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Tο πλήθος των λεγόμενων ιε-
ρών γάμων,2 της συμβολι-

κής δηλαδή ένωσης ανάμεσα στο
θεό και στον άνθρωπο,3 αποτε-
λούσε γονιμική ευλογία για τους
ανθρώπους και για τη βλάστηση.
Ήταν κατάλοιπο αρχέγονων ελλη-

νικών, πιθανότατα μητριαρχικών,
λατρειών της Mεγάλης Θεάς,4 της
Πότνιας, που γιορτάζονταν πανη-
γυρικά σε όλη την Ελλάδα και κα-
τά τους ιστορικούς χρόνους,5 συ-
σχετισμένοι κυρίως με την ιερογα-
μία του Διονύσου και τα μαγικά

δρώμενα ευφορίας. Για τους
προϊστορικούς χρόνους, ο J.G.
Frazer6 διατύπωσε την πειστική
άποψη ότι οι θυγατέρες των πρώ-
των θεϊκών βασιλιάδων, από τις
οποίες εξαρτιόταν η διαδοχή στο
θρόνο, βάσει μάλλον του μη-
τριαρχικού δικαίου, ήταν πάντα
και ιέρειες. Έτσι ο γάμος τους με
έναν ξένο, που με τον τρόπο αυτό
γινόταν βασιλιάς (όπως π.χ. ο Αι-
τωλός Τυδεύς7 έγινε βασιλιάς στο
Άργος της Πελοποννήσου όταν
παντρεύτηκε την κόρη του βασι-
λιά του Άργους Αδράστου), ήταν
μια τελετή όχι μόνο κοσμική, αλλά
και θρησκευτική. O γαμπρός γονι-
μοποιώντας τη βασιλοπούλα γονι-
μοποιούσε και τη θεά, που στη γη
την εκπροσωπούσε η κόρη του
βασιλιά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δη-
μιουργήθηκαν οι έννοιες του ιε-
ρού γάμου,8 καθώς και της μιμητι-
κής μαγείας, που χάρη στη γονι-
μοποίηση της θεάς εξασφαλίζει
τη γονιμότητα των χωραφιών και
των κοπαδιών.9

Τη μυθολογική ένδειξη του ιερού
γάμου του Διονύσου στην προϊ-
στορική Αιτωλία παρέχει ο μύθος
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σφορών στο Ιερό της Λαφρίας
Αρτέμιδος στην Καλυδώνα.19 Αυ-
τή η συμβολική χρήση του κά-
πρου στους ιστορικούς χρόνους
έλκει προφανώς την καταγωγή
της από μια αρχέγονη δοξασία,
πιθανώς τοτεμικής προέλευσης,
που θέλει τον κάπρο είτε σύμβολο
της ζωικής-ζωτικής δύναμης της
Μεγάλης Θεάς, είτε σύμβολο ιε-
ρογαμίας.20

Ότι ο κάπρος στην Αιτωλία υπήρ-
ξε ένα αρχέγονο φυλετικό σύμβο-
λο το υποδηλώνουν εμφανώς και
οι αρχαίες φιλολογικές πηγές21

που αναφέρουν ένα ελληνικό το-
πικό φύλο με την ονομασία Ύα-
ντες, οι οποίοι κατοικούσαν στο
νότιο τμήμα της Αιτωλίας, κατά τη
δεύτερη χιλιετηρίδα π.Χ.22 Στο πι-
θανότατα τοτεμικής προέλευσης
όνομα αυτού του λαού αναγνωρί-
ζουμε το ίδιο το όνομα του κά-
πρου: υς (υός) > Ύαντες.23

Ερμηνεία συσχετισμένη με γονιμι-
κές ιερουργίες καθώς και με τον
ιερό γάμο δίδεται και για το εθνι-
κό Αιτωλός-Αιτωλοί. Συγκεκριμέ-
να, το ερμηνευτικό σχήμα ετυμο-
λογίας του εθνικού αυτού ονόμα-
τος σχετίζεται από τον καθηγητή
Β. Λαμπρινουδάκη24 με το επίθετο
Aιτωλός και με τη θρησκευτική-
μυστηριακή «μονοσανδαλία» των

Αιτωλών, δηλαδή με το θρησκευ-
τικό έθιμο των Αιτωλών να φοράνε
στον πόλεμο μόνο ένα σανδάλι!
Αυτή η θρησκευτική-μυστηριακή
μονοσανδαλία των Αιτωλών πιθα-
νότατα εμπεριέχει ίχνη τοτεμικών
καταβολών, αφού οι μυθικοί αιτω-
λοί ήρωες που σχετίζονται με αυ-
τού του είδους τη «μονοσανδα-
λία», σχετίζονται και με τους μύ-
θους είτε για τον καλυδώνιο κά-
προ, είτε για τη θαυμαστή γέννη-
ση του Μελεάγρου, μύθους με εμ-
φανείς τις τοτεμικές τους ρίζες
και την αναγωγή των Καλυδωνίων
σε τοτεμικό πρόγονο, τον κάπρο.
Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτό το ερ-
μηνευτικό σχήμα η επωνυμία Aι-
τωλοί προέρχεται από τους θρη-
σκευτικούς θεσμούς των ίδιων
των Αιτωλών και ειδικά από το δι-
κό τους θρησκευτικό-μυστηριακό
έθιμο της μονοσανδαλίας. Η μο-
νοσανδαλία αυτή ήταν δική τους
μυστηριακή πίστη και δη έθιμον,
με το οποίο επιδιωκόταν ένα είδος
τελειότητας, δηλαδή η μεγαλύτε-
ρη ισχύς στον πόλεμο! Η πίστη και
το έθιμο αυτό των Αιτωλών, σύμ-
φωνα με τον Λαμπρινουδάκη,25

έχει σχέση με την ιδιάζουσα θέση
που κατέχει ο μηρός και γενικότε-
ρα το πόδι στην αρχαία ελληνική
θρησκεία. Δέχεται δηλαδή ο Λα-

του βασιλιά Oινέως της αιτωλικής
πόλης της Καλυδώνος10 (βλ. χάρ-
τη). O Oινεύς είναι ο πρώτος που
δέχτηκε το κλήμα ως δώρο του
Διονύσου. Λόγω του δώρου αυ-
τού και του ονόματός του βλέ-
πουμε στο πρόσωπο του Oινέα
τον Διόνυσο ως θεό του κρασιού,
και του προσδίδουμε το επίθετο
της ιδιότητάς του, δηλαδή Oινεύς
Διόνυσος. Σύζυγος του Oινέως εί-
ναι η Αλθαία, που παρουσιάζεται
στο μύθο και ως γυναίκα του Διο-
νύσου και που το όνομά της μαρ-
τυρεί μορφή της Γης.11 Στο γάμο,
έτσι, της Αλθαίας με τον Oινέα-
Διόνυσο έχουμε τη μυθική προβο-
λή ενός ιερού γάμου του Διονύ-
σου στη διονυσιακή πλέον λα-
τρεία της Καλυδώνος,12 κοιτίδας
του μητριαρχικής υφής μύθου
του Μελεάγρου.13

Αντίστοιχο μυθολογικό παράδειγ-
μα υπάρχει και στις τραγωδίες
Φοίνισσες και Ικέτιδες του Ευριπί-
δη,14 που περιγράφουν την άφιξη
στο Άργος του Τυδέα και του Πο-
λυνείκη, εξόριστων και των δύο
από την πατρίδα τους. O Άδρα-
στος τους δίνει τις δύο κόρες του
σε γάμο, γιατί αναγνωρίζει σ’ αυ-
τούς τον κάπρο και το λέοντα, τον
ερχομό των οποίων του είχε ήδη
προαναγγείλει ο χρησμός του
Απόλλωνα. O κάπρος, λοιπόν, μυ-
θικό αγρίμι ιδιαίτερα για τους Αι-
τωλούς, στην ευριπίδεια εκδοχή15

είναι το σύμβολο του Αιτωλού Τυ-
δέα. Αλλά και οι υπόλοιπες σχετι-
κές φιλολογικές μαρτυρίες για
τον κάπρο ως φυλετικό σύμβολο
των Αιτωλών είναι άφθονες και
έχουν ήδη μελετηθεί.16 Συνάμα,
αυτές οι φιλολογικές μαρτυρίες
υποστηρίζονται και από αρχαιο-
λογικά τεκμήρια: Σε νομίσματα17

του «κοινού των Αιτωλών» (Aιτωλι-
κή Συμπολιτεία) απεικονίζεται συ-
χνά ένας κάπρος, ή ένα στόμα κά-
πρου δίπλα στην αιτωλική λόγχη-
ακόντιο.18 Σιαγόνες κάπρου βρέ-
θηκαν επίσης μεταξύ των προ-
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μπρινουδάκης ότι υπάρχει μια
θρησκευτική/μυστηριακή, οργανι-
κή σχέση είτε μεταξύ της χωλείας
και της γέννησης από το πόδι, εί-
τε μεταξύ της δέσμευσης/δεσίμα-
τος του ποδιού και της γέννησης
από το πόδι. και ότι οι σχετικοί μύ-
θοι για θεούς ή ανθρώπους χω-
λούς, ή με δεμένα τα πόδια, ή μο-
νοσάνδαλους –αφού η μονοσαν-
δαλία αποτελεί άλλη μορφή δέ-
σμευσης του ποδιού–, συνδέονται
στενότατα αφενός μεν προς τη
μυστηριακή διάσπαση του θείου,
αφετέρου δε προς τη μυθική έκ-
φραση αυτής, δηλαδή τον ιερό
γάμο. 
Για να κατανοήσουμε, όμως, αυτό
το ερμηνευτικό σχήμα που προτεί-
νει ο Λαμπρινουδάκης σχετικά με
τη θρησκευτική/μυστηριακή προέ-
λευση του επιθέτου Αιτωλός προα-
παιτείται η «εν περιλήψει» καταγρα-
φή του θεωρητικού σχήματος πά-
νω στο οποίο βασίζει την ερμηνεία
του. Πρέπει δηλαδή να κατανοή-
σουμε τι σχέση έχουν με τα Μυ-
στήρια: α) η δέσμευση/δέσιμο του
ποδιού, β) η χωλεία και γ) η μονο-
σανδαλία. Επεξηγηματικά συμπλη-
ρώνουμε εδώ ότι, τόσο στη δέ-
σμευση/δέσιμο του ποδιού, όσο και
στη μονοσανδαλία, όταν λέμε ότι
το πόδι «δεσμεύεται», εννοούμε ότι 
δένεται με ράκη (κουρέλια), ή επι-
δέσμους (δέσμευση), ή με τον ιμά-

ντα από το σανδάλι (μονοσανδα-
λία), για να δηλωθεί ότι αυτό πά-
σχει συμβολικά. 
H μυστηριακή δέσμευση (περίδε-
ση) του ποδιού: Στις παραδόσεις
και τις λατρείες που αναφέρονται
στον ήρωα Λοκρόν, στον Aιτωλό
Oινέα, στον Aιτωλό Μελέαγρο,
στον ήρωα Αιτωλό, στον Τήλεφο,
τον Ίφικλο, τον Θράκα Λυκούργο,
την Ευρώπη κ.ά., η τρώση (πλήγω-
μα), η δέσμευση (περίδεση) του
ποδιού, ή η συμβολική μέσω της
μονοσανδαλίας δέσμευση (περί-
δεση) του ποδιού, αρρένων ως επί
το πλείστον ηρώων ή θεών, αποτε-
λεί, σε διάφορες παραλλαγές, κύ-
ριο γνώρισμα αυτών των λατρειών
και παραδόσεων. Σε μερικές περι-
πτώσεις αυτή η τρώση ή η δέ-
σμευση συντελείται με κάποιο κα-
τάλληλο γι’ αυτόν το σκοπό φυτό,
όπως είναι για παράδειγμα η
άκανθα και η άμπελος ή η λύγος
(λυγαριά), «εις το οποίον –φυτόν–
μεταμορφώνεται ενίοτε η θηλυκή
θεότητα με την οποία ο δεσμευό-
μενος ή τιτρωσκόμενος βρίσκεται
σε ερωτική σχέση».26 Στο μυθικό
αυτό γεγονός πρόκειται πάντοτε
για τον ίδιο τύπο ιερού γάμου,
στον οποίο η ένωση δύο θεϊκών
προσώπων βρίσκει τη μυστική της
έκφραση. Από την ένωση αυτή
γεννιέται μια νέα θεία μορφή, η
οποία χαρακτηριζομένη με τις
ίδιες ιδιότητες που είχαν και οι γο-

νείς της, παρουσιάζει την
ίδια ευπάθεια στο πόδι. Αυ-

τή η θρησκευτική ιδέα, ότι
δηλαδή με τη δέσμευση
(περίδεση) του ποδιού, ή
με την τρώση/ πλήγωμα

του ποδιού, και με τη συνακόλου-
θη αυτών διάσπαση συντελείται
ιερός γάμος, προήλθε, σύμφωνα
πάντα με τη θεώρηση του Β. Λα-
μπρινουδάκη,27 από την αρχέγονη
πίστη ότι υπάρχει σύμπτωση της
διάσπασης και του ιερού γάμου
για ευετηριακούς λόγους, εφόσον
ο ιερός γάμος «τελείται διά του
θανάτου του γονιμοποιούντος την
θήλειαν θεότητα άρρενος και της
καθόδου ταύτης εγκύου κατά τινα
τρόπον, εις την γην, ίνα εξ αυτής
αναδοθή, ως βλάστημα της γης, ο
γόνος του Ιερού Γάμου. Oι άνθρω-
ποι εμιμούντο τας ευετηριακάς
ταύτας θείας σχέσεις υποκαθι-
στώντες τον θεόν διά του Ιερείου
εις τελετάς, αι οποίαι, προσιταί εις
πάντας αρχικώς, κατέστησαν συν
τω χρόνω μυστηριακαί. O λέβης
της διασπάσεως εν τη λατρεία
απέβη μαγικός λέβης εις τας διη-
γήσεις. Η δε μίμησις του εξασφα-
λίζοντος την ευετηρίαν Ιερού Γά-
μου και των συνθηκών υπό τας
οποίας ούτος ετελείτο κατέστη
έθιμον, μαγικαί πλέον ενέργειαι,
διά των οποίων όμως επεδιώκετο
ο αρχικός σκοπός, δηλαδή η εκ
του γάμου τούτου προερχομένη
ευτυχία και διά την ιδιωτικήν ζωήν.
Και το πόδι δεν είναι ειμή το μέλος
εκείνο της διασπωμένης, δηλαδή
της βιαίως διαχωριζομένης, θεό-
τητας εις το οποίον δόθηκε μεγα-
λύτερη έμφαση».28 «Με μια πολύ-
πλοκη μυθική επεξεργασία απεδό-
θησαν εις το μέλος αυτό του σώ-
ματος γενικώς οι ευεργετικές ιδιό-
τητες ολόκληρου του θείου σώμα-
τος. Από το μέλος αυτό μάλιστα,
εις το οποίον περικλείεται η ζωή,
είναι φυσικόν εξάλλου να αναγεν-
νάται η θεότητα, η οποία στον μύ-
θο εμφανίζεται, ως προς (το μέ-
λος) αυτό, είτε ασθενής λόγω της
διασπάσεως (= χωλεία, τρώση) εί-
τε ισχυρή (=ταχύτητα ποδιού, πο-
δορραγείς πηγές) λόγω της ανα-
γέννησης, είτε ταυτοχρόνως ισχυ-
ρή και ασθενής, όπως στην περί-
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φέρει την επιγραφή
KAΛYΔΩ[NIΩN].
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σκηνής προπαρασκευαστικής για
την κυρίως μύηση, είτε πρόκειται
περί σκηνής των ίδιων των Μυστη-
ρίων, η σχέση της παράστασης
προς τα Μυστήρια είναι απαρα-
γνώριστη και το θείον ζεύγος φαί-
νεται κατά πάσα πιθανότητα έτοι-
μο για τον ιερόν γάμον, ο οποίος
αποτελεί το πρωτότυπον του τέ-
λους των Μυστηρίων.33

Με κλειδί, τώρα, την προαναφερ-
θείσα επεξηγηματική παρένθεση,
είναι κατανοητή πλέον η ερμηνεία
του καθηγητή Β. Λαμπρινουδάκη
για τη σχέση της μυστηριακής μο-
νοσανδαλίας των Αιτωλών με το
επίθετο Αιτωλός: στην Αιτωλία, μο-
νοσάνδαλος του αιτωλικού μύθου
υπήρξε ο ίδιος ο Αιτωλός (Ευριπ.,
Μελέαγρος, απόσπ. 516, Nauck,
2η έκδ.. πρβλ. Macr., Sat. 5.18.17).
Η μονοσανδαλία των Αιτωλών δεν
αποδιδόταν σε αυτούς υπό των πο-
λιτισμένων κοινωνιών, ούτε αποτε-
λούσε ατέλεια της ενδυμασίας
τους. Oι Αιτωλοί φορούσαν στη
μάχη μόνον ένα σανδάλι, γιατί κατ’

ουσίαν τους ενδιέφερε όχι το σαν-
δάλι αλλά ο ιμάντας (κορδόνι) του
σανδάλου. Δένοντας με τον ιμάντα
το πόδι τους, δεν στερέωναν
απλώς το σανδάλι, αλλά ήθελαν να
δηλώσουν –προς το θείον– ότι το
ένα τους πόδι έπασχε –συμβολικά
και μυστηριακά–, γι’ αυτό και ήταν
δέσμιο με τον ιμάντα. Με αυτήν
την έννοια, η μονοσανδαλία των Αι-
τωλών είναι μια άλλη μορφή ιε-
ρουργικής δέσμευσης του ποδιού.
Ως εκ τούτου, η επιδίωξή τους αυ-
τή να δηλώσουν, σε ώρα πολέμου,
προς το θείον συμβολικά το πάθος
του ποδιού τους πηγάζει από την
πίστη τους ότι για να αποκτήσει
δύναμη στον πόλεμο ένα μέλος
του σώματος, και από αυτό το μέ-
λος κατόπιν ολόκληρο το σώμα,
έπρεπε πρώτα το μέλος αυτό να
πάσχει. Διότι στα Μυστήρια το πά-
θος αυτό θεωρείται ως όρος για
την τελείωση του ασθενούς μέ-
λους και διαδοχικά ολόκληρου του
σώματος, αφού και το θείον στα
Μυστήρια πάσχει και αναγεννάται

3. Kαλλίπολις
(Kάλλιον): Συνολική
άποψη των
οικοδομικών
λειψάνων του
αρχαίου Kαλλίου,
που αποκάλυψαν
οι ανασκαφές του
Π. Θέμελη από το
1977 ως το 1979. 
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πτωση του ωκυπόδη αλλά ωκυμό-
ρου Αχιλλέως».29

H θεία/μυστηριακή χωλεία: Η θεία
χωλεία σχετίζεται με τη δέσμευση
του ποδιού, διότι και οι δύο –χω-
λεία και δέσμευση– αποτελούν
παράλληλες μορφές μύησης σε
μια απλούστερη και γενικότερη
ιερή διδασκαλία. Σε αυτήν, η χω-
λεία και η δέσμευση είναι συνυ-
φασμένες με την πίστη ότι το
εκούσιο ανθρώπινο πάθος εξανα-
γκάζει το θείον σε παραχωρήσεις.
O θεός εξαναγκάζεται να κάνει
παραχωρήσεις στον άνθρωπο
που πάσχει, που είναι δηλαδή χω-
λός ή έχει τιτρωμένο/πληγωμένο
ή δεμένο πόδι. Και η παραχώρηση
που κάνει το θείον συνίσταται
στην ανανέωση/αναγέννηση του
πάσχοντος μέλους, και άρα, στην
ανανέωση/αναγέννηση των δυνά-
μεων ολόκληρου του σώματος. Η
πίστη αυτή των Ελλήνων ερμη-
νεύεται μόνο με την εξομοίωση
του ανθρώπου προς το θείον,
«πάσχον και αναγεννώμενον κατά
αδήριτον ανάγκην διά του πά-
θους. Την αυτήν μόνον έννοιαν
δύναται να έχει και ο ακρωτηρια-
σμός –σύμβολον του πάθους–, με
το οποίον [πάθος] κάποιος εισέρ-
χεται εις την νέαν ανωτέραν ζωήν.
Η ιδέα ότι “πρέπει να αποθάνη τις
διά να ζήση” απετέλεσε πάντοτε
τον πυρήνα πάσης θρησκείας».30

H μυστηριακή μονοσανδαλία: Άλ-
λη μορφή δέσμευσης του ποδιού
αποτελεί η μονοσανδαλία, η οποία
συνδέεται αποφασιστικά με τα
Μυστήρια.31 Μια τέτοια περίπτω-
ση έχουμε στην τοιχογραφία32

του ζεύγους του Διονύσου και της
Αριάδνης στην έπαυλη Item (των
Μυστηρίων) παρά την Portam
Ercolamensem της Πομπηΐας (εικ.
1): O Διόνυσος, στηρίζοντας το
κεφάλι του στο στήθος της θεάς,
φοράει σανδάλιον μόνο στο αρι-
στερό πόδι, ενώ το σανδάλιον του
δεξιού ποδιού κείται υπό το θρόνο
της Αριάδνης. Είτε πρόκειται περί



–κατά αδήριτον ανάγκην– από το
πάθος του. Άρα, και στην περίπτω-
ση της αιτωλικής μονοσανδαλίας/
δέσμευσης του ποδιού, σύμβολον
του πάθους αυτού, έχουμε την
εφαρμογή εις τα Μυστήρια των αν-
θρώπων της πίστης ότι το «Θείον
πάσχει και αναγεννάται από το πά-
θος του, και κατά συνέπεια και το
εκούσιον ανθρώπινον πάθος εξο-
μοιώνει τον άνθρωπο προς το Θεί-
ον και το εξαναγκάζει εις παραχω-
ρήσεις, και στην προκειμένη περί-
πτωση στην αναγέννηση των πολε-
μικών δυνάμεων των Αιτωλών. Η
δέσμευση, κατά ταύτα, του ενός
ποδιού είναι στοιχείον διά του
οποίου αυτός που φέρει τα δεσμά
–ή το υπόδημα– έχει προοριστεί να
επικρατήσει». Αυτός, λοιπόν, πρέ-
πει να είναι, αποφαίνεται ο Β. Λα-

μπρινουδάκης,34 ο λόγος για τον
οποίο η μονοσανδαλία/δέσμευση
του ποδιού εφαρμοζόταν ως έθιμο
των Αιτωλών.35

Το έθιμο, όμως, αυτό των Αιτω-
λών, αποφαίνομαι εγώ, εύκολα
τους πρόσθεσε δίπλα στο εθνικό
Αιτώλιος/Αιτωλός, προερχόμενο
ετυμολογικά και έχοντας πιθανό-
τατα τοτεμική καταβολή από το
πτηνό αιγωλιός ή αιτωλιός, όπως
έχω καταδείξει,36 και το επίθετο
Αιτωλός. Tο επίθετο αυτό μπο-
ρούσε όχι μόνο να ταιριάξει, αλλά
και να ταυτιστεί με το εθνικό τους,
διότι και η μονοσανδαλία των Αι-
τωλών αποδείχθηκε πλέον προ-
σφάτως όχι μόνο ότι έχει σχέση
με τη θρησκευτική σφαίρα, αλλά
και ότι αποτελεί κληρονομιά αρχέ-
γονων τελετουργικών πρακτικών

των Αιτωλών.37 Την απόδειξη μάς
την προσφέρει, ανάλογα βεβαίως
με την ταυτοποίηση της παράστα-
σης που φέρει, ένα πήλινο σφρά-
γισμα (εικ. 2).38 Tο σφράγισμα αυ-
τό βρέθηκε, στις ανασκαφές που
διενεργήθηκαν από τον Πέτρο
Θέμελη στην αρχαία πόλη Καλλί-
πολη της Αιτωλίας (εικ. 3),39 στην
«οικία του Αρχείου»40 (εικ. 4) (συ-
γκεκριμένα στο χωριό Βελούχοβο
(Κάλλιον) στον ποταμό Μόρνο
[Δάφνο], βλ. χάρτη), και μελετή-
θηκε από τον Πάντο Πάντο.41

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση
του Πάντου, φέρει μια απεικόνιση
της Λαφρίας Αρτέμιδος ως Κυνη-
γού, που έχει το αριστερό πόδι
γυμνό, γεγονός που, κατά την
Claudia Antonetti,42 παραπέμπει
στο θέμα του μονοσανδαλισμού
και επιβεβαιώνει τον μυητικό χα-
ρακτήρα του εθίμου, αφού αντα-
ποκρίνεται και στα τελετουργικά
στοιχεία της λατρείας της Λα-
φρίας Αρτέμιδος. Σύμφωνα όμως
με μια δεύτερη φωτογράφιση του
ίδιου σφραγίσματος, ο Πάντος
σημειώνει ότι «όπως διαπιστώθη-
κε με άλλη φωτογραφική λήψι και
ισχυρή μεγέθυνσι, ανάμεσα στα
πόδια της θεάς έχομε τον πίσω
κορμό ενός κυνηγόσκυλου. Κυνη-
γόσκυλο, αλλά σε διαφορετική
στάσι, έχομε και στα περισσότερα
νομίσματα της Πάτρας». Τον ίδιο
σκεπτικισμό επαναλαμβάνει και
το 1988 σε ομόλογη ανακοίνωσή
του43 στο ΧΙΙ Διεθνές Συνέδριο
Κλασικής Αρχαιολογίας στην
Αθήνα. Συνεπώς παραμένει υπό
αίρεση αν η επί του σφραγίσμα-
τος αυτού απεικονιζομένη θεά
Λαφρία Άρτεμις έχει το αριστερό
πόδι γυμνό. Εμείς όμως είμαστε
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε και
τις δύο εκτιμήσεις, αν και προσω-
πικά κλείνω προς την άποψη ότι
το πιθανότερον είναι να πρόκειται
για «το αριστερό πόδι γυμνό». 
Από την άλλη, η Antonetti44 εύ-
στοχα παρατηρεί ότι ο μυητικός

4. Aεροφωτογραφία
της οικίας IV «του
Aρχείου», στην
αρχαία Kαλλίπολη
που κάλυψε η
τεχνητή λίμνη του
Mόρνου.
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Θέρμο Αιτωλίας (βλ. χάρτη). O να-
ός του Απόλλωνος Λυσείου, βρί-
σκεται ανατολικά του μεγάλου να-
ού του Θερμίου Απόλλωνος·52

σώζεται μόνο το νότιο μέρος του
σηκού με δύο εισόδους σε βαθύ
πρόναο και πρόσταση κιόνων.53

Το όνομα του θεού βρέθηκε χα-
ραγμένο σε ορόσημη λίθινη πλά-
κα που όριζε τον ιερό χώρο τον
αφιερωμένο στον Λύσειο Απόλλω-
να.54 Είχε και αυτός ξύλινα στοι-
χεία, ντυμένα με πήλινα αρχιτε-
κτονικά μέλη. Στα θραύσματα των
μετοπών αναγνωρίζονται μορφές
ζώων. Ειδικά όμως σε μία από τις
μετόπες του ναού αυτού σώζεται
ένα απόσπασμα «ερωτικού συ-
μπλέγματος»: δύο φιγούρες, αρ-
σενική και θηλυκή ενώνονται ερω-
τικά (εικ. 5). Η ερμηνεία που δίνει
στην παράσταση αυτή η Antonetti
είναι η εξής: «Αν πρέπει να δούμε
στον αναπαριστώμενο Ιερό Γάμο
την ένωση ενός ηρωικού ζευγαρι-
ού μάλλον παρά θεϊκού, η μυθική
δυναστεία του Oινέα και της
Αλθαίας θα μπορούσε να μας δώ-
σει πολλά παραδείγματα. O Klinz
παρατήρησε τον χθόνιο χαρακτή-
ρα ενός σημαντικού μέρους των
ηρώων των σχετιζομένων με τις
οικογένειες που βασιλεύουν στην
Καλυδώνα και στην Πλευρώνα με
πρώτο τον Μελέαγρο που τον
βλέπουμε να συναντάει τον Ηρα-
κλή στον Άδη, σε ένα απόσπασμα
(αριθμ. 25) του “Καταλόγου των
γυναικών” του Ησιόδου και σε
έναν χαμένο διθύραμβο (Διθύρ. ΙΙ)
του Πινδάρου. Η άλλη δυνατότη-
τα είναι να σκεφτούμε έναν από
τους πολυάριθμους Ιερούς Γά-
μους του Ηρακλή, αυτόν που στην
Αιτωλία τον θέλει σύζυγο της Δη-
ιάνειρας, αφού δάμασε τον Αχε-
λώο, ο οποίος ήθελε κι αυτός το
χέρι της κόρης του βασιλιά της
Καλυδώνος. Το γεγονός ότι στο
διθύραμβο που προαναφέραμε, ο
Ηρακλής συναντά τον Μελέαγρο
στον Άδη, προτού παντρευτεί την

αδελφή του Δηιάνειρα, ενδυναμώ-
νει την ιδέα ενός δεσμού μεταξύ
Ιερογαμίας και χθόνιων λατρειών
στην αιτωλική μυθολογία».55

Τέλος, στο γενικότερο συμπέρα-
σμα στο οποίο καταλήγω είναι ότι
η προϊστορική επιχώρια αιτωλική
λατρεία και θρησκεία εμφαίνει ότι
στο χώρο της Αιτωλίας θα πρέπει
να διαβιούσε μια φυλετική κοινω-
νία πιθανότατα μητριαρχικά οργα-
νωμένη, με μητριαρχικά νόμιμα,
μητριαρχικό δίκαιο και μητριαρχι-
κούς θρησκευτικούς θεσμούς, κα-
τάλοιπα των οποίων συναντάμε
ακόμα και στους ιστορικούς χρό-
νους.56 Το γεγονός έχει βέβαια επι-
σημανθεί και από άλλους ερευνη-
τές,57 οι οποίοι παράλληλα επιση-
μαίνουν ότι δεν είναι τυχαία η ισό-
τιμη θέση που απολαμβάνει η αι-
τωλή γυναίκα και κατά τους ιστορι-
κούς χρόνους και ιδιαίτερα στους
χρόνους της Αιτωλικής Συμπολιτεί-
ας.58 Όπως, επίσης, δεν είναι τυ-
χαίο το ότι σε έναν σχετικό αιτωλι-
κό μύθο ο κατήγορος του αρνητή
των μητριαρχικών νομίμων και μη-
τροκτόνου Oρέστη, όταν αυτός,
κατά το μύθο, δικαζόταν ενώπιον του
Αρείου Πάγου στην Αθήνα, είναι ο
Aιτωλός ή Aκαρνάν Περίλαος, γιος
του Ικάριου και της Περίβοιας, και
αδελφός της Πηνελόπης.59
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Την αρχαιολογική μαρτυρία της
ιερουργίας του ιερού γάμου στην
Αιτωλία μάς τη δίνει η ζωγραφική
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5. Aπόσπασμα
«ερωτικού
συμπλέγματος»,
όπου δύο
φιγούρες, αρσενική
και θηλυκή,
ενώνονται ερωτικά,
από τη μετόπη του
αρχαϊκού ναού του
Λυσείου
Aπόλλωνος στο
ιερό του Θέρμου
Aιτωλίας.
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6. δυτική στοά, 
7. βουλευτήριο, 
8. νότια στοά, 
9. αγωγός.
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36. Bλ. τη δική μου ερμηνευτική θεωρία
για την ετυμολογική προέλευση του ονό-
ματος Αιτώλιος/Αιτωλιός/Αιτωλός/ Αιγω-
λιός από το πτηνό Αιγωλιός/Ατωλιός, στο
Νεραντζής, Προϊστορικές φυλετικές λα-
τρείες…, ό.π., σ. 73, 134-138, 147, 167. 
37. H επισήμανση της Antonetti, ό.π., σ.
114-117.
38. Πήλινα σφραγίσματα με προτομές
ποικίλων μορφών που ήταν προσαρτη-
μένα με κλωστή σε έγγραφα που περι-
είχαν συνθήκες των Καλλιπολιτών με
άλλες πόλεις ή εμπορικές συμφωνίες.
Oι σφραγίδες (συνήθως μεταλλικές)
πατούνταν σε κομμάτι καθαρού πηλού,
το οποίο ψηνόταν. Κάθε φορά που ετοι-
μαζόταν επίσημο έγγραφο το σφράγι-
σμα προσαρτιόταν σ’ αυτό για να το κα-
ταστήσει αυθεντικό. Oι Καλλιπολίτες
φύλαγαν τα έγγραφα αυτά σε ειδικό

δωμάτιο όπου βρέθηκαν μόνο τα σφρα-
γίσματα όχι και τα ίδια τα έγγραφα, για-
τί η ύλη τους ήταν φθαρτή (N. Παπαχα-
τζής, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις,
τόμ. 5: Βοιωτικά και Φωκικά, Aθήνα 1981,
σ. 377). 
39. P. Themelis, «Das Archivhaus in Kal-
lipolis, Aetolien», Wohnen in der klassis-
chen Polis - Symposium, November
1978, Berlin 1979, σποράδην· Πέτρος
Θέμελης, «Ausgrabungen in Kallipolis
(Ost-Aitolien), 1977/78», ΑΑΑ 12/2
(1979), σ. 245-279. Πρβλ.: Πάντος, ό.π.,
σ. 286-287, αρ. σφραγίσματος 238, πίν.
32· ο ίδιος, «Das Wappen von Kalydon.
Ein Beitrag zur Identifizierung des Sta-
tuentypus der Artemis Laphria», Πρακτι-
κά του ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής
Αρχαιολογίας, Αθήνα, 4-10.9.1983, τόμ.
2, σ. 167-172, 168, πίν. 31.1. 

Eλληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών,
Aθήνα 1970, τόμ. 1, σ. 361-362· ο ίδιος,
Peuples Pr hell niques d’origine Indo-
Europ enne, Aθήνα 1977, σ. 281.
22. Antonetti, ό.π., σ. 97.
23. Στο ίδιο.
24. Λαμπρινουδάκης, ό.π., σ. 17-18.
25. Στο ίδιο.
26. Στο ίδιο.
27. Στο ίδιο.
28. Στο ίδιο, σ. 65-66.
29. Στο ίδιο.
30. Στο ίδιο, σ. 22.
31. Στο ίδιο, σ. 23.
32. Στο ίδιο, πίν. 2.
33. Στο ίδιο, σ. 17-23 και κυρίως σ. 23.
34. Στο ίδιο, σ. 52. Πρβλ.: Νεραντζής,
Προϊστορικές φυλετικές λατρείες…, ό.π.,
σ. 94, 115-118, 140-141, 143· Νεραντζής,
«Όψεις της φυλετικής κοινωνίας…», ό.π.
35. O R. Graves (ό.π., τόμ. 4, μύθος
148, σ. 287-288), αναφερόμενος στη
μονοσανδαλία των Αιτωλών, δίνει μια
στρατιωτικής φύσεως ερμηνεία, την
οποία η C. Antonetti (ό.π., σ. 114-117)
ανατρέπει με βάσιμα επιχειρήματα.
Γράφει συγκεκριμένα ο Graves: «Oι Αι-
τωλοί πολεμιστές ήταν ξακουστοί λό-
γω της συνήθειάς τους να φορούν μό-
νο στο αριστερό τους πόδι σανδάλι
στις μάχες (Μακρόβιος v 8-21, σχολια-
στής στον Πίνδαρο Πυθιονίκ. Δ 133)
[...]. Για ποιο λόγο φορούσαν το σαν-
δάλι από τη μεριά της ασπίδας και όχι
του σπαθιού ίσως εξηγείται με το γε-
γονός ότι το αριστερό πόδι το προέ-
βαλλαν στην εκ του συστάδην μάχη,
ώστε να κλοτσήσουν ευκολότερα στα
αχαμνά τον αντίπαλο. Έτσι το αριστε-
ρό έγινε το “εχθρικό πόδι” με το οποίο
δεν πατούσαν ποτέ το κατώφλι στο
σπίτι των φίλων τους. Αυτή η παράδο-
ση επέζησε και στην σύγχρονη Ευρώ-
πη: Ξεκινώντας για πόλεμο οι στρατιώ-
τες προβάλλουν πάντοτε το αριστερό
τους πόδι». Σημειωτέον ότι το έθιμο
της μονοσανδαλίας εφαρμοζόταν και
υπό των Ερνίκων και, στους ιστορικούς
πλέον χρόνους, υπό των Πλαταιέων
(πρβλ. Eυριπ., Μελέαγρος, απόσπ. 516·
Θουκ. 3.22.2· Λαμπρινουδάκης, ό.π., σ.
52· Νεραντζής, Προϊστορικές φυλετι-
κές λατρείες…, σ. 94, 115-118, 140-
141, 143· Νεραντζής, «Όψεις της φυ-
λετικής κοινωνίας…», ό.π.).

7. Πανοραμική
άποψη του ιερού
στον Θέρμο
Aιτωλίας. 
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40. Παπαχατζής, Παυσανίου Ελλάδος
Περιήγησις, ό.π., σ. 372-379, εικ. 411
στη σ. 374. 
41. Πάντος, Τα σφραγίσματα…, ό.π., σ.
286-287, αριθ. σφραγίσματος 238,
πίν. 32.
42. Antonetti, ό.π., σ. 117.
43. Πάντος, «Das Wappen…», ό.π. 
44. Στο ίδιο, σ. 116.
45. Frazer, The Golden Bough, ό.π., σ.
311 κ.ε. (Η παραπομπή από τον Πανα-
γή Λεκατσά, Πίνδαρος, μετάφραση και
ερμηνευτικά, Aθήνα 21960, σ. 162, σχό-
λιο στο στίχο 88: «“μονοσάνταλος”. Την
εξήγησή του το στοιχείο τη βρίσκει στο
έθιμο να ποδαίνονται μόνο από το ένα
πόδι, ή να βγάζουν το ένα πόδεμα σε
κρίσιμη ώρα. Τα παραδείγματα από την
αρχαιότητα βλέπε τα στον Frazer και
στον Heckenbach, De Nuditate sacra
sacrisque Vinculis (RGVV IX.3) 44
κ.εξ.»).
46. J.J. Bachofen, Das Mutterrecht, Basel
31948, σ. 541 (η παραπομπή από Βασί-
λειο Λαμπρινουδάκη, ό.π., σ. 25, σημ. 4).
47. Γύρω στα 191 π.Χ., ο Λατίνος Πλαύ-
τος παρουσιάζει επί σκηνής την κωμω-
δία Poenulus. Η υπόθεση της κωμω-
δίας αυτής εξελίσσεται στην πόλη Κα-
λυδώνα της Αιτωλίας και χαρακτηριστι-
κά αναφέρεται, μόνο σε αυτή ανάμεσα
στις άλλες γραμματειακές πηγές, η
ύπαρξη ενός «ιερού της Αφροδίτης με
ιερόδουλες»· πρβλ. Antonetti, ό.π., σ.
122· Borneman, ό.π., σ. 355· Thomson,
ό.π., σ. 35· Νεραντζής, Προϊστορικές
φυλετικές λατρείες…, ό.π., σ. 117. Την
περίπτωση αυτή της ιεροδουλίας δεν
την αναφέρει ο Ανδρέας Λεντάκης στο
βιβλίο του Ιερή πορνεία (Αθήνα 1990).
48. Bλ. σχετικά Παναγής Λεκατσάς, O
λαβύρινθος, Aθήνα 1973, σ. 50· Bor-
neman, ό.π., σ. 355. Thomson, ό.π.,
σ. 35. 
49. Νεραντζής, Η χώρα των Αιτωλών,
ό.π., σ. 75. 
50. Κ. Ρωμαίος, ΑΔ 2 (1916), σ. 180.
51. Ι. Παπαποστόλου, «Ανασκαφή
Θέρμου», Το Έργον της Aρχαιολογι-
κής Eταιρείας 1993, σ. 44-58· ο ίδιος,
«Η ελληνιστική διαμόρφωση του Ιε-
ρού και της Αγοράς των Αιτωλών στον
Θέρμο», Φηγός: Τιμητικός τόμος για
τον καθηγητή Σωτ. Δάκαρη, έκδοση
του Πανεπιστημίου Iωαννίνων, Ιωάννι-

να 1994, σ. 509-522· Iωάννης Νερα-
ντζής, «O ρόλος των τοπικών αγροτι-
κών ιερών στη θεσμική κατοχύρωση
της επικράτειας εκάστης κώμης των
Αιτωλών», Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Ιστο-
ρικού και Αρχαιολογικού Συνεδρίου Αι-
τωλοακαρνανίας, Αγρίνιο 29-31.3.2002,
Aγρίνιο 2004, σ. 103-136, κυρίως 108-
109· Μαρία Σταυροπούλου-Γατσή, «Η
αρχαία κατοίκηση γύρω από τη λίμνη
Τριχωνίδα της Αιτωλίας», Πρακτικά Α΄
Διεθνούς Συνεδρίου Ρούμελης «για τον
πολιτισμό και την ανάπτυξη», Λαμία
14-17.9.2001, σ. 359-378, εικ. 2· Αιτω-
λοακαρνανία: Τόποι - Μνημεία - Ιστο-
ρία, έκδοση της Ιστορικής & Αρχαιο-
λογικής Εταιρείας Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας, Αγρίνιο 1995, πανοραμική
άποψη του Θερμίου Ιερού στη σ. 52·
Γιάννης Καρύτσας, Θέρμο (Αρχαιολο-
γικός Oδηγός), έκδοση του Συλλόγου
των εν Αθήναις Θερμίων και του Δή-
μου Θέρμου, 1997, πανοραμική άπο-
ψη του Θερμίου Ιερού στη σ. 2.
52. Βλ. Antonetti, ό.π., σ. 154, 185-192.
53. Στο ίδιο, σ. 204-205.
54. IG IX I2, 1, επιγραφή 81. Πρβλ.
Antonetti, ό.π., σ. 185.
55. Antonetti, ό.π., σ. 189. Πρβλ. Νε-
ραντζής, Προϊστορικές φυλετικές λα-
τρείες…, ό.π., σ. 117-118.
56. Bλ. σχετικά M. Nilsson, Ελληνική
λαϊκή θρησκεία, Aθήνα 1966, σ. 3· N.
Πλάτων, Κρητομυκηναϊκή θρησκεία,
Αθήνα 1967, σ. 7, και 11-12.
57. Βλ. Στέλλα Γεωργούδη, «Η διαιώ-
νιση του μητριαρχικού μύθου στο έρ-
γο του Π. Λεκατσά», Διαβάζω 166
(1987), σ. 44· M. No , Phoinix, Ilias und
Homer, σ. 56 κ.ε. (η παραπομπή από
Kακριδή, ό.π., σ. 9, σημ. 3), 67 κ.ε., η
οποία όχι μόνο παραδέχεται την πα-
ρουσία μητριαρχικών στοιχείων στην
ιστορία του Μελεάγρου, αλλά δοκιμά-
ζει να την ενισχύσει και με άλλα επι-
χειρήματα. Bλ. επίσης I.Θ. Kακριδής
(επιμ.), Ελληνική Μυθολογία, Eκδοτική
Aθηνών, Aθήνα 1986, τόμ. 3, σ. 153-
162 (κυρίως σ. 155) και 194-195·
Borneman, ό.π., σ. 151, 199, 201.
58. Γ. Κατωπόδης, Αιτωλική Συμπολι-
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λογίας και Ιστορίας, Αθήνα 1968, σ.
400-401, λ. «Περίλαος».

52

Πηγές εικόνων

Eικ. 1: Σ. Λυδάκης, Aρχαία ελληνική ζω-
γραφική, Mέλισσα, Aθήνα 2002, σ. 235.
Eικ. 2, 4: Π. Πάντος, Tα σφραγίσματα
της Aιτωλικής Kαλλιπόλεως, 1985, σ.
286-287, πίν. 32, αριθ. σφραγίσματος
238 και πίν. 2α αντίστοιχα.
Eικ. 3: N. Παπαχατζής, Παυσανίου
Eλλάδος Περιήγησις, τόμ. 5: Bοιωτικά-
Φωκικά, Aθήνα 1981, σ. 377, πίν. 411.
Eικ. 6: I. Παπαποστόλου, «Aνασκαφή
Θέρμου», Tο έργον της Aρχαιολογι-
κής Eταιρείας 1993, πίν. 66, σχέδιο: Γ.
Διαμαντόπουλος.
Eικ. 7: M. Σταυροπούλου-Γατσή, «Η
αρχαία κατοίκηση γύρω από τη λίμνη
Τριχωνίδα της Αιτωλίας», Πρακτικά Α΄
Διεθνούς Συνεδρίου Ρούμελης «για τον
πολιτισμό και την ανάπτυξη», Λαμία 14-
17.9.2001, σ. 364, εικ. 2. 

Sacred Wedding and Fertility
Rites in Ancient Aetolia
Ioannis Y. Nerantzis

Mythical indications as well as archaeo-
logical evidence related to the Sacred
Wedding or hierogamy, that is, the sym-
bolic union of gods and humans, have
been located in the area of prehistoric
and historic Aetolia.
The mythical indications of the rite of hi-
erogamy in ancient Aetolia refer to the
coupling of Queen Althaea, Oineas’ con-
sort, with the god Dionysos in the town
of Calydon in Aetolia; to the savage
boar, the tribal symbol of the Aetolians;
to the monosandalia (wearing a single
sandal), typical habit of the Aetolians and
their mythical patriarch Aitolos which
symbolized their own mystic faith in and
expression of the Sacred Wedding; to
the Hieroduleia or Sacred Prostitution of
the Temples, exercised in Aphrodite’s
temple in Calydon.
The archaeological evidence is supplied
by one of the decorated metopes of the
Archaic temple dedicated to Apollo
Lyseios or to Artemis at Thermo in
Aetolia that survives in fragments and
shows the “erotic union” of a male and
a female figure. 


