Τα βάθρα
Τα εξήντα δύο βάθρα που ήρθαν στο
φως µε τις ανασκαφές αποτελούν τεκµήριο για
τα τιµητικά µνηµεία που ήταν ανιδρυµένα στο
Ιερό της ∆ωδώνης. Ορισµένα από αυτά
διέσωσαν ιδιαίτερα σηµαντικές αναθηµατικές
επιγραφές και ψηφίσµατα καθώς και ονόµατα
καλλιτεχνών. Τα περισσότερα από αυτά έφεραν
χάλκινα αφιερώµατα, µεταξύ των οποίων
κυριαρχούν οι αδνριάντες.
Οι ανασκαφές του Καραπάνου είχαν
αποκαλύψει είκοσι ένα βάθρα κατά µήκος της
εικ. 17
πρόσοψης της δυτικής στοάς του Ιερού και άλλα
δέκα έξι µπροστά από το στωικό οικοδόµηµα
που εκτείνεται προ του ανατολικού περιβόλου. Στο κυρίως Ιερό, προ των λατρευτικών
οικοδοµηµάτων, οι ανασκαφές του Ευαγγελίδη αποκάλυψαν κατά χώραν την υποθεµελίωση ή
την κρηπίδα οκτώ βάθρων. Επτά τιµητικά βάθρα αποκαλύφθηκαν από τον ∆άκαρη πέριξ του
βουλευτηρίου (ένα νότια και έξι ανατολικά της δωρικής στοάς που απαντά στην πρόσοψη του
οικοδοµήµατος) (εικ. 17). Προ της ανατολικής στοάς του πρυτανείου, ο ∆άκαρης ανέσκαψε
δεκατρία βάθρα, τρία από τα οποία είχε ήδη αποκαλύψει ο Καραπάνος. Τα βάθρα, τα οποία
είχαν έρθει στο φως µε τις έρευνες Καραπάνου, µε την πάροδο του χρόνου καταχώστηκαν
από τις επιχώσεις των ορµητικών χειµάρρων του Τοµάρου και τη συνεχή γεωργική
καλλιέργεια του χώρου. Με τις νεότερες έρευνες που διενεργούµε προ της δυτικής στοάς,
έχουν έρθει µέχρι σήµερα στο φως δέκα πέντε βάθρα.
Το οικοδόµηµα Μ
Το ορθογώνιο κτίριο Μ, διαστάσεων 17,30 Χ 10,70 µ., είναι το αρχαιότερο
οικοδόµηµα του Ιερού µετά το ναό του ∆ία Οι τοίχοι του είναι κατασκευασµένοι από µικρούς
λίθους και η ανωδοµή από ωµές πλίνθους. Κατά την κατασκευή του θεάτρου αποκόπηκε η
βορειοδυτική γωνία του, χωρίς όµως να παύσει η λειτουργία του. Συγχρόνως οι περισσότερο
εµφανείς πλευρές του επενδύθηκαν µε ισοδοµικό τοίχο για να εναρµονιστούν µε τη
µνηµειακή τοιχοποιία των γειτονικών του κτιρίων, θεάτρου και βουλευτηρίου. Η είσοδος του
κτιρίου βρισκόταν στην ανατολική πλευρά.. Στο εσωτερικό του βρέθηκε µία εστία και χρηστική
κεραµική του 4ου αι. π.Χ., στοιχεία που παρείχαν ενδείξεις στον ∆άκαρη για την ταύτισή του
µε οικία ιερέων. Το κτίριο Μ καταστράφηκε το 219 π.Χ. και εγκαταλείφθηκε κάτω από τις
επιχώσεις της αιτωλικής καταστροφής.
Υπό το φως της νεότερης έρευνας, την οποία διενεργούµε, οδηγούµαστε στην
υπόθεση ότι, πιθανόν, το κτίριο Μ, να εξυπηρετούσε τις ανάγκες
πρυτανείου, και
συµπλήρωνε πιθανότατα τη λειτουργία του κεντρικού κτιρίου Ο (π.χ. ως δηµόσιος ξενώνας),
κατά την α' οικοδοµική φάση του πρυτανείου. H λειτουργία αυτή πιθανότατα ερµηνεύει τον
αποκλεισµό του κτηρίου M εκτός του αρχαιότερου περιβόλου του Iερού, εντός του οποίου
απαντούν µόνο λατρευτικά οικοδοµήµατα, καθώς και την ένταξή του αργότερα εντός του
νεότερου περιβόλου, µαζί µε το βουλευτήριο και το αρχικό πρυτανείο O, δηµόσια κτήρια
προορισµένα κατεξοχήν για πολιτικές δραστηριότητες. Mε την προσθήκη του καταγωγίου O1Ο2 στο αρχικό πρυτανείο Ο, η χρήση του οικοδοµήµατος M ατόνησε. Mε την υπόθεση αυτή
ερµηνεύεται και το γεγονός ότι το κτίριο M είναι το µοναδικό που δεν ανοικοδοµήθηκε στο
Iερό µετά την αιτωλική καταστροφή το 219 π. X, αλλά εγκαταλείφθηκε καταχωσµένο κάτω
από τα απορρίµµατα και τα αρχιτεκτονικά συντρίµµατα των γειτονικών θεάτρου και
βουλευτηρίου, τα οποία µετέπειτα ανοικοδοµήθηκαν. Για να συγκρατηθούν οι επιχώσεις
αυτές, µεταξύ του κτιρίου Μ και του βουλευτηρίου κατασκευάστηκε ένας αναληµµατικός
τοίχος.
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Το θέατρο
Το θέατρο είναι χτισµένο σε φυσική κοιλότητα του εδάφους, µε νότιο
προσανατολισµό, προς το µεγάλο άξονα της κοιλάδας. Η µορφή του αναδείχθηκε µετά την
αναστήλωσή του από τον ∆άκαρη το 1960. Με την αποµάκρυνση τόνων επιχώσεων από
την ορχήστρα και το κοίλο, την επανατοποθέτηση των εδωλίων στα δύο κατώτερα διαζώµατα
και την αποκατάσταση, ως ένα σηµείο, των ερειπωµένων αναληµµάτων, το θέατρο απόκτησε
ύψος και µέγεθος. Η εικόνα του θεάτρου συµπληρώθηκε µε την ανασκαφή και την
αποκατάσταση της σκηνής, από τις αλλαγές στην οποία, κυρίως, διαπιστώθηκαν οι τέσσερις
οικοδοµικές του φάσεις.
Α. Η πρώτη οικοδοµική φάση του θεάτρου τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 3ου αι. π.
Χ. και συνδέεται µε την τέλεση των Ναΐων, τα οποία πιθανότατα καθιερώθηκαν στα χρόνια
του Πύρρου και γιορτάζονταν κάθε τέσσερα χρόνια. Στη φάση αυτή ανήκουν το κοίλο του
θεάτρου, η ορχήστρα και η σκηνή µε τα τετράγωνα παρασκήνια και τη δωρική στοά στην
πρόσοψη. Για την κατασκευή του προεξέχοντος τµήµατος του κοίλου κατασκευάστηκαν
ισοδοµικοί αναληµµατικοί τοίχοι που ενισχύθηκαν µε ισχυρές πυργοειδείς αντηρίδες στην
πρόσοψη (τρεις σε κάθε πλευρά) και πλευρικές θλάσεις στην περιφέρεια. Τα αναλήµµατα
υπολογίζεται ότι στην αρχαιότητα ήταν κατά 10 µ. τουλάχιστον ψηλότερα.
Το σχήµα του κοίλου ορίζεται από τον
κύκλο της ορχήστρας (εικ. 18). Έχει 55 σειρές
εδωλίων και τέµνεται µε τέσσερις οριζόντιους
διαδρόµους (διαζώµατα) σε τρία τµήµατα µε 19
σειρές αρχικά το κατώτερο, 15 το µεσαίο και 21
το ανώτερο. Επίσης αρχικά γύρω από την
ορχήστρα και κάτω από το κατώτερο διάζωµα
υπήρχε η προεδρία µε καθίσµατα για τα
επίσηµα και τιµώµενα πρόσωπα. Το ανώτερο
τµήµα του κοίλου διαιρείται µε κλίµακες σε 18
κερκίδες, ενώ τα υπόλοιπα δύο σε 9 κερκίδες.
Εξωτερικά του κοίλου οι δύο πλησιέστεροι
προς το άνοιγµά του αναληµµατικοί πύργοι
ήταν διαµορφωµένοι σε µεγάλες κλίµακες για
την εξυπηρέτηση των θεατών. Επίσης στο
µέσον του ανώτερου διαζώµατος υπήρχε µία
κεντρική πύλη για την προσέλευση και
αποχώρηση των θεατών. Μία
µικρότερη
εικ. 18
είσοδος υπήρχε στα βορειοανατολικά του
ανώτερου διαζώµατος, κοντά στη νοτιοδυτική
πύλη της ακρόπολης.
Η ορχήστρα έχει σχήµα ελλιπούς κύκλου. Έχει κατασκευαστεί µε ένα κέντρο,
διαµέτρου 18,70 µ., όπου υπήρχε η θυµέλη, ο βωµός του ∆ιονύσου, από τον οποίο
διατηρείται η βάση. Το δάπεδο της ορχήστρας ήταν από χώµα και στην περιφέρειά της
υπήρχε υπόγειος οχετός πλάτους 0,50 µ. για την αποχέτευση των οµβρίων υδάτων έξω από
το θέατρο στο σπηλαιώδες υπέδαφος της σκηνής.
Η σκηνή είναι ορθογώνια, διαστάσεων 31,20 Χ 9,10 µ., µε επιµεληµένη ισοδοµική
τοιχοποιία και δύο τετράγωνες πλευρικές αίθουσες (παρασκήνια) (εικ. 19). Μεταξύ των
παρασκηνίων έφερε τέσσερις τετράγωνους πεσσούς. Μία τοξωτή πυλίδα µε δύο πλευρικά
παράθυρα οδηγούσε έξω από τη σκηνή προς τα νότια σε µία στοά µε 13 οκτάπλευρους
πεσσούς, δωρικού τύπου. Το ανατολικό άκρο της στοάς δεν έφερε πεσσούς, αλλά ήταν
κλεισµένο µε τοίχο, όπως και το βόρειο άκρο της ανατολικής στοάς του πρυτανείου. Μία
ξύλινη κλίµακα, από την οποία διατηρείται η λίθινη βάση, οδηγούσε στον άνω όροφο της
σκηνής. Ανατολικά και δυτικά από τη σκηνή υπήρχαν πάροδοι για την είσοδο των θεατών και
των ηθοποιών µε διαφορετική µορφή από αυτήν που αντικρίζει κανείς σήµερα.
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Β. Μετά την καταστροφή του θεάτρου από τους
Αιτωλούς (219 π.Χ.), το θέατρο αποκαταστάθηκε και η
σκηνή επισκευάστηκε. Μπροστά και στο πλάι των
παρασκηνίων κατασκευάστηκαν τώρα δύο µικρότερα
ορθογώνια προσκτίσµατα και στον µεταξύ τους χώρο
ένα λίθινο προσκήνιο µε 18 λίθινα ιωνικά ηµικιόνια για
την υποστύλωσή του. Μεταξύ των ηµικιονίων
τοποθετούνταν ξύλινοι πίνακες ανάλογα µε τη
θεµατολογία των παραστάσεων. Το ύψος του
προσκηνίου ξεπερνούσε τα τρία µέτρα. ∆ύο µνηµειακά
πρόπυλα µε διπλές εισόδους και ιωνικούς ηµικίονες
κοσµούσαν τις παρόδους. Για την κατασκευή των
αναληµµατικών τοίχων των παρόδων καταργήθηκαν οι
κατώτερες βαθµίδες των κλιµάκων των πύργων και
συγχρόνως στα δυτικά δηµιουργήθηκε ένα ανάληµµα
κατάλληλο για τα εδώλια του νεοϊδρυθέντος σταδίου. Η
άνοδος τώρα στις κλίµακες των πύργων γινόταν
εικ. 19
εξωτερικά των προπύλων.
Γ. Το θέατρο καταστράφηκε από τους Ρωµαίους το 167 π.Χ. Με την ανασύσταση
του Κοινού των Ηπειρωτών µετά το 148 π.Χ., την ανοικοδόµηση του Ιερού και την αναβίωση
των Ναϊων, το θέατρο επισκευάστηκε.
∆. Η τελευταία οικοδοµική φάση του θεάτρου τοποθετείται στα τέλη του 1ου αι. π.Χ.
στα χρόνια του Αυγούστου, όταν το θέατρο µετατράπηκε σε αρένα για θηριοµαχίες. Οι δύο
πρώτες σειρές εδωλίων και η προεδρία καταργήθηκαν. Στη θέση τους κατασκευάστηκε ένας
τοίχος ύψους 2,80 µ. για την προστασία των θεατών µε υλικό από τα εδώλια και τις πλάκες
του κατώτερου διαζώµατος. Επίσης καταργήθηκε το προσκήνιο και τα αρχικά παρασκήνια
µετατράπηκαν σε µικρά τριγωνικά δωµάτια µε µικρά ανοίγµατα για τη φύλαξη των ζώων (ίσως
ταύροι και αγριόχοιροι). Συγχρόνως καταχώθηκε ο οχετός και στο κέντρο του τοίχου της
αρένας κατασκευάστηκε µία τυφλή θύρα ως καταφύγιο των αγωνιζοµένων. Το υλικό από τη
σκηνή και τα παρασκήνια χρησιµοποιήθηκε για την επίχωση της ορχήστρας, η οποία
ανυψώθηκε κατά 0,50 µ. Η ορχήστρα µετατράπηκε έτσι σε ωοειδή ευρύχωρη κονίστρα
κατάλληλη για θηριοµαχίες. Το θέατρο πρέπει να εγκαταλείφθηκε στον 4ο αι. µ.Χ. µε την
επικράτηση του Χριστιανισµού.
Το στάδιο
Το στάδιο είναι σύγχρονο µε τη δεύτερη οικοδοµική φάση του θεάτρου και
χρονολογείται στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. Για την κατασκευή του οικοδοµήθηκε δυτικά της
δυτικής παρόδου του θεάτρου ένας αναληµµατικός τοίχος σχήµατος Γ, ο οποίος συνδέεται
οργανικά µε το πρόπυλο του θεάτρου. Ο τοίχος συγκρατεί ένα κεκλιµένο επίπεδο µε
τεχνητές επιχώσεις, όπου διαµορφώθηκαν 21 ή 22 σειρές λίθινων εδωλίων. Στην απέναντι
νότια πλευρά κατασκευάστηκε ένας ακόµη αναληµµατικός τοίχος για να συγκρατήσει τα αντίστοιχα εδώλια. Μεταξύ των εδωλίων υπήρχαν κλίµακες για την ανάβαση των θεατών. Στην
ανατολική πλευρά του σταδίου η κονίστρα ήταν ωοειδής και στο βορειοανατολικό άκρο
υπήρχε διπλή τοξωτή είσοδος που οδηγούσε προς το θέατρο και τους ναούς (εικ. 20). Κατά
µήκος της νότιας πλευράς των εδωλίων υπήρχε λίθινο ρείθρο µε µικρές λεκάνες κατά
διαστήµατα για τη συγκέντρωση νερού, ενώ ένας πιθανός οχετός κάτω από το νότιο σκέλος
αποµάκρυνε τα όµβρια ύδατα. Το στάδιο δεν έχει διερευνηθεί σε όλη του την έκταση.
Ο περίβολος του Ιερού
Ο αρχικός περίβολος του Ιερού της ∆ωδώνης κατασκευάστηκε στον 4ο αι. π.Χ.
προκειµένου
να περικλείσει τα λατρευτικά οικοδοµήµατα. Με την κατασκευή του
βουλευτηρίου και του πρυτανείου, το δυτικό σκέλος του περιβόλου µετατέθηκε πιο δυτικά και
νότια για να τα συµπεριλάβει. Ίχνη του παλαιότερου δυτικού σκέλους του περιβόλου
διατηρούνται στην ιερά οδό µεταξύ των ανωτέρω δύο οικοδοµηµάτων καθώς και στο δάπεδο
της στοάς του βουλευτηρίου. Ικανό τµήµα του περιβόλου σώζεται στο πρυτανείο, όπου
χρησιµοποιήθηκε ως εσωτερική διαίρεση µεταξύ της τετράγωνης αίθουσας µε την εστία και
της ορθογώνιας αίθουσας µε το περιστύλιο του αρχικού κτιρίου Ο. Μεγάλο τµήµα του
αρχαιότερου δυτικού περιβόλου διατηρείται σήµερα ως ύψος 3 µ., ενσωµατωµένο στη δυτική
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στοά του Ιερού, της οποίας αποτελεί και τον οπίσθιο, εξωτερικό τοίχο. Η ανατολική και η νότια
πλευρά του αρχαιότερου περιβόλου µόλις που είναι ορατές, ενώ η νεότερη επέκτασή του
νότια του πρυτανείου, αποκαλύφθηκε σε όλη της την έκταση µε τις νεότερες έρευνες που
διενεργούµε.
Σε απόσταση 35 µ. νότια της δυτικής στοάς του Ιερού, κατά τις πρόσφατες έρευνες,
εντοπίστηκε τµήµα του αρχικού νότιου περιβόλου και στο δυτικό άκρο του τµήµα του
ανατολικού πύργου της κύριας πύλης εισόδου στο Ιερό. Ο δυτικός πύργος της κύριας πύλης
βρίσκεται εκτός της περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου. Στον αρχικό περίβολο υπήρχαν
άλλες δυο πύλες, προστατευµένες από πύργους. Μία ανατολικά, κοντά στο ναό του Ηρακλή,
και µία στα δυτικά, η οποία µε την κατασκευή του βουλευτηρίου και του πρυτανείου
καταργήθηκε. Με την κατασκευή του νεότερου, δυτικού σκέλους του περιβόλου, η δυτική
πύλη εισόδου στο Ιερό µεταφέρθηκε προ της νοτιοδυτικής γωνίας του κτιρίου Μ.
Άλλα οικοδοµήµατα
Κατά τις πρόσφατες έρευνες, σε απόσταση περίπου 20 µ. εκτός του αρχαιότερου νότιου
περιβόλου, εντοπίστηκε η µακρά, βόρεια πλευρά επιµήκους οικοδοµήµατος, πιθανότατα
στωικού, το οποίο ενδεχοµένως αποτελεί τµήµα Γυµνασίου. Το οικοδόµηµα εκτείνεται εκτός
της περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου, όπως και ο δυτικός πύργος της νότιας πύλης και
πιθανότατα και άλλα οικοδοµήµατα.

εικ. 21
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Η ακρόπολη
Η κορυφή του λόφου, βόρεια των οικοδοµηµάτων του Ιερού που περικλείονται από
τον περίβολο, περιβάλλεται από ισοδοµικό τείχος, το οποίο περικλείει έκταση 3,4 εκταρίων
και έχει περίµετρο 750 µ. (εικ. 21). Είναι ενισχυµένο µε θλάσεις στην ανατολική πλευρά και
πύργους στη δυτική και στη βόρεια, πιθανόν επειδή ήταν περισσότερο βατές. Το τείχος
χρονολογείται από τον ∆άκαρη στον 4ο αι. π. Χ, πιθανότατα στο β΄ µισό. Η ακρόπολη είχε
δύο κύριες πύλες, µία κοντά στο βόρειο άκρο της ανατολικής πλευράς και µία στο δυτικό άκρο
της νότιας, πλαισιωµένες από δύο πύργους, και µία πυλίδα στο µέσο της νότιας πλευράς
ενισχυµένη µε ένα πύργο. Στο εσωτερικό της, που δεν έχει διερευνηθεί, διατηρούνται θεµέλια
οικοδοµηµάτων και µία ορθογώνια δεξαµενή λαξευµένη σε βράχο µε επένδυση κονιάµατος
και πεσσούς για τη στέγασή της. Η ακρόπολη χρησίµευε ως καταφύγιο του ιερατείου και των
περιοίκων σε ώρα κινδύνου και πιθανώς ως κατοικία των αρχών που είχαν την έδρα τους
στη ∆ωδώνη.
Οι τάφοι
Στη ∆ωδώνη δεν έχουν εντοπιστεί ούτε ανασκαφεί οργανωµένα νεκροταφεία. Τάφοι
µεµονωµένοι έχουν έρθει τυχαία στο φως σε µεγάλη απόσταση από το Ιερό, στα
βορειοδυτικά, κοντά στο χωριό ∆ραµεσιοί, και στα νοτιοανατολικά, στους πρόποδες της
Μανωλιάσας. Έξω από τη βόρεια και ανατολική πλευρά της ακρόπολης, ο Καραπάνος
ανέσκαψε τάφους, χωρίς όµως να περιγράφει τα ευρήµατά τους. Τάφοι αρχαιότεροι από τους
ελληνιστικούς χρόνους δεν είναι γνωστοί. Μερικοί συληµένοι τάφοι που βρέθηκαν δυτικά της
ιεράς οικίας, στο βουλευτήριο και στο πρυτανείο ανάγονται στους χρόνους µετά την
εγκατάλειψη της ∆ωδώνης.
Φιλολογικές µαρτυρίες
Η αρχαία παράδοση θεωρούσε το µαντείο της ∆ωδώνης ως το αρχαιότερο και το
µοναδικό ως µία εποχή. Ο Όµηρος στην Ιλιάδα (Ιλιάς Π, 16, στ. 233-235) παρουσιάζει τον
Αχιλλέα να κάνει σπονδές, καθώς ετοιµάζεται να αντιµετωπίσει τον Έκτορα, και να
προσεύχεται στον ∆ωδωναίο ∆ία, που χαρακτηρίζεται Πελασγικός, ονοµασία που
χρησιµοποιούσαν οι Έλληνες, για να δηλώσουν τα προελληνικά φύλα της χερσονήσου. Στην
Οδύσσεια (Οδύσσεια ξ, 14, στ. 327-330 και τ, 19, στ. 296-299) ο Οδυσσέας προσποιούµενος
έναν κρητικό έµπορο διηγείται στον Εύµαιο ότι ο πραγµατικός Οδυσσέας πήγε στη ∆ωδώνη
µε σκοπό να ρωτήσει την ιερή βαλανιδιά («φηγό») για τον τρόπο επιστροφής στην πατρίδα
του. Ο Απολλόδωρος (1, 19, 16) επίσης διασώζει την πληροφορία από τα «Αργοναυτικά»,
ένα χαµένο σήµερα έπος, παλαιότερο από την Οδύσσεια, ότι όταν οι Αργοναύτες
κατασκεύαζαν την Αργώ, ο Ιάσων µετά από σύσταση της Αθηνάς τοποθέτησε στην πρώρα
του πλοίου ένα κλαδί από την ιερή βαλανιδιά για να οδηγεί και να προστατεύει τους
Αργοναύτες.
Περισσότερες πληροφορίες δίνει ο Ησίοδος σε ένα απόσπασµα (Ηοίαι, απ. 134) που
διασώθηκε από τον Ησύχιο και εν µέρει από τον Στράβωνα (7, 7, 11). Στο απόσπασµα αυτό
γίνεται λόγος για την Ελλοπία, την πεδιάδα των Ιωαννίνων και της ∆ωδώνης και τους
κατοίκους της, καθώς και για το µαντείο της ∆ωδώνης και τους ιερείς του. Σηµαντική πηγή
πληροφοριών για το Ιερό της ∆ωδώνης και τη λατρεία του ∆ία αποτελεί ο Ηρόδοτος (Ιστοριών
ΙΙ,52 και εξής) σύµφωνα µε τον οποίο το µαντείο απάντησε καταφατικά στην ερώτηση των
Πελασγών αν έπρεπε να πάρουν τα ονόµατα των θεών τους από τους βαρβάρους. Επίσης ο
Ηρόδοτος διέσωσε τον ιδρυτικό µύθο της λατρείας, σύµφωνα µε τον οποίο η λατρεία στη
∆ωδώνη έφτασε εκεί από την Αίγυπτο. Φοίνικες απήγαγαν δύο ιέρειες από το Ιερό των
Θηβών της Αιγύπτου και τις πούλησαν, τη µία στη Λιβύη και την άλλη στην Ελλάδα. Η πρώτη
ίδρυσε το µαντείο του Άµµωνα ∆ία στη Λιβύη και η δεύτερη το Ιερό του ∆ωδωναίου ∆ία στη
Θεσπρωτία. Όταν ο ιστορικός επισκέφθηκε τη ∆ωδώνη, πληροφορήθηκε από τρεις ιέρειες,
την Προµένεια, την Τιµαρέτη και την Νικάνδρη, µία παρόµοια ιστορία για δύο µαύρα
περιστέρια («µέλαιναι πελειάδες») που έφυγαν από τις Θήβες της Αιγύπτου και πήγαν η
πρώτη στη Λιβύη, όπου ιδρύθηκε το Ιερό του Άµµωνα ∆ία και η δεύτερη στη ∆ωδώνη
ζητώντας να ιδρυθεί Ιερό του ∆ία σε µία φηγό. Ο Ηρόδοτος θεώρησε ότι πελειάδα, δηλαδή
περιστέρι αποκαλούνταν από τους ντόπιους η ιέρεια που ήρθε από την Αίγυπτο, καθώς
µιλούσε µία ξένη, άγνωστη γλώσσα και µέλαινα, δηλαδή µαύρη, καθώς ήταν Αιγύπτια. Ο
Στράβων (απ. 7,2) πάλι δίνει µία άλλη εκδοχή για τη «µέλαινα πελειάδα»: οι Μολοσσοί

18

αποκαλούν κατά τον Στράβωνα τους γέρους «πελίους» και τις ηλικιωµένες γυναίκες «πελίας»,
οπότε η «πελία- πελειάδα» που ανέφεραν οι τρεις ιερείς της ∆ωδώνης στον Ηρόδοτο ήταν µία
ηλικιωµένη γυναίκα, «µέλαινα», καθώς καταγόταν από την Αίγυπτο. ∆εν έχει διαπιστωθεί,
όµως, ως τώρα κάποια σχέση µεταξύ των Θηβών της Αιγύπτου, της Λιβύης και της ∆ωδώνης
και ο Ηρόδοτος συχνά θεωρεί την Αίγυπτο ως τόπο προέλευσης της λατρείας στην Ελλάδα.
Στον ιδρυτικό µύθο της λατρείας στη ∆ωδώνη αναφερόταν και ο Πίνδαρος σε κάποιον παιάνα
του, όπως διασώζεται από τον Σχολιαστή των «Τραχινιών» του Σοφοκλή (στ. 170), µύθο που
ίσως είχε πληροφορηθεί από τους ιερείς της ∆ωδώνης. Ο Ευριπίδης µε τη σειρά του αναφέρει
(Φοίνισσες, στ. 982) ότι η ∆ωδώνη ανήκε στους Θεσπρωτούς («Θεσπρωτών ούδας»).
Πληροφορίες για τη ∆ωδώνη υπάρχουν ακόµη σε ένα απόσπασµα του Εκαταίου και στον
Αισχύλο (Προµηθεύς ∆εσµώτης, στ. 657 και εξής).
Ο ∆ιονύσιος ο Αλικαρνασσεύς αναφέρει (1,51) ότι ο Αινείας έφτασε στην Αµβρακία
κατά τις περιπέτειες του από την Τροία προς τη Ρώµη και από εκεί πήγε στη ∆ωδώνη για να
πάρει χρησµό για την πόλη που σκόπευε να ιδρύσει. Η τελευταία παράδοση, όπως και µία
για έναν βοσκό, τον Μαρδύλα που επιχείρησε να κόψει την ιερή βαλανιδιά, επειδή το δέντρο
αποκάλυψε µία κλοπή που είχε διαπράξει και αποτράπηκε από ένα περιστέρι (µύθος που
οφείλεται στον Πρόξενο, τον ιστορικό του Πύρρου), πρέπει να επινοήθηκαν στις αρχές του 3ου
αι. π.Χ. από τους Μολοσσούς για πολιτικές σκοπιµότητες σε µία προσπάθεια να εδραιώσουν
την παρουσία τους στο Ιερό. Ανάλογες σκοπιµότητες, των Θεσσαλών αυτή τη φορά, πρέπει
να εξυπηρετούσε ένας µύθος για έναν βοσκό, τον Ελλό, πρόγονο των Ελλών ή Σελλών και
γιο του Θεσσαλού, που επιχείρησε να κόψει την ιερή βαλανιδιά, αλλά αποτράπηκε από ένα
περιστέρι που φώλιαζε στο δέντρο και έπειτα έγινε ο πρώτος ιερέας του ∆ία.
Λατρεία
Η αρχαιολογική έρευνα δεν έχει δώσει απάντηση έως τώρα στο ερώτηµα για την
έναρξη της λατρείας στη ∆ωδώνη. Οι αρχαιότερες µαρτυρίες για την ανθρώπινη παρουσία
ανάγονται στο τέλος της 3ης ή στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ. Πρόκειται για λίθινους πελέκεις
µε οπή, λεπίδες από τοπικό πυριτόλιθο και χειροποίητα αγγεία (ορισµένα µε πλαστική
διακόσµηση, άλλα µε καστανόµαυρο ή τεφρό πηλό που θυµίζουν µινύεια αγγεία). Αν υποτεθεί
ότι η λατρεία του ∆ία ήρθε στην Ελλάδα µε τους πρώτους Έλληνες στις αρχές της 2ης χιλιετίας
π.Χ., τότε πρέπει να άρχισε και στη ∆ωδώνη µε τους Θεσπρωτούς. Κάτω όµως από τη
λατρεία του ∆ία υπάρχει ένα άλλο αρχαιότερο προελληνικό στρώµα λατρείας που συνδέεται
µε τη Μεγάλη Θεά, τη Θεά Γη, τη θεά της γονιµότητας, της ευφορίας, της φύσης, πολύ
διαδεδοµένης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η θεότητα αυτή, όπως φαίνεται ως απόηχος και
στους αρχαίους µύθους, κατοικούσε στη ∆ωδώνη στις ρίζες µίας βαλανιδιάς («φηγού»).
Τέτοια παράσταση θεάς συναντούµε στη σφενδόνη ενός χρυσού δακτυλιδίου του 15ου αι. π.Χ.
από τις Μυκήνες. Η προελληνική θεά επέζησε στη λατρεία των ιστορικών χρόνων µε το
όνοµα ∆ιώνη και αποτελούσε µαζί µε το νέο θεό
ινδοευρωπαϊκής προέλευσης, τον ∆ία, το θείο ζεύγος,
όπως στη νότια Ελλάδα ο ∆ίας µε την Ήρα. Στη
λατρεία της χθόνιας θεάς ήταν αφιερωµένες
ιέρειες, οι «πελειάδες» των αρχαίων πηγών, και στη
λατρεία του ∆ία οι «Ελλοί» ή «Σελλοί» (από τους οποίους
είναι πιθανό να προέρχεται και το εθνικό όνοµα
Έλληνες), οι οποίοι ήταν «ανιπτόποδες» και
«χαµαιεύναι», δηλαδή δεν έπλεναν τα πόδια τους και
κοιµόντουσαν στο έδαφος για να βρίσκονται σε διαρκή
επαφή µε τη γη και να αντλούν από αυτήν τη µαντική
τους δύναµη. Η συνύπαρξη των δύο λατρευτικών
στρωµάτων, του προελληνικού της Μεγάλης Θεάς και του
ελληνικού του ∆ία, αντικατοπτρίζεται σε ένα νόµισµα του
εικ. 22
300 π.Χ. περίπου, όπου εικονίζονται στη µία όψη η ιερή
φηγός µε φύλλα, βαλανίδια και τρία περιστέρια (τρεις πελειάδες) (εικ. 22) και στην άλλη όψη
ένας αετός στην κορυφή ενός βουνού (ίσως ο Τόµαρος) µε την επιγραφή ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ
(Ηπειρωτών) και σε έναν αρχαίο ύµνο του 4ου αι. π.Χ., που αναφέρεται από τον Παυσανία
(10. 12. 10). Τον ύµνο έψαλλαν οι πελειάδες, ιέρειες του ∆ία και της ∆ιώνης, προς τον ∆ία και
τη Μητέρα Γη. Επίσης στην περιοχή συνυπάρχουν ονόµατα µε προελληνική αιγαιακή
προέλευση (∆ωδώνη, Τόµαρος, Πίνδος, Θύαµις) και ονόµατα µε ελληνική προέλευση (Ελλοί,
Σελλοί, Ελλοπία).
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Μαντεία
Η αρχαία ελληνική παράδοση αναγνώριζε τη ∆ωδώνη ως το αρχαιότερο ελληνικό
µαντείο «το γαρ δη µαντήϊον τούτο νενόµισται αρχαιότατον των εν Έλλησι χρηστηρίων είναι
και ην τον χρόνον τούτον µόνον» (Ηρόδ. 2.52.2), το µόνο ως µία εποχή που ο ίδιος ο θεός το
αγάπησε και το όρισε για δικό του µαντείο πανέντιµο στους ανθρώπους (Ησίοδ. Ηοίαι,
απόσπ. 240). Το απόσπασµα του Ησιόδου παρέχει επίσης πολύτιµες πληροφορίες για τη
χθόνια φύση του ∆ία και τον τρόπο που οι χρησµοί δίνονταν από τον ίδιο το θεό που
κατοικούσε µαζί µε τη σύζυγό του, τη ∆ιώνη, στις ρίζες της ιερής φηγού «ναίον δ’ εν πυθµένι
φηγού».
Οι οµηρικοί χρόνοι (Οδύσ. ξ 327-330, τ 296-299) γνωρίζουν τη µαντική σηµασία του
θροΐσµατος των φύλλων της ιερής βαλανιδιάς που ήταν το πρωταρχικό σύµβολο µαντείας
«Τον δ’ ες ∆ωδώνην φάτο βήµεναι, όφρα θεοίο εκ δρυός υψικόµοιο ∆ιός βουλήν επακούσαι».
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 Ακρόπολης και της ∆ήλου θεωρούνταν από τα
αρχαιότερα δέντρα (Παυσ. 8.23.5).
Σχετικά µε τις προφητικές ιδιότητες της βαλανιδιάς στη ∆ωδώνη ενδιαφέροντα
στοιχεία παρέχουν και τα «Αργοναυτικά» (Απολλόδ. 1.19.16). Όταν οι Αργοναύτες
κατασκεύαζαν την Αργώ, ο Ιάσων µε υπόδειξη της Αθηνάς πήρε ένα κοµµάτι ξύλου από την
προφητική βαλανιδιά της ∆ωδώνης 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 περιπετειώδες ταξίδι τους.
Οι προφητικές ιδιότητες της δρυός ήταν γνωστές επίσης στους τραγικούς, όπως
αποτυπώνονται στα έργα τους, στα οποία αποκαλούν τη δρυ της ∆ωδώνης «πολύγλωσσον»
(Σοφοκλ. Τραχ. 1168), ενώ ο Αισχύλος (Προµ. ∆εσµ. 832) παράλληλα οµιλεί για µεγαλύτερο
αριθµό ιερών βαλανιδιών, όταν αναφέρεται στην ιστορία της Ιούς, όπου χαρακτηριστικά λέγει
«τέρας τ’ άπιστον, αι προσήγοροι δρύες». Η µαρτυρία αυτή, µοναδική στην αρχαία
Γραµµατεία, δηµιουργεί προβληµατισµούς στην έρευνα. Μία πιθανή ερµηνεία δόθηκε από τον
Parke, ο οποίος θεωρεί ότι το δέντρο ανανεωνόταν, επειδή παρέµεινε το κατεξοχήν σύµβολο
της µαντικής στη ∆ωδώνη.
Όπως προκύπτει από τις φιλολογικές πηγές και τα αρχαιολογικά δεδοµένα, σηµαντικό
επίσης ρόλο στη µαντική της ∆ωδώνης έπαιζαν και οι περιστερές, αφού µε το πέταγµα και
τους κρωγµούς των πουλιών αυτών το ιερατείο µπορούσε να ερµηνεύει τα µηνύµατα του
θείου ζεύγους.
Αν και η περιστερά δεν αναφέρεται πρώιµα στη λογοτεχνία σε σχέση µε τη ∆ωδώνη
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 η περιστερά: Προς την κατεύθυνση αυτή οδηγούν και τα αρχαιολογικά δεδοµένα από
το Ιερό, σύµφωνα µε τα οποία η περιστερά ήταν το κατεξοχήν σύµβολο της Μητέρας Γης,
λατρείας που προηγήθηκε στη ∆ωδώνη και στη συνέχεια της ∆ιώνης που διαδέχτηκε τη
λατρεία αυτή. (Πίνδ. fr. 259, 263 και 48 (Bowra).
Μία άλλη µαρτυρία για την παρουσία των Πελειάδων περιστερών παρέχει ο Ηρόδοτος
(2.54-57), ο οποίος αναφέρεται και στον ιδρυτικό µύθο της λατρείας και εισάγει νέα στοιχεία
στο τελετουργικό της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφορικά µε το ρόλο των περιστερών στη
λατρεία και τη µαντική στο Ιερό παρουσιάζουν οι παραδόσεις που φαίνεται ότι επινοήθηκαν
στις αρχές του 3ου αι. π.Χ., στην εποχή του βασιλιά Πύρρου.
Σύµφωνα µε την πρωιµότερη εκδοχή ο δρυτόµος Ελλός (Φιλόστρ. Εικ. 2.33), ο µυθικός
πρόγονος των Ελλών ή Σελλών, γιος του Θεσσαλού, επιχείρησε να κόψει την ιερή βαλανιδιά.
Ένα όµως περιστέρι που φώλιαζε στο δέντρο τον απέτρεψε µε ανθρώπινη φωνή (Σχολ.
Οµηρ. Ιλ. Π 234 «Ελλοί από Ελλού του δρυτόµου ω φασί την περιστεράν πρώτην καταδείξαι
το µαντείον»). Ο Ελλός, αφού παραιτήθηκε από την πράξη του, έγινε από δρυτόµος ο
πρώτος ιερέας του ∆ία. Η άλλη παράδοση, που οφείλεται στον Πρόξενο (Σχολ. στην Οµηρ.
Οδύσ. ξ327 = Πρόξενος FGrH 703 αρ. 7), αναφέρει µία παρόµοια ιστορία ότι δηλαδή ένας
βοσκός, ο Μαρδύλας, οργισµένος από τη βαλανιδιά που αποκάλυψε την κλοπή του,
επιχείρησε να κόψει το ιερό δέντρο και πάλι το περιστέρι µεσολάβησε και αποφεύχθηκε το
ανοσιούργηµα αυτό. Ωστόσο η µεθοµηρική παράδοση αναφέρει άλλα αόριστα µαντικά «σύµβολα» και «σηµεία» για τα οποία όµως δεν γνωρίζουµε την ακριβή σηµασία. Πιθανόν
ανάµεσα στα σηµεία αυτά, από τον 4ο αι. π.Χ. τουλάχιστον, ήταν και ο ήχος των λεβήτων µε
τους τρίποδες, που περιστοίχιζαν το ιερό δέντρο.
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Ο συνεχής ήχος των λεβήτων χρησιµοποιούνταν ως µέσο µαντείας στη ∆ωδώνη, µε
αποτέλεσµα να µείνει παροιµιώδης η φράση «∆ωδωναίον χαλκείον» «επί των ακαταπαύστως
και πολλά λαλούντων» (Στεφ. Βυζάντιος λ. «∆ωδωναίον χαλκείον»). Κατά τη διάρκεια όµως
του 4ου αι. π.Χ. (350-325 π.Χ.) στη θέση των µαντικών λεβήτων τοποθετήθηκε το «χαλκείον»
ανάθηµα των Κερκυραίων, η «Κερκυραίων Μάστιξ», η οποία σύµφωνα µε τις φιλολογικές
µαρτυρίες εκπροσωπούσε ένα νέο τρόπο χρησµοδοσίας στο Ιερό. Το ανάθηµα αποτελούσαν
δύο κιονίσκοι: ο ένας στήριζε χάλκινο αγαλµάτιο 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 παρήγαγαν ήχο, µε τη βοήθεια του οποίου
το Ιερατείο της ∆ωδώνης χρησµοδοτούσε.
Συνοψίζοντας τα µέχρι τώρα δεδοµένα παρατηρούµε ότι οι τρόποι µαντείας στο Ιερό
της ∆ωδώνης ποικίλλουν και δεν περιορίζονται µόνο στα φυσικά φαινόµενα (δρυ, περιστερές)
αλλά και στην ανθρώπινη επέµβαση (τρίποδες, λέβητες, ανάθηµα των Κερκυραίων). Η
νεότερη όµως Γραµµατεία, και µάλιστα η λατινική, επανέρχεται και αναζητεί 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 γηραία
γυναίκα, την Πελία, που ερµήνευε τις προφητείες ή τα µηνύµατα που ο θεός έστελνε µέσω της
πηγής.
Ένας άλλος τρόπος µαντείας στη ∆ωδώνη είναι τα χρηστήρια ελάσµατα, τα οποία
περιέχουν ερωτήσεις των χρηστηριαζοµένων. Όσον αφορά στο τελετουργικό της µαντείας και
στους τρόπους µε τους οποίους οι χρηστηριαζόµενοι υπέβαλαν τα ερωτήµατά τους, από την
µέχρι τώρα έρευνα προκύπτει ότι οι ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων στην αρχή ήταν
προφορικές, ενώ από τα µέσα του 6ου αι. π.Χ. οι ερωτήσεις υποβάλλονταν και γραπτώς.
Από τον 5ο αι. π.Χ. και εξής η γραπτή επερώτηση έγινε κανόνας.
Οι ερωτήσεις χαράσσονταν µε αιχµηρό
εργαλείο σε δύο ή τρεις σειρές στη µαλακή επιφάνεια
των µολύβδινων ελασµάτων των οποίων το σχήµα
ήταν ορθογώνιο (εικ. 23) ή ταινίας. Η απάντηση του
θεού στην πίσω όψη των ελασµάτων σπάνια
αναγράφεται, αντίθετα στην πλευρά αυτή συνήθως
χαράσσεται ένα σύµβολο, 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 βρέθηκαν
διπλωµένα µε επιµέλεια.
Ο συνηθέστερος τρόπος υποβολής των
εικ. 23
ερωτήσεων είναι «ερωτά» ή «επικοινήται ο τάδε τον
∆ία τον Νάιο και την ∆ιώνην Ναΐαν». Συνήθως οι χρηστηριαζόµενοι θέτουν πριν από την
ερώτηση και τις επικλήσεις «θεός», « τύχα αγαθά» ή «αγαθά τύχα ∆έσποτα άναξ, Ζεύ Νάϊε και
∆ιώνη». Στις αρχαιότερες επιγραφές του 6ου αι. π.Χ. η ερώτηση υποβάλλεται χωρίς να
υπάρχει η επίκληση προς το ∆ία και τη ∆ιώνη αλλά απευθείας µε τις λέξεις «τίνι θεόν» ή «τίνα
θεόν».
Ο κύριος όγκος των ερωτηµάτων εκπλήσσει µε την αφέλεια του περιεχοµένου τους.
Ο γάµος, η τεκνοποιΐα, οικογενειακά προβλήµατα, η επανάκτηση απολεσθέντων
αντικειµένων, η µετανάστευση, το εµπόριο και ο επαγγελµατικός προσανατολισµός
τροφοδοτούν µε γραφικό τρόπο το κείµενο των µολύβδινων ελασµάτων.
Από το περιεχόµενο των επερωτήσεων διαφαίνεται ότι ο µεγαλύτερος αριθµός των
χρηστηριαζοµένων ήταν ιδιώτες. Τα ελάσµατα µε δηµόσιο περιεχόµενο ήταν συγκριτικά
ελάχιστα και τα αρχαιότερα χρονολογούνται στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. Τα αρχαιότερα
χρηστήρια ελάσµατα ιδιωτικού περιεχοµένου χρονολογούνται µετά τα µέσα του 6ου π.Χ. και
τα νεότερα στα τέλη του 3ου και στον 2ο αι. π.Χ. Είναι γραµµένα σε διάφορα αλφάβητα και
συνήθως µε ορθογραφικά και λεκτικά λάθη. Γενικά, οι χρηστήριες επιγραφές της ∆ωδώνης
αποτελούν πολύτιµο θησαυρό γλωσσολογικών, ιστορικών και λαογραφικών πληροφοριών.
Το µαντείο συνεχίζει να λειτουργεί και στον 1ο αι. π.Χ., όπως µπορούµε να
υποθέσουµε, εκτός των άλλων, και από επιγραφή των χρόνων αυτών γραµµένη σε δακτυλικό
εξάµετρο και χαραγµένη σε σιδερένια στλεγγίδα, ανάθηµα του Ζηνικέτη στο Ιερό της
∆ωδώνης.
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Γιορτές
Στη ∆ωδώνη γιορτάζονταν κάθε τέσσερα χρόνια, προς τιµήν του ∆ιός, τα Νάια., τα
οποία πιθανότατα καθιερώθηκαν στην περίοδο της βασιλείας του Πύρρου. Τα Νάια
περιλάµβαναν γυµνικούς και δραµατικούς αγώνες, πιθανότατα όµως και µουσικούς αγώνες
και αρµατοδροµίες.
Για τους δραµατικούς αγώνες υπάρχουν γραπτές µαρτυρίες που πιστοποιούν τη
διδασκαλία της τραγωδίας Αρχέλαος του Ευριπίδη, καθώς και της άγνωστης τραγωδίας
Αχιλλεύς του Χαιρήµονος. Είναι πιθανό να διδάχθηκε επίσης στο θέατρο της ∆ωδώνης και η
τραγωδία Ανδροµάχη του Ευριπίδη, η οποία αναφέρεται σε µύθο µολοσσικό. Από την
ύπαρξη του ξύλινου προσκηνίου στο θέατρο, προ του 218 π.Χ., συνάγεται ότι είχαν διδαχθεί
και κωµωδίες.
Οι γυµνικοί αγώνες από το τέλος του 3ου αι. π.Χ. τελούνταν στο στάδιο. Στους
ρωµαϊκούς χρόνους λάµβαναν χώρα και θηριοµαχίες, οι οποίες διεξάγονταν στο θέατρο που
είχε µεταβληθεί σε αρένα.
Οι γιορτές των Ναϊων εξακολούθησαν να τελούνται ως το 240/241 µ.Χ., όπως
προκύπτει από ενεπίγραφη µαρτυρία. Πιθανώς συνεχίστηκαν ως το τέλος του 4ου αι. π.Χ.,
όταν, µε την επικράτηση του χριστιανισµού, έπαψαν να τελούνται.
Ιστορικό περίγραµµα
Γύρω στα µέσα της 2ης π.Χ. χιλιετίας εµφανίζονται στη ∆ωδώνη τα αρχαιότερα
µυκηναϊκά ευρήµατα, προϊόντα βιοτεχνίας, που φθάνουν στο εσωτερικό της Ηπείρου µε τις
συναλλαγές των αµφίδροµα µετακινούµενων κτηνοτρόφων από την ενδοχώρα της Ηπείρου
προς τα παράλια, όπου έχουν εγκατασταθεί Μυκηναίοι άποικοι (Εφύρα, Τορώνη). Στο τέλος
του 12ου αι. π.Χ., στα πλαίσια των µεγάλων µετακινήσεων των ελληνικών φύλων,
εγκαθίστανται στην κεντρική Ήπειρο οι Μολοσσοί, προερχόµενοι από τη βόρεια Ήπειρο και τη
δυτική Μακεδονία. Με κοιτίδα το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, οι Μολοσσοί, εκτοπίζουν το
αρχαιότερο ελληνικό φύλλο, τους Θεσπρωτούς, κλάδοι του οποίου µετακινούνται προς τη
Θεσσαλία και τη νότια Ελλάδα. Όµως η ∆ωδώνη εξακολούθησε να ανήκει στους Θεσπρωτούς
έως τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. και να χαρακτηρίζεται ως «Θεσπρωτών ούδας».
Η περίοδος από τα 1200/1100 έως το 800 π.Χ. περίπου παραµένει σκοτεινή για τη
∆ωδώνη, όπως και για υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Κατά την εποχή αυτή, στη ∆ωδώνη
απουσιάζουν τα αφιερώµατα από τη νότια Ελλάδα (οπότε πρέπει να είχε διακοπεί η
επικοινωνία) και συναντώνται µόνο εγχώρια αγγεία, όπλα και εργαλεία, κάποια από αυτά µε
βόρεια προέλευση. Από τον 8ο αι. π.Χ. αρχίζουν να αποκαθίστανται οι σχέσεις µε τη νότια
Ελλάδα, όπως µαρτυρούν τα αφιερώµατα (χάλκινοι τρίποδες, ειδώλια, κοσµήµατα, όπλα) και
οι αναφορές στα Οµηρικά έπη και στα «Αργοναυτικά». Εξάλλου, στα τέλη του 8ου µε αρχές
του 7ου αι. π.Χ. ιδρύονται στη νοτιοδυτική, παράκτια Ήπειρο οι αποικίες των Ηλείων
Πανδοσία, Βουχέτιο, Ελάτρια και Βατίες. Οι επαφές συνεχίζονται στον 7ο αι. π.Χ., χάρη και
στην ίδρυση σηµαντικών αποικιών των Κορινθίων στην Ήπειρο (Αµβρακία) και στην ευρύτερη
περιοχή (Ανακτόριον, Λευκάς, Απολλωνία ) και πολλαπλασιάζονται στον 6ο και 5ο αι. π.Χ.,
όπως µαρτυρούν τα αφιερώµατα στο Ιερό.
Στα τέλη του 5ου αι. π.Χ., την εποχή του Πελοποννησιακού πολέµου σηµειώθηκαν
σηµαντικές αλλαγές σε ολόκληρη την Ήπειρο. Οι Αθηναίοι εκτοπίζουν την κορινθιακή επιρροή
στην Ήπειρο και οι Μολοσσοί συµµετέχουν στην Α΄ Αθηναϊκή Συµµαχία.. Τα Ηπειρωτικά
χωριά τειχίστηκαν ή συνοικίστηκαν σε µεγαλύτερους περιτειχισµένους οικισµούς. Από τον 4ο
αι. π.Χ. χτίστηκαν νέες πόλεις µε σύγχρονη ρυµοτοµία (Κασσώπη, Γιτάνη, Όρραον), άρχισε
να εκσυγχρονίζεται η διοίκηση µε τη θέσπιση ετήσιων αρχόντων και βουλής, κόπηκαν
Ηπειρωτικά νοµίσµατα, εισήχθη αλφάβητο και γραφή. Στα χρόνια αυτά (4ος αι. π.Χ.) η
∆ωδώνη περιήλθε στους Μολοσσούς, οι οποίοι συγκρότησαν την πρώτη πολιτική
κοινοπραξία, το « Κοινόν των Μολοσσών» (αρχές 4ου αι. π.Χ. - 340 π.Χ. περίπου). Ο
αντίκτυπος των µεταβολών αυτών είναι ορατός στην ∆ωδώνη καθώς τότε κατασκευάστηκαν
τα πρώτα οικοδοµήµατα, όπως ο αρχαιότερος ναός του ∆ία και κτίριο Μ δυτικά του βουλευτηρίου, ενδεχοµένως κατοικία ιερέων ή δηµόσιο ενδιαίτηµα.
Από τα µέσα του 4ου αι. π.Χ. οι Μακεδόνες αρχίζουν να εµπλέκονται ενεργά στα
Ηπειρωτικά πράγµατα. Στα 343/342 π.Χ. ο Φίλιππος Β΄ παρέδωσε τις ηλειακές αποικίες
στους Μολοσσούς, και ισχυροποιεί τη δυναστεία των Αιακιδών. Μετά το θάνατο του Φιλίππου
Β΄ εκδηλώθηκε θερµό ενδιαφέρον για τη ∆ωδώνη από την Ολυµπιάδα, τη µητέρα του Μ.
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Αλεξάνδρου που καταγόταν από το βασιλικό οίκο των Μολοσσών, η οποία διαµαρτυρήθηκε
για την ανάµειξη των Αθηναίων στις υποθέσεις του Ιερού (Υπερείδης «Υπέρ Ευξενίππου», 24
κεξ.). Με υπόδειξη της µητέρας του ο Μ. Αλέξανδρος θέλησε να ανοικοδοµήσει το Ιερό µε
1500 τάλαντα µαζί µε πέντε άλλα πανελλήνια Ιερά. Είναι πιθανό η κατασκευή του πρώτου
περιβόλου γύρω από την ιερά οικία να συνδέεται µε την πρωτοβουλία αυτή.
Στα χρόνια της «Συµµαχίας των Ηπειρωτών» (340 π.Χ. περίπου έως το 234/3 π.Χ.)
αναπτύχθηκε µεγάλη οικοδοµική δραστηριότητα στο Ιερό. Οικοδοµήθηκαν το βουλευτήριο, το
πρυτανείο, το πολυγωνικό τείχος στην κορυφή του λόφου, ο περίβολος του Ιερού και
ορισµένοι ναοί, όπως ο ναός της Αφροδίτης, ο αρχαιότερος ναός της ∆ιώνης και ο ναός της
Θέµιδας. Ιδιαίτερα σηµαντική για το Ιερό και την Ήπειρο ήταν η περίοδος της βασιλείας του
Μολοσσού βασιλιά Πύρρου (297-272 π.Χ.). Στα χρόνια του χτίστηκαν πόλεις, µνηµειακά
οικοδοµήµατα και θέατρα και οι Ηπειρώτες αρχίζουν να αναµειγνύονται σοβαρά στις
ελληνικές υποθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νότια Ιταλία. Στο Ιερό της ∆ωδώνης ο
περίβολος του ναού του ∆ία απέκτησε µνηµειακές διαστάσεις και στωϊκό µέτωπο,
κατασκευάστηκαν το θέατρο και ο ναός του Ηρακλή, ενώ παράλληλα εισήχθησαν νέες
λατρείες συνδεδεµένες µε τις πολιτικές επιδιώξεις του Μολοσσού βασιλιά. Την εποχή αυτή
πρέπει να καθιερώθηκαν και τα Νάια που γιορταζόταν κάθε τέσσερα χρόνια προς τιµήν του
Ναΐου ∆ία και περιλάµβαναν γυµνικούς και δραµατικούς αγώνες, αρµατοδροµίες και πιθανόν
και µουσικούς αγώνες.
Με την έξωση των τελευταίων Αιακιδών (234/233 π.Χ.) και την ανακήρυξη της
∆ηµοκρατίας δηµιουργήθηκε µία ευρύτερη πολιτική ένωση, το «Κοινόν των Ηπειρωτών» µε
έδρα τη ∆ωδώνη, που περιλάµβανε σχεδόν όλα τα Ηπειρωτικά φύλα από τον Αµβρακικό
κόλπο έως τον ποταµό Shkumbin (αρχαίο Γενούσο) στη νότια Αλβανία. Όπως αποδεικνύεται
από τις ανασκαφές, η περίοδος της ∆ηµοκρατίας και του Ηπειρωτικού Κοινού (234/33-168
π.Χ.) είναι η λαµπρότερη για το Ιερό της ∆ωδώνης. Στα πρώτα χρόνια του Κοινού των
Ηπειρωτών χρονολογείται η επέκταση του πρυτανείου, µε την προσθήκη του καταγωγίου και
της ανατολικής στοάς, το οποίο στη συνέχεια της περιόδου συνδέθηκε µε τη δυτική στοά του
Ιερού. Στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. παρατηρείται επίσης αξιοσηµείωτη ανοικοδόµηση, η οποία
επακολούθησε µετά την καταστροφή του Ιερού από τους Αιτωλούς το 219 π. Χ. Εξαιτίας της
συµµαχίας των Ηπειρωτικών φύλων µε το Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππο Ε΄, οι Αιτωλοί µε το
στρατηγό ∆ωρίµαχο (219 π.Χ.) εισέβαλαν στην Ήπειρο, κατέλαβαν αιφνιδιαστικά τη ∆ωδώνη
και προκάλεσαν πολλές καταστροφές και λεηλασίες. Ο Πολύβιος (4, 67) αναφέρει ότι οι
Αιτωλοί έκαψαν τις στοές, κατέστρεψαν και λεηλάτησαν αναθήµατα και κατεδάφισαν την ιερά
οικία, δηλαδή το ναό του ∆ία, όπου ήταν φυλαγµένα ψηφίσµατα, συνθήκες και πολύτιµα
αναθήµατα. Το επόµενο έτος οι Μακεδόνες και οι Ηπειρώτες εισέβαλαν στην Αιτωλία,
κατέλαβαν το Θέρµο, κατέστρεψαν αναθήµατα, πυρπόλησαν ναούς και στοές και πήραν
πολλά λάφυρα. Από τα λάφυρα οικοδοµήθηκαν τα κατεστραµµένα από τους Αιτωλούς Ιερά
της ∆ωδώνης και του ∆ίου. Στη ∆ωδώνη ανοικοδοµήθηκαν η ιερά οικία, η οποία τώρα
απέκτησε µνηµειακή µορφή, οι ναοί της ∆ιώνης, της Θέµιδας, του Ηρακλή, της Αφροδίτης, το
βουλευτήριο, το πρυτανείο, επισκευάστηκε το θέατρο (όπου κατασκευάστηκαν λίθινα
προσκήνια και πρόπυλα), κατασκευάστηκε το στάδιο για τον εορτασµό των Ναΐων προς τιµήν
του ∆ία. Ξένοι καλλιτέχνες προσκλήθηκαν επίσης για να φιλοτεχνήσουν ανδριάντες.
Κατά την τελευταία φάση του τρίτου Μακεδονικού πολέµου (170 π.Χ.) τα Ηπειρωτικά
φύλα διχάστηκαν: ένα µέρος µεταξύ του Shkumbin (αρχαίος Γενούσος) και του Καλαµά
(αρχαίος Θύαµις) µε έδρα τη Φοινίκη τάχθηκε στο πλευρό των Ρωµαίων, ενώ τα νότια
Ηπειρωτικά φύλα στο πλευρό των Μακεδόνων. Μετά την ήττα του Περσέα στην Πύδνα (168
π.Χ.) οι Ρωµαίοι στράφηκαν εναντίον των Ηπειρωτών. Οι Μολοσσοί αντιστάθηκαν, αλλά
τελικά συνθηκολόγησαν. Μετά από απόφαση της Ρωµαϊκής Συγκλήτου ο Αιµίλιος Παύλος
κατέστρεψε 70 Ηπειρωτικές πόλεις και πολίσµατα, κυρίως µολοσσικά, και αιχµαλώτισε
150.000 Ηπειρώτες σύµφωνα µε τον Λίβιο. Το Ιερό της ∆ωδώνης, καταστράφηκε από τους
Ρωµαίους και ανοικοδοµήθηκε, όπως τεκµηριώνουν τα ανασκαφικά δεδοµένα από το
θέατρο, το βουλευτήριο και το πρυτανείο. Εξάλλου, µετά το 148 π.Χ. και έως τον 1ο αι. π.Χ.
ανασυστήνεται το Κοινό των Ηπειρωτών υπό των έλεγχο των Ρωµαίων, µε την έγκριση των
οποίων λειτουργεί στη ∆ωδώνη και νοµισµατοκοπείο.
Το Ιερό υπέστη πιθανόν λεηλασία από τους Θράκες του Μιθριδάτη κατά την εισβολή
τους στην Ήπειρο το 86 π.Χ. Ο Στράβων (7.7.9), στα τέλη του 1ου αι. π.Χ., συσχετίζει την
κακή κατάσταση του Ιερού της ∆ωδώνης µε την καταστροφή της Ηπείρου από τους
Ρωµαίους.
Την εποχή του Αυγούστου το θέατρο µετατράπηκε σε αρένα. Παράλληλα υπάρχουν
ενδείξεις ότι ο Αύγουστος ενδιαφέρθηκε και για την γενικότερη αποκατάσταση του Ιερού,
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όπως πιθανόν και ο Αδριανός, ο οποίος επισκέφτηκε τη ∆ωδώνη το 132 µ.Χ. Άλλωστε ο
Παυσανίας (1.17.5.), στα µέσα του 2ου αι. π.Χ., χαρακτήρισε την ιερά οικία και τη βαλανιδιά
«θέας άξια». Όπως µαρτυρείται επιγραφικά, τα Νάια εορτάζονταν έως τα µέσα του 3ου αι. µ.Χ.
Το Ιερό λειτουργούσε τουλάχιστον έως το 362 µ.Χ., όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ζήτησε
χρησµό για να εκστρατεύσει εναντίον των Περσών.
Επί Θεοδόσιου του Μεγάλου, πιθανόν µε διάταγµα του 393 µ.Χ., το Ιερό έπαψε να
λειτουργεί. Παραδίδεται ότι η ιερή βαλανιδιά κόπηκε από κάποιον Ιλλυριό το 391 µ.Χ. Ο
χώρος γύρω από τη βαλανιδιά κατασκάφηκε ως το βράχο για να ξεριζωθεί το δέντρο ή για
αναζήτηση κάποιου θησαυρού. Μετά την εγκατάλειψη του Ιερού συνεχίστηκε η χρήση του
χώρου, όπως πιστοποιούν τα ερείπια ιδιωτικών σπιτιών του 4ου αι. µ. Χ, που ήρθαν στο φως
µε τις νεότερες ανασκαφές στο πρυτανείο.
Με τη επικράτηση του Χριστιανισµού, στα τέλη του 4ου αι. π.Χ., η ∆ωδώνη έγινε έδρα
επισκόπου. Από το υλικό των ερειπωµένων, αρχαίων οικοδοµηµάτων κατασκευάστηκε τον 5ο
ή 6ο αι. µ.Χ. τρίκλιτη βασιλική µε εγκάρσιο κλίτος, η οποία αργότερα διαµορφώθηκε σε
τρίκογχη. Η οριστική εγκατάλειψη της ∆ωδώνης πιθανότατα συνδέεται µε επιδροµές,
σεισµούς και βαρβαρικές εισβολές που επακολούθησαν κατά τον 6ο αι. µ.Χ.
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