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(Περίληψη)
Το έργο προσφέρει την υπόθεση για την Σαμοθράκη ως κέντρο στο χώρο ανάμεσα την Ida στη
Φρυγία, το Άγιο Όρος και τη Θράκη της προφορικής ορφικής μυστηρίου-λατρευτική πίστη που
διαμορφώνεται στην περίοδο της Μυκήνης στο πολιτισμό του Μεσογείου. Οι τελετουργίες στις
αρχές της περιόδου πραγματοποιούταν στα ιερά στους βράχους , τροποποιείται και κατά τη
διάρκεια και μετά την κλασική εποχή στο Ελληνικό πολιτιστικό και γλωσσικό περιβάλλον.
Ταυτόχρονα στη Θράκη παραμένουν ζωντανά τα ίχνη της περιόδου της Μυκήνης λόγω της
κοινωνική-πολιτική δομή του βασιλείου. Λόγω της θέσης της Σαμοθράκης στις εκβολές του ποταμού
Μαρίτσα - "η πόρτα" τμυ Μεσογείου στην Ευρωπαϊκή Θράκη, μπορεί να χαρακτηριστεί και σαν
μυκηναϊκή περίοδο ως κεντρικό χώρο της προφορικής Ορφικής l πίστης και η βασιλική ιδεολογία με
την επίδραση στους ευρύτερους κύκλους των πιστών έως την παλαιοχριστιανική εποχή.

(κείμενο)
Οι Μυκηναϊκές παραδόσεις στης οποίες ανήκει και η Θράκη, συντηρούνται στους τόπους της πίστης
της αρχαιότητας, οι οποίοι στο Ελληνιστικό πολιτισμικό και γλωσσικό περιβάλλον στα πρώτα 2-3
αιώνες της πρώτης χιλιετίας π.Χ.., αποδέχθηκαν τελικά τον κλασικό ελληνικό χαρακτήρα γύρο 5-ο
αιώνα π.Χ. Στην Θράκη οι Μυκηναϊκές πολιτισμικές και θρησκευτικές παραδόσεις συνεχίσουν τη
ζωή και μετά τον 5ο αιώνα π.Χ.
Η διαδικασία της πολιτιστικής, ιστορικής και πνευματικής συνέχειας μέσω εξελληνισμού των
μυκηναϊκής, γεωμετρικής, αρχαίας και κλασικής εποχής δεν διακόπτεται και στις επόμενες
περιόδους. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουνε με σχετικά
επαρκες γραπτά, αρχαιολογικά, ζωγραφικά και επιγραφική ύλη για ένα μεγάλο χρονικό. Αυτοί οι
τόποι της πίστης είναι Δελφοί, Σαμοθράκη και Ελευσίνα, που κάθε ένας εμπλουτίζει το μωσαϊκό
αυτής της μετάβασης με συγκεκριμένες διαφορές. Ενώ η προφητική επικοινωνία σχηματίζει κατά
πάσα πιθανότητα την βασική θέση , βλέποντας το δελφικό ιερό [1]-οι μυστήριες σχέσεις μεταξύ
των πιστών ορίζουν την λειτουργία της Σαμοθράκης και της Ελευσίνιας.
Οι υποθέσεις αυτές για την πολιτιστική και οικονομική συνεργασία της Μινωικής Κρήτης και την
μυκηναϊκών κέντρων Θράκη και Τρωάδα επιβεβαιώνονται από τα αρχαιολογικά ευρήματα κατά
μήκος του ποταμού Tunja, στην Τρωάδα και τσο νησί της Σαμοθράκης [2]. Οι σχέσεις των Θρακών,
οι οποίοι κατοικούσαν τις περιοχές κατά μήκος του ποταμού Νέστο με τον μυκηναϊκό κόσμο είναι
αποδεδειγμένη αρχαιολογικά [3]. Διαχρονική εξέλιξη της Θράκης με σύγκριση με Ελλάδα είναι
επίσης αποδειχθεί σε μελέτες της κεραμικής παραγωγής - παλιές μορφές και διακοσμήσεις που
παράγονται για θρησκευτικούς σκοπούς μέχρι τον 8ο αιώνα π.Χ. [4].
Η λεκάνη πάνω από την Αδριανούπολη κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, έδωσε
τις σχέσεις μεταξύ της Θράκης και της Σαμοθράκης, ακόμα στην πρώιμη Μινωική περίοδο [5]. Τα

ευρήματα στη Σαμοθτάκη στο Μικρό βουνό και κοντά στο χωριό Δράμα περιοχής του Ιάμπολ, ,
γραμμικές συσκευές με γράψιμο Α, δείχνουν ότι ακόμα και στην Ύστερη Ελληνική περίοδο (IIIB / C),
φαίνεται η περιουχή του Βόρειου Αιγαίου με επαφές με την ευρωπαϊκή Θράκης και την ΤροίαΤρωάδα, και με άλλου οικισμούς της Μικρής Ασίας. [6]. Τα μεγαλιθικά μνημεία στους βράχους στα
νησιά του βόρειου Αιγαίου και της Θράκης είναι τυπολογικά όμοια με τα ίδια στη Μικρέ Ασία και
σχηματίζουν εθνο-πολιτισμική περιοχή στην οποία ως την αρχή της πρώτης χιλιετίας π.Χ. η πίστη και
οι τελετουργίες συνδέονται με την ιερότητα του βράχου σε αυτή την μεγάλη περιοχή και είναι
παρόμοια [7]. Ο σύνδεσμος Θράκη - Troy – περιοχή του Βόρειου Αιγαίου είναι μυθολογημένος
μέσω την Σαμοθράκης με την ιστορία για την μετανάστευση του Νταρντάν [8].
Το ιερό της Σαμοθράκης σώζεται μέχρι σχετικά αργά περίοδο ένας τόπος στους βράχους με
τελετουργίες γύρω από ιερά βράχια και βωμούς. [9] Το νησί δεν έχει καλό φυσικό λιμάνι, είναι
αφιλόξενη, αλλά κατέχει κεντρική θέση μεταξύ Τρωάδας του βουνού Ίδη, Δαρδανελίων, θρακικές
ακτές και απέναντι εκβολές του ποταμού Maritza και του Αγίου Όρους στη Χαλκιδική [10]. Ο Κ.
Lehmann, ο πρώτος επικεφαλής των συστηματικών ανασκαφών στο νησί από το 1938, συνδέει την
τοπική κεραμική, τις αρχαιότερες δομές στο ιερό, βωμοί λαξευμένοι στους βράχους και τα ερείπια
της «κυκλώπειας» τείχη" με προ-ελληνικό πληθυσμό». Κ. Lehmann πιστεύει πως ο πληθυσμός πριν
έλληνες στη νησί, στο τέλος της δεύτερης και στις αρχές πρώτης χιλιετίας π.Χ. “seems to have
belonging to the large family of the Thracian people which at the dawn of history dominated the
southeastern part of the Balkan peninsula” [11]. Οι βωμοί στους βράχους βρέθηκαν σε όλες τις
περιοχές της Σαμοθράκης. Αυτοί είναι μεγάλοι, στους φυσικούς βράχους από πορφυρίτη των
οποίων το χρώμα είναι πράσινο, κόκκινο και μπλεέως γκρι. Σύμφωνα με τον Κ. Lehmann, γύρω και
πάνω τους γίνεται τελετές προς τιμήν της θεάς, που την ονόμασε Μητέρα του Βράχου, επειδή
δείχνει τη δύναμη που περιέχετε στο βράχο [12]. Αυτή η Μεγάλη Θεά- Μητέρα της Σαμοθράκης έχει
πολλά ονόματα και δείχνει πως είναι κοντά στην Ανατολική Μεγάλη Θεά (Mountain Mother)
Κυβέλη, με την Αφροδίτη,Zerintiya, με την Lemnoska Μεγάλη Θεά [13]. Είναι ο πιο κοντινός
παραλληλισμός με τα μνημεία που βρέθηκαν στα βουνά της Ροδόπης. [14]
Οι συζητούμενοι στην λογοτεχνία βωμοί είναι εκείνοι που βρίσκονται μέσα στο ιερό και οι οποίοι
συμπεριλαμβάνονται σε μεταγενέστερες κατασκευές, αλλά οι πιο δημοφιλείς από αυτά είναι
τέσσερα: ο ένας στα θεμέλια του τεμένους, οι δύο κοντά στη Ροτόντα της Αρσινόης και ο ένας στην
Μεγάλη αυλή. Εδώ θα αναφέρω μόνο ότι η λειτουργία των ιερών εστιών – από πηλό ή από πέτρα
και (στρογγυλές και ορθογώνιες) τα εσχάρα (στο τέμενος και hierona) τελετουργικοί λάκκοι [15] –
είναι πράγματα για συχνές ερμηνείες , ειδικά για το χρόνο κατά τον οποίο έπαψαν να έχουν νόημα
για τελετουργική δραστηριότητα.
Οι προσπάθειες των ερευνητών επιτρέπουν να καθορισθεί την τελετουργική δραστηριότητα κοντά
σε διάφορα βωμούς. Εικάζεται ότι στον βωμό στους βράχους, πριν τον βωμό στον κήπο, έκαναν
θυσίες την Μεγάλων Θεών, και στον βωμό στο Τέμενος – στην “Great Goddess–Kybele–Axieros in
the form of Aphrodite Zerinthia” [16]. Ο Κ. Lehmann πιστεύει ότι ο βωμός στο ιερό ήταν
αφιερωμένος στην Εκάτη, ακόμη και τον λέει “the cave” της Εκάτης, ερμηνεύοντας το απότομο
βράχο ως μια ημι-φυσική σπηλιά με μία πηγή γύρω της [17]. Χρησιμοποιεί τα αποδεικτικά στοιχεία
για την σχέση με το ιερό σπήλαιο της Εκάτης Zerintiya κοντά στις εκβολές του ποταμού Μαρίτσα.
Σύμφωνα με τον Κ. Lehmann, η Εκάτη λατρευόταν εδώ σαν εικόνα anikonichen όπως ο ίδιος την
βλέπει στο πυραμιδικό κομμάτι από μάρμαρο, που βρέθηκαν κοντά στο βωμό. [18] Η πρόταση αυτή
απορρίφθηκε αργότερα, όταν το κομμάτι μαρμάρου αναγνωρίζεται ως ένα κομμάτι του

οικοδομικού υλικού. Η υπόθεση για την λατρεία στο ιερό της Εκάτης, έγινε επίκαιρη, επειδή κατά τη
διάρκεια της ανασκαφής βρήκανε κοντά στο βωμό, μαρμάρινο κεφάλι της Ελληνιστικής περιόδου,
που αναγνωρίζονται ως κεφάλι της Εκάτης. [19]
Σε μια προσπάθεια να κάνει "discors Concordia» μεταξύ φιλολογικών και αρχαιολογικών ενδείξεων
για το ιερό της Σαμοθράκης ο, W. Burkert επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις μυθολογικές η
Σαμοθράκη δεν ανήκει στον όχι-ελληνικό κόσμο και ότι το νησί έχει μια ιδιαίτερη σημασία επειδή
οι θεοί εκεί συναντιούνται με τους ανθρώπους και το κάνουν ιερό κέντρο, που αργότερα είναι
γνωστό με τα μυστήρια του [20]. Η αρχαιολογία του “sacred center established by Zeus within the
non-Greek world”,όπως ο W. Burkert καθορίζει το ιερό της Σαμοθράκης δεν μπορεί να κάνει πολλά
για να διευκρινίσει τις αρχές της τελετουργικής δραστηριότητας κατά τη στιγμή της συνάντησης
μεταξύ των τοπικών λαών και των μεταναστών. Λέει, επίσης, πως από τον 5ο αιώνα π.Χ., όταν
έχτισαν τα πρώτα μνημειακά κτίρια, οι τελετές πραγματοποιήθηκαν έξω και γύρω από τους βωμούς
στην αυλή [21]. Επειδή ο W. Burkert δεν γνωρίζει τη βιβλιογραφία για την αρχαία Θράκη και δεν
δουλεύει με τα υλικά βόρεια από το νησί, δεν έχει συγκριτικά δεδομένα και δεν μπορεί να εκτιμήσει
τη σημασία των τελετών στο ύπαιθρο. Για το λόγο αυτό επιδιώκει το αρχιτεκτονικό χώρο για να βρεί
"κάτι ιδιαίτερο" στα τελετουργικά και στην πίστη.
Ο W. Burkert συνδέει τις αρχές των μυστηριακών τελετών της Σαμοθράκης με το μνημειώδη
κυκλικό οικοδόμημα κατά το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ., που προέρχεται από τις αύξουσες
σκάλες, πιθανώς με ένα βωμό στο κέντρο, και εντυπωσιακά διαμορφωμένο χώρο μπροστά στην
πόρτα. Αναλύοντας τα δεδομένα του Ηροδότου, από τον οποίο οι Έλληνες έμαθαν να σέβεται τον
Ερμή [22], και τη θέση του στα μυστήρια της Σαμοθράκης, ο W. Burkert, δεν συμπληρώνει τα
δεδομένα για τους θρακικούς Βασιλείς , που χωριστά από τους "άλλους ανθρώπους" λατρευόταν
τον Ερμή και ορκίζονται ως πρόγονό του [23].
Αυτό το πρόβλημα έχει άμεση σχέση με την ερμηνεία των λεγόμενών Κάβειρων, δηλαδή το δήγμα
των Θρακικών θεών σύμφωνα με τον Ηρόδοτο και την Σαμοθράκη, δηλαδή Aksiokersa-Άρτεμις,
Διόνυσος-Αξίερος, Άρης- Aksiokersos, Ερμής / Καδμίλος / Κασμίλος [24], καθώς και το ζήτημα της
φύσης των μυστήριων [25].
Η Σαμοθράκη είναι ένας τόπος στους βράχους που λειτουργεί για την πίστη, επειδή ο τοπικός
Θρακικός τελετουργικός χαρακτήρας του βράχου διατηρείται και μπορεί να παρακολουθούνται
κατά τη διάρκεια της κλασικής εποχής. [26] Στο ιερό εξομολογούν αυτή την πίστη, τις τελετές, η
οποία συνοδεύεται από τα μυστήρια στο «υπαίθριο» και φυσικά στο ημι-σπήλαια ιερά. Τα ιερά
αναπαράγουν τις θέσεις για τα «όραμά τ», δηλαδή την μήτρα της Μεγάλης Μητέρας Θεάς, η οποία
δημιουργεί και ενισχύει την έννοια του ιερού γάμου με την εισροή του ιερού φως . Οι πιο
εντυπωσιακές ομοιότητες από την περίοδο του βράχου είναι νότια του Hemus, και τα νωρίτερα ιερά
είναι στα βουνά της Ροδόπης. [27] Η Σαμοθράκη είναι ένα κέντρο της προφορικής Ορφικής πίστης
μυστήριο-λατρευτικής που διαμορφώνεται στην περίοδο των Μυκηνών στο Μεσόγειο. Η πίστη
αυτό διαμορφώνεται και μετά την κλασική εποχή στο ελληνικό πολιτισμό και περιβάλλον, αλλά με
διατηρημένα ίχνη στην Θράκη. Αυτή η σημασία του ιερού στο νησί ενισχύεται από την κεντρική
τοποθεσία του, το οποίο αναφέρθηκε παραπάνω. Βρίσκεται ανάμεσα τσην Ida στη Φρυγία και στο
Άγιο Όρος στη Χαλκιδική, αλλά και απέναντι από την «πόρτα» της Ευρωπαϊκής Θράκης – στην
εκβολή του ποταμού Έβρου. Για αυτό η θέση της Σαμοθράκης μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα

κεντρικό βασικό χώρο της προφορικής Ορφικής μυστηριακής πίστης και της βασιλικής ιδεολογίας
που επιδρούν τους ευρύτερους κύκλους των πιστών στην πρωτοχριστιανική εποχή.
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Σαµοθράκης και Ελευσίνιας και είχε δει „the split in two sacred light of Kabiros in
Samothrace and the pure rites of Eleusinian Demeter”. Νοµίζω ότι , όσον αφορά την ερµηνεία
των ορφικών µυστηρίων της Σαµοθράκης µπορούσα να παραθέσω που δεν πρέπει να
ερµηνεύεται ως αναφορά σε δύο Κάβειροι, αλά αφορά την Μεγάλη Μητέρα Θεά στην
paredriya µε τον Υιό του. Μια άλλη ερµηνεία των τελετουργιών των Καβείρων στη Θράκη,
βλ. . Marazov το 2011 .
[ 26 ] Matsas 2006 .
[ 27 ] Φολ , V. 2007 .
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