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ΓΕΝΙΚΗΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
• Οι πρώτες ενδείξεις για δραστηριότητα στο ιερό
τοποθετούνται 7ο αιώνα π.Χ., αλλά η οικοδόμηση
των μνημειακών κτηρίων αρχίζει τον 4ο αι. π.Χ. 

• Στο ιερό των Μεγάλων Θεοτήτων βρέθηκε το 1863 
το περίφημο άγαλμα της Νίκης, το οποίο σήμερα
βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου

• Το θέατρο δεν μπορεί να αποκατασταθεί λόγω της
αποσπασματικής διατήρησής του



ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
•• ΣταΣτα ανατολικάανατολικά τουτου θεάτρουθεάτρου τοτο ΙερόΙερό, , δωρικόδωρικό
οικοδόμημαοικοδόμημα, , άρχισεάρχισε νανα κτίζεταικτίζεται γύρωγύρω στοστο 325 325 
ππ..ΧΧ. . καικαι ολοκληρώθηκεολοκληρώθηκε τοτο 150 150 ππ..ΧΧ. . ΤοΤο κτήριοκτήριο
αυτόαυτό σχετιζότανσχετιζόταν μεμε τητη μύησημύηση στονστον ανώτεροανώτερο
βαθμόβαθμό τωντων μυστηρίωνμυστηρίων, , τηντην εποπτείαεποπτεία. . ΤμήμαΤμήμα τηςτης
κιονοστοιχίαςκιονοστοιχίας τηςτης πρόσοψηςπρόσοψης είναιείναι σήμερασήμερα
αναστηλωμένοαναστηλωμένο..



Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
•• ΟΟ κυκλικόςκυκλικός θεατρικόςθεατρικός χώροςχώρος βρίσκεταιβρίσκεται στηνστην
περιοχήπεριοχή τουτου ανατολικούανατολικού λόφουλόφου. . ΟΟ χώροςχώρος αυτόςαυτός
περιβαλλότανπεριβαλλόταν απόαπό πέντεπέντε βαθμίδεςβαθμίδες καικαι στοστο κέντροκέντρο
τουτου υπήρχευπήρχε μαρμάρινοςμαρμάρινος βωμόςβωμός. . ΣτιςΣτις βαθμίδεςβαθμίδες οιοι
μυημένοιμυημένοι έστεκανέστεκαν όρθιοιόρθιοι καικαι ίσωςίσως
παρακολουθούσανπαρακολουθούσαν ήή έπαιρνανέπαιρναν μέροςμέρος σεσε κάποιαςκάποιας
μορφήςμορφής δρώμεναδρώμενα..



Η ΘΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ
•• ΗΗ ΘόλοςΘόλος τηςτης ΑρσινόηςΑρσινόης εμπίπτειεμπίπτει επίσηςεπίσης στηνστην οικογένειαοικογένεια τωντων

χώρωνχώρων θέασηςθέασης καικαι ακρόασηςακρόασης. . ΗΗ ΘόλοςΘόλος αφιερώθηκεαφιερώθηκε στουςστους
ΜεγάλουςΜεγάλους ΘεούςΘεούς απόαπό τητη βασίλισσαβασίλισσα ΑρσινόηΑρσινόη Β΄Β΄ ,,κόρηκόρη τουτου
βασιλιάβασιλιά ΠτολεμαίουΠτολεμαίου, , ανάμεσαανάμεσα σταστα έτηέτη 288 288 καικαι 270 270 ππ..ΧΧ. . 
ΠροοριζότανΠροοριζόταν γιαγια θυσίεςθυσίες καικαι επίσημεςεπίσημες συγκεντρώσειςσυγκεντρώσεις στηνστην
ετήσιαετήσια καλοκαιρινήκαλοκαιρινή εορτήεορτή. . ΑποτελείΑποτελεί τοτο μεγαλύτερομεγαλύτερο γνωστόγνωστό
κυκλικόκυκλικό οικοδόμημαοικοδόμημα τηςτης αρχαιότηταςαρχαιότητας. . ΣτοΣτο επιστύλιοεπιστύλιο πάνωπάνω απόαπό
τητη θύραθύρα εισόδουεισόδου ήτανήταν χαραγμένηχαραγμένη ηη επιγραφήεπιγραφή βάσειβάσει τηςτης οποίαςοποίας
ηη ΑρσινόηΑρσινόη αφιέρωσεαφιέρωσε τοτο κτίσμακτίσμα στουςστους ΜεγάλουςΜεγάλους ΘεούςΘεούς..



ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ

•• ««ΤοΤο κτήριοκτήριο μεμε τιςτις χορεύτριεςχορεύτριες»» πρόκειταιπρόκειται γιαγια τοτο μεγαλύτερομεγαλύτερο καικαι
πρωιμότεροπρωιμότερο μαρμάρινομαρμάρινο οικοδόμημαοικοδόμημα στοστο ιερόιερό. . ΧρονολογείταιΧρονολογείται
γύρωγύρω στοστο 340 340 ππ..ΧΧ. . καικαι πιθανόταταπιθανότατα αποτελούσεαποτελούσε ανάθημαανάθημα τουτου
ΦιλίππουΦιλίππου τουτου Β΄Β΄. . ΑποτελούντανΑποτελούνταν απόαπό δύοδύο όμοιεςόμοιες ορθογώνιεςορθογώνιες
αίθουσεςαίθουσες καικαι έναένα πρόπυλοπρόπυλο εισόδουεισόδου. . ΤοΤο κτήριοκτήριο διακοσμούσανδιακοσμούσαν
αρχιτεκτονικάαρχιτεκτονικά γλυπτάγλυπτά. . ΓλυπτήΓλυπτή ζωφόροςζωφόρος περιέτρεχεπεριέτρεχε τοτο κτήριοκτήριο, , 
γνωστήγνωστή ωςως ζωφόροςζωφόρος μεμε τιςτις χορεύτριεςχορεύτριες. . ΣτοΣτο κτήριοκτήριο αυτόαυτό γινότανγινόταν
μιαμια τελετήτελετή: : οιοι μύστεςμύστες μεμε δεμέναδεμένα τατα μάτιαμάτια περιπλανιόντουσανπεριπλανιόντουσαν στοστο
σκοτάδισκοτάδι σεσε αναζήτησηαναζήτηση τηςτης θεάςθεάς ΑρμονίαςΑρμονίας, , κόρηςκόρης τουτου ΔίαΔία καικαι τηςτης
ΗλέκτραςΗλέκτρας. . 



Η ΙΕΡΗ ΟΙΚΙΑ
•• ΗΗ ΙερήΙερή ΟικίαΟικία είναιείναι μικρόμικρό τετράγωνοτετράγωνο οικοδόμημαοικοδόμημα. . ΤοΤο κτήριοκτήριο αυτόαυτό

χρονολογείταιχρονολογείται στηνστην ΠρώιμηΠρώιμη ΑυτοκρατορικήΑυτοκρατορική περίοδοπερίοδο. . ΗΗ
χρησιμότηταχρησιμότητα τουτου χώρουχώρου αυτούαυτού ακόμηακόμη διερευνάταιδιερευνάται, , ωστόσοωστόσο
νεότερεςνεότερες έρευνεςέρευνες υποστηρίζουνυποστηρίζουν πωςπως πιθανώςπιθανώς αποτελούσεαποτελούσε έναένα
βουλευτήριοβουλευτήριο. . ΤουςΤους τοίχουςτοίχους τηςτης ΙερήςΙερής ΟικίαςΟικίας εσωτερικάεσωτερικά διέτρεχανδιέτρεχαν
μαρμάρινοιμαρμάρινοι πάγκοιπάγκοι. . ΠάνωΠάνω στουςστους τοίχουςτοίχους ήτανήταν προσαρτημένεςπροσαρτημένες
μαρμάρινεςμαρμάρινες πλάκεςπλάκες μεμε τουςτους καταλόγουςκαταλόγους τωντων μυστώνμυστών..



ΧΑΡΤΗΣΧΑΡΤΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥΘΕΑΤΡΟΥ ΚΙΚΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝΚΤΗΡΙΩΝ



ΠΗΓΕΣΠΗΓΕΣ

• http://www.diazoma.gr/GR/

• https://el.wikipedia.org/wiki/

•• ΕγκυκλοπαίδειαΕγκυκλοπαίδεια ΠάπυροςΠάπυρος‐‐LarousseLarousse‐‐
BritannicaBritannica


