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ΙΙΙ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

                              (πρώτο ήμισυ) 

 

 

Α.  Πέμπτη 5 – Κυριακή 8 Οκτωβρίου 

                                               Σπάρτη 
 

                        [Περιγράφεται σε χωριστή κοινοποίηση] 

 

 

 

Β.   Πέμπτη 12- Κυριακή 15 Οκτωβρίου 

                 Δωδώνη και Νότια Πίνδος 

 
              Εις αναζήτηση της Ελληνικής ρίζας από το Πελασγικό 

υπόστρωμα. Η περιοχή μεταξύ Τόμαρου (και του Πτελεού, της 

δυτικώτερης οροσειράς της Ηπείρου από Αμβρακικού μέχρι των κατά την 

Κέρκυρα τόπων) και άνω ρου του Αχελώου, περί τον αράσσοντα Άραχθο, 

Μολοσσίς και Αθαμανία και Περραιβία, αρχέγονη έδρα των Δωριέων, 

κοιτίδα του Ελληνισμού. [Σελλοί και Έλληνες, σέλας και Ελένη και Γέλας, 

από αρχική ρίζα Fελ(λ)- , βέλος και έλη, ακτίνα θερμού φωτός]. 

 

                 … περὶ τὴν Ἑλλάδα τὴν ἀρχαίαν. αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ περὶ Δωδώνην 

καὶ τὸν Ἀχελῷον. οὗτος γὰρ πολλαχοῦ τὸ ρεῦμα μεταβέβληκεν. ᾤκουν 

γὰρ οἱ Σελλοὶ ἐνταῦθα καὶ οἱ καλούμενοι τότε μὲν Γραικοὶ νῦν δ’ 

Ἕλληνες. 

                                 Αριστοτέλης, Μετερεωλογικά, Α 352a33-b3 

 

Απορρώξ από αυτό το στέλεχος ήσαν οι Φθιώτες που στην Ιλιάδα 

ονομάζονται (οι μόνοι) Έλληνες: 



 

                     νῦν αὖ τοὺς ὅσοι τὸ Πελασγικὸν Ἄργος ἔναιον 

                     οἵ τ’ Ἄλον οἵ τ’ Ἀλόπην οἵ τε Τρηχῖν’ ἐνέμοντο, 

                     οἵ τ’ εἶχον Φθίην ἠδ’ Ἑλλάδα καλλιγύναικα, 

                     Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καἰ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί. 

                                        Ιλιάς (Κατάλογος), Β 681-4 

 

Ο Αχιλλεύς, Μυρμιδών Αχαιός, την επισημότερη και ιερώτερη ευχή του 

την κάνει προς τον μακρινό Δωδωναίο Πελασγικό Δία:  

 

                      Ζεῦ Fάνα Δωδωναῖε, Πελασγικέ, τηλόθι ναίων, 

                      Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου, ἀμφὶ δὲ Σελλοί 

                      σοὶ ναίουσ’ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι. 

                      ἠμὲν δή ποτ’ ἐμὸν Fέπος ἔκλυες εὐξαμένοιο, 

                      τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ’ ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν, 

 

                                               Ιλιάς Π 233—7 

 

Στην περιοχή αυτή ήταν η αρχέγονη έδρα των Δωριέων. Ανάμνησή της 

φέρουν τα ονόματα δύο πολιχνών από την τετράπολη της Δωρίδας, 

Πίνδος και Βοίον. (Στράβων, Θ 4, 602.21-7 Meineke). Βοίον είναι ο 

τεράστιος ορεινός όγκος που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της Στερεάς 

Ελλάδας, από την νότια Πίνδο μέχρι τον Παρνασσό και την Οίτη 

(Στράβων, Ζ, Fr. 6, 454.15-25 Meineke). [Σημάδι σε δεύτερο επίπεδο της 

αρχικής διαμονής και γεωγραφικής τοπολογικής ταυτότητας αποτελούν 

οι Βοιές (περί την Νεάπολη) του Λακωνικού κόλπου].   

 

[Για τα γεωγραφικά των Δωριέων προ της Καθόδου, και τις μετακινήσεις 

τους δείτε τις δυο μελέτες μου «Περί Δωρίδος, Α’ - ή η Μορφή ως Τόπος» 

και «Περί Δωρίδος, Β’ - … Ερινεόν ηνεμόεντα: το Πνεύμα των Ορέων, 

Οικήσεις και Μετοικήσεις, Μοναί και Πρόοδοι», στην σειρά «Ο Χαρακτήρας 

της Δωρικής Ταυτότητας του Ελληνισμού», μέρη ΧΙΙ και ΧΙΙΙ αντίστοιχα 

(ανευρίσκονται εύκολα στον ιστότοπο, τμήμα Research Projects”, 

κατηγορία «Δωρικές Μελέτες»]. 

 

Θα ερευνήσουμε τον χωρολογικό χαρακτήρα της ρίζας του Ελληνισμού, 

και θα επικεντρωθούμε στην μείζονα και πολυσήμαντη θρησκειολογική 

και πολιτισμική διάσταση του χώρου  που μας παρέχει η Δωδώνη. 

 

         

      
 


