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Εικ. 1. Αεροφωτογραφία του ιερού των Μεγάλων Θεών από ανατολικά (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, φωτ. Ν. Στουρνάρας).
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Μνημεία που σχετίζονται
με θέαση και ακρόαση
στο Ιερό των Μεγάλων Θεών
(κατά χρονολογική ακολουθία)
Το κείμενο που ακολουθεί γράφηκε ειδικά για τα μέλη του Διαζώματος, τα οποία θα επισκεφθούν τη
Σαμοθράκη1 και το μυστηριακό Ιερό των Μεγάλων Θεών (εικ. 1) στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 στο πλαίσιο
της Ι΄ Γενικής Συνέλευσης· προϋποθέτει μια προγενέστερη ανάγνωση του ενημερωτικού τριπτύχου της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου που διανέμεται στους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου.
Ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι το Ιερό των Μεγάλων Θεών αποτελεί έναν δύσκολο
ερμηνευτικά χώρο, όπου τα λίγα σχετικά αρχαία κείμενα που έχουμε στη διάθεσή μας, στις περισσότερες
περιπτώσεις δεν συμφωνούν με την αρχαιολογική τεκμηρίωση. Οι ερμηνείες που παρουσιάζονται
στο κείμενο αυτό παρέχουν μια συνολική κριτική επισκόπηση των προτάσεων που έχουν διατυπωθεί
μέχρι σήμερα, ενώ για όσους ενδιαφέρονται να ψάξουν το θέμα παραπέρα παρατίθενται οι σχετικές
παραπομπές και βιβλιογραφικές αναφορές.
Τα μνημεία του Ιερού των Μεγάλων Θεών που σχετίζονται με θέαση και ακρόαση, βρίσκονται όλα, με
μόνη εξαίρεση το Θέατρο, στην κεντρική ρεματιά του αρχαιολογικού χώρου, ανάμεσα στο Ανατολικό και
Κεντρικό Ρέματα και ανάμεσα στον Ανατολικό και Δυτικό Λόφο, φυσικά χαρακτηριστικά που δεσπόζουν
από πολλές απόψεις στη λατρεία. Η θέαση και η ακρόαση που τα συνδέει σχετίζονται με τις διαδικασίες
της μύησης καθώς και με την ετήσια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή των Διονυσίων.

1. Για την πολιτιστική εξέλιξη στο νησί βλ. ΜΑΤΣΑΣ και ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 2001 και MATSAS 2014. Για μια διαχρονική θεώρηση της
θρησκείας στα προϊστορικά και ιστορικά χρόνια βλ. MATSAS 2010.
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1. Ο Θεατρικός Κύκλος (25· εικ. 2)2, ο οποίος είναι το αρχαιότερο (τέλος 5ου ή αρχές 4ου αι. π.Χ.)
σωζόμενο μνημείο στο Ιερό των Μεγάλων Θεών, ίσως συνδεόταν με μία καθαρτήρια προπαρασκευή
ή την προκαταρκτική μύηση, πριν τις τελετές μύησης στην κεντρική ρεματιά του ιερού. Ενώ τα αρχαία
κείμενα και η επιγραφική μαρτυρία δεν μας διαφωτίζουν για τα δρώμενα στο εσωτερικό του, η θέση και
το σχήμα του Θεατρικού Κύκλου (25) ευνοούν κάποιες συγκεκριμένες υποθέσεις. Από αρχαιολογική
άποψη, τρία είδη αντικειμένων που βρέθηκαν στο στρώμα καταστροφής του θεατρικού συγκροτήματος
είναι ενδεικτικά της λειτουργίας του χώρου: λυχνάρια, κωνικά κύπελλα και ένας κυλινδρικός βωμός.3
Τα λυχνάρια που πιθανότατα κρατούσαν οι συμμετέχοντες στις τελετές, επιβεβαιώνουν την πληροφορία των αρχαίων κειμένων, τα οποία αναφέρουν πυρσούς, ότι τα μυστήρια τελούνταν τη νύκτα. Ο
μεγάλος αριθμός των κωνικών κυπέλλων που προέρχονται από την περιοχή νότια του Βαθμιδωτού
Αναλημματικού Τοίχου (18) και το ανάλημμα νότια του Αναθήματος των Φιλίππου Γ΄ και Αλεξάνδρου
Δ΄ (24), χρησιμοποιούνταν για προσφορές. Ο βωμός που αποκαθίσταται από τον ανασκαφέα του J.
R. McCredie στο κέντρο της ορχήστρας,4 κάνει τη χρήση του Θεατρικού Κύκλου (25) συμβατή με μία
αρχική θυσία, ενώ παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο μικρών εισαγωγικών θυσιών. Εκτός από προσφορές και μικρές θυσίες που υπαινίσσονται τα αρχαιολογικά ευρήματα, ο Θεατρικός Κύκλος (25)
αποτελεί ιδανικό τόπο κοινοποίησης οδηγιών για τις τελετουργίες μύησης που θα ακολουθούσαν. Η
Susan Cole5 έχει συνδέσει τον Θεατρικό Κύκλο (25) με praefatio sacrorum (πρόρρησιν μυστηρίων),
όπως περιγράφεται από τον Λίβιο6 (μία εισαγωγή στις τελετουργίες όπου αποκλείονταν οι ακατάλληλοι
υποψήφιοι). Σ’ όλα τα παραπάνω, δηλ. προσφορές, θυσίες, λήψη ιερών οδηγιών, θα μπορούσαμε να
προσθέσουμε τραγούδι, χορό και ιερά δρώμενα βασισμένα στην ηρωική μυθολογία της Σαμοθράκης,
δρώμενα τα οποία συνδέονται άμεσα με κυκλικό χώρο στην αρχαία Ελλάδα.
Πρόσφατα ο Kevin Clinton, ο οποίος μελετά τη θρησκεία στο πλαίσιο των τελικών δημοσιεύσεων των
ανασκαφών στο Ιερό των Μεγάλων Θεών,7 πρότεινε8 τον Θεατρικό Κύκλο (25) ως χώρο τέλεσης της
εισαγωγικής μύησης, η οποία αποτελούνταν από την καθαρτήρια τελετουργία της θρονώσεως, όπως
αποκαθίσταται κυρίως στον Εὐθύδημο του Πλάτωνος (277d, 5 – e, 2), στους Λόγους του Δίωνος
Χρυσοστόμου (12, 33, 2-7) και στα Γεωγραφικὰ του Στράβωνος (10, 3, 7)· η θρόνωσις περιελάμβανε Κορύβαντες χορευτές οι οποίοι περιέβαλαν τον καθισμένο μυούμενο, δημιουργώντας μεγάλο
θόρυβο, κτυπώντας κύμβαλα και τύμπανα και κραυγάζοντας με τέτοιο τρόπο για να προκαλέσουν

2. Οι μαύροι τονισμένοι αριθμοί αναφέρονται στην αρίθμηση της κάτοψης του ενημερωτικού τριπτύχου της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Έβρου που διανέμεται στους επισκέπτες του Ιερού των Μεγάλων Θεών.
3. Βλ. Samothrace 9 (υπό έκδοση).
4. McCREDIE 1968, 219· πρβλ. Burkert 1993, 180.
5. COLE 1984, 26.
6. Samothrace 1, 48: 116.
7. Samothrace 12 (υπό έκδοση).
8. CLINTON 2003, 62 κ. ε.
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Εικ. 2. Αεροφωτογραφία της περιοχής του Θεατρικού Κύκλου (25· Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, φωτ. Ν. Στουρνάρας).
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αποπροσανατολισμό, τρόμο, έκπληξη και θαυμασμό.9 Το επιχείρημα του Κ. Clinton για την τοποθέτηση της θρονώσεως στον Θεατρικό Κύκλο (25) επικεντρώνεται στην τελετή της εισαγωγικής μύησης ως
αναγκαίας προϋπόθεσης για την παραπέρα πορεία μέσα στο ιερό. Προτείνει λοιπόν ότι οι μυούμενοι
κάθονταν με δεμένα μάτια στο κέντρο της ορχήστρας καθώς οι ιερείς χόρευαν γύρω τους τον χορό των
Κορυβάντων με τραγούδι και μουσική, ενώ στις βαθμίδες έστεκαν παρακολουθώντας την τελετουργία ἐπόπται (=αυτοί που είχαν πάρει ήδη μέρος στην τελετή). Πάντως, η ανοικτή θέση του Θεατρικού
Κύκλου (25) αντιβαίνει στην περιγραφή του Δίωνος περί μυστικοῦ τινος μυχοῦ, κριτήριο που έλαβε
υπόψη του ο Walter Burkert προτείνοντας τη Θόλο της Αρσινόης Β΄ (20) ως τον χώρο στον οποίο
γινόταν η τελετουργία της θρονώσεως.10 Αρχικά ο λιθόστρωτος χώρος της ορχήστρας του Θεατρικού
Κύκλου (25), πλαισιωνόταν από πέντε σειρές ομόκεντρων βαθμίδων, με χωρητικότητα γύρω στα 240
όρθια άτομα που συμμετείχαν στην τελετουργία. Αυτή η μορφή του Θεατρικού Κύκλου (25) παρήγαγε
ένα πολύ ειδικό αποτέλεσμα οργανώνοντας τους συμμετέχοντες σε μία κυκλική σχέση του ενός με τον
άλλο, μία ουσιαστική σχέση η οποία αναπαραγόταν σε κάθε μύηση. Η κλειστή μορφή σταματά την
κατευθυνόμενη κίνηση, εστιάζοντας τους συμμετέχοντες προς τα μέσα σε μία κοινή εμπειρία με την
οποία άρχιζε η μύησή τους. Εδώ οι μυούμενοι δεν παρακολουθούσαν μόνο τη δράση στην ορχήστρα,
αλλά πέρα απ’ αυτή τους συμμυούμενούς τους, σε έναν χώρο που διέλυε τη διάκριση ανάμεσα στα
δρώμενα και τους θεατές. Έτσι οι ξένοι που είχαν κάνει μεγάλο ταξίδι έρχονταν για πρώτη φορά σε
επικοινωνία. Η έξοδος από το ιερό ήταν επίσης το ίδιο σημαντική με την είσοδο σ’ αυτό· και στην έξοδο
ο Θεατρικός Κύκλος (25) έπαιζε καθοριστικό ρόλο: ήταν ο τελευταίος χώρος συγκέντρωσης, όπου οι
πρόσφατα μυημένοι αναλογίζονταν την αλλαγή στη ζωή τους πριν ξαναμπούν στην καθημερινότητα.
Η δύναμη της αρχιτεκτονικής να μετατρέπει την εμπειρία της αναχώρησης πήρε σάρκα και οστά με την
κατασκευή του Πρόπυλου του Πτολεμαίου Β΄ (26).11 Η νέα τους συλλογική ταυτότητα θα άντεχε τις
δοκιμασίες και δυσκολίες του μέλλοντος.
Με τη λειτουργία του Θεατρικού Κύκλου (25) συνδέονται άμεσα ή έμμεσα το Κτίριο από Αργούς Λίθους,
το Ανάθημα των Φιλίππου Γ΄ και Αλεξάνδρου Δ΄, το Ιωνικό Προστώο, η Ιερή Οδός, οι Εξέδρες Μνημείων
και ο Βαθμιδωτός Αναλημματικός Τοίχος.

9. Ο Nock (1941) ήταν ο πρώτος ο οποίος υπέθεσε ότι η θρόνωσις συνιστούσε την εισαγωγική μύηση, αλλά πρότεινε ότι
γινόταν σε μία κυκλική εξέδρα στο «Ἀνάκτορον» (23), η οποία αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι ήταν μεσαιωνικό ή νεότερο
ασβεστοκάμινο. Για χωρία που συνδέουν τη Σαμοθράκη με τους Κορύβαντες ή Κουρήτες, και την τελετουργία του εκστατικού
χορού που συνοδευόταν από θόρυβο, βλ. Samothrace 1, 97: 214· 97-98: 215· 98: 216· 98-99: 217· 99-100: 219. Επίσης, Samothrace 1, 15: 31· 32: 69· 34: 73· 65: 142· 72: 151· 73: 157· 74-75: 162· 75: 163· 77: 168· 78: 169· 78: 170· 79: 170a· 79:
171· 103: 226a. Για τα ονόματα που είχαν οι Σαμόθρακες θεοί στις αρχαίες πηγές (Κορύβαντες, Κουρήτες, Κάβειροι, Διόσκουροι,
Δάκτυλοι, Τελχίνες και Penates) βλ. Hemberg 1950, 304-205.
10. BURKERT 1993, 185-186 και 2002, 55.
11. Βλ. Samothrace 10.
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Το Κτίριο από Αργούς Λίθους (2ο τέταρτο 4ου αι. π.Χ.· δεν φαίνεται στο σχέδιο της κάτοψης του αρχαιολογικού χώρου) ήταν σε χρήση μέχρι την κατασκευή του Αναθήματος των Φιλίππου Γ΄ και Αλεξάνδρου
Δ΄ (24) που κατασκευάστηκε στη θέση του, αποτελώντας πιθανόν χώρο αποθήκευσης αναθημάτων και
λατρευτικών σκευών σε σχέση με την τελετουργία στον Θεατρικό Κύκλο (25).
Το εξάστυλο πρόστυλο Δωρικό κτίριο που είναι γνωστό ως Ανάθημα των Φιλίππου Γ΄ και Αλεξάνδρου
Δ΄ (24· 323-317 π.Χ.), επειδή αφιερώθηκε στους Μεγάλους Θεούς από τους διαδόχους του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, τον ετεροθαλή αδελφό του Φίλιππο Αρριδαίο και το νήπιο Αλέξανδρο που γεννήθηκε
μετά τον θάνατό του. Η πρόσοψη έχει κατασκευαστεί από μάρμαρο Πεντέλης12, ενώ η κρηπίδα, ο πίσω
και οι πλευρικοί τοίχοι από μάρμαρο Θάσου.13 Σήμερα σώζεται μόνο τμήμα του μωσαϊκού δαπέδου
του εσωτερικού χώρου. Το Ανάθημα αποτελούσε πιθανότατα ένα είδος υπόστεγου στον Ανατολικό
Λόφο.
Το Ιωνικό Προστώο (33· τέλος 3ου – αρχές 2ου αι. π.Χ.) είναι ένας τετράστυλος πρόστυλος ή ένας
δίστυλος ἐν παραστάσιν ναΐσκος ή ιερό κτίριο που πιθανόν ήταν ταυτόχρονα χώρος συγκέντρωσης-θέασης και έκθεσης αναθημάτων. Το Ιωνικό Προστώο (33) προστέθηκε στη δυτική πλευρά του
Αναθήματος των Φιλίππου Γ΄ και Αλεξάνδρου Δ΄ (24) σε άμεση επαφή με την Ιερή Οδό. Το προστώο
κατασκευάστηκε σχεδόν στο σύνολό του από Θασίτικο μάρμαρο, ενώ από μάρμαρο Προκοννήσου
είναι τα κιονόκρανα.
Η Ιερή Οδός συνέδεε την αρχαία πόλη με το κέντρο του ιερού· πριν την κατασκευή (285-281 π.Χ.)
του Προπύλου Πτολεμαίου Β΄ (26), οι μελλοντικοί μύστες διέσχιζαν την κοίτη του Aνατολικού Ρέματος
μέσω ενός ανυψωμένου δρόμου. Αφού ολοκλήρωναν την τελετουργία στον Θεατρικό Κύκλο (25), οι
μυούμενοι έβγαιναν από την ορχήστρα του τελευταίου χρησιμοποιώντας έναν διάδρομο ανάμεσα στις
βαθμίδες της βορειοδυτικής πλευράς. Στο πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ. ο διάδρομος αυτός έκλεισε με
βαθμίδες και η Ιερή Οδός μετατοπίστηκε γύρω από το βόρειο χείλος του βράχου. Η δεύτερη μεγάλη
τροποποίηση στην Ιερή Οδό υπήρξε η κατασκευή της μνημειακής βαθμιδωτής πρόσβασης από το

12. Η ανάθεση ενός τέτοιου κτιρίου στο Ιερό των Μεγάλων Θεών υπήρξε μία κίνηση για τη διασφάλιση της νομιμότητας των
φυσικών διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον θρόνο. Η πρόσοψη με την επιβλητική αναθηματική επιγραφή,
ΒΑΣΙΛΕΙ|ΣΦΙΛΙΠΠΟΣ|Α[ΛΕΞΑΝ]Δ[Ρ]|Ο[ΣΘΕΟΙΣΜΕΓ]|Α[ΛΟΙΣ]
αποτελούσε την εποχή εκείνη την πρώτη εικόνα όσων έμπαιναν στο ιερό. Ήταν δηλωτική της συνεχιζόμενης βασιλικής
προστασίας και υποστήριξης του διεθνούς νησιωτικού ιερού, η σημασία του οποίου είχε αρχίσει να αυξάνεται δραματικά το
β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ., πολύ πιθανόν με τη χορηγία του ίδιου του Φιλίππου Β΄. Η B. Wescoat (2003, 114) έχει εκφράσει την
άποψη ότι η πρόσοψη του Αναθήματος λειτουργούσε ως ένα εμφατικό οπτικό αντίδοτο απέναντι στις Αθηνοκεντρικές βλέψεις
του Δημοσθένη και άλλων κατά της ‘Ελληνικότητας’ των Μακεδόνων. Επιπρόσθετα, με την ανάθεση της επίβλεψης των δύο
συνεργείων (ενός Αττικού και ενός Θασίτικου) του έργου σε έναν Πελοποννήσιο (κοσμοπολίτη, σύμφωνα με τη Wescoat 2016,
125), οι δυο συμβασιλείς, ο Περδίκας, ως προστάτης των δύο υπεξούσιων βασιλέων, και, μετά τον θάνατό του, οι Αντίπατρος
και Πολυπέρχων, ως ἐπιμεληταὶ τῆς βασιλείας, συνέδεσαν το κτίριο με τις μυθικές τους ρίζες στην Πελοπόννησο.
13. WESCOAT 2003.
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Πρόπυλο Πτολεμαίου Β΄ (26). Μία τελευταία βελτίωση αφορούσε την ομαλοποίηση, λιθόστρωση και
συγκράτηση της Ιερής Οδού (τέλος 4ου αι. – αρχή 2ου αι. π.Χ.), ένα τμήμα της οποίας σώζεται σήμερα
σε σχετικά καλή κατάσταση διατήρησης. Όπως και σε άλλα αρχαία Ελληνικά ιερά, η Ιερή Οδός ήταν
πολύ κατάλληλη για έκθεση αναθηματικών και αναμνηστικών μνημείων.
Καθώς ο Ανατολικός Λόφος φιλοξενούσε αναθήματα στους Μεγάλους Θεούς, στη νοτιοδυτική περίμετρο των ομόκεντρων βαθμίδων του Θεατρικού Κύκλου (25) κατασκευάστηκαν από το 317 π.Χ. μέχρι
το τέλος του 2ου αι. π.Χ. δύο ανοικτά τόξα: ένα ομόκεντρο με τον Θεατρικό Κύκλο (25) αποτελούνταν
από τις έξι Εξέδρες Μνημείων, οι οποίες στήριζαν φυσικού μεγέθους χάλκινα αγάλματα και στήλες· το
άλλο αποτελούνταν από τον Βαθμιδωτό Αναλημματικό Τοίχο (18), ο οποίος προστέθηκε στην όψιμη
Ελληνιστική περίοδο (β΄ μισό 2ου αι. π.Χ.) σχηματίζοντας μία νέα εξωτερική εξέδρα, η οποία φιλοξένησε επίσης αναθέσεις γλυπτών, ενώ αύξησε κατά 220 τον αριθμό των συμμετεχόντων στις τελετουργίες
της εισαγωγικής μύησης στον Θεατρικό Κύκλο (25).
2. Κτίριο του Τελετουργικού Χορού (17· εικ. 3). Μία από τις τελευταίες αρχιτεκτονικές ανακαλύψεις
στο Ιερό των Μεγάλων Θεών είναι η νέα αποκατάσταση του Κτιρίου του Τελετουργικού Χορού, το
οποίο μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστό ως το Τέμενος14, δηλαδή ένας ορθογώνιος περίβολος με ένα
κομψό Ιωνικό προστώο ή ‘πρόπυλο’ στη βορειοανατολική του γωνία. Η P. Lehmann, βασισμένη στις
εντυπωσιακές ομοιότητες ενός κεφαλιού νέου άνδρα σε όψη τριών τετάρτων που κοσμούσε ένα αποσπασματικό κάλυμμα φατνώματος από την οροφή του «Προπύλου του Τεμένους» με τα γλυπτά της
Τεγέας, θεώρησε τον μεγάλο Παριανό γλύπτη και αρχιτέκτονα Σκόπα15 υπεύθυνο για τη σχεδίαση του
«Προπύλου» και απέδωσε στον τελευταίο και το εργαστήριό του τις γλυπτές μορφές της διακόσμησής
του, συμπεριλαμβανομένης και της αρχαϊστικής ζωφόρου με τις χορεύτριες.16 Όμως, οι νεότερες αρχαιολογικές έρευνες του J. R. McCredie17 έδειξαν ότι το κτίριο ήταν ένα μεγάλο μαρμάρινο κλειστό κτί-

14. Βλ. Samothrace 5, 39 κ. ε. Το κτίριο που ονομάστηκε από τον A. Conze der alte Tempel, ο Αρχαίος Ναός, ταυτίστηκε από τον
ίδιο ως το Ἀνάκτορον (CONZE et al. 1880, 27).
15. Η υπόθεση για την παρουσία έργου του Σκόπα στο Ιερό των Μεγάλων Θεών περιστρέφεται γύρω από την αναφορά του
Πλινίου (Samothrace 1: 160) “Is fecit Venerem et Pothon qui Samothrace sanctissimis caerimoniis coluntur” που μπορεί να
αποδοθεί στα Ελληνικά «Αυτός (ο Σκόπας) έκανε τα (αγάλματα των) Αφροδίτης και Πόθου τα οποία λατρεύονται στη Σαμοθράκη
με τις πιο ιερές τελετές». Πρβλ. Samothrace 5, 145 κ. ε., 276-287· MARCONI 2013, 383 κ. ε.· WESCOAT 2013, 246 κ. ε. Αν
η Αφροδίτη ενσωμάτωνε το κεντρικό γυναικείο στοιχείο της λατρείας, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ο Πόθος αντιστοιχούσε
στο ανδρικό, που συνήθως ταυτίζεται με τον ιθυφαλλικό Ερμή. Ο HEMBERG (1950, 85, 94) θεωρεί τον Πόθο του Πλινίου, τον
Ἄττιν (Samothrace 1: 144) και τον Ἀδὰμ (Samothrace 1: 147, 148), εκδοχές του ιθυφαλλικού Ερμή, ο οποίος αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο της λατρείας στη Σαμοθράκη. Η P. Lehmann τοποθέτησε το άγαλμα της Αφροδίτης και του Πόθου μέσα στον
ανοικτό περίβολο (Samothrace 5, 287), ενώ η B. Wescoat (2013, 257) θεώρησε πιθανή τη θέση του στην ανατολική αίθουσα
του κτιρίου, όπως η κάτοψη του τελευταίου οριστικοποιήθηκε με τη νεότερη ανασκαφή του J. R. McCredie.
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Εικ. 3. Αποκατάσταση κάτοψης του Κτιρίου του Τελετουργικού Χορού (17· γύρω στο 340 π.Χ.· σχέδιο J. R. McCredie και J. Kurtich).
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ριο που είχε ένα προστώο στη βορειοδυτική στενή
πλευρά (εικ. 4)· το προστώο αυτό είχε ένα κεντρικό
τμήμα σε εσοχή, το οποίο πλαισίωναν δύο πτέρυγες
σε προεξοχή και οδηγούσε σε δύο αίθουσες που
τις χώριζε τοίχος, ίσως με κιονοστοιχία στο ανώτερο τμήμα του, η οποία επέτρεπε την οπτική επαφή
ανάμεσα στις δύο αίθουσες. Η δυτική αίθουσα είχε
μαρμάρινο δάπεδο, ενώ η ανατολική είχε δάπεδο
σε ελαφρά ψηλότερο επίπεδο στρωμένο με μωσαϊκό από αποπελεκήματα μαρμάρου. Το Κτίριο του
Τελετουργικού Χορού φαίνεται ότι ήταν το μεγαλύτερο μαρμάρινο κτίριο στο ιερό και έφερε πλούσια
Εικ. 4. Υποτραχήλιο κίονα προστώου του Κτιρίου του
γλυπτή διακόσμηση: μεγάλα φυτικά ακρωτήρια18,
Τελετουργικού Χορού (17· γύρω στο 340 π.Χ.· Αρχαιολογικό
αετωματικά ανάγλυφα19, μία περίτεχνη οριζόντια
Μουσείο Σαμοθράκης· Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης –
σίμη20, ανάγλυφα φατνώματα στην οροφή του προΜουσείο Ακρόπολης, φωτ. Σ. Μαυρομμάτης).Kurtich).
στώου21, και τη γνωστή ζωφόρο με τις νέες γυναίκες
που χορεύουν (εικ. 5)22, στην οποία οφείλει το κτίριο
το σημερινό του όνομα. Ο θριγκός που περιλαμβάνει τριταινιωτό επιστύλιο, ζωφόρο, γεισίποδες και
μονόλιθο γείσο-υδρορρόη περιέβαλε όλο το κτίριο23. Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, όπως η κάτοψη
του προστώου με την προεξοχή των πτερύγων, το υποτραχήλιο των κιόνων, η διακοσμημένη ζωφόρος, ή ο συνδυασμός γεισηπόδων και ζωφόρου στον θριγκό24, αποσυνδέουν το κτίριο από αυτά που
σχετίζονται με τον Σκόπα στη Τεγέα, την Έφεσο, την Αλικαρνασσό και την Πάρo, και το συνδέουν με την
υβριδική μορφή της αρχιτεκτονικής της Μακεδονίας.25 Η P. Lehmann είχε προτείνει ότι ο ‘περίβολος’

16. Samothrace 5, 145-146, 276-289. Πάντως, η γλυπτή διακόσμηση του Κτιρίου του Τελετουργικού Χορού και ιδιαίτερα η
αρχαϊστική ζωφόρος με τις εκατοντάδες των χορευτριών δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί έργο του εργαστηρίου του Σκόπα· ίσως
θα ταίριαζε περισσότερο στην πραγματικότητα αν δεχτούμε ότι δείχνει την απήχηση της τέχνης του γλύπτη στην περιοχή αυτή
του Αιγαίου.
17. LEHMANN 1998, 73-78· WESCOAT 2010, 22-30.
18. Samothrace 5, 264-265.
19. Samothrace 5, 262-264.
20. Samothrace 5, 67-72.
21. Samothrace 5, 75-76, 139 κ. ε., 148-172.
22. Samothrace 5, 172-262· MARCONI 2010.
23. Samothrace 5, 113 κ. ε.
24. Για τα παράλληλα των αρχιτεκτονικών συστατικών του προστώου βλ. Samothrace 5, 89-147.
25. Βλ. WESCOAT 2013, 259.
26. Samothrace 5, 288-289.
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Εικ. 5. Η καλύτερα διατηρούμενη πλίνθος της ζωφόρου που περιέτρεχε το Κτίριο του Τελετουργικού Χορού (17)· η πλίνθος
αυτή ήταν τοποθετημένη στο αριστερό τμήμα της κεντρικής εσοχής του προστώου (γύρω στο 340 π.Χ.· Αρχαιολογικό Μουσείο
Σαμοθράκης· Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης – Μουσείο Ακρόπολης, φωτ. Σ. Μαυρομμάτης).

ήταν προσιτός τόσο σε μυημένους όσο και σε αμύητους και ότι χρησιμοποιούνταν για την εκτέλεση
τελετουργικών χορών, και στη διάρκεια της ετήσιας γιορτής για την παράσταση ενός τελετουργικού
δράματος με τον γάμο του Κάδμου και της Αρμονίας26. Πιο πρόσφατα ο K. Clinton ταύτισε το Κτίριο
του Τελετουργικού Χορού με το Τελεστήριο του Ιερού των Μεγάλων Θεών με βάση το μέγεθος, την κεντρική θέση και την πρωιμότητά του27. Η πρόταση αυτή αποτελεί τμήμα μίας νέας αποκατάστασης των
τελετουργιών της μύησης, η οποία διαφέρει σημαντικά από αυτή που έχει προτείνει ο K. Lehmann.28
Σύμφωνα με τον Clinton, ο οποίος πιστεύει ότι η τελετή στη Σαμοθράκη έπαιρνε τη μορφή της αναζήτησης της Αρμονίας που κατέληγε στην ἐπιφάνειά29της μαζί με τον απαγωγέα της και τους αδελφούς
της, η ζωφόρος πρέπει να αντανακλά την τελετουργία στο εσωτερικό του, ενώ συμφώνησε με τη P.
Lehmann ότι ο χορός μπορεί να ερμηνευτεί ως γαμήλιος χορός που αναφέρεται στον γάμο του Κάδμου
και της Αρμονίας.30 Ωστόσο, η περιοχή του Κτιρίου του Τελετουργικού Χορού ήταν τόπος τελετουργιών
οι οποίες περιλάμβαναν θυσίες ζώων και προσφορές από τον 7ο αι. π.Χ.31 Η χρήση της περιοχής αυτής
για θυσίες συνεχίστηκε με τη δημιουργία δύο βόθρων άγνωστης χρονολόγησης (Αρχαϊκή περίοδος;)32
που προορίζονταν για προσφορές ή το χύσιμο του αίματος των θυμάτων. Το επόμενο στάδιο της λατρευτικής χρήσης αυτής της περιοχής αντιπροσωπεύεται από την κατασκευή στο τρίτο τέταρτο του 4ου

27. CLINTON 2003, 61 κ. ε.
28. Βλ. Samothrace 3, II, 3-50 (το κείμενο αυτό του K. Lehmann γραμμένο το 1959 αποτελεί την εκτενέστερη δημοσιευμένη
συμβολή του για τη θρησκεία στο Ιερό των Μεγάλων Θεών· όπως είναι γνωστό, πολλές από τις απόψεις του K. Lehmann
αμφισβητούνται σοβαρά σήμερα).
29. Πρβλ. CLINTON 2004.
30. Samothrace 5, 288.
31. Samothrace 5, 267-270· MARCONI 2010, 124-125.
32. CONZE et. al. 1880, 15–16, 21–22, πίν. IV-VII· Samothrace 5, 17-18, 26-27, 44, 271· MARCONI 2010, 125.
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αι. π.Χ. του κτιρίου που είναι γνωστό σήμερα ως το Κτίριο του Τελετουργικού Χορού, στο κέντρο της
δυτικής αίθουσας του οποίου, κοντά στην είσοδο, υπήρχαν δύο ανοίγματα στο δάπεδο, επίσης βόθροι,33 οι οποίοι σχετίστηκαν με τη λατρεία της Κυβέλης, της Ηλέκτρας και των παιδιών της. Τη χθόνια
φύση της λατρείας στη δυτική αίθουσα υποδηλώνει κατά μία άποψη και η χαμηλότερη σε σχέση με
το προστώο στάθμη του δαπέδου, υψομετρική διαφορά που απαιτούσε τρία σκαλοπάτια μετά την είσοδο.34 Όμως, η υψομετρική αυτή διαφορά θα μπορούσε να σχετίζεται και με τη φυσική διαμόρφωση
της κεντρικής ρεματιάς του ιερού ή στο γεγονός ότι στο ανώτερο επίπεδο γινόταν κάποια τελετουργία
ή άλλη παράσταση την οποία παρακολουθούσαν οι μύσται στο χαμηλότερο επίπεδο35, όπως στο
Τελεστήριο της Λήμνου. Πάντως, τα στοιχεία τελετουργικής δραστηριότητας που βρέθηκαν στο κτίριο
μαζί με λίγα κατασκευαστικά παράλληλα είναι συμβατά και με τη χρήση του για «θυσίες και επίσημες
συγκεντρώσεις».37
Το μεγαλύτερο τμήμα, αν όχι όλη η διακόσμηση της ζωφόρου (εικ. 5) αποτελούνταν από μία συνεχή
και ομοιόμορφη ροή χορευτριών, οι οποίες κινούνται σε δύο κατευθύνσεις, αρχίζοντας στη νοτιοδυτική γωνία και συγκλίνοντας προς το κέντρο της πρόσοψης, στη βορειοδυτική στενή πλευρά, όπου
η ζωφόρος είχε χορεύτριες οι οποίες κινούνταν σε δύο κατευθύνσεις.38 Μόνο ένα τμήμα (1/10) της
αρχικής έκτασης της ζωφόρου διασώζεται, με συνολικό μήκος 14-15 μ., ενώ το αρχικό μήκος της
εκτιμάται σε 114-115 μ. που περιλαμβάνουν 912-920 χορεύτριες. Τη ζωφόρο απαρτίζει ένα πλήθος
από χορούς, καθώς η απεικόνιση των χορευτριών διαρθρώνεται σε μία σειρά από μικρές και μεγάλες
ομάδες – οκτώ και εννιά μορφές για κάθε ομάδα, κάθε μία από τις οποίες, ένας ανεξάρτητος χορός,
αποτελείται από μία μουσικό-χορεύτρια (χορηγός) που ακολουθείται από χορεύτριες. Οι πόλοι των
νέων γυναικών στη ζωφόρο εκτός της έμφασης του τελετουργικού χαρακτήρα της ενδυμασίας τους,
χαρακτηρίζουν επίσης τους χορούς τους ως τελετουργία στο πλαίσιο της λατρείας της Μεγάλης Μητέρας.39 Η P. Lehmann πρότεινε έναν συνδυασμό της λατρευτικής με τη μυθολογική ερμηνεία: ο τελετουργικός χορός αναφέρεται στον γάμο του Κάδμου και της Αρμονίας, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε
να αποτελεί το μυθολογικό αρχέτυπο για τους τελετουργικούς χορούς της ετήσιας καλοκαιρινής γιορτής.40 Η χρήση του αρχαϊστικού ρυθμού στην ένδυση υπαινίσσεται ένα σεβάσμιο παρελθόν. Ανάμεσα
στις χορεύτριες της ζωφόρου υπάρχουν τρεις μουσικοί που παίζουν κιθάρα, διπλό αυλό και τύμπανο,

33. Βλ. Samothrace 5, 82 και MARCONI 2010, 125.
34. MARCONI 2010, 125.
35. Βλ. CLINTON 2016, 54.
36. Βλ. BESCHI 2004, 238-240.
37. MARCONI 2010, 126.
38. MARCONI 2010, 123.
39. Πρβλ. Samothrace 5, 223, 230 σημ. 151, 282
40. Samothrace 5, 25, 39, 231-233, 288..
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όργανα που βρίσκονται στον κύκλο της Κυβέλης. Οι
χορεύτριες φαίνεται να σχηματίζουν μία μεγάλη πομπή στην οποία τραγουδούν διάφορους ύμνους, μία
κίνησις ἀρχαϊκή41, μία αρχαία μορφή χορού που
διατηρήθηκε στους αιώνες, όπου οι νεαρές γυναίκες
της ζωφόρου χορεύουν ως λάτρισσες που φόρεσαν
το τελετουργικό της ένδυμα. Δεν χαίρονταν μόνον
οι θεοί με τον χορό, αλλά ο τελευταίος ήταν επίσης
ένα σταθερό χαρακτηριστικό των γιορτών προς τιμήν
ηρώων. Τέλος, ο χορός ήταν ένα συνηθισμένο συστατικό των γάμων. Μπορεί αυτή η γαμήλια πρακτική να αποτελεί μία ένδειξη για το χαμένο κεντρικό
τμήμα της ζωφόρου του προστώου με τον γάμο του
Κάδμου και της Αρμονίας, στοιχείο κλειδί του μύθου
της Σαμοθράκης;
Η ανακάλυψη στην αρχαία πόλη της Σαμοθράκης
μίας επιτύμβιας στήλης (εικ. 6· 2ος αι. π.Χ.) με την
επιγραφή Κορράνη Ἱερά43, ίσως μας οδηγεί στις
γυναίκες που χόρευαν στα Μυστήρια της Σαμοθράκης. Αν και δεν υπάρχει πληροφόρηση για τους τίτλους του προσωπικού που σχετιζόταν με τις τελετουργίες στο Ιερό των Μεγάλων Θεών, ο τίτλος Ἱερὰ
θα μπορούσε να ανήκει στις γυναίκες αυτές, οι οποίες λειτουργούσαν για τους τελετουργικούς χορούς
που συνόδευαν τη μύηση. Ἱεροὶ και Ἱεραὶ έπαιζαν Εικ. 6. Επιτύμβια στήλη της Κορράνης (2ος αι. π.Χ.·
Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης·
σημαντικό ρόλο σε μία άλλη σπουδαία μυστηριακή Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης – Μουσείο Ακρόπολης,
λατρεία, τα Μυστήρια των Μεγάλων Θεών στην Αν- φωτ. Σ. Μαυρομμάτης).
δανία44, τα οποία ο Παυσανίας θεωρεί δεύτερα σε
σεμνότητα μετά τα Ελευσίνια. Μολονότι οι Μεγάλοι Θεοί της Ανδανίας πιθανόν δεν ταυτίζονταν με τους
Μεγάλους Θεούς της Σαμοθράκης, η πληροφόρηση που έχουμε εκεί για τους Ἱεροὺς και τις Ἱερὰς

41. Βλ. Samothrace 5, 230.
42. Βλ. Samothrace 5, 231.
43. KARADIMA-MATSA και CLINTON 2002.
44. DESHOURS 2006, 72 κ. ε.
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Εικ. 7. Αποσπασματικό κάλυμμα φατνώματος από την
οροφή του προστώου του Κτιρίου του Τελετουργικού
Χορού (17) με παράσταση νεανικού γυναικείου κεφαλιού
που υποθετικά ταυτίστηκε με την Αρμονία (γύρω στο
340 π.Χ.· Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης· Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ροδόπης – Μουσείο Ακρόπολης, φωτ. Σ.
Μαυρομμάτης).

στο περιβάλλον μίας μυστηριακής λατρείας είναι,
τουλάχιστο δυνητικά, σχετική. Οι Ἱεραὶ διακρίνονται
σε δύο κατηγορίες, αἱ δὲ ἱεραὶ αἱ μὲν γυναῖκες και
αἱ δὲ παῖδες, δηλαδή ενήλικες γυναίκες και κορίτσια. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα καθήκοντα
των Ιερών Γυναικών πέρα από τη θέση τους στην
πομπή. Όμως θα ήταν παράξενο, με δεδομένη
την εξέχουσα θέση τους στην πομπή, αν δεν είχαν
άλλο ρόλο, και φαίνεται φυσικό να υποτεθεί ότι ο
σημαντικότερος ρόλος των Ιερών Γυναικών ήταν ο
τελετουργικός χορός που συνόδευε τις θυσίες και τη
μυστηριακή τελετουργία.
Η οροφή του προστώου του Κτιρίου του Τελετουργικού Χορού καταλαμβάνεται από τρεις ομάδες
φατνωμάτων διαφορετικού μεγέθους.45 Σύμφωνα
με την P. Lehmann το πρόγραμμα της διακόσμησης της φατνωματικής οροφής περιλάμβανε αναπαράσταση θεοτήτων, μυθικών μορφών και ηρωικών
μυστών. Τα γλυπτά που σώζονται (τρία στη Βιέννη
τέσσερα στη Σαμοθράκη και πέντε στη Θάσο)46 είναι
αποσπασματικά καλύμματα που ανήκουν στο μικρότερο (τετράγωνου σχήματος) μέγεθος, τα οποία

45. Samothrace 5, 148 κ. ε.
46. ΜΑΝΤΗΣ 1998, 214-218.
47. HARRISON 2001.
48. Ο Φίλιππος Β΄ έτρεφε ιδιαίτερο σεβασμό για τη Σαμοθράκη και τη λατρεία της (Samothrace 1: 195)· ο Πλούταρχος αναφέρει
(Samothrace 1, 89: 193· βλ. και Samothrace 5, 273) ότι ερωτεύτηκε την Ολυμπιάδα στη διάρκεια της κοινής τους μύησης στη
Σαμοθράκη, όταν αυτός ήταν νεαρός και αυτή ένα ορφανό παιδί, και έπεισε τον ετεροθαλή αδελφό της Αρύββα να του τη δώσει
σε γάμο. Επειδή είναι γνωστή η στρατηγική χρήση της αρχιτεκτονικής από τον Φίλιππο Β΄ σε όλη την Ελλάδα για την υλοποίηση
της ηγεμονίας του και καθώς η κατασκευή του Κτιρίου του Τελετουργικού Χορού συμπίπτει με τη βασιλεία του, ενώ το κτίριο
αυτό έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με άλλα κτίρια που ο ίδιος είχε κατασκευάσει, η υπόθεση να είναι ο αναθέτης του κτιρίου
στους Μεγάλους Θεούς είναι εξαιρετικά πιθανή. Στο πλαίσιο αυτής της δωρεάς και με δεδομένο το αισθητήριό του στην επιλογή
διάσημων γλυπτών, όπως ο Λεωχάρης στο Φιλιππείο και ο Λύσιππος, είναι επίσης πολύ λογικό να προσθέσουμε και τον Σκόπα
στον κατάλογο των γλυπτών που δούλεψαν για τον Μακεδόνα Βασιλιά όσο αφορά το σύμπλεγμα Αφροδίτης και Πόθου για το
οποίο έγινε ήδη λόγος (βλ. σημ. 14).
49. Βλ. Samothrace 5, 273-274, 289.
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διακοσμούνταν με ανάγλυφα κεφάλια. Σ’ αυτά αναγνωρίστηκαν η Ηλέκτρα, η Αρμονία (εικ. 7), ο Αξιόκερσος-Άδης, ο Ιάσονας, αρχηγός των Αργοναυτών, και ο Ηρακλής. Μία νεότερη άποψη περιέλαβε
απεικόνιση προσώπων της Μακεδονικής Αυλής, όπως ο Φίλιππος Γ΄ Αρριδαίος, ο μεγαλύτερος γιος
του Φιλίππου Β΄48, του θεωρούμενου αναθέτη του Κτιρίου του Τελετουργικού Χορού49, αντί του Ιάσονα,
και η μητέρα του Φιλίππου Β΄ Ευρυδίκη.
3. Το Κτίσμα με τους Ορθοστάτες (21· α΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.), το «Πρωτο-Ἀνάκτορον» (32· αρχές
3ου αι. π.Χ.) και το «Ἀνάκτορον» (23· αρχές 1ου αι. μ.Χ.) είναι τρεις μεγάλες ορθογώνιες κατασκευές που κατέλαβαν διαδοχικά περίπου την ίδια περιοχή στη βόρεια άκρη του κεντρικού ιερού. Και τα
τρία κτίρια που έχουν παρόμοιο μέγεθος και σχήμα θεωρείται ότι εξυπηρετούσαν τον ίδιο σκοπό. Ο
K. Lehmann ταύτισε το νεότερο με τον πρώτο βαθμό μύησης, την μύησιν. Πριν την ολοκλήρωση της
ανασκαφής του Κτιρίου του Τελετουργικού Χορού (17), πιστευόταν ότι, ύστερα από την προετοιμασία50
του υποψήφιου μύστη στην Ιερή Οικία (22), η μύησις γινόταν στην κεντρική αίθουσα του «Ἀνακτόρου»
(23), μετά την οποία ακολουθούσε η τελετή στο εσωτερικό ἄδυτον, στο βόρειο τμήμα του κτιρίου.51
· Πάντως, ύστερα από την αποκάλυψη του Κτιρίου του Τελετουργικού Χορού (17) στο σύνολό του,
αυτή η ερμηνεία αμφισβητείται, χωρίς ωστόσο να προτείνεται αξιόπιστη εναλλακτική λειτουργία για το
«Ἀνάκτορον» και τους προδρόμους του.52
Η θεμελίωση του Κτίσματος με τους Ορθοστάτες (21), εκτείνεται κάτω από το νοτιότερο τμήμα του
«Ἀνακτόρου» (23), την Ιερή Οικία (22) και τη Θόλο της Αρσινόης Β΄ (20). Δύο εγκάρσιοι τοίχοι διαιρούν τον χώρο σε ένα μεγάλο τετράγωνο κεντρικό (10Χ12 μ.) και δυο μικρά τμήματα (10Χ7.75 μ. το
καθένα), ένα στη βόρεια και ένα στη νότια άκρη. Οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί εγκάρσιοι τοίχοι έχουν
θεμελίωση από αργούς λίθους· πάνω στη θεμελίωση υπάρχει τοιχοβάτης από κίτρινο τόφφο, ο οποίος
αποτελούνταν χαμηλά στις όψεις από ορθογώνιες πλάκες, ορθοστάτες, και καλυπτήριες πλάκες στην
πάνω επιφάνεια. Η ανωδομή ίσως ήταν κατασκευασμένη από ωμές πλίνθους, χωρίς να μπορεί να διευκρινιστεί προς το παρόν αν υπήρχε στέγη ή αν σχηματιζόταν μόνον ένας ανοικτός περίβολος.53 Κατά
μήκος της ανατολικής πλευράς των κεντρικού και νότιου χώρων υπάρχει ένα χαμηλό άνδηρο το οποίο
σχηματίζεται από έναν αναλημματικό τοίχο με μεγάλους αργούς λίθους. Το άνδηρο αυτό προφανώς
λειτουργούσε ως υπερυψωμένη εξέδρα, όπου στέκονταν όσοι παρακολουθούσαν τις τελετουργίες στο
κεντρικό τμήμα του κτιρίου. Δυτικά του ανδήρου, στο νότιο τμήμα του Κτίσματος με τους Ορθοστάτες
(21) αποκαλύφθηκαν τα κατάλοιπα ενός βόθρου θυσιών που ήταν κατασκευασμένος με πηλό και μικρές πέτρες σαν ένας στενός στρογγυλός ἰπνός, στο βόρειο τμήμα του οποίου ένα πηγάδι κατέβαζε σε

50. Βλ. LEHMANN 1998, 42.
51. Samothrace 3, II, 5-9.
52. Βλ. CLINTON 2003, 61.
53. Βλ. McCREDIE 1979, 32.
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μια ‘ιερή πέτρα’ για υγρές προσφορές. Ο αναλημματικός τοίχος φαίνεται ότι αποτελεί κατάλοιπο μίας
αρχαιότερης, ψηλότερης κατασκευής που σχημάτιζε επίπεδο άνδηρο, περίπου στο ίδιο επίπεδο με την
ευθυντηρία της Θόλου (20), όπου προφανώς υπήρχε κάποιο κτίριο, ίσως ο πρόδρομος του Κτίσματος
με τους Ορθοστάτες (21).
Βόρεια του Κτίσματος με τους Ορθοστάτες (21), χωρίς όμως να σώζεται το ίδιο καλά, βρίσκεται το κτίριο
που ονομάζεται «Πρωτο-Ανάκτορον» (32). Και αυτό ήταν μία μεγάλη, ορθογώνια κατασκευή, μήκους
31 μ. περίπου. Η ανατολική θεμελίωσή του είναι τόσο κατεστραμμένη που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός του πλάτους του. Το κτίριο έστεκε σε αρκετά ψηλότερο επίπεδο από αυτό του «Ἀνακτόρου»
(23), σχεδόν αντίστοιχο με αυτό της Θόλου (20). Θεωρείται ότι το «Πρωτο-Ανάκτορον» (32) κατασκευάστηκε μετά την κατασκευή της Θόλου (20), όταν αντικατέστησε το Κτίσμα με τους Ορθοστάτες (21) το
οποίο καλύφθηκε από τη Θόλο (20).
Εικ. 8. Άποψη του «Ἀνακτόρου» (23) από ΒΔ (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, φωτ. Σ. Στουρνάρας).
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Ίσως ο σεισμός που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή σε ολόκληρο το ιερό κατά την πρώιμη Αυτοκρατορική περίοδο κατέστρεψε και το «Πρωτο-Ανάκτορον»
(32). Αμέσως μετά κατασκευάστηκε το «Ἀνάκτορον»
(23· εικ. 8) που έβλεπε δυτικά και προσεγγιζόταν μόνον
από νότια. Το κτίριο έχει τρεις εισόδους στη δυτική του
πρόσοψη, μία μεγαλύτερη κεντρική και δύο μικρότερες
δεξιά και αριστερά της. Οι τοίχοι ήταν κατασκευασμένοι με πολυγωνικούς ασβεστόλιθους που συνδέονταν
με κονίαμα και στηρίζονταν από λίθινους πεσσούς στο
εσωτερικό των μακρών τοίχων. Οι τοίχοι και οι πεσσοί
δείχνουν ότι η στέγη ήταν ξύλινη και ότι το εσωτερικό ήταν καλυμμένο με άσπρο επίχρισμα. Το δάπεδο
ήταν ψηλότερο στο βόρειο τμήμα του κτιρίου το οποίο
σχημάτιζε ένα εσωτερικό ιερό μέσα στο οποίο, σύμφωνα με τον K. Lehmann, μπορούσαν να μπουν μόνο
μυημένοι. Το κύριο στοιχείο για την υποστήριξη αυτής
της υπόθεσης είναι μια ενεπίγραφη μαρμάρινη στήλη
που βρέθηκε κοντά, η οποία απαγόρευε την είσοδο
των αμυήτων (εικ. 9).54
Ο τοίχος που στήριζε το ανώτερο αυτό επίπεδο είχε στο
δυτικό του μισό δύο θύρες, μία ευρύτερη ανατολική
και μία στενότερη δυτική, οι οποίες προσεγγίζονταν με
σκαλοπάτια. Αυτές οι θύρες υποτίθεται (K. Lehmann)
ότι πλαισιώνονταν από τα δυο χάλκινα αγάλματα των
Καβείρων που βρίσκονταν σε στύση και σήκωναν τα
χέρια τους προς τον ουρανό.55 Κατά μήκος των ανατολικού και βόρειου τοίχων της κύριας αίθουσας υπήρχαν θρανία.
Εικ. 9. Ενεπίγραφη μαρμάρινη στήλη στα Λατινικά και Ελληνικά, η οποία απαγόρευε την είσοδο των αμυήτων (1ος-αρχές 2ου
αι. μ.Χ.· Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης· Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, φωτ. Σ. Στουρνάρας).

54. Την επιγραφή αυτή αποσυνδέει ο K. Clinton (2003, 61 και 73 σημ. 43) από το κτίριο και την τοποθετεί στο όριο του ιερού
χώρου συνολικά, δημιουργώντας ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, αν δηλαδή επιτρεπόταν ή όχι η είσοδος αμυήτων στο ιερό και στην
περίπτωση αυτή αν παρακολουθούσαν τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού μόνο μυημένοι.
55. Samothrace 1, 68: 147· 80-81: 175· πρβλ. BURKERT 1993, 181-182· CLINTON 2003, 75 σημ. 62.
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Εικ. 10. Άποψη του «Ἱεροῦ» (15) με το αναστηλωμένο προστώο από νότια (περίπου 325-280 π.Χ.·
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, φωτ. Ν. Στουρνάρας).
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4. «Ἱερὸν» (15· εικ.10). Το «Ἱερὸν», όπως ονομάστηκε από τους K. και P. Lehmann56 το κτίριο το οποίο
ήταν γνωστό στη βιβλιογραφία ως der neue Tempel (ο
Νέος Ναός)57, άρχισε να κατασκευάζεται νότια του Κτιρίου του Τελετουργικού Χορού (17) στο τέλος του 4ου
αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα. Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά οικοδομήματα του Ιερού των Μεγάλων Θεών
και αποτελείται από μία Δωρική κιονοστοιχία με 14
κίονες και έναν μακρύ σηκό, το νότιο άκρο του οποίου καταλαμβάνεται από μία εγγεγραμμένη αψίδα.58 Η
στέγη του ήταν διακοσμημένη με ακρωτήρια,59 από τα
οποία τα δύο κεντρικά έχουν τη μορφή φυτικού μοτίβου και τα τέσσερα γωνιακά γλυπτές Νίκες (εικ. 11),
ενώ και στα δύο αετώματα υπήρχαν γλυπτές παραστάσεις με μορφές. Στον σηκό δύο σειρές από μαρμάρινα έδρανα κατά μήκος των μακρών τοίχων (εικ. 12),
σύμφωνα με τους K. και P. Lehmann εξασφάλιζαν
θέσεις για θεατές-συμμετέχοντες στις τελετουργίες της
μυήσης.60 Η λειτουργία του «Ἱεροῦ» παραμένει αδιευκρίνιστη. Η νεότερη ονομασία του κτιρίου «Ἱερὸν»
προέρχεται από μία απαγορευτική επιγραφή (ἀμύητον μὴ εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερόν) που βρέθηκε κοντά του,
αλλά όχι in situ. Οι K. και P. Lehmann θεώρησαν το
«Ἱερὸν» ως το κτίριο του τελικού σταδίου της μύησης,
της ἐποπτείας.61 Ωστόσο, η ἐποπτεία δεν φαίνεται ότι
χρειαζόταν ανεξάρτητο κτίριο, αλλά ένα κτίριο, ίσως

56. Βλ. Samothrace 3, I και II.
57. Βλ. Conze et al. 1880.
58. LEHMANN 1998, 79-86· Samothrace 3.
59. Samothrace 3, I, 329 κ. ε.· Samothrace 3, II, 84 κ. ε.
60. Τα καθίσματα δεν είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για τα Ελευσίνια
Μυστήρια, τα οποία ήταν μία δυναμική τελετουργία με ενεργή
συμμετοχή των μυστών. Οι βαθμίδες κατά μήκος των εσωτερικών
τοίχων του Τελεστηρίου στην Ελευσίνα δεν ήταν καθίσματα αλλά
θέσεις όπου έστεκαν όρθιοι επόπτες.
61.Samothrace 3, II, 9 κ. ε.

Εικ. 11. Άγαλμα Νίκης, γωνιακό ακρωτήριο από τη
νοτιοδυτική γωνία του νότιου αετώματος του «Ἱεροῦ»
(15· 3ο τέταρτο 2ου αι. π.Χ.· Αρχαιολογικό Μουσείο
Σαμοθράκης· Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης –
Μουσείο Ακρόπολης, φωτ. Σ. Μαυρομμάτης).
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Εικ. 12. Το «Ἱερόν»: αποκαταστημένο προοπτικό του εσωτερικού του σηκού προς νότια (Samothrace 3, πίν. CVI).

το Κτίριο του Τελετουργικού Χορού (17), ήταν αρκετό και για τα δύο στάδια.62
Εξωτερικά και αμέσως ανατολικά του «Ἱεροῦ», δύο βάθρα που πλαισίωναν μία βάση πυρσού (εικ. 13)
θεωρήθηκαν από τον K. Lehmann ενδείξεις μίας εισαγωγικής τελετουργίας, η οποία σχετιζόταν με την
εξέταση του υποψήφιου ἐπόπτου σχετικά με το μεγαλύτερο αμάρτημα που είχε διαπράξει στη ζωή του,
ενδεχομένως ως μοιρασμένη γνώση της ανομίας, conscientia sceleris, ή ως προσπάθεια εξασφάλισης
της καθαρότητας του ιερού. Σύμφωνα με τον K. Lehmann63, στον πρόναο του «Ἱεροῦ»κάποιος εντεταλμένος λειτουργός της λατρείας για μία ακόμα φορά ήλεγχε την καταλληλότητα του μυουμένου, ο
οποίος ίσως έλεγε μία φράση, όπως τα συνθήματα από την Ελευσινιακή λατρεία ή τη λατρεία της Μεγάλης Μητέρας αλλού, αναφέροντας τα προσόντα του. Όταν άνοιγαν οι πλατιές πόρτες του σηκού, ο

62. Πρβλ. CLINTON 2003, 51.
63. Samothrace 3, II, 3-50.
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Εικ. 13. Δύο βάθρα που πλαισίωναν μία βάση πυρσού εξωτερικά, και αμέσως ανατολικά του «Ἱεροῦ», τα οποία θεωρήθηκαν
από τον K. Lehmann ενδείξεις μίας εισαγωγικής τελετουργίας που αναφερόταν στην εξέταση του υποψήφιου ἐπόπτου σχετικά με
το μεγαλύτερο αμάρτημα που είχε διαπράξει στη ζωή του (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, φωτ. Σ. Στουρνάρας).

μυούμενος βρισκόταν σε ένα εσωτερικό σκαλοπάτι και περνούσε στο εσωτερικό του κτιρίου μέσω μίας
δεύτερης πόρτας με κιγκλίδωμα (καγκέλους). Φαίνεται, κατά K. Lehmann πάντα, ότι ο νέος ἐπόπτης
μετά την είσοδό του στον σηκό, οδηγούνταν στη βορειοδυτική γωνία και καθαίρονταν εκεί με ένα είδος
τελετουργίας βαπτίσματος, στη διάρκεια της οποίας έπρεπε να είναι γυμνός, γυμνότητα στην οποία κάνει λόγο ο Αριστοφάνης στις Νεφέλες (498 κ. ε.).64 Μετά τον καθαρμό ο νεοφώτιστος ίσως φορούσε την
πορφυρίδα, η οποία δενόταν κάτω από την κοιλιά, αν και πιστεύεται επίσης ότι η πορφυρὶς συνδέεται
με τη μύησιν.65 Μετά την τελετουργία καθαρμού, συνεχίζει ο K. Lehmann, ο μυούμενος ορκιζόταν να
κρατήσει μυστικά όσα επρόκειτο να ακούσει και να δει· στην εσχάρα που βρισκόταν στο κέντρο του
μπροστινού τμήματος του σηκού έκανε θυσία πουλιών ίσως στον Ἠετίωνα / Ἰασίωνα66, τον ιδρυτή
των μυστηρίων της Σαμοθράκης. Στη συνέχεια καθόταν σε μία από τις περίπου 144 διαθέσιμες θέσεις
σε δύο σειρές θρανίων κατά μήκος των μακρών πλευρών του κτιρίου (εικ. 12). Αφού κάθιζε εκεί και
ο τελευταίος υποψήφιος της συγκεκριμένης νύχτας, μπορούσε να αρχίσει η πραγματική ἐποπτεία στην
αψίδα του σηκού, η οποία πιθανόν ήταν αθέατη πίσω από κουρτίνες, από τους πλευρικούς τοίχους

64. Samothrace 3, II, 26.
65. Samothrace 3, II, 26-29.
66. Samothrace 3, II, 30.
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μέχρι τους δύο τεράστιους συμβολικούς μαρμάρινους πυρσούς67 που πλαισίωναν την κεντρική είσοδο·
η τελευταία, μπροστά στην οποία βρισκόταν ένα μαρμάρινο βήμα, επίσης έκλεινε με κουρτίνες. Στο
κέντρο, πίσω από το βήμα, υπήρχε μία περιοχή με χαμηλότερο δάπεδο από χώμα ή μωσαϊκό που περιβαλλόταν από τον λίθο του βήματος, την κεντρική καμπύλη της αψίδας και τις καμπύλες μαρμάρινες
πλίνθους, το ἄβατον.68 Στο δάπεδο της κεντρικής αυτής περιοχής υπήρχε ένας μικρός βόθρος. Στο
ἄβατον, η ‘σπηλαιώδης’ μορφή του οποίου φαίνεται να έχει χθόνιο χαρακτήρα,69 δημιουργούνταν οι
προϋποθέσεις της μαγικής επαφής με τις δυνάμεις του Κάτω Κόσμου, Ἀξιόκερσον και Ἀξιόκερσαν,
μέσα από σπονδές στην αρχή της τελετουργίας· στη συνέχεια ο ιεροφάντης από το βήμα απευθυνόταν
στους υποψήφιους με λόγους (κήρυγμα, ανάγνωση ενός ἱεροῦ λόγου, μία προσευχή, ένα λειτουργικό
άσμα)70 και πράξεις (επίδειξη ιερών συμβόλων και εικόνων). Ακολουθούσε, καταλήγει ο K. Lehmann,
μία τελική κορυφαία πράξη, η οποία μπορεί να περιλάμβανε έναν αθέατο ἱερὸν γάμον του ιεροφάντη
με μία ιέρεια που συμβόλιζε την ένωση του πρώτου ιεροφάντη Ἠετίωνα / Ἰασίωνα με την Ἀξίερον
(Δήμητρα).71 Η πλήρης ανακατασκευή του «Ἱεροῦ» που πραγματοποιείται στη στροφή του 2ου προς
τον 3ο αι. μ.Χ., συνδέεται με θυσίες μεγάλων ζώων, μέσα στο κτίριο, στο πλαίσιο νέων τελετουργιών,
των κριοβολίων και ταυροβολίων, γνωστών από τη λατρεία της Μεγάλης Μητέρας του όρους Ίδη και
του Ἄττιδος· παράλληλα συνεχίζεται η τέλεση της ἐποπτείας. O ιεροφάντης τώρα χύνει τη σπονδή
μέσω ενός ανοίγματος σε σχήμα αψίδας στη μαρμάρινη λιθόπλινθο του βήματος που ίσως απηχεί τον
αρχικό βόθρο, ο οποίος όμως δεν έχει αφήσει ίχνη. Μετά τη σπονδή, ένα ξύλινο κάλυμμα καλύπτει
το άνοιγμα στο βήμα, το οποίο χρησιμοποιείται, όπως πριν, για την είσοδό του και την επανεμφάνισή
του από το ἄβατον.
Η σπηλαιώδης μορφή της αψίδας του «Ἱεροῦ» (εικ. 14)72, που μοιάζει με ‘σπηλιά’ μέσα σε ναό, θυμίζει
τον ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς, με τον οποίο έχει πολλά κοινά το «Ἱερόν». Το εσωτερικό εστιακό σημείο του ναού των Δελφών ήταν επίσης η πίσω πλευρά του σηκού, το μαντεῖον ή χρηστήριον.
Ο Στράβων (9.3.5) αναφερόταν στο μαντεῖον ως σπηλιά, όπου η Πυθία καθόταν σε έναν ψηλό τρίποδα
πάνω από ένα άνοιγμα στη γη, ενώ ο G. Roux αποκατέστησε το μαντεῖον ή ἄδυτον ως κοιλότητα στο
πίσω τμήμα του σηκού, όπου φαινόταν η γη του Παρνασσού.73 Όμως, εκτός από μία αναφορά, η Σαμοθράκη δεν είναι γνωστή ως μαντείο.74

67. Η ύπαρξη των πυρσών αμφισβητείται από νεότερους μελετητές.
68. Samothrace 3, II, 32-33.
69. Samothrace 3, II, 38.
70. Samothrace 3, II, 39.
71. Samothrace 3, II, 40-42.
72. Samothrace 3, I, 138, 145· Samothrace 3, II, 36 κ. ε., 42, 124
73. ROUX 1971, 108-126.
74. Samothrace 1, 112: 240. Πρβλ. HEMBERG 1950, 118.
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Εικ. 14. Το «Ἱερόν»: αποκαταστημένο τμηματικό αξονομετρικό της αψίδας (Samothrace 3, πίν. LVII).
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Στη Σαμοθράκη υπήρχε μία (μυθική;) σπηλιά που αναφέρεται από τον Νόννο ως η Σπηλιά των Καβείρων,75 στη λατρεία των οποίων θα μπορούσε να παραπέμπει η τεχνητή σπηλιά στην αψίδα του
«Ἱεροῦ». Μία Βασσαρίς που κατοικεί στη σπηλιά των Καβείρων76 θεωρείται Βακχική μορφή και ίσως
συσχετίζει το κτίριο με τον Διόνυσο και τα Διονύσια που γιορτάζονταν στο γειτονικό θέατρο. Διονυσιακά
θέματα χαρακτηρίζουν και τη γλυπτή διακόσμηση του «Ἱεροῦ»: ένα φύλλο αμπελιού και ένας κένταυρος στα φατνώματα της οροφής του προνάου, μία καθιστή γυναικεία μορφή κρατά ένα τσαμπί σταφύλι
στο βόρειο αέτωμα, ενώ η P. Lehmann δηλώνει ότι ο Διόνυσος έγινε σύμβωμος με τους Μεγάλους
Θεούς.77 Τα σταφύλια είναι ασφαλώς Βακχικό στοιχείο, αλλά χαρακτηρίζουν βασικά τους ίδιους του
Καβείρους ως πνεύματα της ευφορίας78 και της γονιμότητας. Στη Λήμνο οι Κάβειροι σχετίζονταν με την
αμπελοκαλλιέργεια και το κρασί. Ο ρόλος του πιοτού στο Καβείριο της Λήμνου αποδεικνύεται από τα
πολυάριθμα αγγεία πόσης (σκύφοι, κάνθαροι, καρχήσια, κύπελλα κλπ.) που βρέθηκαν στις ανασκαφές
και χρονολογούνται από την Αρχαϊκή και μεταγενέστερες περιόδους.79 Επίσης το Ιερό των Μεγάλων
Θεών προσφέρει πλούσια τεκμηρίωση αγγείων πόσης και κεραμικής εστίασης,80 η οποία σχετίζεται με
τα εστιατόρια στη δυτική όχθη του Κεντρικού Ρέματος.81
Στο βόρειο αέτωμα, το οποίο αποτελεί ένα από τα τελευταία (ca. 280 π.Χ.)82 γλυπτά αετώματα στον Ελληνικό κόσμο, η P. Lehmann αναγνώρισε την παράσταση ενός μύθου που σχετίζεται με την καθιέρωση
της μυστηριακής λατρείας στη Σαμοθράκη και ερμήνευσε τη σκηνή ως την ανατροφή του Ιασίωνα, γιου
του Διός και της Ηλέκτρας, παρουσία των Ωρών, των Μοιρών και των Χαρίτων (εικ. 15).83 Από τις δέκα

Εικ. 15. Διάγραμμα με τις θέσεις των τμημάτων των γλυπτών του βόρειου αετώματος του «Ἱεροῦ» (Samothrace 3, I, εικ. 211)·
οι Ρωμαϊκοί αριθμοί δείχνουν τη θέση των 13 μορφών της αποκατάστασης, ενώ οι αραβικοί αριθμοί τη θέση των τμημάτων των
μορφών.

75. Samothrace 1, 72: 151.
76. Samothrace 1, 99: 218.
77. Samothrace 3, I, 252-253, 300.
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τρεις μορφές του αετώματος το κοριτσάκι στην αριστερή γωνία είναι η Αρμονία (I), το παιδί στη δεξιά
γωνία είναι ο Δάρδανος (XIII), οι μεγαλύτεροι αδελφή και αδελφός του Ιασίωνα,84 ο οποίος ταυτίστηκε
με το βρέφος που κρατά η κεντρική μορφή του αετώματος (VII).85 Οι τρεις ντυμένες γυναικείες μορφές
αριστερά της κεντρικής μορφής είναι οι Ώρες86 (IV-VI).87 Η κεντρική μορφή (VII) στο αέτωμα εικονίζει
την Δίκη88 και η καθιστή μορφή (V) που χαρακτηρίζεται από το τσαμπί σταφυλιού μπορεί να ονομαστεί
Καρπώ, η Ώρα της ευφορίας. Παρόμοια, η τριάδα των γυναικείων μορφών που αντιστοιχούν στις Ώρες
στο δεξί τμήμα του αετώματος (VIII, IX X) ταυτίστηκε με τις Χάριτες. Από τα δύο αντιθετικά ζευγάρια των
ξαπλωμένων μορφών στις θέσεις ΙΙ-ΙΙΙ και ΧΙ-ΧΙΙ,89 αυτές που βρίσκονται δεξιά, οι ΧΙ-ΧΙΙ (τα καλύτερα
διατηρημένα αετωματικά γλυπτά), στηρίζονται σε βράχους που πρέπει να αναφέρονται στο περιβάλλον
της Σαμοθράκης· το ρυτό, που υπαινίσσεται τα ρυάκια στις πλαγιές της κεντρικής οροσειράς του νησιού,
θα ταίριαζε σε μία προσωποποίηση του όρους Σαώκη (ΧΙΙ).90 Η ξαπλωμένη ανδρική μορφή δίπλα στη
Σαώκη ταυτίζεται με τον επώνυμο ήρωα Σάωνα (ΧΙ).91 Οι αντίστοιχες με τους δύο τελευταίους (ΧΙ-ΧΙΙ)92
στο αριστερό τμήμα του αετώματος (ΙΙ-ΙΙΙ)93 μορφές είναι ο Ωκεανός (II) με την σύζυγό του Τηθύ.94

78. Πρβλ. Samothrace 1, 98-99: 217.
79. BESCHI 1996-7, 30· BESCHI 2003.
80. LEHMANN 1998, 40-41· Samothrace 5, 267-281.
81. LEHMANN 1998, 34-35.
82. Βλ. PALAGIA et al. 2009, 115 και 122. Στο Samothrace 3 (I, 313) τα αετωματικά γλυπτά του βόρειου αετώματος
χρονολογούνται στο τρίτο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Τα γλυπτά του βόρειου αετώματος του «Ἱεροῦ» βρίσκονται σήμερα στο
Kunsthistorisches Museum της Βιέννης, όπου μεταφέρθηκαν οι καλύτερα σωζόμενες μορφές μετά την αποκάλυψή τους το 1873,
και το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης. Από τα 27 συνολικά αντικείμενα του καταλόγου στο Samothrace 3, I, 254 κ. ε., τα
16 βρίσκονται στη Βιέννη και τα 11 στη Σαμοθράκη.
83. Samothrace 3, I, 288 κ. ε., εικ. 211 και 212.
84. Βλ. Samothrace 1: 68· η παράδοση από την οποία αντλεί ο Νόννος αντανακλάται και στα αετωματικά γλυπτά. Η παρουσίαση
της Αρμονίας από τον Νόννο ως παιδιού της Αφροδίτης και του Άρη, που το μεγάλωσε, μαζί με τον μικρότερο γιο της Ιασίωνα,
η Ηλέκτρα, πρέπει να θεωρηθεί ως απόπειρα συμβιβασμού των διαφορετικών παραδόσεων, οι οποίες ήθελαν την Αρμονία είτε
κόρη της Αφροδίτης και του Άρη ή, όπως ο Δάρδανος και ο Ιασίων, παιδί του Δία και της Ηλέκτρας. Είναι πιθανό ότι υπήρχε
κάποιο παλαιότερο προηγούμενο αυτής της λύσης και ότι η παρουσίαση του Δαρδάνου και του Ιασίωνα ως αδελφών με
διαφορά ηλικίας τόσο στο αέτωμα όσο και στο ποίημα του Νόννου παραπέμπει σε κοινή πηγή.
85. Βλ. Samothrace 1, 16-17: 32· 31-32: 68· 33: 70· 33-34: 70a· 35-36: 75.
86. Βλ. Samothrace 1, 31-32: 68.
87. Samothrace 3, I, εικ. 211.
88. Samothrace 1, 31-32: 68.
89. Samothrace 3, I, εικ. 211.
90. Βλ. Samothrace 1, 4: 7· 7: 18· 21-22: 46· 32: 69.
91. Βλ. Samothrace 1, 16-17: 32· 18-19: 39· 26-27: 59. Πρβλ. HEMBERG 1950, 119 κ. ε.
92. Samothrace 3, I, εικ. 211.
93. Samothrace 3, I, εικ. 211.
94. Samothrace 3, I, 297.
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Ωστόσο, η αποσπασματική κατάσταση των αετωματικών γλυπτών και η έλλειψη εικονογραφίας των
θεοτήτων της Σαμοθράκης κάνουν τις ταυτίσεις των μορφών δύσκολες ή αδύνατες. Παρ’ όλα αυτά,
πρόσφατα επιχειρήθηκε μία νέα αποκατάσταση του βόρειου αετώματος (εικ. 16),95 η οποία αποσυνδέει
από την παράσταση την κεντρική μορφή της Lehmann (VII), ενώ προσθέτει μερικά επί πλέον κομμάτια
και αλλάζει το φύλο κάποιων από τις μορφές. Η μορφή που ταυτίστηκε από τη Lehmann ως ο Σάων
(XI) θεωρήθηκε πολύ συγγενική με τις Πτολεμαϊκές παραστάσεις του ποταμού Νείλου που σχετίστηκε
με την ερμηνεία της διπλανής ξαπλωμένης ημίγυμνης γυναικείας μορφής (Σαώκη της Lehmann) ως της
προσωποποίησης της Αφθονίας. Η μορφή IX96 στην αποκατάσταση της Lehmann θεωρείται όχι καθιστή αλλά ξαπλωμένη και τοποθετείται στην αριστερή γωνία του αετώματος. Η όρθια γυναικεία μορφή
VIII της Lehmann97 θεωρήθηκε ανδρική και ταυτίστηκε με τον Ερμή ή έναν από τους Διοσκούρους.98
Αλλαγή φύλου προτείνεται και για την όρθια γυναικεία μορφή VI της Lehmann99, η οποία θεωρείται
όμοια με τύπο όρθιου Σάραπι100, και προστίθεται101 κοντά στο κέντρο του αετώματος μία ακόμα όρθια
ντυμένη γυναικεία μορφή. Mία καθιστή ανδρική μορφή προτείνεται δεξιά του Ερμή ή του ενός από
τους Διοσκούρους, όπου αποδίδεται ένα αποσπασματικό πόδι, το οποίο η Lehmann είχε συσχετίσει με
τη μορφή ΙΙ.102 Τέλος η αριστερή γωνία του αετώματος καταλαμβάνεται από μία ξαπλωμένη ανδρική
μορφή, η οποία είχε θεωρηθεί γυναικεία από τη Lehmann.103 Η σκηνή τοποθετείται σ’ ένα αγροτικό
τοπίο διάσπαρτο με βράχους και κυριαρχείται από ξαπλωμένες μορφές, οι οποίες μαζί με το ρυτό κι ένα

Εικ. 16. Αποκατάσταση του βόρειου αετώματος του «Ἱεροῦ» (σχέδιο Ό. Παλαγγιά και D. Scahill).

95. PALAGIA et al. 2009, 51 κ. ε.· PALAGIA 2011, 159, εικ. 7.4.
96. Samothrace 3, I, 260-261, εικ. 222.
97. Samothrace 3, I, 258-259, εικ. 219-220.
98. Ο CLINTON (προσωπική επικοινωνία) προτείνει, αντί του Ερμή ή ενός από τους Διοσκούρους, τον Κάδμο ή έναν από τους
Καβείρους.
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τσαμπί σταφυλιού ανήκουν σε σκηνή συμποσίου· παραπέμπουν στον κόσμο του Διονύσου αλλά και
σε Πτολεμαϊκό περιβάλλον, στα δώρα του Νείλου.104 Tο αέτωμα θεωρήθηκε επίσης ότι θα μπορούσε
να απεικονίζει έναν τοπικό μύθο των Μεγάλων Θεών διατυπωμένο σε Πτολεμαϊκό καλλιτεχνικό ιδίωμα
ή μία αλληγορία της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου. Με βάση την Πτολεμαϊκή εικονογραφία προτάθηκε η σύνδεση του «Ἱεροῦ» με τη λατρεία της Ίσιδος και του Σαράπιδος.105 Ωστόσο, οι βράχοι και ο ξαπλωμένος
ποτάμιος θεός106 είναι δυνατόν να σχετίζονται με το τοπίο του Ιερού των Μεγάλων Θεών.
Το «Ἱερὸν» έφερε ανάγλυφα καλύμματα φατνωμάτων στις ανάγλυφες οροφές107 του προστώου και
του πρόναου. Η μελέτη της μαρμάρινης οροφής του προνάου του «Ἱεροῦ» οδήγησε στη διαπίστωση
ότι αυτή περιελάμβανε διαφόρων μεγεθών φατνώματα, τα μεγαλύτερα από τα οποία δέχονταν ξεχωριστά δουλεμένα καλύμματα που συνέπιπταν στις διαστάσεις τους με τα ανάγλυφα των κενταύρων.108
Τέσσερις ή πέντε τέτοιες ανάγλυφες πλάκες (τέσσερα γωνιακά με παράσταση καλπάζοντος κενταύρου
και ένα κεντρικό με έναν ανορθωμένο και διαφοροποιημένο από τους άλλους κένταυρο ή με παράσταση Φόλου ή Ηρακλέους κάλυπταν ισάριθμα μεγάλα φατνώματα του «Ἱεροῦ». Πρόσφατα προτάθηκε
ότι στην οροφή του προνάου, μαζί με τα ανάγλυφα των κενταύρων εναλλάσσονταν και προτομές θεϊκών μορφών από τις οποίες προσδιορίστηκαν η Αφροδίτη και ο Ποσειδώνας.110

99. Samothrace 3, I, 268-269, εικ. 231.
100. Όμως, θα μπορούσε να είναι ο Διόνυσος, ως ο τιμώμενος θεός, όπως έχει προτείνει ο K. Clinton (προσωπική επικοινωνία).
101. Σώζεται αποσπασματικά στις αποθήκες του Kunsthistorisches Museum της Βιέννης, αλλά δεν την είχε λάβει υπόψη της η
Lehmann.
102. Samothrace 3, I, 273-274, εικ. 238-239.
103. Samothrace 3, I, 274-275, εικ. 240-241.
104. PALAGIA et al. 2009, 122.
105. PALAGIA et. al. 2009, 122.
106. Ο ξαπλωμένος ποτάμιος θεός του βόρειου αετώματος φέρνει στο μυαλό ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του ιερού – τις
δύο διακλαδώσεις του ρέματος (Κεντρικό και Ανατολικό ρέματα) που το περιβάλλει και αντανακλάται στην εικόνα της Σαμοθράκης,
όπως περιγράφεται από τον Νόννο: πηγή δίστομος. Βλ. Samothrace 1, 29: 67. Πρβλ. ROBERT 1962· 1975, 168-174, 180-188·
1977, 13-14· 1987, 113· BOWERSOCK 1994, 386· CHUVIN 1991, 84-85· CHUVIN 1994· COLE 1984, 115, σημ. 233.
107. Βλ. SOWDER 2010, εικ. 9.19 και 9.20.
108. CONZE et al. 1875, 12, 23, 27-28, πίν. LII· Samothrace 3, I, 110-116, 237-253, πίν. LXXXI, LXXXIV, LXXXV· ΜΑΝΤΗΣ
1991 και 1998.
109. Πρβλ. Samothrace 1, 55: 128· LEHMANN 1957.
110. ΜΑΝΤΗΣ 1998, 218 κ. ε.
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5. Θόλος Αρσινόης Β΄ (20· εικ. 17). Δικαιολογημένα το πιο διάσημο κτίριο στο Ιερό των Μεγάλων
Θεών, η Θόλος ερευνήθηκε από όλες τις αρχαιολογικές αποστολές στο νησί μετά το 1866. Η αποκατάσταση της μορφής του κτιρίου, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, οφείλεται στους J. R. McCredie και
†J. Kurtich,111 οι οποίοι έλυσαν το πρόβλημα της στέγης του, καθόρισαν τη διάμετρό του, τον αριθμό
των βαθμίδων, τη θέση του κυματίου της βάσης του τοίχου, τον προσανατολισμό της εισόδου, και το
ύψος, την κλίση και την εσωτερική διάρθρωση των τοίχων. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ψηλότερο κτίριο
από αυτό που είχαν θεωρήσει οι Αυστριακοί του A. Conze112, και ένα με περισσότερη λεπτομέρεια
διακόσμησης και αρχιτεκτονική εκλέπτυνση, ιδιαίτερα στην κρηπίδα και το τύμπανο.113 Αποτελεί το
μεγαλύτερο γνωστό κυκλικό οικοδόμημα στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική. Η ανωδομή του κτιρίου
ήταν από θασίτικο μάρμαρο πάνω σε ασβεστολιθική θεμελίωση. Εξωτερικά φαινόταν ότι η Θόλος αποτελείται από δύο ορόφους: ένα κλειστό τύμπανο κάτω, με τη μνημειακή είσοδο στη νότια πλευρά, και
πάνω ένα ψευδοπτερό από δωρικούς πεσσούς, οι οποίοι στήριζαν πλήρη δωρικό θριγκό. Τα ανοίγματα
ανάμεσά τους έκλειναν στο κατώτερο τμήμα με θωράκιο, που ήταν διακοσμημένο με ρόδακα ανάμεσα
σε δύο βούκρανα, και παραπετάσματα ψηλότερα. Στο εσωτερικό, κορινθιακοί ημικίονες συμφυείς με
τους εξωτερικούς πεσσούς στήριζαν ιωνικό θριγκό. Ανάμεσά τους, αντίστοιχα με το εξωτερικό θωράκιο,
υπήρχαν βωμοί διακοσμημένοι με εναλλασσόμενα ζευγάρια από φιάλες και βούκρανα. Η στέγη ήταν
αρχικά κωνική και είχε πεταλόσχημα κεραμίδια. Μετά από έναν σεισμό στα πρώιμα αυτοκρατορικά
χρόνια μετατράπηκε σε οκτάγωνη πυραμίδα. Το δάπεδο πρέπει να ήταν χωμάτινο, ενώ παραμένει
συζητήσιμη η παρουσία παραθύρων114 στη στοά. Η αναθηματική επιγραφή ήταν χαραγμένη στο επιστύλιο πάνω από την είσοδο. Η γνωστή lacuna της επιγραφής (εικ. 18), όπου θα έπρεπε να βρίσκεται
το όνομα του συζύγου (ο πρώτος της σύζυγος, ο Βασιλιάς της Θράκης Λυσίμαχος ή ο τρίτος, ο αδελφός της Πτολεμαίος Β΄;) της Αρσινόης, έχει διευρύνει το χρονικό φάσμα της κατασκευής του κτιρίου
(288-270 π.Χ.), το οποίο ίσως εξυπηρετούσε τις επίσημες συγκεντρώσεις των ιερών απεσταλμένων
(ἱεροποιῶν, ἱεραγωγῶν, καταγγελέων)115 στο ιερό. Όμως ο W. Burkert116 έχει προτείνει τη Θόλο ως
το κτίριο της θρονώσεως, αν και μόνο ένας μικρός αριθμός από συμμετέχοντες θα μπορούσε να λάβει
μέρος· εξ’ άλλου, η ταινία σε χαμηλό ανάγλυφο στο εξωτερικό θωράκιο του κτιρίου που θα μπορούσε
να εκληφθεί ως η πορφυρίς117, ίσως συσχετίζει το κτίριο με την τελετουργία που μας παραδίδεται στα

111. Βλ. Samothrace 7.
112. CONZE et al. 1875, 78-85, πίν. LIII-LXVII.
113. WESCOAT 2010, 19-22.
114. Βλ. Samothrace 7, 217-218.
115. DIMITROVA 2008, 137.
116. BURKERT 1993, 186.
117. Samothrace 7, 57.
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Εικ. 17. Άποψη της Θόλου της Αρσινόης Β΄ (20· υφιστάμενη
κατάσταση) από νότια (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, φωτ. Σ.
Στουρνάρας). (κάτω)
Εικ. 18. Θόλος Αρσινόης Β΄ (20): άποψη του σωζόμενου
τμήματος της αναθηματικής επιγραφής του επιστυλίου (Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ροδόπης, φωτ. Σ. Στουρνάρας). (πάνω δεξιθά)

31

32

δημητρης ματσος

σχόλια στον Απολλώνιο Ρόδιο118: οι μύστες έδεναν την πορφυρίδα κάτω από την κοιλιά τους για να
εξασφαλίσουν προστασία από τους θαλασσινούς κινδύνους, όπως διασώθηκε ο Οδυσσέας που ήταν
μύστης και χρησιμοποίησε το κρήδεμνο της Λευκοθέας αντί της πορφυρίδoς. Παρόμοια, οι φιάλες των
εσωτερικών βωμών θα μπορούσαν να συσχετιστούν με καθαρμό του γυμνού μύστη πριν την τοποθέτηση της πορφυρίδος.119
6. Θέατρο (13· 3ος ή 2ος αι. π.Χ.). Χώρος παράστασης και παρακολούθησης, το Θέατρο, που βρισκόταν στο νοτιοανατολικό πρανές του Δυτικού Λόφου, ανατολικά του νότιου μισού της Στοάς (11),
αποκαλύφθηκε το 1891 από τον Γάλλο διπλωματικό υπάλληλο M. Champoiseau, ο οποίος το 1863
είχε φέρει στο φως την περίφημη Νίκη της Σαμοθράκης.120 Είχε μεσολαβήσει μια δεύτερη αποστολή
του στη Σαμοθράκη το 1879, η οποία είχε στόχο τη μεταφορά των μαρμάρων της βάσης της Νίκης που
κατέληξαν τον ίδιο χρόνο, επίσης στο Μουσείο του Λούβρου. Με την τελευταία αυτή αποστολή του
Champoiseau εμφανίζεται στο προσκήνιο της αρχαιολογικής έρευνας του νησιού ο σημαντικός Σαμοθρακίτης λόγιος Ν. Β. Φαρδύς (1853-1901), ο οποίος επίσημα ασκεί καθήκοντα διερμηνέα121, όμως
στην πραγματικότητα έχει πολύ ουσιαστικότερο ρόλο. Ο Φαρδύς, ύστερα από δυο χρόνια παραμονής
στην Κορσική, όπου δίδαξε ελληνικά τους ελληνόφωνους στο Καργκέζε, έχει επιστρέψει στη Σαμοθράκη το 1888.122 Εκτός από το Journal de la mission de Mr Champoiseau à Samothrace, juin-juillet 1891,
επίσημη έκθεση-ημερολόγιο της αποστολής που διατηρείται στα αρχεία της Γαλλικής πρεσβείας στην
Κωνσταντινούπολη123, πληροφορίες για την αποστολή αυτή μας έχει αφήσει και ο Φαρδύς στο χειρόγραφό του Φ3.124 O Champoiseau, με την ελπίδα της ανεύρεσης και άλλων κομματιών του αγάλματος,
άρχισε ανασκαφές στην περιοχή ανεύρεσης της Νίκης, όπου μόλις και αναφέρει την ανακάλυψη του
Θεάτρου». Στο χειρόγραφό, ο Φαρδύς αναφέρει σχετικά τα εξής:125

118. Samothrace 1, 107-109: 229g, h.
119. Πρβλ. Samothrace 3, II, 25-26. Βλ. LEHMANN 1998, 35.
120. Βλ. ΜΑΤΣΑΣ 2013.
121. HAMIAUX 2001, 204.
122. Χειρόγραφο Φ3, σ. 99 και 307. Πρβλ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ 2008, 20 και 31-34. Το χειρόγραφο Φ3 θα πρέπει να γράφτηκε κυρίως
στη Σαμοθράκη ανάμεσα στο 1889 και 1897. Οι απόγονοι του Φαρδύ το έδωσαν στον Ίωνα Δραγούμη τον Ιούλιο του 1906,
όταν αυτός επισκέφτηκε τη Σαμοθράκη, για να παραχωρηθεί το 1960 από τον Φ. Δραγούμη στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
123. HAMIAUX 2001, 203.
124. Το κείμενο των σελίδων 259-265 τιτλοφορείται Αρχαιολογικαι Ερευναι εν Σαμοθρᾳκῃ και απευθύνεται Τῃ Συνταξει της
«Αμαλθειας». Πρβλ. KERN 1893, 338, σημ. 1, όπου αναφέρεται ότι δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 1891 στην εφημερίδα
αυτή της Σμύρνης. Το περιεχόμενο του αποσπάσματος αυτού από το χειρόγραφο του Φαρδύ (Φ3, 259-65, γραφή με μαύρο
μελάνι) έχει δημοσιεύσει (χωρίς να ακολουθεί την άτονη και απνευμάτιστη γραφή του Φαρδύ) η Σ. Ν. Παπαγεωργίου (1982,
41-8).
125. Φ3, 262.
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«Ανασκαπτων (ο Champoiseau) τα περιξ της Νικης, ανεκαλυψεν ημικυκλικην οικοδομην 5 της οποιας
η χορδη ειναι 16 μετρων, κατεσκευασμενην εκ γρανιτου λιθου βαθεως ερυθρου χρωματος, και αποτελουμενην εκ διαδοχικων βαθμιδων, υπερ των εικοσι τον αριθμον, ητις, ως εκ της θεσεως της, απεναντι
του αρχαιου ναου των Κα- βειρων, θα ητο, η τοπος συναθροισεως των μεμυημενων, δια τας εξωτερικας τελετας, η θεατρον. Η ευρεσις δ’ εκει τετραγωνου μαρμαρου φεροντος βαθεις 10 τους τυπους
των ποδων αγαλματος φυσικου μεγεθους μαρτυρει την εξ αγαλμα- των διακοσμησιν του θεατρου
τουτου.».
Εναν χρόνο μετά την τελευταία επιχείρηση του Champoiseau, τη Σαμοθράκη επισκέπτεται ο Otto Kern,
ο οποίος αποτελεί μια επίσης σημαντική πηγή πληροφόρησης για την αρχαιολογική έρευνα στο νησί
την εποχή αυτή. Σύμφωνα με όσα του μετέφερε ο Φαρδύς, ο Champoiseau άρχισε την ανασκαφή του
στο πόδι του λόφου του Περιβόλου της Νίκης (12) και προχωρούσε από κάτω προς τα πάνω ρίχνοντας
την ανεσκαμμένη επίχωση στις περιοχές που είχε λίγο πριν ανασκάψει. Το καλοκαίρι της επίσκεψης του
Kern φαίνονταν από το θέατρο που είχε αποκαλύψει ο Champoiseau στην πλαγιά αυτού του λόφου,
μόνο τέσσερις σειρές εδωλίων.126 Ο Φαρδύς, σύμφωνα με την αφήγηση του Kern, είχε μετρήσει συνολικά 17 σειρές εδωλίων.127 Το 1923 (εικ. 19) δυο νέοι και όπως φαίνεται πολύ άπειροι την εποχή
εκείνη νέοι αρχαιολόγοι της Γαλλικής Σχολής στην Αθήνα, ο A. Salac128 και ο F. Chapouthier, άρχισαν
ανασκαφές στο Θέατρο (13) και στην Αυλή του Βωμού (14). Η δημοσίευση της ανασκαφής στο Θέατρο
έγινε μετά από 23 χρόνια.129 Οταν ο K. Lehmann επισκέφτηκε τη Σαμοθράκη το 1937 τα εδώλια του
Θεάτρου είχαν εξαφανιστεί ολοκληρωτικά, ενώ είδε κομμάτια από τις κλίμακες (πορφυριτικός ρυόλιθος και άσπρος ασβεστόλιθος) εντοιχισμένα σε μερικά από τα σπίτια της Παλαιόπολης.130 Γι’ αυτόν
τον λόγο τα λίγα στοιχεία που υπάρχουν από τις ανασκαφές του 1891 και 1923 αποκτούν εξαιρετική
σημασία, χωρίς όμως να μπορούν να λύσουν πολλά από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν για ένα
μνημείο που δεν υφίσταται πλέον.131
Το υλικό από το οποίο ήταν κατασκευασμένο το κοίλο ήταν πέτρα δυο ειδών: ένας άσπρος ασβεστόλιθος που οι ντόπιοι ονομάζουν σκλερόπετρα ή ασπρόπετρα και ο σληρότερος κόκκινος πορφυριτικός
ρυόλιθος. Πάνω από τις δυο πρώτες σειρές αποκαλύφτηκαν άλλες επτά διαδοχικές, μετά τις οποίες

126. KERN 1893, 342.
127. Στο χειρόγραφό όμως του αναφέρει «υπερ των εικοσι τον αριθμον».
128. Ξένο μέλος της Γαλλικής Σχολής, φίλος του Chapouthier; με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στη μελέτη των επιγραφών
των Δελφών. Στη Σαμοθράκη ανέσκαψε ως εκπρόσωπος του Τσεχοσλοβακικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (Samothrace 1923/
1927/ 1978, 13).
129. CHAPOUTHIER et al. 1956.
130. Samothrace 4, II, 8.
131. Η επανεξέταση των δεδομένων της ανασκαφής του Θεάτρου γίνεται σε συνδυασμό με τον Περίβολο της Νίκης (12) και την
Αυλή του Βωμού (14), τα προβλήματα της τεκμηρίωσης των οποίων είναι γνωστά.
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Εικ. 19. Η ανασκαφή του Θεάτρου το 1923 από ΝΑ (φωτογραφικό αρχείο Γαλλικής Σχολής Αθηνών).
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μεσολαβούσε ένας κενός χώρος, στον οποίο βρισκόταν το επιθέατρο. Σε απόσταση 3 περίπου μέτρων
υπάρχει μια τελευταία ομόκεντρη σειρά στην οποία εντοπίστηκαν οι πάνω απολήξεις των κλιμάκων που
είχαν ήδη αποκαλυφθεί στην κατώτερη ζώνη των εδωλίων. Η παρουσία εδώ ενός πάνω διαζώματος
είναι βέβαιη. Δεν βρέθηκαν ίχνη αναλημμάτων στα δυο πέρατα του κοίλου, προς την πλευρά των παρόδων ούτε βέβαια εντοπίστηκε η θέση των τελευταίων, ενώ η περιοχή της ορχήστρας είναι ιδιαίτερα
προβληματική (το ίδιο ισχύει και για την ανασκαφή της). Δεν υπήρχε σκηνή ή η σκηνή ήταν πιθανόν
μία προσωρινή ξύλινη κατασκευή. Η Αυλή του Βωμού (14), αμέσως απέναντι (βορειοανατολικά) του
κοίλου, ίσως αποτελούσε το ευρύτερο σκηνικό για τις τελετουργικές παραστάσεις, μολονότι ήταν λοξή
προς τον άξονα του κοίλου. Η ακριβής χρονολόγηση της κατασκευής του Θεάτρου είναι αδύνατη.
Θεωρείται πιθανότερο ότι το Θέατρο κατασκευάστηκε στο πρώτο μισό του 2ου αι. π.Χ. και μάλιστα
ακολούθησε την κατασκευή του Περιβόλου της Νίκης (12). Η Αυλή του Βωμού (14) και το Θέατρο
(13) εγκαταλείφτηκαν στο τέλος του 4ου αι. μ. Χ. Η αρχή της σύλησης του οικοδομικού υλικού από
το Θέατρο τοποθετείται ήδη στην εποχή της εγκατάλειψής του. Ο σεισμός των μέσων του 6ου αι. μ. Χ.
πρέπει να προκάλεσε σημαντικές ζημιές. Το Κεντρικό Ρέμα του Ιερού των Μεγάλων Θεών που τρέχει
στην περιοχή, μετά την καταστροφή της Αυλής του Βωμού (14) περνά μέσα από το Θέατρο και έχει
καταστρέψει το βόρειο περίγραμμα του κοίλου.
Το θέατρο εξυπηρετούσε τις ανάγκες για τελετουργικές παραστάσεις που σχετίζονταν με τα μυστήρια
και για την ετήσια γιορτή (πιθανόν τα Διονύσια).132 Παραστάσεις με τη μυθολογία της Σαμοθράκης γίνονταν ίσως στο θέατρο, καθώς τιμητικές επιγραφές αναφέρονται σε ελληνιστικούς ποιητές για τα έργα
τους που είχαν θέμα την ηρωική μυθολογία του Ιερού των Μεγάλων Θεών και τις βασικές θεότητες που
λατρεύονταν σ’ αυτό.133 Ο Δύμας από την Ιασό τιμήθηκε γύρω στο 200 π.Χ. για τα δράματά του σχετικά με τον Δάρδανο, ένα μέλος της μυθολογικής οικογένειας της Σαμοθράκης και ιδρυτή της Τροίας. Ο
Ηρώδης από την Πριήνη επαινείται (γύρω στο 100 π.Χ.) παρόμοια για τα ποιήματά του που σχετίζονταν
με μύθους κεντρικούς στη λατρεία της Σαμοθράκης, συμπεριλαμβάνοντας ιστορίες του Δαρδάνου και
του αδελφού του Αετίωνα και την απαγωγή της Αρμονίας από τον Κάδμο.

132. Πρβλ. NIELSEN 2000, 121-123.
133. Βλ. RUTHERFORD 2007.
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