The Oracle, 
Oracles of Zeus, Τζουβάρα, Η λατρεία.Για τις πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες στη Δω
δώνη, Σ.Ι. Δάκαρη, Πρακτ. 1985, σ. 39-44, 1986, σ. 100, 1987, σ. 73-78, 1989, σ. 176-184, 
1990, σ. 168-169, 1992, σ. 155-159, Το Έργον 1989, σ. 63-67, 1990, σ. 77-79, 1992, σ. 63- 
68, 1996, σ. 64-69, 1997, σ. 54-59.

2. R. Merkelbach - Μ  L. West, Fragmenta Hesiodea, Oxonii 1967, σ. 117 Fr. 240
3. «Έστί τις Έλλοπίη πολυλήϊος ήδ’ εύλείμων 

άφνειή μήλοισι καί εύλιπόδεσσι βόεσσιν
έν δ’ ανδρες ναίουσι πολύρρηνες πολυβοϋται 
πολλοί άπειρέσιοι φύλα θνητών άνθρώπων 
ένθα δε Δωδώνη τις έπ’ έσχατιήι πεπόλισται· 
την δέ Ζεύς έφίλησε καί δν χρηστήριον είναι 
τίμιον άνθρώποις < > ναϊον δ’ έν πυθμένι φηγού.
Έ νθεν έπιχθόνιοι μαντήϊα πάντα φέρονται, 
δς δή κεϊθι μολών θεόν άμβροτον έξερεείνηι 
δώρα φέρων (τ’) ελθηισι σύν οίωνοΐς άγαθοϊσιν”.
(Fr. 240 M-W)
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τη χθόνια φύση του Δία4 και τον τρόπο που οι χρησμοί δίνονταν από 
τον ίδιο το θεό που κατοικούσε μαζί με τη σύζυγό του, τη Διώνη5, στις 
ρίζες της ιερής φηγού6: «ναΐον δ’ έν πυθμένι φηγού».

Ως εκ τούτου ο Δίας στη Δωδώνη θεωρούνταν επίγειος θεός και έφε
ρε την επίκληση Νάϊος7 και Φηγονάιος8 και η Διώνη αποκαλούνταν 
Ναΐα9 θεά και ο ναός του Δία ιερά οικία10.

Εξάλλου η χθόνια και η μαντική φύση του Δία ερμηνεύεται από το 
γεγονός ότι στη Δωδώνη, όπως και στους Δελφούς, προηγήθηκε η λα
τρεία της Μητέρας Γης". Τα σύμβολα της θεάς, το ιερό δέντρο, ο πέλε-

4. Για την ερμηνεία του αποσπάσματος του Ησιόδου Ευαγγελίόη - Δάκαρη. 1959, σ. 
142-143.

5. Για τη λατρεία της Διώνης στο ιερό της Δωδώνης βλ. Τζουβάρα, Η λατρεία, σ. 68 
κ.ε. με τη παλαιότερη βιβλιογραφία και αναφορά στις πηγές.

6. Το δέντρο ονομάζεται δρυς στον Όμηρο και φηγός στον Ησίοδο. Οι λέξεις δρυς 
και φηγός έχουν ινδοευρωπαϊκή ρίζα και οι παραδόσεις στα ινδοευρωπαϊκά φύλα απο- 
δεικνύουν την ιερότητα και πιθανότατα τη λατρευτική σημασία της βαλανιδιάς Ευαγγε- 
λίόη-Δάκαρη 1959 σ. 12 σημ. 2, σ. 127 κ.ε. και σ. 159-160, Parke, Oracles of Zeus, σ. 20 κ.ε. 
Βλ. και Olck, λ. Eiche, στο RE V/2 (1958) στ. 2013-2075 και G. Rachet, Le sanctuaire de 
Dodone: origine et moyens de divination, BAGB (1962), σ. 92.

7. Για το λατρευτικό επίθετο του Δία, Νάιος - Νμος ή Νάος Ευαγγελίόη - Δάκαρη. 
1959, σ. 142-143 με τη σχετική βιβλιογραφία. Η γραφή Νάιος αποδεικνύεται επιγραφικά 
επικρατέστερη Δημοσθ., Κατά Μειδίου 53, Σοφοκλ. Απ. 455: «Δωδώνι ναίων Ζεύς ό 
Νάϊος (όμέστιος) βροτών» και στα Σχόλια της Ιλιάδας Π, στ. 233 »Ό  δέ Δωδωναϊος 
καί Νάϊος· ύδρηλά γάρ τά έκεϊ χωρία», Ησύχιος στη λ. «Δωδωνεύς Ζεύς ό αύτός καί 
Νάϊος».

8. Στα σχόλια της Ιλ. Π 233 απαντά το επίθετο «Φηγωναϊος», «τηλόθι ναίων· όμοί- 
ως καί Φηγωναϊος, έπεί έν Δωδώνη πρώτον φηγός έμαντεύετο» και στο Στέφανο Βυ
ζάντιο στη λ. Δωδώνη «Ζηνόδοτος δέ γράφει· Φηγωναΐε, έπεί έν Δωδώνη πρώτον φη
γός έμαντεύετο».

9. Σχετικά Ευαγγελίδη-Δάκαρη, 1959, σ. 14 και 149. Για τις χρηστήριες επιγραφές με 
την επίκληση αυτή βλ. παρακάτω σημ. 82. Το επίθετο έφεραν και άλλοι θεοί στο ιερό της 
Δωδώνης σύμφωνα με τις επιγραφικές μαρτυρίες. Για τις επιγραφές Ευαγγελίόη. Έρευ- 
ναι. σ. 257-258, αρ. 24, Σ. Δάκαρη, Ανασκαφή του ιερού της Δωδώνης, Πρακτ. 1967, σ. 49 
αρ 5, σ. 50 αρ. 7.

10. Για την ονομασία Πολύβ. 4.67.3. Για το συσχετισμό των επιθέτων Νάος ή Νάιος 
με τις λέξεις ναίω - ναός - ιερά οικία Ευαγγελίόη - Δάκαρη. 1959, σ. 90, 142-143, Δάκαρη. 
Το Ιερόν της Δωδώνης, σ. 6 κ.ε., Dakaris Das Taubenorakel, σ. 35 κ.ε., Δάκαρη. Δωδώνη, 
σ. 29 κ.ε.

11. Την αρχαιότητα της λατρείας της Γης στο ιερό της Δωδώνης υποστήριξαν οι 
Cook. Jupiter, σ. 369 κ.ε., Zeus, σ. 677 κ.ε., L. Weniger, Altgriechischer Baumkultus,
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κυς, οι περιστερές, ο ταύρος έγιναν σύμβολα του Δία’2, όταν η λατρεία 
του θεού επικράτησε με την κάθοδο των πρώτων Ελλήνων, των Θε- 
σπρωτών13 στο ιερό της Δωδώνης14.

Η παλαιά προελληνική θεά με τις περιστερές, η Γη με τη μαντική 
ιδιότητα, έγινε σύζυγος και σύνναος του Δία (Στράβ. 7.7.12) και μετο
νομάστηκε σε Διώνη από το Δία, σύμφωνα με τις πατριαρχικές αντι
λήψεις των αρχαίων Ελλήνων15.

Απήχηση της αρχαιότητας της λατρείας στο ιερό και Μαντείο της 
Δωδώνης αποτελεί η έκκληση στο Δία, το Δωδωναίο και τον Πελασγι
κό, που απευθύνει ο Αχιλλέας (Ιλ. Π 231 κε.) για το φίλο του Πάτρο
κλο,  ̂μοναδική στην αρχαία Γραμματεία16.

Ανάλογη μνεία των Πελασγών που υπαινίσσεται την αρχαιότητα του

Leipzig 1919, σ. 11 κ.ε., Lesky, Hellos-Hellotis, σ. 48 κ.ε., Hammond: Epirus, σ. 368-369, 
Βλ. και Ευαγγελίδη - Λάκαρη, 1959, σ. 127 κ.ε., Δάκαρη. Περί δρυολατρείας, σ. 394-396, 
Τζουβάρα. Η λατρεία, σ. 66-67.

12. Για τους λατρευτικούς συσχετισμούς Ευαγγελίδη - Δάκαρη, 1959, σ. 129 κ.ε. Για 
τη λατρεία του Δία στο ιερό της Δωδώνης Cook, Zeus I, σ. 363 κ.ε., Zeus II, σ. 17, 826, 
Potscher, Zeus Ναίος, σ. 193 κ.ε., Franke, Das Taubenorakel, σ. 10 κ.ε., Hammond, Epirus, 
σ. 371 κ.ε., 399 κ.ε., 549 και 664, Parke, Oracles of Zeus, σ. 1 κ.ε., Nilsson, GGrRI3, σ. 423 
κ.ε., Ε. Simon, Die Gotter der Griechen, σ. 15 κ.ε., Burkert, Religion, ο. 114 κ.ε., Tzouvara, 
Common Cults, o. 131-134, όπου επισημαίνεται η σπουδαιότητα της λατρείας και η διά
δοσή της σε όλα τα ηπειρωτικά φύλα.

13. Για τους Θεσπρωτούς γενικά Σ. Δάκαρη. Θεσπρωτία. Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις, 
Αθήναι 1972, σ. 2 κ.ε., και για μία γλωσσολογική προσέγγιση στο όνομα De Simone, 
Santuario, σ. 52-53.

14. Η Δωδώνη θεωρείται ως το τέλος του 5ου με αρχές 4ου αι. π.Χ. θεσπρωτική 
(Ηρόδ. 2.52 κ.ε., Ευρ. Φοιν. 982, Στράβ. 7.7.11). Σχετικά και Σ. Δάκαρη, Θεσπρωτία, ό.π, 
σ. 3 κ.ε., του ίδιου, Συμβολή εις την τοπογραφίαν της αρχαίας Ηπείρου, ΑΕφημ. 1957, σ. 
107-108 και J. Ν. Corvisier, Aux origines du Miracle Grec, Peuplement et Population en 
Grece du Nord (Histores), 1991, σ. 203 σημ. 2.

15. Πρώτος ο Ευριπίδης «Αρχέλαος» συσχέτισε το όνομα της θεάς με το όνομα του 
Δία βλ. Ε. Siegmann, Hamburger Papyri Nr. 118 (1954), 13, στ. 46 κ.ε., Nova Fragmenta 
Euripidea, εκ. Austin, Berlin 1968, Fr. 2, 21 κ.ε. Βλ. και Ευαγγελίδη - Δάκαρη, 1959, σ. 130 
σημ. 1 και σ. 168 σημ. 3, Hammond, Epirus, σ. 369, Parke, Oracles of Zeus, σ. 70.

16. Για αναφορά των Πελασγών σε σχέση με το μαντείο της Δωδώνης Ησίοδος fr. 
319, M-W, βλ. και Στράβ. 7.327 (Έφορος). Για τη σχέση του ονόματος από γλωσσολογι
κή πλευρά με το θειον De Simone, Santuario, σ. 55. Για μία άλλη ερμηνεία στις αναφορές 
της Ιλιάδος στο Δία Δωδωναίο και Πελασγικό, στους Έλληνες, στον Αχιλλέα, στους 
Ενιήνες κτλ. ότι δηλ. απηχούν τις πολιτισμικές διαστάσεις ενός χώρου, βλ. Σουέρεφ, 
Όλυμπος - Δωδώνη, σ. 321.
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ιερού γίνεται στη διήγηση του Ηροδότου (2.52 κε.), ο οποίος διασώζει 
και τον ιδρυτικό μύθο της λατρείας: Σύμφωνα με τον ιστορικό το μα
ντείο είχαν συμβουλευτεί και οι Πελασγοί για να πληροφορηθούν αν 
πρέπει να πάρουν από τους βαρβάρους τα ονόματα των θεών και η 
απάντηση του θεού ήταν καταφατική17.

Ωστόσο στα ομηρικά έπη η Δωδώνη αναφέρεται ως μια θέση χωρίς 
να γίνεται λόγος για την καταγωγή και την προέλευσή της18. Το κενό κα
λύπτει η νεότερη Γραμματεία και μάλιστα το χωρίο του Ευριπίδη 
(Φοιν. 981), στο οποίο η Δωδώνη αποκαλούνταν «Θεσπρωτόν ούδας» 
σε αντιδιαστολή προς την Πασσαρώνα το «Μολοττόν ούδας». Οι Θε- 
σπρωτοί ως γνωστόν υπήρξαν από τα πρώτα ελληνικά φύλα που εγκα
ταστάθηκαν στη Δωδώνη στις αρχές της 2ης χιλιετίας και το όνομά 
τους σύμφωνα με τη γλωσσολογική έρευνα σημαίνει αυτόν που έχει το 
θείο χάρισμα19.

Χαρακτηριστική είναι επίσης η διήγηση του Ηροδότου (2.54-57), ο 
οποίος αναφέρεται στον ιδρυτικό μύθο της λατρείας και εισάγει νέα 
στοιχεία στο τελετουργικό της, τις Πελειάδες Ιέρειες20. Όταν ο Ηρόδο
τος επισκέφτηκε τη Δωδώνη, πληροφορήθηκε από τις ιέρειες μία τοπι
κή παράδοση που την είχε ακούσει, παραλλαγμένη στη Θήβα της Αιγύ- 
πτου: δύο μελανές πελειάδες (περιστερές) έφυγαν από τη Θήβα και η 
μία ίδρυσε στη Λιβύη το ιερό του Άμμωνα Δία, ενώ η άλλη κάθισε στη 
βαλανιδιά της Δωδώνης και παράγγειλε με ανθρώπινη φωνή ότι εκεί 
έπρεπε να ιδρυθεί το μαντείο του Δία. Την παράδοση αυτή επιβεβαίω
ναν και οι άλλοι Δωδωναίοι (ιερείς) του μαντείου. Ο Ηρόδοτος προ
σπάθησε να συνδυάσει τις δύο παραδόσεις (2.54-57), εκείνη που μιλάει 
για τις δύο ιέρειες που ίδρυσαν το μαντείο του Δία στη Λιβύη και στη

17. Σχετικά Parke, Oracles of Zeus. σ. 53 κ.ε.
18. Parke, Oracles of Zeus, σ. 34 κ.ε.
19. Για τη γλωσσολογική προσέγγιση και ερμηνεία του ονόματος De Simone, 

Santuario, σ. 53. Είναι σημαντικό ότι η ελληνική λέξη θεός συνδέεται στενά με την τέχνη 
του μάντη· ένα ερμηνευτικό σημείο ήταν θέσφατον. ο μάντης ήταν θεοπρόπος. η τέχνη 
του θειάζειν ή ενθεάζειν (Θουκ. 8.1, Ηρόδ. 1.62) και η φυλή με τα δύο Μαντεία (Νεκρο
μαντείο και Δωδώνη) οι Θεσπρωτοί: Σχετικά Burkert. Religion, σ. 247.

20. Για τις Πελειάδες-Ιέρειες και τη σύνδεσή τους με τη λατρεία στη Δωδώνη, Τζου- 
βάρα, Η λατρεία, σ. 73 και σημ. 488 με συγκεντρωμένες τις διάφορες απόψεις των μελε
τητών. Για τον αριθμό των περιστερών και για τον προβληματισμό αν είναι πουλιά ή ιέ
ρειες το θέμα παραμένει ανοικτό. Σχετικά Bodson, «Ιερά ζώια», σ. 101 κ.ε.
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Δωδώνη αντίστοιχα και την τοπική που αποδίδει το ρόλο αυτό σε δύο 
μαύρα περιστέρια, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι ιέρειες πρέπει 
να ταυτίστηκαν με τα περιστέρια, επειδή μιλούσαν βαρβαρικά και ακα
τανόητα και ήταν αιγυπτιακής καταγωγής.

Ο Στράβων (απ. 7.1α, 2) αναφερόμενος στην τοπική παράδοση δί
δει μία φιλολογική ερμηνεία: Οι Θεσπρωτοί και οι Μολοσσοί ονομά
ζουν «τάς γραίας πελίας καί τούς γέροντες πελίους», όπως και τα πε
ριστέρια και από την ομωνυμία αυτή θα προέκυψε η σύγχυση της τοπι
κής παράδοσης21.

Ωστόσο η διήγηση του Ηροδότου δεν είναι τελείως πλαστή, διότι ως 
γνωστό το περιστέρι είναι το σύμβολο της Μεγάλης θεάς Γης που λα
τρεύτηκε στη Δωδώνη22. Εξάλλου σε χάλκινο νόμισμα23 από τη Δωδώνη 
που χρονολογείται γύρω στο 300 π.Χ. απεικονίζεται στον οπισθότυπο 
η ιερή βαλανιδιά και τρία περιστέρια, το ένα στην κορυφή του δέντρου 
και τα άλλα δύο δεξιά και αριστερά από τον κορμό του (εικ. 1).

Το νόμισμα επιβεβαιώνει την τοπική παράδοση (Στράβων απ. 7.1α, 
2) που ομιλεί για περιστέρια και που ο Ηρόδοτος παραποίησε για να 
την προσαρμόσει στη θεολογική θεωρία ότι η Αίγυπτος ήταν η κοιτίδα 
της ελληνικής θρησκείας (Ηρόδ. 2.50-51). Το γεγονός μάλιστα ότι οι ιέ
ρειες στη Δωδώνη ήταν τρεις σύμφωνα με τη διήγηση του Ηροδότου 
(2.54 κε.), που δίδει και τα ονόματά τους, η Προμένεια, η Τιμαρέτη και 
η Νικάνδρη, όσες δηλαδή και οι περιστερές στο νόμισμα και ότι η λα
τρεία της Διώνης, της συννάου του Δία στη Δωδώνη είναι προϊστορι
κή24 και συνεχίζει την παλαιότερη λατρεία της Γης, καθιστά πολύ πιθα

21. Ο ιστορικός ήταν ο πρώτος που έθεσε μία ορθολογιστική ερμηνεία των μυθικών 
δεδομένων του μαντείου. Σχετικά R. Grahay, La litterature oraculaire chez Herodote, 
Paris 1956, σ. 94-95, Nicol, The Oracle, σ. 136, A. Gartziou-Tatti, L’ Oracle de Dodone. 
Mythe et Rituel, Kemos 3 (1990), σ. 176 και σημ. 6. Διεξοδική ανάπτυξη της διήγησης του 
Ηροδότου, Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 27 κ.ε., Parke, Oracles of Zeus, σ. 53 κ.ε. και σ. 59 κ.ε. Για 
το ρόλο των περιστερών με τα μαντεία, Bodson, «Ιερά ζώϊα», σ. 101 κ.ε. και για το μαύ
ρο χρώμα των περιστερών, Bodson, «Ιερά ζώϊα», σ. 101 και σημ. 70-71 και W. Thomson, 
A glossary of Greek birds, London 1936 (1966), λ. Πέλειαι. Για τις Πελειάδες ιέρειες 
Vemant, La metis, σ. 146 κ.ε.

22. Για τη λατρεία της Γης στη Δωδώνη βλ. παραπάνω σημ. 11.
23. Για το νόμισμα Franke, Das Taubenorakel, σ. 60 κ.ε., πίν. 42 (1-2), Monzen, σ. 317 

κ.ε., πίν. 15, V41, R51 και πίν. 64.
24. Σχετικά A. Cook, C1R 20 (1906) σ. 370 κ.ε., Ευαγγελίδη-Αάκαρη, 1959, σ. 127 κ.ε., 

Dakaris, Das Taubenorakel, σ. 49, Τζουβάρα, Η λατρεία, σ, 68 κ.ε.
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νή την άποψη ότι η καθιέρωση των ιερείων στη Δωδώνη είναι αρχαιό
τερη από την αναφορά στον Ηρόδοτο και μάλιστα φθάνει στην προϊ
στορική λατρεία της Διώνης.25

Την άποψη αυτή ενισχύουν αντίστοιχες παραστάσεις από τον κρη- 
τομυκηναϊκό λατρευτικό κύκλο, από τον οποίο πλησιέστερο παράδει
γμα είναι η απεικόνιση υπαίθριου ιερού στο χρυσό δακτύλιο των Μυ
κηνών.26 Οι λατρευτικοί αυτοί συσχετισμοί και η αντιστοιχία με την 
προοικοδομική μορφή του ιερού της Δωδώνης τονίστηκαν από τον κα
θηγητή Δάκαρη27.

Ο Ηρόδοτος δεν επινόησε τη διήγηση για τα περιστέρια αλλά προ
σάρμοσε την εγχώρια παράδοση με την αιγυπτιακή, που είχε ακούσει 
στις Θήβες της Αιγύπτου28. Έτσι η παλιά παράδοση για τα περιστέρια 
συνδέθηκε αρχικά με τη λατρεία της θεάς Γης και στη συνέχεια με τη λα
τρεία της Διώνης διατηρήθηκε επίσης στους χρόνους του Ηροδότου και 
αργότερα στους χρόνους της κοπής του νομίσματος.

Ωστόσο τις πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις στο ιερό της Δωδώνης 
ακολουθούν και τα θρησκευτικά δρώμενα, αφού, γύρω στο 400 π.Χ., 
όταν η Δωδώνη περιήλθε στους Μολοσσούς, οι νέοι κυρίαρχοι συνέδε
σαν τον ιδρυτικό θεσμό των ιερειών με τη μυθική ιέρεια Κασσάνδρα σε 
αντιστάθμισμα των θεσπρωτίδων Πελειάδων-Ιερειών. Η επινόηση του 
μύθου για την Κασσάνδρα ως ιέρεια στο ιερό της Δωδώνης ήταν ακό
μη νωπή, όταν ο Ζακύνθιος Αγάθων Εχεφύλου γύρω στο 300 π.Χ. ή λί
γο αργότερα ανέθεσε στο Δωδωναίο Δία τη χάλκινη ενεπίγραφη πινα
κίδα, στην οποία μνημονεύεται η Κασσάνδρα ως πρώτη ιέρεια της Δω
δώνης29. Ο θεσμός των ιερειών στο ιερό της Δωδώνης διατηρήθηκε μέ
χρι τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους (Διοδ. Σικ. 14.13.4 και Φιλό- 
στρ. Εικ. 2-33)30.

25. Για τη σύνδεση των ιερειών με τη λατρεία της Διώνης Τζονβάρα. Η λατρεία, σ. 73 
κ.ε. Πρβλ. Nicol, The Oracle, σ. 136.

26. A. Evans, The Palace of Minos II, 1, London 1925, σ. 340-341, εικ. 194e, M. Nilsson, 
GGrRI2, o. 282, πίν. 17, 1.

27. Ευαγγελίόη-Δάκαρη, 1959, σ. 131 κ.ε., Dakaris, Das Taubenorakel, σ. 47.
28. Εναγγελίδη-Αάκαρη. 1959, σ. 96 σημ. 1.
29. Για την πρώτη δημοσίευση της πινακίδος Carapanos, Dodone, σ. 39-40, Διεξοδι- 

κότερη συζήτηση για το θέμα Δάκαρη. Μύθοι, σ. 50 κ.ε. και 110 κ.ε.
30. Parke, Oracles of Zeus, σ. 35 κ.ε., Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 30 κ.ε., Nicol, The Oracle,
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Παράλληλα όμως με τις Ιέρειες-Προφήτιδες στη Δωδώνη είχε καθιε
ρωθεί και ο θεσμός των Ιερέων-Προφητών. Ο Όμηρος (Ιλ.Π. 233 κε.) 
μνημονεύει προφήτες ή υποφήτες του Δία, τους Σελλούς, οι οποίοι σύμ
φωνα με παλαιά θρησκευτική συνήθεια δεν ένιπταν τα πόδια τους και 
κοιμόνταν στο έδαφος για να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τη γη από 
την οποία αντλούσαν τη μαντική τους δύναμη.31 Για την ανιπτοποδία 
και την κατάκλιση στο έδαφος των υποφητών του Δία γίνεται επίσης 
λόγος στη μεταγενέστερη Γραμματεία (Σοφοκλ. Τραχίν. 1166-1167: χα- 
μαικοΐται, Καλλ.'Ύμν. εις Δήλον 286: γηλεχέες, Εύβουλος, άπ. 139 
(Edmonds): άνιπτόποδες, χαμαιευνάδες, άερίοικοι, Φιλόστρ. Είκ. 2-33).

Οι Σελλοί ή Ελλοί32, προϊστορικό φύλο ή και ιερατείο33 είχαν, όπως 
φαίνεται, το κληρονομικό προνόμιο της μαντείας, όπως οι Ιαμίδες στην 
Ολυμπία (Πινδ. Ολυμπ. 6.71.8, 2). Εκτός από τον Όμηρο άνδρες-προ- 
φήτες στην υπηρεσία του Δία αναφέρει η νεότερη παράδοση· ο Δημο
σθένης34 στον Κατά Μειδίου 53 λόγο του ομιλεί για άνδρα ιερέα στη 
Δωδώνη και ο Στράβων καθώς και οι λεξικογράφοι ονομάζουν τους ιε
ρείς Τόμουρους, οι οποίοι ήταν και προφήτες. Ο Ησύχιος στη λέξη 
Τμάριος γράφει: «Τόμουροι δέ, οί άλλως ύποφήται θέμιστες, οί 
προφήται τού θεού» και στη λέξη Τόμαρος διαβάζουμε: «τό εν Δωδώνη

σ. 136. Για μνεία των Πελειάδων-Ιερειών στην αρχαία Γραμματεία βλ. Parke, Oracles of 
Zeus, σ. 62 κ.ε., ο οποίος σημειώνει ότι μετά το Σοφοκλή (fr. 456, Pearson) μόνο στον Ιο 
αι. π.Χ. επανεμφανίζονται Διον. Αλικαρ. 1.15.5. και Στραβ. 7.7.10.

31. Στο έθιμο της κατάκλισης των ιερέων διαβλέπουν προσπάθεια επαφής με τη Γη 
οι Cook, jupiter, σ. 18, Lesky, Hellos-Hellotis, σ. 51-52. 'Οτι πρόκειται για πρωτόγονο 
τρόπο ζωής που με τον καιρό προσέλαβε θρησκευτικό χαρακτήρα Εναγγελίδη - Λάκαρη, 
1959, σ. 29-30 σημ. 1 και σ. 164, βλ και Hammond, Epirus, σ. 372, Potscher, Zeus Ναίος, σ. 
143. Σχετικά και Parke, Oracles of Zeus, σ. 1 κ.ε., Τζουβάρα, Η λατρεία, σημ. 486, 487.

32. Για τη γραφή Σελλοί αντί Ελλοί Μ. Nilsson, GGrRI3, σ. 423 σημ. 3, Εναγγελίδη - 
Λάκαρη, 1959, σ. 29 σημ. 4, Hammond, Epirus, σ. 368 και 372-373, Parke, Oracles of Zeus, 
σ. 7 κ.ε., Greek Oracles, σ. 16 κ.ε.

33. Για το φύλο αυτό που στους ιστορικούς χρόνους διατηρήθηκε ως ιερατείο στη 
Δωδώνη, Nilsson, Studien, σ. 35, Friederich, Dodonaica, σ. 11 κ.ε., Εναγγελίδη - Λάκαρη, 
1959, σ. 29 και σημ. 4, Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 91.

34. Δημοσθ. κατά Μειδίου 53. «Τφ δήμω τών ’Αθηναίων ό τοΰ Διός σημαίνει». Για 
το χωρίο και τη σχέση του με τη μαντεία στη Δωδώνη βλ. Parke, Oracles of Zeus, σ. 116. 
Ανάλογη αναφορά για άνδρες προφήτες στο ιερό γίνεται στο Στράβωνα 329 «κατ’ άρχάς 
μέν ούν ανδρες ήσαν οί προφητεύοντες ύστερον δ’ άπεδείχθησαν τρεις γραΐαι, έπειδή 
καί σύνναος προσαπεδείχθη καί ή Διώνη».
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όρος· και προφήτης καί ίερεύς καί θύτης καί μάντις»35.
Το επίθετο Τμάριος Ζευς36 είναι δηλωτικό της σχέσης του θεού με το 

όρος Τόμαρος-Τμάρος (Στράβ. 7.7.11). Ενδιαφέρουσα είναι η παρατή
ρηση του Δάκαρη37 αναφορικά με τη σύνδεση αετού σε όρος στον εμπρο- 
σθότυπο του χάλκινου νομίσματος που χρονολογείται στο 300 π.Χ. με 
τη λατρεία του Τμάριου Δία38.

Σύμφωνα λοιπόν με τις μαρτυρίες αυτές προκύπτει ότι σε όλη τη 
διάρκεια των ιστορικών χρόνων στο μαντείο της Δωδώνης ήταν καθιε
ρωμένος ο θεσμός των ιερέων και των ιερειών39 και ότι οι μεν πρώτοι 
ήταν αφιερωμένοι στη λατρεία του Δία, ενώ οι Πελειάδες-Ιέρειες στη 
λατρεία της Διώνης που διαδέχτηκε τη λατρεία της προϊστορικής θεάς 
Γης40. Ο κύριος όμως ρόλος και των δύο ιερατείων στη Δωδώνη ήταν 
να διερμηνεύουν τη θέληση και τα μηνύματα του θείου ζεύγους, τα 
οποία με διάφορους τρόπους αποτυπώνονται στην αρχαία παράδοση:

Οι Ομηρικοί χρόνοι (Οδυσ. ξ. 327-330, τ 296-299) γνωρίζουν τη μα
ντική σημασία του θροίσματος των φύλλων της ιερής βαλανιδιάς που 
ήταν το πρωταρχικό σύμβολο μαντείας41. «Τόν δ’ ές Δωδώνην φάτο βή- 
μεναι, όφρα θεοϊο εκ δρυός ύψικόμοιο Διός βουλήν έπακοΰσαι».

35. Για την προέλευση των ονομάτων Τμάρος όρος και Τμάριος Ζευς Στράβ. 7.7.11, 
Στεφ. Βυζ. στη λ. Τόμαρος και Ησυχ. στη λ. Τμάρος. Για τη σημασία της λέξης Τόμουρος 
φύλαξ, φρουρός, Τομάρουρος δρυτόμος Cook, Jupiter, σ. 180, Zeus I, σ. 693, 3, II, σ. 
1167-68, Nicol, The Oracle, σ. 135 και Nilsson, GGrRI3, σ. 424.

36. To επίθετο Τμάριος (Ζευς) είναι δηλωτικό της σχέσης με το όρος Τόμαρος-Τμά
ρος (Στράβ. 7.7.11). Βλ. και Ευαγγελίδη - Δάκαρη, 1959, σ. 10 σημ. 1, Parke. Oracles of 
Zeus, σ. 15, όπου διαχωρίζει τις ιδιότητες του Δία και αποδίδει στο Δία που έχει σχέση 
με τη δρυ της Δωδώνης βόρεια προέλευση, ενώ στο Δία που κατοικεί στο όρος Τόμαρο 
μεσογειακή καταγωγή.

37. Σχετικά Ευαγγελίδη - Δάκαρη, 1959, σ. 10 σημ. 1.
38. Για το νόμισμα βλ. παραπάνω σημ. 23.
39. Τη συνύπαρξη των ιερειών και των υποφητών στο ιερό της Δωδώνης δέχεται ο 

Potcher. Zeus Ναίος, σ. 122 κ.ε., ο οποίος θεωρεί ότι η μη αναφορά των ιερειών στην Ιλιά- 
δα οφείλεται στην υφή της ομηρικής θρησκείας και στο πολεμικό πνεύμα της Ιλιάδας.

40. Για τη σύνδεση των ιερειών με τη λατρεία της Διώνης Τζονβάρα. Η λατρεία, σ. 73 
κ.ε. Πρβλ. Nicol. The Oracle, σ. 136, ο οποίος τις συνδέει και με το Δία.

41. Για τη λατρευτική σημασία της βαλανιδιάς στη Δωδώνη Ευαγγελίδη - Δάκαρη. 
1959, σ. 131 κ.ε., Δάκαρη. Περί δρυολατρείας, σ. 68, 386-405, Parke. Oracles of Zeus, σ. 20 
κ.ε., Greek Oracles, σ. 16 κ.ε., ο οποίος με βάση τα χωρία της Οδύσσειας ξ 327-330. τ 296- 
299 παρατηρεί ότι εδώ έχουμε την πρώτη αναφορά σε μαντείο από το οποίο ζητούν χρη-
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Στην εποχή του Παυσανία (1.17.5) η βαλανιδιά ήταν ακόμη στο ιερό 
και μαζί με τη λυγαριά του Ηραίου της Σάμου και την ελιά της Ακρό
πολης και της Δήλου θεωρούνταν από τα αρχαιότερα δέντρα (Παυσ. 
8.23.5)42. Σχετικά με τις προφητικές ιδιότητες της βαλανιδιάς στη Δω
δώνη ενδιαφέροντα στοιχεία παρέχουν και τα «Αργοναυτικά» (Απολ- 
λόδ. 1.19.16). Όταν οι Αργοναύτες κατασκεύαζαν την Αργώ, ο Ιάσων 
με υπόδειξη της Αθηνάς πήρε ένα κομμάτι ξύλου από την προφητική 
βαλανιδιά της Δωδώνης και το τοποθέτησε στην πλώρη του πλοίου. 
Έτσι η Αργώ απόχτησε προφητική δύναμη και μπορούσε να καθοδηγεί 
και να προστατεύει τους Αργοναύτες από τους κινδύνους στο περιπε
τειώδες ταξίδι τους43.

Οι προφητικές ιδιότητες της δρυός44 ήταν γνωστές επίσης στους τρα
γικούς, όπως αποτυπώνονται στα έργα τους, στα οποία αποκαλούν τη 
δρυ της Δωδώνης «πολύγλωσσον» (Σοφοκλ. Τραχ. 1168), ενώ ο Αισχύ
λος παράλληλα ομιλεί για μεγαλύτερο αριθμό ιερών βαλανιδιών, όταν 
αναφέρεται στην ιστορία της Ιούς, όπου χαρακτηριστικά λέγει «τέρας 
τ’ άπιστον, αί προσήγοροι δρύες». Η μαρτυρία αυτή, μοναδική στην αρ
χαία Γραμματεία δημιουργεί προβληματισμούς στην έρευνα. Μία πιθα
νή ερμηνεία δόθηκε από τον Parke, ο οποίος θεωρεί ότι το δέντρο ανα
νεωνόταν, επειδή παρέμεινε το κατεξοχήν σύμβολο της μαντικής στη 
Δωδώνη45.

σμό, ενώ αντίθετα στην Ιλιάδα (Π 231 κ.ε.) δεν αναφέρεται μαντείο αλλά γίνεται ένας 
απλός υπαινιγμός με τη λέξη «υποφήτες». Για μια άλλη ιδιότητα της βαλανιδιάς στη Δω
δώνη ως «η πρώτη καί πρεσβυτάτη τροφή των ανθρώπων» Διον. Αλικ. 1.6. Σχετικά 
Nicol, The Oracles, σ. 133 σημ. 1 με αναφορά στις πηγές.

42. Parke, Greek Oracles, σ. 16 κ.ε., Oracles of Zeus, σ. 20 κ.ε. Για ιερά δένδρα σε άλ
λα ιερά Burkert, Religion, σ. 194-195.

43. Απολλ. 1.19.16 «ξύλον φωνήεν φηγού τής Δωδωνίδος» Parke, Otracles of Zeus, 
σ. 13 κ.ε., Greek Oracles, σ. 24 κ.ε. Σχετικά και Vokotopoulou, Dodone, σ. 72, Λάκαρη, 
Δωδώνη, σ. 25-26.

44. Ως γνωστό η φηγός ήταν η έκφραση του θεού και ο φορέας της προφητείας του, 
ενώ οι ιερείς ήταν οι ερμηνευτές του: Parke, Greek Oracles, σ. 24, Nicol, The Oracle, σ. 
138-139.

45. Parke, Oracles of Zeus, σ. 31, Για τη δρυ και τη σύνδεσή της με τη λατρεία του Δία 
βλ. Vokotopoulou, Dodone, σ. 70 και για την ιερότητα της βαλανιδιάς, όπως αποτυπώ- 
νεται σε χρηστήριο έλασμα της Δωδώνης Vokotopoulou, Dodone, σ. 70. Για τις προφη
τικές ιδιότητες τής δρυός βλ. Σουίδα, λ Δωδώνη «εισιόντων τών μαντευομένων έκι- 
νεΐτο δήθεν ή δρυς ηχούσα· αί δέ έφθέγγοντο δτι τάδε λέγει ό Ζήν»,
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Σημαντικό όμως ρόλο στη μαντική της Δωδώνης έπαιξαν και οι πε
ριστερές46, όπως προκύπτει από τις φιλολογικές πηγές και τα αρχαιο
λογικά δεδομένα, αφού με το πέταγμα και τους κρωγμούς των πουλιών 
αυτών το ιερατείο μπορούσε να ερμηνεύει τα μηνύματα του θείου ζεύ
γους47. Η ελληνική μυθολογία γνώριζε προφήτες που είχαν την ικανό
τητα να κατανοούν και να εξηγούν τις κραυγές των πουλιών και ένας 
μάλιστα από αυτούς ονόματι Μόζος είχε σχέσεις με το μαντείο της Δω
δώνης48. Αν και η περιστερά δεν αναφέρεται πρώιμα στη λογοτεχνία σε 
σχέση με τη Δωδώνη είναι πολύ πιθανόν μία έμμεση μαρτυρία στην 
Οδύσσεια αναφορικά με την ιστορία των Αργοναυτών να υπαινίσσεται 
μία ανάλογη σχέση. Σύμφωνα με τη διήγηση δεν ήταν μόνο το ξύλο της 
προφητικής βαλανιδιάς που καθοδηγούσε την Αργώ στο περιπετειώδες 
ταξίδι της, αλλά και μία περιστερά49. Προς την κατεύθυνση αυτή οδη
γούν και τα αρχαιολογικά δεδομένα από το ιερό, σύμφωνα με τα οποία 
η περιστερά ήταν το κατεξοχήν σύμβολο της Μητέρας Γης, λατρείας 
που προηγήθηκε στη Δωδώνη και στη συνέχεια της Διώνης που διαδέ
χτηκε τη λατρεία αυτή50.

Μια άλλη μαρτυρία για την πρώιμη παρουσία των Πελειάδων περι
στερών παρέχει, εκτός από τον Ηρόδοτο (2.52 κε.), και ο Πίνδαρος, ο 
οποίος σε παιάνα του αναφέρεται επίσης στον ιδρυτικό μύθο της Δω
δώνης. Τη σχετική πληροφορία επιβεβαιώνει και ο σχολιαστής του Σο
φοκλή51. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφορικά με το ρόλο των περιστερών 
στη λατρεία και τη μαντική στο ιερό παρουσιάζουν οι παραδόσεις που

46. Για τη σύνδεση της περιστεράς με τη λατρεία και τη μαντική στη Δωδώνη βλ. πα
ραπάνω σημ. 12. Σχετικά Parke, Oracles of Zeus, σ. 34 κ.ε. Για τον προφητικό ρόλο αυ
τών Bodson, Ιερά ζώϊα, σ. 101 κ.ε. Για τις απεικονίσεις των περιστερών, της βαλανιδιάς 
και του αετού ως επιθήματα στα χάλκινα νομίσματα της Συμμαχίας των Ηπειρωτών 
Franke, Monzen, σ. 317 και πίν. 15 (V41-R51 , V42-R52), Dakaris. Das Taubenorakel, σ. 
49 πίν. 22, 4.

47. Parke, Oracles of Zeus, σ. 35 και σημ. 4.
48. Για σχετικές αναφορές R. Jebb στο Appendix της έκδοσης για τις Τραχίνιες 

(Cambidge 1892, σ. 202-206, Parke. Oracles of Zeus, σ. 62 κ.ε.
49. Σχετική συζήτηση για τον τρόπο χρησμοδότησης στη Δωδώνη Parke. Greek 

Oracles, σ. 24.
50. Πίνδ., fr. 259, 263 και 48 (Bowra) βλ. και Parke, Oracles of Zeus, σ. 58.
51. Σοφοκλ. Τραχ. στ. 1159 κ.ε. βλ. και 46 κ.ε., 70 κ.ε. και 155 κ.ε. (Jebb). Ανάλυση των 

χωρίων βλ. Parke, The Oracles of Zeus, σ. 60 κ.ε. και σημ. 16-25.
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φαίνεται ότι επινοήθηκαν στις αρχές του 3ου αι. π.Χ., στην εποχή του 
βασιλιά Πύρρου52.

Σύμφωνα με την πρωιμότερη εκδοχή53 ο δρυτόμος Ελλός, ο μυθικός 
πρόγονος των Ελλών ή Σελλών, γιος του Θεσσαλού, επιχείρησε να κό
ψει την ιερή βαλανιδιά. Ένα όμως περιστέρι που φώλιαζε στο δέντρο 
τον απέτρεψε με ανθρώπινη φωνή. Ο Ελλός, αφού παραιτήθηκε από 
την πράξη του, έγινε από δρυτόμος ο πρώτος ιερέας του Δία. Η άλλη 
παράδοση54 που οφείλεται στον Πρόξενο αναφέρει μια παρόμοια ιστο
ρία ότι δηλαδή ένας βοσκός, ο Μαρδύλας οργισμένος από τη βαλανι
διά που αποκάλυψε την κλοπή του, επιχείρησε να κόψει το ιερό δέντρο 
και πάλι το περιστέρι μεσολάβησε και αποφεύχθηκε το ανοσιούργημα 
αυτό. Τέλος, η τρίτη εκδοχή του μύθου55 αποδίδει την ίδρυση της Δω
δώνης στο Δευκαλίωνα, ο οποίος, αφού πήγε στην Ήπειρο, ζήτησε χρη
σμό από τη βαλανιδιά. Την απάντηση ότι πρέπει να εγκατασταθεί στη 
Δωδώνη έδωσε όμως ένα περιστέρι όχι το δέντρο. Το ενδιαφέρον στην 
παράδοση αυτή εγχώριας προέλευσης56, όπως και η δεύτερη57, ενώ η 
πρώτη είναι θεσσαλικής καταγωγής58, έγκειται στο γεγονός ότι την προ
φητεία δίδει το περιστέρι, αντικαθιστώντας μάλιστα τη βαλανιδιά59.

Ωστόσο η μεθομηρική παράδοση, αναφέρει άλλα αόριστα μαντικά 
«σύμβολα» και «σημεία» για τα οποία όμως δεν γνωρίζουμε την ακρι
βή σημασία. Πιθανόν ανάμεσα στα σημεία αυτά, από τον 4ο αι. π.Χ. 
τουλάχιστον ήταν και ο ήχος των λεβήτων με τους τρίποδες, που περι
στοίχιζαν το ιερό δέντρο60.

52. Parke, Oracles of Zeus, σ. 35 κ.ε.
53. Φιλόστρ. Εικ. 2.33, Σχολ. Ιλ. Π 234, Πίνδ. »Έλλοί άπό Έλλοϋ τοϋ δρυτόμου φ  

φασί την περιστεράν πρώτην καταδεΐξαι τό μαντεϊον”. Εναγγελίδη - Δάκαρη, 1959, σ. 
163 και Parke, Oracles of Zeus, σ. 35 κ.ε. και σημ. 5.

54. Σχολ. στην Ομηρ. Οδυσ. ξ 327 = Πρόξενος FGrH. 703 αρ. 7. Βλ. και Parke, Oracles 
of Zeus, σ. 36 και σημ. 7.

55. Σχολ. Ομηρ. Ιλιάδ. Π 233 λ. Δωδωναιος. Σχετικά Parke, Oracles of Zeus, σ. 40.
56. Για την αρχαιότερη καταγωγή του μύθου Parke, Oracles of Zeus, σ. 40 κ.ε.
57. Parke, Greek Oracles, σ. 38 κ.ε.
58. Σχετικά Parke, Greek Oracles, σ. 40 με την παλαιότερη βιβλιογραφία και αναφο

ρές στις φιλολογικές πηγές.
59. Parke, Greek Oracles, σ. 42.
60. Για τους λέβητες με τους τρίποδες στο ιερό της Δωδώνης Εναγγελίδη - Δάκαρη, 

1959, σ. 115 κ.ε., σημ. 1-6. Σχετικά Cook, The Gong, σ. 5-28, Zeus II, σ. 826, Nicol, The 
Oracle, σ. 140 για την προφητική και αποτροπαϊκή σημασία των λεβήτων.
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Αναφορικά με την παλαιότερη μορφή του ιερού της Δωδώνης η με
ταγενέστερη παράδοση που ανάγεται στο δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. 
και εξής δίνει πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες, όταν συνδυαστούν με 
τα αρχαιολογικά δεδομένα, διαφωτίζουν το πρόβλημα της προοικοδο- 
μικής μορφής στη Δωδώνη61.

Έτσι προκύπτει από τον ατθιδογράφο Δήμωνα62 ότι το ιερό του Δία 
στη Δωδώνη δεν είχε τοίχους και ότι ένας περίβολος από χαμηλούς λέ
βητες επάνω σε τρίποδες περιέκλεινε τον υπαίθριο χώρο της λατρείας. 
Ο συνεχής ήχος μάλιστα των λεβήτων χρησιμοποιούνταν ως μέσο μα
ντείας στη Δωδώνη63, με αποτέλεσμα να μείνει παροιμιώδης η φράση 
«ΔωδωναΧον χαλκεΐον» «επί των άκαταπαύστως καί πολλά λαλού- 
ντων»64. Ο περίβολος αυτός65, πρέπει να χρονολογείται τουλάχιστον

61. Στεφ. Βυζ. στη λ. Δωδώνη, Σουίδα στη λ. “Δωδωναίον χαλκεΐον”, Servius στην 
Αιν. του Βεργιλίου III 466, Ευστάθιος στην Οδύσ. ξ 327, Νόννος στο Γρηγ. Ναζιανζ. 
Migne Ε.Π. XXXVI, 1045Α. Συγκέντρωση των χωρίων αυτών με κριτική των πηγών και 
τα συμπεράσματα που προκύπτουν σχετικά με την παλαιότερη μορφή του ιερού της Δω
δώνης Cook, Gong, σ. 5-28, Zeus Π, σ. 826. Για την προοικοδομική μορφή του ιερού Ευ- 
αγγελίδη - Δάκαρη, 1959, σ. 114 κ.ε., Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 37 κ.ε.

62. Αποστολ. 6.43 (Paraemiographi Graeci III, σ. 374 Leutsch Στεφ. Βυζ. στη λ. «Δω
δώνη καί ΔωδωναΧον χαλκεΐον» και για την ανάλυση των πηγών Ευαγγελίόη - Δάκαρη, 
1959, σ. 115 και σημ. 2-4, Rachet, Le Sanctuaire, σ. 96 κ.ε., Δάκαρη. Οδύσσεια και 'Ηπει
ρος, σ. 148.

63. Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 37. Από τους αρχαίους ο ήχος του μετάλλου και κυρίως του 
χαλκού θεωρούνταν φυλακτικός και αποτρόπαιος, επειδή απομάκρυνε τις επιζήμιες 
επιδράσεις των κακών πνευμάτων, που μπορούσαν να βεβηλώσουν τον ιερό χώρο. Είναι 
γνωστό ότι ο χαλκός ήταν καθαρός και απελαστικός των μιασμάτων. Σχετικές αναφο
ρές στα Σχόλια στο Θεοκρ. II. 36. Συγκεντρωμένες πληροφορίες για το θέμα Ευαγγελίόη 
- Δάκαρη, 1959, σ. 120 και σημ. 1-8. Για τη σχέση του τρίποδα με τη λατρεία του Απόλ
λωνα στους Δελφούς Cook, Jupiter, σ. 180, Ευαγγελίόη - Δάκαρη. 1959, σ. 123 και σημ. 1, 
Parke, Greek Oracles, σ. 74 κ.ε. Παραμένει άλυτο το πρόβλημα αν η μαντική ιδιότητα των 
λεβήτων στη Δωδώνη προέκυψε από μόνη της ή οφείλεται σε επίδραση των Δελφών, 
όπως δέχτηκε ο Nilsson, GGrRI3, σ. 424-425. Ωστόσο η έρευνα δεν έχει διαπιστώσει συ
γκεκριμένες σχέσεις ανάμεσα στα δύο μαντεία, αν και έγιναν προσπάθειες συσχετισμών 
αναφορικά με το χωρίο που παραδίδει ο Πλάτων (Φαιδ. 244b, 275b, πρβλ. και Στράβ. 7, 
απ. 2, Διον. Αλικ. 1.14 και Παυσ. 10.12.10), από το οποίο προκύπτει ότι οι ιέρειες στη 
Δωδώνη προφήτευαν σε έκσταση. Σχετική συζήτηση για το θέμα Parke, Greek Oracles, σ. 
93, Τζουβάρα, Η λατρεία, σ. 72.

64. Στεφ. Βυζ. στη λ. «ΔωδωναΧον χαλκεΐον», Αποστόλ. 6. 43: «ΔωδωναΧον χαλκεΐον 
έπί τών άκαταπαύστως καί πολλά λαλούντων. Δήμων μεν φησίν, έν τή Δωδώνη πολ
λούς παραλλήλους κειμένους λέβητας, όταν τις ένός άψηται, έκ διαδοχής πάντας ήχεϊν».

65. Ευαγγελίόη - Δάκαρη, 1959, σ. 114 κ.ε.
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από το α ' μισό του 8ου αι. π.Χ., όπως επιτρέπουν να συμπεράνουμε τα 
αρχαιολογικά δεδομένα και συγκεκριμένα οι λέβητες με τους τρίποδες, 
οι οποίοι κυκλικά τοποθετημένοι θα αποτελούσαν τον πρώτο περίβολο 
που περιέκλειε την ιερή δρυ, την κατοικία του θείου ζεύγους (Ησιόδ. 
Ηοίαι, απ. 240)66 και την προστάτευε από κάθε κακή επήρεια.67 Γύρω 
της κατοικούσαν οι προφήτες Ελλοί ή Σελλοί, ανιπτόποδες και κοιμισ
μένοι καταγής για να έρχονται σε επαφή με τη Μητέρα Γη, από όπου 
αντλούσαν τις μυστηριακές δυνάμεις της μαντείας68.

Πολύ αργότερα, μόλις στις αρχές του 4ου αι. π.Χ., χτίστηκε ένας μι
κρός ναός, με πρόναο και σηκό χωρίς κίονες, ενώ την ιερή βαλανιδιά 
περιέβαλε ο ίδιος περίβολος με τους χάλκινους τρίποδες με λέβητες69, 
(εικ. 2). Κατά τη διάρκεια όμως του 4ου αι. π.Χ. (350-325 π.Χ.) επήλ
θε μια σημαντική μεταβολή στο ιερό70: ένας ευρύχωρος ισοδομικός πε
ρίβολος με είσοδο στη ΝΑ πλευρά, που περιέκλεινε τη φηγό και ενώ-

66. Βλ. παραπάνω σημ. 63.
67. Για εξαρτήματα λεβήτων και για τρίποδες που βρέθηκαν στις ανασκαφές στο ιε

ρό Carapanos, Dodone, σ. 84 πίν. XLI, Ευαγγελίόη - Δάκαρη, 1959, σ. 125, 176, πίν. 14, 
Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 38, Parke, Greek Oracles, σ. 74 και σημ. 4.

68. Σχετικά παραδίδει η αρχαία Γραμματεία Ιλιαδ. Π, 233-235 και Σχολ. Η. Erbse, 
Scholia Graeca in Homeri Idiadem, Berlin 1975, τομ. IV, σ. 218 κ.ε. Συγκεντρωμένες τις 
φιλολογικές πηγές αναφορικά με τους Σελλούς Friederich, Dodonaica, βλ. επίσης Σο- 
φοκλ. Τραχ. 1167, Καλλιμ. Ύμν. εις Δήλον, 286. Για την προοικοδομική μορφή του ιε
ρού Ευαγγελίδη-Δάκαρη, 1959, σ. 114 κ.ε., Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 37-39.

69. Διεξοδικά για τις οικοδομικές περιόδους της “Ιεράς Οικίας”, Ευαγγελίόη - Δά
καρη, 1959, σ. 121 κ.ε., Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 40-49 και για την πρώτη Α' οικοδομική πε
ρίοδο, σ. 40-41.

70. Ευαγγελίόη - Δάκαρη, 1959, σ. 124 κ.ε., Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 42 κ.ε. Μία καλύβα, 
κατοικία των ιερέων πιθανόν, που βρισκόταν μπροστά από το ναό διαλύθηκε και επι
χώθηκε Ευαγγελίόη - Δάκαρη, 1959, σ. 123.

71. Για τις φιλολογικές μαρτυρίες αναφορικά με το ανάθημα των Κερκυραίων από 
τον Αριστοτέλη, το Φιλόχορο, τον Πολέμωνα, τον Αριστείδη, τον Απολλόδωρο, το 
Στράβωνα και το Λούκιλλο Cook, The Gong, σ. 5-28, Ευαγγελίόη - Δάκαρη, 1959, σ. 116 
σημ. 3-5, Καλλιγά, Μάστιξ, σ. 63 και σημ. 2. Σχετικά και Nicol, The Oracle, σ. 140. Για τη 
χρήση και τη σημασία του αναθήματος στο τελετουργικό του ιερού ενδεικτικές είναι οι 
πληροφορίες από τη νεότερη Γραμματεία. Ευαγγελίόη - Δάκαρη, 1959, σ. 119-120 σημ. 1. 
Κατά το Νόννο «Οί ούν μαντευόμενοι ήρχοντο παρά τόν τόπον τούτον καί ηύχοντο. 
Ό τε ούν ήθελε χρησμωδήσαι αύτοΐς ό θεός, ό άνδριάς εκείνος έπαιε τή ράβδφ τόν λέ
βητα- είτα ήχει ό λέβης καί έκ τού λέβητος ήχος τις άπετελεϊτο έναρμόνιος καί ένε- 
φοροΰντο αί προφήτιδες καί έλεγον ά αύταις δ δαίμων ένέβαλλε». Επί πλέον, όπως 
παραδίδουν οι πηγές ο ήχος του λέβητα ήταν διαρκής «άσιγήτοιο λέβητας» (Καλλίμα-
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θηκε με την πρόσοψη του ναού, αντικατέστησε τον περίβολο με τους 
χάλκινους τρίποδες και τους λέβητες. Στη θέση των μαντικών λεβήτων 
τοποθετήθηκε την εποχή αυτή «τό χαλκεϊον», ανάθημα των Κερκυραί- 
ων, η «Κερκυραίων Μάστιξ», η οποία σύμφωνα με τις φιλολογικές 
μαρτυρίες εκπροσωπούσε ένα νέο τρόπο χρησμοδοσίας στο ιερό.7' Το 
ανάθημα αποτελούσαν δύο κιονίσκοι: ο ένας στήριζε χάλκινο αγαλμά- 
τιο παιδιού που κρατούσε μάστιγα με τρία μαστίγια από χάλκινους 
αστραγάλους, ο άλλος χάλκινο λέβητα. Οι μάστιγες, καθώς αιωρούνταν 
από τον άνεμο, έκρουαν το λέβητα και παρήγαν ήχο, με τη βοήθεια του 
οποίου το ιερατείο της Δωδώνης χρησμοδοτούσε72, (εικ. 3-4).

Η συσκευή ήταν σε χρήση και κατά τον 2ο αι. π.Χ., όπως προκύπτει 
από τις πηγές και πιθανότατα μέχρι τα μέσα του 1ου αι. μ.Χ., όταν η 
λειτουργία της λησμονήθηκε και όπως παραδίδει ο Λούκιλλος ο Ταρ- 
ραίος «η μάστιξ» εξαφανίστηκε73.

Συνοψίζοντας τα μέχρι τώρα δεδομένα παρατηρούμε ότι οι τρόποι 
μαντείας στο ιερό της Δωδώνης ποικίλλουν και δεν περιορίζονται μό
νο στα φυσικά φαινόμενα (δρυ, περιστερές) αλλά και στην ανθρώπινη 
επέμβαση (τρίποδες, λέβητες, ανάθημα των Κερκυραίων).

Η νεότερη όμως Γραμματεία74 και μάλιστα η λατινική επανέρχεται 
και αναζητάει μαντικές ιδιότητες στη φύση και συγκεκριμένα στη Ναΐα 
Πηγή, την οποία συνδέει με τη μαντική δρυ. Το χωρίο του Σερβίου 
(Σχολ. στην Αινειάδα του Βεργιλίου 3.468) δίδει χρήσιμες πληροφορίες 
για τη θέση της πηγής στις ρίζες της βαλανιδιάς, για τις προφητικές της 
ιδιότητες και για μία γηραιά γυναίκα την Πελία που ερμήνευε τις προ
φητείες ή τα μηνύματα που ο θεός μέσω της πηγής έστελνε75.

Ενδιαφέροντα είναι επίσης όσα ο Πλίνιος (Η.Ν. 2.228) λέγει για τη

χος), επειδή οι άνεμοι στη Δωδώνη είναι συχνοί «τό λεβέτιον έκρούετο ώς χειμέριον τής 
Δωδώνης ύπαρχούσης» (Στεφ. Βυζ. λ. «Δωδωναϊον χαλκεϊον». Για τις σχέσεις των 
Κερκυραίων με το μαντείο της Δωδώνης, όπως προκύπτει κυρίως από τα χρηστήρια 
ελάσματα SGDI 1562-1563, Carapanos. Dodone, σ. 72, πίν. 34, (4, 5) και πίν. 39 (7). Ε. 
Lepore. Rirerche sull’ antico Epiro. Napoli 1962, σ. 19 και σ. 135-136, Parke, Oracles of 
Zeus, a  260 (αρ. 2-3) και σ. 261 (αρ. 6).

72. Για το συσχετισμό με τις μάστιγες του Κερκυραϊκού αναθήματος Καλλιγά, Μά
στιξ, σ. 61-67.

73. Ευαγγελίδη - Αάκαρη, 1959, σ. 119.
74. Πλίνιος Η Ν 2,228, Λουκρήτιος 3.879, Μέλας 2.43, Solinus 72.
75. Parke. Oracles of Zeus, σ. 66. Σχετική ανάλυση του χωρίου, Τζουβάρα, Η λατρεία, 

σ. 55.
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Ναΐα Πηγή, την οποία αποκαλεί Πηγή του Δία και αναφέρει τις ιδιότη
τες της, την ικανότητα δηλαδή να ανάβει τις σβησμένες δάδες που οι άν
θρωποι έφερναν. Χαρακτηριστικό είναι ακόμη ότι η Πηγή δεν είχε συ
νεχές νερό, αλλά το νερό σταματούσε σε κανονικά διαστήματα και γ ι’ 
αυτό αποκαλούνταν «άναπαυόμενον ύδωρ»76. Ανάλογες μαρτυρίες για 
την Πηγή παρέχουν ο Αουκρήτιος (6. 879)77 και ο Πομπώνιος Μέλας 
(2.43).

Παρότι γίνεται συχνή μνεία της Πηγής στη λατινική Γραμματεία, οι 
ανασκαφικές έρευνες στη Δωδώνη δεν έφεραν στο φως ίχνη της. Ο Δά- 
καρης78 όμως θεωρούσε ότι υπήρχε Πηγή στο ιερό της Δωδώνης τουλά
χιστον από τον 3ο αι. π.Χ. Την άποψή του στήριζε στη μαρτυρία του 
Παυσανία (3.25.4), ο οποίος αναφέρει τη Ναΐα Πηγή στην Τεθρώνη της 
Λακωνίας, νότια της πόλης Πύρριχο, που οφείλεται στο βασιλιά Πύρ- 
ρο κατά τις επιχειρήσεις του στη Σπάρτη το 273 π.Χ.

Μία άλλη άποψη για τη Ναΐα Πηγή διατυπώνει ο Parke79, ο οποίος 
με βάση τις φιλολογικές μαρτυρίες την συνδέει με το Νυμφαίο της 
Απολλωνίας, μαντικό κέντρο επίσης και διερωτάται αν οι ιέρειες της 
Δωδώνης γνώριζαν το μυστήριο της Απολλωνίας, αφού η απόσταση 
ανάμεσα στις δύο περιοχές δεν είναι μεγάλη80. Η μελέτη εξάλλου της 
λατρείας των Νυμφών στην αρχαία Ήπειρο μας οδήγησε σε ανάλογα 
συμπεράσματα αναφορικά με τη σύνδεση της Ναΐας Πηγής με τη λα
τρεία των Νυμφών, δεδομένου ότι η αρχαία Γραμματεία ομιλεί για 
Νύμφες στη Δωδώνη που αποκαλεί Υάδες και Ναϊάδες81.

Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να αναφερθούμε στο τελετουργικό της 
μαντείας και στους τρόπους με τους οποίους οι χρηστηριαζόμενοι υπέ
βαλαν τα ερωτήματά τους: όπως έδειξε η μέχρι τώρα έρευνα οι ερωτή
σεις των ενδιαφερομένων στην αρχή ήταν προφορικές και μόλις από τα

76. Ετυμολογικό Μέγα λ. «άναπαυόμενον ύδωρ» στ. 98, 9 Parke, Oracles of Zeus, 
σ. 67 κ.ε., και σημ. 35 αναφορικά με τη σχέση της Ναΐας Πηγής με το Νάϊο Δία.

77. Lucretius, De rerum Natura 6. 879-887 (εκ. Loeb 1975).
78. Ευαγγελίόη - Δάκαρη, 1959, σ. 142 και σημ. 2 με τη σχετική βιβλιογραφία.
79. Parke, The Oracles of Zeus, σ. 67-68.
80. Για τη λατρεία των Νυμφών στην Απολλωνία Τζουβάρα, Λατρεία Νυμφών, 

σ. 21-46.
81. Hyggini, Fabulae 182, Lygda 1963, σ. 127. Για τη λατρεία των Νυμφών στη Αωδώ- 

νη, Τζουβάρα, Λατρεία Νυμφών, σ. 51-57.
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μέσα του 6ου αι. π.Χ. οι ερωτήσεις υποβάλλονταν και γραπτώς. Από 
τον 5ο αι. π.Χ. και εξής αυτό έγινε κανόνας82.

Οι ερωτήσεις χαράσσονταν με αιχμηρό εργαλείο σε δύο ή τρεις σει
ρές στη μαλακή επιφάνεια των μολύβδινων ελασμάτων των οποίων το 
σχήμα ήταν ορθογώνιο ή ταινίας83 (εικ. 5-10).

Σπάνια αναγράφεται η απάντηση του θεού στην πίσω όψη των ελα
σμάτων84, αντίθετα στην πλευρά αυτή συνήθως χαράσσεται ένα σύμβο
λο, τα αρχικά από το θέμα της ερώτησης που έχει υποβληθεί στην 
εμπρόσθια όψη, όπως και τα αρχικά ή ακόμη και ολόκληρο το όνομα 
του ερωτώντος για να αναγνωρίζεται ο κάτοχος του ελάσματος μετά τη 
διαδικασία της χρησμοδοσίας, επειδή τα περισσότερα από αυτά βρέθη
καν διπλωμένα με επιμέλεια85. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προ
κύπτει από τη μελέτη των χρηστήριων πινακίδων της Δωδώνης είναι ότι 
στο ίδιο έλασμα έχουν χαραχτεί περισσότερες ερωτήσεις, όπως επιτρέ
πουν να συμπεράνουμε τα ίχνη από προηγούμενες ερωτήσεις που έχουν 
διασωθεί σε πολλά από αυτά με αποτέλεσμα, πολλά ελάσματα να είναι 
παλίμψηστα86. Είναι πολύ πιθανόν ως εκ τούτου τα ελάσματα να προ
μηθεύονταν οι χρηστηριαζόμενοι από το ιερό και στη συνέχεια να τα

82. Σχετικά Parke, Oracles of Zeus, σ. 100 κ.ε., ο οποίος δέχεται ότι οι γραπτές απα
ντήσεις δεν διαρκούν πέρα από τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. Πρβλ. Vokotopoulou, Dodone, 
σ. 77. Βλ. και παρακάτω σημ. 98. Τα πρώτα χρηστήρια ελάσματα από τη Δωδώνη βρήκε 
ο Καραπάνος κατά τις ανασκαφές στο ιερό και αριθμούσαν 86 περίπου, Carapanos, 
Dodone, βλ. και Ε. S. Roberts. JHS 1(1880), σ. 227-232, Η. CoIIitz, SGDI II, 1. 91-132. 
Parke, Oracles of Zeus, σ. 100 κ.ε. και 259-273, Greek Oracles, σ. 91 κ.ε., Βοκοτοπούλου. 
Οδηγός, σ. 60-65,1. Βοκοτοπούλου, Η δημοσίευση των μολύβδινων πινακίων της Δω
δώνης, Πρακτικά του Η' Συνεδρίου Ελληνικής και Λατινικής Επιγραφικής Β ', 1987, σ. 
82-86, Dakaris-Christidis-Vokotopoulou, Les lamelles, σ. 55-60, Vokotopoulou. Dodone, 
σ. 63-90 Δάκαρη. Δωδώνη, σ. 92-94, Jeffery, Local Scripts, σ. 230, Guarducci 1978, σ. 74, 
85-86, Guarducci 1987, σ. 293-297.

83. Για το σχήμα των ελασμάτων Nicol. The Oracle, σ. 141 Parke, Oracles of Zeus, σ. 
101 κ.ε., Δάκαρη. Δωδώνη, σ. 92.

84. Ενδεικτικά Δάκαρη. Δωδώνη, σ. 94.
85. Parke. Greek Oracles, σ. 91-92 και σημ 5, Oracles of Zeus. σ. 100-101, 263 αρ. 1, 266 

αρ. 11, 267 αρ. 13. 268 αρ. 17,272 αρ. 21. Πρβλ. Ευαγγελίόη. Έρευναι. σ. 152 αρ. 9, ο οποί
ος εκλαμβάνει την επιγραφή στην πίσω όψη του ελάσματος αυτού ως απάντηση και ο 
Parke. Oracles of Zeus, σ. 271 αρ. 21 την θεωρεί ως συντομογραφία της ερώτησης.

86. Parke. Greek Oracles, σ. 92, Oracles of Zeus. σ. 100 σημ. 18 και σ. 265 αρ. 8 και 
Nicol, The Oracle, σ. 141, Δάκαρη. Δωδώνη, σ. 92, Βοκοτοπούλου. Οδηγός, σ. 60.
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επέστρεφαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από άλλους επισκέπτες 
του μαντείου87.

Η διαδικασία όμως της προφητείας δεν είναι γνωστή. Μία πρώτη 
προσπάθεια ανασύστασής της έγινε από το μελετητή των ελληνικών μα
ντείων Parke88. Ο Parke θεωρεί πιθανόν ότι εφαρμοζόταν ένα σύστη
μα κλήρωσης, οδηγούμενος από τα εξής δεδομένα: Καταρχήν την ανα
δίπλωση και το μικρό μέγεθος των ελασμάτων, τα οποία επιτρέπουν να 
τοποθετούνται σε αγγείο με στενό λαιμό89 και να ανασύρονται εύκολα 
από το ιερατείο (εικ. 11).

Εξάλλου μία ενδιαφέρουσα μαρτυρία αναφορικά με τη μέθοδο της 
κληρομαντείας στη Δωδώνη ανάγεται στο 371 π.Χ., όταν χρονολογεί
ται η πρώτη επίσημη επερώτηση στη Δωδώνη από τους Σπαρτιάτες90. 
Πρόκειται για αξιοσημείωτο γεγονός, το οποίο έγινε γνωστό και από 
το σύγχρονο ιστοριογράφο Καλλισθένη91: Οι Σπαρτιάτες ζήτησαν χρη
σμό από το μαντείο της Δωδώνης για την έκβαση του πολέμου με τους 
Θηβαίους και μάλιστα επέβαλαν στο ιερατείο η απάντηση να αναφέρει 
νίκη. Όπως προκύπτει από τη διήγηση οι απεσταλμένοι έθεσαν την επε
ρώτηση σε αγγείο με τους κλήρους, το οποίο όμως αναποδογύρισε ένας 
πίθηκος που είχε μαζί του ο βασιλιάς των Μολοσσών. Το συμβάν θεω
ρήθηκε οιωνός από την ιέρεια, η οποία έδωσε και την ανάλογη απά
ντηση ότι αντί για τη νίκη οι Σπαρτιάτες έπρεπε να φροντίσουν για τη 
σωτηρία τους92.

Εξάλλου με τη μέθοδο της κληρομαντείας στη Δωδώνη η έρευνα συ

87. Σχετικά Parke, Oracles of Zeus, σ. 100 κ.ε.
88. Parke, Greek Oracles, σ. 92, Oracles of Zeus, o. 102, όπου γίνεται λόγος για ανά

λογο τρόπο χρησμοδοσίας στους Δελφούς. Μία νέα μέθοδο μαντείας στη Δωδώνη με βά
ση τις πηγές προτείνει και ο Nicol, The Oracle, σ. 141 και σημ. 1 και Vokotopoulou, 
Dodone, σ. 80-81 αρ. 5, η οποία υποστηρίζει τη μέθοδο της κληρομαντείας και την συν
δέει με το παραπάνω έλασμα από τη Δωδώνη στο οποίο είναι χαραγμένο στην εξωτερι
κή του πλευρά το όνομα του ιδιώτη που πρόκειται για το Μεταποντίνο Αρχία.

89. Parke, Greek Oracles, σ. 92, Oracles of Zeus, σ. 101 κ.ε. και σ. 109. Για ανάλογα πα
ραδείγματα σε άλλα μαντεία και κυρίως των Δελφών Ρ. Amandry, BCH 63 (1939), σ. 184, 
του ίδιου La mantique Apollienne a Delphes, σ. 33 κ.ε.

90. Parke, Greek Oracles, σ. 115 σημ. 16, Oracles of Zeus, σ. 137.
91. Καλλισθένης, FGr Hist 124 κ.ε. Fr.22, Cicer. De divinatione 1.34.76 και 2.32.69. 

Σχετικά Nicol, The Oracle, σ. 141 σημ. 1.
92.  Parke, Greek Oracles, σ. 115 και σημ. 16.
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νέδεσε ανάλογη σκηνή σε τοιχογραφίες από την Πομπηία93. Πρόκειται 
για τρεις τοιχογραφίες, οι οποίες εμπνέονται από κοινό πρότυπο, ένα 
ζωγραφικό πίνακα διάσημου ζωγράφου από την Αμβρακία, τον οποίο 
ο Μ. Φούβλιος Nobilior το 189 π.Χ. με την πολιορκία της πόλης μετέ
φερε στη Ρώμη με πολλά άλλα λάφυρα και έργα τέχνης. Η ιέρεια, που 
ερμήνευσαν ότι σύρει κλήρο, ταυτίστηκε με τη μυθική Κασσάνδρα και 
η όλη σκηνή αποδόθηκε στο Μαντείο της Δωδώνης94.

Μία ανάλογη μέθοδος είχε εφαρμοστεί στο Μαντείο των Δελφών, 
όπως προκύπτει από τις πηγές, τουλάχιστον στο α ' μισό του 4ου αι. 
π.Χ. Η χρησμοδοσία εκεί γινόταν με κλήρους και μάλιστα με τη χρήση 
δύο κουκιών διαφορετικού χρώματος, ενός λευκού και ενός μαύρου για 
τις ευνοϊκές ή μη απαντήσεις αντίστοιχα95.

Αλλα θέματα που απασχόλησαν την έρευνα αναφορικά με τον τρό
πο αυτό μαντείας είναι ο χρόνος που καθιερώθηκε η κληρομαντεία στη 
Δωδώνη και οι λόγοι που την επέβαλαν.96 Ο Parke97 πιστεύει ότι η νέα 
μέθοδος της κληρομαντείας είχε εφαρμοστεί πριν την εποχή του Ηρο
δότου και πιθανότατα προς τα τέλη του 6ου αι. π.Χ., όταν χρονολο
γούνται τα πρώτα γραπτά χρηστήρια ελάσματα και ότι εξασκούνταν μέ
χρι τα μέσα του 3ου αι. π.Χ., εποχή που χρονολογεί τα τελευταία ενε
πίγραφα χρηστήρια πινάκια98.

Όσον αφορά δε τους λόγους που επέβαλαν την αλλαγή στη μέθοδο 
προφητείας και την καθιέρωση της κληρομαντείας στη Δωδώνη η έρευ
να δεν κατέληξε σε οριστικά συμπεράσματα. Εάν δηλαδή οφείλεται σε 
επίδραση των Δελφών99 ή σε εσωτερική ανάγκη, η οποία έχει άμεση σχέ

93. Για το θέμα των τοιχογραφιών Parke. Oracles of Zeus, σ. 111-112.
94. Για τη σχέση της Κασσάνδρας μ£ το ιερό της Δωδώνης βλ. και παραπάνω σημ. 29. 

Βλ. και Parke, Oracles of Zeus, σ. 111-112.
95. Σχετικά Parke. Oracles of Zeus, σ. 102 κ.ε., 109 και σημ. 26.
96. Σχετικά Parke, Greek Oracles, σ. 92-93.
97. Parke, Oracles of Zeus, σ. 101 κ.ε.
98. Για τη χρονολόγηση Parke, Greek Oracles, σ. 92-93, Oracles of Zeus, σ. 101 κ.ε. 

Πρβλ. Vokotopoulou. Dodone. σ. 77, η οποία τα χρονολογεί μέχρι και τα τέλη του 3ου αι. 
π.Χ., ενώ ο Nicol, The Oracle, σ, 141 μέχρι το 88 π.Χ. Μία άλλη χρονολόγηση μέχρι δη
λαδή τον 2ο αι. π.Χ. προτείνει η Guarducci, 1978, σ. 85. 1987, σ. 297 εικ. 99a-b.

99. Parke. Greek Oracles, σ. 92-93, Oracles of Zeus, σ. 109 κ.ε. Για μία ανάλογη μέθο
δο που εφαρμόστηκε στους Δελφούς Ρ. Amandry, BCH 1939, σ. 184, του ίδιον. La 
mantique apollienne a Delphes, σ. 33 κ.ε. και Parke, Oracles of Zeus, o. 109.
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ση με τη μαντική δρυ100. Ωστόσο ο Parke10' θεωρεί τη δεύτερη περίπτω
ση ως πιθανότερο λόγο, τον οποίο με διάφορα επιχειρήματα προσπα
θεί να τεκμηριώσει: Καταρχήν επικαλείται την ιερότητα της βαλανιδιάς, 
ως κατεξοχήν πηγή μαντείας στο ιερό της Δωδώνης από την Προϊστο
ρική εποχή μέχρι και την ύστερη αρχαιότητα, όπως μαρτυρούν οι πη
γές και επιβεβαιώνουν τα αρχαιολογικά δεδομένα102. Στη συνέχεια, θε
ωρεί ότι το δέντρο πρέπει να αντικαταστάθηκε λόγω των βαθειών γη
ρατειών του και πιστεύει ότι η ανανέωσή του θα έγινε γύρω στα τέλη 
του 6ου αι. π.Χ. Έτσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στο διάστημα που 
θα χρειαζόταν να μεγαλώσει το δέντρο και να αναλάβει τις μαντικές 
λειτουργίες του, θα εφαρμόστηκε μία νέα μέθοδος, εκείνη της κληρομα- 
ντείας.103 Για την ολοκλήρωση των προβληματισμών του ο Parke και 
για να συνδέσει τις νέες μεθόδους με τις παραδεδομένες από τις πηγές, 
υποθέτει ότι το ιερατείο θα χρησιμοποιούσε ελάσματα από το ξύλο της 
βαλανιδιάς, στα οποία θα ανέγραφε τις απαντήσεις.104 Την άποψή του 
αυτή στηρίζει σε ανάλογο τρόπο χρησμοδοσίας στο μαντικό κέντρο της 
Πραινέστου στην Ιταλία, όπου εφαρμοζόταν η μέθοδος της κληρομα- 
ντείας και ως κλήροι χρησιμοποιούνταν δρύινες πινακίδες105. Ήδη εί
χαν επισημανθεί και από άλλους μελετητές οι λατρευτικοί συσχετισμοί 
Δωδώνης και Πραινέστου106.

Ανεξάρτητα όμως από τη μέθοδο που χρησιμοποιούσαν την εποχή 
που οι ερωτήσεις των χρηστηριαζομένων υποβάλλονταν γραπτώς, οι 
απαντήσεις συνήθως δίνονταν προφορικά και σπάνια, όπως ήδη ανα

100. Parke, Greek Oracles, σ. 92-93. Για τη φηγό και τη λατρεία της στη Δωδώνη, βλ. 
παραπάνω σημ. 41-42.

101. Parke, Greek Oracles, σ. 92-93, Oracles of Zeus, σ. 31 και σ. I l l  κ.ε.
102. Για τα πορίσματα των ανασκαφικών ερευνών, τα οποία επιβεβαιώνουν την ιε

ρότητα του δέντρου και το αμετάθετο της λατρείας από την προϊστορική εποχή έως την 
ύστερη αρχαιότητα βλ. παρακάτω σημ. 158-161.

103. Σχετική συζήτηση για τη δρυ ως αιωνόβιο δέντρο Parke, Greek Oracles, σ, 93.
104. Για τις δρύινες πινακίδες που πιθανόν χρησιμοποιούνται και στη Δωδώνη 

Parke, Greek Oracles, σ. 93.
105. Για το μύθο της βαλανιδιάς στην Πραίνεστο και για τη σχέση με τη Δωδώνη 

Franke, MLinzen, σ. 32 και σημ. 28. Βλ. και Parke, Greek Oracles, σ. 93 σημ. 7 και σ. 135 
σημ. 6, Oracles of Zeus σ. 115 και σημ. 28 και για τη σχετική μαρτυρία από τις πηγές ανα
φορικά με τον τρόπο χρησμοδότησης στο μαντείο της Πραινέστου Ciceronis De 
divinatione 2.85.

106. Σχετικά Franke, Miinzen, σ. 32 και σημ. 28.
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φέρθηκε, στην πίσω όψη του ελάσματος σημείωναν ένα «ναι» ή ένα 
«όχι»107.

Ο συνηθέστερος τρόπος υποβολής των ερωτήσεων είναι: «έρωτά ή 
επικοινήται ό τάδε τόν Δία τόν Νάϊο καί τήν Διώνην Ναΐαν». Συνήθως 
οι χρηστηριαζόμενοι θέτουν πριν από την ερώτηση και τις επικλήσεις 
θεός ή θεός τύχα αγαθά ή αγαθά τύχα, Δέσποτα άναξ, Ζεΰ Νάϊε καί 
Διώνη108.

Στις αρχαιότερες επιγραφές του τέλους του 6ου αι. π.Χ. η ερώτηση 
υποβάλλεται χωρίς να υπάρχει η επίκληση προς το Δία και τη Διώνη 
αλλά απευθείας με τις λέξεις τίνι θεόν ή τίνα κα θεόν109 (εικ. 5-6).

Όπως προκύπτει από την ποικιλία των αλφαβήτων με τα οποία ήταν 
γραμμένες οι επερωτήσεις οι προσκυνητές προέρχονταν από διάφορα 
μέρη της Ελλάδος, αλλά και από πόλεις και έθνη της Μεγάλης Ελλά
δος και της Σικελίας110. Η πλειονότητα όμως των επισκεπτών ανήκε σε 
πόλεις και έθνη της Ηπείρου. Επίσης πολλοί κατάγονταν από την Κό
ρινθο, τη γειτονική Θεσσαλία, την Αθήνα, τη Ρόδο και μικρότερος αρι
θμός από Ιωνικές περιοχές111.

Από το περιεχόμενο των επερωτήσεων διαφαίνεται ότι ο μεγαλύτε
ρος αριθμός των χρηστηριαζομένων ήταν ιδιώτες. Τα ελάσματα με δη
μόσιο περιεχόμενο ήταν συγκριτικά ελάχιστα και τα αρχαιότερα χρο
νολογούνται στα τέλη του 5ου αι. π.Χ .112

Αναφορικά με το μικρό αριθμό ελασμάτων δημόσιου περιεχομένου 
που διαπιστώθηκε, προτάθηκε η ερμηνεία ότι οι απεσταλμένοι των πό
λεων έπαιρναν μαζί με την απάντηση του μαντείου και το ερώτημα που 
είχαν υποβάλει113.

Τα θέματα, όπως αποτυπώνονται στα ελάσματα αυτά ήταν ποικίλα

107. Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 92, Βοκοτοπούλου, Οδηγός, σ. 60, Parke, Oracles of Zeus, 
σ. 101 κ.ε. και σ. 259 κ.ε. (Appendix).

\0%.Τζουβάρα. Η λατρεία, σ. 70 και σημ. 463.
109. Ενδεικτικά Δ. Ευαγγελίδη, Πρακτ. 1931, σ. 89 εικ. 7, 1952, σ. 303 αρ. 13, Ευαγ- 

γελίδη, Έρευναι, σ. 253 αρ. 10, SEG 15 (1958), σ. 102 αρ. 386 Jeffery. Local Scripts, σ. 230 
αρ. 13, Parke, Orades of Zeus, σ. 264 αρ. 3, Δάκαρη. Δωδώνη, σ. 92, σημ. 40 (1-2), Βοκο
τοπούλου. Οδηγός, σ. 62 (Μ12 - 2941), σ. 63 (Μ66).

110. Parke, Greek Oracles, σ. 92, Oracles of Zeus, σ. 259 κ.ε., Vokotopoulou, Dodone, 
σ. 63-90, Dakaris-Christidis-Vokotopoulou, Les lamelles, σ. 55-59.

I l l  .Parke. Oracles of Zeus, σ. 101 κ.ε., Vokotopoulou. Dodone, σ. 75.
112. Parke. Greek Oracles, σ. 92.
113. Mco/, The Oracle, σ. 141. Σχετικά και Vokotopoulou, Dodone, σ. 77.
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και ο τρόπος επερώτησης ο συνήθης: με ή χωρίς επίκληση στο Δία Νάϊο 
και τη Διώνη"4. Στη συνέχεια ρωτούν σε ποιον θεό ή ηρώα πρέπει να 
θυσιάσουν και ακολουθεί το πρόβλημα που τους απασχολεί. Τα φλέ
γοντα θέματα είναι η ομόνοια και η ευημερία των πόλεων115. Χαρακτη
ριστικά είναι τα ερωτήματα των Κερκυραίων116 (εικ. 7(a)), που σπα- 
ράσσονταν από εμφύλιους πολέμους και ήθελαν να μάθουν πως θα 
ομονοήσουν και θα προκόψουν117.

Για την ευημερία επίσης της πόλης τους ρωτούν και οι Ταραντίνοι118 
καθώς και οι Βυλλίονες119 (εικ. 9), στα μέσα περίπου του 4ου αι. π.Χ., 
από τις αρχαιότερες αναφορές στο φύλο αυτό120, ενώ οι κάτοικοι της

114. Σχετικά βλ. παραπάνω σημ. 108 και 109.
1 15. Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 93. Ενδεικτικά Parke, Oracles of Zeus, σ. 260, αρ. 2, 3, σ. 261 

αρ. 6, Vokotopoulou, Dodone, σ. 78 αρ. 1.
116. Συγκεντρωμένη βιβλιογραφία για τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης. Parke, 

Oracles of Zeus, σ. 260 (αρ. 2, 3) και σ. 261 (αρ. 6). Πρβλ. Dakaris-Christidis-Vokoto- 
poulou, Les lamelles, σ. 60, όπου αναφορικά με το υπ’ αριθμό Μ33 έλασμα προτείνουν 
νέα χρονολόγηση προς τα τέλη του 4ου αι. π.Χ.

117. Για τις σχέσεις Δωδώνης και Κέρκυρας βλ. παραπάνω σημ. 71 και για τις λα
τρευτικές αλληλοεπιδράσεις, Χρ. Τζουβάρα-Σούλη, Λατρευτικές σχέσεις Ιονίων νήσων 
και Ηπείρου, Πρακτικά του Ε' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου Αργοστόλι-Ληξούρι 
17-21 Μαίου 1986 (Αργοστόλι, 1991), σ. 243-268. Για τον Κερκυραίο Μέλισσο, γιο του 
Επικράτη που εργάστηκε στη Δωδώνη στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. Σ. Δάκαρη, Πρακτ. 1987, 
σ. 72.

118. Για την επιγραφή Carapanos, Dodone I, πίν. 34 (1) και 35 (4). Σχετικά και Ρ. 
Wuilleumier, Tarente des Origines a la conquete Romaine, Paris 1939, σ. 83 σημ. 1, ο οποί
ος την συνδέει με την εποχή που ο Πύρρος εκστράτευσε στη Νότιο Ιταλία. Την επιγραφή 
δημοσίευσε και ο Parke, Oracles of Zeus, σ. 259-260 και τελευταία η Vokotopoulou, 
Dodone, σ. 78 αρ. 1 και την χρονολογεί στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Για μία 
άλλη αφιέρωση των Ταραντίνων με το βασιλιά Πύρρο στο Δία Νάιο SIG 392, βλ. και 
Parke, Oracles of Zeus, σ. 144 σημ. 34, Tzouvara, Cults and Temples, σ. 109, Vokoto
poulou, Dodone, σ. 76. Για τις λατρευτικές σχέσεις Δωδώνης και Τάραντα, Tzouvara, 
Cults and Temples, σ. 108 κ.ε.

119. Για την επιγραφή Dakans-Christidis-Vokotopoulou, Les lamelles, σ. 56.
120. Για τη γεωγραφική θέση των Βυλλιότων Στραβ. 7.5.8 «μετά δέ ’Απολλωνίαν 

Βυλλιακή καί ‘Ώρικόν»βλ. Εκαταίος fr. 104 «Βυλλιακή, πόλις τής Χαονίας». Σχετικά 
Hammond, Epirus, σ. 471-472 και για το κοινό των Βυλλιότων Dakaris, Organisation, 
σ. 75-76, Cabanes, L’ £pire, σ. 228-229 και 546 σημ. 14. Για τις ανασκαφικές έρευνες στη 
Βύλλιδα S. Islami, Hiria II (1972), σ. 13, Ν. Ceka, Le Koinon des Bylliones, L’ Illyrie II, σ.
137. Για τα αναθήματα του κοινού των Βυλλιότων στο ιερό της Δωδώνης Σ. Δάκαρη,
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Χειμάρας'21 θέλουν να μάθουν σε ποιό τόπο πρέπει να κατοικήσουν.
Διαφορετικού όμως περιεχομένου είναι το ερώτημα της πόλης των 

Χαόνων122 περί τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. αναφορικά με τη μεταφορά του 
ναού της Πολιάδος Αθηνάς σε άλλη καταλληλότερη θέση. Με το ερώ
τημα αυτό διαφαίνεται η επιρροή που άσκησε το μαντείο της Δωδώνης 
στη θρησκευτική ζωή των Ελλήνων’23.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η επερώτηση του 4ου αι. π.Χ. που 
υπέβαλε πιθανότατα η πόλη των Δωδωναίων124 σύμφωνα με την οποία 
οι διαιτοί (κριτές) ρωτούν το Δία το Νάϊο και τη Διώνη αν είναι προ
τιμότερο να διαθέσουν τα χρήματα που πήραν από τη πόλη για το πρυ
τανείο’25.

Πρακτ. 1965, σ. 57 κ.ε. και πίν. 83α και για την επιρροή που το ιερό της Δωδώνης άσκη
σε στο φύλο αυτό και στον τομέα της λατρείας Tzouvara. Common Cults, σ. 77.

121. Για το έλασμα με αριθμό Μ718, Dakaris-Chiistidis-Vokotopoulou. Les lamelles, 
σ. 59-60. Για την οχυρή θέση της Χειμάρρας (Πλιν. ΗΝ 4.14: Chimera, castellum in 
Acroceraunio), η οποία ήταν αποικία των Κερκυραίων, μεταξύ Ωρικού και Ογχησμού, 
H am m on dEpirus, σ. 679. Όπως προκύπτει από τον κατάλογο των Θεωροδόκων στους 
Δελφούς η Χειμάρρα συμπεριλαμβανόταν σε αυτόν. Σχετικά Plassart. BCH 45 (1921), 
σ. 23, 154 και Hammond. Epirus, σ. 657. Για τη γραφή Χιμάρρα Ε. Lepore. Ricerche sull’ 
antico Epiro, Napoli 1962, σ. 135-136.

122. Για τη δημοσίευση της επιγραφής με αρ. Μ22, Δ. Εναγγελίδη. Πρακτ. 1952, σ. 
297 αρ. 1, ΑΕφημ. 1953/54, σ. 99-103. Βλ. και L. Robert. REG 1956, σ. 134, ο οποίος την 
χρονολογεί στον ύστερο 4ο με αρχές 3ου αι. π.Χ. Βλ. και Parke. Oracles of Zeus, σ. 261 
αρ. 5. Οι Dakaris-Christidis-Vokotopoulou. Les lamelles σ. 58 (M22) την χρονολογούν γύ
ρω στο 330/320 π.Χ. σύμφωνα με τη μορφή των γραμμάτων.

123. Για μία πλήρη δημοσίευση των χρηστήριων ελασμάτων που προέρχονται από τα 
βόρεια ηπειρωτικά φύλα Dakaris-Christidis-Vokotopoulou. Les lamelles, σ. 55-60 και 
εκείνων από τη Μ. Ελλάδα και τη Σικελία Vokotopoulou. Dodone, σ. 55-60, όπου γίνεται 
αναφορά και στις πολιτικοκοινωνικές επαφές που το Μαντείο της Δωδώνης διατήρησε 
με τους λαούς αυτούς.

124. Δ. Εναγγελίδη. Πρακτ. 1932, σ. 52 αρ. 1, J. και L. Robert. REG 56 (1953). σ. 146 
αρ. 116, Parke. Oracles of Zeus, σ. 262 αρ. 9, ο οποίος θεωρεί αβέβαιο, αν η τελευταία πρό
ταση της επιγραφής, αποτελεί την απάντηση του μαντείου. Για το συσχετισμό της επι
γραφής με το Πρυτανείο της Δωδώνης Σ. Αάκαρη. Πρακτ. 1985. σ. 43-44.

125. Για τις ανασκαφικές έρευνες στο Πρυτανείο της Δωδώνης Σ. Δάκαρη. 
Πρακτ. 1985, σ. 39-44, 1986, σ. 100, 1987, σ. 73-78. 1989. σ. 176-184, 1990, σ. 168-169, 
1992, σ. 155-159, Το Έργον 1996, σ. 64-69. 1997, σ. 54-59. Σχετικά 5. Dakaris-Chr. 
Tzouvara-A. Vlachopoulou-K Gravani, The Prytaneion, Ανακοίνωση στο Ille Διεθνές 
Συνέδριο L' Ulyrie Meridionale et l’fipire dans Γ Antiquite. 16-19 Octobre 1996. 
Chantilly, υπό εκτύπωση.
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Αφελέστερο ωστόσο μπορεί να χαρακτηριστεί το ερώτημα των ίδιων 
των Δωδωναίων126 στο Δία Νάϊο και τη Διώνη αν πρέπει να αποδώσουν 
σε μίασμα συμπολίτη τους τη βαρυχειμωνιά που τους έστειλε ο θεός.

Προκειμένου όμως να διαμορφωθεί μία πληρέστερη εικόνα για το 
ρόλο που το μαντείο της Δωδώνης έπαιξε στη δημόσια ζωή των Ελλή
νων, αφού ο αριθμός των χρηστήριων ελασμάτων δεν είναι ικανοποιη
τικός, επιβάλλεται να αναζητηθούν ανάλογες αναφορές στην αρχαία 
Γραμματεία127. Η σχετική έρευνα έδειξε ότι ο κύριος λόγος που καθόρι
ζε τις επαφές, που το μαντείο της Δωδώνης διατήρησε με τα διάφορα 
φύλα και πόλεις-κράτη, ήταν η πολιτικοκοινωνική κατάσταση που κα
τά καιρούς επικρατούσε.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά για χρησμό που ζήτησε από τη Δω
δώνη ο Αλήτης, ο ιδρυτής της Κορίνθου128. Ο μύθος απηχεί τον κοριν
θιακό αποικισμό της βορειοδυτικής Ελλάδος ήδη από τα τέλη του 8ου 
αι. π.Χ. και τις επαφές που η Κόρινθος είχε με το μαντείο της Δωδώ
νης, όπως προκύπτει από την τέχνη και τη θρησκεία129.

Σε ανάλογα συμπεράσματα επίσης οδηγούν οι χρησμοί που κατα

126. Για την επιγραφή (αρ. Μ35) Parke, Oracles of Zeus, σ. 261-262 αρ. 7 με τη σχετι
κή βιβλιογραφία. Βλ. και Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 93. Για τη δυσχείμερη Δωδώνη Ομηρ. Ιλ. 
Π 233 κ.ε.

127. Για μία πλήρη αναφορά στις πηγές Parke, Oracles of Zeus, σ. 129 κ.ε. Από τα 
υπόλοιπα μολύβδινα ελάσματα που έχουν δημοσιευθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά
ζει εκείνο των Μονδαιατών, θεσσαλικού κοινού, που καταδεικνύει ότι τα γειτονικά φύ
λα είχαν διατηρήσει στενή επικοινωνία με το μαντείο της Δωδώνης. Για το έλασμα 
Parke, Oracles of Zeus, σ. 260-261, αρ. 4.

128. Για το σχετικό χωρίο Σχολ. Πίνδ. Νεμ. 7.155. Βλ. και Parke, Oracles of Zeus, 
σ. 129 κ.ε.

129. Για τον κορινθιακό αποικισμό γενικά J. G. O ’ Neil, Ancient Corinth, Baltimore 
1930, σ. 155 κ.ε., Ε. Will, Korinthiaka, Parisl955, σ. 517 κ.ε., J, Β, Salmon, Wealthy 
Corinth, a History of the city to 338 B.C., Oxford 1984, σ. 209 κ.ε. Για τους στρατιωτικούς 
και εμπορικούς δρόμους που συνέδεαν την Κόρινθο με τις αποικίες της και διέρχονταν 
και από το εσωτερικό της Ηπείρου, Beaumont, Corinth, σ. 209 κ.ε. και για την καλλιτε
χνική επίδραση της Κορίνθου στη βορειοδυτική Ελλάδα, Βοκοτοπούλου, Πρόχοι, σ. 155 
κ.ε. Για την επιρροή της Κορίνθου στη θρησκευτική ζωή των αποικιών της Τζουβάρα, Η 
λατρεία, σ. 114, Κορινθιακές επιδράσεις, σ. 97 κ.ε., Common Cults, σ. 65 κ.ε. και Cults and 
Temples, σ. 91 κ.ε.
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γράφονται στα έργα του Δημοσθένη130 και του Υπερείδη131, σύμφωνα με 
τους οποίους η πόλη των Αθηνών132 ήδη από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. 
και κυρίως τον 4ο αι. π.Χ. καταφεύγει στο μαντείο της Δωδώνης. Εί
ναι γνωστό άλλωστε ότι στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. είχε επέλθει μετα
βολή στην πολιτική κατάσταση της Ηπείρου και η στάση των Μολοσ- 
σών βασιλέων ήταν φιλοαθηναϊκή133. Από τις απαντήσεις του μαντείου 
πληροφορούμαστε για το σημαντικό ρόλο που έπαιξε η Δωδώνη στη 
θρησκευτική ζωή των Ελλήνων, υποσκελίζοντας μάλιστα και το μα
ντείο των Δελφών, το οποίο μετά το σεισμό του 373 π.Χ. και τον Γ ' 
Ιερό πόλεμο είχε περιπέσει σε μαρασμό για μεγάλο χρονικό διάστημα134. 
Ίσως ήταν αυτός ο λόγος που οι Σπαρτιάτες γύρω στο 371 π.Χ. κατέ
φυγαν στο μαντείο της Δωδώνης, όπου ζήτησαν την πρώτη επίσημη επε- 
ρώτησή τους135.

. Όπως ήταν φυσικό άλλωστε, στο πανηπειρωτικό ιερό και μαντείο 
της Δωδώνης προσέφυγαν και ζήτησαν χρησμό δύο Ηπειρώτες βασι

130. Δημοσθ. 2151. Η φράση «Ό  τού Διός σημαίνει” ερμηνεύτηκε από τον Parke, 
Greek Oracles, σ. 116, ότι φανερώνει μία νέα μέθοδο μαντείας, εκείνη της κληρομα- 
ντείας.

131. Υπέρ Ευξενίππου, 24-25. Σχετικά και Parke, Greek Oracles, σ. 116-117, Oracles 
of Zeus, σ. 142 κ.ε. βλ και Τζουβάρα, Η λατρεία σ. 68 κ.ε. αναφορικά με τη λατρεία της 
Διώνης.

132. Σχετικά Parke, Greek Oracles, σ. 108 κ.ε. Με αναφορές στις πηγές και κυρίως στα 
έργα των τραγικών, Σοφοκλή και Ευριπίδη μέσα από τα οποία διαφαίνεται η στάση των 
μαντείων και κυρίως η εχθρική στάση του μαντείου των Δελφών έναντι των Αθηναίων. 
Απόρροια της στάσης αυτής και της γενικότερης πολιτικής κατάστασης στην Ήπειρο 
ήταν η στροφή των Αθηναίων στο μαντείο της Δωδώνης προς αναζήτηση χρησμών.

133. Για την πολιτική κατάσταση στην Ήπειρο και τη φιλοαθηναϊκή στάση των Μο- 
λοσσών βασιλέων από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. και εξής Διοδ. Σικ. 15.305, IG 112.43, SIG3 
147, στ. 109-110, Ν. Cross, Epirus, σ. 34, Αάκαρη, Μύθοι, σ. 64 κ.ε., Hammond. Epirus, σ. 
524. Σχετικά και Parke, Greek Oracles, σ. 110 σημ. 7, Oracles of Zeus, σ. 149.

134. Parke. Greek Oracles, σ. 115 κ.ε.
135. Για την επερώτηση των Σπαρτιατών Cicero, De divinatione 1.34.76 και 2.32.69 

(Καλλισθένης FGrHist 124 κ.ε. Fr. 22).
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λείς, ο Αλέξανδρος ο Α ' ο Μολοσσός136 και ο Πύρρος137. Από τις απα
ντήσεις του μαντείου που διασώζει η αρχαία Γραμματεία επιβεβαιώνε
ται ότι η Δωδώνη συνέχιζε και κατά τον 3ο αι. π.Χ. να ρυθμίζει τη θρη
σκευτική ζωή των Ελλήνων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την επο
χή ο χρησμός που δόθηκε στον Πύρρο να αναθέσει δηλαδή τον οπλισμό 
του στο ιερό της Αθηνάς στη Λίνδο138.

Ωστόσο η πλειονότητα των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο μα
ντείο της Δωδώνης και είναι χαραγμένα στα μολύβδινα ελάσματα προ
δίδει ότι το μαντείο συντηρούσαν κυρίως οι υποθέσεις και τα προβλή
ματα της ιδιωτικής ζωής των επισκεπτών και ότι τα θέματα της δημό
σιας ζωής ήταν σε δευτερεύουσα μοίρα139.

Ο κύριος όγκος των ερωτημάτων εκπλήσσει με την αφέλεια του πε
ριεχομένου τους: ο γάμος, η τεκνοποιία, οικογενειακά προβλήματα, η 
επανάκτηση απολεσθέντων αντικειμένων, η μετανάστευση, το εμπόριο

136. Λίβίος 8.24.1. «Alexandrumque Epiri regen absule Lacano interfectum sortes 
Dodonae Jovis euentu adfirmasse». Σχετικά Nicol, The Oracle, σ. 141 και σημ. 1, ο οποίος 
συνδέει το χωρίο με τη νέα μέθοδο που εφαρμοζόταν στο μαντείο της Δωδώνης. Για άλ
λες αναφορές στις πηγές σχετικά με το χρησμό του Αλεξάνδρου Α' του Μολοσσού 
Στραβ. 6.1.5, Justin 12.2.3, Στεφ. Βυζ. στη λ. Πανδοσία. Σχετική συζήτηση για το θέμα 
Parke, Oracles of Zeus, σ. 113-114.

137. Χρονικό της Λίνδου (Blinkenberg) 114, FGrHIST 532 κε, 1,4.
138. Parke, Oracles of Zeus, σ. 145-146 συνδέει τη σχετική αναφορά με την ευρύτερη 

θρησκευτική πολιτική του Πύρρου. Ενδεικτική της θρησκευτικής πολιτικής του μαντεί
ου της Δωδώνης από τα τέλη του 5ου και κυρίως όλο τον 4ο αι. π.Χ. είναι η επερώτηση 
των Αθηναίων στο Δία της Δωδώνης για εγκαθίδρυση της λατρείας της θρακικής θεάς 
Βενδίδος. Αυτό το προνόμιο μέχρι την εποχή εκείνη είχε μόνο το μαντείο των Δελφών. 
Σχετικά Parke, Greek Oracles, σ. 110. Για την επιγραφική μαρτυρία Dittenberger, SIG4 
αρ. 73 και Ziehen, Leges Graecorum Sacrae II, 1, αρ. 42. Για άλλες επερωτήσεις των Αθη
ναίων στο μαντείο της Δωδώνης θρησκευτικού περιεχομένου γίνεται λόγος στα έργα 
του Δημοσθένη (Κατά Μειδίου 21.5.1) βλ. και Parke, Greek Oracles, σ. 116-117. Χαρα
κτηριστικά είναι επίσης τα χωρία του Δημοσθένη (Περί Στεφάνου 2.53 και Επιστολ. 1.16 
και 4.2, σύμφωνα με τα οποία ο θεός συνιστά μία γιορτή για το Διόνυσο και αναθήματα 
στον Απόλλωνα και το Δία, Parke, Oracles of Zeus, σ. 141 και Greek Oracles, σ. 116.

139. Για τη δημοσίευση των ελασμάτων I. Βοκοτοπονλου, Η δημοσίευση των μολύ- 
βδινων πινακίων της Δωδώνης, Πρακτικά του Η ' Συνεδρίου Ελληνικής και Λατινικής 
Επιγραφικής Β, 1987, σ. 82-86.
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και ο επαγγελματικός προσανατολισμός τροφοδοτούν με γραφικό τρό
πο το κείμενο των μολύβδινων ελασμάτων140.

Ανάλογα θέματα απασχολούν και τους επισκέπτες του μαντείου των 
Δελφών, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος με σκωπτική διάθεση για την 
κατάσταση που επικρατούσε γενικά στα μαντεία141.

Η μελέτη σημαντικού μέρους χρηστήριων ελασμάτων από τη Δωδώ
νη142 έδειξε ότι στις περισσότερες επιγραφές αναγράφεται μόνο το όνο
μα του αιτούντος χωρίς το πατρωνυμικό143 ότι οι χρηστηριαζόμενοι εί
ναι άνδρες ή όταν υπάρχουν γυναικεία ονόματα, αυτά συνοδεύουν το 
όνομα του ανδρός, που είναι ο σύζυγος144 και σπάνια η χρηστηριαζό- 
μενη είναι γυναίκα145.

Σε άλλα χρηστήρια ελάσματα απαντά το όνομα της πόλης ή το εθνι
κό του φύλου από το οποίο κατάγεται ο χρηστηριαζόμενος έτσι ώστε 
να διαφανεί ότι η πλειονότητα των χρηστηριαζομένων προέρχεται από 
πόλεις και φύλα της Ηπείρου και των γειτονικών περιοχών, την Κέρ
κυρα (εικ. 7(a)), τη Μ. Ελλάδα και τη Σικελία146 και ελάχιστα από άλ

140. Σχετικά Βοκοτοπούλου, Οδηγός, σ. 61-65, Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 92-94, Parke, 
Oracles of Zeus, σ. 114 και σημ. 32. Για ένα σύνολο ελασμάτων με ιδιωτικό περιεχόμε
νο Parke, Oracles of Zeus, σ. 263-273, Dakaris-Christidis-Vokotopoulou, Les lamelles, 
σ. 78-90.

141. Πλουτ. 3.386 c, 407 d, 408 c, H.W.Parke - D.E.W.Wormell, The Delphic Oracle, 
1956, I, σ. 393 κ.ε. και Parke, Oracles of Zeus, σ. 114 για τα κοινά θέματα που απασχο
λούσαν και τα δύο μαντεία Δωδώνης και Δελφών.

142. Βλ. σημ. 139 και 140. Σχετικά και Vokotopoulou, Dodone, σ. 63-90.
143. Parke, Oracles of Zeus, σ. 263 αρ. 1 και σ. 113, Vokotopoulou, Dodone, σ. 77-78.
144. Parke, Oracles of Zeus, σ. 113.
145. «Τστορεΐ Νικοκράτεια, τίνι θεών θύουσα λώϊον καί άμεινον πράσσοι καί τάς 

νόσους παύσα(ι)το», Parke, Oracles of Zeus, σ. 113 και για την επιγραφή σ. 268 αρ. 15, 
βλ. και SIG3, σ. 308, αρ. 1161, SGDI 1561Β. Με ευκαιρία το περιεχόμενο του ελάσματος 
που αναφέρει θυσία, δηλαδή, σε ποιον θεό να θυσιάσει η Νικοκράτεια ο R.Parker, 
Miasma, Pollution and Purification in early Greek Religion, Oxford 1983, σ. 250, υποθέτει 
ότι οι ιερείς του μαντείου θα πρότειναν ένα θεό στον οποίο ο αϊτών δεν έχει θυσιάσει 
πρόσφατα. Για ανάλογες περιπτώσεις Ξεν. Αναβ. 7.8.1-2. Πρβλ. Nicol. The Oracle, σ. 141, 
ο οποίος αναφέρει ότι δύο επερωτήσεις έγιναν στο μαντείο της Δωδώνης αποκλειστικά 
από γυναίκες.

146. Vokotopoulou, Dodone, σ. 77-78, Parke, Oracles of Zeus, σ. 113-114.
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λες περιοχές, όπως την Αθήνα147, τη Σπάρτη148 και τη Ρόδο149.
Τα αρχαιότερα χρηστήρια ελάσματα ιδιωτικού περιεχομένου χρονο

λογούνται μετά τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. (εικ. 5-6) και τα νεότερα στα 
τέλη του 3ου150 και στον 2ο αι. π.Χ.151 Είναι γραμμένα σε διάφορα αλ
φάβητα και συνήθως με ορθογραφικά και λεκτικά λάθη152. Γενικά, οι

147. Για μολύβδινο έλασμα από την Αθήνα βλ. Parke, Oracles of Zeus, σ. 263 αρ. 2. 
Πρώτη δημοσίευση στο Carapanos. Dodone, σ. 23, πίν. 38, 3.

148. Αρ. M2, Βοκοτοπούλου, Οδηγός, σ. 62. Από τις αρχαιότερες χρηστήριες επι
γραφές στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. σε λακωνικό αλφάβητο. Σύμφωνα με το περιεχόμενο 
της επιγραφής ένας πατέρας ρωτά αν πρέπει να δώσει τη θυγατέρα του Θωρακίδα ως σύ
ζυγο στο Θεαρίδα.

149. Για την επιγραφή SGDI, σ. 108 αρ. 1899. Βλ. και Parke, Greek Oracles, σ. 181.
150. Για τη χρονολόγηση των μολύβδινων ελασμάτων με ιδιωτικό περιεχόμενο βλ. 

Parke, Oracles of Zeus, σ. 102, ο οποίος τα χρονολογεί από τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. μέ
χρι τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. λίγο μετά το 250 π.Χ. Η Vokotopoulou, Dodone, σ. 77 από 
τα μέσα ταυ 6ου μέχρι τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. και η Guarducci, 1987, σ. 295 μέχρι και το 
2ο αι. π.Χ. Βλ. και Nicol, The Oracle, σ. 141, ο οποίος χρονολογεί τα νεότερα στον Ιο αι. 
π.Χ. γύρω στο 88 π.Χ.

151. Βλ. σημ. 150. Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικά χρηστήρια ελάσματα κατά χρο
νολογική σειρά: 6ος αι. π .Χ :To (Μ12-2941) σε κορινθιακό αλφάβητο, Parke, Oracles of 
Zeus, σ. 264, αρ. 5, Βοκοτοπούλου, Οδηγός, σ. 62, Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 94 και Guarducci, 
1987, σ. 296 σε κορινθιακό αλφάβητο και βουστροφηδόν χρονολογεί στα μέσα του 6ου 
αι. π.Χ. To (Μ29) σε λακωνικό αλφάβητο, Βοκοτοπούλου, Οδηγός, σ. 62, το (Μ66), βου
στροφηδόν, Βοκοτοπούλου, Οδηγός, σ. 63, το (Μ7) σε χαλκιδικό αλφάβητο, Βοκοτο
πούλου, Οδηγός, σ. 64. 5ος αι. π.Χ.: To (Μ26), Parke, Oracles of Zeus, σ. 271-272. Για τις 
προηγούμενες δημοσιεύσεις του ελάσματος αυτού Δ. Ευαγγελίδη, Πρακτ. 1992, σ. 300 
αρ. 2, SEG 15 (1958), σ, 102, αρ. 385, βλ. και Βοκοτοπούλου, Οδηγός, σ. 63 η γραφή σε κο
ρινθιακό αλφάβητο του 5ου αι. π.Χ. Για άλλα ελάσματα του 5ου αι. π.Χ. όπως το Μ47 
Vokotopoulou, Dodone, σ. 80 αρ. 4, το Μ122, Vokotopoulou, Dodone, σ. 83-84 αρ. 11 και 
3β. 4ος αι. π.Χ.: To (Μ13), Βοκοτοπούλου, Οδηγός, σ. 61, το (Μ34), Βοκοτοπούλου, 
Οδηγός, σ. 62, το (Μ 19), Βοκοτοπούλου, Οδηγός, σ. 63 βλ. και Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 93. 
To (Μ67), Βοκοτοπούλου, Οδηγός, σ. 65, το οποίο είναι παλίμψηστο με τη δεύτερη ερώ
τηση στην πίσω όψη. To (Μ36), Βοκοτοπούλου, Οδηγός, σ. 61-62 και Δάκαρη, Δωδώνη, 
σ. 93. 3ος αι. π.Χ.: To (Μ31), με το όνομα Πυθίων του αιτούντος χαραγμένο στην πίσω 
όψη ως αναγνωριστικό σημείο της διπλωμένης πινακίδας. Σχετικά Βοκοτοπούλου, 
Οδηγός, σ. 61, το (Μ44), Βοκοτοπούλου, Οδηγός, σ. 63. 2ος αι. π.Χ.: Η Guarducci, 1978, 
σ. 85 σημ. 3, εικ. 31 και σ. 86, εικ. 31 και Guarducci 1987, σ. 296-297, προτείνει ως χρονο
λόγηση τον 2ο αι. π.Χ. σε δύο μολύβδινα ελάσματα από τη Δωδώνη.

152. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, Parke, Oracles of Zeus, σ. 268 αρ. 17, βλ. και σ. 
101, 113-114 και Βοκοτοπούλου, Οδηγός, σ. 61.
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χρηστήριες επιγραφές της Δωδώνης αποτελούν πολύτιμο θησαυρό 
γλωσσολογικών, ιστορικών και λαογραφικών γνώσεων153 154 155.

Το μαντείο συνεχίζει να λειτουργεί και στον Ιο αι. π.Χ., όπως μπο
ρούμε να υποθέσουμε από επιγραφή των χρόνων αυτών154 γραμμένη σε 
δακτυλικό εξάμετρο και χαραγμένη σε σιδερένια στλεγγίδα, ανάθημα 
του Ζηνικέτη στο ιερό της Δωδώνης.

Σύμφωνα με το κείμενο, που όμως δεν σώζεται πλήρες, ο Ζηνικέτης 
ζήτησε χρησμό από τη Διώνη και μετά την ευνοϊκή απάντηση της θεάς 
αφιέρωσε στο ιερό. Το ενδιαφέρον της επιγραφής είναι ότι για πρώτη 
φορά αναφέρεται η Διώνη να χρησμοδοτεί μόνη της χωρίς το Δία. Σε 
όλα τα χρηστήρια ελάσματα από το ιερό προηγείται ο Δίας και μάλι
στα με την επίκληση Νάϊος και ακολουθεί η Διώνη155. Ίσως και από τη 
μαρτυρία αυτή διακρίνεται ότι ο Δίας και η Διώνη αποτελούν το ολο
κληρωμένο σχήμα του θεϊκού ζεύγους156.

Από τη σύνθεση των δεδομένων αναφορικά με το μαντείο της Δω
δώνης και τη μαντική που εξασκούνταν προκύπτει ότι αν και η Δωδώ
νη ήταν το αρχαιότερο και το πιο σεβαστό ελληνικό μαντείο (Ηρόδ. 
2.52 κε.), η γεωγραφική της όμως θέση την κρατούσε μακριά από τα με
γάλα πολιτικά γεγονότα και ο ρόλος που διαδραμάτισε στην πολιτική 
ζωή της Ελλάδος ήταν δευτερεύων157.

Για τη λειτουργία του μαντείου εξάλλου κατά την ύστερη αρχαιότη
τα εκτός από τις επιγραφικές μαρτυρίες χρήσιμα είναι τα πορίσματα 
των ανασκαφικών ερευνών158 στο ιερό, τα οποία έδειξαν ότι ο χώρος 
της λατρείας με την προφητική δρυ παρέμεινε αμετακίνητος και σεβα

153. Βοκοτοπούλου, Οδηγός, σ. 61.
154. Για την επιγραφή με αρ. 902 Εθν. Αρχ. Μουσ. Αθηνών, βλ. Carapanos, Dodone I, 

σ. 107, II, πίν. 26 αρ. 8, Th. Gomperz, ΑΕΜΟ (1880), σ. 130 κ.ε. Σχετικά και Parke. Oracles 
of Zeus, σ. 123 κ.ε. με ανάλυση των περιεχομένων αναφορικά με τον αναθέτη Ζηνικέτη, 
Τζουβάρα, Η λατρεία, σ. 70 και σημ. 470. Πρβλ. W. Peek, Orakel aus Dodona fiir den 
Piratenkonig Zeniketes, ZPE 30(1978), o. 247-248.

155. Σχετικά με την αφιέρωση στη Διώνη, Parke, Oracles of Zeus, σ. 122-124. Βλ. και 
Τζουβάρα, Η λατρεία, σ. 70 και σημ. 470. Για τα χρηστήρια ελάσματα από τη Δωδώνη βλ. 
παραπάνω σημ. 82.

156. Σχετικά Nicol. The Oracle, σ. 134, βλ. και A. Gartziou-Tatti. L’ oracle de Dodone. 
Mythe et Rituel, Kemos 3 (1990), σ. 183 και σημ. 46.

157. Vokotopoulou, Dodone, σ. 90.
158. Ευαγγελίόη-Δάκαρη. 1959, σ. 1 κ.ε„ Δάκαρη, Το Ιερόν της Δωδώνης, σ. 4-40 και 

σημ. 1. Βλ. και Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 40-49 για τις οικοδομικές φάσεις του ναού του Δία.
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στός. Η διαφορετική μάλιστα καταστροφή του ιερού του Δία «ή Ιερά 
οικία» του Πολυβίου (4.67.3) από τους Αιτωλούς το 219 π.Χ.159 συνη
γορεί για την ιερότητα του χώρου (εικ. 12).

Η θέση της βαλανιδιάς βεβαιώθηκε ανασκαφικά από μια μεγάλη κοι
λότητα στο αργιλλικό έδαφος, που εισχωρούσε κάτω από τον εξωτερι
κό ανατολικό τοίχο του ελληνιστικού ιερού160.

Ο Παυσανίας (1.17.5) στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. χαρακτηρίζει το ιε
ρό του Δία και τη φηγό θέας άξια και λίγο πριν τα μέσα του 3ου αι. 
μ.Χ. γιορτάζονταν τα Νάϊα, όπως βεβαιώνει επιγραφή, σύμφωνα με την 
οποία ο Πόπλιος Μέμμιος Λέων «ιερεύς των μεγάλων και σεβαστών 
Άκτίων” αγωνοθέτησε τα Νάϊα της Δωδώνης στην 68η Ακτιάδα (το 241 
μ.Χ.)161.

Ως το 362 μ.Χ. τουλάχιστο το μαντείο λειτουργούσε ακόμη, όταν ο 
αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης ζήτησε χρησμό, πριν εκστρα
τεύσει εναντίον των Περσών162. Το οριστικό τέλος του μαντείου συνέβη 
στον 4ο αι. μ.Χ., πιθανότατα επί Μεγάλου Θεοδοσίου, ο οποίος απα
γόρευσε με διάταγμα την τέλεση των αγώνων στο ιερό της Ολυμπίας 
(393 μ.Χ.)163.

Η «ιερά οικία» καταστράφηκε και η πανάρχαια μαντική δρυς, η κα
τοικία του θείου ζεύγους, το σύμβολο της πανάρχαιας λατρείας σίγησε 
διαπαντός. Το έτος 391 μ.Χ., επί της υπατείας του Συμμάχου, η αιω
νόβια φηγός είχε κοπεί από κάποιον Ιλλυριό164. Ο χώρος γύρω από τη

159. Κατά το Διοδ. Σικελ. Fragm. XXVI 7, ο Δωρίμαχος «Τό γάρ περί τήν Δωδώνην 
μαντείον συλήσας, ένέπρησε τό Ιερόν πλήν τοΰ σηκού”. Η αναφορά αυτή του Πολυβί
ου εξηγεί το διαφορετικό τρόπο καταστροφής. Σχετικά Δάκαρη, Το Ιερόν της Δωδώνης, 
σ. 9 σημ. 16, Ευαγγελίδη Δάκαρη, ΑΕφημ. 1959, σ. 134 σημ.4.

160. Ευαγγελίδη-Δάκαρη, 1959, σ. 150, Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 43.
161. Για την επιγραφή Δάκαρη, Το ιερόν της Δωδώνης, σ. 150 σημ. 1. BCH 84 (1960), 

σ. 744-745, JHS 1969, σ. 14, Franke, Miinzen, σ. 30 και σημ. 1, J. και L. Robert, REG 75 
(1962), σ. 166, Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 24.

162. Θεοδωρητ. Εκκλησιαστ. Ιστορία III 21, Πρβλ. Franke, Miinzen, σ. 30, Ευαγγελί
δη-Δάκαρη, ΑΕφημ. 1959, σ. 150 σημ.2, Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 24.

163.  Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 24.
164. Servius, Σχολ. Αιν. III 468, Ευαγγελίδη-Δάκαρη, ΑΕφημ. 1959, σ. 150 σημ. 3 και 

Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 24. ΊΊ%
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βαλανιδιά ανασκάφηκε ως το βράχο165 166, ίσως για να ξεριζωθεί εντελώς 
το ιερό δέντρο156 ή για να αναζητηθεί κάποιος υποτιθέμενος κρυμμένος 
θησαυρός167.

Επί δύο χιλιετίες περίπου168 οι πιστοί από διάφορα μέρη της Ελλά
δος προσέφευγαν στο μαντείο της Δωδώνης και αναζητούσαν εναγώνια 
λύση στα προβλήματά τους μέχρι την εποχή, όπου μία νέα θρησκεία με 
άλλους τρόπους προσπέλασης στο θείο κατέλαβε τη θέση του δωδω- 
ναίου Μαντείου169.

165. Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 43.
166. Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 43.
167. Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 43.
168. Δάκαρη, Δωδώνη, σ. 86 κ.ε. Σχετικά με τη λατρεία στο ιερό Ε ναγγελίδη-Δάκαρη. 

ΑΕφημ. 1959, σ. 31 κ.ε.
169. Με την επικράτηση του Χριστιανισμού στο τέλος του 4ου αι. μ.Χ. η Δωδώνη έγι

νε έδρα επισκόπου, του οποίου ο τίτλος διατηρείται ως σήμερα. Από τα υλικά των ερει
πωμένων κτιρίων, ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα μία τρίκλιτη βασιλική με εγκάρσιο κλίτος και 
τον 6ο αι. ανοικοδομήθηκε και επεκτάθηκε ανατολικά με την προσθήκη του τρίκογχου 
ιερού. Σχετικά Δ. Ευαγγελιδη, Πρακτ. 1929, σ. 109-110 και Δάκαρη, Δωδώνη σ. 67-68.
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Ειχ. 1. Χ ά λκ ινο  νόμισμα από τη Δωδώνη του 300 π Χ .  
με την ιερή βαλανιδιά  και τα τρία περιστέρια.
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Εικ. 3. Το ανάθημα 
των Κερκυραίων 

(υποθετική αναπαράσταση)

Εικ. 4. Μάστιγες 
τον κερκυραϊκού αναθήματος.



Elk. 5. Μολύβδινο χρηστήριο έλασμα από το ιερό της Δωδώνης τον τέλους του 
6ου π.Χ. αι. με γραφή βουστροφηδόν. Μ12-2941 Αρχαιολ. Μουσ. Ιωαννίνων.
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Εικ. 6. Μολύβδινο χρηστήριο έλασμα από το ιερό της Δωδώνης τον τέλους 
του 6ου αι. π.Χ. με γραφή βουστροφηδόν. Μ66 Αρχαιόλ. Μουσ. Ιωαννίνων.

Εικ. 7. Μολύβδινα χρηστήρια ελάσματα του 5ου/4ου αι. π.Χ. από το ιερό της 
Δωδώνης: a) Μ23 β) Μ63 γ) Πρακτ. 1967, πίν. 34β. Αρχαιολ. Μουσ. Ιωαννίνων.

I
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Είκ· 1Ζ Η  OLxUx ma τ&·η του 3ου αι. π.Χ. (αναπαράσταση)



A B S T R A C T

MANNERS OF PROPHECY TO THE ORACLE OF DODONA

by
Chryseis Tzouvara-Souli

According to philological evidence and archaeological data Dodona 
was the oldest Greek sanctuary and oracle (Herod.2.52.2f) and, up to a 
certain date, the only Greek oracle which “Zeus has loved and wished it 
to be his oracle-centre for mankind” (Hesiod, fr.134).

Hesiod with this passage gives more concrete information about the 
chthonic nature of Zeus and the manner in which the oracles were uttered 
by the God himself, who dwelt in the stock of the sacred oak tree. Another 
version of the cult in Dodona is found in Herodotus’narrative (2.54-57), 
where the foundation legend of the cult is mentioned and new testimonies 
of the oracular rites are introduced: Peleiades-Priestesses, an institution 
that lasted up to the early Christian times.

Together with the Priestesses-Prophets, however, appeared Priests- 
Prophets, Selloi or Helloi, already known to Homer and tragic writers as 
well as mentioned in later literature.

Apart from Dodona priesthood Homeric times (Odys. x 327-330, t 
296-299) known the oracular message of the sacred oak tree rustling 
leaves, as the prime symbol of prophecy. Indeed in Pausanias’ time 
(1.17.5), the oracular oak tree was still in the sanctuary and was 
considered as one of the oldest trees (Paus. 8.23.5).

Apparently, oracular responses of the sacred couple (Zeus and his wife 
Dione) were also given by the flight and the cooing of the doves nestling 
in it. Post-Homeric tradition though vaguely mentions some other 
divinatory “Symbols” and “signs” as for instance the bronze cauldrons 
with the tripods that surrounded the sacred tree from nearly the first half 
of the 8th century B.C.

During the 4th century B.C. a “Dodonean copper-smithy”, an offering 
of Corcyraean people, (“Corcyraean mastix)” (Corcyraean whip) which, 
according to philological evidence, represented a new way of prophecy, 
replaced the oracular cauldrons. This dedication was also in use during the 
2nd century B.C. and possibly until the middle of the 1st century A.D.

Summing up, we can remark that prophecy varies in its manner’s not
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limited to the natural phenomena, only (Oak-tree, doves) but extending 
to the human intervention as well (tripods, cauldrons, the dedication of 
Corcyraean people). Though writes of later literature are looking again 
for oracular properties in nature, namely in Naia spring (Plinius HN 
2.228, Lucret. 6.879 and Pomponius Melas 2.43).

Finally, another manner of prophecy in the sanctuary of Dodona is 
related to the leaden tablets, on which people inscribed their questions: 
this mainly stated from the middle of the sixth century B.C., as, at first, 
these questions were asked orally: indeed, from the 5th century B.C. these 
inscribed questions became a rule.

However, the process of prophecy in this case is not clearly known, 
and for this reason various views have been set forth, as that of the 
consulation with sortes and this in accordance with the oracle of Delphi. 
Scientific research suggests that this method was first used in the 6th 
century B.C. and this is confirmed by the oldest oracular inscriptions ever 
found in Dodona.

As it is concluded by the variety of the alphabets appearing on the 
oracular tablets, pilgrims used to come here not only from various greek 
regions but also from cities and nations of Magna Grecia and Sicily. 
However, the vast majority of the visitors to the sanctuary belonged to 
cities and tribes of Epirus. Quite a lot, came from Corinth, neighbouring 
Thessaly, Ionian Islands, especially Corcyra, Athens, Rhodes, and a 
smaller number from Ionic places.

Regarding the smaller number of public content oracular tablets, it has 
been suggested that the town delegates used to take with them not only 
the oracle’s responses but also the questions they had asked.

Nevertheless, the majority of the questions inscribed on the oracular 
tablets reveals that the oracle was mainly supported by the affairs and the 
problems of the visitors’ private life, whereas public life issues were of 
minor importance.

Combining the data related to the oracle of Dodona and the oracular 
rites taking place in it, it can be concluded that although Dodona was the 
oldest and most respected Greek oracle, its geographical location kept it 
away from the great political events, and the role it played in the political 
life of Greece was of minor importance.

For about two millennial people from the whole of Greece would 
resort to the oracle of Dodona and would anxiously seek solutions to their 
problems until a new religion, applying different ways of access to 
divinity, appeared and succeeded the oracle of Dodona.


