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Μια τοτεμική θεατροθιασική
τελετουργία σε βραχώδες έξαρμα
του χωριού Κίρκη στο Ν. Έβρου
Σταύρος Κιοτσέκογλου
Ιστορικός-Αρχαιολόγος
Μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Ιστορίας-Εθνολογίας του ΔΠΘ

Ο ζωομορφισμός είναι εξέλιξη της θρησκευτικής συνείδησης της ανθρωπότητας και τοποθετείται μεταξύ του ανθρωπομορφισμού, δηλαδή της παράστασης του θείου με ανθρώπινη μορφή, και της κυρίως ζωολατρίας, όπου το ζώο
απολαμβάνει θείες τιμές, θεωρούμενο ως εκδήλωση ή ενσάρκωση του θείου. Με την επινόηση του τοτεμισμού, που
θεωρήθηκε πρωταρχική μορφή θρησκείας, πίσω από τους θεούς των Ελλήνων ανακαλύφθηκαν ως πρόδρομοί τους
ζώα που λατρεύονταν ως θεοί, ζώα-θεοί, ζώα-τοτέμ.1 Τέτοια ίχνη παρατηρούμε στα επίθετα και τις ιδιότητες των ανθρωπόμορφων θεών και στους αρχαιοελληνικούς τίτλους που τους συνοδεύουν, όπως: βουκόλος, αρχιβουκόλος,
βουκόλιον (=βοϊδοκοπάδι ή οίκημα του βουκόλου). Στην εν λόγω περίπτωση είναι τίτλοι που ανήκουν σε ιερουργούς
που σχετίζονται με τον διονυσιακό ιερό γάμο,2 που πιθανότατα ήταν ταυρομορφικού τύπου, καθώς ο βασιλιάς και η
βασίλισσα ή η ιέρεια και ο ιερέας που τον τελούν φορούν τα ταυρομορφικά εμβλήματα των θεών τους οποίους ενσαρκώνουν.3 Τελετουργικό προβολής του ταυρομορφικού ιερού γάμου απεικονίζεται και στο βραχώδες έξαρμα του
χωριού Κίρκη του Νομού Έβρου, που σκοπό έχει την προώθηση της γονιμότητας και της ευφορίας.

Τ

ο λίθινο μνημείο εντοπίσθηκε το 2006 σε μία από τις εξορμήσεις του γράφοντος και του ελληνολάτρη γερμανού αρχαιόφιλου Alexander Hennig στην περιοχή της Κίρκης. Βρίσκεται βορειοδυτικά του χωριού Κίρκης. (Γεωγραφικό αζιμούθιο μνημείου από
την είσοδο του Ναού του Αγίου Γεωργίου Κίρκης 330ο. Συντεταγμένες με χρήση GPS: 0649957, USR 4538223.) Πρόκειται για ασβεστολιθικό βράχο. Οι διαστάσεις του βράχου (κεφάλι δαμάλας) είναι:
8,30 x 3,70 μ., του φαλλού: 2,20 x 0,80 μ.
Σε βαθμιδωτό επίμηκες βραχώδες έξαρμα του εδάφους με προσανατολισμό ανατολής-δύσης, λαξεύτηκαν με αιχμηρό αντικείμενο,
βόρεια και νότια, αμυγδαλόσχημα μάτια (εικ. 1, 3) και δυτικά, στο

χαμηλότερο σημείο του βράχου, δύο κοιλότητες πολύ κοντά η μία
στην άλλη (εικ. 2). Η απόδοση των λαξευμένων χαρακτηριστικών
και η επιλογή του βαθμιδωτού βράχου, όσον αφορά στο σχήμα του,
μας οδηγούν στην άποψη πως πρόκειται για απεικόνιση κεφαλής
βοδιού, ταύρου ή δαμάλας. Δίπλα στο μάτι της νότιας πλευράς
υπάρχει λαξευμένο πλαίσιο με κάθετες χαραγμένες γραμμές, πιθανόν επιγραφή ogam. Σε απόσταση 50 μέτρων προς τα νοτιοανατολικά, ένας μικρότερος βράχος λαξεύτηκε σε σχήμα φαλλού σε
στύση με προσανατολισμό βορρά-νότου (εικ. 4).
Οι μικρής έκτασης έρευνες στην περιοχή της Κίρκης δεν επιτρέπουν ακριβή χρονολόγηση της αναμφισβήτητης ύπαρξης οικι-

1. Μάτι βόρειας πλευράς.

2. Κεφάλι και ρουθούνια δυτικής πλευράς.
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φική θεότητα που αποδίδεται με τα αγελαδίσια χαρακτηριστικά στο βράχο, σε συνδυασμό με τη γονιμική και ανανεωτική δύναμη του θεού που δηλώνεται με τον λίθινο
φαλλό, μαρτυρούν γονιμοποιές τοτεμικές
τελετουργίες στο χώρο της αιγαιακής Θράκης, όπως επιβεβαιώνεται και από το μεγαλιθικό μανιτάρι8 (menhir) που εντοπίσθηκε
1
στην ίδια περιοχή κοντά σε πηγή (εικ. 5).
Πολύ κοντά στο χωριό, ένα υπαίθριο θρακικό ιερό αφιερωμένο σε μια γονιμοποιό θεότητα, περιστοιχισμένο από περισσότερους
από είκοσι τάφους, λαξευμένους στο βράχο
(εικ. 6), μας πληροφορεί για την ύπαρξη ενός
κοντινού οικισμού και τις αγωνίες των κατοίκων του μπροστά στο θάνατο, αλλά και τη
1 KCI
IO=MLJF, 2 µCKU<O, 3 B?µ0J?-D?JJ=T
συνέχιση της ζωής με την πανάρχαια λιθολατρία φαλλικού χαρακτήρα που στόχευε
στη βλάστηση και τη γονιμότητα.9
Ο δαμαλόμορφος βράχος ενσαρκώνει τη
'µ?HGQ; LB=T BVL OCVµ0QSK
δαμάλα θεά, ενώ ο φαλλός σε στύση την ταυρόμορφη θεότητα, πιθανότατα ενσάρκωση
Χάρτης 1. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής του χωριού Κίρκη (1:50.000).
ενός βλαστικού θρακικού θεού που ταυτίζεται
με τον Διόνυσο, ο οποίος συνήθως συμβολίσμού στην περιοχή. Γι’ αυτό περιορίζομαι στην πολύ γενική χρονοζεται με το φαλλό. Η αναφορά του Λεκατσά για έλλειψη μνημείων
λόγηση που αναφέρεται στην περιοχή της Κίρκης, η οποία περιφαλλολατρίας στην Ελλάδα κατά τη μινωική και τη μυκηναϊκή εποχή,10
κλείει την περίοδο της πρώιμης εποχής του Σιδήρου στη Θράκη,
ή αυτή του Burkert πως «το σεξουαλικό στοιχείο έπαιζε ρόλο στις μυ(1050 έως τον 7ο αι. π.Χ.),4 και συμφωνεί με τις αναφορές βούλγαστηριακές τελετές, δύσκολα όμως βρίσκεται μαρτυρία»11 παύουν να
ρων αρχαιολόγων για τα ανάλογα μεγαλιθικά μνημεία της ευρύτευφίστανται, μεγιστοποιώντας τη σπουδαιότητα του μνημείου, καθώς
ρης περιοχής της Θράκης.5 Έτσι, το εν λόγω μνημείο, ως έργο ανη πανάρχαια λιθολατρία φαλλικού χαρακτήρα δεν επισημαίνεται μόνο
θρώπινης παρέμβασης, εντάσσεται στην προαναφερθείσα περίοδο.
στη νεολιθική Θεσσαλία, αλλά και στην κατεξοχήν διονυσιακή Θράκη,
Ο συμβολισμός της απεικόνισης της κεφαλής της δαμάλας (εικ.
όπως αναφέρουν οι αρχαίες πηγές, καθώς η φαλλική φύση του θεού
1, 2, 3), ο διαχωρισμός της δηλαδή από το υπόλοιπο σώμα, δηλώαπεικονίζεται σε περισσότερα από ένα λίθινα μνημεία στην περιοχή
νει ότι αυτό το μέρος είναι το πιο σημαντικό, καθώς περιέχει τη ζωτης Θράκης (Ν. Έβρου), τα οποία μαρτυρούν τη φαλλική υπόσταση
τική αρχή και αντικαθιστά το όλο.6 Η αρσενική γενετήσια δύναμη
του θεού.12 Τα στοιχεία που αναφέραμε οδηγούν, κατά την άποψή
του ταύρου συμβολίζεται από τον λίθινο φαλλό σε στύση (εικ. 4),
μου, στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για απεικόνιση ενός ταυρογελαδικού ιερού γάμου, που μεταφυτεύεται εδώ από μυκηναϊκούς ή κρητιυποδηλώνοντας ένα θεό ταύρο,7 απεικονίζοντας (δαμάλα και φαλκούς εποικισμούς και ταυτίζεται με ανάλογες επιχώριες πράξεις, χωρίς
λός) μια θεατροθιασική γονιμοποιό τελετουργία, για το τελετουρνα αποκλείονται παντελώς επιδράσεις της κοντινής Ανατολής.
γικό της οποίας μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Η ζωομορ-

3. Μάτι νότιας πλευράς με εγχάρακτη επιγραφή ogam (;).
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4. Βράχος σε σχήμα φαλλού.
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5. Μενχίρ (ολόγλυφο μανιτάρι).

6. Ανθρωπόμορφη ταφική κόγχη.

Μυθικές προβολές του ταυρομορφικού τύπου του ιερού γάμου
έχουμε στο μυθολογικό ζευγάρι του Δία και της Ιούς. Ο Αισχύλος
μάς διηγείται13 ότι η Ήρα μεταμόρφωσε την Ιώ σε αγελάδα, ο Ζευς
όμως κατάφερε να ενωθεί μαζί της ερωτικά παίρνοντας τη μορφή
ταύρου. Η εικονογραφία του ερυθρόμορφου αγγείου της εικόνας 7
είναι αρκετά αποκαλυπτική: o Ερμής επιτίθεται εναντίον του Άργου,
φύλακα της Ιούς, αριστερά του οποίου εικονίζεται η Ιώ με μορφή
δαμάλας, ενώ πίσω της βλέπουμε έναν κίονα. Τη σκηνή παρακολουθεί ο Δίας που χαϊδεύει το κεφάλι της Ιούς. Στο αττικό ερυθρόμορφο ρυτό της εικόνας 8 ο Έρωτας είναι γυρισμένος προς την Ιώ,
που εικονίζεται με ανθρώπινη μορφή φέροντας στο κεφάλι της κέρατα, σύμβολο του αυτοπροσδιορισμού της, έχοντας δίπλα της μια
φαλλικού συμβολισμού πεσσόσχημη στήλη.14 Η παράσταση του αγγείου παραπέμπει στις λίθινες μορφές των εικόνων 1-4, δηλαδή της
δαμάλας και του φαλλού, καθώς στην εικονογραφία ο κίονας ή ο
πεσσός συμβολίζει την ύπαρξη ναού ή ιερού χώρου, μόνο που στην
εικόνα 8 ο πεσσός είναι κομμένος κατά το ήμισυ και χαμηλότερος
της καθιστής Ιούς, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο
απεικονιζόμενος πεσσός δεν υποδηλώνει ναό αλλά μια φαλλική
πεσσόσχημη στήλη υπονοώντας την παρουσία του Δία, καθώς η
απεικόνιση του Έρωτα ανακαλεί τον γνωστό ερωτικό μύθο Δία-Ιούς
που προανέφερα. Κάτι ανάλογο έχουμε και με το κρητικό ζευγάρι
ταύρου και Πασιφάης,15 όπως και στο μύθο της αρπαγής της Ευ-

ρώπης από τον Δία.16 Τα κείμενα της Ουγκαρίτ (Ρας Σάμρα) αναφέρουν την ένωση του ταύρου Βάαλ17 και της δαμάλας Ανάτ, καθώς
και τη γέννηση ενός θεϊκού μόσχου με τη γονιμοποίηση της δαμάλας, όπως και την κύρια ταυρική θεότητα των δυτικών Σημιτών Ελ
και της δαμάλας συζύγου του Αστάρ-της (Ασεράχ).18 Για τον Ζωροάστρη, «η ψυχή του ταύρου, δυναμωμένη μέσω της θυσίας
άλλων βοδιών, φροντίζει για τη γονιμότητα των βοδιών πάνω στη
γη».19 Οι μελετητές της αρχαίας ελληνικής θρησκείας συμφωνούν
ότι η Ιώ αποτελούσε μια μορφή της αρχέγονης θεάς-μητέρας, όπως
η Ευρώπη και η Πασιφάη, που απαντά όμως σε κάθε περιοχή με
διαφορετικό όνομα. Η Ιώ ταυτίστηκε με την Ήρα και αποτέλεσε το
alter ego της βασίλισσας των θεών που μεταμορφώνονταν σε διάφορα ζώα, με πιο συνηθισμένη τη μορφή της δαμάλας, που ήταν το
αγαπημένο ζώο της θεάς, βοῶπις πότνια Ἥρη.20 Όλα αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι γυναίκες των ταύρων θεών είναι δαμάλες
θεές, κατά συνέπεια και οι υποκατάστατες στον ιερό γάμο τους δαμαλόμορφες που στην Ελλάδα θα λέγονταν βόες.
Ο Αριστοτέλης μάς πληροφορεί για την τελετή που γινόταν στο
Βουκολείον, ένα ιερό κτίσμα στην Αγορά της Αθήνας κοντά στο Πρυτανείο.21 Το όνομά του προέρχεται από τους βουκόλους, διονυσιακούς λειτουργούς και ήταν ο τόπος όπου γινόταν ο γάμος του Διονύσου με τη βασίλλινα, τη σύζυγο του άρχοντα βασιλέα, τη δεύτερη
μέρα της διονυσιακής γιορτής των Ανθεστηρίων που ονομάζονταν
Χόες. Στο Βουκολείο γινόταν η μυστική
ένωση του ζεύγους, ο ιερός γάμος, τελετή
που έλκει την καταγωγή της από κάποια
ανάλογη προελληνική ιερουργία η οποία
αρχικά ήταν ταυρομορφικού ή δαμαλόμορφου τύπου, όπως η παράσταση της λίθινης
απεικόνισης ιερού γάμου στο χωριό Κίρκη
του Ν. Έβρου, γι’ αυτό και ο χώρος όπου
γινόταν η ένωση ονομαζόταν βουκολείον.
Η λίθινη στατική απεικόνιση του χωριού Κίρκη επιβεβαιώνει τη θεατροθιασική
τελετουργία που επαναλαμβανόταν πιθανόν κάθε χρόνο και ήταν αναπόσπαστο μέρος της διονυσιακής λατρείας, και ιδιαίτερα της μαγικής πράξης της ιερογαμίας,
που παραστατικά προβάλλεται στο θρα7. Ερυθρόμορφη παράσταση υδρίας του 470 π.Χ., Kunsthistorisches Museum, Βιέννη.
κιώτικο έθιμο του Κιοπέκ-μπέη και των Κα-
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λόγερων, για να ξαναθυμίσει ή να υπογραμμίσει το
προσδοκώμενο, καθώς το δρώμενο είχε ιερή σημασία και απέβλεπε στο να παρακινηθούν άμεσα
όλες οι φυσικές δυνάμεις, ώστε να πολλαπλασιασθούν τα γεννήματα, οι καρποί, τα ζώα, όπως και οι
άνθρωποι.22 Έτσι, το αρχέγονο μαγικό υπόβαθρο
της λαξευμένης δαμάλας και του φαλλού και τα συναφή γονιμικά δρώμενα της ευετηριακής τελετουργίας, μεταπλάσθηκαν με το πέρασμα του χρόνου και επιστεγάστηκαν σε υψηλότερες μορφές
πνευματικών συμβόλων, με προεκτάσεις στην πολυσύνθετη κοινωνική και θρησκευτική ζωή των
Θρακών και των Ελλήνων.
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In the area of the village Kirke in southern Evros a rocky elevation
Στο ίδιο, σ. 65-67.
8
Σ. Κιοτσέκογλου, « Ένα μεγαλιθικό μνημείο (menhir) στο χωριό Κίρκη του
has been discovered, which bears an interesting representation:
Ν. Έβρου», Αέροπος 56 (2004), σ. 8-10.
two cavities and above them two almond-shaped eyes have been
9
Σ. Κιοτσέκογλου, Μια υδατόβρεχτη κικονική νεκρόπολη στη γη του Ορφέα,
incised with a pointed instrument. The overall image of the carved
Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη 2003.
features as well as the choice of the gradual rock indicate the
10
Λεκατσάς, ό.π., σ. 86
purposed portrayal of the head of an ox, bull or cow. Almost thirty
11
Burkert, ό.π., σ. 241, 70.
meters to the southeast of the rock, a smaller, similar elevation
12
Σ. Κιοτσέκογλου, «Το σπήλαιο Μεγάλη Βούβα Λεύκιμης του Ν. Έβρου»,
has been chiseled into an erected phallus. The zoomorphic deity
Αρχαιολογία 97 (2005), σ. 104-106, εικ. 1, 3, 5.
with the cow features thus represented on the rock, combined
13
Αισχ. Προμ. 589. Παυσ. 3, 18, 13. Για την Ιώ επίσης, βλ. Ι. Κακριδής (επιμ.),
with the fertilizing and revitalizing power of a productive, germiΕλληνική Μυθολογία, τόμ. 2, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1986, σ. 86, 172.
nating god, symbolized by the stone phallus, testify for the exis14
N. Yaluris, βλ. λ. «Ιώ», LIMC, 5, σ. 661-676, φωτ. 443 Ι 11, 446 Ι 43.
15
tence of fertilizing totemic rituals in the Aegean Thrace. This arΟ R. Graves στο έργο του, The Greek Myths, 1963, ελλ. εκδ.: Οι ελληνικοί
gument is reinforced by two significant finds from the same area,
μύθοι, μτφρ. Λ. Ζενάκου, τόμ. Ι, Κάκτος, Αθήνα 1998, στη σ. 358 αναφέρει
that is, a menhir, located next to a spring, and an outdoors sancότι: «ο μύθος της Πασιφάης και του ταύρου δείχνει τελετουργικό γάμο ανάμεσα στην ιέρεια της Σελήνης (Πασιφάη) που φορεί κέρατα αγελάδας και
tuary, surrounded by more than twenty rock-carved graves. The
στο Μίνωα βασιλιά που φορεί προσωπείο ταύρου» και συνεχίζει (σ. 378)
earthenware discovered in the region dates from the Iron Age.
«πως ο Δαίδαλος έζησε κάποια χρόνια στην Κρήτη που βασίλευε ο βασιλιάς
Μίνως μέχρις ότου ο Μίνως έμαθε ότι είχε βοηθήσει την Πασιφάη να ζευ-
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