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1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

1.1. Εισαγωγικά  

Ένα πραγματικά δυσεπίλυτο πρόβλημα, αναφορικά με την αρχαία ελληνική 

μυστηριακή, δημιουργεί, πρώτιστα, η παράδοση της ανωνυμίας. Την έφερε σε 

μικρότερο βαθμό η δωδωναία παράδοση 1 , ανάλογα η ορφική – ελευσίνια, ενώ, 

ασφαλώς, σε μεγαλύτερο βαθμό η καβείρια 2 . Δευτερευόντως μια προβληματική 

εκπηγάζει από το ότι τα μυστήρια αποτελούσαν ένα ευρύτερο σύστημα, στο οποίο 

αρκετές θεότητες συνανήκαν. Έτσι δεν κυριαρχούνταν από μια θεότητα, αλλά συχνά 

ο χώρος τους μπορούσε να είναι αποδέκτης αναθημάτων συναφών σεβομένων 

μορφών. Επομένως χώροι οι οποίοι δύνανται να είναι μυστηριακοί, λόγω των 

ευρεθέντων αναθημάτων, έχουν, ίσως, αποδοθεί ως ναοί, μιας, μόνο, θεότητας.  

Στην περίπτωση της Αμφιπόλεως τα πράγματα περιπλέκονται: την υπό του 

Ορφέως ανύψωση του Ηλίου ως πρώτου θεού στο Παγγαίο και την εκτέλεσή του εκεί 

από τις Βασσαρίδες, ακολούθησε η εκφορά του στα Λείβηθρα3 , η κατάληξη της 

χρησμοδοτούσης κεφαλής του από τον Έβρο στη Λέσβο 4  και η καθιέρωση των 

απογόνων του Ευμολπίδων, ως ιερατικής γενιάς των Ελευσινίων5. Έτσι ο καβείριος 

Ορφέας και το Παγγαίο6, αποτελούσε ένα κοινό σημείο μύθων, συγκεφαλαιώνοντας 

ιερούς τόπους: Σαμοθράκη, Δωδώνη, Δελφοί, Δήλος, Όλυμπος, Ελευσίνα κ.α.    

 

                                                             
1 «ἔθυον δὲ πάντα πρότερον οἱ Πελασγοὶ θεοῖσι ἐπευχόμενοι, ὡς ἐγὼ ἐν Δωδώνῃ οἶδα ἀκούσας, 

ἐπωνυμίην δὲ οὐδ᾽ οὔνομα ἐποιεῦντο οὐδενὶ αὐτῶν», Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι, Β΄, «Εὐτέρπη», 52. 
2 «Μάλιστα μὲν οὖν ἐν Ἴμβρῳ καὶ Λήμνῳ τοὺς Καβείρους τιμᾶσθαι συμβέβηκεν, ἀλλὰ καὶ ἐν Τροίᾳ 

κατὰ πόλεις: τὰ δ᾽ ὀνόματα αὐτῶν ἐστι μυστικά», Ἀκουσίλαος, απ. 40 (15), στο Στράβων, 

Γεωγραφικὰ, Ι΄, 3.21. 
3 Βλ. και «ὃς τὸν μὲν Διόνυσον οὐκ ἐτίμα, τὸν δὲ Ἥλιον μέγιστον τῶν θεῶν ἐνόμιζεν εἶναι, ὃν καὶ 

Ἀπόλλωνα προσηγόρευσεν· ἐπεγειρόμενός τε τῆς νυκτὸς κατὰ τὴν ἑωθινὴν ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ 

καλούμενον Πάγγαιον ἀνιὼν προσέμενε τὰς ἀνατολάς, ἵνα ἴδῃ τὸν Ἥλιον πρῶτον· ὅθεν ὁ 

Διόνυσος ὀργισθεὶς αὐτῷ ἔπεμψε τὰς Βασσαρίδας, ὥς φησιν Αἰσχύλος ὁ τῶν τραγῳδιῶν ποιητής· 

αἵτινες αὐτὸν διέσπασαν καὶ τὰ μέλη διέρριψαν χωρὶς ἕκαστον· αἱ δὲ Μοῦσαι συναγαγοῦσαι 

ἔθαψαν ἐπὶ τοῖς λεγομένοις Λειβήθροις», Ἐρατοσθένης, «Καταστερισμοί (ἢ Ἀστροθεσίαι)», ΚΔ΄, 

στο Μυθογράφοι - Scriptores poeticæ historiæ Græci. Edidit A. Westermann (Brunvigae: 1843), 255. 
4 Χ. Β. Χαρίσης, Α. Β. Χαρίσης, Β. Α. Χαρίσης και P. Durand, Το Μαντείο του Ορφέα στη Λέσβο. 

Ανάτυπο από το Δ΄ τόμο των Αιολικών Χρονικών 2002 (Μυτιλήνη: 2002), 29-33. 
5 «καὶ τετελεκὼς τὸν δέκατον ἆθλον… παρῆλθεν εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ μετέσχε τῶν ἐν Ἐλευσῖνι 

μυστηρίων, Μουσαίου τοῦ Ὀρφέως υἱοῦ τότε προεστηκότος τῆς τελετῆς», Διόδωρος Σικελιώτης, 

Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη, Βίβλος Δ΄, 25, 1. Πρβλ. και  «τινες καὶ ἐπολέμησάν ποτε αὐτῶν, ὥσπερ καὶ 

᾿Ελευσίνιοι μετ' Εὐμόλπου πρὸς ᾿Ερεχθέα», Θουκιδίδης, Ἱστορίαι, Β΄, «Εὐτέρπη», 15, 1. 
6 «Ὀρφεῦ, Καλλιόπης τε καί Οἰάγρου φίλε κοῦρε, Βιστονίῃ Κικόνεσσι πολυρρήνοισιν ἀνάσσων, 

χαῖρ’ ἐπεί Αἱμονίους ὀχέας πρώτιστον ἱκάνω, Στρυμονίας τε ῥοάς, ῾Ροδόπης τ' αἰπεινά ἄγκη», 

'Ορφέως Ἀργοναυτικὰ, 77-80. 
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1.2. Αντικείμενο και μέθοδος: 

Η μελέτη μας αυτή, κινείται επί δύο αξόνων. Ο πρώτος άξονας είναι ο ίδιος 

ο ανάγλυφος ναΐσκος της Μεγάλης Μητρός από την Αμφίπολη, όπου και θα δοθούν 

τα βασικά στοιχεία των περί αυτής κύριων δημοσιεύσεων. Κατά τον δεύτερο άξονα, 

θα αναλυθούν, επιμέρους, συγκεκριμένες συμπληρωματικές μορφές οι οποίες 

συνθέτουν αυτήν την κατηγορία των ανάγλυφων και η πιθανή σχέση και ο ρόλος τον 

οποίο διαδραματίζουν, ενταγμένες στην καβείρια λατρεία. Αρχικά θα επιχειρηθεί η 

προσέγγιση της ταυτότητας των Μεγάλων Θεών και της Μεγάλης Μητρός καθώς και 

των παραλληλισμών αμφοτέρων. Στην συνέχεια θα ιχνηλατήσουμε, ερμηνευτικά, την 

θέση και σχέση του Νεανία και της Δαδούχου, με επίκεντρο, αντίστοιχα, τον Ερμή 

Κάδμιλο και την Εκάτη. Τέλος θα επισημάνουμε τα ουσιώδη του χαρακτήρα των 

Κορυβάντων και οι επεκτάσεις τις οποίες δημιουργεί ο πυρρίχιος χορός, ιδίως σε 

σχέση με την μακεδονική δυναστεία την εποχή της Ολυμπιάδος.           

 

1.3. Η Μητέρα των Μεγάλων Θεών: διαπιστώνοντας τον μονισμό στη 

επικρατούσα σύγχρονη θεώρησή της: 

Καθώς η κύρια μορφή του ανάγλυφου ναΐσκου αναπαριστά την Μητέρα των 

Μεγάλων Θεών, κρίναμε σωστό προτού προχωρήσουμε στην ερμηνευτική ανάλυση, 

να επισημάνουμε την επικρατούσα σημερινή θεώρησή της. Γενικότερα οι 

περισσότερες σχετικές μελέτες, ξεκινούν θέτοντας ως δεδομένα τα εξής: α΄) ότι 

πρόκειται για την φρυγική Κυβέλη, την οποία εισαγάγαμε ελληνοποιημένη, β΄), ότι 

αποτελεί μια αυτόνομη θεότητα και γενικά αποφεύγεται η παρουσία της να συνδέεται 

με την καβείρια λατρεία και γ΄) η Ρέα όταν τίθεται ως μέρος της ανάλυσης, γίνεται ως 

παραλληλισμός της Κυβέλης, χωρίς οι αφορούσες περί την Μητέρα προσεγγίσεις, να 

λαμβάνουν, υπόψιν, ιδιαίτερα, την θεολογία της.  
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2 Ο ΝΑΪΣΚΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕΩΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 

   

2.1. Περιγραφή του ναΐσκου:  

Η πρώτη δημοσίευση του αναγλύφου από την Αμφίπολη, έγινε το 1920 από 

τον Ευστράτιο Πελεκίδη. Εντοπίσθηκε κατά τις ανασκαφές της παλαιοχριστιανικής 

Βασιλικής Α΄, στην επίχωση της ΝΔ γωνίας του ναού 7 . Η Μεγάλη Μήτηρ 

εκτελέσθηκε στο κέντρο ένθρονη και μετωπική, εντασσόμενη σε ναΐσκο (Εικ. 1). 

Φέρει στο δεξί της χέρι μεσόμφαλο φιάλη (βλ. και Εικ. 2) και στο αριστερό, τύμπανο. 

 

 
Εικόνα 1 Ανάγλυφος ναΐσκος της Μητρός των Μεγάλων Θεών από την Αμφίπολη, β΄ ήμισυ 4ου αιώνα π.Χ., 

Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο  

 
Εικόνα 2 Χάλκινο νόμισμα Σαμοθράκης, 3ος αιώνας π. Χ., διακρίνεται στον εμπροσθότυπο η Αθηνά, 
πολιούχος των μεταλλοτεχνιτών, ενώ στον οπισθότυπο η Μητέρα κρατώντας την μεσόμφαλο φιάλη 

Ο εικονογραφικός αυτός τύπος, ανήκει στους πλαισιωθέντες με 

συμπληρωματικές μορφές. Διαθέτει αετωματική επίστεψη, στο τύμπανο της οποίας 

εγγράφονται 3 άνδρες, μάλλον γυμνοί, με κράνος και ασπίδα στο αριστερό χέρι, ενώ 

ο κεντρικός έχει στάση προς τις κνήμες, η οποία υποδηλώνει χορό. Τόσο ο Ε. 

Πελεκίδης (με επιφύλαξη), όσο και η Θ. Στεφανίδου, τους απέδωσαν ως Κουρήτες / 

Κορύβαντες, χρονολογώντας όχι αργότερα των τελών 4ου έως αρχές του 3ου αιώνα8.  

                                                             
7 Ε. Πελεκίδης, «Ἀνασκαφαὶ καὶ ἒρευναι ἐν Ἀμφιπόλει», ΠΑΕ 1920, 89-91. 
8 Θ. Στεφανίδου, «Αναθηματικό ανάγλυφο από την Ποτείδαια», ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 13 (1973), 113-114. 

Βλ. και M. J. Vermaseren, Corpus Cultus Cybalae Attidisque, VI, αρ. 291 (Leiden: Brill, 1989), 87, 

πιν. LXIX. Πρβλ. και Κ. Τζαναβάρη, «Ναΐσκος της Μητέρας των Θεών», στο Γ. Δεσποίνης (επιμ.) 

κ.α., Κατάλογος γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη: ΜΙΕΤ, 2011), 

εικ. 1126, 41. 
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Στην βάση της αριστερής παραστάδος, τέθηκε ανδρική θεότητα με χιτωνίσκο 

και στην δεξιά γυναίκα πεπλοφόρος, η οποία σε μια μοναδική απεικόνιση για τον 

τύπο, φέρει σε έκαστο χέρι, ανάποδα, από μια δάδα. Είναι γενικότερα παραδεκτό, 

πως αυτή η πλαισίωση, αφορά τον καβείριο Ερμή Κάδμιλο και την Εκάτη9, χωρίς να 

λείπουν σεβαστές ενστάσεις, οι οποίες, συνήθως, αντιπροτείνουν την Περσεφόνη10. 

Στην πραγματικότητα, ενδέχεται, κατά τόπους και περίσταση, να φιλοτεχνήθηκε, 

εναλλακτικά, αντί της Εκάτης η Περσεφόνη. Ψηλότερα των μορφών, ένας Πάν σε 

στάση οκλαδόν, παίζει σύριγγα11.  

 

2.2. Σημαίνοντας την Μεγάλη Μητέρα: 

Γενικά ο ναΐσκος σε αυτήν την μορφή, παραπέμπει σε ένα χωρίο του 

«θεολόγου» ποιητή Ευριπίδη, όπου στην ίδια πρόταση εμπεριέκλεισε τον Πάνα, την 

Εκάτη, τους Καβείρους / Κορυβάντες και την ορεινή Μεγάλη Μητέρα12. Το ποια 

είναι αυτή, όπως είπαμε πριν, είναι ένα ερμηνευτικό πρόβλημα. Παρά την 

πεπατημένη πολλών να εκφωνούν αβασάνιστα την Μεγάλη Μητέρα ως Κυβέλη, 

συχνά με ζήλο για να την αποδώσουν στην τάχα ξένη Φρυγία (λες και η Ελλάδα 

περιορίζονταν στα σημερινά γεωγραφικά της όρια), τα πράγματα δεν είναι καθόλου 

δεδομένα. Στον Ευριπίδη και στις «Βάκχες», χρησιμοποιούνται, εξίσου τα ονόματα 

Ρέα και Κυβέλη, παραπέμποντας σε μια ταύτιση. Το θέμα, όμως, είναι πολύπλοκο.  

 

                                                             
9 «On a voulu synthétiser l'avant d'un temple; au fond, la déesse trônait sur un siège à dossier, ayant 

l'Hermès Casmilos à sa droite, une Hécate dadophore à sa gauche. Les deux assesseurs sont restés 

debout, symétriquement, respectueusement, et l'ensemble constitue un nouveau groupe à trois 

personnages», Ch. Picard, «Sur un naiskos inedit de Cybele au Musee du Caire», Mon Piot 49 (1957), 

42. 
10 T. Kraus, Hecate Studien zu Wesen und Bild der Göttin in Kleinasien und Griechenland (Heidelberg: 

Carl Winter, 1960), 73. Για τα ερμηνευτικά προβλήματα του θέματος θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, 

εντούτοις θα επισημάνουμε πως πιθανότατα η δαδούχος είναι η μεν Εκάτη, αλλά σε κάποια 

παραδείγματα αναγλύφων, ειδικά ορισμένων περιοχών, ως δαδούχο πρέπει, μάλλον, να 

αναγνωρίσουμε την Περσεφόνη. Γενικότερα στην ελληνική θεολογία συνυπάρχουν στην ερμηνεία, ο 

κανόνας, με την εξαίρεση, υπό την επίδραση του κατά τόπον. 
11 «Μῆτερ ἐμή, Γαίη, Φρυγίων θρέπτειρα λεόντων, Δίνδυμον ἧς μύσταις οὐκ ἀπάτητον ὄρος, σοὶ 

τάδε θῆλυς Ἄλεξις ἑῆς οἰστρήματα λύσσης ἄνθετο, χαλκοτύπου παυσάμενος μανίης, κύμβαλά τ' 

ὀξύφθογγα βαρυφθόγγων τ' ἀλαλητὸν αὐλῶν, οὓς μόσχου λοξὸν ἔκαμψε κέρας, τύμπανά τ' 

ἠχήεντα καὶ αἵματι φοινιχθέντα φάσγανα καὶ ξανθάς, τὰς πρὶν ἔσεισε, κόμας. ἵλαος, ὦ δέσποινα, 

τὸν ἐν νεότητι μανέντα, γηραλέον προτέρης παῦσον ἀγρειοσύνης», Παλατινή Ἀνθολογία, VI, 

«Ἀναθηματικὰ», 51, Ἄδηλον, στο Anthologia graeca ad palatini codicis fidem edita, I (Lipsiae, C. Tauchnit, 

1819), 148. Πρβλ. και A. Barker, «ΙΙ. Τα μουσικά όργανα στην αρχαία ελληνική γραμματεία». 

Μεταφρ. Ου. Ζαχαρτζή, στο Α. Γουλάκη-Βουτυρά (επιμ.), Ελληνικά Μουσικά Όργανα. Αναζητήσεις σε 

εικαστικές και γραμματειακές μαρτυρίες 2000 π.Χ. – 2000 μ.Χ. (Θεσσαλονίκη: Τελλόγλειο Ίδρυμα 

Τεχνών ΑΠΘ, 2012), 36-39.  
12 «σὺ γὰρ ἔνθεος, ὦ κούρα, εἴτ' ἐκ Πανὸς εἴθ' Ἑκάτας ἢ σεμνῶν Κορυβάντων φοιτᾶις ἢ ματρὸς 

ὀρείας», Εὐριπίδης, Ἱππόλυτος, 141-144. 
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2.2.1. Μητέρα των Μεγάλων Θεών και τύμπανο: 

Για το τύμπανο της Μητρός, ο τραγικός είναι σαφής και η γνώμη του είναι 

βαρύνουσα (ο ναΐσκος αφορά εύρημα στα διευρυμένα, τότε, όρια της Μακεδονίας, 

ενώ ο Ευριπίδης θήτευσε στην αυλή του βασιλιά Αρχελάου και πέθανε στη 

Μακεδονία, όταν όριο με την Θράκη ήταν ο Στρυμόνας13): το τύμπανο, του οποίου ο 

ήχος «ενορχηστρώθηκε» με τα φρύγια πνευστά, τέθηκε από τους Κορύβαντες στα 

χέρια της Μεγάλης Μητρός Ρέας14. Βρισκόμαστε σε περιοχή με έντονη την παρουσία 

του Ορφέως, επηρεασμένη κατά το β΄ ήμισυ του 4ου αιώνα π.Χ. από την Ολυμπιάδα, 

αλλά έχοντας σε πρώτο πλάνο τον Διόνυσο, κατεξοχήν συνδεδεμένο με την Ρέα. Ας 

τονισθεί, σχετικά, πως ο Ορφισμός, ταύτισε κατά κάποιο τρόπο, την Μεγάλη Μητέρα 

Ρέα, με την θυγατέρα της Δήμητρα15. 

 

 
Εικόνα 3 Ερυθρόμορφος Σκύφος, προέλευση Καμπανία Ιταλίας, στην πλευρά αυτή φιλοτεχνήθηκε η Δήμητρα 
(δαδούχος και με στάχυ), ο Τριπτόλεμος εν άρματι και η Περσεφόνη (δαδούχος και με οινοχόη), 500-475 π.Χ., 

Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο  

                                                             
13  «Ἀπὸ δὲ τῆς ἀρχῆς τῶν Μακεδονικῶν ὀρῶν καὶ τῶν Παιονικῶν μέχρι Στρυμόνος ποταμοῦ 

Μακεδόνες τε οἰκοῦσι καὶ Παίονες καί τινες τῶν ὀρεινῶν Θραικῶν· τὰ δὲ πέραν Στρυμόνος ἤδη 

μέχρι τοῦ Ποντικοῦ στόματος καὶ τοῦ Αἵμου πάντα Θραικῶν ἔστι πλὴν τῆς παραλίας…τινὲς δὲ καὶ 

τὴν ἀπὸ Στρυμόνος μέχρι Νέστου τῆι Μακεδονίαι προσνέμουσιν, ἐπειδὴ Φίλιππος ἐσπούδασε 

διαφερόντως περὶ ταῦτα τὰ χωρία, ὥστ᾽ ἐξιδιώσασθαι, καὶ συνεστήσατο προσόδους μεγίστας ἐκ 

τῶν μετάλλων καὶ τῆς ἄλλης εὐφυίίας τῶν τόπων», Στράβων, Γεωγραφικὰ, Ζ΄, 7, 4. 
14 «ὦ θαλάμευμα Κουρήτων ζάθεοί τε Κρήτας Διογενέτορες ἔναυλοι, ἔνθα τρικόρυθες ἄντροις 

βυρσότονον κύκλωμα τόδε μοι Κορύβαντες ηὗρον· βακχείᾳ δ᾽ ἀνὰ συντόνῳ κέρασαν ἁδυβόᾳ 

Φρυγίων αὐλῶν πνεύματι ματρός τε Ῥέας ἐς χέρα θῆκαν, κτύπον εὐάσμασι Βακχᾶν», Εὐριπίδης, 

Βάκχαι, 120-129. Για το τύμπανο βλ. M. Kiderlen & V. M. Strocka (ed.), Die Gotter beschenken: 

antike Weihegaben aus der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin (Munchen: Biering & 

Brinkmann, 2005), 120 κ.ε. 
15 «Ὅτι τὴν Δήμητραν Ὀρφεὺς μέν, τὴν αὐτὴν λέγων τῇ Ῥέᾳ εἶναι, λέγει ὅτι ἄνω μὲν μετὰ Κρόνου 

οὖσα ἀνεκφοίτητος Ῥέα ἐστίν, προβάλλουσα δὲ καὶ ἀπογεννῶσα τὸν Δία Δημήτηρ. λέγει γάρ. Ῥείη 

τὸ πρὶν ἐοῦσα, ἐπεὶ Διὸς ἔπλετο μήτηρ, Δημήτηρ γέγονε’’», Πρόκλος, Εἰς τὸν Κράτυλον Πλάτωνος 

ἐκλογαὶ χρήσιμοι, 166. 
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2.2.2. Μητέρα των Μεγάλων Θεών και μεσόμφαλος φιάλη: 

Ως προς την μεσόμφαλο φιάλη, ας ειπωθούν τα εξής: συχνά οι ερευνητές 

επιχειρούν να την συνδέσουν με συγκεκριμένη τελετουργία της Κυβέλης16. Αυτά τα 

οποία, όμως, ίσως, δεν βλέπουμε στις ερμηνευτικές προτάσεις είναι τα εξής δύο: το 

πρώτο πως το σχήμα αυτό μπορεί να παραπέμπει στο καβείριο «Θ», και αντίστροφα, 

το «Θ» στην Μητέρα των Μεγάλων Θεών. Το δεύτερο είναι η μητρική και ζωογόνος 

ιδιότητα της Δήμητρος – Ρέας, όπως τουλάχιστον ο Πρόκλος περιγράφει: 

χαρακτηρίζεται από το επίκεντρο, το μέσον, μπορώντας έτσι να προσδώσει, μια 

ακόμα ερμηνεία στα χθόνια κυκλικά και περίκεντρα κτίρια17. 

        

2.3. Μεγάλη Μήτηρ, ανάμεσα σε Ρέα, Κυβέλη και Δήμητρα μέσα στο 

καβείριο πάνθεο: 

2.3.1. Ποιοί ήταν οι Μεγάλοι Θεοί της Σαμοθράκης;: 

Η πρώτη παρατήρηση σε αυτό το ερώτημα, είναι ότι ο επιθετικός 

προσδιορισμός «Μεγάλος» στην περίπτωσή μας, προδιαθέτει για διάκριση από άλλες 

κατώτερες θεότητες. Έχοντας, λοιπόν, ως εφαλτήριο την μυθολογία της Ρέας, η 

σχέση με τον Διόνυσο και αμφοτέρων με τα Καβείρια ξετυλίγεται, μπορώντας πιο 

εύκολα να προσεγγίσουμε την απάντηση του ερωτήματος.  

Με βάση, λοιπόν, ενεπίγραφους χρυσούς κατάδεσμους, όπου οι μυημένοι 

αυτοπροσδιορίζονται, και παρουσιάζονται πλέον, στον επέκεινα κόσμο ως 

«Αστέριοι», υιοί Ουρανού και Γαίας, τον δια των μυστηρίων θάνατο και αναγέννηση 

του μύστη18, αλλά και μια πολύ σημαντική λατινική μαρτυρία, θεωρούμε πως οι 

Μεγάλοι Θεοί είναι ο Ουρανός και η Γαία19.  

                                                             
16  Σ. Κατσαούνου, «Συμπληρωματικές μορφές στους αττικούς ναΐσκους της Κυβέλης», (Δρ. 

Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2012) 221-224. 
17 «Ῥέας λαχοῦσα καὶ τὰ μέσα κέντρα συνέχουσα τῆς ὅλης ζωογονίας, πληροῖ πάντα μὲν τὰ 

ὑπερκόσμια τῶν τῆς ζωῆς τῆς παντελοῦς ὀχετῶν, ἀμερίστως καὶ ἑνοειδῶς καὶ ἀδιακρίτως πᾶσιν 

ἐπιρρέουσα τὸ ζῆν...οὕτως καὶ ἡ Δημήτηρ ἄνωθεν ἀπὸ τῶν ἑαυτῆς κόλπων τῶν γονίμων προχέει 

τὴν ζωογονίαν τῷ δημιουργῷ· αὐτὴ δὲ τὸ μέσον ἔχουσα πάσης ζωογόνου θεότητος, ὅλας κυβερνᾷ 

τὰς ἐν αὐτῇ πηγὰς καὶ τὸν ἕνα περιέχει σύνδεσμον τῶν τε πρωτίστων καὶ τῶν ἐσχάτων τῆς ζωῆς 

δυνάμεων, καὶ συνελίσσει μὲν τὰς δευτέρας πηγὰς καὶ συνέχει μονίμως, προάγει δὲ τὰς τῶν 

προτέρων ἑνοειδεῖς αἰτίας εἰς τὴν τῶν ὅλων ἀπογέννησιν, καὶ οὕτως ἡ σύμπασα ζωογόνος μία τέ 

ἐστιν καὶ ἑβδομαδικὴ», Πρόκλος, Εἰς τὸν Κράτυλον Πλάτωνος ἐκλογαὶ χρήσιμοι, 166. 
18 «Νῦν ἔθανες καὶ νῦν ἐγ-/ ένου, τρισόλβ-/ ιε, ἄματι τῶιδε./ εἰπεῖν Φερσεφόν-/ αι σ’ ὅτι Β<άκ>χιος 

αὐτὸς/ ἔλυσε. τα{ι}ῦρος εἰς γάλα ἔθορες. αἶ-/ ψα εἰς γ<ά>λα ἔθορες,/ κριὸς εἰς γάλα ἔπεσ<ες>./ οἶνον 

ἔχεις εὐδ-/ <α>ίμονα τιμ<.η>ν/ κἀπ(ι)μέν-/ ει σ’ ὑπὸ/ γῆν τέ-/ λεα ἅ<σσ>α-/ περ ὄλ-/ βιοι ἄλ-/ λοι», 

Διονυσιακό – ορφικό έλασμα, προέλευση Πέλιννα ή Πελινναίον (σημ. Πετρόπορο Τρικάλων), 275-270 

π.Χ., Λάρισα, Διαχρονικό Μουσείο (ΜΛ/Χ 39), στο Στ. Κατακούτα, αρ. καταλ. 99, «‘‘Διονυσιακά – 
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Κατά δεύτερο λόγο, δεν θα αυθαιρετούσαμε αν υποστηρίζαμε, πως ανάλογη 

προσφώνηση θα μπορούσαν να έχουν οι υιοί της Ρέας. Αυτοί, όντως, μπορούν να 

δικαιολογήσουν το επίθετο «Μεγάλοι»20. Το εν λόγω δύναται να υποστηριχθεί και 

από τις ιδιότητές τους, αφού ο Ζευς είναι πατήρ θεοτήτων, ο Ποσειδών είναι ο 

θρονισμένος στην κορυφή του Όρους της Σαμοθράκης, αλλά και επίτροπος στις 

ψυχές, οι οποίες έρχονται στην γέννηση21, ενώ ο χθόνιος Ζευς / Άδης, είναι άμεσα 

σχετιζόμενος με την Δωδώνη, τα Ελευσίνια και τον Διόνυσο22. Ενδεχομένως όμως, 

από ορφική επίδραση, νοούνται μεγάλοι οι ποιητές του Κόσμου, οπότε αντί του Άδου 

τιμώνταν ο τόσο σχετικός με τα καβείρια Ήφαιστος και σύζυγος της Αφροδίτης23. 

Φυσικά στην λατρεία αυτών των θεοτήτων κατά τα μεγάλα μυστήρια, ουδείς εξ 

αυτών ως άρρητοι, θα μπορούσαν να απεικονίζονται σε ανάγλυφα της Μητρός.  

                                                                                                                                                                              
ορφικά’’ ελάσματα» στο Ν. Χρ. Σταμπολίδης κ.α., Επέκεινα. Ο Θάνατος και η μεταθανάτια Ζωή στην 
Αρχαία Ελλάδα (Αθήνα: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 2014), 186. 
19 «Terra enim et Caelum, ut Samothracum, initia docent, sunt dei magni, et hi quos dixi multis 

nominibus, non quas Samothracia ante portas statuit duas virilis species aeneas dei magni, neque ut 

volgus putat, hi Samothraces dii, qui Castor et Pollux, sed hi mas et femina et hi quos Augurum Libri 

scriptos habent sic "divi potes," pro illo quod Samothraces ‘‘Θεοὶ δυνατοί’’», Varro Marcus Terentius, 

De lingua Latina, V, 58. 
20 «τρεῖς γάρ τ᾽ ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοὶ οὓς τέκετο ῾Ρέα Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ᾽ Ἀΐδης ἐνέροισιν 

ἀνάσσων»,Ὅμηρος, Ἰλιὰς, Ραψωδία Ο΄, 187-188. Βλ. και «Ὅτι τριχῶς τὸ Ποσειδῶν ὄνομα 

ἀναλέλυται νῦν, καὶ γὰρ τριαινοῦχος ὁ Ποσειδῶν, καὶ οἱ Τρίτωνες καὶ ἡ Ἀμφιτρίτη οἰκεῖα τοῦ θεοῦ 

τούτου. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἀπὸ τοῦ κλήρου τοῦ ἐπιτροπευομένου καὶ τῶν εἰς τὴν γένεσιν ἐλθουσῶν 

ψυχῶν, ὧν ὁ ταὐτοῦ κύκλος πεπέδηται, εἴπερ καὶ ἡ θάλασσα τῇ γενέσει ἀναλογεῖ. τὸ δὲ δεύτερον 

ἀπὸ τῆς πρὸς τὸ πρῶτον κοινωνίας, καθ᾽ ὃ συγκριτικῶς εἴρηται περὶ τοῦ Διός· ἀλλὰ Ζεὺς πρότερος 

γεγόνει καὶ πλείονα ᾔδει· καὶ γὰρ προσεχὲς νοητὸν τοῦ Ποσειδῶνος ὁ τοιοῦτος Ζεύς. τὸ δὲ τρίτον 

ἀπὸ τῆς εἰς τὰ ἐκτὸς ἐνεργείας καὶ τῆς πρὸς τὸν Πλούτωνα κοινωνίας· κἀκεῖνος γὰρ κινητικός 

ἐστιν τῆς φύσεως καὶ ζωοποιὸς τῶν τελευταίων, καὶ αὐτὴν ἐπιτροπεύει τὴν γῆν καὶ ἀνεγείρει πρὸς 

τὰς ἀπογεννήσεις», Πρόκλος, Εἰς τὸν Κράτυλον Πλάτωνος ἐκλογαὶ χρήσιμοι, 150. 
21 καὶ γὰρ ὃ θαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε μάχην τε ὑψοῦ ἐπ᾽ ἀκροτάτης κορυφῆς Σάμου ὑληέσσης 

Θρηϊκίης· ἔνθεν γὰρ ἐφαίνετο πᾶσα μὲν Ἴδη, φαίνετο δὲ Πριάμοιο πόλις καὶ νῆες Ἀχαιῶν. ἔνθ᾽ ἄρ᾽ 

ὅ γ᾽ ἐξ ἁλὸς ἕζετ᾽ ἰών, ἐλέαιρε δ᾽ Ἀχαιοὺς Τρωσὶν δαμναμένους, Διὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα. αὐτίκα 

δ᾽ ἐξ ὄρεος κατεβήσετο παιπαλόεντος κραιπνὰ ποσὶ προβιβάς· τρέμε δ᾽ οὔρεα μακρὰ καὶ ὕλη 

ποσσὶν ὑπ᾽ ἀθανάτοισι Ποσειδάωνος ἰόντος», Ὅμηρος, Ἰλιὰς, Ραψωδία Ν΄, 11-19. Βλ. και «Ὅτι 

τριχῶς τὸ Ποσειδῶν ὄνομα ἀναλέλυται νῦν, καὶ γὰρ τριαινοῦχος ὁ Ποσειδῶν, καὶ οἱ Τρίτωνες καὶ ἡ 

Ἀμφιτρίτη οἰκεῖα τοῦ θεοῦ τούτου. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἀπὸ τοῦ κλήρου τοῦ ἐπιτροπευομένου καὶ 

τῶν εἰς τὴν γένεσιν ἐλθουσῶν ψυχῶν, ὧν ὁ ταὐτοῦ κύκλος πεπέδηται, εἴπερ καὶ ἡ θάλασσα τῇ 

γενέσει ἀναλογεῖ. τὸ δὲ δεύτερον ἀπὸ τῆς πρὸς τὸ πρῶτον κοινωνίας, καθ᾽ ὃ συγκριτικῶς εἴρηται 

περὶ τοῦ Διός· ἀλλὰ Ζεὺς πρότερος γεγόνει καὶ πλείονα ᾔδει· καὶ γὰρ προσεχὲς νοητὸν τοῦ 

Ποσειδῶνος ὁ τοιοῦτος Ζεύς. τὸ δὲ τρίτον ἀπὸ τῆς εἰς τὰ ἐκτὸς ἐνεργείας καὶ τῆς πρὸς τὸν 

Πλούτωνα κοινωνίας· κἀκεῖνος γὰρ κινητικός ἐστιν τῆς φύσεως καὶ ζωοποιὸς τῶν τελευταίων, καὶ 

αὐτὴν ἐπιτροπεύει τὴν γῆν καὶ ἀνεγείρει πρὸς τὰς ἀπογεννήσεις», Πρόκλος, Εἰς τὸν Κράτυλον 

Πλάτωνος ἐκλογαὶ χρήσιμοι, 150. 
22  «θεοὶ δ᾽ ἐτέλειον ἐπαρὰς Ζεύς τε καταχθόνιος καὶ ἐπαινὴ Περσεφόνεια», Ὅμηρος, Ἰλιὰς, 
Ραψωδία Ι΄, 456-457. 
23 «Οἱ μὲν οὖν ποιοῦντες τὸν Κόσμον Ζεὺς καὶ Ποσειδῶν εἰσι καὶ Ἥφαιστος», Σαλούστιος, Περὶ 

Θεῶν καὶ Κόσμου, VI, ΙΑ΄ «Περὶ τῶν δώδεκα ἐγκοσμίων», 3. 
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Μια άλλη πρόταση η οποία θα μπορούσε να εισαχθεί, είναι να 

ερμηνεύσουμε ως Μεγάλους Θεούς, το Ολύμπιο Πάνθεο, το παρευρισκόμενο στους 

Γάμους του Κάδμου και της Αρμονίας, κεντρικό δρώμενο των Καβειρίων24.    

Μια τρίτη προοπτική, είναι να νοούνται οι θεότητες εκείνες οι οποίες 

κατεξοχήν ονομάζονται Κάβειροι. Εδώ έχουμε δύο κατηγορίες Καβείρων.  

 

 
Εικόνα 4 Η εναλλακτική ερμηνεία των Καβείρων σε σχεδιαστική απεικόνιση γλυπτών στον τύπο των 

ερμαϊκών στηλών, διακρίνονται οι τρίμορφες κεφαλές των Καβείρων και χαμηλά οι παραλληλισμοί τους:  
Αξιόκερσος ως Απόλλων, Αξιοκέρσα ως Αφροδίτη και Καδμίλος ως Έρως 

Στην πρώτη, η οποία είναι και η πιο γνωστή, ανήκει η αρχική καβείρια Τριάς 

η οποία συν τω χρόνω έγινε Τετράς. Αναφερόμαστε στους Αξίερο, Αξιοκέρσα, 

Αξιόκερσο, η οποία κάποια στιγμή συμπεριέλαβε και τον Κάδμιλο. Τα ονόματα αυτά, 

έχουν δύο παραδόσεις ερμηνείας παραλληλισμών και όχι μια, όπως συχνά γράφεται. 

Πιο δημοφιλής είναι η αντιστοιχία σε Δήμητρα, Περσεφόνη, Άδη και Ερμή 25. Μια 

                                                             
24  «῎Εφορος δε Ἠλέκτρας τῆς Ἄτλαντος αὐτὴν εἶναι λέγει, Κάδμον δὲ παραπλέοντα τὴν 

Σαμοθρᾴκην, ἁρπάσαι αὐτὴν, τὴν δὲ εἰς τιμὴν τῆς μητρὸς ὀνομάσαι τὰς Ἠλέκτρας πύλας. Καὶ νῦν 

ἔτι ἐν τῇ Σαμοθρᾴκῃ ζητούσιν αὐτὴν ἐν ταῖς ἑορταῖς. Διαγόρας δὲ, από Λιβύης ἐλθούσαν τὴν 

Ἠλέκτραν οἰκῆσαι τὴν Σαμοθρᾴκην, ἔνθα συγγενομένη. Διΐ ἐτεκεν Ἡμιθέαν, Δάρδανον, 

Ἁρμονίαν· Τόν δὲ Κάδμον παραπλέοντα μετὰ Θάσου ἐπὶ ζήτησιν τῆς ἀδελφῆς, μυηθῆναι τε καὶ 

μυούμενον ἰδεῖν τὴν Ἁρμονίαν· προνοίᾳ δὲ Ἀθηνᾶς ἁρπάσαι αὐτὴν», σχόλιο στο «ὃς παῖδα γήμας 

Κύπριδος Ἁρμονίαν ποτὲ», Εὐριπίδης, Φοίνισσαι, 7, στο Euripides Tragoedia Phoenissae – Scholia 

Ludovicus Casp. Valckenaer, Vol. II (Lipsiae: Harmann, 1824), 11. 
25 «Μυοῦνται δε ἐν τῇ Σαμοθράκῇ τοῖς Καβείροις, ὡς Μνασέας φησίν. Καὶ τά ὀνόματα αὐτῶν δ΄ τον 

ἀριθμόν: Ἀξίερος, Ἀξιοκέρσα, Ἀξιόκερσος. Ἀξίερος μὲν οὖν ἐστιν ἡ Δημήτηρ, Ἀξιοκέρσα δὲ ἡ 

Περσεφόνη, Ἀξιόκερσος δὲ ὁ ᾍδης · ὁ δὲ προστιθέμενος τέταρτος Κάσμιλος ὁ ῾Ερμῆς ἐστιν, ὡς 

ἱστορεῖ Διονυσόδωρος», Σχόλιο στο «ἀρρήτους ἀγανῇσι», Ἀπολλώνιος ὁ Ρόδιος, Ἀργοναυτικά Α΄, 

917, στο H. Keil (ed.), Apollonii Argonautica emendavit apparatum criticum ET prolegomena adiecit 

R. Merkel - Scholia vetera ET codice Laurentiano (Lipsiae: B. G. Teubner, 1853), 355.  
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παράδοση απόλυτα συμβατή με αυτήν της Ολυμπιάδος. Η λιγότερο γνωστή ερμηνεία, 

δεν γνωρίζουμε τι λάτρευε ως Αξίερο, αλλά τιμούσε ως Αξιοκέρσα αντί της 

Περσεφόνης την Αφροδίτη (σύζυγο του Ηφαίστου με κοινό τόπο αμφοτέρων την 

αθάνατη φλόγα). Ως Αξιόκερσο, πάλι, μυθολογούσε αντί του Άδου τον Απόλλωνα (ο 

Ήλιος, το ιερό πυρ της Δήλου, η κοινή λατρεία με τον Διόνυσο και η Λητώ είναι τα 

σημεία αναφοράς). Τέλος ως Κάδμιλο έθεταν αντί του Ερμού τον Έρωτα ή τον υιό 

του Πόθο (συγκλίνουν στη γονιμότητα). Το τελευταίο, προσεγγίζει την ίδια την 

Σαμοθράκη, ταιριάζοντας με μια σχετική μαρτυρία του Πλίνιου26. 

 

 
Εικόνα 5 Κάβειρος, λεπτομέρεια  από κιονόκρανο του Οκταγώνου του γαλεριανού συγκροτήματος, αρχές 4ου 

αιώνα μ.Χ., Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο 

 

Μια ιδέα για αρκετές από τις θεότητες, οι οποίες συνδέθηκαν με τη καβείρια 

λατρεία, έχουμε, κυρίως αλλά όχι μόνο, από επιγραφές. Ειδικά σε αυτές τις οποίες 

εμφανίζονται θεότητες μαζί με την Μητέρα. Μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα μας 

έχει δώσει μια μολύβδινη πινακίδα από την Αντιόχεια, η οποία εμπεριέχει επιγραφή 

κατάδεσμου των τελών του 5ου ή των αρχών του 6ου αιώνα μ.Χ. Εκεί στην επίκληση 

η οποία αρχίζει με αναφορά σε ονόματα των Καβείρων, τα οποία διέσωσε ο Μνασεύς 

και ο Διονυσόδωρος, αναφέρονται οι Ζευς, Πλούτων, ένας Διόσκουρος, η Ρέα, 

Δήμητρα, Περσεφόνη, Διόνυσος, οι Κορυβάντες και η Εκάτη27. 

                                                             
26 «Scopae laus cum his certat. Is fecit Venerem et Pothon, qui Samotrace sanctissimis caerimoniis 

coluntur / Ο Σκόπας συναγωνίζεται σε έπαινο με αυτούς. Δημιούργησε την Αφροδίτη και τον 

Πόθο, οι οποίοι τιμώνται στην Σαμοθράκη με ιερές τελετές», Plinius Gaius Secundus, Naturalis 

Historia, XXXVI, 25.   
27  «Ἀρξιερίς Καδμῖλε Ἀρξιέρισσα Καδμῖλος Φερσεφόνη Ζεῦ ἦκε μιμιρεύσατα χαρσιθ μελέντας 

Ποσιδών Δαμναμηνεύς ἐθέταις Διόσκουρε ἐτιοχερσέστερο Ἄνοχ ἀμίσωσε Ἀρξιέρια Ἀρξιάνασσα 
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2.3.2. Η διδακτική, αλλά και προστατευτική ιδιότητα της Ρέας: 

Έχει υποστηριχθεί πειστικά η σχέση του σχήματος Μεγάλη Μήτηρ / Ερμής 

και Εκάτη με την καβείρια λατρεία. Εντούτοις έχει διαπιστωθεί, εύστοχα, πως αυτό 

το σχήμα, ενώ ανασκαφικά απαντά σε διάφορα μέρη, δεν εντοπίσθηκε στην ίδια την 

Σαμοθράκη. Αυτό ενισχύει την πιθανότητα μιας κατά τόπο διαφοροποίησης των 

τιμωμένων καβειρίων θεοτήτων και παραλληλισμών. Ήδη σημειώσαμε το γεγονός 

πως, όχι αβάσιμα, ερευνητές έχουν προτείνει σε κάποιες περιπτώσεις την ταύτιση της 

λατρευτικής τριάδος, με την Δήμητρα ως Μεγάλη Μητέρα, και την Περσεφόνη ως 

δαδούχο28. Κάτι το οποίο είναι πιο κοντά στην δωδωναία και αιακιδική παράδοση της 

Ολυμπιάδος (χθόνιος Ζευς / Άδης, Δήμητρα, Περσεφόνη, Διόνυσος, Αχελώος / 

Θόας), επιτείνοντας το θέμα της Αμφίπολης, η οποία, άλλωστε, ελέγχονταν από την 

Ολυμπιάδα έως το τέλος της29. Ένα σχετικό ανάγλυφο του 4ου αιώνα π.Χ., μας βάζει 

σε σχετικές υποψίες. Προέρχεται από τον Πειραιά, λιμένα με παρουσία της Εκάτης 

και έχει εντάξει στο σπηλαιώδη ναΐσκο τον δωδωναίο Αχελώο30 (Εικ. 6). 

 

                                                                                                                                                                              
Δημήτηρ Διόνυσε γεύμνας Κορυβάντων κυδ[..][.]δευ Ζεύς Πλότων Ζεύς ακις Ἀρχίερως θεοκιδα 

Ἱκάτη Νευ σαμανάρβαιε εσοφλα[..]μιμιροτε αμαξε ασακαι μεριστοῦ παι[.] Διόνυσε Ζεῦ Ποσειδών 

Πλότων Δημήτηρ μερκα[.]πυας Ἀξιερηξαρ Ἀρξιρισσα Ἀρξιαξ Ἀχθιωφι χθοχθωνι κοδηρε 

πασιμέδουσα πασικράτια λαξιμέδουσα μεδέουσα μαίδουσα μεδέουσα κρατίστη ιω πασικέρατε ρηξ 

ιω χαν ιω ταυρ ιω ιω ταυροδαμα ιω ιω σανγαρθα ιω σανγαργαθα ιω σανγαθα ιω σαβαρβα[.] ιω 

σαβλας ιω διωξι παθυταλπα ἂρχανδρα Βριμώ Βριμώ Ρη Ἀχθιωφι ἀρκυι{νε} νέκυια….», A. 

Chaniotis, T. Corsten, N. Papazarkadas, and R.A. Tybout (ed.), Supplementum Epigraphicum 
Graecum, LIII, (Brill, 2003), αρ. 1786, 498-501.  
28 «Η τριάδα Κυβέλη-Εκάτη-Ερμής (Καδμίλος) δεν μαρτυρείται στη Σαμοθράκη και δεν είναι καθόλου 

βέβαιο αν η δαδούχος κόρη, που μαζί με τον οινοχόο νεανία πλαισιώνει τη Μητέρα των θεών στους 

ναΐσκους είναι η Εκάτη. Ο Β. Hemberg απλώς την αναφέρει ως δαδοφόρο νέα θεά. Ένα πιθανό όνομα 

θα μπορούσε να είναι αυτό της Περσεφόνης, σύμφωνα με τον T. Kraus, η οποία απεικονίζεται με δύο 

δάδες, και η μητέρα της Δήμητρα ταυτίζεται ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. με την Κυβέλη. Μαρτυρίες για 

τον Ερμή στην λατρεία των Καβείρων συναντώνται και στην Κύζικο καθώς και στα νησιά του 

Βόρειου Αιγαίου…Είναι γεγονός ότι η λατρεία των Καβείρων στον κύκλο των οποίων ανήκει και ο 

Καδμίλος συνδέονται με τη λατρεία της Μεγάλης φρυγικής Μητέρας. O Α.Conze βλέπει στην 

ιδεολογία των μυστηρίων της Σαμοθράκης την περίπτωση εξέλιξης της μορφής του Ερμή ως πρόπολο 

της Κυβέλης, ενώ ο C. Picard αποδίδει στο ίδιο περιβάλλον τόσο τη σχέση Κυβέλης-Ερμή όσο και 

Κυβέλης-Εκάτης», Σ. Κατσαούνου, «Συμπληρωματικές μορφές στους αττικούς ναΐσκους της 
Κυβέλης», (Δρ. Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2012) 

218-219. 
29 Κ. Κόττης, «Αριστόνους: ο Εορδός ή Πελλαίος σωματοφύλακας του Μ. Αλεξάνδρου και διοικητής 

της Αμφιπόλεως», στο https://www.academia.edu/30234566  (Ημ. δημοσίευσης Τρίτη 28 

Φεβρουαρίου 2017), 3-7. 
30 Α. Conze, «Hermes - Kadmilos», Archaologische Zeitung 38 (1880), 5, πιν. 4, 4. 

https://www.academia.edu/30234566
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Εικόνα 6 Ναΐσκος Μεγάλης Μητέρας, με Νεανία, Εκάτη (;), Αχελώος (;), προέλευση Πειραιάς, 4ος αιώνας π.Χ., 

Βερολίνο, Staatliche Museen (αρ. 690) 

Δεχόμενοι, λοιπόν, την Ρέα ή την Δήμητρα ως Μεγάλη Μητέρα, πέρα από 

μια ενδεχόμενη δωδωναία ή ορφική επίδραση, αναγνωρίζουμε μια κοινή ιδιότητα: 

την εκπόρευση της διδαχής των μυστηρίων των μεγάλων τελετών, στις οποίες είναι 

γνωστό πως πρόσβαση είχαν, μόνο, οι μυημένοι. Μια παράδοση μυστηρίων, λοιπόν, 

πέρα από την προϋπόθεση της μύησης, μπορούσε να περιλαμβάνει τελετουργικά 

στοιχεία όπως ο χορός ή ιερές τέχνες για ορισμένους όπως η μαντική. Μην 

λησμονούμε πως πέραν της Αμφίπολης του οικιστή και βακχικού προφήτη Ρήσου και 

του μάντη Πειθαγόρα, και η Σαμοθράκη διέθετε μαντείο31. Η Ρέα, λοιπόν, είναι η 

πρώτη διδάξασα τα μυστήρια και την μαντική προς τον Διόνυσο32, η οποία, μάλιστα, 

μετά την μύησή του, φόρεσε τον οφιοειδή ιμάντα 33 . Αντίστοιχα η θυγατέρα της 

Δήμητρα, είναι αυτή η οποία μεταλαμπάδευσε τα μυστήρια προς τους Καβείρους34. 

Αν δεχτούμε μια παράδοση της αρχαιότητας, η οποία την ταύτιζε με την Μητέρα 

                                                             
31  «Λύσανδρος:… Ἐν δὲ Σαμοθρᾴκῃ χρηστηριαζομένῳ αὐτῷ ὁ ἱερεὺς ἐκέλευσεν εἰπεῖν, ὅ τι 

ἀνομώτατον ἔργον αὐτῷ ἐν τῷ βίῳ πέπρακται. Ἐπηρώτησεν οὖν ‘‘Πότερον σοῦ κελεύοντος ἢ τῶν 

θεῶν τοῦτο δεῖ ποιεῖν;’’, φαμένου δέ ‘‘Τῶν θεῶν’’, ‘‘Σὺ τοίνυν’’, ἔφη, ‘‘ἐκποδών μοι μετάστηθι, 

κἀκείνοις ἐρῶ, ἐὰν πυνθάνωνται’’», Πλούταρχος, Ηθικά, Ἀποφθεύγματα Λακωνικὰ, 229d. 
32 «Καὶ πινυτὴ θεράπαινα φερώνυμα Μύστιδι τέχνῃ ὄρηια νυκτελίοιο διδασκομένη Διονύσου», 

Νόννος, Διονυσιακὰ, Θ΄, 113-114. 
33 «πρώτη ἐχιδνήεντα κατὰ χροὸς ἧψεν ἱμάντα σύμπλοκον, εἱλικόεις δὲ δράκων περὶ δίπλακα 

μίτρην ἅμματα κυκλώσας ὀφιώδεϊ κάμπτετο δεσμῷ», Νόννος, Διονυσιακὰ, Θ΄, 129-131. 
34  «Δήμητρος δ' οὖν Καβειραίοις δῶρόν ἐστιν ἡ τελετή», Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις, Θ΄, 

«Βοιωτικὰ», 25, 6. 
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Γαία, τότε ήταν και η πρώτη μάντισσα35. Από τον Δία, πάλι (υπό μορφή δράκοντος) 

και την Δήμητρα, κατά τον Ορφισμό (με τον Ορφέα να εκτελείται στο Παγγαίο), 

προήλθε ο Διόνυσος και κάπου εδώ, πρέπει να δούμε την περίπτωση του 

παραλληλισμού με την Κυβέλη36. 

Πριν, όμως, θα τονίσουμε σχετικά, έναν παράγοντα ο οποίος δεν έχει 

προσεχθεί όσο θα έπρεπε: την σχέση της Ολυμπιάδος με τον υιό της. Ρέα και  

Δήμητρα, είναι σύμβολα προστασίας θεοπαίδων, ενώ ο Αλέξανδρος είναι διογενής 

και ως Τημενίδης, πολύ δε περισσότερο ως Αιακίδης. Δια της Ρέας σώθηκε ο Ζευς37, 

και ο Διόνυσος, δια της Δήμητρος επανήλθε έστω και ιδιόμορφα η Περσεφόνη38.   

 

2.3.3. Ο παραλληλισμός με την Κυβέλη, ο Λέων, ο Διόνυσος και ο Άττης: 

Τα μεγάλα μυστήρια, με την χαρακτηριστική χρήση τυμπάνου και κυμβάλων 

έγιναν γνωστά, με αφορμή την παράδοσή τους ως δώρο από την Ηλέκτρα για το 

Γάμο του Κάδμου και της Αρμονίας στη Σαμοθράκη. Τα μετέφερε από το νησί στη 

Φρυγία η σύζυγος του Ιασίωνα Κυβέλη, όταν και εγκαταστάθηκε εκεί μετά το θάνατο 

του. Έτσι η θεότητα της λατρείας στη Φρυγία έλαβε το όνομα της: «Κυβέλη»39.  

Το επί της ουσίας επίθετο αυτό, είναι κάπως νεότερο στα αρχαία ελληνικά 

κείμενα. Για πρώτη φορά εμφανίζεται σε απόσπασμα του Πινδάρου, μαζί μάλιστα με 

το πασίγνωστο και αργότερα αποδοθέν προς την Θεοτόκο «δέσποινα» 40 .  

Ετυμολογικά παραπέμπει στην καμπύλη, το κοίλο, τα σπήλαια, αλλά και τα τρουλαία 

                                                             
35 «Πρῶτον μὲν εὐχῇ τῇδε πρεσβεύω θεῶν τὴν πρωτόμαντιν Γαῖαν· ἐκ δὲ τῆς Θέμιν, ἣ δὴ τὸ μητρὸς 

δευτέρα τόδ᾽ ἕζετο μαντεῖον, ὡς λόγος τις», Αἰσχύλος, Εὐμενίδες, 1-4. 
36  «Παρθένε Περσεφόνεια, σὺ δ᾽ οὐ γάμον εὗρες ἀλύξαι, ἀλλὰ δρακοντείοισιν ἐνυμφεύθης 

ὑμεναίοις, Ζεὺς ὅτε πουλυέλικτος ἀμειβομένοιο προσώπου νυμφίος ἱμερόεντι δράκων 

κυκλούμενος ὁλκῷ εἰς μυχὸν ὀρφναίοιο διέστιχε παρθενεῶνος, σείων δαυλὰ γένεια· παρισταμένων 

δὲ θυρέτρῳ εὔνασεν ἰσοτύπων πεφορημένος ὄμμα δρακόντων... καὶ γαμίαις γενύεσσι δέμας 

λιχμάζετο κούρης μείλιχος. αἰθερίων δὲ δρακοντείων ὑμεναίων Περσεφόνης γονόεντι τόκῳ 

κυμαίνετο γαστήρ Ζαγρέα γειναμένη, κερόεν βρέφος, ὃς Διὸς ἕδρης», Νόννος, Διονυσιακὰ, ΣΤ΄, 

155-165. 
37 Ἡσίοδος, Θεογονία, 479-486. 
38 Ἀπολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, Α΄, 5, 3. 
39 «Τὸν δὲ γάμον τοῦτον πρῶτον δαῖσαι θεούς… Ἠλέκτραν δὲ τὰ τῆς μεγάλης καλουμένης μητρὸς 

τῶν θεῶν ἱερὰ μετὰ κυμβάλων καὶ τυμπάνων καὶ τῶν ὀργιαζόντων…μετὰ δὲ ταῦτα τὸν δ´ 

Ἰασίωνα γήμαντα Κυβέλην γεννῆσαι Κορύβαντα. Ἰασίωνος δὲ εἰς θεοὺς μεταστάντος, Δάρδανον 

καὶ Κυβέλην καὶ Κορύβαντα μετακομίσαι εἰς τὴν Ἀσίαν τὰ τῆς μητρὸς τῶν θεῶν ἱερὰ καὶ 

συναπᾶραι εἰς Φρυγίαν. καὶ τὴν μὲν Κυβέλην Ὀλύμπῳ τῷ πρώτῳ συνοικήσασαν γεννῆσαι 

Ἀλκήν, καὶ τὴν θεὰν Κυβέλην ἀφ´ ἑαυτῆς ὀνομάσαι», Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη, 

Βίβλος Ε΄, 49, 1-2. 
40 «δέσπ]οιν[αν] Κυβέ[λαν] ματ[έρα]», Πίνδαρος, απ. 80. Βλ. και J. B. Lidov, «Pindar’s ‘‘Hymn to 

Cybele’’ (fr. 80 SM): Meter, Form, and Syncretism», Greek, Roman and Byzantine Studies 37(1996), 

129-144. 
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ή κυκλικά κτίρια. Η αντίστοιχη χετιτική λέξη είναι «Kubaba», της οποίας πιθανότατα 

παραφθορά είναι ο όρος, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από τους Οθωμανούς για τα 

τρουλαία κτίρια: «kubbe»41. Εδώ η επιλογή του κυκλικού σχήματος και της θόλου για 

κτίσματα όπως οι μακεδονικοί τύμβοι και δομές των καβειρίων, είναι, ίσως, το κλειδί 

της εξήγησης. Μπορεί να δικαιολογήσει, πειστικά, το γιατί, η «Kubaba», ως απόηχος 

της σύνδεσης της Μεγάλης Μητρός με τα Καβείρια, προσλήφθηκε ως θόλος / kubbe  

από τους Οθωμανούς, ειδικά όταν παγιώθηκαν στην Μικρά Ασία. Σημειωτέον πως το 

«Kubelaya» το οποίο επικρατεί ως η ετυμολογική ρίζα είναι επίθετο, ενώ το όνομα 

της θέαινας είναι το «φρυγικό»… «Matar», κλασσική επωνυμία στη Δωδώνη 42 . 

Ωστόσο στην ρίζα του Δάρδανου Αρκαδία, η Δέσποινα διακρίνεται από τη Μητέρα, 

φέρει σκήπτρο, ταυτιζόμενη με την Περσεφόνη, αλλά ως θυγατέρα Ποσειδώνος43.  

Η παρουσία του λέοντος πλάι στην Μητέρα, δύναται να τεκμηριωθεί στον 

Διόνυσο, τον Ήλιο και την Αίγυπτο (Εικ. 7).  

 

 
Εικόνα 7 Ναΐσκος της Μεγάλης Μητρός. Προέλευση Πειραιάς, με λέοντα ή κατ΄ άλλους πάνθηρα (ετέρα 

μεταμόρφωση του Διονύσου), ενώ στην βάση των παραστάδων διακρίνονται ως συμπληρωματικά ο νεανίας 
(πιθανόν ο Ερμής - Καδμίλος) και η δαδούχος (πιθανόν η Εκάτη), β΄ ήμισυ 4ου αιώνα π.Χ.,                        

Βερολίνο, Staatliche Museen (αρ. 692). 

                                                             
41 Πρβλ. τον περίφημο και μόνο τρουλαίο βυζαντινό ναό της Καστοριάς, Παναγία Κουμπελίδικη. 
42 «διὸ κλῄζετε Ματέρα γαῖαν», Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις, Ι΄, Φωκικά, 12, 10. 
43 «ἡ δὲ Δέσποινα σκῆπτρόν τε καὶ τὴν καλουμένην κίστην ἐπὶ τοῖς γόνασιν ἔχει…ταύτην μάλιστα 

θεῶν σέβουσιν οἱ Ἀρκάδες τὴν Δέσποιναν, θυγατέρα δὲ αὐτὴν Ποσειδῶνός φασιν εἶναι καὶ 

Δήμητρος. ἐπίκλησις ἐς τοὺς πολλούς ἐστιν αὐτῇ Δέσποινα, καθάπερ καὶ τὴν ἐκ Διὸς Κόρην 

ἐπονομάζουσιν, ἰδίᾳ δέ ἐστιν ὄνομα Περσεφόνη», Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις, Η΄, 

«Ἀρκαδικὰ»,  37, 4 και 37, 9. 
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Ο Διόνυσος προστατεύθηκε από την Ρέα, είχε ως μεταμόρφωση της δόξης 

του τον λέοντα, καθαρίσθηκε στην Φρυγία από αυτήν και στην συνέχεια μετέβη στην 

Αίγυπτο44. Τα μυστήρια και η Κυβέλη σχετίζονταν με την γονιμότητα, ενώ καβείρια 

υπήρχαν στην Αίγυπτο, στην ρίζα του Κάδμου Μέμφιδα,45. Έχει υποστηριχθεί πως ο 

λέων παραπέμπει στην μεγίστη γονιμότητα, μια ζεύξη με τις πλημμύρες του Νείλου, 

οι οποίες κορυφώνονταν μετά το θερινό ηλιοστάσιο, όταν ο Ήλιος έμπαινε στον 

αστερισμό του Λέοντος περί τον Ιούλιο46.Συνδεδεμένος με τα καβείρια, υπήρξε και ο 

έτερος της Κυβέλης Άττης. Στην Αμφίπολη, ο Ε. Πελεκίδης, ανηύρε θραύσματα 

πήλινων ειδωλίων τύπου Άττιδος, ήδη, σε τομές τις οποίες διενήργησε, την περίοδο 

κατά την οποία βρήκε το ναΐσκο μας47. Εν ολίγοις, ούτε αυτή η θεότητα, πρέπει να 

λογίζεται αυτόνομα της καβείριας λατρείας. Διδάχθηκε τα μεγάλα μυστήρια48, ενώ 

ταυτίσθηκε με τον Διόνυσο 49 , αλλά και τον αρχάνθρωπο της Σαμοθράκης 

Αδάμαντα50. 

 

 

                                                             
44 «καὶ τὸ μὲν πρῶτον Πρωτεὺς αὐτὸν ὑποδέχεται βασιλεὺς Αἰγυπτίων, αὖθις δὲ εἰς Κύβελα τῆς 

Φρυγίας ἀφικνεῖται, κἀκεῖ καθαρθεὶς ὑπὸ ῾Ρέας καὶ τὰς τελετὰς ἐκμαθών, καὶ λαβὼν παρ᾽ ἐκείνης 

τὴν στολήν, [ἐπὶ Ἰνδοὺς] διὰ τῆς Θράκης ἠπείγετο», Ἀπολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, Γ΄, 1. 
45 «ἐσῆλθε δὲ καὶ ἐς τῶν Καβείρων τὸ ἱρόν», Ἡρόδοτος, Μοῦσαι Ἱστοριῶν, Γ΄, Θάλεια, 37. 
46  «ὅ τι κατέρχεται μὲν ὁ Νεῖλος πληθύων ἀπὸ τροπέων τῶν θερινέων ἀρξάμενος ἐπὶ ἑκατὸν 

ἡμέρας», Ἡρόδοτος, Μοῦσαι Ἱστοριῶν, Β΄, Εὐτέρπη, 19, 2.  
47 Ε. Πελεκίδης, «Ἀνασκαφαὶ καὶ ἒρευναι ἐν Ἀμφιπόλει», ΠΑΕ 1920, 91. 
48 «Ἄττης δὲ γένος μὲν Λυδὸς ἦν, πρῶτος δὲ τὰ ὄργια τὰ ἐς Ῥέην ἐδιδάξατο. καὶ τὰ Φρύγες καὶ 

Λυδοὶ καὶ Σαμόθρᾳκες ἐπιτελέουσιν, Ἄττεω πάντα ἔμαθον», Λουκιανὸς, Περὶ τῆς Συρίης θεοῦ, 15. 
49 «Δι΄ ἣν αἰτίαν οὐκ ἀπεικότως τὸν Διόνυσόν τινες Ἄττιν προσαγορεύεσθαι θέλουσιν͵ αἰδοίων 

ἐστερημένον», Κλήμης Ἀλεξανδρεὺς, Προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας, κεφ. Β΄, PG 08, 80Β-81Β. 
50  «Διαρρήδην γὰρ οἱ Σαμόθρᾳκες τὸν Ἀδὰμ ἐκεῖνον παραδιδόασιν ἐν τοῖς μυστηρίοις τοῖς 

ἐπιτελουμένοις παρ᾿ αὐτοῖς ἀρχάνθρωπον.», Ἱππόλυτος Ρώμης, «Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος», 

Ε΄, 8, 82-84 στο Duncker L. (ed.), S. Hippolyti episcopi et martyris Refutationis omnium haeresium 

librorum decem quae supersunt (Gottingae: Sumtibus Dieterichianis, 1859), 152. Βλ. και «Εἴτε 

Κρόνου γένος, εἴτε Διὸς μάκαρος, εἴτε Ῥέας μεγάλης, χαῖρε, τὸ κατηφὲς ἄκρισμα Ῥέας, Ἄττι· σὲ 

καλοῦσι μὲν Ἀσσύριοι τριπόθητον Ἄδωνιν, καλεῖ δ᾿ Αἴγυπτος Ὄσιριν, ἐπουράνιον μηνὸς κέρας 

Ἕλληνες, σοφίαν, Σαμοθρᾷκες Ἄδαμνα σεβάσμιον, Αἱμόνιοι Κορύβαντα, καὶ οἱ Φρύγες ἄλλοτε μὲν 

Πάπαν, ποτὲ δὲ νέκυν, ἢ θεόν, ἢ τὸν ἄκαρπον, ἢ αἰπόλον, ἢ χλοερὸν στάχυν ἀμηθέντα, ἢ ὃν 

πολύκαρπος ἔτικτεν ἀμύγδαλος ἀνέρα συρικτάν. Τοῦτον φησὶν εἶναι πολύμορφον Ἄττιν, ὃν 

ὑμνοῦντες λέγουσιν οὕτως· Ἄττιν ὑμνήσω τὸν Ῥείης, κωδώνων σὺν βόμβοις, οὐδ᾿ αὐλῶν Ἰδαίων 

Κουρήτων μύκτητα, ἀλλ᾿ εἰς Φοιβείαν μίξω μοῦσαν φορμίγγων, εὐοῖ, εὐάν, ὡς Πάν, ὡς Βακχεύς, ὡς 

ποιμὴν λευκῶν ἄστρων», Ἱππόλυτος Ρώμης, «Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος», Ε΄, 9, 42-56 στο 

Duncker L. (ed.), S. Hippolyti episcopi ET martyris Refutationis omnium haeresium librorum decem 

quae supersunt (Gottingae: Sumtibus Dieterichianis, 1859), 168-170. 
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2.3.4. Άλλες μαρτυρίες της περιοχής της Αμφίπολης ως προς την Μεγάλη 

Μητέρα: 

Η λατρεία στην Αμφίπολη της Μητρός των Μεγάλων Θεών, μαρτυρείται και 

σε ένα, ακόμα, ανάγλυφο των όψιμων ελληνιστικών χρόνων, χωρίς συμπληρωματικές 

μορφές. Προέρχεται από περιοχή πύργου του μακρού τείχους. Μια επιπλέον 

καταγραφή της μητρικής λατρείας είναι επιγραφική, εντοπισμένη στον βυζαντινό 

πύργο του Αγίου Γεωργίου, στην δεξιά όχθη του Στρυμόνα ως εξής51: 

ΙΚΟΣ ΤΗ ΜΗΤΡΙ 

Είναι ενδεικτικό πως η θέαινα τίθεται ανώνυμα, το οποίο, ειδικά, αν 

συνδυαστεί με την αντίστοιχη διονυσιακή μαρτυρία περί αρρήτου των φρυγικών 

μυστηρίων, παρέχει μια ακόμα ένδειξη ζεύξης της Μητρός και του Διονύσου, στο 

πλαίσιο των αρρήτων της Σαμοθράκης52. Ενδιαφέρον είναι, πως η επιγραφή αυτή 

μαρτυρήθηκε σε νάρθηκα εκκλησίας. Εφόσον πρόκειται για τον ίδιο ναό όπου είχε 

εντοιχισθεί και το καβείριο ενεπίγραφο βάθρο, είναι εύλογο να πιθανολογήσουμε, αν 

η Μητέρα και η καβείρια λατρεία, τελούνταν σε έναν κοινό ή γειτονικό χώρο, 

απ΄όπου κάποια στιγμή έγινε λιθολόγηση53. 

 
Εικόνα 8 Η περιοχή των παλαιοχριστιανικών μνημείων της Αμφιπόλεως, όπου διακρίνεται η Βασιλική Α΄                  

© Υπουργείο Πολιτισμού 

                                                             
51 Μ. Γ. Δημίτσας, Ἡ Μακεδονία ἐν λίθοις φθεγγομένοις καὶ μνημείοις σωζομένοις, Τόμος Β', αρ. 887 

(45) (Αθήνα: Τυπογραφείο Αδελφών Περρή, 1896), 713-714. 
52 «Διόνυσος: ὁρῶν ὁρῶντα, καὶ δίδωσιν ὄργια. Πενθεύς: τὰ δ᾽ ὄργι᾽ ἐστὶ τίν᾽ ἰδέαν ἔχοντά σοι; 

Διόνυσος: ἄῤῥητ᾽ ἀβακχεύτοισιν εἰδέναι βροτῶν. Πενθεύς: ἔχει δ᾽ ὄνησιν τοῖσι θύουσιν τίνα; 

Διόνυσος: οὐ θέμις ἀκοῦσαί σ᾽, ἔστι δ᾽ ἄξι᾽ εἰδέναι. Πενθεύς: εὖ τοῦτ᾽ ἐκιβδήλευσας, ἵν᾽ ἀκοῦσαι 

θέλω. Διόνυσος: ἀσέβειαν ἀσκοῦντ᾽ ὄργι᾽ ἐχθαίρει θεοῦ. Πενθεύς: τὸν θεὸν ὁρᾶν γὰρ φῂς σαφῶς, 

ποῖός τις ἦν; Διόνυσος: ὁποῖος ἤθελ᾽· οὐκ ἐγὼ ᾽τασσον τόδε. Πενθεύς: τοῦτ᾽ αὖ παρωχέτευσας εὖ 

κοὐδὲν λέγων. Διόνυσος: δόξει τις ἀμαθεῖ σοφὰ λέγων οὐκ εὖ φρονεῖν. Πενθεύς: ἦλθες δὲ πρῶτα 

δεῦρ᾽ ἄγων τὸν δαίμονα; Διόνυσος: πᾶς ἀναχορεύει βαρβάρων τάδ᾽ ὄργια. Πενθεύς: φρονοῦσι γὰρ 

κάκιον Ἑλλήνων πολύ. Διόνυσος: τάδ᾽ εὖ γε μᾶλλον· οἱ νόμοι δὲ διάφοροι. Πενθεύς: τὰ δ᾽ ἱερὰ 

νύκτωρ ἢ μεθ᾽ ἡμέραν τελεῖς; Διόνυσος: νύκτωρ τὰ πολλά· σεμνότητ᾽ ἔχει σκότος», Εὐριπίδης, 

Βάκχαι, 470-486. 
53  Κ. Κόττης, «Το χαμένο ενεπίγραφο βάθρο της Αμφίπολης: ένας κρίκος μαρτυρίας της τοπικής 

καβείριας λατρείας», στο https://www.academia.edu/28697655 (Ημ. ανάκτησης: Τρίτη 28 

Φεβρουαρίου 2017). 

https://www.academia.edu/28697655
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3 Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΟΥ ΕΡΜΟΥ - 

ΚΑΔΜΙΛΟΥ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ  

 

3.1. Τα είδη του Ερμού και ζεύξεις του με την καβείρια λατρεία: 

Ο Ερμής αναμφίβολα είναι γνωστότερος ως προς τα καβείρια, λόγω της 

σήμανσής του ως Καδμίλου, από τον Διονυσόδωρο. Συνήθως για τον ρόλο του λίγα 

είναι γνωστά και ανάλογα λίγα λέγονται από τους ερευνητές, τα περισσότερα σε 

σχέση με την Περσεφόνη. Ας πάρουμε, λοιπόν, τα πράγματα από την αρχή. Ο 

Κικέρων αναπτύσσει πέντε κατηγοριοποιήσεις του Ερμού54.  

 

 

Εικόνα 9 Ο νεανίας - Ερμής Κάδμιλος του ναΐσκου της Μητρός των Μεγάλων Θεών από την Αμφίπολη 

                                                             
54 «Mercurius unus Caelo patre, Die matre natus, cuius obscenius excitata natura traditur, quod aspectu 
Proserpinae commotus sit; alter Valentis et Phoronidis filius is, qui sub terris habetur idem Trophonius; 

tertius Iove tertio natus et Maia, ex quo et Penelopa Pana natum ferunt; quartus Nilo patre, quem 

Aegyptii nefas habent nominare; quintus, quem colunt Pheneatae, qui Argum dicitur interemisse ob 

eamque causam in Aegyptum profugisse atque Aegyptiis leges et litteras tradidisse: hunc Aegyptii 

Theyt appellant eodemque nomine anni primus mensis apud eos vocatur», Cicero, De natura deorum, 

III, 22.56. 
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Η πρώτη τον μυθολογεί ως υιό του Ουρανού και της Ημέρας και τον 

σημαίνει από την γονιμοποιό ιδιότητά του, η οποία ενεργοποιείται στην θέα της 

Περσεφόνης. Αμφότερα μπορούν να παραπέμπουν στον Κάδμιλο της Σαμοθράκης. 

Φυσικά ο Ερμής ήταν ο διαπραγματευτής, αλλά και συνοδός της Περσεφόνης, κατά 

την επάνοδό της μετά την αρπαγή55 . Αφετέρου, οι διεγερμένοι ερμαϊκοί φαλλοί, 

θεωρήθηκαν από τον Ηρόδοτο, η ακλόνητη πελασγική μυστηριακή παράδοση56.  

Επόμενος Ερμής είναι ο υποχθόνιος. Πολλά στοιχεία του σχετικού ορφικού 

ύμνου, παραπέμπουν στα καβείρια: ο Διόνυσος, η Αφροδίτη, η αναφορά σε μύσταις, 

αλλά και η επάνοδος της Κόρης. Στον ύμνο αυτό, μας κεντρίζει η αναφορά στη 

δύναμη του κηρυκείου, σε σχέση με τον ύπνο / θάνατο. Μια δύναμη κύρια καθοδική, 

αλλά και με δυνατότητα αναγωγής - έγερσης57 (προσωπικά είχαμε παρατηρήσει σε 

παλαιότερο άρθρο, πως ο τρόπος ένταξης και θεώρησης του Χριστού στην βυζαντινή 

παράσταση της «Εις Άδου Καθόδου», διαλέγεται εικαστικά με την «Αρπαγή της 

Κόρης» και παραπέμπει ως ιδιότητα, στον ψυχοπομπό και όχι μόνο Ερμή58). Ίσως σε 

αυτή τη μορφή, να ανήκει η εκδήλωση μιας άλλης ερωτικής έλξη του, όχι προς την 

Περσεφόνη, αλλά προς την Εκάτη59. Τέλος θα εκφράσω μια υποψία. Ο εν λόγω 

ορφικός ύμνος, είναι ότι πιο κοντινό μου θυμίζει στις πηγές, έναν χώρο όπως του 

Καστά. Εμπεριέχει τον «Περσεφόνης ιερό δόμο», όπου ο Ερμής αμφιπολεύει (η 

έννοια είχε χρήση προς θεϊκή υπηρεσία, αλλά και για τάφους με μεγάλη 

επισκεψιμότητα) ως υιός Διονύσου και Αφροδίτης, με χορούς και μύστες.  

Ο τρίτος Ερμής, υιός Διός και Μαίας, έχει ως βασικό του στοιχείο, πως 

γεννά τον Πάνα και σε αυτόν αναφέρεται η τραγωδία Ρήσος60. Τα μυστήρια είχαν ως 

                                                             
55 Ὁμηρικοὶ ὕμνοι, Εἰς Δήμητραν, 334-385. 
56 «τοῦ δὲ Ἑρμέω τὰ ἀγάλματα ὀρθὰ ἔχειν τὰ αἰδοῖα ποιεῦντες οὐκ ἀπ᾽ Αἰγυπτίων μεμαθήκασι, 

ἀλλ᾽ ἀπὸ Πελασγῶν πρῶτοι μὲν Ἑλλήνων ἁπάντων Ἀθηναῖοι παραλαβόντες, παρὰ δὲ τούτων 

ὧλλοι», Ἡρόδοτος, Μοῦσαι Ἱστοριῶν, Β΄, Εὐτέρπη, 51, 1.  
57 «Ἑρμῆ, βακχεχόροιο Διωνύσοιο γένεθλον καὶ Παφίης κούρης, ἑλικοβλεφάρου Ἀφροδίτης, ὃς 

παρὰ Περσεφόνης ἱερὸν δόμον ἀμφιπολεύεις, αἰνομόροις ψυχαῖς πομπὸς κατὰ γαῖαν ὑπάρχων, ἃς 

κατάγεις, ὁπόταν μοίρης χρόνος εἰσαφίκηται εὐιέρωι ῥάβδωι θέλγων ὑπνοδώτειρα πάντα, καὶ 

πάλιν ὑπνώοντας ἐγείρεις», Ὀρφέως Ὕμνοι, ΝΣΤ΄, «Ἑρμοῦ χθονίου», 5-9. 
58  Κ. Κόττης, «Η Εικόνα της ‘‘Εις Άδου Καθόδου’’. Από την Αρπαγή της Περσεφόνης, στην 

απόκρυφη γραμματεία και την λειτουργική», στο https://www.academia.edu/24949046  (Ημ. 

ανάκτησης Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017), 7-8.  
59 «Ἐλευσῖνα δὲ ἥρωα, ἀφ᾽ οὗ τὴν πόλιν ὀνομάζουσιν, οἱ μὲν Ἑρμοῦ παῖδα εἶναι καὶ Δαείρας 

Ὠκεανοῦ θυγατρὸς λέγουσι», Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις, Α΄, «Ἀττικὰ», 38, 8. Βλ. και 

«Mercurio satis fertur Boebeidos undis virgineum Brimo composuisse latus», Propertius Sextus, 

Elegiarum, II, 2.  
60 «Ὦ παῖ, μήτηρ μέν σοι, ἔφη, ἐγώ εἰμι, Πηνελόπη ἡ Σπαρτιᾶτις, τὸν πατέρα δὲ γίνωσκε θεὸν ἔχων 

Ἑρμῆν Μαίας καὶ Διός», Λουκιανός, Θεῶν διάλογοι, Β΄, «Πανὸς καὶ Ερμοῦ», 2. Βλ. και «Ἀλλ' εὖ σ' 

ὁ Μαίας παῖς ἐκεῖσε καὶ πάλιν πέμψειεν Ἑρμῆς», Εὐριπίδης, Ῥῆσος, 216-217. 

https://www.academia.edu/24949046
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πυρήνα την διδαχή και την χρήση μουσικών οργάνων. Έτσι ο Ερμής, όντας λόγιος, 

εμφανίζεται ως σωτήρας του Αρκάδος, από τον οποίο προέρχεται ο οικιστής της 

Σαμοθράκης Δάρδανος61. Με τον Πάνα συνδέεται και ως εφευρέτης της σύριγγας62, 

ενώ με τον Απόλλωνα και τον Ορφέα, ως εφευρέτης της φωτιάς63 και της λύρας64. 

Αντίστοιχα ο τέταρτος Ερμής, εντάσσεται στην παράδοση των 

θεοποιημένων ποταμών ως υιός Νείλου, παράδοση ζώσα στο γένος του Αιακού. Ο εν 

Αιγύπτω αυτός Ερμής, φέρει την παράδοση του αρρήτου, αφού οι Αιγύπτιοι δεν 

εκφωνούσαν το όνομά του. Τέλος ως πέμπτο Ερμή, ο Κικέρων κατέγραψε τον 

λεγόμενο «Τρισμέγιστο», παράλληλο του αιγυπτιακού Θωθ.      

 

3.2. Ερμηνευτικά του Ερμού και η σχέση με τον Αλέξανδρο: 

Επανερχόμενοι στα ερμηνευτικά του ναΐσκου μας, ο Ερμής Κάδμιλος έχει 

κίνηση, βαδίζει προς τα δεξιά – ανατολικά και προς το κέντρο. Είναι δύσκολο να 

κρίνεις, αν σημαίνεται ως ψυχοπομπός ή ενδεχομένως, έλκεται από τη θέα της 

απέναντι δαδούχου, Εκάτης ή Περσεφόνης. Δεν θα κρύψουμε πως μας βάζουν σε 

δεύτερες σκέψεις, συγκεκριμένες έρμειες ιδιότητες αναφορικά με τον Μέγα 

Αλέξανδρο: όντας Ηρακλείδης ως Τημενίδης και εκθεωμένος στην Ελλάδα ως παις 

Διός / Διόνυσος. Σε μια διονυσιακή, λοιπόν, περιοχή, όπου ετέθη ως οικιστής της 

Αμφίπολης ο υιός Νύμφης και βακχικός προφήτης Ρήσος65, είναι απόλυτα συμβατή 

μια παράσταση του Ερμού: οδήγησε τον παίδα Διός Διόνυσο στις Νύμφες, όταν 

έχασε την μητέρα του Σεμέλη. Γνωρίζουμε, ακόμα, πως ο μυημένος Αλέξανδρος66, 

φορούσε την στολή του Ερμού 67 . Ακόμα περισσότερο, ο Ερμής υπήρξε ο 

                                                                                                                                                                              
 
61 «Ἄτλας γίνεται βασιλεὺς πρῶτος ἐν τῇ καλουμένῃ νῦν Ἀρκαδίᾳ… Τούτῳ θυγατέρες ἦσαν ἑπτὰ 

…ὧν μίαν μὲν Ἠλέκτραν Ζεὺς γαμεῖ καὶ γεννᾷ παῖδας ἐξ αὐτῆς Ἴασον καὶ Δάρδανον», Διονύσιος 

ὁ Ἁλικαρνασσεὺς, Λόγος Α΄, ΞΑ΄, 1. 
62 «συρίγγων ἐνοπὴν ποιήσατο τηλόθ'ἀκουστήν», Ὁμηρικοὶ ὕμνοι, Εἰς Ἑρμῆν, 512. 
63 «σὺν δ’ ἐφόρει ξύλα πολλά, πυρὸς δ’ ἐπεμαίετο τέχνην δάφνης ἀγλαὸν ὄζον ἑλὼν ἐπέλεψε 

σιδήρῳ ἄρμενον ἐν παλάμῃ· ἄμπνυτο δὲ θερμὸς ἀυτμή», Ὁμηρικοὶ ὕμνοι, Εἰς Ἑρμῆν, 109-111. 
64 «ἔχεται δὲ ἄλλο ὄρος Κυλλήνης Χελυδόρεα, ἔνθα εὑρὼν χελώνην Ἑρμῆς ἐκδεῖραι τὸ θηρίον καὶ 

ἀπ' αὐτῆς λέγεται ποιήσασθαι λύραν», Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις, Η΄, Ἀρκαδικὰ, 17, 5. 
65  Κ. Κόττης, Αμφίπολη και οίκηση, θεολογία των Αιακιδών και η ερμηνευτική προσέγγιση του 

εικονικού ψηφιδωτού στον Καστά Αμφιπόλεως (Θεσσαλονίκη: 2017), 10-12. 
66 «βωμοῖς τε ἐνέτυχον, οἷς ἐπεγέγραπτο ΠΑΤΡΙ ΑΜΜΩΝΙ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙ ΑΔΕΛΦΩΙ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΙ ΟΛΥΜΠΙΩΙ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΙΞΙ ΚΑΒΕΙΡΟΙΣ ΚΑΙ ΙΝΔΩΙ ΗΛΙΩΙ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΙ 

ΑΠΟΛΛΩΝΙ, φασὶ δὲ καὶ στήλην ἀνακεῖσθαι χαλκῆν, ᾗ ἐπιγεγράφθαι ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΝΤΑΥΘΑ 

ΕΣΤΗ», Φλάβιος Φιλόστρατος, Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον, Β΄, 43. 
67 «῎Εφιππος δέ φησιν ὡς Ἀλέξανδρος καὶ τὰς ἱερὰς ἐσθῆτας ἐφόρει ἐν τοῖς δείπνοις…ἐνίοτε δὲ καὶ 

τὴν τοῦ ῾Ερμοῦ· τὰ μὲν ἄλλα σχεδὸν καὶ καθ' ἑκάστην ἡμέραν χλαμύδα τε πορφυρᾶν καὶ χιτῶνα 

μεσόλευκον καὶ τὴν καυσίαν ἔχουσαν τὸ διάδημα τὸ βασιλικόν, ἐν δὲ τῇ συνουσίᾳ τά τε πέδιλα καὶ 
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καθοριστικός παράγοντας δια του οποίου επιτεύχθηκε η εκθέωση του Ηρακλέους: 

ουδείς παις Διός εκθεώνονταν, αν δεν θήλαζε από τα στήθη της Ήρας. Κάτι το οποίο 

δεν επιθυμούσε η θέαινα. Δια του Ερμού κατορθώθηκε ο θηλασμός και από το 

περίσσευμα της ροής αυτού του γάλακτος, μυθολογήθηκε πως δημιουργήθηκε ο 

Γαλαξίας, ο οποίος, τι σύμπτωση, συνδέθηκε με τον κύκλο68. «Γαλάξια», επίσης, 

ονομάζονταν η εορτή, όπου θυσίαζαν προς την Μητέρα των Θεών69. Ενδέχεται ο 

θηλασμός αυτός, να μην είναι άσχετος με το γεγονός, πως ο ίδιος ο Αλέξανδρος 

μετονόμασε πηγή της Αντιοχείας «Ολυμπιάς», αντιστοιχώντας τα εκεί νάματα με το 

γάλα της μητρός του70. Δεν θα μου έκανε έκπληξη αν η Ολυμπιάς, στα πλαίσια της 

θεοποίησης του Αλεξάνδρου, απεικονίσθηκε σε κάποιο νόμισμα ως Ήρα. 

 

 
Εικόνα 10 Η Ήρα θηλάζει τον Ηρακλή, ερυθρόμορφη απουλική σφαιρική λήκυθος του «Ζωγράφου του 

Θηλασμού», ~360-350 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο (F 107) 

                                                                                                                                                                              
τὸν πέτασον ἐπὶ τῇ κεφαλῃ καὶ τὸ κηρύκειον ἐν τῇ χειρί, πολλάκις δὲ καὶ λεοντῆν καὶ ῥόπαλον 

ὥσπερ ὁ ῾Ηρακλῆς», Ἀθήναιος, Δειπνοσοφισταί, ΙΒ΄, 537e-f. 
68 «Γαλαξίας: Οὗτος γίνεται ἐν τοῖς φαινομένοις κύκλοις, ὃν προσαγορεύεσθαί φασι Γαλαξίαν· οὐ 

γὰρ ἐξῆν τοῖς Διὸς υἱοῖς τῆς οὐρανίου τιμῆς μετασχεῖν εἰ μή τις αὐτῶν θηλάσειε τὸν τῆς Ἥρας 

μαστόν. Διόπερ φασὶ τὸν Ἑρμῆν ὑπὸ τὴν γένεσιν ἀνακομίσαι τὸν Ἡρακλέα καὶ προσσχεῖν αὐτὸν 

τῷ τῆς Ἥρας μαστῷ, τὸν δὲ θηλάζειν· ἐπινοήσασαν δὲ τὴν Ἥραν ἀποσείσασθαι αὐτόν, καὶ οὕτως 

ἐκχυθέντος τοῦ περισσεύματος ἀποτελεσθῆναι τὸν Γαλαξίαν κύκλον», Ἐρατοσθένης, 

«Καταστερισμοί (ἢ Ἀστροθεσίαι)», ΜΔ΄, στο Μυθογράφοι - Scriptores poeticæ historiæ Græci. Edidit 

A. Westermann  (Brunvigae: 1843), 267. Βλ. και «Ἡ μὲν οὖν Μήτηρ τῶν Θεῶν ζωογόνος ἐστὶ Θεά, 

καὶ διὰ τοῦτο Μήτηρ καλεῖται· ὁ δὲ Ἄττις τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων δημιουργός, καὶ διὰ 

τοῦτο παρὰ τῷ Γάλλῳ λέγεται εὑρεθῆναι ποταμῷ· ὁ γὰρ Γάλλος τὸν γαλαξίαν αἰνίττεται κύκλον», 

Σαλούστιος, Περὶ Θεῶν καὶ Κόσμου, IV, H΄, 8. 
69  «καὶ παρεσκευασμένος λαμπρὸν ἱμάτιον καὶ ἐστεφανωμένος παρελθὼν εἰπεῖν· Ὦ ἄνδρες 

Ἀθηναῖοι, ἐθύομεν οἱ πρυτάνεις τὰ ἱερὰ τῇ Μητρὶ τῶν θεῶν, τὰ γαλάξια, καὶ τὰ ἱερὰ καλά, καὶ 

ὑμεῖς δέχεσθε τὰ ἀγαθά», Θεόφραστος, Χαρακτῆρες, ΚΑ΄, «Μικροφιλοτιμίας», 11.  
70 «Ἀλέξανδρος δὲ τὴν ἡμετέραν πηγὴν οὐ πρὸς ὑδάτων ἅμιλλαν ἐξήγαγε, τῷ δὲ τῆς Ὀλυμπιάδος 

ἐξίσωσε γάλακτι. Τοσαύτην εὗρεν ἐν τοῖς νάμασιν ἡδονὴν», Λιβάνιος, «Ἀντιοχικὸς», στο Libanii 

Sophistae Orationes et declamationes, Vol. I (Altenburg: Richter, 1791), 296. 
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4 Η ΕΚΑΤΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ   

 

4.1. Η θεότητα της Εκάτης και η σχέση με την περιοχή του Στρυμόνος:  

Η Εκάτη, στην οποία κατά κανόνα αποδίδεται η δαδούχος μορφή των 

ναΐσκων της Μεγάλης Μητρός, συχνά περιγράφεται ως μια θρακο-πελασγική ή 

μικρασιατική θεότητα, η οποία δεν ανήκει στο κύριο ελληνικό πάνθεο.  

 

Εικόνα 11 Η πεπλοφόρος δαδούχος Κόρη, Εκάτη (ή Περσεφόνη;) του ναΐσκου της Μητρός των Μεγάλων Θεών 
από την Αμφίπολη 

Η λατρεία της γνώρισε μεγάλη διάδοση, η οποία συχνά αποδίδεται στην τιμή 

την οποία απέλαβε μέσα στην ορφική παράδοση 71 . Εντούτοις ήδη στον Ησίοδο, 

αναγνωρίσθηκε ως η θεότητα την οποία τίμησε όσο καμία ο Ζευς, δίνοντάς την 

δύναμη σε ουρανό, γη και θάλασσα72. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι ο Διόνυσος 

απετέλεσε την κύρια ακόλουθη θεότητα του Διός, μάλλον η ανέλιξή της 

συνυφάνθηκε μαζί του, ούσα ακόλουθος του Διός παρά την Περσεφόνη και άρα με 

την πορεία την οποία η βακχική λατρεία κυριάρχησε στον ελληνικό κόσμο.  

Παρατηρώντας την γενεαλογία της διαπιστώνουμε, πως φέρει γνωρίσματα 

θελκτικά, ώστε να την σέβονταν οι Τημενίδες. Πατέρας της ήταν ο Πέρσης, υιός του 

τιτάνα Κρίου, ο οποίος συμβολίζονταν με τον Κριό73. Οι Τημενίδες είχαν χρησμικές 

σχέσεις ευσέβειας και ειδικά ενόψει εκστρατειών προς τον μαντικό Κάρνο / Κριό 

                                                             
71  P. Decharme, Μυθολογία της Αρχαίας Ελλάδος. Μετάφρ. Αλ. Μ. Καραλής (Αθήνα: Α. 

Παπαγεωργίου, 1891), 190. 
72 «Ἤ δ᾽ ὑποκυσαμένη Ἑκάτην τέκε, τὴν περὶ πάντων Ζεὺς Κρονίδης τίμησε· πόρεν δέ οἱ ἀγλαὰ 

δῶρα, μοῖραν ἔχειν γαίης τε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης. Ἥ δὲ καὶ ἀστερόεντος ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἔμμορε 

τιμῆς ἀθανάτοις τε θεοῖσι τετιμένη ἐστὶ μάλιστα», Ἡσίοδος, Θεογονία, 411-415. 
73 «Κρίῳ δ᾽ Εὐρυβίη τέκεν ἐν φιλότητι μιγεῖσα Ἀστραῖόν τε μέγαν Πάλλαντά τε δῖα θεάων Πέρσην 

θ᾽, ὃς καὶ πᾶσι μετέπρεπεν ἰδμοσύνῃσιν», Ἡσίοδος, Θεογονία, 375. 
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Απόλλωνα, ενώ κοντά στο Άργος υπήρχε το Κρείον Όρος74. Αλλά και από την μεριά 

της μητρός της, η Εκάτη είχε γιαγιά την Λητώ, μητέρα του Απόλλωνος75. Ο ρόλος 

της ως προς την λύτρωση πρέπει να ήταν κομβικός. Ήταν κλειδούχος, άνασσα και 

κροκόπεπλη. Το χρώμα αυτό περιβάλλει τον Ερμή του ψηφιδωτού του Καστά και 

είναι υπάρχει η παράδοση της ερωτικής ζεύξης των δύο76. Η απόλυτη πατρική της 

ρίζα είναι ο Ουρανός και η Γαία, δίνοντας συσχέτιση με τη Δωδώνη και τους 

ορφικούς, οι οποίοι δήλωναν στην επέκεινα πορεία τους, υιοί Ουρανού και Γαίας77.  

Στην Θράκη την ονόμαζαν ή την παραλλήλιζαν με την Βένδη, ενώ στις 

Φέρρες της Θεσσαλίας λατρεύθηκε ως «Βριμώ». Μεγάλη εντύπωση προξενεί μια 

αναφορά του Λυκόφρονος, ο οποίος την χαρακτηρίζει επί της ουσίας βασίλισσα του 

Στρυμόνα, γνωρίζοντας, σαφέστατα, την άμεση συσχέτισή της με την Σαμοθράκη, 

αφού εκεί είναι το ιερό άντρο της «Ζέρυνθος»78. Έχουμε απόηχο της Αμφίπολης, 

δεδομένου πως στα χρόνια του κειμένου, η πόλη ανήκει στη Μακεδονία και όχι την 

Θράκη; Είναι πιθανόν, αλλά, επίσης, δύσκολο να τεκμηριωθεί.  

 

4.2. Η σχέση της Εκάτης με την Μεγάλη Μητέρα και τους Καβείρους: 

Ισχυρή είναι και η σχέση της με την Μητέρα και ιδιαίτερα με την Δήμητρα 

και την Περσεφόνη. Σχετίσθηκε με την Αρπαγή, ενώ έγινε η συνοδός της 

Περσεφόνης στις ετήσιες καθόδους και επανόδους της79. Σε μια άλλη, όχι ιδιαίτερα 

                                                             
74 «Εὔχεο Κάρνειο τελέειν σέβας Ἀπόλλωνι», Εὐσέβιος Καισαρείας, Εὐαγγελικὴ Προπαρασκευή, Ε΄, 

20,  PG 21, 361. Βλ. και Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις, Γ΄, Λακωνικὰ, 13, 4. 
75  Ἡσίοδος, Θεογονία, 404-411. 
76  «κροκόπεπλον, τυμβιδίην, ψυχαῖς νεκύων μέτα βακχεύουσαν…ταυροπόλον, παντὸς κόσμου 

κληιδοῦχον ἄνασσαν…», Ὀρφέως Ὕμνοι, Α΄, «Προθυραίας», 1-10. 
77 Γ. Ζ. Τζιφόπουλος, «Ο Βακχικός – Ορφικός Άδης» στο Ν. Χρ. Σταμπολίδης κ.α., Επέκεινα. Ο 
Θάνατος και η μεταθανάτια Ζωή στην Αρχαία Ελλάδα (Αθήνα: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 2014), 

39. Βλ. και «Γῆς παῖς εἰμι καὶ Οὐρανοῦ», A. Chaniotis, T. Corsten, N. Papazarkadas, and R.A. Tybout 

(ed.), Supplementum epigraphicum graecum, XXIII (Brill, 1968), αρ. 410. 
78 «ὦ μῆτερ, ὦ δύσμητερ, οὐδὲ σὸν κλέος ἄπυστον ἔσται, Περσέως δὲ παρθένος Βριμὼ Τρίμορφος 

θήσεταί σ᾽ ἑπωπίδα κλαγγαῖσι ταρμύσσουσαν ἐννύχοις βροτούς, ὅσοι μεδούσης Στρυμόνος 

Ζηρυνθίας δείκηλα μὴ σέβουσι λαμπαδουχίαις, θύσθλοις Φεραίαν ἐξακεύμενοι θεάν. 

Ψευδήριον δὲ νησιωτικὸς στόνυξ Πάχυνος ἕξει σεμνὸν ἐξ ὀνειράτων ταῖς δεσποτείαις ὠλέναις 

ὠγκωμένον ῥείθρων Ἑλώρου πρόσθεν ἐκτερισμένης: ὃς δὴ παρ᾽ ἀκταῖς τλήμονος ῥανεῖ χοάς, 

τριαύχενος μήνιμα δειμαίνων θεᾶς, λευστῆρα πρῶτον οὕνεκεν ῥίψας πέτρον Ἅιδῃ κελαινῶν 

θυμάτων ἀπάρξεται», Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα, 1174-1188. 
79 «τῇσιν δ’ ἐγγύθεν ἦλθ’ Ἑκάτη λιπαροκρήδεμνος· πολλὰ δ’ ἄρ’ ἀμφαγάπησε κόρην Δημήτερος 

ἁγνῆς· ἐκ τοῦ οἱ πρόπολος καὶ ὀπάων ἔπλετ’ ἄνασσα», Ὁμηρικοὶ ὕμνοι, Ἔςς Δήμητραν, 438-440. 

Βλ. και «ἡ Λητὼ περιέχουσα ἐν τῇ Δήμητρι τῇ καὶ τὴν Κόρην ὑποστησάσῃ τῷ Διῒ καὶ τὴν 

ἐγκόσμιον Ἑκάτην, ἐπεὶ καὶ τὴν Ἄρτεμιν Ἑκάτην Ὀρφεὺς κέκληκεν», Πρόκλος, Εἰς τὸν Κράτυλον 

Πλάτωνος ἐκλογαὶ χρήσιμοι, 179. 
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γνωστή πηγή, ή Εκάτη εμφανίζεται χθόνια ως εξαγνισμένη. Έκλεψε για χάρη της 

Ευρώπης ένα στολίδι, εξοργίζοντας την Ήρα. Κρύφθηκε σε οίκο όπου λάμβανε χώρα 

τοκετός. Συνεπώς μιάνθηκε και έτσι χρειάστηκε να υποστεί καθαρμό, ο οποίος 

τελέστηκε με την βοήθεια των Καβείρων στην Αχερουσία λίμνη. Η μαρτυρία αυτή, 

δεν σχετίζεται με τον Ησίοδο, απηχώντας, προφανώς, την λατρεία των Μεγάλων 

Θεών. Εξάλλου η αναζήτηση της Ευρώπης, οδήγησε τον Κάδμο στην Αρμονία. 

Μάλλον απηχείται η αθανασία και η δημιουργία του κόσμου, αφού θέτει την Εκάτη 

κόρη Διός και Ήρας με αρχικό όνομα «Άγγελος» πριν τον καθαρμό. Στα ορφικά, ως 

τέκνο Διός και Δήμητρος, κλήθηκε «δαδούχος», «φωσφόρος», «χιονία», ταυτίσθηκε 

με την Αρτέμιδα80 . Σχετίσθηκε με την Σελήνη, έφερε διπλές δάδες. Ο Κρατίνος 

σχολιάζοντας το, όπως και την σχέση της με την θήρα, την κάλεσε «δίλογχη»81.   

Η σχέση του δήλιου ιερού φωτός, με ιερά Καβείρων, καθώς και Περσεφόνης 

και Κόρης, όπου απαντά το ακοίμητο και αθάνατο πυρ, είναι εκ των ων ούκ άνευ. Η 

Εκάτη, όντας απόγονος του Κρίου και της Λητούς, ετέθη ως η κύρια διαχειρίστρια 

της δύναμης της ακάματης φωτιάς και της ορμής των ποταμών (βλ. Στρυμόνας και 

ποτάμια παράδοση Ολυμπιάδος) και του σεληνιακού φωτός (συνδεδεμένου με την 

Ταυροπόλο Αρτέμιδα, ζωοποιώντας τους καρπούς του Διονύσου) 82. 

                                                             
80 «Ἑκάτα: Τὴν Ἑκάτην χθονίαν φασί θεὸν καὶ νερτέρων πρύτανιν, καθὰ καὶ Σώφρων· Ἥραν 

μιχθεῖσαν Διὶ γεννῆσαι παρθένον· ὄνομα δὲ αὐτῇ θέσθαι ''Ἄγγελος''. Ταῦτην δὲ μετὰ τὴν γέννησιν 

ὑπὸ ταῖς νύμφαις δοθῆναι παρὰ τοῦ Διὸς τρέφεσθαι. Αὐξανθεῖσαν δὲ κλέψαι τὸ τῆς Ἥρας μύρον ᾧ 

τὸ πρόσωπον αὐτῆς αἶθον ἦν χριόμενον, καὶ δοῦναι Εὐρώπῃ τῇ Φοινικός θυγατρὶ αἰσθομένην τὴν 

Ἥραν καὶ βουλομένη ἐφορμῆσαι αὐτὴν κολάσαι, τηνικαῦτα μὲν τὸ πρῶτον εἰς γυναικὸς τετοκυίαν 

οἶκον καταφυγεῖν, ἐκεῖθεν δὲ πρὸς ἄνδρας νεκρὸν φέροντας. Ὅθεν τὴν μὲν Ἥραν ἀποστῆναι, τὸν 

δὲ Δία τοὺς Καβείρους κελεῦσαι ἀναλαβόντας καθᾶραι· ἐκείνους δὲ ἐπὶ τὴν Ἀχερουσίαν λίμνην 

ἀπαγαγόντες ἁγνίσαι, ὅθεν τὴν θεόν ἀποκεκληρῶσθαι τοῖς τεθνεῶσι, καὶ καταχθονίαν φασίν - 

Ἄλλως. Τῇ Δήμητρι μιχθεὶς ὁ Ζεὺς τεκνοῖ Ἑκάτην διαφέρουσαν ἰσχύϊ καὶ μεγέθει· ἥν ὑπό γῆν 

πεμφθῆναι ὑπό τοῦ πατρός, πρὸς Περσεφόνης ἀναζήτησιν. Kαὶ νῦν Ἄρτεμις καλεῖται, καὶ φύλαξ, 

καὶ δᾳδοῦχος, καὶ φωσφόρος καὶ χιονία», Dübner Fr. (ed.), Scholia in Theocritum; auctiora reddidit 

et annottatione critica instruxit, II, 12 (Paris: A. F. Didot, 1849), 19. Βλ. και «Ἑκάτη Χθονία καί 

Ἐρινύες καί Δαίμονες οἱ περί τούτους φοβεροί καί τοῖς δικαιοπραγοῦσι, τούς δε παρανομούντας καί 

τούς ἐπιτιθέμενους τισί διαφθείρουσι; τά δ’ αὑτά τούτοις καί ἡ λεγόμενη Μήτηρ Θεῶν 

σημαίνει. Αὓτη καί θορύβους καί πένθη καθ’ ἑαυτήν ὁρωμένη προαγορεύει καί τά κρυπτά ἐλέγχει, 

γεωργοῖς δε ἐστίν ἀγαθή; Γη γάρ εἶναι νενόμισται», Ἀρτεμίδωρος, Ὀνειροκριτικὰ, Β΄, 39.15-20. 

Πρβλ. και «οἱ δ᾽ Ἑκάτης προπόλους νομίζουσι τοὺς Κουρῆτας τοὺς αὐτοὺς τοῖς Κορύβασιν ὄντας», 

Στράβων, Γεωγραφικὰ, Ι΄, 3.20. 
81 «δίλογχον· τὴν Βενδῖν. Οὕτω Κρατῖνος ἐν Θράιτταις ἐκάλεσεν, ἤτοι ὅτι δύο τιμὰς ἐκληρώσατο, 

οὐρανίαν τε καὶ χθονίαν λόγχας γὰρ ἐκάλουν τοὺς κλήρους ἢ ὅτι δύο λόγχας φέρει, κυνηγετικὴ 

οὖσα. Οἱ δὲ ὅτι δύο φῶτα ἔχει, τὸ ἴδιον καὶ τοῦ ἡλίου. Τὴν γὰρ σελήνην Βενδῖν καὶ Ἄρτεμιν 

νομίζουσιν», Ἡσύχιος γραμματικὸς Ἀλεξανδρεὺς, Ἐπιστολή πρὸς Εὐλόγιον, σχόλιο στο «δίλογχον», 

Κρατῖνος, Θράιτταις, απ. 12, (ή σε άλλες εκδόσεις 80).  
82 «κούρη τις μεγάροισιν ἐνιτρέφετ᾽ Αἰήταο, τὴν Ἑκάτη περίαλλα θεὰ δάε τεχνήσασθαι φάρμαχ᾽, 

ὅσ᾽ ἤπειρός τε φύει καὶ νήχυτον ὕδωρ, τοῖσι καὶ ἀκαμάτοιο π̣̣̣̣ρὸς μειλίσσετ᾽ ἀυτμή, καὶ ποταμοὺς 

ἵστησιν ἄφαρ κελαδεινὰ ῥέοντας, ἄστρα τε καὶ μήνης ἱερῆς ἐπέδησε κελεύθους», Ἀπολλώνιος ὁ 
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5 ΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΚΑΒΕΙΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 

 

5.1. Ο χορός των Καβείρων:  

Αφήσαμε για το τέλος τους σχετιζόμενους με τον χορό Καβείρους, ήτοι τους 

Κουρήτες – Κορύβαντες83 και τους Διοσκούρους. Με τον πυρρίχιο, συνδέεται άμεσα 

και η Αθηνά, προστάτιδα, ούτως ή άλλως με τον Ήφαιστο, των τεχνών του μετάλλου 

και παρούσα στη νομισματική της Σαμοθράκης84. Για τους ίδιους τους Κορύβαντες, 

υπάρχουν διάφορες παραδόσεις. Τουλάχιστον σε μια από αυτές υπάρχει ζεύξη με την 

εξ Σαμοθράκης Κυβέλης, η οποία έτεκε τον υιό του Ιασίωνα Κορύβαντα85. Από την 

άλλη, οι Διόσκουροι, μυημένοι ως αργοναύτες στα καβείρια 86, σχετίσθηκαν στην 

Λακεδαίμονα με τον χορό87. Δρώμενα χορού αναπαραστάθηκαν και στη ζωφόρο του 

Τελεστηρίου της Σαμοθράκης, ενώ ένοπλοι χορευτές χόρευαν γύρω από τον 

μυούμενο κατά την διαδικασία του θρονισμού (Εικ. 12)88. 

                                                                                                                                                                              
Ρόδιος, Ἀργοναυτικά, Α΄, 528-533. Πρβλ. και «τὴν δὲ σελήνην ἐπὶ ταύρων διὰ τὸ προστάτιν εἶναι 

τῆς γενέσεως καὶ προσεχῶς ἐξ αὐτῆς ἐξῆφθαι τὴν γένεσιν · γενέσεως γὰρ σύμβολον ὁ ταῦρος», 

σχόλιο στο «καὶ πρῶτον μὲν ἡμῶν ὁ ἄρχων», Πλάτων, Φαίδρος, 246b, στο D. Fr. Astius (ed.) 

Platonis Phaedrus. Recensuit Hermiae scholiis e cod. Monac. XI. suisque commentariis illustravit 

(Lipsiae, Eng. Beni. Schwickerti, 1811), 129. 
83 «Τοσαύτη δ᾽ ἐστὶν ἐν τοῖς λόγοις τούτοις ποικιλία͵ τῶν μὲν τοὺς αὐτοὺς τοῖς Κουρῆσι τοὺς 

Κορύβαντας καὶ Καβείρους καὶ Ἰδαίους δακτύλους καὶ Τελχῖνας ἀποφαινόντων͵ τῶν δὲ συγγενεῖς 

ἀλλήλων καὶ μικράς τινὰς αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους διαφορὰς διαστελλομένων͵ ὡς δὲ τύπωι εἰπεῖν 

καὶ κατὰ τὸ πλέον͵ ἅπαντας ἐνθουσιαστικούς τινας καὶ βακχικοὺς καὶ ἐνοπλίωι κινήσει μετὰ 

θορύβου καὶ ψόφου καὶ κυμβάλων καὶ τυμπάνων καὶ ὅπλων͵ ἔτι δ᾽ αὐλοῦ καὶ βοῆς ἐκπλήττοντας 

κατὰ τὰς ἱερουργίας ἐν σχήματι διακόνων͵ [ὥσ]τε καὶ τὰ ἱερὰ τρόπον τινὰ κοινοποιεῖσθαι ταῦτά τε 

καὶ τῶν Σαμοθράικων καὶ τὰ ἐν Λήμνωι καὶ ἄλλα πλείω διὰ τὸ τοὺς προπόλους λέγεσθαι τοὺς 

αὐτούς. ἔστι μὲν οὖν θεολογικὸς πᾶς ὁ τοιοῦτος τρόπος τῆς ἐπισκέψεως καὶ οὐκ ἀλλότριος τῆς τοῦ 

φιλοσόφου θεωρίας», Στράβων, Γεωγραφικὰ, Ι΄, 3.7. 
84 «Oὐδ' ὅσα ἐν τοῖς χοροῖς ἐστιν αὖ μιμήματα προσήκοντα μιμεῖσθαι παρετέον, κατὰ μὲν τὸν 

τόπον τόνδε Κουρήτων ἐνόπλια παίγνια, κατὰ δὲ Λακεδαίμονα Διοσκόρων. ἡ δὲ αὖ που παρ' ἡμῖν 

κόρη καὶ δέσποινα, εὐφρανθεῖσα τῇ τῆς χορείας παιδιᾷ, κεναῖς χερσὶν οὐκ ᾠήθη δεῖν ἀθύρειν, 

πανοπλίᾳ δὲ παντελεῖ κοσμηθεῖσα, οὕτω τὴν ὄρχησιν διαπεραίνειν· ἃ δὴ πάντως μιμεῖσθαι πρέπον 

ἂν εἴη κόρους τε ἅμα καὶ κόρας, τὴν τῆς θεοῦ χάριν τιμῶντας, πολέμου τ' ἐν χρείᾳ καὶ ἑορτῶν 

ἕνεκα», Πλάτων, Νόμοι, Ζ΄, 796b-c. 
85  «τὸν δ´ Ἰασίωνα γήμαντα Κυβέλην γεννῆσαι Κορύβαντα», Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ 

Βιβλιοθήκη, Βίβλος Ε΄, 48-49, 2. 
86 «Ἐπιγενομένου δὲ μεγάλου χειμῶνος, καὶ τῶν ἀριστέων ἀπογινωσκόντων τὴν σωτηρίαν, φασὶν 

Ὀρφέα, τῆς τελετῆς μόνον τῶν συμπλεόντων μετεσχηκότα, ποιήσασθαι τοῖς Σαμόθρᾳξι τὰς ὑπὲρ 

τῆς σωτηρίας εὐχάς. εὐθὺς δὲ τοῦ πνεύματος ἐνδόντος, καὶ δυοῖν ἀστέρων ἐπὶ τὰς τῶν Διοσκόρων 

κεφαλὰς ἐπιπεσόντων, ἅπαντας μὲν ἐκπλαγῆναι τὸ παράδοξον, ὑπολαβεῖν δὲ θεῶν προνοίᾳ τῶν 

κινδύνων ἑαυτοὺς ἀπηλλάχθαι. διὸ καὶ τοῖς ἐπιγινομένοις παραδοσίμου γεγενημένης τῆς 

περιπετείας, ἀεὶ τοὺς χειμαζομένους τῶν πλεόντων εὐχὰς μὲν τίθεσθαι τοῖς Σαμόθρᾳξι, τὰς δὲ τῶν 

ἀστέρων παρουσίας ἀναπέμπειν εἰς τὴν τῶν Διοσκόρων ἐπιφάνειαν», Διόδωρος Σικελιώτης, 

Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη, Βίβλος Ε΄, 43, 1. 
87 «κατὰ μὲν τὸν τόπον τόνδε Κουρήτων ἐνόπλια παίγνια, κατὰ δὲ Λακεδαίμονα Διοσκόρων», 

Πλάτων, Νόμοι, Ζ΄, 796b. 
88 «Ἕλληνα ἢ βάρβαρον μυοίη παραδοὺς εἰς μυστικόν τινα οἶκον ὑπερφυῆ κάλλει καὶ μεγέθει, 

πολλὰ μὲν ὁρῶντα μυστικὰ θεάματα, πολλῶν δὲ ἀκούοντα τοιούτων φωνῶν, σκότους τε καὶ φωτὸς 
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Εικόνα 12 Χάλκινο νόμισμα Καρακάλλα, 198-217 μ.Χ., διακρίνεται στον οπισθότυπο χορός τριών ενόπλων, 

πιθανότατα Κορυβάντων γύρω από μυούμενο κατά το θρονισμό 

5.2. Πυρρίχιος χορός και Ολυμπιάς:  

Η σχέση του γένους της Ολυμπιάδος με τους μυστηριακούς χορούς, 

χαρακτηριστικό της καβείριας λατρείας, έχει επικές ρίζες. Ο Αιακίδης Αχιλλεύς υιός 

του καβείριου Πηλέως, χόρεψε προ της νεκρικής πυράς του Πατρόκλου. Ιδιαίτερη 

υποψία ωστόσο γεννά, μια άλλη παραλλαγή του μύθου, όπου ο επίσης Αιακίδης 

Πύρρος / Νεοπτόλεμος, από τον οποίο προέρχονταν η Ολυμπιάς, εισήγαγε τον 

πυρρίχιο: τον χόρεψε, αφού σκότωσε τον Ευρύπυλο89. Η μυθολογική αυτή μαρτυρία, 

φαίνεται να αντικατοπτρίζει μια σχέση της μακεδονικής δυναστείας με τα τελούμενα, 

ιδιαίτερα μετά τον βασιλικό γάμο του Φιλίππου του Β΄ με την Ολυμπιάδα. Η σχέση 

αυτή έχει διαπιστωθεί και ανασκαφικά, με την οικοδόμηση μνημείων του Ιερού της 

Σαμοθράκης όπως το Τελεστήριο (~340 π.Χ.)90. 

                                                                                                                                                                              
ἐναλλὰξ αὐτῷ φαινομένων, ἄλλων τε μυρίων γιγνομένων, ἔτι δὲ εἰ καθάπερ εἰώθασιν ἐν τῷ 

καλουμένῳ θρονισμῷ καθίσαντες τοὺς μυουμένους οἱ τελοῦντες κύκλῳ περιχορεύειν», Δίων 

Χρυσόστομος, Ρητορικοί Λόγοι, ΙΒ΄, «Ὀλυμικὸς ἢ περὶ τῆς πρώτης τοῦ θεοῦ ἐννοίας»,  33. 
89  «Εὐρύπυλος ὁ Τηλέφου πολλὴν Μυσῶν δύναμιν ἄγων· τοῦτον ἀριστεύσαντα Νεοπτόλεμος 

ἀπέκτεινεν», Ἀπολλόδωρος, Βιβλιοθήκης Ἐπιτομή, Ε΄, 12. Βλ. και «Ἤιδετο δὲ ὁ ἰόβακχος ἐν ἑορταῖς 

καὶ θυσίαις Διονύσου, βεβαπτισμένος πολλῷ φρυάγματι. Ὑπόρχημα δὲ τὸ μετ' ὀρχήσεως ᾀδόμενον 

μέλος ἐλέγετο· καὶ γὰρ οἱ παλαιοὶ τὴν ὑπό ἀντὶ τῆς μετά πολλάκις ἐλάμβανον. Εὑρέτας δὲ τούτων 

λέγουσιν οἱ μὲν Κουρῆτας, οἱ δὲ Πύρρον τὸν Ἀχιλλέως· ὅθεν καὶ πυρρίχην εἶδός τι ὀρχήσεως 

λέγουσιν», Πρόκλος, «Χρηστομαθείας γραμματικῆς ἐκλογαί», Λόγος Β΄, στο R. Westphal (ed.), 

Scriptores metrici graeci (Lipsiae: B. G. Teubner, 1866), 246.    
90  «Needless to say, the late classical date of the Naiads of the choral dancers hall confirms ad 

abundantiam the late classical date also of the Korai of Amphipolis. Finally, since it is well known that 

Olympiad, Alexander’s mother, was endowed with a religious capacity in the sanctuary of the great 

gods of Samothrace, the connection of the dancers of Samothrace with the female architectural 

supports of Amphipolis suggests that Olympiad may have been among the patrons if not the main 

patron of the architectural enterprise of the tumulus Kasta», A. Corso «The sculptures of the tumulus 

Casta», Journal of Intercultural and Interdisciplinary Archaeology 02 (2015), 212-214. 
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Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι, πως ο Αθήναιος, ζώντας στα όψιμα 

ρωμαϊκά χρόνια, αναγνωρίζει πως στα χρόνια του ο πυρρίχιος, είχε σαφέστατα 

διονυσιακό χαρακτήρα 91 . Η διακονία του Διονύσου από την Ολυμπιάδα 92 , η 

πρόσληψη των Καβείρων ως εφέστιας χθόνιας λατρείας της Ρώμης και η αναβίωση 

της θεοποίησης του Αλεξάνδρου και της Ολυμπιάδος κατά τον 2ο και 3ο μ.Χ., αιώνα, 

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν. Ενδιαφέρουσα αναφορά, επίσης από τον 

Αθήναιο, γίνεται για μια σειρά χορών (και με πολεμικό χαρακτήρα) των οποίων η 

καταγωγή ανήκει στην Μακεδονία, στους Μολοσσούς καθώς και τους μυστηριακούς 

τόπους της Θράκης και Φρυγίας. Αναρωτιόμαστε αν επέδρασε σ΄αυτό η Ολυμπιάς93. 

 

 

 

 
Εικόνα 13 Αναθηματικό ανάγλυφο από Λειβαδιά: Ένθρονη η Μεγάλη Μητέρα, Περσεφόνη (;), στο κέντρο 

πιθανόν η Εκάτη, ανάμεσα σε Πάνα, και Τροφώνιο, από τα δεξιά συγκλίνουν, 3 Κορύβαντες και οι  
Διόσκουροι, Αθήνα, 350-325 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (αρ. 3942) 

 

 

 

                                                             
91 «Ἡ δὲ καθ᾽ ἡμᾶς πυρρίχη Διονυσιακή τις εἶναι δοκεῖ, ἐπιεικεστέρα οὖσα τῆς ἀρχαίας. ἔχουσι γὰρ 

οἱ ὀρχούμενοι θύρσους ἀντὶ δοράτων, προίενται δὲ ἐπ᾽ ἀλλήλους καὶ νάρθηκας, καὶ λαμπάδας», 

Ἀθήναιος, Δειπνοσοφισταὶ, ΙΔ΄, 631a.  
92  «ἐμφαίνει δ᾽ αὐτῶν τὴν ἐμπειρίαν καὶ ἡ πρὸς Ἀλέξανδρον Ὀλυμπιάδος Ἐπιστολή. 

Προτρεπομένη μάγειρον αὑτῇ πρίασθαι θυσιῶν ἔμπειρον ἡ μήτηρ φησί: Πελίγναν τὸν μάγειρον 

λαβὲ παρὰ τῆς μητρός, οὗτος γὰρ οἶδε τὰ ἱερά σου τὰ πατρῷα πάντα ὃν τρόπον θύεται καὶ τὰ 

ἀργαδιστικὰ καὶ τὰ Βακχικά, ὅσα τε Ὀλυμπιὰς προθύεται οὗτος οἶδεν. μὴ οὖν ἀμελήσῃς, ἀλλὰ 

λαβέ: καὶ ἀπόστειλον πρὸς ἐμὲ τὴν ταχίστην», Ἀθήναιος, Δειπνοσοφισταὶ, ΙΔ΄, 78. 
93 «Τὰ δὲ στασιμώτερα καὶ πυκνότερα καὶ τὴν ὄρχησιν ἁπλουστέραν ἔχοντα καλεῖται δάκτυλοι, 

ἰαμβική, Μολοσσικὴ ἐμμέλεια, κόρδαξ, σίκιννις, Περσική, Φρύγιος νιβατισμός, Θρᾴκιος 

κολαβρισμός, τελεσιὰς: Μακεδονικὴ δ᾽ ἐστὶν αὕτη ὄρχησις, ᾗ χρησάμενοι οἱ περὶ Πτολεμαῖον 

Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου ἀδελφὸν ἀνεῖλον, ὡς ἱστορεῖ Μαρσύας ἐν τρίτῳ Μακεδονικῶν», 

Ἀθήναιος, Δειπνοσοφισταὶ, ΙΔ΄, 629d. 
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Επιχειρήσαμε να γίνει αντιληπτό, πως τα μυστήρια της Σαμοθράκης 

συνδέονται άρρηκτα με την Μητέρα των Θεών, έχοντας φορέα τον οικιστή Δάρδανο, 

ο οποίος ενώνει περιοχές όπως η Αρκαδία, η Σαμοθράκη, ο Ελλήσποντος και η 

Τροία. Κατά συνέπεια, συχνά είναι εσφαλμένη προσέγγιση, η θεώρηση πολλών 

σχετικών θεοτήτων αυτόνομα και όχι σε σχέση με την μυστηριακή λατρεία94.  

Ο ναΐσκος της Μητρός των Μεγάλων Θεών από την Αμφίπολη, ευρεθείς σε 

χώρο παλαιοχριστιανικών ιερών, υποδηλώνει αν μη τι άλλο, πως η λατρεία των  

Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης, ήταν υπαρκτή στα χρόνια όπου ο μνημειακός ιερός 

χώρος του Καστά Αμφιπόλεως εγκαθιδρύθηκε. Το αν ο ορφικός ύμνος του χθόνιου 

Ερμού αποτελεί έναν απόηχο του μνημείου, συνιστά μια ενδιαφέρουσα υπόθεση. 

Η ίδια η Μήτηρ, στις βασικές ελληνικές πηγές, ακόμα και όταν αναφέρεται 

στην Φρυγία, ονομάζεται Ρέα. Η επωνυμία της εμπεριέχει την παράδοση του 

αρρήτου, παραπέμποντας σε συγκεκριμένα μυστήρια. Ο Διόνυσος διαδραματίζει 

κεντρικό ρόλο, ενώ και ο Άττης, περιλαμβάνονταν στα καβείρια. Στην μεσόμφαλο 

φιάλη της Μητρός, εντοπίζουμε την κοσμογονία και την ζωογονία, όπου η Ήρα και η 

Δήμητρα σήμαιναν το οντολογικό περίκεντρο και ίσως την εκθέωση βασιλέων.  

Κατά την γνώμη μας οι Μεγάλοι Θεοί της Σαμοθράκης, δεν είναι οι γνωστοί 

Αξίερος, Αξιόκερσος, Αξιοκέρσα και Κάδμιλος, αλλά η υπερκείμενη αυτών τριάδα 

των υιών της Ρέας (Ζευς, Ποσειδών και Άδης) ή η τριάδα των Θεών Δημιουργών 

κατά την ελληνική κοσμολογία (Ζεύς, Ποσειδών και Ήφαιστος). Γύρω από αυτούς 

υπάρχει ένας αριθμός ακολούθων θεοτήτων. Οι παραλληλισμοί αυτών, αλλά και η 

ερμηνεία του Νεανία και της Δαδούχου, δεν έχει μόνο μια παράδοση. Ενδεχομένως η 

μακεδονική παράδοση, έχει διαφοροποιήσεις από την μητρόπολη Σαμοθράκη. 

Θεωρούμε πως είναι πραγματικά δύσκολο να διακρίνουμε, αν ο Νεανίας και 

η πεπλοφόρος Δαδούχος, ταυτίζονται, πάντα, με τον Ερμή Καδμίλο και την Εκάτη. 

Ειδικά σε τόπο, εντός του οποίου συναγωνίζονται τρεις κραταιές παραδόσεις, η 

πελασγική, η ορφική και η διονυσιακή, συγκερασμένες στη θεοποίηση της θρυλικής 

μακεδονικής δυναστείας. Ωστόσο η ένταξή τους στον καβείριο κύκλο, ως αμφίπολοι 

της Μητρός των Μεγάλων Θεών, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.         

                                                             
94 «ὁ Δάρδανος, ὁ Μητρὸς θεῶν καταδείξας τὰ μυστήρια», Κλήμης Ἀλεξανδρεὺς, Προτρεπτικὸς 

πρὸς Ἕλληνας, 2.13.-217, PG 08, 75Α. 


