TO AATPEYTIKON ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΥΜΗΣ: ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ:
Αθανάσιος Δ. Ριζάκης

Οί λατρείες της Δύμης εΐναι, στο σύνολο τους, ελάχιστα γνωστές γιατί τόσον ή φιλολογική παράδοση όσον και
τά αρχαιολογικά ή επιγραφικά ευρήματα είναι εξαιρετικά πενιχρά. Οί υπάρχουσες μαρτυρίες, ωστόσο, καταδεικνύ
ουν πώς ή λατρεία τής 'Αθηνάς εΐναι μία άπό τις σημαντικότερες και ϊσως από τις παλαιότερες στή Δυμαία. Ή θεά
λατρεύεται μέ τό επίθετο Κληδοΰχος στο άστυ και Λαρισαία στην ύπαιθρο χώρα. Μεγάλη φαίνεται και ή διάδοση
τής λατρείας τής 'Αρτέμιδος —ή οποία εξάλλου κατέχει εξαιρετική θέση στο λατρευτικό πάνθεον των αχαϊκών πό
λεων— άλλα ή παρουσία της έδώ μαρτυρειται μόνον σέ αγροτικά ή συνοριακά ιερά. 'Αλλά και οί λατρείες τοΰ
Απόλλωνος, μέ τό επίθετο Έκατόμβαιος και τής Δήμητρος μάλλον μέ τό επίθετο Θεσμοφόρος ή Θεσμία, είναι γνω
στές μόνο άπό ιερά τής Δυμαίας χώρας.
Τοπικού καθαρά χαρακτήρα είναι οί ηρωικές λατρείες τοΰ Δυμαίου όλυμπιονίκου Οίβώτα και τού τοπικού
ήρωα Σώστρατου-Πολύστρατου, συντρόφου τοΰ Ηρακλή. Ή παρουσία τοΰ τελευταίου είναι έντονη στους τοπι
κούς μύθους. Τέλος ή εμφάνιση ορισμένων θεοτήτων (Αφήτου, Αρτέμιδος, Ένυαλίου και Αφροδίτης) στο μυκη
ναϊκό Τείχος τών Δυμαίων, στά σύνορα μέ τήν Ηλεία, συνδέεται ϊσως μέ τον στρατιωτικό-άμυντικό χαρακτήρα τοΰ
φρουρίου και ενδεχομένως μέ τή διαμονή στρατιωτών ή έφηβων πού εκτελούσαν τήν υπηρεσία ή τήν εκπαίδευση
τους σ' αυτό.

1. Εισαγωγή: ό Περιηγητής Παυσανίας και οί λαρείες τής Δύμης
"Αν ανατρέξει κανείς στις σελίδες πού ό Παυσα
νίας προορίζει στή Δύμη, μένει έκπληκτος από τήν
πενιχρότητα τών πληροφοριών, καθώς αφιερώνο
νται μόνον δέκα παράγραφοι (7.17.5-14) για τήν
πόλη και τα μνημεία της· οί μισές από αυτές αφο
ρούν στις λατρείες τών οποίων, ωστόσο, ό αριθ
μός εΐναι απελπιστικά μικρός. Ό Περιηγητής ανα
φέρει μόνον δύο θεότητες (7.17.9-13), τήν Αθηνά
και το ζεύγος Δινδυμήνης-'Άττι, καθώς και δύο
ήρωϊκές τοπικές λατρείες, τοΰ Σώστρατου-Πολύ
στρατου, ερωμένου τοΰ Ηρακλή, και τού Οίβώτα,
διάσημου Δυμαίου ολυμπιονίκη. Τήν προφανή
έλλειψη υλικού προσπαθεί να καλύψει μέ μια μα
κροσκελή παρεκβολή σχετική μέ τή φύση τού
"Αττι, τήν προέλευση τής λατρείας του καθώς και
τις τελετουργικές λεπτομέρειες της πού δέν φαίνε
ται να έχουν κάποια ειδική σχέση μέ τήν παρουσία
τού θεού στην αχαϊκή αυτή πόλη.1
Εΐναι αλήθεια πώς ή πενία αυτή στην περι
γραφή τοΰ Περιηγητή άντικαθρεπτίζει μια γενικό
τερη παρακμή τής πόλης, κατά τον δεύτερο αιώνα,
ή οποία καθίσταται περισσότερον έντονη όταν συ

γκρίνεται μέ τήν άνθηση τής γειτονικής Πάτρας.2
Ή αποσπασματική, ωστόσο, εικόνα τής Δύμης,
ειδικότερα όσον άφορα στις λατρείες, είναι υπερ
βολική και δέν αποδίδει απόλυτα τήν πραγματικό
τητα, καθόσον έχει παρατηρηθεί (Rizakis 1995,
154-156) ότι υπάρχουν και παραλείψεις τού Παυ
σανία στον τομέα αυτό, ορισμένες άπό τις οποίες
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Είκ. 1.
Τείχος Δυμαίων.

'Αθανάσιος Λ. Ριζάκης
είναι μάλιστα δυσεξήγητες. "Ετσι, ενώ, για παρά
δειγμα, αναφέρει τον ναό της Λαρισαίας 'Αθηνάς
και τον τοποθετεί δίπλα στον Λάρισο ποταμό, στα
σύνορα της 'Αχαΐας με την Ηλεία,3 δεν μνημονεύ
ει καν τό επιβλητικό Τείχος τών Δυμαίων (Είκ. 1)
πού βρισκόταν κοντά στην κοίτη του και φυσικά
δεν κάνει καμιά μνεία τών επιγραφών πού ήταν
χαραγμένες δίπλα στην κύρια πύλη τοϋ φρουρίου
καί μαρτυρούν την ύπαρξη τών λατρειών τού
Ένυαλίου, της 'Αφροδίτης, τού Άφήτου και της
'Αρτέμιδος. Εΐναι βέβαιο, επίσης, πώς άν ό Παυ
σανίας είχε κάνει τον κόπο να ανατρέξει στις
αρχαίες πηγές, θα είχε βρει, γιά παράδειγμα στον
Πολύβιο, ενδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τίς πα
ραδόσεις τις σχετικές με τον Ηρακλή καί τό ρόλο
τού Τείχους στους αγώνες του εναντίον τού βασι
λέως Αυγεία τής Ήλιδος (Rizakis 1995, 154-156).
Ά ν καί ή ελλιπής αυτή εικόνα τών λατρειών
τής Δύμης έχει συμπληρωθεί, χάρη καί στά νεότε
ρα ευρήματα καί σέ πολλές πρόσφατες μελέτες,4 οι
δυσκολίες καί τά σκοτεινά σημεία είναι ακόμη
πολλά καί ή παρούσα μελέτη δέν μπορεί να έχει
άλλη φιλοδοξία άπό τήν παρουσίαση μιας συνθε
τικής, κριτικής εικόνας τών λατρειών τής πόλης,
στην ελληνική γλώσσα, ή οποία συμπληρώνει ανά
λογες προηγούμενες απόπειρες.
2. Αθηνά, πολιούχος θεότητα της πόλης
'Από τήν περιγραφή τού Παυσανία γίνεται φα
νερό πώς ή λατρεία τής 'Αθηνάς είναι μια άπό τίς
παλαιότερες τής Δύμης. Είναι ή μόνη θεότητα πού
επιβιώνει καί στην εποχή τού Παυσανία, μάλιστα,
διαθέτει δύο Ιερά: ένα δίπλα στον Λάρισο καί ένα
άλλο στο άστυ. Ό Παυσανίας είναι συνοπτικός
καί αόριστος όσον αφορά στο πρώτο ιερό, καθώς
παραθέτει άπλα «καί 'Αθηνάς επί τω ποταμώ ναός
έστι Λαρισαίας».5 Δέν αναφέρει, δηλαδή, τήν ύπαρ
ξη λατρευτικού αγάλματος ή κάποιας άλλης λε
πτομέρειας, έτσι ώστε δικαιολογημένα θά μπο
ρούσε κανείς νά διερωτηθεί άν πράγματι τό επι
σκέφθηκε.
Παρά τή συνοπτική αυτή παρουσίαση φαίνεται
πώς ή λατρεία αυτή είναι παλαιά, καθώς τό επίθε
το Λαρισαία, προέρχεται είτε άπό τήν επιβλητική
μυκηναϊκή ακρόπολη, τής οποίας προφανώς τό
προελληνικό όνομα θά ήταν Λάρισσα είτε άπό μιά
ομώνυμη πόλη στην οποία ανήκε τό Τείχος τών
Δυμαίων.6 Τό γεγονός ότι ή τιμώμενη θεότητα φέ
ρει μιά χαρακτηριστική επωνυμία πού έχει άμεση
σχέση με τον τόπο λατρείας,7 αποτελεί ισχυρότατη
ένδειξη τής έντοπιότητάς της. Σέ κάθε περίπτωση
τό επίθετο ταιριάζει μέ τήν ιδιότητα τής 'Αθηνάς,

θεότητας πού συνδέεται μέ τήν ασφάλεια τών πό
λεων καί τών ακροπόλεων8 ή 'Αθηνά Λαρισαία
είναι ή φρουρός τών συνόρων τής πόλεως καί ο
εγγυητής τής ακεραιότητας τής χώρας της.9
'Αντίθετα μέ τή Λαρισαία, ή 'Αθηνά τοϋ άστεως
δέν φέρει επίθετο καί είναι προφανώς νεότερη λα
τρεία πού μεταφέρθηκε άπό κάποια κώμη τής χώ
ρας στον νέον αστικό οικισμό. Ή μεταφορά λα
τρειών καί λατρευτικών αγαλμάτων στο άστυ
είναι πολύ συνήθης πρακτική10 καί υπάρχουν πολ
λά παραδείγματα καί στην ίδια τήν 'Αχαΐα· τό
πρόβλημα βρίσκεται, κυρίως, στον προσδιορισμό
τού χώρου προέλευσης οσο καί τού χρόνου μετα
φοράς τής λατρείας. Είναι βέβαιο ότι ή 'Αθηνά
διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στο νέο πολιτικό
πλαίσιο πού προκύπτει μετά τον συνοικισμό." Ή
σημασία τής λατρείας της στή Δύμη επιβεβαιώνε
ται καί άπό τά νομίσματα, τόσον τής Ελληνιστικής
όσον καί τής πρώιμης Αυτοκρατορικής εποχής,
στά οποία ή θεά παριστάνεται μέ τά πολεμικά της
σύμβολα, γεγονός πού προσδιορίζει καί τή φυσιο
γνωμία της (Είκ. 2α-β).12 Ή τελευταία καθίσταται
περισσότερο σαφής, χάρη σ' ένα απόσπασμα τοϋ
Εύφορίωνος,13 στο όποιο ή θεά εμφανίζεται ώς
κληδοΰχος τής πόλεως: «ή τις έχεις κληΐδας έπιζεφύροιο Δυμαίοις». Τό επίθετο κληδοΰχος, ώς επί
θετο τής 'Αθηνάς, είναι σπάνιο· έτσι αποκαλείται
ή Παλλάς 'Αθηνά σέ ένα χορικό άπό τίς Θεσμοφοριάζουσες τοϋ 'Αριστοφάνη (στ. 1136-1142):
«Παλλάδα τήν φιλόχορον έμοί Ι δεϋρο καλεΐν νό
μος εις χορόν, Ι παρθένον άζυγα κούρην, Ι ή πόλιν
ήμετέραν έχει Ι καί κράτος φανερόν μόνη Ι κληδοϋχός τε καλείται». Ή κατεξοχήν κλειδούχος θε
ότητα, πού προβάλλεται μέσα άπό τίς παραδόσεις
καί τίς μαρτυρίες, είναι κυρίως ή "Ηρα ακολου
θούμενη άπό τήν 'Αρτέμιδα, τήν Κυβέλη, τον
Πλούτωνα καί τήν Περσεφόνη.14
Γενικώς ή 'Αθηνά είναι ή θεά πού «αγαπάει»
τον πόλεμο καί τή γνώση (Πλάτ., Τίμ. 23c-d) άλλα
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Είκ. 2.
Δύμη: α. κεφαλή
Αθηνάς μέ
κράνος,
β. επιγραφή μέσα
σέ στεφάνι.

Tò λατρευηκόν πάνθεον τής αρχαίας Δύμης: θεοί και ήρωες
και τις τέχνες, και ενδιαφέρεται τόσο για τήν παι
δεία των πολιτών οσο και για τη σταθερότητα και
συνέχεια τών θεσμών ειδικότερα στη Δύμη θα
μπορούσε να λατρεύεται και ως ή εγγυήτρια τής
πολιτικής ενότητας και συνέχειας τής πόλης μετά
τον συνοικισμό τών γύρω κωμών.15 Ό τελευταίος
ρόλος είναι πολύ καλά γνωστός στην 'Αθήνα άλλα
και σε πολλές άλλες περιοχές· στην Άχαϊα, για
παράδειγμα, ή 'Αθηνά Παναχαΐς λατρευόταν στην
ακρόπολη τής Πάτρας, και ή 'Αθηνά Άμαρία
/Όμαρία, στην οποία ομνύουν οι 'Αχαιοί στα ψη
φίσματα, παραπέμπουν σε έναν ανάλογο ρόλο,
αυτόν τής προστάτριας τής Συμπολιτείας.16 Με
τον ενα ή τον άλλο τρόπο ή λατρεία τής 'Αθηνάς
θα μπορούσε να συνδυάζεται με αύτη τού Διός γιά
τήν οποία διαθέτουμε μόνον μια νομισματική
μαρτυρία.17
Ή παλαιότητα τής λατρείας τής 'Αθηνάς στή Δύ
μη και γενικότερα στην 'Αχαΐα, επιβεβαιώνεται,
όπως ορθά υποστηρίχθηκε (Osanna 1996, 26), από
τήν πρώιμη παρουσία της στις αχαϊκές αποικίες τής
Κάτω 'Ιταλίας. Ή έκφραση «ες τά μάλιστα
άρχαιον» (Παυσ. 7.17.9), πού χρησιμοποιεί ο Περιη
γητής μιλώντας γιά τό λατρευτικό ξόανον τής θεό
τητας, παραπέμπει βέβαια στην 'Αρχαϊκή εποχή
(Donohue 1988, 146-147), αλλά ή εισαγωγή τής λα
τρείας στο υψίπεδο τής Κάτω 'Αχαΐας, κατά τήν πα
ραπάνω περίοδο, δηλαδή πριν από τον συνοικισμό,
δεν έχει αρχαιολογικά επιβεβαιωθεί. Μέχρι στιγμής
στο υψίπεδο τής Κάτω 'Αχαΐας, δεν έχουν προκύψει
ευρήματα παλαιότερα από τήν Κλασική εποχή.
Ή θέση τόσο τού ναού τής Λαρισαίας, οσο και
τού αστικού ιερού δέν είναι επακριβώς γνωστές.
Ή πληροφορία τού Παυσανία, γιά τό πρώτο ιερό,
οτι βρίσκεται δίπλα στον Λάρισο ποταμό, είναι
πολύ ασαφής και ή ασάφεια αυτή θα μπορούσε να
άρθεΐ μόνον με κάποια εντυπωσιακή αρχαιολο
γική ανακάλυψη. Είναι απολύτως βέβαιο πώς οι
καλοπελεκημένοι και ευμεγέθεις λιθόπλινθοι άπό
ύπόλευκο πωρόλιθο πού αποκαλύφθηκαν στή θέ
ση «Καταρράχια», κοντά στον Λάρισο, 150 περί
που μέτρα άπό τήν αριστερή όχθη του, στις αρχές
τής δεκαετίας τού '90, ανήκουν μάλλον σέ κάποιο
δημόσιο κτίσμα, πιθανότατα θρησκευτικού χαρα
κτήρα· ή σύνδεση τους, ωστόσο, μέ τό ναό τής Λα
ρισαίας, παρότι είναι πολύ ελκυστική, απαιτεί και
τήν επιβεβαίωση μιας συστηματικής ανασκαφής.18
Τό ίδιο αΐολη παραμένει και ή υπόθεση τού εντο
πισμού τού ιερού πάνω στο ίδιο τό μυκηναϊκό
Τείχος τού Άράξου, οπού μερικοί ερευνητές το
ποθετούν τή μυστηριώδη πόλη Λάρισα.19 Ό Στρά
βων, ο οποίος αντλεί τήν πληροφορία άπό τον Θεόπομπο, τοποθετεί αυτή τήν πόλη αόριστα, «εν τή

αυτή μεθόρια», δηλαδή κοντά στον ποταμό πού
όριζε τά σύνορα τής Δυμαίας και τής 'Ηλείας.20
'Ανάλογες δυσκολίες υπάρχουν γιά τον εντοπι
σμό τού αστικού ιερού· οι ναοί τής 'Αθηνάς πολι
ούχου βρίσκονταν κατά κανόνα στην ακρόπολη
τών πόλεων.21 Δυστυχώς, οι τοπογραφικές ενδεί
ξεις τού Παυσανία είναι εντελώς ανύπαρκτες και
οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο υψίπεδο τής Κά
τω 'Αχαΐας δέν έρριξαν προς τό παρόν τό απαραί
τητο φώς. Υποθετικά και μόνον θα μπορούσε κα
νείς νά προτείνει ώς πιθανό χώρο αναζήτησης τού
αστικού ίεροΰ τής 'Αθηνάς, τήν περιοχή τής ακρό
πολης τής αρχαίας Δύμης, πού εντοπίζεται στή θέ
ση «Τιάρι» (Rizakis 1992, 83-84).
3. "Αφητος (δηλ. Απόλλων) - "Αρτεμις, Ένυάλιος 'Αφροδίτη
Ό Παυσανίας δέν μνημονεύει λατρείες τού
Ένυαλίου, τής 'Αφροδίτης, τοϋ 'Απόλλωνος και
τής 'Αρτέμιδος στην Δύμη, γεγονός πού φαίνεται
εξαρχής παράδοξο δεδομένης τής απήχησης τών
λατρειών αυτών, μέ μοναδική εξαίρεση στην
'Αχαΐα αυτή τού Ένυαλίου (Herbillon 1928,
Lafond 1991, Osanna 1996). Ή αρχαιότερη μαρτυ
ρία γιά τή λατρεία αυτών τών θεοτήτων προέρχε
ται άπό τό Τείχος τών Δυμαίων. Τά ονόματα τού
Άφήτου και τής 'Αφροδίτης είναι χαραγμένα πά
νω σέ ενα δόμο στην εσωτερική πλάγια οψη τής
κεντρικής Πύλης τού φρουρίου πού βρίσκεται
στην βορειο-ανατολική πλευρά· εκείνα τής 'Αρτέ
μιδος και τού Ένυαλίου, στον διπλανό ακριβώς
δόμο.22 Όπως ορθά παρατήρησε ό Osanna (1996,
44) ή ακολουθία τών ονομάτων και ô τρόπος διά
ταξης ανά δύο, παρόλο πού δέν είναι προφανής,
υποδηλώνει τή σύνδεση άπό λατρευτικής πλευράς
άπό τή μιά μεριά τού Άφήτου (δηλ. τοϋ 'Απόλλω
νος) και τής 'Αρτέμιδος και άπό τήν άλλη τού
Ένυαλίου (δηλ. τοϋ Άρεως) και τής Αφροδίτης.
Ή λακωνική αυτή επιγραφική μαρτυρία γεννά
δύο βασικά ερωτήματα: τό πρώτο άφορα στην ιδι
αίτερη —άν υπάρχει— φυσιογνωμία τής λατρείας
τους, τό δεύτερο στην παλαιότητα αυτών τών λα
τρειών στο Τείχος και στην Άχαϊα, γενικότερα. Τά
θεϊκά ζεύγη πού αναγράφονται στο Τείχος παρα
πέμπουν, όπως υποστήριξε και ό Osanna (1996,
45) σέ ενα ρόλο τόσο αμυντικό οσο και επιθετικό
μέ τον όποιο συχνά συνδέονται. Αυτό είναι ιδιαί
τερα εμφανές στην περίπτωση τής λατρείας τού
ζεύγους Ένυαλίου-Άφροδίτης.
Ή λατρεία τοϋ Ένυαλίου διαχωρίζεται άπό
εκείνη τοϋ Άρη ήδη άπό τή Μυκηναϊκή εποχή και
συγγραφείς τών Ιστορικών χρόνων τους θεωρούν
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'Αθανάσιος Λ. Ριζάκης
ξεχωριστές θεότητες.23 Στην 'Αρχαϊκή καί Κλα καί 660 π.Χ. Δέν είναι απίθανο ή τοπική αυτή σύ
σική εποχή ή λατρεία είναι γνωστή σε πολλές πό γκρουση νά εντάσσεται στον ευρύτερο πόλεμο, τή
λεις της 'Αργολίδας (Τίρυνς, Μυκήνες, "Αργός), μαρτυρία τού οποίου διασώζει ό Στράβων (8.3.30
άλλα καί της 'Αρκαδίας (Μαντινεία), είναι άγνω = C 355), πού έλαβε χώραν κατά τήν 'Αρχαϊκή πε
στη, όμως, στην 'Αχαΐα, όπου εξάλλου καί αύτη ρίοδο καί προεκλήθη άπό τήν αμφισβήτηση άπό
του "Αρη δέν γνώρισε ούτε μεγάλη διάδοση ούτε τους 'Ηλείους της κυριαρχίας άπό τους Πισάτες
ξεχωριστό κύρος.24 Ή λατρεία του Ένυαλίου συν τόσον τοΰ ιερού της 'Ολυμπίας όσον καί της διεύ
δέεται στενά μέ τήν πολεμική πράξη, τή βία κατά θυνσης τών αγώνων. Φαίνεται πώς οι τελευταίοι
τή διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων, ιδιότη πού είχαν τή στήριξη καί βοήθεια της Σπάρτης,
τες μέ τίς όποιες συνδέεται καί ή λατρεία τοΰ έπεκράτησαν κατά τή σύρραξη. Οι Δυμαϊοι προ
"Αρη.25 'Αλλά καί ή λατρεία της 'Αφροδίτης ως φανώς ήταν εναντίον τους καί είχαν ταχθεί στο
πολεμικής θεάς δέν είναι άγνωστη26 καί συνδέεται πλευρό τών Πισατών.
σε μερικές περιπτώσεις μέ τήν ανατροπή τών κοι
Τό ερώτημα πού άφορα στην παλαιότητα τών
νωνικών κανόνων ή οποία χρησιμοποιείται, γιά λατρειών αυτών είναι δύσκολο νά απαντηθεί κυ
παράδειγμα στή Σπάρτη, καί ως ο αιτιολογικός ρίως ελλείψει πηγών άπό τήν 'Αχαΐα. Ή χρονολό
μύθος γιά τή λατρεία της «ενόπλου Αφροδίτης».27 γηση τών επιγραφών τού Τείχους, μέ βάση τήν πα
Ή παρουσία της μαζί μέ τον Ένυάλιο στο Τείχος λαιογραφία, άπό τον 4ο-2ο π.Χ. αιώνα,32 είναι
τών Δυμαίων μπορεί νά σχετίζεται καί μέ τους πολύ πιθανή, παρόλο πού ή χάραξη μοιάζει ατημέ
εφήβους ή υπηρεσία τών οποίων σέ ένα συνοριακό λητη καί προδίδει τον αυθόρμητο καί ερασιτεχνικό
φρούριο συνιστούσε τό εσχατον στάδιον στή δια χαρακτήρα αυτών τών grafitti, έργο είτε στρα
δικασία μύησης προς τήν ωριμότητα.28
τιωτών πού είχαν αναλάβει τήν υπεράσπιση τοΰ
Ή κοινή λατρεία τού 'Απόλλωνος καί της'Αρ φρουρίου, σέ δύσκολες στιγμές, είτε εφήβων πού
τέμιδος είναι γνωστή καί σέ άλλες αχαϊκές πό ολοκλήρωναν τή μύηση τους καί τό πέρασμα στην
λεις29 αλλά, όπως καί στην περίπτωση τού σχήμα ωριμότητα μέ μιά υπηρεσία σέ ενα συνοριακό οχυ
τος Ένυαλίου-Άφροδίτης, ή δυσκολία έγκειται ρό. Είναι βέβαιο πώς ή χρονολόγηση τών grafitti
στον προσδιορισμό τού χαρακτήρα μέ τον όποιο δέν προδικάζει μέ κανένα τρόπο καί τήν παλαιότη
λατρεύονταν στο Τείχος, ό "Αφητος (δηλ. ό Απόλ τα τών λατρειών (Lafond 1991,414-415).
Οι ανασκαφές τοΰ Εύθ. Μαστροκώστα στο
λων) καί ή "Αρτεμις. "Οπως έδειξαν οι εξαιρετικές
εργασίες τών Η. Jeanmaire καί Α. Brelich30 ή Τείχος, γύρω άπό τον βωμό, αποκαλύπτουν λα
"Αρτεμις διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο τρευτικές δραστηριότητες πολύ προγενέστερες
όχι μόνον στή μύηση τών νεανίδων άλλα καί σέ άπό τήν χρονολογία πού υποδεικνύουν οι επιγρα
αυτή τών νέων.31 Περισσότερο, ωστόσο, ενδιαφέ φές· εκτός άπό ενα λίθινο πρωτοελλαδικό ειδώλιο
ρον εμφανίζει ή πατρονεία της 'Αρτέμιδος, κατά πού βρέθηκε στην κρηπίδα τοΰ βωμού, ένας πολύ
τήν 'Αρχαϊκή εποχή, σέ έναν αριθμό μεθοριακών μεγαλύτερος αριθμός ειδωλίων προέρχεται άπό
διαφορών πού οδήγησαν σέ σύγκρουση δύο όμο τον χώρο πού βρίσκεται μεταξύ της κρηπίδος τοΰ
ρες πόλεις. Ό Α. Brelich (1961) διατύπωσε τήν βωμοΰ καί τοΰ Τείχους· στον ίδιο χώρο εντοπίστη
33
υπόθεση πώς οι συγκρούσεις αυτές συνδέονται μέ καν πλήθος άπό όστρακα, αγγεία καί οστά ζώων.
μιά από τίς προς τιμήν της γιορτές (π.χ. "Αρτεμις Ή ανασκαφή απέδειξε οτι οι παλαιότερες λατρευ
έλαφηβολία γιά τή σύγκρουση Θεσσαλών-Φωκέ- τικές δραστηριότητες ανάγονται στην ΥΕ εποχή,
ων) γιατί πραγματοποιήθηκαν κοντά σέ κάποιο κατά τήν οποία κατασκευάστηκε πιθανότατα τό
άπό τα ιερά της. Τό πλέον γνωστό παράδειγμα Τείχος, καί ή οποία θεωρείται ιδιαίτερα πλούσια
είναι αυτό της 'Αρτέμιδος Ύαμπολίδος, κατά τή γιά τήν 'Αχαΐα γενικότερα (Papadopoulos 1979).
διάρκεια τού πολέμου ανάμεσα στους Θεσσαλούς Τα ευρήματα, κυρίως τά πολυπληθή αναθηματικά
καί τους Φωκεΐς (Lonis 1979,201-202). Έναν ανά μικκύλα αγγεία, ανήκουν σέ νεότερες, μετά τή Γε
λογο ρόλο μπορεί νά προσδώσει κανείς στην ωμετρική περίοδο, εποχές πού μαρτυρούν μιά συ
'Αρτέμιδα ή καί στην 'Αθηνά Λαρισαία, κατά τή νεχή λατρευτική λειτουργία τού χώρου τοΰ Τεί
διάρκεια της πολεμικής αναμέτρησης ανάμεσα χους. Σέ κάθε περίπτωση είναι δύσκολο νά λεχθεί
στους Δυμαίους καί τους 'Ηλείους· ή παράδοση μέ βεβαιότητα κατά πόσον ορισμένες άπό τίς λα
αυτού τού πολέμου οφείλεται στον 'Απολλόδωρο, τρείες πού μαρτυροΰνται επιγραφικά στο Τείχος,
ή μαρτυρία τού οποίου διασώθηκε άπό τον Στέφα ανάγονται στή Μυκηναϊκή εποχή. Στο θέμα αυτό
νο τον Βυζάντιο (241, 12-13). Ό πόλεμος αυτός μόνον υποθέσεις μπορούν νά διατυπωθούν. Δέν
μνημονεύεται καί στο Χρονικον τοΰ Εύσεβίου (Ι, διαθέτουμε κανένα, έστω καί έμμεσο στοιχείο, γιά
198, άρ. 28 καί 30) καί χρονολογείται στα έτη 668 νά υποστηρίξουμε γιά παράδειγμα ότι ή λατρεία
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της 'Αρτέμιδος έχει τόσο βαθειές ρίζες (Lafond
1990, 303, ύποσ. 39). 'Αντίθετα, ή παρουσία τοϋ
ονόματος Άφητος θυμίζει τό επίθετο «άφήτωρ»
πού χρησιμοποιεί ό Όμηρος για να δηλώσει τον
'Απόλλωνα (Ίλ., 1404) και ίσως τό «άφέτρια», θη
λυκή εκδοχή του ίδιου επιθέτου για τον 'Απόλλω
να πού άπαντα σέ μια πλάκα της Κνωσού·34 ή ση
μασιολογική αυτή συγγένεια επιτρέπει να υποθέ
σουμε μαζί με τον Υ. Lafond οτι υπαινίσσεται κά
ποια παλαιότητα αυτής της λατρείας.35
'Ανεξάρτητα όμως από τήν παλαιότητα των λα
τρειών πού μαρτυρούνται στο Τείχος, φαίνεται
πώς μερικές από αυτές ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς
στή Δύμη και στή Δυμαία χώρα, καθώς ή παρου
σία τους μαρτυρεΐται και σέ πολλές πηγές. 'Από
όλες αυτές αναμφισβήτητα τήν πρώτη θέση κατέ
χει ή λατρεία της 'Αρτέμιδος.
4. Ή λατρεία της 'Αρτέμιδος
Ή λατρεία της 'Αρτέμιδος στή Δύμη και τή Δυ
μαία χώρα είναι γνωστή καί άπο άλλες πηγές- ό
Στράβων αναφέρει, γράφοντας για τήν κώμη Τευθέα, τήν ύπαρξη ενός ιερού της 'Αρτέμιδος Νεμυδίας ή Νεμιδίας, σύμφωνα μέ τα διασωθέντα χει
ρόγραφα. Τα επίθετα αυτά παραπέμπουν, καθώς
καί οι διορθώσεις πού προτάθηκαν από τους
Lobeck (Νεμεαίας) καί Κοραή (Νεμαίας), στο ρήμα
νέμω· ολα είναι αμάρτυρα ώς επωνυμίες της
'Αρτέμιδος, μόνον τό Νεμήιος (LSJ, στή λέξη) καί
φυσικά τό Νέμεος είναι γνωστά ώς επωνυμίες τού
Διός. Ή συχνή, ωστόσο, χρήση τοϋ ρήματος νέμω
καί των παραγώγων του μέ τήν έννοια τής νομής,
της κατανομής των βοσκοτόπων ή τών ακαλλιέρ
γητων ορεινών καί δασικών εκτάσεων δέν είναι
εννοιολογικά μακριά άπο τίς ιδιότητες τής 'Αρτέ
μιδος καί γι' αυτό ή ερμηνεία πού δίδει ό Farneil
(1896 II, 429) στο επίθετο Νεμυδία, "goddess of the
woodland pasture", είναι ενδιαφέρουσα.
Ή διόρθωση τοϋ επιθέτου Νεμυδία ή Νεμιδία
άπο τον R. Baladié,36 στή γαλλική έκδοση τοϋ
ογδόου βιβλίου τοϋ Στράβωνος σέ <Λιμναία>,
ανοίγει μιαν άλλη προοπτική, καθόσον ή λατρεία
τής 'Αρτέμιδος Λιμνάτιδος είναι γνωστή σέ πολ
λές άλλες πελοποννησιακές πόλεις όπως ή Σπάρ
τη, ή Σικυώνα, ή Στύμφαλος, ή Τεγέα καί ή Πά
τρα.37 Ή λαϊκή φαντασία συνέδεε τήν 'Αρτέμιδα
μέ τό νερό καί τή ζωή μέσα σέ αυτό, γι' αυτό πολύ
συχνά ή θεά ταυτίζεται μέ ποταμούς, όπως γιά
παράδειγμα στην Ήλιδα οπού άπεκαλεΐτο Άλφιαία καί Άλφειωνία καί λατρευόταν στις εκβολές
τοϋ 'Αλφειού.38 Τέλος, στην 'Αρκαδία καί τή Μεσ
σηνία έτιμάτο ώς Έλαία, δηλαδή θεά τοϋ έλους.39

"Ελη υπήρχαν πολλά καί στην 'Αχαΐα, οπού ή ελο
νοσία ήταν, όπως κι' άλλου, πραγματική μάστιγα,
καθόσον οι αρχαίοι έγνώριζαν μέν τή στενή σχέση
τής νόσου μέ τα ελώδεα ή στάσιμα ύδατα, οχι
όμως καί τον τρόπο μεταδόσεως της.40
Ό Pouqueville (1826 IV, 374 καί 376), αναφέρει
οτι, στις αρχές τοϋ 19ου αιώνα, οι κάτοικοι τής
ευρύτερης περιοχής Κάτω 'Αχαΐας (αρχαία Δύμη)
καί Πατρών κατέφευγαν στην εκκλησία τοϋ 'Αγί
ου 'Ιωάννη τοϋ Πρόδρομου, στην Κάτω 'Αχαΐα,
γιά νά ζητήσουν προστασία ή θεραπεία άπό τους
πυρετούς τής ελονοσίας. Συνέχεια αυτής τής λα
τρείας αποτελεί προφανώς καί τό έξωκκλήσιον
τοϋ 'Αγίου 'Ιωάννη, στο νησίδιον τής λιμνοθάλασ
σας τοϋ Πάππα,41 όπου οι κάτοικοι τής ευρύτερης
περιοχής συγκεντρώνονται στις 20 'Ιουνίου, ημέ
ρα τής ετήσιας θρησκευτικής πανήγυρης. Τό
ενδιαφέρον στοιχειον είναι πώς κάποιες αρχαιο
λογικές ενδείξεις στο ίδιο νησίδιον, πού ανάγο
νται στην Ελληνιστική εποχή, υπαινίσσονται τήν
παρουσία κάποιας ανάλογης λατρείας· ή ιδέα ενός
ελληνιστικού ιερού (Rizakis 1992, 176, άρ. 3),
αφιερωμένου στή λατρεία, γιά παράδειγμα τής
'Αρτέμιδος Λιμναίας ή Έλαίας στην περιοχή, δέν
φαίνεται εντελώς απίθανη, άλλα φυσικά πρέπει
καί αρχαιολογικά νά τεκμηριωθεί.
Ό ακριβής εντοπισμός τοϋ ίεροϋ τής 'Αρτέμι
δος <Λιμναίας>, πού αναφέρει ό Στράβων στην
κώμη Τευθέα, παραμένει παρά τις προσπάθειες
προβληματικός. Γιά παράδειγμα, ή θέση τής Άνω
'Αχαΐας, πού υποδείχθηκε άπό τον συνταγματάρ
χη Leake (1830 II, 157), δέν είναι πειστική, παρό
λο πού στην περιοχή βρέθηκαν κάποιες αρχαιότη
τες (Rizakis 1992, 25 καί 192-194, άρ. 30-35).
Μάλλον απίθανη φαίνεται καί ή ταύτιση πού πρό
τεινε ό Α. Wilhelm, βασιζόμενος σέ μιά πληροφο
ρία τοϋ Van der Loeff (Museum 11, 1904, 102), μέ
τα περισσότερο εντυπωσιακά ερείπια πού σώζο
νται βορείως τοϋ χωρίου Πολύλοφον, κοντά στην
Σκόλλι. Ή θέση αυτή δέν ανταποκρίνεται στά το
πογραφικά δεδομένα τοϋ γεωγράφου πού τοποθε
τεί τό ιερόν στην κώμη Τευθέα, δίπλα στον ομώνυ
μο ποταμό (Rizakis 1992, 301, άρ. 522). Περισσό
τερες πιθανότητες συγκεντρώνει μιά ζώνη στην
οποία εντοπίστηκαν πολλές αρχαιολογικές θέ
σεις,42 νοτίως τοϋ χωριοϋ Άνω Σουδανέϊκα, στή
δεξιά όχθη τής Σερδινής, παραποτάμου τοϋ Πεί
ρου, πού στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει
νά ταυτισθεί μέ τον Τευθέα, τον ένα έκ τών δύο
παραποτάμων του πού αναφέρει ό γεωγράφος.43
Στην περιοχή αυτή, πού στις αρχές τοϋ 19ου
αιώνα έφερε τό χαρακτηριστικό τοπωνύμιο Κο-
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λώνες, είχε επισημάνει ό Pouqueville τά ερείπια
ενός ναοΰ (1824 IV, 381) τον όποιον στή συνέχεια
ό Leake (1830 II, 158) ταύτισε μέ τά ερείπια τοϋ
ναοΰ της 'Αρτέμιδος πού μνημονεύει ό Στράβων.
5. Ή λατρεία τοϋ Απόλλωνος
Ή λατρεία τοϋ 'Απόλλωνος μαρτυρειται στή
Δύμη μόνον έμμεσα σέ ένα "ψήφισμα των Αχαιών
(τοϋ 3ου αιώνα π.Χ.) πού εντοπίστηκε στή βορειο
δυτική πλευρά τοϋ υψιπέδου της Κάτω Αχαΐας,
προέλευση πού δέν συνιστά απόδειξη για τον
εντοπισμό τοϋ ίεροϋ, καθόσον τό αρχαίο βρέθηκε
εκεί σέ δεύτερη χρήση.44 Ή μοναδική αυτή μαρτυ
ρία δέν συνδράμει στον προσδιορισμό τοϋ χαρα
κτήρα της λατρείας· είναι βέβαιον ότι τό ιερόν τοϋ
'Απόλλωνος χρησιμοποιείται, μέσα στο πολιτικοθρησκευτικό πλαίσιο της πόλης, ως άρχείον φύλα
ξης των επιγραφών, όπως συμβαίνει σέ πολλές
αρχαίες πόλεις και ειδικότερα στή γειτονική Πά
τρα.45 Τό ίδιο αινιγματική φαίνεται ή μαρτυρία
τοϋ Πολυβίου καί εκείνη τοϋ Πλουτάρχου —πού
υπαινίσσεται τήν παρουσία ενός άλλου ίεροϋ τοϋ
θεού στή Δυμαία χώρα— μέ αφορμή τή σύντομη
περιγραφή μιας σπαρτιατικής εισβολής, κατά τή
διάρκεια τοϋ Κλεομενικοϋ πολέμου στή Δυμαία
χώρα (227/6 π.Χ.). Ό Πλούταρχος διευκρινίζει
ότι, παρόλο πού «οι 'Αχαιοί εξήλθαν πανδημεί καί
έστρατοπεύδευσαν περί τό Έκατόμβαιον», γιά νά
αντιμετωπίσουν τον Κλεομένη πού είχε εισβάλει
από τήν 'Αρκαδία, υπέστησαν πανωλεθρίαν.46
'Από τους νεότερους συγγραφείς ό E. Curtius47
είχε προτείνει τον εντοπισμό τοϋ Έκατόμβαιου
στα νότια της Δυμαίας, γιατί θεωρούσε ότι ή
εισβολή πραγματοποιήθηκε άπό τήν 'Ηλεία· ή
υπόθεση αυτή εΐναι αδύνατη καθόσον ό Πλούταρ
χος είναι σαφής καί διευκρινίζει πώς ή εισβολή
πραγματοποιήθηκε από τήν 'Αρκαδία, «δι' 'Αρκα
δίας κατέβαινεν (ό Κλεομένης) επί τάς Άχαϊκάς
Φαράς»· επομένως ό εντοπισμός πού προτείνει ό
Bursian,4S στα νοτιοανατολικά της Δυμαίας, καί
ειδικότερα στο δρόμο ο όποιος από τις Φαρές
οδηγούσε στή Δύμη, εΐναι περισσότερο πειστικός.
Τό επίθετο Έκατόμβαιος συνδέεται τόσο μέ τον
Δία οσο καί μέ τον 'Απόλλωνα αλλά δεδομένης
της μικρής σημασίας της λατρείας τοϋ πρώτου στή
Δύμη, ή σύνδεση του μέ τή δεύτερη θεότητα φαίνε
ται ιδιαίτερα ελκυστική·49 ή παρουσία ενός ίεροϋ,
στο δρόμο πού οδηγούσε προς τις Φαρές, επιβε
βαιώνεται από τήν ανακάλυψη, κοντά στο χωριό
Μαζαράκι, ενός αποθέτου μέ ευρήματα Ελληνι
στικής εποχής (Rizakis 1992, άρ. 47).

6. Ή λατρεία της Αφροδίτης
Ή λατρεία τής 'Αφροδίτης γνωρίζει μοναδική
εξάπλωση, ιδιαίτερα σέ κοσμοπολίτικα κέντρα,
όπως ή Πάτρα, κυρίως ώς προστάτριας τής ναυ
σιπλοΐας καί τών ναυτιλομένων αλλά καί ώς θεάς
τοϋ έρωτος·50 στο Αΐγιον, αντίθετα, ή 'Αφροδίτη
μαζί μέ τήν 'Αθηνά λατρεύονται ώς θεότητες πού
εξασφαλίζουν τήν ομόνοια καί τήν αρμονία ανά
μεσα στις πόλεις τοϋ Κοινού.51 Καμιά πηγή δέν
αναφέρει κάποιο αστικό ιερό τής θεάς, αλλά είναι
πιθανόν νά τό υπαινίσσεται ή αναθηματική επι
γραφή (1ος μ.Χ. αιώνας) πού ανήγειρε στην Venus
Augusta μιά ιέρεια της ή Fulvinia Helene.52 Ό Duhn
πού έξελάμβανε τήν επιγραφή ώς μαρτυρία γιά τή
διάδοση τής αυτοκρατορικής λατρείας στή Δύμη,
θεωρούσε οτι τό επίθετο συνδέεται μέ ενα γυναι
κείο μέλος τής αυτοκρατορικής οικογένειας πού
ταυτίζεται μέ τήν Venus.53 'Εξίσου, όμως, αν οχι
καί περισσότερο εύλογη φαίνεται ή υπόθεση τής
αναβάθμισης, μετά τήν ίδρυση τής αποικίας από
τον Καίσαρα, μιας παλαιότερης λατρείας τής προστάτριας θεότητας τής 'Ιουλίας γεννεάς- σέ μιά τέ
τοια περίπτωση ή προσωνυμία augusta είναι ενδει
κτική καί αποκαλύπτει τήν άμεση της σχέση μέ τον
αυτοκρατορικό οίκο. "Ένα ανάλογο παράδειγμα
εΐναι εκείνο τής γειτονικής Πάτρας όπου, μετά τήν
ίδρυση τής αποικίας, ή Άρτεμις Ααφρία προσέλα
βε τήν επωνυμία augusta καί άνηγορεύθη σέ πολιοΰχο θεότητα τής πόλης (Osanna 1996, 77-78).
7. Ή λατρεία τής Δήμητρος
Ή λατρεία τής Δήμητρος, θεάς τής γεωργίας
καί έν γένει τής βλάστησης,54 δέν είναι γνωστή στή

128

Είκ. 3.
Θέση Κουπούλια
(αγροτικό ιερό Δή
μητρος).
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Δύμη από τις φιλολογικές πηγές άλλα από μια ση
μαντική επιγραφή πού προέρχεται από τη θέση
«Κουπούλια» (ύψ. 253 μ.), στα νοτιοδυτικά τού
σημερινού χωριού Πετροχώριον, πού βρίσκεται
περίπου 8 χλμ. νοτίως της Κάτω 'Αχαΐας (Είκ. 3).
Πολλές αρχαιολογικές θέσεις εντοπίστηκαν στην
περιοχή, από τίς όποιες καί αύτη τού αρχαίου
οικισμού στο λόφο τού Προφήτη Ηλία· τα παλαι
ότερα ευρήματα ανάγονται στην "Αρχαϊκή εποχή
και παρατηρείται συνεχής κατοίκηση τού χώρου
μέχρι καί τα Ρωμαϊκά χρόνια (Rizakis 1992, 211214, άρ. 65-66 καί είκ. 20). Ή θέση «Κουπούλια»
βρίσκεται σέ μικρή απόσταση, στά νοτιοδυτικά
τού αρχαίου οικισμού, στο εσωτερικό μιας πανέ
μορφης μικρής κοιλάδας." Ή ετυμολογία είναι
σαφής καί παραπέμπει στά πολυάριθμα μικρά
αναθηματικά αγγεία, τά λεγόμενα μικκύλα, πού
εντόπιζαν οι παλαιότεροι κάτοικοι τού χωριού
στην ανατολική παρειά της κοιλάδας στην οποία
πιθανότατα βρισκόταν τό ιερό. Παρόμοιες προ
σφορές είναι γνωστές καί σέ άλλα ιερά της θεάςΌ Αύτοκράτης56 αναφέρει μάλιστα οτι στην «κατά
των 'Ανθέων χώραν» (δηλ. τήν Άνθεια) έτιμάτο ή
«Δήμητηρ ποτηριοφόρος». Ή κώμη "Ανθεια βρι
σκόταν κοντά στην Πάτρα αλλά ή λατρεία αυτή
εΐναι άγνωστη άπό άλλες πηγές καί αρχαιολογικά
δεν έχει επιβεβαιωθεί· οπωσδήποτε τό επίθετο θα
ταίριαζε καί στη Δήμητρα τού Πετροχωρίου καί
στο αγροτικό ιερό της, ή παρουσία τού οποίου
στην ύπαιθρο (Δυμαία χώρα) συνιστά μιαν ισχυρή
ένδειξη της παλαιότητας της λατρείας της."
Πολύ περισσότερο διαφωτιστικό εΐναι τό κεί
μενο της επιγραφής πού προέρχεται άπό τον πα
ραπάνω χώρο καί προβλέπει ορισμένες απαγορευ
τικές διατάξεις σχετικές μέ τήν εμφάνιση, τήν
ενδυμασία καί τον καλλωπισμό τών γυναικών
κατά τή διάρκεια της εορτής τής θεάς, δηλαδή τών
Δαμαρτίων.5δ Οι γυναίκες δέν έπρεπε νά φέρουν
μήτε χρυσά κοσμήματα, βάρους μεγαλύτερου τού
ενός όβολοΰ, μήτε πολυτελή ή πορφυρά φορέμα
τα. Ή εμφάνιση τους θάπρεπε νά είναι απλή καί
χωρίς ψιμύθια· άπηγορεύετο επίσης ή χρήση τού
αυλού (Είκ. 4). Παρόμοιες διατάξεις υπάρχουν
καί σέ άλλους ιερούς νόμους πού μελέτησε ô F.
Sokolowsky (1962, 71-72, άρ. 33). Ό χαρακτήρας
τών διατάξεων καί ή σύγκριση τους μέ παρόμοι
ους νόμους παραπέμπει, σχεδόν μέ ασφάλεια, στά
Θεσμοφόρια, τών οποίων οί λατρευτικές λεπτομέ
ρειες είναι γνωστές, καθόσον ή εορτή είναι ευρύ
τατα διαδεδομένη στον ελληνικό χώρο. Τό γε
γονός αυτό επιτρέπει, κατά τήν ορθή διατύπωση
τού Osanna (1996, 39-41), τήν καλύτερη κατανόη

ση τόσο τού κείμενου οσο και τής ατμοσφαίρας
τής γιορτής.
Ή επωνυμία τής Δήμητρος θά μπορούσε νά
είναι «Θεσμοφόρος» ή «Θεσμία», καθώς παραπέ
μπουν στους θεσμούς καί, επομένως, ή σημασιο
λογική τους συγγένεια είναι προφανής· αν καί τό
πρώτο επίθετο εΐναι κοινότερο, τό δεύτερο άπα
ντα ώς επίθετο τής Δήμητρος, γιά παράδειγμα
στον Φενεό, οπού γιόρταζαν ακόμα στην εποχή
τού Παυσανία, μιά γιορτή πού ταυτίστηκε μέ τά
Θεσμοφόρια.59 Μιά παρόμοια επωνυμία τής θεάς
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Είκ. 4.
Επιγραφή.
'Ιερός νόμος
Δήμητρος (Μου
σείο Πατρών).
Είκ. 5.
Δύμη: α. Καλυπτροφόρος κε
φαλή Δήμητρος,
β. επιγραφή μέσα
σέ στεφάνι.

"Αθανάσιος Δ. Ριζάκης

υπαινίσσεται, κατά τρόπο έμμεσο, μιά ελληνι
στική επιγραφή της Δύμης,60 ή οποία μας πληρο
φορεί ότι μία από τις τρεις φυλές της πόλης έκαλειτο Θεσμιαία και οι δύο άλλες Στρατίς και Δυμαία. Ό τοπογραφικός χαρακτήρας της φυλετικής
οργάνωσης της Δυμαίας καθιστά ενδιαφέροντα
τον συσχετισμό της Θεσμιαίας φυλής μέ τον ευρύ
τερο χώρο του ίεροΰ τής Δήμητρος, της Στρατίδος
μέ τήν περιοχή γύρω άπό τό άστυ και τής Δυμαίας
μέ τήν ευρύτερη χώρα (Rizakis 1992, 122). Δέν
γνωρίζουμε κατά πόσο ή Δήμητρα κατείχε και ένα
δεύτερο ιερό, πλησιέστερα στο άστυ, μπορούμε
όμως να υποθέσουμε πώς ή λατρεία της ήταν πολύ
δημοφιλής στή Δυμαία, αφού έκτος από τα αρχαι
ολογικά καί επιγραφικά ευρήματα υπάρχουν και
νομισματικές μαρτυρίες· πράγματι, ή γυναικεία
μορφή μέ πέπλο πού εμφανίζεται στα νομίσματα
τής ύστερης Κλασικής εποχής απεικονίζει αυτή τή
θεότητα (Είκ. 5α-β).61

σαν μόνον όταν, ύστερα άπό υπόδειξη τού θεού
τών Δελφών στον οποίο οί 'Αχαιοί κατέφυγαν
(Fonterose 1974, 324, Q 379), ό αθλητής τιμήθηκε,
κατά τή διάρκεια τής 80ής Ολυμπιάδος, μέ έναν
ανδριάντα στην Όλυμπία, στή βάση τού οποίου ό
περιηγητής άνέγνωσε τήν ακόλουθη επιγραφή:
«Οίνία Οίβώτας στάδιον νικών οδ' Άχαιοις II πα
τρίδα Πάλειαν θήκ' όνομαστοτέραν».62 'Αμέσως
μετά (460 π.Χ.) οί 'Αχαιοί κέρδισαν έκ νέου μιά
νέα ολυμπιακή νίκη. Στή συνέχεια οί 'Αχαιοί
αθλητές, ακόμα καί στην εποχή τοϋ Παυσανία
έκαναν έναγισμούς στον τάφο τοΰ Οίβώτα πριν
άπό τήν αναχώρηση τής κάθε ολυμπιακής απο
στολής καί οί νικητές κατέθεταν, μετά τό πέρας
τών αγώνων, τους στεφάνους στο άγαλμα του
στην ιερά "Αλτι.63
Οί ειδικοί έχουν προ πολλού επισημάνει τις
αοριστίες, ακόμα καί τις αντιφάσεις πού συνδέ
ουν τό αίτιον τής εισαγωγής τής αγωνιστικής λα
τρείας τού Οίβώτα μέ τά πραγματικά ιστορικά γε
γονότα.
Σύμφωνα μέ τό μύθο οί αγωνιστικές απο
8. Οί ηρωικές λατρείες
τυχίες τών 'Αχαιών, γιά μιά περίοδο τριών
Οι ολυμπιονίκες είχαν στην αρχαία Ελλάδα αιώνων, οφείλονταν στην εκδίκηση τού άθλητήπολύ μεγάλο κϋρος καί ή δόξα τους ξεπερνούσε πολίτη στον όποιο ή πόλη αρνήθηκε νά αποδώσει
τά όρια τής πόλης πού γκρέμιζε, κατά τή θριαμ τις πρέπουσες καί καθιερωμένες τιμές. Τό βαθύτε
βευτική επιστροφή τους άπό τήν Όλυμπία, ένα ρο αίτιον είναι ή κοινωνική αδικία πού προκα
μέρος τών τειχών της· ή πράξη αυτή ήταν καθαρά λείται άπό μιά ανάρμοστη συμπεριφορά, καθώς
συμβολική καί είχε ως στόχο να προβάλει τον αυτή ανατρέπει τήν κοινωνική ισορροπία πού επι
αθλητή ώς τό κατεξοχήν θετικό πρότυπο τοΰ ιδα διώκει ή πόλη όσον άφορα στην κατανομή τών
νικού πολίτη. Σέ πολλές περιπτώσεις οί τιμές συ αγαθών καί τών τιμών. Άπό τήν άποψη αυτή τό
νεχίζονταν καί μετά τό θάνατο καί μερικοί προβαλλόμενο αίτιον μπορεί νά θεωρηθεί είτε ώς
άντικατοπτρισμός τής πολιτικής ιδεολογίας τής
αθλητές ήταν αντικείμενα ήρωϊκής λατρείας.
εποχής είτε ώς αναζήτηση μιας λογικής ερμηνείας
τών μύθων.
8α. Ή λατρεία τοϋ Οίβώτα
Ή αποκατάσταση τής μυθικής διήγησης καί κυ
Ανάμεσα στους ανδριάντες τών διάσημων ρίως ή αναζήτηση μιας λογικής ακολουθίας είναι
πρωταθλητών πού εΐδε ό περιηγητής στην Όλυ δύσκολη καί καθίσταται δυσκολότερη καθώς ό
μπία ήταν καί αυτός τού Οίβώτα από τή Δύμη, ό Παυσανίας (6.3.8) αναφερόμενος στή νίκη τού
όποιος, μυθικό ή πραγματικό πρόσωπο, έζησε τον αθλητή κατά τήν 6η ολυμπιάδα (756 π.Χ.) διε
8ο αιώνα καί ήταν ό πρώτος 'Αχαιός ολυμπιονί ρωτάται πώς είναι δυνατόν νά πήρε συγχρόνως
κης στο στάδιον, κατά τή διάρκεια τής 6ης ολυ μέρος στή μάχη τών Πλαταιών (479 π.Χ.), πού
μπιάδας (756 π.Χ.). Γι' αυτή του τή μεγάλη επιτυ έλαβε χώρα κατά τήν 75η ολυμπιάδα. Ό περιη
χία οί "Αχαιοί, δυστυχώς, δέν τον αντάμειψαν μέ γητής καταλήγει πώς δέν είναι υποχρεωμένος κα
κάποιο γέρας, «ουδέν έξαίρετον», άγαλμα, επι νείς νά δίδει πίστη σέ κάθε τι πού διηγούνται οί
γραφή ή άλλες τιμές. Ή σοβαρή αυτή παράλειψη Έλληνες καί θεωρεί, επομένως, τήν τελευταία πα
ήταν προσβλητική γιά τον αθλητή καί δικαιολογη ράδοση μάλλον αστήρικτη. Περίεργη φαίνεται καί
μένα προκάλεσε τήν οργή του. Ή κατάρα του ή ημερομηνία εισαγωγής τής λατρείας, τό 460 π.Χ.,
«έπιασε», βοήθησε καί κάποιος θεός, «ην γάρ τις έτος τής νίκης τών 'Αχαιών στην Όλυμπία, πού
θεών φ τού Οίβώτα τελεΐσθαι τάς κατάρας ούκ εμφανίζεται ώς συνέπεια τής εισαγωγής τής λα
αμελές ην» (Παυσ. 7.17.13) καί επί τρεις αιώνες οί τρείας. 'Ακόμα περισσότερο περίεργη φαίνεται ή
'Αχαιοί δέν έγνώρισαν καμιά νίκη. Ή ισορροπία διαβεβαίωση τού περιηγητή πώς οί 'Αχαιοί δέν
αποκαταστάθηκε καί ή προσβολή καί αδικία ήρθη γνώρισαν καμιά ολυμπιακή νίκη μετά τον Ο'ιβώ-
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τα, καθώς τρεις τουλάχιστον αχαϊκές νίκες είναι
γνωστές κατά τήν 'Αρχαϊκή περίοδο: 688, 512 και
496 π.Χ. (Moretti 1957, 60, ύποσ. 6).
Ό Fonterose (1968, 79) προσπάθησε νά αμβλύ
νει τήν αντίφαση σχετικά μέ τή συμμετοχή του Οίβώτα στή μάχη τών Πλαταιών υποστηρίζοντας οτι
σε αυτή συμμετείχε, προφανώς, τό είδωλον τού
αθλητή και αναφέρει καί άλλα παραδείγματα post
mortem επέμβασης ηρώων, κατά τή διάρκεια τών
Περσικών πολέμων ή καί αργότερα, γιά τή σωτη
ρία της κοινότητας τους, πού βρισκόταν σε κίνδυ
νο· αυτή ή υποθετική επανεμφάνιση καί βοήθεια
τού αθλητή ήταν, κατά τον Fonterose, καί ο λόγος
της εισαγωγής της λατρείας του. Ό Boeringer
(1979, 13) θεωρεί οτι ή παράδοση ενός Οίβώτα
όλυμπιονίκου άπό τή Δύμη δημιουργήθηκε ή εμβο
λιάστηκε πάνω σέ μια παλαιότερη ηρωική λατρεία
πού ενεργοποίησε, αλλάζοντας, ωστόσο, τή σημα
σία της. Πιο πρόσφατα ο Μ. Osanna (1996, 36-37)
διατύπωσε τήν υπόθεση οτι ή διήγηση ή σχετική μέ
τους πρώιμους αγώνες καί τή νίκη τού Οίβώτα,
καθώς καί ή σύνδεση τού μύθου μέ τήν κώμη Πάλεια (Παυσ. 7.17.7), είναι μιά τοπική παράδοση ή
οποία μπορεί νά εντάσσεται καί στο πλαίσιο τών

συγκρούσεων πού προέκυψαν άπό τήν έπαναδιοργάνωση τού πολιτικού αλλά καί θρησκευτικού το
πίου της Δυτικής Αχαΐας, μετά τό συνοικισμό
(Osanna 1996, 37), πού τοποθετείται στην περίοδο
πού ακολουθεί τους Περσικούς πολέμους.64 Είναι
βέβαιο πώς μετά άπό αυτόν οι λατρευτικές τιμές
πού αποδίδονταν στον τάφο τού ήρωα, πού βρι
σκόταν έξω από τό νέο αστικό κέντρο κατά τον
περιηγητή, συνεχίστηκαν ή δημιουργία τού νέου
κέντρου δεν κατήργησε παλιότερες λατρείες τών
περιφερειακών κωμών της Δυμαίας χώρας, άλλα
τις αφομοίωσε.
Ή γραπτή παράδοση πού θεωρεί τήν Πάλεια
πατρίδα τού αθλητή, ώς τήν προκάτοχο της Δύ
μης,65 δέν επιβεβαιώνεται αρχαιολογικά, καθώς
στο υψίπεδο της Δύμης δέν υπάρχουν παλαιότερα
άπό τον 5ο αιώνα ευρήματα· αντίθετα στους γει
τονικούς λόφους μαρτυροΰνται παρόμοια ευρή
ματα πού καλύπτουν τήν περίοδο άπό τή Μυκη
ναϊκή ώς καί τήν 'Αρχαϊκή εποχή. Στην περίπτω
ση πού ο υποθετικός τάφος τού ήρωα έχει κάποια
σχέση μέ τό άψιδοειδές κτίσμα, εγγεγραμμένο σέ
ένα τετράγωνο, στή θέση Αλούβαρδο (Είκ. 6), νο
τίως τού σημερινού οικισμού καί ειδικότερα κο-

Είκ. 6.
Θέση 'Αλούβαρδο.
Επιτύμβιο
μνημείο.
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ντά στο σύγχρονο νεκροταφείο (Rizakis 1992, 86),
τότε ή Πάλεια δεν θα πρέπει νά βρίσκεται μακριά·
ή περιοχή έχει να παρουσιάσει μεμονωμένα επι
φανειακά ή τυχαία ευρήματα, δυστυχώς οχι,
όμως, καί εκείνα πού στερούνται μιας συστημα
τικής ανασκαφής.66
Ή αλήθεια είναι πώς οι τόσο ελκυστικές διαφο
ρετικές μεταξύ τους ερμηνείες δέν αίρουν ούτε τή
γενική αοριστία όσον άφορα το αίτιον της λατρεί
ας ούτε τήν απουσία παντός συνδέσμου ανάμεσα
στην αγωνιστική προσωπικότητα και τή σωτήρια
αλλά περίεργη παρουσία τού ειδώλου του στις
Πλαταιές (Παυσ. 6.3.8) καί γενικώς δημιουργούν
δυσκολία στον εναρμονισμό τών παραδόσεων καί
τών μυθολογικών διεργασιών πού έχουν διαφορε
τικές προελεύσεις. Ό Οίβώτας ανήκει, χωρίς άλλο,
σέ αυτή τήν κατηγορία τών αθλητών πού απέκτη
σαν μιά λατρεία στην Κλασική εποχή εξαιτίας της
δράσης τους, μυθικής ή ιστορικής. Χάρη στην υπο
θετική αλλά σωτήρια επέμβαση του σέ μιά περίοδο
κρίσης ξαναβρίσκει τή θέση του μέσα στο κοινω
νικό σύνολο, τό όποιο προηγουμένως, ωστόσο,
τον είχε απορρίψει, τον είχε θέσει στο περιθώριο
παραδίδοντας τον στην κοινωνική λήθη. Ή επανέ
νταξη του δέν είναι απλά μιά πράξη συγγνώμης
καί καθυστερημένης αναγνώρισης, αλλά καί ένα
μέσον γιά τήν πόλη νά αφαιρέσει άπ' αυτόν κάθε
τρόπο νά βλάψει εκ νέου τό κοινωνικό σύνολο. Ή
εισαγωγή της λατρείας του τοποθετεί τον ήρωαάθλητή στην τροχιά τοϋ ιερού καί απαραβίαστου,
σέ μιά σωστή απόσταση άπό τήν πόλη και συμβάλ
λει στή βελτίωση της ενότητας τοϋ κοινωνικού συ
νόλου (Boeringer 1979,18).
8β. Ό Ηρακλής καί ό Λνμαϊος ερωμένος τον, Σώστρατος-Πολνστρατος
Ό Παυσανίας δέν αναφέρει κάποια λατρεία τοϋ
Ηρακλή στην πόλη Δύμη ή καί στή χώρα της· αυτό
εξαρχής φαίνεται παράδοξο γιατί, όπως τεκμαίρε
ται έμμεσα τόσον άπό τον ίδιο τον Παυσανία όσο
καί άπό άλλες φιλολογικές πηγές, υπάρχει στενή
σχέση τού ήρωα μέ τήν περιοχή, πράγμα πού δέν
ισχύει ασφαλώς γιά άλλες αχαϊκές πόλεις, όπου,
ωστόσο, μαρτυρείται ή λατρεία του. Ή σχέση αυτή
ανάγεται, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, στην περίοδο
τής γνωστής διαμάχης τοϋ ήρωα μέ τους Ηλείους
καί ειδικότερα μέ τον Αυγεία.67 Μέ τήν ίδια μυθική
παράδοση συνδέονται καί δύο άλλες τοπικές παρα
δόσεις: ή πρώτη εντάσσει στην παραπάνω σύ
γκρουση τό μυκηναϊκό Τείχος τών Δυμαίων —τό
όποιο, μάλιστα, θεωρεί ώς έργο τοϋ Ηρακλή (Πο-

λύβ. 4.59.4-5)— πού ήθελε νά τό χρησιμοποιήσει
στον πόλεμο του εναντίον τών Ηλείων. Κατά τή
διάρκεια τοϋ ίδιου πολέμου φαίνεται πώς σκοτώ
θηκε, σύμφωνα μέ μιαν άλλη παράδοση, ο ερωμέ
νος τού Ηρακλή, Σώστρατος-Πολύστρατος, προς
τιμήν τοϋ οποίου οί Δυμαϊοι είχαν καθιερώσει μιαν
ηρωική λατρεία. Μιά τελευταία, τέλος, παράδοση
συνδέει τον ήρωα μέ τή γειτονική πόλη τής Δύμης,
"Ώλενο. "Ολοι όσοι συνέθεσαν ύμνους γιά τά έργα
καί τά κατορθώματα τοϋ ήρωος, διηγείται ό Παυ
σανίας (7.18.1), χρησιμοποίησαν, ώς θέμα ιδιαιτέ
ρως ελκυστικό, τή διήγηση τή σχετική μέ τά δώρα
φιλοξενίας πού ό ήρωας δέχθηκε από τον Δεξαμενό, βασιλιά τής Ώλένου. Ό περιηγητής κάνει υπαι
νιγμό στην παράδοση τή σχετική μέ τον κένταυρο
Εύρυτίωνα, γιά τήν οποία ό Έρμησιάναξ συνέθεσε
ένα ποίημα68 σέ ελεγειακούς στίχους. Ό μύθος σώ
ζεται σέ πολλές παραλλαγές, πού όλες, ωστόσο,
έχουν ώς κεντρικό θέμα τον κένταυρο Εύρυτίωνα ό
όποιος επεχείρησε μέ τή βία νά παντρευτεί —ή νά
βιάσει— τήν κόρη τοϋ Δεξαμενοΰ, Μνησιμάχη. Ή
παρέμβαση τοϋ ήρωα, ό όποιος σκότωσε τον υβρι
στή κένταυρο, ήταν σωτήρια, αποκατέστησε τήν
τιμή τοϋ Δεξαμενοΰ καί τής κόρης του καί έπεσφράγισε τή φιλία πού είχε αναπτυχθεί ανάμεσα
τους στο πλαίσιο τής γνωστής διαμάχης τοϋ ήρωα
μέ τους Ηλείους καί ειδικότερα τον Αυγεία.69 "Ολες
αυτές οί παραδόσεις υφαίνονται γύρω άπό τό κε
ντρικό θέμα, πού είναι ή επάνοδος τοϋ ήρωα καί ή
κατάκτηση τής Ήλιδος, επιστροφή πού είναι δύ
σκολο νά εξηγηθεί χωρίς τή σύνδεση της μέ τή δω
ρική κατάκτηση ή, καλύτερα, τήν κατάκτηση τής
Ηλείας άπό τά βορειο-δυτικά φϋλα.
Ό Ηρακλής συνδέεται άμεσα μέ τήν ήρωϊκή
λατρεία τοϋ Σώστρατου· στον τάφο τοϋ ήρωα,
πού είδε ο περιηγητής ερχόμενος άπό τήν "Ηλιδα,
στην είσοδο τής πόλης, υπήρχε μιά στήλη όπου
εικονιζόταν ο ήρωας σέ ανάγλυφο (7.17.8)· ό Παυ
σανίας διευκρινίζει πώς ό ίδιος ό ήρωας ανήγειρε
αυτόν τον τάφο καί πώς οί κάτοικοι τής περιοχής
πραγματοποιούσαν θυσίες καί απέδιδαν στον συ
μπολίτη τους Σώστρατο ηρωικές τιμές.70 Ένα
πρόβλημα, ωστόσο, ανέκυψε μετά τήν ανακάλυψη,
στο δεύτερο μισό τοϋ 19ου αιώνα, μιας στήλης, σέ
δεύτερη χρήση, σέ ένα νεότερο κτίσμα τής Κάτω
'Αχαΐας, στά βορειοανατολικά τοϋ υψιπέδου, ση
μείο πού δέν έχει, φυσικά, καμιά σχέση μέ τήν
αρχική προέλευση τοϋ λίθου.71 Στο επιτύμβιο επί
γραμμα, πού χρονολογείται στο τέλος τοϋ 3ου π.Χ.
αιώνα (G. Kaibel, ArchZeit 33, 1875, 172-173)
επαινείται κάποιος Πολύστρατος γιά τό ήθος καί
τήν γεναιότητά του καθώς πολέμησε στο πλευρό
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τού Ηρακλή και υπήρξε, σύμφωνα με τήν επιγρα
φή, θύμα των ορμητικών Μολινιδών ό θάνατος
του προκάλεσε μέγα άλγος στον ήρωα, πού τον τί
μησε εξαιρετικά, όχι μόνον ανεγείροντας ένα τά
φο, άλλα αφιερώνοντας, σύμφωνα μέ τήν κρα
τούσα συνήθεια, και μια δέσμη βοστρύχων, «[χαίτην δ' άπλ]εκτον» (Moggi και Osanna 2000,283).
Τό γεγονός πώς ο νεκρός τού επιγράμματος
καλείται Πολύστρατος και οχι Σώστρατος οφείλε
ται κατά τους περισσότερους ερευνητές στή σύγ
χυση τών αντιγραφέων τού χειρογράφου τού
Παυσανία μέ έναν ομώνυμο του ολυμπιονίκη Σώστρατο από τήν Πελλήνη (Παυσ. 7.17.14). Ό
Osanna (1996, 34) δέν αποκλείει, ωστόσο, τήν πα
ράλληλη ύπαρξη τών δύο ονομάτων πού θα
άνηκαν σέ δύο διαφορετικές συνυπάρχουσες ή
διαδοχικές τοπικές παραδόσεις πού διεκδικούσαν
περισσότερες κώμες. Τό δεύτερο συνθετικό τού
ονόματος, Σώ-στρατος, μπορεί να υποδηλώνει,
κατά τον ίδιο, κάποια σχέση ανάμεσα στον ήρωα
και τήν πόλη Στράτο, υπόθεση πού ενισχύεται άπό
τή γειτνίαση τού τάφου προς τή Δύμη, πού παλαι
ότερα ονομαζόταν Στράτος κατά τον Στέφανο τον
Βυζάντιο-72 ο Σώστρατος θα μπορούσε να είναι
και ο επώνυμος τής φυλής Στρατίδας, ή οποία δη
μιουργήθηκε στή Δύμη μετά τον συνοικισμό
(Rizakis 1990α, 121-122). Ή λέξη στρατός υπάρχει
και στο όνομα Πολύ-στρατος και είναι πιθανόν ή
σημασιολογική προσέγγιση τών δύο ονομάτων νά
μήν είναι τυχαία.
Ό Σώστρατος-Πολύστρατος, συνοδός και συ
μπολεμιστής τού ήρωα, έπεσε στο πεδίον τής μά
χης —προφανώς στά άχαϊκο-ηλειακά σύνορα—
κατά τή διάρκεια τής σύγκρουσης τού Ηρακλή μέ
τους Ηλείους ήρωες Άκτορίονα καί Μολίονα. Ό
τάφος του βρισκόταν πάνω σέ αυτό τό δρόμο έξω
άπό τήν πόλη, πού ασφαλώς οδηγούσε στο Τείχος,
συνοριακό φρούριο άσκησης ϊσως τών έφηβων,
κατ' αναλογία τών παραδειγμάτων τής γνωστής
αυτής πρακτικής στην 'Αττική και Βοιωτία.73
Ό Osanna (1996, 49-50) δέν έχει άδικο πού
υπενθυμίζει ότι τό γεγονός οτι ό Σώστρατος-Πολύστρατος είναι ερωμένος τού Ηρακλή δέν είναι
άσχετο μέ τήν ομοφυλοφιλία καί γενικότερα τή
λατρεία τού ήρωα, στο πλαίσιο τού γυμνασίου·74
πράγματι, μετά τον Μέγα Αλέξανδρο, ό Ηρακλής
καί ô Έρμης καθίστανται «οι καθιδρυμένοι εν τώι
γυμνασίωι θεοί» (OGI330, στ. 63), δηλαδή οι θεοί
προστάτες τού γυμνασίου καί τού αθλητισμού·
αυτό ισχύει γιά τό σύνολο σχεδόν τού ελληνικού
κόσμου καί φυσικά καί γιά τή Δύμη, οπού βρέθηκε
καί σχετική επιγραφή.75 Σύμφωνα μέ τήν περι

γραφή τού Παυσανία ό τάφος τού Σώστρατου
πρέπει νά αναζητηθεί κοντά στά δυτικά κράσπεδα
τού υψιπέδου καί ειδικότερα πάνω στον αρχαίο
δρόμο πού οδηγούσε στην Ήλιδα. Ή ταύτιση τού
τάφου τού Σώστρατου μέ τό άψιδοειδές κτίσμα
στή θέση Άλούβαρδο, πού είχε παλαιότερα προ
ταθεί άπό τον Ά. Μάντη (ΑΛ 34, 1979 Χρονικά
153-154 καί είκ. 47γ) φαίνεται μάλλον απίθανη
(Rizakis 1992, 86)· ή θέση αυτή βρίσκεται κοντά
στο νοτιο-ανατολικό νεκροταφείο τής πόλης καί ή
περιοχή αυτή δέν φαίνεται νά έχει οιαδήποτε σχέ
ση μέ τον δρόμο πού οδηγούσε στην "Ηλιδα
(Rizakis 1992, 92, ύποσ. 4). 'Αντίθετα, πολύ περισ
σότερο πιθανή —καθόσον συμφωνεί καί μέ τις το
πογραφικές ενδείξεις τού περιηγητή— φαίνεται
μια θέση στά βορειοδυτικά του σημερινού οικι
σμού τής Κάτω Αχαΐας, πάνω στον αρχαίο δρόμο
πού οδηγούσε στην "Ηλιδα· στή θέση αυτή εντοπί
στηκε ένα ταφικό μνημείο.76
9. Επίλογος
Ή πενιχρή εικόνα τών λατρειών πού παραδί
δουν οι φιλολογικές πηγές εμπλουτίζεται μέ τά
επιγραφικά, νομισματικά καί αρχαιολογικά ευρή
ματα, άπό τά οποία διαφαίνεται ό σημαντικός ρό
λος τής 'Αρτέμιδος στο Πάνθεον τής Δύμης, όπως
συμβαίνει εξάλλου καί στις περισσότερες αχαϊκές
πόλεις (Lafond 1991). Ή λατρεία τής θεάς είναι
συνδεδεμένη μέ τήν περιοχή καί τις τοπικές ιδιαι
τερότητες, όπως είναι ή παρουσία τών ελών ή οι
δυσκολίες τής άμυνας καί τής ασφάλειας τών συ
νόρων. Ή 'Αθηνά, επίσης, τής οποίας ή λατρεία
παρουσιάζει μιαν αδιαμφισβήτητη παλαιότητα,
γνωστή ώς Λαρισαία καί κληδούχος, είναι ή πο
λιούχος τής Δύμης καί σχεδόν ή μόνη θεότητα πού
επιβιώνει καί διατηρεί ακόμα κάποιο κύρος καί
στά Αυτοκρατορικά χρόνια. Ό 'Απόλλων λατρεύ
εται μέ τό επίθετο «Έκατόμβαιος» στή Δυμαία
χώρα, καθώς καί στην ίδια τήν πόλη μέ άγνωστο,
όμως, επίθετο, πολύ πιθανόν μέ τήν ιδιότητα τού
έγγυητού τής πολιτικής ενότητας. Ή αγροτική λα
τρεία τής Δήμητρος, πού είναι γνωστή άπό τήν
Ελληνιστική περίοδο, δέν μνημονεύεται στή Ρω
μαϊκή εποχή, ενώ, αντίθετα, εκείνη τής 'Αφροδίτης
γνωρίζει κάποια αναγέννηση μετά τή δημιουργία
τής αποικίας τού Καίσαρα. Πολύ σημαντικές, καί
σαφώς τοπικού χαρακτήρα, εΐναι οι ηρωικές λα
τρείες τού Οίβώτα καί τού Σώστρατου-Πολύστρατου· ή τελευταία συνδέεται μέ τον Ηρακλή καί
τους μύθους πού αφορούν στή διαμάχη του μέ τον
Αυγεία. 'Αδιαμφισβήτητα νεότερες είναι οι λα-
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τρεϊες της Venus, της Μητρός Δινδυμήνης και τοϋ
"Αττιδος, καθώς και της Stata mater, οι όποιες
συνδέονται προφανέστατα με την εγκατάσταση τών
Ρωμαίων αποίκων, στο δεύτερο μισό τοϋ Ιου π.Χ.
αιώνα, και την ίδρυση της Colonia Julia Augusta
Dymaeorum. Γι' αυτό ή ενδελεχής εξέταση τους
ταιριάζει σε ενα διαφορετικό χρονολογικό καί
ιδεολογικό πλαίσιο, το όποιο θα παρουσιασθεί σε
μιαν άλλη ευκαιρία.

'Αθανάσιος Δ. Ριζάκης
Έθνικον "Ιδρυμα Ερευνών
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