H Δωδώνη
Γιάννης Φίκας
Δηαδξνκή: Τξία πνηάκηα – Μέηζνβν – Θωάλληλα - Δωδώλε.
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Τν ηεξό ηεο Δωδώλεο βξίζθεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή Ειιάδα, 22 ρικ. λόηηα ηεο
πόιεο ηωλ Θωαλλίλωλ. Τν καληείν ηεο Δωδώλεο ζεωξείηαη ην αξραηόηεξν ειιεληθό
καληείν. Σρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηνπ καληείνπ ν Ηξόδνηνο αλαθέξεη όηη άθνπζε κηα
ηζηνξία όηαλ επηζθέθζεθε ηε Δωδώλε, παξόκνηα κε εθείλε πνπ είρε αθνύζεη θαη
ζηηο Θήβεο ηεο Αηγύπηνπ: δύν κειαλέο πειεηάδεο (πεξηζηεξέο) έθπγαλ από ηηο Θήβεο
θαη ε κία ίδξπζε ζηε Ληβύε ην ηεξό ηνπ Άκκωλνο Δηόο, ελώ ε άιιε θάζηζε ζε κηα
βειαληδηά ηεο Δωδώλεο θαη δήηεζε κε αλζξώπηλε θωλή ηελ ίδξπζε ηνπ καληείνπ
ηεο Δωδώλεο.

Το Θέατρο

Η παξάδνζε αλαθέξεη επίζεο όηη ν Θάζωλ, ν αξρεγόο ηεο Αξγνλαπηηθήο
εθζηξαηείαο πνπ κε ηε βνήζεηα ηεο Μήδεηαο έθεξε από ηελ Αία ζηελ Θωιθό ην
πεξίθεκν ρξπζόκαιιν δέξαο, επηζθέθζεθε ηε Δωδώλε γηα λα πξνκεζεπηεί έλα θιαδί
από ηελ πξνθεηηθή βειαληδηά θαη λα ην βάιεη ζηελ πιώξε ηεο Αξγνύο. Ο λαππεγόο, ν
Άξγνο, πνπ έθηηαμε ηελ Αξγώ κε μύια πεύθωλ από ην Πήιην ρξεζηκνπνίεζε θαη ην
θνκκάηη μύινπ από ηελ ηεξή βειαληδηά ηνπ καληείνπ ηεο Δωδώλεο θαη ην θαξάβη
απέθηεζε ην ράξηζκα ηεο νκηιίαο θαη πξνεηδνπνηνύζε ηνπο Αξγνλαύηεο γηα ηνπο
αλακελόκελνπο θηλδύλνπο.
Σηα Οκεξηθά έπε γίλνληαη αλαθνξέο ζην καληείν ηεο Δωδώλεο. Σηελ Ιλιάδα,
ηε ζηηγκή πνπ ν Πάηξνθινο θνξάεη ηελ παλνπιία ηνπ Αρηιιέα θαη εηνηκάδεηαη κε
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ηνπο Μπξκηδόλεο γηα λα αληηκεηωπίζεη ηνλ Έθηνξα, ν Αρηιιέαο θάλεη ζπνλδέο κε
ρξπζό πνηήξη θαη επηθαιείηαη ηνλ Δωδωλαίν Δία: Δία ηες Δωδώνες, πρωηοκύβερνε,
πελαζγικέ, ποσ μένεις μακριά, ηεν παγερή αθενηεύονηας Δωδώνε, και ηρογύρα
ταμοκοιηάμενοι,

ανιθηόποδοι,

δοσν

οι

Σελλοί,

οι

δικοί

ζοσ

προθήηες.

Ο ναός της Αφροδίτης και το Πρστανείο

Σηελ Οδύζζεια αλαθέξεηαη επίζεο όηη ν Οδπζζέαο πεγαίλεη ζηε Δωδώλε γηα λα
πιεξνθνξεζεί πωο ζα θζάζεη ζηελ παηξίδα ηνπ ηελ Θζάθε.
Η ιαηξεία ηνπ Δωδωλαίνπ Δηόο άξρηζε ζηελ Ήπεηξν ηελ πξώηκε επνρή ηνπ
Φαιθνύ (2600-1900π.Φ.) ή ηε κεζνειιαδηθή (1900-1600π.Φ.) όπνπ ήδε ιαηξεπόηαλ
ε Μεγάιε ζεά ηεο επθνξίαο θαη ηεο βιάζηεζεο. Η Μεγάιε ζεά είρε ηελ θαηνηθία ηεο
ζηε Δωδώλε θαη ην ιαηξεπηηθό ηεο ζύκβνιν ήηαλ ην δέλδξν ηεο βειαληδηάο. Οη δύν
ζενί, ν Ζεπο, ωο ζεόο ηνπ νπξαλνύ, ηωλ θεξαπλώλ θαη ηεο θαηαηγίδαο θαη ε Μεγάιε
ζεά, ε Δηώλε, ωο ζεόηεηα ηεο βιάζηεζεο, απνηέιεζαλ ην ζείν δεύγνο. Η βειαληδηά
απνηεινύζε ην ιαηξεπηηθό ρώξν ηωλ δύν ζενηήηωλ θαη από ην ζξόηζκα ηωλ θύιιωλ
θαη ην πέηαγκα ηωλ πεξηζηεξώλ πνπ θώιηαδαλ ζην θύιιωκά ηεο εξκήλεπαλ νη Σειινί
ηε ζεία βνύιεζε (Σωηήξεο Δάθαξεο, Δωδώνε, Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ).
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Η Ιερή Οικία

Το Ιερό και τα Μνημεία:
Σην β΄ κηζό ηνπ 4 αη. π.Φ. όηαλ ρηίδνληαη ην ηείρνο ηεο αθξόπνιεο κε ηνλ πεξίβνιν
ηνπ λανύ, ε ηεξή νηθία κε ηε βειαληδηά θαη ηνλ πεξίβνιό ηεο, ν παιηόο λαόο ηεο Δηώλεο, ν
λαόο ηεο Θέκηδνο θαη ν λαόο ηεο Αθξνδίηεο ην ηεξό απνθηά ηελ πξώηε αξρηηεθηνληθή ηνπ
κνξθή. Σηηο αξρέο ηνπ 3νπ αη. ρηίδνληαη ην ζέαηξν, ην βνπιεπηήξην θαη ην πξπηαλείν. Σην
ηέινο ηνπ 3νπ αη. ην ηεξό απόρηεζε ηε ηειηθή ηνπ κνξθή όηαλ θαηαζθεπάζηεθε ην ζηάδην θαη
ε ηεξή νηθία έγηλε ην θπξηόηεξν κλεκείν ιαηξείαο.

Ο ναός της Διώνης

Ο ναός τοσ Ηρακλή
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