
σι, που κατεδαφίστηκε με την έναρξη των ανασκαφών.
Στο χώρο του τεμένους υπήρχαν και άλλα κτίσματα αφιερωμένα στη Με-

γάλη Θεά αλλά και σε άλλους θεούς (21-26). Κατά μήκος της Ιεράς Οδού 
υπήρχαν σημαντικά μνημεία πυκνά τοποθετημένα. Συμπλέγματα αγαλμά-
των αλλά και το έξοχο σύνταγμα, έργο του γλύπτη Γενέλεω (30), και πλή-
θος αναθημάτων στόλιζαν την Ιερά Οδό, ενώ μαρμάρινοι κολοσσικοί κού-
ροι στέκονταν άγρυπνοι φρουροί του Ιερού. Τα περισσότερα από τα ανα-
θήματα ήταν συγκεντρωμένα στη βόρεια παρυφή της οδού για να φωτίζο-
νται από το φως του ήλιου και λίγα, όπως το σύμπλεγμα του Μύρωνα (33) 
– τρεις χάλκινες μορφές σε κοινή βάση με θέμα την αποθέωση του Ηρακλή 
στον Όλυμπο παρόντων του Δία και της Αθηνάς – και οι στήλες με τα ψη-
φίσματα, βρίσκονταν στη νότια. Ακόμη και ολόκληρο πλοίο είχε αφιερωθεί 
στη θεά από τον Σαμιώτη θαλασσοπόρο Κωλαίο, ο οποίος τον 7ο αι. π.Χ. 
έφθασε μέχρι τις Ηράκλειες Στήλες και ίσως την Κορνουάλη της Αγγλίας. 
Η αποτελούμενη από λίθινα έδρανα βάση του πλοίου (7) είναι καταχωμένη 

για λόγους προστασίας. Τα μικρά ναόσχημα ορθογώνια κτίσματα, που ήταν 
στραμμένα προς την Ιερά οδό, προφανώς αποτελούσαν θησαυρούς, όπου 
φυλάσσονταν τα πολύτιμα αφιερώματα. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης 
ανασκαφής βρέθηκαν αναθήματα των πιστών από πηλό, χαλκό, ξύλο, στε-
ατίτη, ελεφαντοστούν, φαγεντιανή, ασβεστόλιθο κ.ά. Η μοναδικότητα πολ-
λών και η άριστη διατήρησή τους τα κατατάσσουν μεταξύ των σπουδαιοτέ-
ρων ευρημάτων της αρχαιότητας. Μέρος αυτών εκτίθεται στο Αρχαιολογι-
κό Μουσείο Βαθέος του νησιού. Η προέλευσή τους από όλα τα μέρη του 
τότε γνωστού κόσμου (Αίγυπτο, Συρία, Ασσυρία, Ιράν, Λουριστάν, Μεσοπο-
ταμία, Βαβυλώνα, Φοινίκη, Κύπρο), αλλά και από πολλές πόλεις του ελλαδι-
κού χώρου (Σπάρτη, Αθήνα, Κόρινθο, Κρήτη), καταδεικνύει τη διεθνή ακτι-
νοβολία του σαμιακού Ηραίου και τη σημασία του για την παγκόσμια κοι-
νότητα. Αυτή η αξία του οδήγησε στην ένταξη του αρχαιολογικού χώρου 
του Ηραίου στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς της UNESCO.
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1. Ο μεγάλος ναός της Ήρας
2. Ο ναός της Ήρας των Ροίκου και Θεόδωρου
3. Ο ναός της Ήρας Ι και ΙΙ (Εκατόμπεδος)
4. Μονόπτερο κτήριο
5. Ρωμαϊκός περίπτερος ναός
6. Βωμός
7. Βάση πλοίου
8. Δεξαμενή
9. Νότιο κτήριο
10. Νότια στοά
11. Τιμητικό μνημείο για τους Κικέρωνες
12. Ρωμαϊκές θέρμες
13. Ρωμαϊκός ναΐσκος
14. Παλαιοχριστιανική βασιλική
15. Κορινθιακός ναός
16. Ρωμαϊκή βάση αγάλματος
17. Κυκλικό κτήριο

18. Βόρεια στοά
19. Βόρεια πύλη
20. Κρήνη
21. Ναός D
22. Ναός Α
23. Ναός E 
24. Ναός C
25. Ναός B
26. Βόρειο κτήριο
27. Ιερά Οδός
28. Κυκλικό μνημείο
29. Βάση αναθήματος
30. Σύνταγμα του Γενέλεω 
31. Τιμητικό μνημείο για τον Γάιο και Λεύκιο Καίσαρα
32. Βάση για τιμητικά αγάλματα δύο Ρωμαίων υπάτων
33. Σύμπλεγμα του Μύρωνα
34. Ελληνιστικό ορθογώνιο κτήριο 
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Το Ηραίο της Σάμου αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ιερά της αρ-
χαίας Ελλάδας. Απέχει 6 χλμ. από την αρχαία πόλη της Σάμου (σημ. 

Πυθαγόρειο), με την οποία συνδεόταν πολιτικά και διοικητικά. Οι πιστοί 
έφθαναν στο Ιερό διασχίζοντας την Ιερά Οδό ή από τη θάλασσα. Βρίσκεται 
στην εύφορη πεδιάδα που σχηματίστηκε από τις προσχώσεις του ποταμού 
Ίμβρασου. Σύμφωνα με το μύθο στην όχθη του ποταμού κάτω από μια λυ-
γαριά γεννήθηκε η θεά και έτσι θεωρήθηκε ως το ιερό δέντρο της Ήρας. Η 
ίδρυση του Ιερού στο συγκεκριμένο βαλτώδη χώρο δημιουργούσε διαρκώς 
προβλήματα στατικής επάρκειας στους ανεγειρόμενους ναούς. Η εμμονή 
των αρχαίων Σαμίων να χτίζουν πάραυτα τους ναούς προς τιμήν της θεάς 
Ήρας στην ίδια θέση, οφείλεται στη στενή σχέση της λατρείας της θεάς με 
το συγκεκριμένο σημείο.

Η λατρεία 
Η λατρεία της σαμιακής Ήρας μαρτυρείται από την ύστερη εποχή του 

Χαλκού και συγκεκριμένα από την περίοδο του μυκηναϊκού πολιτισμού (β΄ 
μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ.) και αναφέρεται στη Μητέρα θεά, τη «γεννήτρα 
των πάντων», όπως την αποκάλεσε ο Λέσβιος ποιητής Αλκαίος. Το πρώτο 
λατρευτικό άγαλμα της θεάς ήταν από ξύλο (ξόανο) και σύμφωνα με τον πε-
ριηγητή Παυσανία το έφεραν στη Σάμο από το Άργος οι Αργοναύτες που 
ίδρυσαν τη λατρεία της. Οι επιμελητές του Ιερού ήταν γυναίκες και άνδρες. 
Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία παγωνιών στο χώρο, τα οποία θεωρού-
νταν ιερά πουλιά της θεάς. 

Η ιστορία του Ιερού - Τα οικοδομήματα
Στην πρώιμη εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.) χρονολογούνται τα 

λείψανα ενός προϊστορικού οικισμού που ήλθε στο φως με την ανασκα-
φή Β. και ΒΑ. του μεγάλου ναού και Β. της Ιεράς Οδού· αποτελείτο από 
μεγαρόσχημα σπίτια χτισμένα με ωμές πλίνθους και γύρω στα 2200 π.Χ. 
προστατεύθηκε με τείχος. Τα λείψανα έχουν καταχωθεί για να προστα-
τευθούν. 

Κατά τη 2η χιλιετία π.Χ., δηλαδή κατά τη μυκηναϊκή περίοδο, υπήρχε στο 
χώρο μικρός λίθινος βωμός, ναόσχημο κτίσμα για την προστασία του ξύλι-
νου λατρευτικού αγάλματος και μια λυγαριά, το ιερό δέντρο της θεάς. Η εικό-
να στο Ιερό ήταν ίδια και μετά τον εποικισμό του νησιού από τους Ίωνες γύρω 
στα 1100 π.Χ. Τα λιγοστά ευρήματα της πρωτογεωμετρικής και πρώιμης γεω-
μετρικής εποχής δείχνουν την περιορισμένη εξάπλωση της λατρείας. Ενδια-
φέρουσα εξέλιξη στο χώρο του Ιερού παρατηρείται τον 8ο αι. π.Χ., οπότε ο 
βωμός (6) γίνεται ορθογώνιος και περιβάλλεται με πλακόστρωση. Δυτικά του 
βωμού χτίζεται ο πρώτος ναός της Ήρας, ο λεγόμενος Εκατόμπεδος Ι (3), 
επειδή το μήκος του ήταν 100 πόδια, και με αναλογία μήκους-πλάτους 5:1. Οι 
τοίχοι του ήταν πλίνθινοι, στηρίζονταν σε χαμηλό λίθινο βάθρο και η κεραμο-
σκέπαστη σαμαρωτή στέγη του στηριζόταν σε μια σειρά από ξύλινα υποστη-
ρίγματα. Τον 7ο αι. π.Χ. ύστερα από καταστροφή του χτίζεται ο Εκατόμπεδος 
ΙΙ (3) με λίθινο κρηπίδωμα και ξύλινη περίσταση και ανακαινίζεται ο βωμός. 

Στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. παρατηρήθηκε μεγάλη οικοδομική αναμόρφω-
ση του Ιερού. Στα 570-560 π.Χ. με την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Ροίκου 
και του καλλιτέχνη Θεόδωρου ιδρύθηκε ο γιγαντιαίος Ναός της Ήρας (2), 
που οι διαστάσεις του τον έκαναν μοναδικό. Ο Εκατόμπεδος ΙΙ επικαλύφθη-

κε από το νέο κτήριο. Ο νέος ναός ήταν δίπτερος, διαστ. 52,5x105 μ. Εσω-
τερικοί κίονες χώριζαν το σηκό και τον πρόναο σε τρία μέρη, τα κλίτη. Οι 
θαυμάσιες ραβδώσεις των κιόνων έγιναν στο μαλακό ασβεστόλιθο με περι-
στροφικό τροχό, που επινόησε ο Θεόδωρος. Οι κίονες υπολογίζεται ότι εί-
χαν ύψος 18 μ., ήταν πώρινοι και ραβδωτοί, ο θριγκός ξύλινος και η στέγη 
καλυπτόταν από οπτά κεραμίδια με ανθεμωτά ακροκέραμα. Ο ναός χαρα-
κτηρίστηκε θαύμα της ιωνικής αρχιτεκτονικής, αλλά καταστράφηκε από σει-
σμό λίγα χρόνια μετά την αποπεράτωσή του. Κατά τη διάρκεια της τυραννί-
ας του Πολυκράτη άρχισαν οι εργασίες για ένα νέο ναό (1) μεγαλύτερο από 
τον προηγούμενο. Νηὸς μέγιστος πάντων νηῶν τῶν ἡμεῖς ἴδμεν (ο μεγαλύτε-
ρος ναός από όσους έχουμε δει), θα γράψει ο Ηρόδοτος στις Ιστορίες του 
όταν τον αντίκρισε το 460 π.Χ. Ήταν δίπτερος με διαστάσεις 55,16x108,63 
μ. Η διαφορά στο μέγεθος από το ναό του Ροίκου οφειλόταν στην τοποθέ-
τηση μιας ακόμη σειράς κιόνων, ώστε ο αριθμός τους να φθάσει τους 155. 
Από αυτούς σήμερα σώζεται στη θέση του μέρος μόνον του ενός στη νό-
τια πλευρά του ναού. Το αρχικό ύψος των κιόνων έφθανε τα 20 μ. Ήταν κα-
τασκευασμένοι από μάρμαρο, ενώ το υπόλοιπο κτήριο ήταν από πωρόλιθο. 
Οι βάσεις τους ήταν διακοσμημένες με οριζόντια ραβδωτές σπείρες και τό-
ρους. Οι κορμοί δεν είχαν ραβδώσεις και η απόληξή τους στο επάνω μέ-
ρος περιβαλλόταν από λαξευμένη διακοσμητική χρωματιστή ταινία. Τα κι-
ονόκρανα των εξωτερικών κιόνων ήταν ιωνικού ρυθμού με έλικες και έφε-
ραν φυτικό διάκοσμο, ενώ των εσωτερικών είχαν ζώνη ωών. Οι τοίχοι του 
πρόναου μάλλον ήταν διακοσμημένοι με γλυπτές μορφές. Ο θριγκός θα 
ήταν ξύλινος. Οι μελετητές πιστεύουν ότι ο ναός αυτός δεν αποπερατώθη-
κε ποτέ, διότι μετά το θάνατο του Πολυκράτη το 522 π.Χ. άρχισαν οι εσω-

τερικές διαμάχες των διαδόχων και η οικονομική και πολιτική παρακμή της 
Σάμου. Δομικό υλικό του ναού πιθανώς χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή 
των τειχών της αρχαίας πόλης και άλλων κτηρίων.

Το κέντρο της λατρείας ήταν ο βωμός (6) με μνημειακό μέγεθος, διαστ. 
36,5x16,5 μ. Η αρχική ανωδομή του ήταν από ανοιχτόχρωμο ασβεστόλιθο. 
Στα ρωμαϊκά χρόνια ανακαινίστηκε με μάρμαρο. Ο βωμός, μια αυλή που πε-
ριβαλλόταν από τις τρεις πλευρές με προστατευτικό τοίχο, ύψ. 5-7 μ., κα-
τέληγε επάνω σε κυμάτια (ζώνη ωών). Εσωτερικά έφερε ανάγλυφη ζωφόρο 
με παραστάσεις θηριομαχιών και σφιγγών και τα δύο άκρα του τοιχώματος 
πλούσια επίκρανα. Στο επάνω μέρος καλυπτόταν με πλάκα από πυρίμαχο 
πράσινο οφείτη, όπου θυσιάζονταν βόδια, όπως προκύπτει από τα πολυά-
ριθμα οστά βοδιών που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή. Η συσσώρευση της 
στάχτης πάνω στο βωμό δημιούργησε ένα βωμό από στάχτη, τον οποίο ο 
Παυσανίας συγκρίνει με εκείνο του Δία στην Ολυμπία. 

Όταν το 439 π.Χ. η Αθήνα καταλαμβάνει τη Σάμο και πολλοί Σαμιώτες 
εξορίζονται, εγκαθίστανται στο νησί Αθηναίοι κληρούχοι μεταφέροντας και 
τη λατρεία των θεών τους. Οικονομική ανάκαμψη και επομένως οικοδομική 
δραστηριότητα παρουσιάζεται στο Ηραίο μετά το 322 π.Χ. με τον επαναπα-
τρισμό των Σαμίων, σύμφωνα με διάταγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που 
εφαρμόστηκε μετά το θάνατό του. Οι εργασίες στο ναό της Ήρας επανα-
λαμβάνονται. Στα ελληνιστικά χρόνια ο χώρος του Ιερού γίνεται τόπος αυ-
τοπαρουσίασης των Σαμίων πολιτικών, η πίστη στους αρχαιοελληνικούς θε-
ούς εξασθενεί και εμφανίζονται θεοί ανατολικής προέλευσης (Κυβέλη, Ίσι-
δα, Άμμων Δίας, Άννουβις, Σέραπις).

Τον 1ο αι. π.Χ. η Σάμος γίνεται ρωμαϊκή επαρχία. Μετά το πέρας των 
ρωμαϊκών εμφυλίων πολέμων, το 31 π.Χ., παρατηρείται στο Ηραίο κάποια 
άνθηση. Στα χρόνια του Οκταβιανού Αυγούστου οι Σαμιώτες ανεγείρουν 

στην πόλη ναό προς τιμήν αυτού και της Ρώμης και προχωρούν σε δια-
μόρφωση του ναού και του βωμού της Ήρας. Ο μεγάλος ναός γίνεται 
αποθήκη παλαιοτέρων αναθημάτων και χτίζεται ένας περίπτερος ναός 
(5), όπου φυλάσσεται το λατρευτικό άγαλμα. Συγχρόνως ανακαινίζεται με 
μάρμαρο ο αρχαϊκός βωμός. Αυτά τα χρόνια φαίνεται ότι λατρεύτηκε στο 
Ηραίο μετά το θάνατό της από κοινού με τη θεά Ήρα η Λιβία, σύζυγος 
του Αυγούστου, σύμφωνα με σχετική επιγραφή. Στα τέλη του 1ου-αρχές 
του 2ου αι. μ.Χ. το Ιερό έχει παρακμάσει. Στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. οικο-
δομήθηκε στο χώρο ένας κορινθιακός ναός (15), διαστ. 7,4x12 μ., αφιερω-
μένος σε άγνωστη θεότητα, και τον 3ο αι. μ.Χ. οικοδομείται ο τελευταίος 
ναός με ορθογώνιο πόδιο από χυτή τοιχοποιία με ορθομαρμάρωση που 
έφερε πάνω και κάτω κυμάτια. Το σημαντικότερο έργο που έγινε το 2ο και 
3ο αι. μ.Χ. ήταν η επίστρωση με πλάκες της Ιεράς Οδού (27). Από τα τέλη 
του 2ου αι. μ.Χ. και μετά, μεγάλο μέρος του τεμένους καλύπτεται από ευ-
πρεπείς κατοικίες, μονώροφες και διώροφες, με μικρές περίστυλες εσωτε-
ρικές αυλές, μωσαϊκά δάπεδα και συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Οι κάτοικοι του οικισμού είχαν στη διάθεσή τους και μικρή εγκατάσταση 
θερμών λουτρών (12). Ο καταστρεπτικός σεισμός το 262 μ.Χ. και η λεη-
λασία από γερμανικά φύλα οδήγησε στην εγκατάλειψη και ερήμωση του 
οικισμού στα μέσα του 3ου αι. μ.Χ. Τον 4ο αι. μ.Χ. κατεδαφίζονται τα αρ-
χαία οικοδομήματα και το δομικό υλικό πωλείται στη Μικρά Ασία. Τον 5ο 
ή 6ο αι. μ.Χ. χτίζεται στο χώρο μια τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική 
(14), με ενσωματωμένα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη και θραύσματα αφιερω-
μάτων. Η Βασιλική είχε καταστραφεί στο τέλος της 1ης χιλιετίας μ.Χ. και 
στη θέση της το 16ο αι. χτίστηκε μια νέα βασιλική, σταυροειδής με τρού-
λο, στην οποία ανήκει η αψίδα που σώζεται σήμερα στο χώρο. Η λατρεία 
συνεχίστηκε και το 18ο αι., οπότε χτίζεται στην ίδια θέση μικρό παρεκκλή-
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Το Ηραίο της Σάμου αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ιερά της αρ-
χαίας Ελλάδας. Απέχει 6 χλμ. από την αρχαία πόλη της Σάμου (σημ. 

Πυθαγόρειο), με την οποία συνδεόταν πολιτικά και διοικητικά. Οι πιστοί 
έφθαναν στο Ιερό διασχίζοντας την Ιερά Οδό ή από τη θάλασσα. Βρίσκεται 
στην εύφορη πεδιάδα που σχηματίστηκε από τις προσχώσεις του ποταμού 
Ίμβρασου. Σύμφωνα με το μύθο στην όχθη του ποταμού κάτω από μια λυ-
γαριά γεννήθηκε η θεά και έτσι θεωρήθηκε ως το ιερό δέντρο της Ήρας. Η 
ίδρυση του Ιερού στο συγκεκριμένο βαλτώδη χώρο δημιουργούσε διαρκώς 
προβλήματα στατικής επάρκειας στους ανεγειρόμενους ναούς. Η εμμονή 
των αρχαίων Σαμίων να χτίζουν πάραυτα τους ναούς προς τιμήν της θεάς 
Ήρας στην ίδια θέση, οφείλεται στη στενή σχέση της λατρείας της θεάς με 
το συγκεκριμένο σημείο.

Η λατρεία 
Η λατρεία της σαμιακής Ήρας μαρτυρείται από την ύστερη εποχή του 

Χαλκού και συγκεκριμένα από την περίοδο του μυκηναϊκού πολιτισμού (β΄ 
μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ.) και αναφέρεται στη Μητέρα θεά, τη «γεννήτρα 
των πάντων», όπως την αποκάλεσε ο Λέσβιος ποιητής Αλκαίος. Το πρώτο 
λατρευτικό άγαλμα της θεάς ήταν από ξύλο (ξόανο) και σύμφωνα με τον πε-
ριηγητή Παυσανία το έφεραν στη Σάμο από το Άργος οι Αργοναύτες που 
ίδρυσαν τη λατρεία της. Οι επιμελητές του Ιερού ήταν γυναίκες και άνδρες. 
Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία παγωνιών στο χώρο, τα οποία θεωρού-
νταν ιερά πουλιά της θεάς. 

Η ιστορία του Ιερού - Τα οικοδομήματα
Στην πρώιμη εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.) χρονολογούνται τα 

λείψανα ενός προϊστορικού οικισμού που ήλθε στο φως με την ανασκα-
φή Β. και ΒΑ. του μεγάλου ναού και Β. της Ιεράς Οδού· αποτελείτο από 
μεγαρόσχημα σπίτια χτισμένα με ωμές πλίνθους και γύρω στα 2200 π.Χ. 
προστατεύθηκε με τείχος. Τα λείψανα έχουν καταχωθεί για να προστα-
τευθούν. 

Κατά τη 2η χιλιετία π.Χ., δηλαδή κατά τη μυκηναϊκή περίοδο, υπήρχε στο 
χώρο μικρός λίθινος βωμός, ναόσχημο κτίσμα για την προστασία του ξύλι-
νου λατρευτικού αγάλματος και μια λυγαριά, το ιερό δέντρο της θεάς. Η εικό-
να στο Ιερό ήταν ίδια και μετά τον εποικισμό του νησιού από τους Ίωνες γύρω 
στα 1100 π.Χ. Τα λιγοστά ευρήματα της πρωτογεωμετρικής και πρώιμης γεω-
μετρικής εποχής δείχνουν την περιορισμένη εξάπλωση της λατρείας. Ενδια-
φέρουσα εξέλιξη στο χώρο του Ιερού παρατηρείται τον 8ο αι. π.Χ., οπότε ο 
βωμός (6) γίνεται ορθογώνιος και περιβάλλεται με πλακόστρωση. Δυτικά του 
βωμού χτίζεται ο πρώτος ναός της Ήρας, ο λεγόμενος Εκατόμπεδος Ι (3), 
επειδή το μήκος του ήταν 100 πόδια, και με αναλογία μήκους-πλάτους 5:1. Οι 
τοίχοι του ήταν πλίνθινοι, στηρίζονταν σε χαμηλό λίθινο βάθρο και η κεραμο-
σκέπαστη σαμαρωτή στέγη του στηριζόταν σε μια σειρά από ξύλινα υποστη-
ρίγματα. Τον 7ο αι. π.Χ. ύστερα από καταστροφή του χτίζεται ο Εκατόμπεδος 
ΙΙ (3) με λίθινο κρηπίδωμα και ξύλινη περίσταση και ανακαινίζεται ο βωμός. 

Στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. παρατηρήθηκε μεγάλη οικοδομική αναμόρφω-
ση του Ιερού. Στα 570-560 π.Χ. με την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Ροίκου 
και του καλλιτέχνη Θεόδωρου ιδρύθηκε ο γιγαντιαίος Ναός της Ήρας (2), 
που οι διαστάσεις του τον έκαναν μοναδικό. Ο Εκατόμπεδος ΙΙ επικαλύφθη-

κε από το νέο κτήριο. Ο νέος ναός ήταν δίπτερος, διαστ. 52,5x105 μ. Εσω-
τερικοί κίονες χώριζαν το σηκό και τον πρόναο σε τρία μέρη, τα κλίτη. Οι 
θαυμάσιες ραβδώσεις των κιόνων έγιναν στο μαλακό ασβεστόλιθο με περι-
στροφικό τροχό, που επινόησε ο Θεόδωρος. Οι κίονες υπολογίζεται ότι εί-
χαν ύψος 18 μ., ήταν πώρινοι και ραβδωτοί, ο θριγκός ξύλινος και η στέγη 
καλυπτόταν από οπτά κεραμίδια με ανθεμωτά ακροκέραμα. Ο ναός χαρα-
κτηρίστηκε θαύμα της ιωνικής αρχιτεκτονικής, αλλά καταστράφηκε από σει-
σμό λίγα χρόνια μετά την αποπεράτωσή του. Κατά τη διάρκεια της τυραννί-
ας του Πολυκράτη άρχισαν οι εργασίες για ένα νέο ναό (1) μεγαλύτερο από 
τον προηγούμενο. Νηὸς μέγιστος πάντων νηῶν τῶν ἡμεῖς ἴδμεν (ο μεγαλύτε-
ρος ναός από όσους έχουμε δει), θα γράψει ο Ηρόδοτος στις Ιστορίες του 
όταν τον αντίκρισε το 460 π.Χ. Ήταν δίπτερος με διαστάσεις 55,16x108,63 
μ. Η διαφορά στο μέγεθος από το ναό του Ροίκου οφειλόταν στην τοποθέ-
τηση μιας ακόμη σειράς κιόνων, ώστε ο αριθμός τους να φθάσει τους 155. 
Από αυτούς σήμερα σώζεται στη θέση του μέρος μόνον του ενός στη νό-
τια πλευρά του ναού. Το αρχικό ύψος των κιόνων έφθανε τα 20 μ. Ήταν κα-
τασκευασμένοι από μάρμαρο, ενώ το υπόλοιπο κτήριο ήταν από πωρόλιθο. 
Οι βάσεις τους ήταν διακοσμημένες με οριζόντια ραβδωτές σπείρες και τό-
ρους. Οι κορμοί δεν είχαν ραβδώσεις και η απόληξή τους στο επάνω μέ-
ρος περιβαλλόταν από λαξευμένη διακοσμητική χρωματιστή ταινία. Τα κι-
ονόκρανα των εξωτερικών κιόνων ήταν ιωνικού ρυθμού με έλικες και έφε-
ραν φυτικό διάκοσμο, ενώ των εσωτερικών είχαν ζώνη ωών. Οι τοίχοι του 
πρόναου μάλλον ήταν διακοσμημένοι με γλυπτές μορφές. Ο θριγκός θα 
ήταν ξύλινος. Οι μελετητές πιστεύουν ότι ο ναός αυτός δεν αποπερατώθη-
κε ποτέ, διότι μετά το θάνατο του Πολυκράτη το 522 π.Χ. άρχισαν οι εσω-

τερικές διαμάχες των διαδόχων και η οικονομική και πολιτική παρακμή της 
Σάμου. Δομικό υλικό του ναού πιθανώς χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή 
των τειχών της αρχαίας πόλης και άλλων κτηρίων.

Το κέντρο της λατρείας ήταν ο βωμός (6) με μνημειακό μέγεθος, διαστ. 
36,5x16,5 μ. Η αρχική ανωδομή του ήταν από ανοιχτόχρωμο ασβεστόλιθο. 
Στα ρωμαϊκά χρόνια ανακαινίστηκε με μάρμαρο. Ο βωμός, μια αυλή που πε-
ριβαλλόταν από τις τρεις πλευρές με προστατευτικό τοίχο, ύψ. 5-7 μ., κα-
τέληγε επάνω σε κυμάτια (ζώνη ωών). Εσωτερικά έφερε ανάγλυφη ζωφόρο 
με παραστάσεις θηριομαχιών και σφιγγών και τα δύο άκρα του τοιχώματος 
πλούσια επίκρανα. Στο επάνω μέρος καλυπτόταν με πλάκα από πυρίμαχο 
πράσινο οφείτη, όπου θυσιάζονταν βόδια, όπως προκύπτει από τα πολυά-
ριθμα οστά βοδιών που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή. Η συσσώρευση της 
στάχτης πάνω στο βωμό δημιούργησε ένα βωμό από στάχτη, τον οποίο ο 
Παυσανίας συγκρίνει με εκείνο του Δία στην Ολυμπία. 

Όταν το 439 π.Χ. η Αθήνα καταλαμβάνει τη Σάμο και πολλοί Σαμιώτες 
εξορίζονται, εγκαθίστανται στο νησί Αθηναίοι κληρούχοι μεταφέροντας και 
τη λατρεία των θεών τους. Οικονομική ανάκαμψη και επομένως οικοδομική 
δραστηριότητα παρουσιάζεται στο Ηραίο μετά το 322 π.Χ. με τον επαναπα-
τρισμό των Σαμίων, σύμφωνα με διάταγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που 
εφαρμόστηκε μετά το θάνατό του. Οι εργασίες στο ναό της Ήρας επανα-
λαμβάνονται. Στα ελληνιστικά χρόνια ο χώρος του Ιερού γίνεται τόπος αυ-
τοπαρουσίασης των Σαμίων πολιτικών, η πίστη στους αρχαιοελληνικούς θε-
ούς εξασθενεί και εμφανίζονται θεοί ανατολικής προέλευσης (Κυβέλη, Ίσι-
δα, Άμμων Δίας, Άννουβις, Σέραπις).

Τον 1ο αι. π.Χ. η Σάμος γίνεται ρωμαϊκή επαρχία. Μετά το πέρας των 
ρωμαϊκών εμφυλίων πολέμων, το 31 π.Χ., παρατηρείται στο Ηραίο κάποια 
άνθηση. Στα χρόνια του Οκταβιανού Αυγούστου οι Σαμιώτες ανεγείρουν 

στην πόλη ναό προς τιμήν αυτού και της Ρώμης και προχωρούν σε δια-
μόρφωση του ναού και του βωμού της Ήρας. Ο μεγάλος ναός γίνεται 
αποθήκη παλαιοτέρων αναθημάτων και χτίζεται ένας περίπτερος ναός 
(5), όπου φυλάσσεται το λατρευτικό άγαλμα. Συγχρόνως ανακαινίζεται με 
μάρμαρο ο αρχαϊκός βωμός. Αυτά τα χρόνια φαίνεται ότι λατρεύτηκε στο 
Ηραίο μετά το θάνατό της από κοινού με τη θεά Ήρα η Λιβία, σύζυγος 
του Αυγούστου, σύμφωνα με σχετική επιγραφή. Στα τέλη του 1ου-αρχές 
του 2ου αι. μ.Χ. το Ιερό έχει παρακμάσει. Στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. οικο-
δομήθηκε στο χώρο ένας κορινθιακός ναός (15), διαστ. 7,4x12 μ., αφιερω-
μένος σε άγνωστη θεότητα, και τον 3ο αι. μ.Χ. οικοδομείται ο τελευταίος 
ναός με ορθογώνιο πόδιο από χυτή τοιχοποιία με ορθομαρμάρωση που 
έφερε πάνω και κάτω κυμάτια. Το σημαντικότερο έργο που έγινε το 2ο και 
3ο αι. μ.Χ. ήταν η επίστρωση με πλάκες της Ιεράς Οδού (27). Από τα τέλη 
του 2ου αι. μ.Χ. και μετά, μεγάλο μέρος του τεμένους καλύπτεται από ευ-
πρεπείς κατοικίες, μονώροφες και διώροφες, με μικρές περίστυλες εσωτε-
ρικές αυλές, μωσαϊκά δάπεδα και συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Οι κάτοικοι του οικισμού είχαν στη διάθεσή τους και μικρή εγκατάσταση 
θερμών λουτρών (12). Ο καταστρεπτικός σεισμός το 262 μ.Χ. και η λεη-
λασία από γερμανικά φύλα οδήγησε στην εγκατάλειψη και ερήμωση του 
οικισμού στα μέσα του 3ου αι. μ.Χ. Τον 4ο αι. μ.Χ. κατεδαφίζονται τα αρ-
χαία οικοδομήματα και το δομικό υλικό πωλείται στη Μικρά Ασία. Τον 5ο 
ή 6ο αι. μ.Χ. χτίζεται στο χώρο μια τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική 
(14), με ενσωματωμένα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη και θραύσματα αφιερω-
μάτων. Η Βασιλική είχε καταστραφεί στο τέλος της 1ης χιλιετίας μ.Χ. και 
στη θέση της το 16ο αι. χτίστηκε μια νέα βασιλική, σταυροειδής με τρού-
λο, στην οποία ανήκει η αψίδα που σώζεται σήμερα στο χώρο. Η λατρεία 
συνεχίστηκε και το 18ο αι., οπότε χτίζεται στην ίδια θέση μικρό παρεκκλή-
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Το Ηραίο της Σάμου αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ιερά της αρ-
χαίας Ελλάδας. Απέχει 6 χλμ. από την αρχαία πόλη της Σάμου (σημ. 

Πυθαγόρειο), με την οποία συνδεόταν πολιτικά και διοικητικά. Οι πιστοί 
έφθαναν στο Ιερό διασχίζοντας την Ιερά Οδό ή από τη θάλασσα. Βρίσκεται 
στην εύφορη πεδιάδα που σχηματίστηκε από τις προσχώσεις του ποταμού 
Ίμβρασου. Σύμφωνα με το μύθο στην όχθη του ποταμού κάτω από μια λυ-
γαριά γεννήθηκε η θεά και έτσι θεωρήθηκε ως το ιερό δέντρο της Ήρας. Η 
ίδρυση του Ιερού στο συγκεκριμένο βαλτώδη χώρο δημιουργούσε διαρκώς 
προβλήματα στατικής επάρκειας στους ανεγειρόμενους ναούς. Η εμμονή 
των αρχαίων Σαμίων να χτίζουν πάραυτα τους ναούς προς τιμήν της θεάς 
Ήρας στην ίδια θέση, οφείλεται στη στενή σχέση της λατρείας της θεάς με 
το συγκεκριμένο σημείο.

Η λατρεία 
Η λατρεία της σαμιακής Ήρας μαρτυρείται από την ύστερη εποχή του 

Χαλκού και συγκεκριμένα από την περίοδο του μυκηναϊκού πολιτισμού (β΄ 
μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ.) και αναφέρεται στη Μητέρα θεά, τη «γεννήτρα 
των πάντων», όπως την αποκάλεσε ο Λέσβιος ποιητής Αλκαίος. Το πρώτο 
λατρευτικό άγαλμα της θεάς ήταν από ξύλο (ξόανο) και σύμφωνα με τον πε-
ριηγητή Παυσανία το έφεραν στη Σάμο από το Άργος οι Αργοναύτες που 
ίδρυσαν τη λατρεία της. Οι επιμελητές του Ιερού ήταν γυναίκες και άνδρες. 
Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία παγωνιών στο χώρο, τα οποία θεωρού-
νταν ιερά πουλιά της θεάς. 

Η ιστορία του Ιερού - Τα οικοδομήματα
Στην πρώιμη εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.) χρονολογούνται τα 

λείψανα ενός προϊστορικού οικισμού που ήλθε στο φως με την ανασκα-
φή Β. και ΒΑ. του μεγάλου ναού και Β. της Ιεράς Οδού· αποτελείτο από 
μεγαρόσχημα σπίτια χτισμένα με ωμές πλίνθους και γύρω στα 2200 π.Χ. 
προστατεύθηκε με τείχος. Τα λείψανα έχουν καταχωθεί για να προστα-
τευθούν. 

Κατά τη 2η χιλιετία π.Χ., δηλαδή κατά τη μυκηναϊκή περίοδο, υπήρχε στο 
χώρο μικρός λίθινος βωμός, ναόσχημο κτίσμα για την προστασία του ξύλι-
νου λατρευτικού αγάλματος και μια λυγαριά, το ιερό δέντρο της θεάς. Η εικό-
να στο Ιερό ήταν ίδια και μετά τον εποικισμό του νησιού από τους Ίωνες γύρω 
στα 1100 π.Χ. Τα λιγοστά ευρήματα της πρωτογεωμετρικής και πρώιμης γεω-
μετρικής εποχής δείχνουν την περιορισμένη εξάπλωση της λατρείας. Ενδια-
φέρουσα εξέλιξη στο χώρο του Ιερού παρατηρείται τον 8ο αι. π.Χ., οπότε ο 
βωμός (6) γίνεται ορθογώνιος και περιβάλλεται με πλακόστρωση. Δυτικά του 
βωμού χτίζεται ο πρώτος ναός της Ήρας, ο λεγόμενος Εκατόμπεδος Ι (3), 
επειδή το μήκος του ήταν 100 πόδια, και με αναλογία μήκους-πλάτους 5:1. Οι 
τοίχοι του ήταν πλίνθινοι, στηρίζονταν σε χαμηλό λίθινο βάθρο και η κεραμο-
σκέπαστη σαμαρωτή στέγη του στηριζόταν σε μια σειρά από ξύλινα υποστη-
ρίγματα. Τον 7ο αι. π.Χ. ύστερα από καταστροφή του χτίζεται ο Εκατόμπεδος 
ΙΙ (3) με λίθινο κρηπίδωμα και ξύλινη περίσταση και ανακαινίζεται ο βωμός. 

Στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. παρατηρήθηκε μεγάλη οικοδομική αναμόρφω-
ση του Ιερού. Στα 570-560 π.Χ. με την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Ροίκου 
και του καλλιτέχνη Θεόδωρου ιδρύθηκε ο γιγαντιαίος Ναός της Ήρας (2), 
που οι διαστάσεις του τον έκαναν μοναδικό. Ο Εκατόμπεδος ΙΙ επικαλύφθη-

κε από το νέο κτήριο. Ο νέος ναός ήταν δίπτερος, διαστ. 52,5x105 μ. Εσω-
τερικοί κίονες χώριζαν το σηκό και τον πρόναο σε τρία μέρη, τα κλίτη. Οι 
θαυμάσιες ραβδώσεις των κιόνων έγιναν στο μαλακό ασβεστόλιθο με περι-
στροφικό τροχό, που επινόησε ο Θεόδωρος. Οι κίονες υπολογίζεται ότι εί-
χαν ύψος 18 μ., ήταν πώρινοι και ραβδωτοί, ο θριγκός ξύλινος και η στέγη 
καλυπτόταν από οπτά κεραμίδια με ανθεμωτά ακροκέραμα. Ο ναός χαρα-
κτηρίστηκε θαύμα της ιωνικής αρχιτεκτονικής, αλλά καταστράφηκε από σει-
σμό λίγα χρόνια μετά την αποπεράτωσή του. Κατά τη διάρκεια της τυραννί-
ας του Πολυκράτη άρχισαν οι εργασίες για ένα νέο ναό (1) μεγαλύτερο από 
τον προηγούμενο. Νηὸς μέγιστος πάντων νηῶν τῶν ἡμεῖς ἴδμεν (ο μεγαλύτε-
ρος ναός από όσους έχουμε δει), θα γράψει ο Ηρόδοτος στις Ιστορίες του 
όταν τον αντίκρισε το 460 π.Χ. Ήταν δίπτερος με διαστάσεις 55,16x108,63 
μ. Η διαφορά στο μέγεθος από το ναό του Ροίκου οφειλόταν στην τοποθέ-
τηση μιας ακόμη σειράς κιόνων, ώστε ο αριθμός τους να φθάσει τους 155. 
Από αυτούς σήμερα σώζεται στη θέση του μέρος μόνον του ενός στη νό-
τια πλευρά του ναού. Το αρχικό ύψος των κιόνων έφθανε τα 20 μ. Ήταν κα-
τασκευασμένοι από μάρμαρο, ενώ το υπόλοιπο κτήριο ήταν από πωρόλιθο. 
Οι βάσεις τους ήταν διακοσμημένες με οριζόντια ραβδωτές σπείρες και τό-
ρους. Οι κορμοί δεν είχαν ραβδώσεις και η απόληξή τους στο επάνω μέ-
ρος περιβαλλόταν από λαξευμένη διακοσμητική χρωματιστή ταινία. Τα κι-
ονόκρανα των εξωτερικών κιόνων ήταν ιωνικού ρυθμού με έλικες και έφε-
ραν φυτικό διάκοσμο, ενώ των εσωτερικών είχαν ζώνη ωών. Οι τοίχοι του 
πρόναου μάλλον ήταν διακοσμημένοι με γλυπτές μορφές. Ο θριγκός θα 
ήταν ξύλινος. Οι μελετητές πιστεύουν ότι ο ναός αυτός δεν αποπερατώθη-
κε ποτέ, διότι μετά το θάνατο του Πολυκράτη το 522 π.Χ. άρχισαν οι εσω-

τερικές διαμάχες των διαδόχων και η οικονομική και πολιτική παρακμή της 
Σάμου. Δομικό υλικό του ναού πιθανώς χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή 
των τειχών της αρχαίας πόλης και άλλων κτηρίων.

Το κέντρο της λατρείας ήταν ο βωμός (6) με μνημειακό μέγεθος, διαστ. 
36,5x16,5 μ. Η αρχική ανωδομή του ήταν από ανοιχτόχρωμο ασβεστόλιθο. 
Στα ρωμαϊκά χρόνια ανακαινίστηκε με μάρμαρο. Ο βωμός, μια αυλή που πε-
ριβαλλόταν από τις τρεις πλευρές με προστατευτικό τοίχο, ύψ. 5-7 μ., κα-
τέληγε επάνω σε κυμάτια (ζώνη ωών). Εσωτερικά έφερε ανάγλυφη ζωφόρο 
με παραστάσεις θηριομαχιών και σφιγγών και τα δύο άκρα του τοιχώματος 
πλούσια επίκρανα. Στο επάνω μέρος καλυπτόταν με πλάκα από πυρίμαχο 
πράσινο οφείτη, όπου θυσιάζονταν βόδια, όπως προκύπτει από τα πολυά-
ριθμα οστά βοδιών που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή. Η συσσώρευση της 
στάχτης πάνω στο βωμό δημιούργησε ένα βωμό από στάχτη, τον οποίο ο 
Παυσανίας συγκρίνει με εκείνο του Δία στην Ολυμπία. 

Όταν το 439 π.Χ. η Αθήνα καταλαμβάνει τη Σάμο και πολλοί Σαμιώτες 
εξορίζονται, εγκαθίστανται στο νησί Αθηναίοι κληρούχοι μεταφέροντας και 
τη λατρεία των θεών τους. Οικονομική ανάκαμψη και επομένως οικοδομική 
δραστηριότητα παρουσιάζεται στο Ηραίο μετά το 322 π.Χ. με τον επαναπα-
τρισμό των Σαμίων, σύμφωνα με διάταγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που 
εφαρμόστηκε μετά το θάνατό του. Οι εργασίες στο ναό της Ήρας επανα-
λαμβάνονται. Στα ελληνιστικά χρόνια ο χώρος του Ιερού γίνεται τόπος αυ-
τοπαρουσίασης των Σαμίων πολιτικών, η πίστη στους αρχαιοελληνικούς θε-
ούς εξασθενεί και εμφανίζονται θεοί ανατολικής προέλευσης (Κυβέλη, Ίσι-
δα, Άμμων Δίας, Άννουβις, Σέραπις).

Τον 1ο αι. π.Χ. η Σάμος γίνεται ρωμαϊκή επαρχία. Μετά το πέρας των 
ρωμαϊκών εμφυλίων πολέμων, το 31 π.Χ., παρατηρείται στο Ηραίο κάποια 
άνθηση. Στα χρόνια του Οκταβιανού Αυγούστου οι Σαμιώτες ανεγείρουν 

στην πόλη ναό προς τιμήν αυτού και της Ρώμης και προχωρούν σε δια-
μόρφωση του ναού και του βωμού της Ήρας. Ο μεγάλος ναός γίνεται 
αποθήκη παλαιοτέρων αναθημάτων και χτίζεται ένας περίπτερος ναός 
(5), όπου φυλάσσεται το λατρευτικό άγαλμα. Συγχρόνως ανακαινίζεται με 
μάρμαρο ο αρχαϊκός βωμός. Αυτά τα χρόνια φαίνεται ότι λατρεύτηκε στο 
Ηραίο μετά το θάνατό της από κοινού με τη θεά Ήρα η Λιβία, σύζυγος 
του Αυγούστου, σύμφωνα με σχετική επιγραφή. Στα τέλη του 1ου-αρχές 
του 2ου αι. μ.Χ. το Ιερό έχει παρακμάσει. Στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. οικο-
δομήθηκε στο χώρο ένας κορινθιακός ναός (15), διαστ. 7,4x12 μ., αφιερω-
μένος σε άγνωστη θεότητα, και τον 3ο αι. μ.Χ. οικοδομείται ο τελευταίος 
ναός με ορθογώνιο πόδιο από χυτή τοιχοποιία με ορθομαρμάρωση που 
έφερε πάνω και κάτω κυμάτια. Το σημαντικότερο έργο που έγινε το 2ο και 
3ο αι. μ.Χ. ήταν η επίστρωση με πλάκες της Ιεράς Οδού (27). Από τα τέλη 
του 2ου αι. μ.Χ. και μετά, μεγάλο μέρος του τεμένους καλύπτεται από ευ-
πρεπείς κατοικίες, μονώροφες και διώροφες, με μικρές περίστυλες εσωτε-
ρικές αυλές, μωσαϊκά δάπεδα και συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Οι κάτοικοι του οικισμού είχαν στη διάθεσή τους και μικρή εγκατάσταση 
θερμών λουτρών (12). Ο καταστρεπτικός σεισμός το 262 μ.Χ. και η λεη-
λασία από γερμανικά φύλα οδήγησε στην εγκατάλειψη και ερήμωση του 
οικισμού στα μέσα του 3ου αι. μ.Χ. Τον 4ο αι. μ.Χ. κατεδαφίζονται τα αρ-
χαία οικοδομήματα και το δομικό υλικό πωλείται στη Μικρά Ασία. Τον 5ο 
ή 6ο αι. μ.Χ. χτίζεται στο χώρο μια τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική 
(14), με ενσωματωμένα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη και θραύσματα αφιερω-
μάτων. Η Βασιλική είχε καταστραφεί στο τέλος της 1ης χιλιετίας μ.Χ. και 
στη θέση της το 16ο αι. χτίστηκε μια νέα βασιλική, σταυροειδής με τρού-
λο, στην οποία ανήκει η αψίδα που σώζεται σήμερα στο χώρο. Η λατρεία 
συνεχίστηκε και το 18ο αι., οπότε χτίζεται στην ίδια θέση μικρό παρεκκλή-
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Το Ηραίο της Σάμου αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ιερά της αρ-
χαίας Ελλάδας. Απέχει 6 χλμ. από την αρχαία πόλη της Σάμου (σημ. 

Πυθαγόρειο), με την οποία συνδεόταν πολιτικά και διοικητικά. Οι πιστοί 
έφθαναν στο Ιερό διασχίζοντας την Ιερά Οδό ή από τη θάλασσα. Βρίσκεται 
στην εύφορη πεδιάδα που σχηματίστηκε από τις προσχώσεις του ποταμού 
Ίμβρασου. Σύμφωνα με το μύθο στην όχθη του ποταμού κάτω από μια λυ-
γαριά γεννήθηκε η θεά και έτσι θεωρήθηκε ως το ιερό δέντρο της Ήρας. Η 
ίδρυση του Ιερού στο συγκεκριμένο βαλτώδη χώρο δημιουργούσε διαρκώς 
προβλήματα στατικής επάρκειας στους ανεγειρόμενους ναούς. Η εμμονή 
των αρχαίων Σαμίων να χτίζουν πάραυτα τους ναούς προς τιμήν της θεάς 
Ήρας στην ίδια θέση, οφείλεται στη στενή σχέση της λατρείας της θεάς με 
το συγκεκριμένο σημείο.

Η λατρεία 
Η λατρεία της σαμιακής Ήρας μαρτυρείται από την ύστερη εποχή του 

Χαλκού και συγκεκριμένα από την περίοδο του μυκηναϊκού πολιτισμού (β΄ 
μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ.) και αναφέρεται στη Μητέρα θεά, τη «γεννήτρα 
των πάντων», όπως την αποκάλεσε ο Λέσβιος ποιητής Αλκαίος. Το πρώτο 
λατρευτικό άγαλμα της θεάς ήταν από ξύλο (ξόανο) και σύμφωνα με τον πε-
ριηγητή Παυσανία το έφεραν στη Σάμο από το Άργος οι Αργοναύτες που 
ίδρυσαν τη λατρεία της. Οι επιμελητές του Ιερού ήταν γυναίκες και άνδρες. 
Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία παγωνιών στο χώρο, τα οποία θεωρού-
νταν ιερά πουλιά της θεάς. 

Η ιστορία του Ιερού - Τα οικοδομήματα
Στην πρώιμη εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.) χρονολογούνται τα 

λείψανα ενός προϊστορικού οικισμού που ήλθε στο φως με την ανασκα-
φή Β. και ΒΑ. του μεγάλου ναού και Β. της Ιεράς Οδού· αποτελείτο από 
μεγαρόσχημα σπίτια χτισμένα με ωμές πλίνθους και γύρω στα 2200 π.Χ. 
προστατεύθηκε με τείχος. Τα λείψανα έχουν καταχωθεί για να προστα-
τευθούν. 

Κατά τη 2η χιλιετία π.Χ., δηλαδή κατά τη μυκηναϊκή περίοδο, υπήρχε στο 
χώρο μικρός λίθινος βωμός, ναόσχημο κτίσμα για την προστασία του ξύλι-
νου λατρευτικού αγάλματος και μια λυγαριά, το ιερό δέντρο της θεάς. Η εικό-
να στο Ιερό ήταν ίδια και μετά τον εποικισμό του νησιού από τους Ίωνες γύρω 
στα 1100 π.Χ. Τα λιγοστά ευρήματα της πρωτογεωμετρικής και πρώιμης γεω-
μετρικής εποχής δείχνουν την περιορισμένη εξάπλωση της λατρείας. Ενδια-
φέρουσα εξέλιξη στο χώρο του Ιερού παρατηρείται τον 8ο αι. π.Χ., οπότε ο 
βωμός (6) γίνεται ορθογώνιος και περιβάλλεται με πλακόστρωση. Δυτικά του 
βωμού χτίζεται ο πρώτος ναός της Ήρας, ο λεγόμενος Εκατόμπεδος Ι (3), 
επειδή το μήκος του ήταν 100 πόδια, και με αναλογία μήκους-πλάτους 5:1. Οι 
τοίχοι του ήταν πλίνθινοι, στηρίζονταν σε χαμηλό λίθινο βάθρο και η κεραμο-
σκέπαστη σαμαρωτή στέγη του στηριζόταν σε μια σειρά από ξύλινα υποστη-
ρίγματα. Τον 7ο αι. π.Χ. ύστερα από καταστροφή του χτίζεται ο Εκατόμπεδος 
ΙΙ (3) με λίθινο κρηπίδωμα και ξύλινη περίσταση και ανακαινίζεται ο βωμός. 

Στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. παρατηρήθηκε μεγάλη οικοδομική αναμόρφω-
ση του Ιερού. Στα 570-560 π.Χ. με την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Ροίκου 
και του καλλιτέχνη Θεόδωρου ιδρύθηκε ο γιγαντιαίος Ναός της Ήρας (2), 
που οι διαστάσεις του τον έκαναν μοναδικό. Ο Εκατόμπεδος ΙΙ επικαλύφθη-

κε από το νέο κτήριο. Ο νέος ναός ήταν δίπτερος, διαστ. 52,5x105 μ. Εσω-
τερικοί κίονες χώριζαν το σηκό και τον πρόναο σε τρία μέρη, τα κλίτη. Οι 
θαυμάσιες ραβδώσεις των κιόνων έγιναν στο μαλακό ασβεστόλιθο με περι-
στροφικό τροχό, που επινόησε ο Θεόδωρος. Οι κίονες υπολογίζεται ότι εί-
χαν ύψος 18 μ., ήταν πώρινοι και ραβδωτοί, ο θριγκός ξύλινος και η στέγη 
καλυπτόταν από οπτά κεραμίδια με ανθεμωτά ακροκέραμα. Ο ναός χαρα-
κτηρίστηκε θαύμα της ιωνικής αρχιτεκτονικής, αλλά καταστράφηκε από σει-
σμό λίγα χρόνια μετά την αποπεράτωσή του. Κατά τη διάρκεια της τυραννί-
ας του Πολυκράτη άρχισαν οι εργασίες για ένα νέο ναό (1) μεγαλύτερο από 
τον προηγούμενο. Νηὸς μέγιστος πάντων νηῶν τῶν ἡμεῖς ἴδμεν (ο μεγαλύτε-
ρος ναός από όσους έχουμε δει), θα γράψει ο Ηρόδοτος στις Ιστορίες του 
όταν τον αντίκρισε το 460 π.Χ. Ήταν δίπτερος με διαστάσεις 55,16x108,63 
μ. Η διαφορά στο μέγεθος από το ναό του Ροίκου οφειλόταν στην τοποθέ-
τηση μιας ακόμη σειράς κιόνων, ώστε ο αριθμός τους να φθάσει τους 155. 
Από αυτούς σήμερα σώζεται στη θέση του μέρος μόνον του ενός στη νό-
τια πλευρά του ναού. Το αρχικό ύψος των κιόνων έφθανε τα 20 μ. Ήταν κα-
τασκευασμένοι από μάρμαρο, ενώ το υπόλοιπο κτήριο ήταν από πωρόλιθο. 
Οι βάσεις τους ήταν διακοσμημένες με οριζόντια ραβδωτές σπείρες και τό-
ρους. Οι κορμοί δεν είχαν ραβδώσεις και η απόληξή τους στο επάνω μέ-
ρος περιβαλλόταν από λαξευμένη διακοσμητική χρωματιστή ταινία. Τα κι-
ονόκρανα των εξωτερικών κιόνων ήταν ιωνικού ρυθμού με έλικες και έφε-
ραν φυτικό διάκοσμο, ενώ των εσωτερικών είχαν ζώνη ωών. Οι τοίχοι του 
πρόναου μάλλον ήταν διακοσμημένοι με γλυπτές μορφές. Ο θριγκός θα 
ήταν ξύλινος. Οι μελετητές πιστεύουν ότι ο ναός αυτός δεν αποπερατώθη-
κε ποτέ, διότι μετά το θάνατο του Πολυκράτη το 522 π.Χ. άρχισαν οι εσω-

τερικές διαμάχες των διαδόχων και η οικονομική και πολιτική παρακμή της 
Σάμου. Δομικό υλικό του ναού πιθανώς χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή 
των τειχών της αρχαίας πόλης και άλλων κτηρίων.

Το κέντρο της λατρείας ήταν ο βωμός (6) με μνημειακό μέγεθος, διαστ. 
36,5x16,5 μ. Η αρχική ανωδομή του ήταν από ανοιχτόχρωμο ασβεστόλιθο. 
Στα ρωμαϊκά χρόνια ανακαινίστηκε με μάρμαρο. Ο βωμός, μια αυλή που πε-
ριβαλλόταν από τις τρεις πλευρές με προστατευτικό τοίχο, ύψ. 5-7 μ., κα-
τέληγε επάνω σε κυμάτια (ζώνη ωών). Εσωτερικά έφερε ανάγλυφη ζωφόρο 
με παραστάσεις θηριομαχιών και σφιγγών και τα δύο άκρα του τοιχώματος 
πλούσια επίκρανα. Στο επάνω μέρος καλυπτόταν με πλάκα από πυρίμαχο 
πράσινο οφείτη, όπου θυσιάζονταν βόδια, όπως προκύπτει από τα πολυά-
ριθμα οστά βοδιών που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή. Η συσσώρευση της 
στάχτης πάνω στο βωμό δημιούργησε ένα βωμό από στάχτη, τον οποίο ο 
Παυσανίας συγκρίνει με εκείνο του Δία στην Ολυμπία. 

Όταν το 439 π.Χ. η Αθήνα καταλαμβάνει τη Σάμο και πολλοί Σαμιώτες 
εξορίζονται, εγκαθίστανται στο νησί Αθηναίοι κληρούχοι μεταφέροντας και 
τη λατρεία των θεών τους. Οικονομική ανάκαμψη και επομένως οικοδομική 
δραστηριότητα παρουσιάζεται στο Ηραίο μετά το 322 π.Χ. με τον επαναπα-
τρισμό των Σαμίων, σύμφωνα με διάταγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που 
εφαρμόστηκε μετά το θάνατό του. Οι εργασίες στο ναό της Ήρας επανα-
λαμβάνονται. Στα ελληνιστικά χρόνια ο χώρος του Ιερού γίνεται τόπος αυ-
τοπαρουσίασης των Σαμίων πολιτικών, η πίστη στους αρχαιοελληνικούς θε-
ούς εξασθενεί και εμφανίζονται θεοί ανατολικής προέλευσης (Κυβέλη, Ίσι-
δα, Άμμων Δίας, Άννουβις, Σέραπις).

Τον 1ο αι. π.Χ. η Σάμος γίνεται ρωμαϊκή επαρχία. Μετά το πέρας των 
ρωμαϊκών εμφυλίων πολέμων, το 31 π.Χ., παρατηρείται στο Ηραίο κάποια 
άνθηση. Στα χρόνια του Οκταβιανού Αυγούστου οι Σαμιώτες ανεγείρουν 

στην πόλη ναό προς τιμήν αυτού και της Ρώμης και προχωρούν σε δια-
μόρφωση του ναού και του βωμού της Ήρας. Ο μεγάλος ναός γίνεται 
αποθήκη παλαιοτέρων αναθημάτων και χτίζεται ένας περίπτερος ναός 
(5), όπου φυλάσσεται το λατρευτικό άγαλμα. Συγχρόνως ανακαινίζεται με 
μάρμαρο ο αρχαϊκός βωμός. Αυτά τα χρόνια φαίνεται ότι λατρεύτηκε στο 
Ηραίο μετά το θάνατό της από κοινού με τη θεά Ήρα η Λιβία, σύζυγος 
του Αυγούστου, σύμφωνα με σχετική επιγραφή. Στα τέλη του 1ου-αρχές 
του 2ου αι. μ.Χ. το Ιερό έχει παρακμάσει. Στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. οικο-
δομήθηκε στο χώρο ένας κορινθιακός ναός (15), διαστ. 7,4x12 μ., αφιερω-
μένος σε άγνωστη θεότητα, και τον 3ο αι. μ.Χ. οικοδομείται ο τελευταίος 
ναός με ορθογώνιο πόδιο από χυτή τοιχοποιία με ορθομαρμάρωση που 
έφερε πάνω και κάτω κυμάτια. Το σημαντικότερο έργο που έγινε το 2ο και 
3ο αι. μ.Χ. ήταν η επίστρωση με πλάκες της Ιεράς Οδού (27). Από τα τέλη 
του 2ου αι. μ.Χ. και μετά, μεγάλο μέρος του τεμένους καλύπτεται από ευ-
πρεπείς κατοικίες, μονώροφες και διώροφες, με μικρές περίστυλες εσωτε-
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σι, που κατεδαφίστηκε με την έναρξη των ανασκαφών.
Στο χώρο του τεμένους υπήρχαν και άλλα κτίσματα αφιερωμένα στη Με-

γάλη Θεά αλλά και σε άλλους θεούς (21-26). Κατά μήκος της Ιεράς Οδού 
υπήρχαν σημαντικά μνημεία πυκνά τοποθετημένα. Συμπλέγματα αγαλμά-
των αλλά και το έξοχο σύνταγμα, έργο του γλύπτη Γενέλεω (30), και πλή-
θος αναθημάτων στόλιζαν την Ιερά Οδό, ενώ μαρμάρινοι κολοσσικοί κού-
ροι στέκονταν άγρυπνοι φρουροί του Ιερού. Τα περισσότερα από τα ανα-
θήματα ήταν συγκεντρωμένα στη βόρεια παρυφή της οδού για να φωτίζο-
νται από το φως του ήλιου και λίγα, όπως το σύμπλεγμα του Μύρωνα (33) 
– τρεις χάλκινες μορφές σε κοινή βάση με θέμα την αποθέωση του Ηρακλή 
στον Όλυμπο παρόντων του Δία και της Αθηνάς – και οι στήλες με τα ψη-
φίσματα, βρίσκονταν στη νότια. Ακόμη και ολόκληρο πλοίο είχε αφιερωθεί 
στη θεά από τον Σαμιώτη θαλασσοπόρο Κωλαίο, ο οποίος τον 7ο αι. π.Χ. 
έφθασε μέχρι τις Ηράκλειες Στήλες και ίσως την Κορνουάλη της Αγγλίας. 
Η αποτελούμενη από λίθινα έδρανα βάση του πλοίου (7) είναι καταχωμένη 

για λόγους προστασίας. Τα μικρά ναόσχημα ορθογώνια κτίσματα, που ήταν 
στραμμένα προς την Ιερά οδό, προφανώς αποτελούσαν θησαυρούς, όπου 
φυλάσσονταν τα πολύτιμα αφιερώματα. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης 
ανασκαφής βρέθηκαν αναθήματα των πιστών από πηλό, χαλκό, ξύλο, στε-
ατίτη, ελεφαντοστούν, φαγεντιανή, ασβεστόλιθο κ.ά. Η μοναδικότητα πολ-
λών και η άριστη διατήρησή τους τα κατατάσσουν μεταξύ των σπουδαιοτέ-
ρων ευρημάτων της αρχαιότητας. Μέρος αυτών εκτίθεται στο Αρχαιολογι-
κό Μουσείο Βαθέος του νησιού. Η προέλευσή τους από όλα τα μέρη του 
τότε γνωστού κόσμου (Αίγυπτο, Συρία, Ασσυρία, Ιράν, Λουριστάν, Μεσοπο-
ταμία, Βαβυλώνα, Φοινίκη, Κύπρο), αλλά και από πολλές πόλεις του ελλαδι-
κού χώρου (Σπάρτη, Αθήνα, Κόρινθο, Κρήτη), καταδεικνύει τη διεθνή ακτι-
νοβολία του σαμιακού Ηραίου και τη σημασία του για την παγκόσμια κοι-
νότητα. Αυτή η αξία του οδήγησε στην ένταξη του αρχαιολογικού χώρου 
του Ηραίου στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς της UNESCO.
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33. Σύμπλεγμα του Μύρωνα
34. Ελληνιστικό ορθογώνιο κτήριο 
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Το Ηραίο της Σάμου αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ιερά της αρ-
χαίας Ελλάδας. Απέχει 6 χλμ. από την αρχαία πόλη της Σάμου (σημ. 

Πυθαγόρειο), με την οποία συνδεόταν πολιτικά και διοικητικά. Οι πιστοί 
έφθαναν στο Ιερό διασχίζοντας την Ιερά Οδό ή από τη θάλασσα. Βρίσκεται 
στην εύφορη πεδιάδα που σχηματίστηκε από τις προσχώσεις του ποταμού 
Ίμβρασου. Σύμφωνα με το μύθο στην όχθη του ποταμού κάτω από μια λυ-
γαριά γεννήθηκε η θεά και έτσι θεωρήθηκε ως το ιερό δέντρο της Ήρας. Η 
ίδρυση του Ιερού στο συγκεκριμένο βαλτώδη χώρο δημιουργούσε διαρκώς 
προβλήματα στατικής επάρκειας στους ανεγειρόμενους ναούς. Η εμμονή 
των αρχαίων Σαμίων να χτίζουν πάραυτα τους ναούς προς τιμήν της θεάς 
Ήρας στην ίδια θέση, οφείλεται στη στενή σχέση της λατρείας της θεάς με 
το συγκεκριμένο σημείο.

Η λατρεία 
Η λατρεία της σαμιακής Ήρας μαρτυρείται από την ύστερη εποχή του 

Χαλκού και συγκεκριμένα από την περίοδο του μυκηναϊκού πολιτισμού (β΄ 
μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ.) και αναφέρεται στη Μητέρα θεά, τη «γεννήτρα 
των πάντων», όπως την αποκάλεσε ο Λέσβιος ποιητής Αλκαίος. Το πρώτο 
λατρευτικό άγαλμα της θεάς ήταν από ξύλο (ξόανο) και σύμφωνα με τον πε-
ριηγητή Παυσανία το έφεραν στη Σάμο από το Άργος οι Αργοναύτες που 
ίδρυσαν τη λατρεία της. Οι επιμελητές του Ιερού ήταν γυναίκες και άνδρες. 
Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία παγωνιών στο χώρο, τα οποία θεωρού-
νταν ιερά πουλιά της θεάς. 

Η ιστορία του Ιερού - Τα οικοδομήματα
Στην πρώιμη εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.) χρονολογούνται τα 

λείψανα ενός προϊστορικού οικισμού που ήλθε στο φως με την ανασκα-
φή Β. και ΒΑ. του μεγάλου ναού και Β. της Ιεράς Οδού· αποτελείτο από 
μεγαρόσχημα σπίτια χτισμένα με ωμές πλίνθους και γύρω στα 2200 π.Χ. 
προστατεύθηκε με τείχος. Τα λείψανα έχουν καταχωθεί για να προστα-
τευθούν. 

Κατά τη 2η χιλιετία π.Χ., δηλαδή κατά τη μυκηναϊκή περίοδο, υπήρχε στο 
χώρο μικρός λίθινος βωμός, ναόσχημο κτίσμα για την προστασία του ξύλι-
νου λατρευτικού αγάλματος και μια λυγαριά, το ιερό δέντρο της θεάς. Η εικό-
να στο Ιερό ήταν ίδια και μετά τον εποικισμό του νησιού από τους Ίωνες γύρω 
στα 1100 π.Χ. Τα λιγοστά ευρήματα της πρωτογεωμετρικής και πρώιμης γεω-
μετρικής εποχής δείχνουν την περιορισμένη εξάπλωση της λατρείας. Ενδια-
φέρουσα εξέλιξη στο χώρο του Ιερού παρατηρείται τον 8ο αι. π.Χ., οπότε ο 
βωμός (6) γίνεται ορθογώνιος και περιβάλλεται με πλακόστρωση. Δυτικά του 
βωμού χτίζεται ο πρώτος ναός της Ήρας, ο λεγόμενος Εκατόμπεδος Ι (3), 
επειδή το μήκος του ήταν 100 πόδια, και με αναλογία μήκους-πλάτους 5:1. Οι 
τοίχοι του ήταν πλίνθινοι, στηρίζονταν σε χαμηλό λίθινο βάθρο και η κεραμο-
σκέπαστη σαμαρωτή στέγη του στηριζόταν σε μια σειρά από ξύλινα υποστη-
ρίγματα. Τον 7ο αι. π.Χ. ύστερα από καταστροφή του χτίζεται ο Εκατόμπεδος 
ΙΙ (3) με λίθινο κρηπίδωμα και ξύλινη περίσταση και ανακαινίζεται ο βωμός. 

Στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. παρατηρήθηκε μεγάλη οικοδομική αναμόρφω-
ση του Ιερού. Στα 570-560 π.Χ. με την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Ροίκου 
και του καλλιτέχνη Θεόδωρου ιδρύθηκε ο γιγαντιαίος Ναός της Ήρας (2), 
που οι διαστάσεις του τον έκαναν μοναδικό. Ο Εκατόμπεδος ΙΙ επικαλύφθη-

κε από το νέο κτήριο. Ο νέος ναός ήταν δίπτερος, διαστ. 52,5x105 μ. Εσω-
τερικοί κίονες χώριζαν το σηκό και τον πρόναο σε τρία μέρη, τα κλίτη. Οι 
θαυμάσιες ραβδώσεις των κιόνων έγιναν στο μαλακό ασβεστόλιθο με περι-
στροφικό τροχό, που επινόησε ο Θεόδωρος. Οι κίονες υπολογίζεται ότι εί-
χαν ύψος 18 μ., ήταν πώρινοι και ραβδωτοί, ο θριγκός ξύλινος και η στέγη 
καλυπτόταν από οπτά κεραμίδια με ανθεμωτά ακροκέραμα. Ο ναός χαρα-
κτηρίστηκε θαύμα της ιωνικής αρχιτεκτονικής, αλλά καταστράφηκε από σει-
σμό λίγα χρόνια μετά την αποπεράτωσή του. Κατά τη διάρκεια της τυραννί-
ας του Πολυκράτη άρχισαν οι εργασίες για ένα νέο ναό (1) μεγαλύτερο από 
τον προηγούμενο. Νηὸς μέγιστος πάντων νηῶν τῶν ἡμεῖς ἴδμεν (ο μεγαλύτε-
ρος ναός από όσους έχουμε δει), θα γράψει ο Ηρόδοτος στις Ιστορίες του 
όταν τον αντίκρισε το 460 π.Χ. Ήταν δίπτερος με διαστάσεις 55,16x108,63 
μ. Η διαφορά στο μέγεθος από το ναό του Ροίκου οφειλόταν στην τοποθέ-
τηση μιας ακόμη σειράς κιόνων, ώστε ο αριθμός τους να φθάσει τους 155. 
Από αυτούς σήμερα σώζεται στη θέση του μέρος μόνον του ενός στη νό-
τια πλευρά του ναού. Το αρχικό ύψος των κιόνων έφθανε τα 20 μ. Ήταν κα-
τασκευασμένοι από μάρμαρο, ενώ το υπόλοιπο κτήριο ήταν από πωρόλιθο. 
Οι βάσεις τους ήταν διακοσμημένες με οριζόντια ραβδωτές σπείρες και τό-
ρους. Οι κορμοί δεν είχαν ραβδώσεις και η απόληξή τους στο επάνω μέ-
ρος περιβαλλόταν από λαξευμένη διακοσμητική χρωματιστή ταινία. Τα κι-
ονόκρανα των εξωτερικών κιόνων ήταν ιωνικού ρυθμού με έλικες και έφε-
ραν φυτικό διάκοσμο, ενώ των εσωτερικών είχαν ζώνη ωών. Οι τοίχοι του 
πρόναου μάλλον ήταν διακοσμημένοι με γλυπτές μορφές. Ο θριγκός θα 
ήταν ξύλινος. Οι μελετητές πιστεύουν ότι ο ναός αυτός δεν αποπερατώθη-
κε ποτέ, διότι μετά το θάνατο του Πολυκράτη το 522 π.Χ. άρχισαν οι εσω-

τερικές διαμάχες των διαδόχων και η οικονομική και πολιτική παρακμή της 
Σάμου. Δομικό υλικό του ναού πιθανώς χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή 
των τειχών της αρχαίας πόλης και άλλων κτηρίων.

Το κέντρο της λατρείας ήταν ο βωμός (6) με μνημειακό μέγεθος, διαστ. 
36,5x16,5 μ. Η αρχική ανωδομή του ήταν από ανοιχτόχρωμο ασβεστόλιθο. 
Στα ρωμαϊκά χρόνια ανακαινίστηκε με μάρμαρο. Ο βωμός, μια αυλή που πε-
ριβαλλόταν από τις τρεις πλευρές με προστατευτικό τοίχο, ύψ. 5-7 μ., κα-
τέληγε επάνω σε κυμάτια (ζώνη ωών). Εσωτερικά έφερε ανάγλυφη ζωφόρο 
με παραστάσεις θηριομαχιών και σφιγγών και τα δύο άκρα του τοιχώματος 
πλούσια επίκρανα. Στο επάνω μέρος καλυπτόταν με πλάκα από πυρίμαχο 
πράσινο οφείτη, όπου θυσιάζονταν βόδια, όπως προκύπτει από τα πολυά-
ριθμα οστά βοδιών που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή. Η συσσώρευση της 
στάχτης πάνω στο βωμό δημιούργησε ένα βωμό από στάχτη, τον οποίο ο 
Παυσανίας συγκρίνει με εκείνο του Δία στην Ολυμπία. 

Όταν το 439 π.Χ. η Αθήνα καταλαμβάνει τη Σάμο και πολλοί Σαμιώτες 
εξορίζονται, εγκαθίστανται στο νησί Αθηναίοι κληρούχοι μεταφέροντας και 
τη λατρεία των θεών τους. Οικονομική ανάκαμψη και επομένως οικοδομική 
δραστηριότητα παρουσιάζεται στο Ηραίο μετά το 322 π.Χ. με τον επαναπα-
τρισμό των Σαμίων, σύμφωνα με διάταγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που 
εφαρμόστηκε μετά το θάνατό του. Οι εργασίες στο ναό της Ήρας επανα-
λαμβάνονται. Στα ελληνιστικά χρόνια ο χώρος του Ιερού γίνεται τόπος αυ-
τοπαρουσίασης των Σαμίων πολιτικών, η πίστη στους αρχαιοελληνικούς θε-
ούς εξασθενεί και εμφανίζονται θεοί ανατολικής προέλευσης (Κυβέλη, Ίσι-
δα, Άμμων Δίας, Άννουβις, Σέραπις).

Τον 1ο αι. π.Χ. η Σάμος γίνεται ρωμαϊκή επαρχία. Μετά το πέρας των 
ρωμαϊκών εμφυλίων πολέμων, το 31 π.Χ., παρατηρείται στο Ηραίο κάποια 
άνθηση. Στα χρόνια του Οκταβιανού Αυγούστου οι Σαμιώτες ανεγείρουν 

στην πόλη ναό προς τιμήν αυτού και της Ρώμης και προχωρούν σε δια-
μόρφωση του ναού και του βωμού της Ήρας. Ο μεγάλος ναός γίνεται 
αποθήκη παλαιοτέρων αναθημάτων και χτίζεται ένας περίπτερος ναός 
(5), όπου φυλάσσεται το λατρευτικό άγαλμα. Συγχρόνως ανακαινίζεται με 
μάρμαρο ο αρχαϊκός βωμός. Αυτά τα χρόνια φαίνεται ότι λατρεύτηκε στο 
Ηραίο μετά το θάνατό της από κοινού με τη θεά Ήρα η Λιβία, σύζυγος 
του Αυγούστου, σύμφωνα με σχετική επιγραφή. Στα τέλη του 1ου-αρχές 
του 2ου αι. μ.Χ. το Ιερό έχει παρακμάσει. Στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. οικο-
δομήθηκε στο χώρο ένας κορινθιακός ναός (15), διαστ. 7,4x12 μ., αφιερω-
μένος σε άγνωστη θεότητα, και τον 3ο αι. μ.Χ. οικοδομείται ο τελευταίος 
ναός με ορθογώνιο πόδιο από χυτή τοιχοποιία με ορθομαρμάρωση που 
έφερε πάνω και κάτω κυμάτια. Το σημαντικότερο έργο που έγινε το 2ο και 
3ο αι. μ.Χ. ήταν η επίστρωση με πλάκες της Ιεράς Οδού (27). Από τα τέλη 
του 2ου αι. μ.Χ. και μετά, μεγάλο μέρος του τεμένους καλύπτεται από ευ-
πρεπείς κατοικίες, μονώροφες και διώροφες, με μικρές περίστυλες εσωτε-
ρικές αυλές, μωσαϊκά δάπεδα και συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Οι κάτοικοι του οικισμού είχαν στη διάθεσή τους και μικρή εγκατάσταση 
θερμών λουτρών (12). Ο καταστρεπτικός σεισμός το 262 μ.Χ. και η λεη-
λασία από γερμανικά φύλα οδήγησε στην εγκατάλειψη και ερήμωση του 
οικισμού στα μέσα του 3ου αι. μ.Χ. Τον 4ο αι. μ.Χ. κατεδαφίζονται τα αρ-
χαία οικοδομήματα και το δομικό υλικό πωλείται στη Μικρά Ασία. Τον 5ο 
ή 6ο αι. μ.Χ. χτίζεται στο χώρο μια τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική 
(14), με ενσωματωμένα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη και θραύσματα αφιερω-
μάτων. Η Βασιλική είχε καταστραφεί στο τέλος της 1ης χιλιετίας μ.Χ. και 
στη θέση της το 16ο αι. χτίστηκε μια νέα βασιλική, σταυροειδής με τρού-
λο, στην οποία ανήκει η αψίδα που σώζεται σήμερα στο χώρο. Η λατρεία 
συνεχίστηκε και το 18ο αι., οπότε χτίζεται στην ίδια θέση μικρό παρεκκλή-
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