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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία διαπραγµατεύεται το θέµα του αµφιαρείου του Ωρωπού. 

Πιο συγκεκριµένα αναφέρονται ιστορικά στοιχεία για την περιοχή του Ωρωπού και 

όσον αφορά το κτίσιµο του αµφιαρείου. Επίσης αναφέρονται στοιχεία για την 

αρχιτεκτονική του αµφιαρείου και το πώς χρησιµοποιούνταν για θεραπευτικούς 

σκοπούς.  

Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο θα γίνει λόγος τόσο στα ιστορικά στοιχεία για 

τον Ωρωπό όσο και στην περιγραφή του αµφιαρείου και στο πότε κτίστηκε. Η 

ανασκαφή του αµφιαρείου ξεκίνησε το 1884 και διακόπηκε το 1930. Η πόλη του 

Ωρωπού όπως θα ειπωθεί και στη συνέχεια αρχικά ανήκε στην Αττική και είναι 

κτισµένη κοντά στη θάλασσα. Σε απόσταση δώδεκα σταδίων από την πόλη είναι 

κτισµένο το ιερό του Αµφιαράου.  

Ο βωµός του Αµφιαράου είναι χωρισµένος σε µέρη. Το πρώτο είναι 

αφιερωµένο στον Ηρακλέα, τον ∆ία και τον Απόλλωνα Παιώνα. Το δεύτερο 

αφιερώνεται στους ήρωες και στους συζύγους τους, το τρίτο στην Εστία, τον Ερµή, 

τον Αµφιάραο και των παιδιών του και πιο συγκεκριµένα στον Αµφίλοχο. Η τέταρτη 

µοίρα του βωµού είναι αφιερωµένη στην Αφροδίτη και την Πανάκεια και ακόµα στην 

Ιασώ, την Υγίεια και την Αθηνά την Παιωνία. Η πέµπτη µοίρα αφιερώνεται στις 

νύµφες και τον Πάνα και στους ποταµούς Αχελώο και Κηφισό. Ιδιαίτερα στον 

Αµφίλοχο οι Αθηναίοι του αφιέρωσαν βωµό στην πόλη. Στο Μαλλόν της Κιλικίας 

υπάρχει µαντείο.  

∆ίπλα στο µαντείο υπάρχει πηγή στην οποία ούτε θυσιάζουν ούτε 

µεταχειρίζονται τα νερά της για καθαρµούς ή πλύση των χεριών. Καθιερώθηκε όµως 

όταν κάποιος θεραπεύεται έπειτα από χρησµό που έλαβε να αφήνει στην πηγή 

αργυρά και χρυσά νοµίσµατα. Επίσης υπάρχει µαρτυρία ότι ο θεός Αµφιάραος 

εµφανίστηκε µέσα από αυτή.  

Η περιοχή του Ωρωπού έχει γίνει πόλος έλξης από πολλούς ερευνητές 

αρχαίους και νεότερους όπως για παράδειγµα από τον Ηρακλειδή, τον Παυσανία και 

τον Στράβων. Νεότεροι ερευνητές είναι οι Spon, Wheler και Leake που έδειξαν 

ενδιαφέρον για την µορφολογία του τόπου, τα ερείπια που συνάντησαν και τις 
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επιγραφές που βρήκαν. Έδωσαν πληροφορίες µέσω των οποίων µπορεί κανείς να 

αντιληφθεί την παρακµή του τόπο µέχρι την επανάσταση του 1821. 

Εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης ο Ωρωπός εµφανίζεται τόσο στη 

µεσαιωνική όσο και στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Θεωρείται ότι είναι ένα 

απόµερο και άνευ σηµασίας ναυτικό καταφύγιο που χρησιµοποιήθηκε το 1941 για 

την φυγή του βασιλιά και της κυβέρνησης στην Κρήτη ή παλιότερα στις θλιβερές 

στιγµές της χώρας µας. Στις µέρες µας η σηµασία του λιµανιού είναι περισσότερο 

τουριστική καθώς συνδέει άµεσα µε πλοίο την πόλη του Ωρωπού µε την πόλη της 

Ερέτριας. Μέσω αυτής της ένωσης µεταφέρονται τα προϊόντα της νότιας Εύβοιας 

στην Αττική. Ο Εύριπος ενώνει παρά χωρίζει την Αττική µε την Εύβοια και αυτό 

φαίνεται από το πώς γράφτηκε η ιστορία µε το πέρασµα των αιώνων. Ορισµένες 

περιόδους της αρχαίας εποχής ο Ωρωπός συνδέθηκε έστω και βίαια µε την Ερέτρια.  

Ανατολικά της περιοχής του Ωρωπού βρίσκεται το ακρωτήρι Κάλαµος, οι 

λόφοι της Ζάστανης και του προφήτη Ηλία. Νότια της περιοχής βρίσκονται τα βουνά 

Μπελέτσι και Λιόπεσι. Κατά τα αρχαία χρόνια ο Ωρωπός επικοινωνούσε απευθείας 

µε την Αττική και για αυτό το λόγο το λιµάνι του είχε µεγάλη σηµασία. Μέσω του 

λιµανιού του Ωρωπού µεταφέρονταν το σιτάρι που είχε παραχθεί στην Εύβοια, στην 

Αθήνα µέσω της οδού ∆εκελείας που βρισκόταν ανατολικά του βουνού Πάρνηθα.  

Το αµφιάρειο του Ωρωπού βρίσκεται στο βάθος µιας χαράδρας η οποία 

παλιότερα ονοµαζόταν Μαυροδήλεσι. ∆ιασχίζεται από έναν χείµαρρο που είναι 

ξηρός κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και ορµητικός κατά τη διάρκεια του χειµώνα. 

Κατά την περίοδο στην οποία λιώνουν τα χιόνια το νερό του χειµάρρου γίνεται ήρεµο 

και κρυσταλλικό. Περιµετρικά του ιερού εκτείνεται πυκνό και πολύ ωραίο δάσος από 

πεύκα. Βορειοανατολικά του ιερού υπάρχει πεδιάδα που είναι γεµάτη µε αµπέλια. Η 

πεδιάδα αυτή πρέπει να ήταν ο ιππόδροµος του ιερού γιατί δεν υπάρχει πιο 

κατάλληλη θέση. Βόρεια του ιερού υπάρχουν πολλά πεύκα και η περιοχή είναι 

δύσβατη. Από την πλευρά των λόφων, τα πεύκα έχουν καταστραφεί εξαιτίας των 

πυρκαγιών, είναι η περιοχή όπου καλλιεργείται το σιτάρι (Φωκά & Βαλαβάνης, 

1994).  

Υπάρχει µια στενή κοιλάδα που εκτείνεται παράλληλα µε την ακτή, 

ανατολικά από την θάλασσα. Σε αυτή την περιοχή βρέθηκαν τάφοι της ρωµαϊκής 

περιόδου. Η στενή αυτή παραθαλάσσια λωρίδα στις µέρες µας είναι καλυµµένη από 
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εσπεριδοειδή και ανήκει στον Κάλαµο. Η περιοχή καταλήγει σε ένα φυσικό όρµο που 

είναι γνωστός ως Άγιοι Απόστολοι που τα τελευταία χρόνια µετατράπηκαν σε τόπο 

όπου οι Αθηναίοι περνούν τις διακοπές τους. Σε απόσταση περίπου ενός χιλιοµέτρου 

νοτιοανατολικά των Αγίων Αποστόλων στη θέση όπου βρίσκεται ο λόφος Ρεβυθιά µε 

το ξωκλήσι του Αγίου Πέτρου βρίσκεται ο αρχαίος αττικός δήµος Ψαφίς (Φωκά & 

Βαλαβάνης, 1994).  

Η ιστορία του Ωρωπού είναι γνωστή σε γενικές γραµµές µε µεγάλα κενά 

εξαιτίας των ελαχίστων χωρίων των αρχαίων συγγραφέων που αναφέρονται σε αυτόν, 

των έµµεσων αναφορών των αρχαίων ρητόρων, των επιγραφών του ιερού του 

Αµφιαράου και των µνηµείων του. Μέχρι τα µέσα του 4ου 
π. Χ. αιώνα η ιστορία του 

Ωρωπού είναι βυθισµένη στο σκοτάδι. Κατά τους αρχαϊκούς χρόνους µόνο υποθέσεις 

µπορούν να διατυπωθούν. Οι υποθέσεις αυτές βασίζονται σε γλωσσικές 

παρατηρήσεις και πληροφορίες για άλλους τόπους και εµµέσως για τον Ωρωπό.  

Κατά τον 5ο αιώνα παρά τα συγκλονιστικά για την αρχαία Ελλάδα γεγονότα, ο 

Ωρωπός απουσιάζει από αυτά. Οι ελάχιστες φιλολογικές και επιγραφικές αναφορές 

που σώθηκαν παρουσιάζουν τον Ωρωπό ως απόκτηµα των Αθηναίων. Αυτό γίνεται 

φανερό από την επιγραφή του Ωρωπού που σώζεται και η οποία πιθανότατα 

χρονολογείται πριν το τέλος του 5ου π. Χ. αιώνα. Η υποταγή για περιορισµένο 

χρονικό διάστηµα στης Ερέτρια και πιο συγκεκριµένα στους κατοίκους της Βοιωτίας 

και στους Αθηναίους δεν επέτρεψε την ανάπτυξη της πόλης και τη δηµιουργία 

εθνικής συνείδησης. Αυτό πραγµατοποιήθηκε πολύ αργότερα κατά τον 4ον και 3ον π. 

Χ. αιώνα στο πλαίσιο των γενικότερων µεταβολών οι οποίες δηµιουργήθηκαν µετά το 

θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Πετράκος 1997). 

Η επιβίωση του Ωρωπού ως ελεύθερης πόλης και εθνικά αυτόνοµης πόλης 

κατά το διάστηµα 3ου – 1ου π. Χ. αιώνα, οφείλεται περισσότερο στην αδυναµία των 

γειτόνων, τις οποίες εκµεταλλεύτηκε. Ο Ωρωπός θεωρείται ότι είναι εµπορική πόλη 

και έχει στην ενδοχώρα µια παραλιακή λωρίδα που ουσιαστικά µπορεί κανείς να την 

περπατήσει σε διάστηµα λίγων µόλις ωρών, δεν ήταν δυνατό να αναπτυχθεί ούτε 

εδαφικά ούτε και πνευµατικά. Το ιερό του Αµφιαράου παρά τη σηµασία την οποία 

έχει για τους σύγχρονους Έλληνες εκείνη την περίοδο είχε τοπική κυρίως 

σπουδαιότητα. Η πόλη του  Ωρωπού δεν γνωρίζουµε αν κατοικούνταν κατά την 

προϊστορική εποχή. Η µόνη ένδειξη για αυτό το θέµα είναι ο µεσοελλαδικός και 
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µυκηναϊκός συνοικισµός ο οποίος αποκαλύφθηκε νότια της Σκάλας Ωρωπού και σε 

απόσταση ενός χιλιοµέτρου περίπου από αυτή, δίπλα στη θάλασσα.    

Η γνώση για τις σχέσεις του Ωρωπού µε την Ερέτρια κατά τον 6ο π. Χ. αιώνα 

πάρθηκαν από γλωσσικά στοιχεία. Οι ιωνικοί και ερετρικοί τύποι οι οποίοι 

βρίσκονται στις επιγραφές της πόλης αποτελούν τεκµήρια ύπαρξης ερετρικής 

κατοχής του Ωρωπού πριν από τον Ληλάντιο πόλεµο (τέλη 8ου π. Χ. αιώνα). Η 

Ερέτρια ήταν παντοδύναµη πόλη πριν από αυτόν τον πόλεµο και εξακολούθησε να 

είναι ισχυρή ακόµα και όπως ήταν αναµενόµενο θέλησε να απλώσει την κυριαρχία 

της πιο κοντά στην ακτή. Από αυτό εξηγείται γιατί ο ερετρικός δήµος πήρε το όνοµα 

του Ωρωπού. 

Μετά τον Ληλάντιο πόλεµο ο Ωρωπός ανέκτησε την αυτονοµία του. Πόσο 

διήρκησε αυτή η αυτονοµία και πότε ακριβώς η πόλη παραχωρήθηκε στους Βοιωτούς 

δεν είναι γνωστό. Η αθηναϊκή εκστρατεία το 506 π. Χ. εναντίον των Βοιωτών και η 

πανωλεθρία τους αποτελούν ενδείξεις για την αφετηρία της πρώτης αθηναϊκής 

κατοχής του Ωρωπού. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων ή ίσως και αργότερα 

ιδρύθηκε η ερµαϊκή στήλη του Στροµβίχου που αργότερα µεταφέρθηκε στο ιερό.  

Η πρώτη σαφής ιστορική αναφορά για τον Ωρωπό απαντάται στον Ηρόδοτο. 

Ο ιστορικός Ίων µιλώντας για τα γεγονότα του 490 π. Χ. και για την στρατιωτική 

βοήθεια την οποία έστειλαν οι Αθηναίοι στους Ερετριείς για την αντιµετώπιση της 

περσικής εισβολής, αναφέρει ότι τελικά οι Αθηναίοι παρακινούµενοι από τον Αισχίνο 

αντιλήφθησαν τις ύποπτες διαθέσεις πολλών συµπατριωτών του που εγκατέλειψαν 

την Ερέτρια και επέστρεψαν στην Αθήνα. Το επεισόδιο αυτό µπορεί να αποδείξει ότι 

κατά τη διάρκεια των περσικών εκστρατειών ο Ωρωπός ήταν υπό αθηναϊκή 

κυριαρχία. 

Μεταξύ του 490 π. Χ. και των µέσων του 5ου π. Χ. αιώνα δεν υπάρχει καµία 

µαρτυρία παρά µονάχα µετά το 446/5 όπου υπάρχει µία επιγραφή στον Ωρωπό που 

δείχνει ότι η επικοινωνία µεταξύ Αττικής και Ευβοίας πραγµατοποιούνταν µέσω του 

λιµανιού που υπήρχε στον Ωρωπό. Η προνοµιούχος θέση απέναντι από την Εύβοια 

και οι εκτάσεις σιταριού στην Αθήνα εξηγεί πλήρως και την διαρκή προσπάθεια των 

Αθηναίων να κυριαρχήσουν σε αυτή την περιοχή (Πετράκος, 1997).  
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Το 431 π. Χ. που ήταν το πρώτο έτος του πελοποννησιακού πολέµου οι 

Λακεδαιµόνιοι που επιστρέφουν από την πολιορκία των Αθηνών στην Πελοπόννησο 

πέρασαν από την περιοχή του Ωρωπού. Το 426 π. Χ. επιστρέφοντας ο Νικίας από την 

πολιορκία της Μήλου αποβιβάστηκε στον Ωρωπό. Στον Ωρωπό επίσης κατέφυγαν 

µετά την πανωλεθρία της ∆ήλου το 424 π. Χ. όσοι Αθηναίοι κατόρθωσαν να 

διασωθούν και επέστρεψαν µέσω πλοίων στην Αθήνα.  

Το πιο σηµαντικό γεγονός στην ιστορία του Ωρωπού ήταν η ίδρυση του 

αµφιαρείου που τοποθετείται χρονολογικά το 431- 415 π. Χ. Ως αφετηρία θεωρείται 

το 415 π. Χ. καθώς υπάρχει µαρτυρία εκείνης της χρονιάς για την κωµωδία του 

Αριστοφάνη «Αµφιάραος» όπου ο αθηναίος κωµικός υπαινίσσεται τη δραστηριότητα 

του ιερού. Εµµέσως επίσης γίνεται αναφορά στην ύπαρξη του ιερού κατά τα 

τελευταία χρόνια του 5ου 
π. Χ. αιώνα και από τα δύο αναθηµατικά ανάγλυφα του 

Ωρωπού τα οποία παριστάνουν την απόβαση και βεβαίως τα αναθήµατα των νικητών 

από τους αγώνες του ιερού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει λόγος για τους θεσµούς της πόλης του Ωρωπού. 

Προκειµένου να γνωρίσει κανείς την πόλη και να κατανοήσει πληρέστερα τις 

επιγραφές είναι απαραίτητο να γνωρίζει στοιχεία σχετικά µε την διοίκηση της πόλης 

και τους θεσµούς της και τις σχέσεις του Ωρωπού µε άλλες πόλεις όπως για 

παράδειγµα µε την Βοιωτία. Πιο συγκεκριµένα γίνεται αναφορά στην κεντρική 

διοίκηση, στις πρόσκαιρες αρχές, στη διοίκηση των θρησκευτικών υποθέσεων, στη 

διοίκηση των οικονοµικών υποθέσεων, στις οµοσπονδιακές αρχές και στην περίοδο 

διοίκησης του ιερού κατά τη διάρκεια της αθηναϊκής κατοχής.  

 

1.1.  Η κεντρική διοίκηση 

Σε αυτή την ενότητα γίνεται λόγος για την κεντρική διοίκηση που απαρτίζεται 

από τον άρχων, τους πολέµαρχους, τον κήρυκα και από άλλους υπαλλήλους. 

 

1.1.1. Ο άρχων 

Μέχρι να γίνει άρχων ο Θεότιµος από την Βοιωτία (223 – 209 π. Χ.) τη θέση 

αυτή κατείχε ο ιερεύς του Αµφιαράου. Από τότε που ανέλαβε ο Θεότιµος ως άρχων 

της πόλης ορίστηκε να αναγράφεται το όνοµα του στα ψηφίσµατα όχι όµως πάντα. 

Ακόµα τις περισσότερες φορές γινόταν αναφορά στον ιερέα. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα ψηφίσµατα δηµοσιεύονταν στο ιερό του Αµφιαράου στο οποίο το 

σηµαντικότερο πρόσωπο ήταν ο ιερέας. ∆εν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε πηγές 

που αναφέρονται σε άρχοντες από άλλες βοιωτικές πόλεις και στις οποίες 

αποδεικνύεται ο θρησκευτικός χαρακτήρας του αξιώµατος ή τουλάχιστον κατά τη 

γέννηση του.    

Η θητεία του άρχοντα ήταν ετήσια όπως και στις υπόλοιπες πόλεις. Όµως 

υπήρχε το δικαίωµα επανεκλογής αν και µέχρι σήµερα οι ερευνητές δεν γνωρίζουν 

κανέναν κάτοικο του Ωρωπού που να διετέλεσε δύο φορές άρχων. Η παράλειψη του 

ονόµατος του άρχοντα της πόλης φαίνεται πολλές φορές παράδοξος. Σε ψήφισµα 

σχετικό µε την επισκευή των τειχών της πόλης του Ωρωπού δεν γίνεται αναφορά 

στον άρχων αλλά στο κοινό. Σε αυτή την περίπτωση ακόµα και η επισκευή των 

τειχών όπως επίσης και η επιστροφή του δανείου αποτελεί πράξη καθαρά διοικητική.   
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1.1.2. Οι πολέµαρχοι 

Οι πολέµαρχοι ήταν συναρχία τριών ανδρών και η θητεία τους ήταν ετήσια 

τουλάχιστον από τον 4ο αιώνα και µετά. Η έδρα τους ήταν το πολεµαρχείο αν βέβαια 

ισχύει για τον Ωρωπό ότι και για τις άλλες βοιωτικές πόλεις. Στις τρεις επιγραφές του 

4ου αιώνα π. Χ. οι τρεις πολέµαρχοι εµφανίζονται µετά των ιερέα ως επώνυµοι 

γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι ένας εξ αυτών προτείνει και το ψήφισµα. Στις άλλες 

πόλεις της Βοιωτίας οι πολέµαρχοι ήταν δυνατό να επανεκλεγούν και αυτό πρέπει να 

συνέβαινε και στον Ωρωπό παρά το γεγονός ότι σπανίως γίνεται αναφορά σε κάτι 

τέτοιο εκτός από τα τρία ψηφίσµατα. Από τις επιγραφές επίσης γίνονται γνωστές 

ορισµένες από τις αρµοδιότητες τους. Κάποιες από αυτές είναι η επιµέλεια της 

αναγραφής των ψηφισµάτων, η φροντίδα για την προµήθεια σίτου για τις ανάγκες της 

πόλης ή η σύναψη δανείου προκειµένου να επισκευαστούν τα τείχη της πόλης.  

 

1.1.3. Ο κήρυξ και άλλοι υπάλληλοι  

Ο κήρυξ αναλάµβανε την ανακοίνωση των ψηφισµάτων ή των άλλων 

αποφάσεων της πόλης. Κήρυξ υπήρχε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Προκειµένου 

να διεκπεραιωθούν διάφορες διοικητικές εργασίες υπήρχαν κατώτεροι έµµισθοι 

υπάλληλοι οι οποίοι είναι γνωστοί ως «υπηρέτες». 

  

1.2.  Οι πρόσκαιρες αρχές 

Στις πρόσκαιρες αρχές ανήκουν οι κατασκευαστές των τειχών της πόλης ή 

αλλιώς οι τοιχοποιοί. Επρόκειτο για µια αρχή της οποίας το αποκλειστικό έργο ήταν 

η επισκευή ή η ανοικοδόµηση των τειχών της πόλης. Την αρχή αυτή την εξέλεγαν 

µόνο όταν υπήρχε ανάγκη.  
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1.3. Η διοίκηση των θρησκευτικών υποθέσεων 

Στη διοίκηση των θρησκευτικών υποθέσεων ανήκουν ο ιεροµνήµων, ο ταµίας 

των ιερών χρηµάτων, ο συλλογεύς, οι ιεράρχαι, οι θεωροί και ο επιµελητής ιερών. 

 

1.3.1. Ο ιεροµνήµων 

Υπάρχουν δελφικές επιγραφές που µαρτυρούν ότι ο Ωρωπός 

αντιπροσωπευόταν κάποιες φορές από το ιερό του Απόλλωνα µέσω της αποστολή 

ιεροµνήµονα. Το 178 π. Χ. ιεροµνήµων ήταν ο Ερµίας Ζωίλου και µετά από αυτόν 

ένας Θηβαίος και δύο από την Βοιωτία. 

 

1.3.2. Ο συλλογεύς 

Ο συλλογεύς είναι ο θησαυροφύλακας του ιερού του Αµφιαράου. ∆ιακρίνεται 

σαφώς από τον ταµία των χρηµάτων. Κρατάει τα κλειδιά του θησαυρού του ιερού και 

δίνει χρήµατα όπου και όταν αυτό απαιτείται. Αν τα χρήµατα δεν επαρκέσουν για την 

συγκεκριµένη εργασία για την οποία δίδονται τότε το υπολειπόµενο ποσό θα το δώσει 

ο ταµίας ο προάρχων δηλαδή ο κανονικός ταµίας και όχι ο ταµίας των ιερών.  

 

1.3.3. Οι ιεράρχαι 

Οι ιεράρχαι ήταν τρεις ενώ στη Θέσπια πέντε, στον Ορχοµενό δύο και ένας 

στη Θήβα και στη Χαιρώνεια. Στις υπόλοιπες πόλης της Βοιωτίας είναι γνωστό ότι οι 

ιεράρχες επανεκλέγονταν στο αξίωµα. Το ίδιο θα συνέβαινε και στον Ωρωπό. Το 

έργο τους ήταν διοικητικό. Πιο συγκεκριµένα διοικούσαν τα ιερά και τις περιουσίες 

τους ή αλλιώς ήταν σας προϊστάµενοι πάσης φύσεως υπαλλήλων και αξιωµατούχων 

που σχετίζονταν µε τα ιερά. Στον Ωρωπό έλεγχαν πλήρως την επισκευή των 

αργυρωµάτων του Αµφιαράου ή συνέτασσαν κατάλογο των πολύτιµων αναθηµάτων 

στο θεό. Από τις επιγραφές που υπάρχουν στις άλλες πόλεις της Βοιωτίας δίδονται 

πληροφορίες ότι είχαν περισσότερα αξιώµατα. Ο ρόλος τους ήταν καταλυτικός στην 

έκταση της δικαιοδοσίας των ιεραρχών ή µε πιο απλά λόγια σε όσες υποθέσεις 

αφορούσαν τη θρησκεία ή τη λατρεία.    
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1.3.4. Οι θεωροί 

Η αποστολών των θεωρών ή αλλιώς των επίσηµων απεσταλµένων µιας πόλης 

ως αντιπροσώπων σε γιορτές και πανηγύρια άλλων πόλεων µαρτυρείται στον Ωρωπό 

αλλά µε ελλιπείς επιγραφές. Σύµφωνα πάντως µε αυτές που υπάρχουν φαίνεται ότι οι 

θεωροί είναι δύο και λαµβάνουν παρά του ταµία των ιερών 100 δραχµές για τα έξοδα 

της θυσίας την οποία θα κάνουν στις γιορτές των Μουσείων των Θεσπιών. Ακόµα η 

πόλη είναι υποχρεωµένη να δώσει στους θεωρούς το νόµιµο εφόδιο δηλαδή τα 

οδοιπορικά τους.  

  

1.3.5. Ο επιµελητής ιερών 

Έργο του επιµελητή των ιερών είναι η θεραπεία των αναγκών των ιερών του 

Ωρωπού όπως συνέβαινε στην Αθήνα µε τους επισκευαστές των ιερών. Η ύπαρξη του 

έγινε γνωστή από τα αφιερώµατα τα οποία πρόσφεραν στο θεό ως ευχαριστήρια για 

τη θεραπεία τους και τα οποία καταγράφηκαν στις τιµητικές επιγραφές της πόλης.  

 

1.4. Η διοίκηση των οικονοµικών υποθέσεων 

Στη διοίκηση των οικονοµικών υποθέσεων ανήκουν οι κατόπτες, οι ταµίες και 

οι τελώνες.  

 

1.4.1. Οι κατόπτες 

Οι κατόπτες ήταν η ανώτατη αρχή που ήταν επιφορτισµένη µε τον έλεγχο της 

οικονοµικής διαχείρισης και σε αυτούς δίδονταν ευθύνες για να διαχειριστούν τα 

δηµόσια χρήµατα. Η ονοµασία αυτή απαντάται µόνο στη Βοιωτία και φαίνεται ότι ο 

θεσµός ίσχυε σε όλες τις πόλεις της. Ο αριθµός ήταν ίσος µε τους ταµίες ή µε άλλα 

λόγια τρεις. Η δικαιοδοσία τους είναι πολύ εκτεταµένη. Πιο συγκεκριµένα ελέγχουν 

όλες τις οικονοµικής φύσεως πράξεις των ειδικών αρχών, τους ταµίες, τους ιεράρχες 

και αυτούς τους πολεµάρχους και οι αρµοδιότητες τους εκτείνονται τόσο στα 

δηµόσια έσοδα όσο και σε εκείνα των ιερών.  
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1.4.2. Οι ταµίες 

Οι ταµίες όπως και οι πολέµαρχοι ήταν τρεις καθένας από αυτούς προέδρευε 

της συναρχίας για τέσσερις µήνες. Ο θεσµός των ταµιών υπήρχε σε όλες τις βοιωτικές 

πόλεις και η άσκηση του αξιώµατος γινόταν µε συγκεκριµένο τρόπο. Τα καθήκοντα 

τους απαιτούν περισσότερο ευσυνειδησία και τιµιότητα ή πρωτοβουλία. Εισπράττουν 

τα εισοδήµατα της πόλης ή εκτελούν τις πληρωµές τις οποίες ορίζουν τα ψηφίσµατα.  

 

1.4.3. Οι τελώνες 

Οι υπάλληλοι αυτοί (θα ήταν αρκετοί) είναι γνωστοί από τον κωµικό ποιητή 

Ξένων. Ήταν απαραίτητοι καθώς ο Ωρωπός ήταν το σηµαντικότερο λιµάνι της 

Βοιωτίας και επιπλέον υπήρχε και το ∆ελφίνι που ήταν το λιµάνι του ιερού. Τους 

πόρους αυτών των δύο λιµένων υπονοεί ο Σύλλας όταν αφιερώνει στον Αµφιάραο 

«της πόλεως και της χώρας λιµένων τε των Ωρωπίων τας προσόδους απάσας» 

(Πετράκος, 1968). 

Οι τελώνες εισέπρατταν τα λιµενικά τέλη και την πεντηκοστή (φόρος 

εισαγωγής και εξαγωγής). Το όχι και ευχάριστο έργο του τελώνη ήταν να δηµιουργεί 

αντιπάθειες µε τους ταξιδιώτες τις οποίες εξέφρασε ο Ηρακλειδής κατά τρόπο 

ελάχιστα κολακευτικό για τους κατοίκους του Ωρωπού. 

  

1.5. Οι οµοσπονδιακές αρχές 

Στις οµοσπονδιακές αρχές ανήκουν οι αφεδριατεύοντες και οι βοιωτάρχες.  

 

1.5.1. Οι αφεδριατεύοντες 

Οι αξιωµατούχοι αυτοί ήταν αρχή του κοινού και εκλέγονταν από τις πόλεις κι 

όχι από τις συνελεύσεις του κοινού. Μέχρι στιγµής είναι γνωστοί από τις 

αναθηµατικές επιγραφές που συνόδευαν τους τρίποδες στα διάφορα ιερά του 

Απόλλωνα Πτώου, του ∆ία Ελευθερίου, των Μουσών στον Ελικώνα, των Χαρίτων 

στον Ορχοµενό. Στο αξίωµα αυτό το οποίο που φαίνεται να ήταν θρησκευτικής 

φύσης δεν υπάρχουν λεπτοµέρειες οι οποίες να µας διαφωτίζουν για τα ακριβή 

καθήκοντα αυτών που το είχαν.  
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1.5.2. Οι βοιωτάρχες 

Ο Ωρωπός κατά τη τελευταία του βοιωτική περίοδο εξέλεγε ένα βοιωτάρχη ο 

οποίος µετά των βοιωταρχών των άλλων πόλεων ηγούνταν του στρατού του κοινού 

των Βοιωτών. Εκλέγονταν από τη συνέλευση του κοινού µεταξύ των πολιτών της 

πόλης της οποία θα αντιπροσώπευαν. Είχαν τη διεύθυνση των εξωτερικών υποθέσεων 

και σύναπταν συνθήκες. Την προεδρία των συνελεύσεων του κοινού είχε πάντα 

βοιωτάρχης ο οποίος ήταν αρµόδιος για τα ψηφίσµατα που είχαν σχέση µε την 

πολιτική του κοινού. 

 

1.6. Η αθηναϊκή κατοχή 

Όταν η πόλη βρισκόταν υπό αθηναϊκή κατοχή τα κυριότερα αξιώµατα τα 

είχαν Αθηναίοι. Κατά τον 5ο αιώνα π. Χ. µαρτυρείται η ύπαρξη του Λυσία ως 

Αθηναίου διοικητή. Τον 4ο αιώνα π. Χ. παρά την ύπαρξη άφθονων µαρτυριών της 

αθηναϊκής δραστηριότητας καµία πληροφορία δεν διασώθηκε. Μόνο έµµεσα γίνεται 

γνωστό ότι στον Ωρωπό υπήρχε φρουρά για τη διατήρηση της κατοχής και 

οπωσδήποτε φρούριο για τη διαµονή της φρουράς και τα φυλακτήρια.  

Τον 3ο αιώνα µ. Χ. ο Αθηναίος διοικητής ονοµάζεται επιµελητής και µετά από 

τον γραµµατέα αποτελούν την ετήσια αρχής της πόλης. Κατά την περίοδο 338-322 π. 

Χ. τις οικοδοµικές εργασίες του ιερού αναλαµβάνουν οι Αθηναίοι υπάλληλοι. Τους 

επιµελητές του Ωρωπού αντικατέστησαν οι επισκευαστές ιερών των οποίων τα 

καθήκοντα ήταν συγκεκριµένα όπως αναφέρει και η µαρτυρία του Αριστοτέλη. Στο 

Αµφιάρειο ήταν αναµεµειγµένοι µε την επισκευή των ανδρικών λουτρών και της 

κρήνης και η αρµοδιότητα τους είναι τεχνικής και οικονοµικής φύσης όπως και των 

επιµελητών των ιερών.  

Από την επιγραφή του 332/1 π. Χ. αναφέρονται οι επιµελητές που είχαν τη 

φροντίδα της κατασκευής του χρυσού στεφανιού µε τον οποίο ο δήµος Αθηναίων 

στεφάνωσε τον Αµφιάραο όπως επίσης και την ανάθεση του στεφανιού στο ιερό και 

της ανακοίνωσης σχετικού ψηφίσµατος. Οι επιµελητές επίσης λέγονταν και Αθηναίοι 

υπάλληλοι οι οποίοι παρακολουθούσαν την εργασία του εργολάβου και έδιναν τα 

αναγκαία υλικά για την κατασκευή του ιερού (Πετράκος, 1995). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ 

 

2.1. Τα νοµίσµατα 

Στις περιόδους αυτονοµίας ο Ωρωπός έκοβε νοµίσµατα όπως και οι υπόλοιπες 

ελληνικές πόλεις. Τα νοµίσµατα αυτά δεν είχαν µεγάλη κυκλοφορία και κόβονταν για 

τη διευκόλυνση των ξένων κατά τη διάρκεια των µεγάλων Αµφιαρείων. Στην 

ανασκαφή του ιερού βρέθηκαν εκατοντάδες νοµίσµατα τα οποία αντιπροσωπεύουν 

πολλές ελληνικές πόλεις και βέβαια τον Ωρωπό. Τα νοµίσµατα αυτά στις µέρες µας 

βρίσκονται στο Νοµισµατικό Μουσείο των Αθηνών και δεν έχουν µελετηθεί ούτε 

δηµοσιευθεί. Από τα λίγα που γνωρίζουµε οι γνωστοί τύποι των νοµισµάτων του 

Ωρωπού σύµφωνα προς τις πληροφορίες των αρχαιολόγων θα περιγραφούν στη 

συνέχεια. 

Ένα νόµισµα αναµφίβολα αναπαριστά τον Αµφιάραο και στην πίσω όψη του 

υπάρχουν χθόνιες θεότητες. Πιθανότατα η κεφαλή του να απεικονίζει αυτή του 

λατρευτικού αγάλµατος του θεού το οποίο βρίσκεται στο µεγάλο ναό του ιερού. Ένα 

άλλο νόµισµα είναι ο ιερός λιµήν του Αµφιαρείου ή το ∆ελφίνιον το οποίο η νεότερη 

έρευνα το τοποθετεί βορειοδυτικά του ιερού στη θέση Καµαράκι. Ίσως το δελφίνι να 

υπονοεί το επίθετο του Απόλλωνα. Ένα ακόµα νόµισµα αναπαριστά την κεφαλή της 

Αλίας νύµφης προς τιµή της οποίας γίνονταν αγώνες. Τα νοµίσµατα αυτά κόπτονταν 

σε περιόδους γιορτών.  

Κατά την εποχή του Γαλλιηνού (260-268 µ. Χ.) ο Ωρωπός ήταν υπό την 

κατοχή των Αθηναίων και είναι αδύνατον τουλάχιστον µε τις µέχρι τώρα γνώσεις µας 

να κόβονταν αυτόνοµα νοµίσµατα στην πόλη. Οπωσδήποτε επειδή το παράδειγµα 

αυτό είναι µοναδικό και χρειάζεται επιβεβαίωση µπορεί να είναι δυνατόν να 

τροποποιήσει κανείς την αντίληψη για την πολιτική θέση του Ωρωπού κατά τον 3ο 

αιώνα µ. Χ.  
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2.2. Οι αγώνες 

Στο ιερό γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια µουσικοί και γυµνικοί αγώνες που 

οργανώνονταν από την πόλη του Ωρωπού προς τιµή του Αµφιαράου. Οι αγώνες 

ονοµάζονταν για αυτό το λόγο Αµφιάρεια. Η παλιότερη µαρτυρία για αυτούς τους 

αγώνες είναι ο κατάλογος των νικητών που χρονολογείται στο 338 π. Χ. Ο κατάλογος 

αυτός όπως και άλλες επιγραφές ονοµάζουν αυτούς τους αγώνες Αµφιάρεια τα 

µεγάλα. Η ονοµασία αυτή αποδεικνύει ότι υπήρχαν και µικρά Αµφιάρεια όπως 

εξάλλου συνέβαινε και µε άλλα αντίστοιχα γεγονότα.  

Είναι άγνωστο πότε άρχισαν να διεξάγονται οι αγώνες του ιερού. ∆ύο 

αναθηµατικά ανάγλυφα παρίσταναν το αγώνισµα της απόβασης και χρονολογούνται 

στο τέλος του 5ου αιώνα π. Χ. ή στις αρχές του 4ου αιώνα και δίνουν το παλιότερο 

γνωστό χρονικό όριο τέλεσης αυτών των αγώνων. Κατά το 329/28 π. Χ. όταν 

άρχοντας των Αθηνών ήταν ο Κηφισοφών τιµήθηκαν δέκα επιφανείς Αθηναίοι 

µεταξύ τους και ο γνωστός για το ενδιαφέρον που έδειχνε για το αµφιάρειο 

Φανόδηµος ∆ιύλου και εξέχοντες πολιτικοί και ρήτορες όπως ο Λυκούργος 

Λυκόφρονος Βουτάδης και ο ∆ηµάδης ∆ηµέου Παιανιεύς. Από το συγκεκριµένο 

ψήφισµα φαίνεται ακόµη περισσότερο το ενδιαφέρον των Αθηναίων για αυτή τη 

γιορτή αφού εκλέξανε δέκα επιφανείς πολίτες για την οργάνωση τους και τους 

τίµησαν µε χρυσό στεφάνι αξία χιλίων δραχµών µετά την επιτυχή τέλεση τους.     

Κατά την πεντετηρίδα λοιπόν του 329/28 π. Χ. οι αγώνες σύµφωνα µε το 

ψήφισµα είχαν το πρόγραµµα: ποµπή, γυµνικοί αγώνες, ιππικοί αγώνες, απόβαση.  

Από το 329/28 π. Χ. και µέχρι τις αρχές του 1ου αιώνα π. Χ. ελάχιστες 

αναφορές υπάρχουν για τους αγώνες. Από αυτές που υπάρχουν µπορεί να συµπεράνει 

κανείς ότι οι αγώνες πρόσφεραν την κατάλληλη ευκαιρία για την πόλη ώστε να 

τιµήσει σηµαίνοντα πρόσωπα ενώ ο χώρος στον οποίο τελούνταν ήταν ο κατάλληλος 

τόπος για την ανακοίνωση σχετικών αποφάσεων και ψηφισµάτων. 

Το 73 π. Χ. επικυρώθηκε µε απόφαση της ρωµαϊκής συγκλήτου η 

παραχώρηση του Σύλλα στο ιερό φόρων της πόλης, της χώρας και των λιµανιών του 

Ωρωπού εξαιτίας της τέλεσης αγώνων και θυσιών. Η δωρεά του Σύλλα έγινε η αιτία η 

µικρή προσθήκη στην ονοµασία των αγώνων που από εκείνη τη στιγµή ονοµάζονταν 
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Αµφιαράα και Ρωµαία. Σε αυτούς τους αγώνες προστέθηκε και το αγώνισµα 

«ευαγγέλια της ρωµαϊκής νίκης».  

Στους σωζόµενους καταλόγους του 1ου αιώνα π. Χ. φαίνεται ο διεθνής 

χαρακτήρας των αγώνων. Οι Έλληνες από όλα τα µέρη του κόσµου έρχονταν για να 

αγωνιστούν στο Αµφιάρειο. Πιο συγκεκριµένα έρχονταν από την Ανατολή, τη 

Σικελία κλπ. Τους αγώνες διεύθυνε ο αγωνοθέτης τον οποίο όριζε η πόλη. 

Τον 1ο αιώνα µ. Χ. οι αγώνες µνηµονεύονται στην επιγραφή της Παµφυλίας. 

Μετά το κενό ενός αιώνα µνηµονεύονται για τελευταία φορά στις αττικές επιγραφές 

της περιόδου 200-242 µ. Χ. οι οποίες αναγράφουν τους αγωνοθέτες. Ο Ωρωπός είναι 

για τελευταία φορά υπήκοος των Αθηναίων οι οποίοι διοικούν το ιερό και τους 

αγώνες που διεξάγονταν εκεί. Οι νικητές των αγώνων ονοµάζονταν ιερόνικες και 

προς τιµή τους κατασκευάζονταν στήλες (Πετράκος, 1997).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούν λίγα στοιχεία για τον Αµφιάραο και θα 

γίνει ιστορική αναδροµή στο αµφιάρειο του Ωρωπού που αποτελεί το αντικείµενο της 

παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριµένα θα δοθούν στοιχεία για το πότε 

κατασκευάστηκε, από ποια µέρη αποτελείται, πώς πέρασε από τα χέρια των 

κατακτητών της πόλης του Ωρωπού, πώς εκείνοι το αντιµετώπισαν και πώς κατέληξε 

να είναι στις µέρες µας.  

Ο Αµφιάραος αποτελεί µία από τις πιο ευγενείς και σεβαστές µορφές της 

ελληνικής µυθολογίας (Σταθόπουλος, 2011). Ανήκε στους Αιολίδες και στον κύκλο 

των ηρώων του Άργους και των Θηβών. Το όνοµα του προέρχεται από το αµφι – 

αράοµαι που σηµαίνει ο πολύ προσευχόµενος, ιερός. ∆ιακρινόταν από ανδρεία, 

ευσέβεια και µαντική δύναµη (Εγκυκλοπαίδεια Υδρία, 1978). Ο Αµφιάραος ήταν 

ήρωας και µάντης που θεοποιήθηκε και λατρευόταν ως χθόνια θεότης σε πολλές 

περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχουν δύο απόψεις για την καταγωγή του Αµφιάραου. Η 

πρώτη υποστηρίζει ότι ο Αµφιάραος ήταν απόγονος του Μελάµποδος ενώ νεότερες 

παραδόσεις τον θεωρούν γιο του Απόλλωνα (Εγκυκλοπαίδεια δοµή, χ.χ.). Ο 

Αµφιάραος όπως θα δούµε και στη συνέχεια της εργασίας τιµήθηκε µέχρι τα 

τελευταία εθνικά χρόνια για τη µαντική του ικανότητα, την ευσέβεια και τη 

δικαιοσύνη (Εγκυκλοπαίδεια Παιδεία, χ.χ.).    

Ο πατέρας του ήταν ο Οικλής ενώ ο παππούς του ο Μελάµπους. Από τον 

παππού του φαίνεται ότι κληρονόµησε και την µαντική τέχνη όπως επίσης και τις 

θεραπευτικές του γνώσεις. Ο Αµφιάραος συµβασίλευσε στο Άργος έπειτα από τον 

Άδραστο του οποίου την αδελφή, που λεγόταν Εριφύλη, παντρεύτηκε. Όταν ο 

Πολυνείκης που διώχθηκε από τον Ετεοκλή πήγε στο Άργος ζητώντας βοήθεια ώστε 

να καταλάβει τη Θήβα ο Αµφιάραος αρνήθηκε επειδή το θεώρησε άδικο. Ακόµα 

αρνήθηκε εξαιτίας των µαντικών του ικανοτήτων. Με άλλα λόγια γνώριζε ότι όσοι 

συµµετείχαν σε αυτή την εκστρατεία θα σκοτώνονταν όλοι εκτός από τον Άδραστο 

και για αυτό το λόγο προσπάθησε να αποτρέψει και άλλους αρχηγούς (Σταθόπουλος, 

2011). 
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Ωστόσο ο Πολυνείκης χάρισε στη γυναίκα του Αµφιάραου το περιδέραιο της 

Αρµονίας και έπειτα από αυτή του την πράξη η Εριφύλη ανάγκασε το σύζυγο της να 

πάρει µέρος στην εκστρατεία µαζί µε άλλους έξι αρχηγούς. Πριν φύγει για την µάχη ο 

Αµφιάραος έδωσε εντολή στα παιδιά του Αµφίλοχο και Αλκµέωνα να εκδικηθούν τον 

θάνατο του όταν µεγαλώσουν. Ο Αλµέων όταν µεγάλωσε σκότωσε την µητέρα του. 

Μετά το τέλος της εκστρατείας κατά την οποία σκοτώθηκαν και ο Ετεοκλής και ο 

Πολυνείκης, ο Αµφιάραος έφυγε για την Αττική καταδιωκόµενος από τον 

Περικλύµενο που ήταν γιος του Ποσειδώνα. Από αυτή την καταδίωξη θα σκοτωνόταν 

αν ο ∆ίας δεν επενέβαινε ανοίγοντας χάσµα (τρύπα) στη γη µε κεραυνό. Το χάσµα 

αυτό είχε ως αποτέλεσµα να καταπιεί τον Αµφιάραο µε το άρµα του. Τα γεγονότα 

αυτά σύµφωνα µε ορισµένους συνέβησαν στη σηµερινή θέση του χωριού Άρµατος 

ενώ σύµφωνα µε άλλους στη θέση του ιερού του Αµφιάραου στον Ωρωπό. Η δεύτερη 

εκδοχή είναι και η πιθανότερη. Μέχρι την επικράτηση του χριστιανισµού οι άνθρωποι 

τιµούσαν τον Αµφιάραο για τις µαντικές του ικανότητες, την ευσέβεια και τη 

δικαιοσύνη και τον λάτρευαν σαν να ήταν Θεός (Σταθόπουλος, 2011).  

Ιερά του Αµφιάραου υπάρχουν σε πολλές πόλεις της Ελλάδας όπως για 

παράδειγµα στο Άργος, στη Σπάρτη, στην Αθήνα αλλά το πιο σπουδαίο από αυτά 

βρίσκεται στον Ωρωπό. Όπως θα δείξουµε και στη συνέχεια της εργασίας η ίδρυση 

του αµφιάρειου του Ωρωπού έγινε στο τέλος του 5ου π.Χ. αιώνα. Πρωτού όµως 

αναφερθούµε αναλυτικά στο αµφιάρειο του Ωρωπού θα πρέπει να δώσουµε µερικά 

στοιχεία για αυτή την πόλη (Σταθόπουλος, 2011).  

Στην Ιλιάδα του Οµήρου η περιοχή του Ωρωπού είναι γνωστή ως Γραία. Ο 

Θουκυδίδης ταύτισε την Ωρωπία µε την Γραία. Η λέξη Graeci που χρησιµοποιήθηκε 

για πρώτη φορά στην Κάτω Ιταλία φαίνεται ότι προέρχεται από τη λέξη Γραία και 

τους κατοίκους αυτής της περιοχής και η λέξη αυτή σηµαίνει «Έλληνες». Ο Ωρωπός 

ήταν ανεξάρτητο κρατίδιο που ιδρύθηκε στα προϊστορικά χρόνια πριν ακόµα ιδρυθεί 

η Ερέτρια. Με τον πέρασµα των χρόνων έπεσε στην κυριαρχία της Ερέτριας και το 

506µ.Χ. στην κατοχή της Αθήνας. Οι κάτοικοι του Ωρωπού έγιναν υπήκοοι των 

Αθηναίων αλλά δεν είχαν Αθηναίο διοικητή (Σταθόπουλος, 2011).  

Όταν ο Ωρωπός καταλήφθηκε από τους Ελευθεριάτες άρχισε η µεγάλη 

ανάπτυξη του αµφιαρείου, η ακτινοβολία και η φήµη του οποίου εξαπλωνόταν όχι 

µόνο στο Ελλαδικό χώρο αλλά και στους βαρβάρους. Εκείνη την περίοδο κάηκαν 
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κτίρια, στήθηκαν αγάλµατα, θέατρο, λουτρά κλπ. Επιπλέον θεσπίστηκαν να γίνονται 

κάθε χρόνο τα µικρά Αµφιάρεια ενώ κάθε πέντε χρόνια τα µεγάλα Αµφιάρεια. Κατά 

την διάρκεια των µεγάλων Αµφιαρείων τελούνταν γυµνικοί αγώνες αντάξιοι των 

∆ελφικών ή των Ίσθµιων που ποτέ όµως δεν έφθασαν την αίγλη των Ολυµπιακών 

Αγώνων (Σταθόπουλος, 2011).  

Μετά τη µάχη της Χαιρώνεια το 338π.Χ. ο Φίλιππος ο Μακεδών παραχώρησε 

τον Ωρωπό στους Αθηναίους. Έπειτα ο Ωρωπός γνώρισε νέα ακµή. Στο ιερό άρχισαν 

να γίνονται γιορτές και να προσφέρονται αφιερώµατα στον Αµφιάραο. Ο ∆ηµήτριος 

ο Πολιορκητής κατέστησε τον Ωρωπό ανεξάρτητο, ανέπτυξε το µαντείο αλλά και το 

θεραπευτήριο όπως και το ονειροµαντείο. Στο ονειροµαντείο αποκαλύπτονταν ο 

τρόπος θεραπείας του ασθενούς. Πιο συγκεκριµένα ο Αµφιάραος εµφανιζόταν µέσα 

στο όνειρο και έδινε θεραπευτικές εντολές αλλά και διαιτητικές συµβουλές στον 

ασθενή. Στο µαντείο του αµφιαρείου που το επισκέπτονταν τόσο άνθρωποι από όλα 

τα µέρη της Ελλάδας όσο και βάρβαροι δινόταν χρησµοί. Αυτό µπορεί να γίνει 

κατανοητό από τα αφιερώµατα που βρέθηκαν από τις ανασκαφές. Στο αµφιάρειο 

γίνονταν χρησιµοποιούνται φίδια για θεραπευτικούς σκοπούς ενώ λαµβάνουν χώρα 

και λουτροθεραπείας, φυτοθεραπείες κλπ. Ακόµα χρησιµοποιείται ο ελλέβορος για 

ελλεβοριασµούς (Σταθόπουλος, 2011).  

Επιπλέον εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκε το στάδιο και το θέατρο όπου 

διεξάγονταν θεατρικές παραστάσεις και ποιητικοί αγώνες. Ακόµα παίζονταν έργα 

διάσηµων Ελλήνων δραµατουργών όπως για παράδειγµα του Σοφοκλή, του Ευριπίδη, 

του Αισχύλου κλπ. Το 146 π.Χ. µε την Ρωµαιοκρατία εκεί που υπήρχε ζωή και δράση 

υπάρχει µια σιωπή. Αντί να αφιερώνονται αγάλµατα σε Έλληνες επιφανείς 

φιλοσόφους και ποιητές αφιερώνονται σε ρωµαίους αυτοκράτορες και στρατηγούς 

(Σταθόπουλος, 2011).  

Με την επικράτηση του Χριστιανισµού ο Αµφιάραος οδηγήθηκε στην 

αφάνεια. Εκτός από αυτό η έλλειψη πόρων για την συντήρηση του αµφιαρείου αλλά 

και το αραίωµα του πληθυσµού της Ελλάδας οδήγησαν το αµφιάρειο στην τελική του 

παρακµή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περιγραφή του Πλούταρχου που 

ανέφερε ότι µπορούσε κανείς να περπατά ώρες ολόκληρες στην Βοιωτία χωρίς να 

συναντήσει κάποιον άνθρωπο παρά µονάχα που και που κανένα βοσκό. Στις µέρες 

µας η περιοχή όπου παλιότερα λατρευόταν ο Αµφιάραος ως ήρωας, θεός, 
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θεραπευτής, µάντης, ως ο πιο σεβαστός και ευγενής άνδρας µεταξύ των Ελλήνων 

είναι πληµυρισµένη µε πλούσια βλάστηση (Σταθόπουλος, 2011).  

Μια προσωπικότητα όπως αυτή του Αµφιάραου δεν ήταν περίεργο που 

επηρέασε αρκετά τη λογοτεχνία και την τέχνη κατά τα πρώτα χρόνια. Τα πιο παλιά 

λογοτεχνικά έργα που ασχολούνται µε τους σχετικούς µύθους είναι τα κυκλικά έπη 

Θήβαις και Αµφιάρεω εξελασίη από τα οποία προέρχονται όλες οι ειδήσεις που 

χρησιµοποιήθηκαν στα µεταγενέστερα έργα. Ο Αµφιάραος διαδραµάτιζε σπουδαίο 

ρόλο στη Μελαµποδίαν του Ησιόδου και στην Εριφύλη του Στησιχόρου. Σε πολλά 

δραµατικά έργα εξάλλου είναι σηµαντική η παρουσία της προσωπικότητας και των 

µύθων του όπως στους Επτά επί Θήβας του Αισχύλου, στην αποσπασµατική Υψιπύλη 

και στην τραγωδία Φοίνισσαι του Ευριπίδη καθώς και στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή. 

Τραγωδίες σχετικές που όµως δεν διασώθηκαν έγραψαν και οι Καρκίνος και 

Κλεοφών, σατυρικό δράµα ο Σοφοκλής και κωµωδίες ο Αριστοφάνης, Πλάτων, 

Απολλόδωρος ο Καρύστιος και ο Φιλιππίδης. Ακόµα είναι άγνωστα τα έπη του 

Αντιµάχου και του Ανταγόρου από τα οποία πήρε πολλά στοιχεία ο Λατίνος ποιητής 

Στάτιος στο έπος του οποίου Θηβαΐς ο Αµφιάραος αποτελεί κεντρικό πρόσωπο 

(Πάπυρους Λαρούς Μπριτάνικα, 1981). 

 Όσον αφορά την τέχνη από την αρχαϊκή περίοδο παρουσιάζεται ο ήρωας σε 

όλα τα µεγάλα έργα όπως για παράδειγµα στη λάρνακα του Κυψέλου και στον θρόνο 

του Αµυκλαίου Απόλλωνος. Μια παράσταση της αναχώρησης του ήρωα επάνω σε 

κορινθιακό κρατήρα από το Cerveteri που σήµερα βρίσκεται στο Βερολίνο πιστεύεται 

ότι αντιγράφει την παράσταση της λάρνακας του Κυψέλου. Σε αυτήν ο ήρωας 

ντυµένος µε κορινθιακή πανοπλία, ετοιµάζεται να ανέβει στο άρµα του. Στρέφει όµως 

το κεφάλι προς τα πίσω για να δει για τελευταία φορά την οικογένεια του που τον 

αποχαιρετά. Το ίδιο θέµα βρίσκεται και σε µια υδρία από το Vulci και σε λήκυθο από 

το Cerveteri (Πάπυρους Λαρούς Μπριτάνικα, 1981). 

Το επεισόδιο που απεικονίζει περισσότερο η τέχνη της κλασικής και 

ελληνιστικής περιόδου είναι η στιγµή που το άρµα του Αµφιάραου πέφτει µέσα στο 

χάσµα της γης που άνοιξε ο κεραυνός του ∆ία. Τέτοια σκηνή υπάρχει πάνω σε ένα 

αττικό κρατήρα του 5ου π.Χ. αιώνα από τη Spina καθώς και σε πολλά ανάγλυφα και 

σαρκοφάγους που χρονολογούνται µέχρι και τον 2ο µ.Χ. αιώνα. Εξάλλου τη 

συµµετοχή του Αµφιαράου στο κυνήγι του Καλυδωνίου κάπρου απεικόνισε ο 
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µεγάλος γλύπτης του 4ου π.Χ. αιώνα. Σκόπας στην αετωµατική σύνθεση του ναού της 

Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα. Ενδιαφέρον είναι ακόµη πως στο αµφιάρειο του Ωρωπού 

ο Αµφιάραος ως θεραπευτής θεός έχει παρασταθεί στον τύπο του Ασκληπιού 

(Πάπυρους Λαρούς Μπριτάνικα, 1981). 

Πρωτού αναφερθούµε αναλυτικά στην αρχιτεκτονική του αµφιαρείου αλλά 

και στη θεραπευτική του ιδιότητα θα γίνει µικρή αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο 

θεραπεύονταν οι ασθενείς. Όποιος έµπαινε στο ιερό µε σκοπό να θεραπευτεί πλήρωνε 

δικαίωµα εισόδου και ως απόδειξη έπαιρνε µολυβένιο εισιτήριο µε ανάγλυφες τις 

µορφές του Αµφιάραου και της υγείας. Στη συνέχεια ο ασθενής που ήθελε χρησµό 

και κάθαρση έπρεπε να θυσιάσει στον Αµφιάραο ένα κριάρι πάνω στο νωπό δέρµα 

του οποίου κοιµόταν. Στο όνειρο του εµφανιζόταν ο Αµφιάραος και του έδινε 

συµβουλή για το πώς θα γινόταν καλά και πώς θα έλυνε το πρόβληµα που 

αντιµετώπιζε. Στη συνέχεια ο ασθενής θεραπευόταν και αφιέρωνε διάφορα 

αντικείµενα στο θεό. Τα αντικείµενα αυτά, τα αγόραζε από παρακείµενα µαγαζιά και 

επρόκειτο για πήλινα, αργυρά, χρυσά αγαλµατίδια, µικρογραφίες ποδιών, χεριών κλπ. 

Το συµβούλιο του ιερατείου µάζευε τα τιµαλφή και έπειτα από απόφαση που έπαιρνε 

τα έλιωνε µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν ως αντίτιµο για τις ανάγκες του ιερού 

(Σταθόπουλος, 2011).  

Σε αυτό το κεφάλαιο δόθηκαν στοιχεία για τη ζωή του Αµφιάραου όπως 

επίσης και για το ιερό του στην πόλη του Ωρωπού. Το ιερό του όπως ειπώθηκε 

ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. στην πόλη του Ωρωπού και έκτοτε πέρασε από τα χέρια 

των κατακτητών αυτής της πόλης. Στη σηµερινή εποχή ωστόσο φαίνεται ότι είναι 

εγκαταλελειµµένο. Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναλυθεί η αρχιτεκτονική του ιερού και 

πιο συγκεκριµένα στις κατηγορίες κτιρίων και στις κατόψεις.  
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Οι βάσεις από τα αναθηµατικά αγάλµατα. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα 

http://sokatzou.blogspot.com. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΟ ΑΜΦΙΑΡΕΙΟ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στο αµφιάρειο του Ωρωπού και πιο 

συγκεκριµένα στο πότε χτίστηκε, πού χτίστηκε, ποιες απόψεις ισχύουν για το χτίσιµο 

του και ποια είναι τα ευρήµατα από τις ανασκαφές του 1884. Με αυτόν τον τρόπο ο 

αναγνώστης εισάγεται στο θέµα ώστε στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο να περιγραφούν 

αναλυτικά τα ευρήµατα από τις αρχαιολογικές ανασκαφές.  

 

 

Ο ναός του Αµφιάραου. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα http://sokatzou.blogspot.com. 

 

Το αµφιάρειο ήταν το ιερό που είχε ιδρυθεί προς τιµή του Αµφιάραου 

(Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή, χ.χ.). Ιερά προς τιµή του Αµφιάραου υπήρχαν στο Άργος, τη 

Σπάρτη, την Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας (Εγκυκλοπαίδεια Παιδεία, 

χ.χ.). Το πιο σπουδαίο από αυτά βρισκόταν στον Ωρωπό στην τοποθεσία όπου 

βρίσκεται σήµερα το σηµερινό χωριό Κάλαµος (Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή, χ.χ.). Η 

τοποθεσία στην αρχαιότητα ονοµαζόταν Ψωφίς και σήµερα Μαυροδήλεσι 

(Εγκυκλοπαίδεια Παιδεία, χ.χ.). Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται είναι ειδυλλιακή 

και σε αυτή υπάρχει µια κατάφυτη χαράδρα (Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρους Λαρούς 

Μπριτάνικα, 1981). Βρίσκεται κοντά σε πηγή από την οποία είχε ξαναεµφανιστεί 

θεός πλέον ο Αµφιάραος. Το αµφιάρειο του Ωρωπού θεωρείτο σπουδαίο θεραπευτικό 

και µαντικό κέντρο. Λειτούργησε από την αρχαϊκή περίοδο ως την εποχή που έσβησε 

η αρχαία θρησκεία, µετά τα διατάγµατα των βυζαντινών αυτοκρατόρων 

(Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή, χ.χ.). 
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Το αµφιάρειο του Ωρωπού πρέπει να προήλθε από τη λατρεία του Αµφιάραου 

στη Θήβα (Εγκυκλοπαίδεια Παιδεία, χ.χ.). Η περιοχή του αµφιαρείου υπήρξε 

αντικείµενο πολλών αγώνων µεταξύ των Αθηναίων και των Βοιωτών. Στις αρχές του 

5ου π.Χ. αιώνα είχε προσαρτηθεί στην Αττική. Το 412 την πήραν οι Βοιωτοί και την 

είχαν για αρκετό καιρό. Η διαµάχη αυτή έχει σαν βασική αιτία το γεγονός ότι από 

εκεί ήταν εύκολη η διαµετακίνηση του εµπορίου µε την Εύβοια. Το µαντείο είχε 

κάποια σχέση µε το µαντείο του Αιγύπτιου Άµµωνα αφού υπήρχαν «θιασώται» του 

Άµµωνα στην Αττική που η λατρεία του συνδεόταν µε αυτή του Αµφιαράου. Η 

λατρεία του Αµφιάραου είχε φτάσει µέχρι την αποικία του Βυζαντίου και αυτό 

µπορεί να γίνει αντιληπτό από τον Κροίσο που έστειλε δώρα και ζήτησε µαντεία. 

Ακόµα ο Μαρδόνιος όπως και άλλοι βασιλείς ζήτησαν µαντείες και δώρισαν 

αγάλµατα. Οι πρώτες πληροφορίες για το ιερό ανάγονται στις τελευταίες δεκαετίες 

του 5ου π.Χ. αιώνα. Ο Αριστοφάνης στην κωµωδία του Αµφιάρεως δίνει την πρώτη 

σαφή µαρτυρία για την ύπαρξη και τη λειτουργία του (Πάπυρους Λαρούς 

Μπριτάνικα, 1981).  

Ο Παυσανίας υποστήριξε ότι πρώτα οι κάτοικοι του Ωρωπού θεοποίησαν τον 

Αµφιάρειο και ίδρυσαν ναό προς τιµήν του. Αργότερα µετέδωσαν τη λατρεία του και 

στους άλλους Έλληνες. Αυτό όµως δεν είναι αληθές. Ωστόσο πρώτα οι κάτοικοι του 

Ωρωπού έδωσαν επίσηµο τόνο στη λατρεία του µε την ίδρυση ενός µεγάλου ιερού 

και την καθιέρωση αγώνων προς τιµή του. Στη συνέχεια µε την αύξηση της λάµψης 

του συγκεκριµένου ιερού και την παρακµή των άλλων δηµιουργήθηκε η άποψη που 

εξέφρασε ο Παυσανίας. Ακόµα ο Στράβων δέχθηκε την άποψη της µεταφοράς της 

λατρείας του θεού από την Κνωπία στον Ωρωπό. Όµως αυτό δεν µπορεί να 

αποδειχθεί (Πάπυρους Λαρούς Μπριτάνικα, 1981). 

Η ακριβής χρονολογία της καταστροφής του Αµφιαρείου δεν είναι γνωστή µε 

βάση όµως τα ανασκαφικά δεδοµένα θα µπορούσε να τοποθετηθεί στα χρόνια του 

Θεοδοσίου ή του Ιουστιανιανού οπότε µε την επικράτηση της νέας θρησκείας, τα 

µεγαλύτερα ιερά της αρχαιότητας καταστράφηκαν. Στις µέρες µας είναι ένας από 

τους ωραιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής. Μερικά µνηµεία 

διατηρούνται σε καλή κατάσταση ενώ σε άλλα έχουν γίνει αναστηλώσεις µε 

αποτέλεσµα σε συνδυασµό µε το εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον, να µπορεί ο 

σηµερινός επισκέπτης να νιώσει λίγο από το δέος που αισθάνονταν οι πιστοί του 

Αµφιαράου στην αρχαιότητα. Ακόµη στο µικρό µουσείο του ιερού έχουν 



26 

 

συγκεντρωθεί διάφορα αρχιτεκτονικά µέλη των κτιρίων και όλα τα κινητά ευρήµατα 

του (αναθηµατικά ανάγλυφα, αγάλµατα, επιγραφές και άλλα αφιερώµατα) 

χαρακτηριστικά της φύσης του ιερού και της λατρείας που γινόταν σε αυτό 

(Πάπυρους Λαρούς Μπριτάνικα, 1981).  

Κύριες πηγές πληροφοριών για τη µορφή του ιερού, τη διοίκηση και τη 

λειτουργία του καθώς και για τις διαδικασίες της λατρείας και της θεραπείας των 

ασθενών αποτελούν οι πληροφορίες των αρχαίων συγγραφέων, τα µνηµεία που 

αποκαλύφθηκαν στις ανασκαφές και ιδιαίτερα οι επιγραφές εκ των οποίων η πιο 

σηµαντική είναι ο «ιερός νόµος» που δηµοσιεύτηκε στις Inscriptiones Grecae. Έπειτα 

από την ανασκαφή του 1884, στην οποία βοήθησαν οι περιγραφές του Παυσανία 

(Εγκυκοπαίδεια Παιδεία, χ.χ.), στο αµφιάρειο του Ωρωπού αποκαλύφθηκαν: 

• Ερείπια δωρικού ναού του 4ου π.Χ. αιώνα (στη θέση του παλαιότερο 

και µικρότερου ναού) όπου υπήρχε το λατρευτικό άγαλµα του θεού 

• Στενόµακρος βωµός που ήταν χωρισµένος σε πέντε µέρη (µοίρες) 

αφιερωµένα σε διάφορους θεούς και ήρωες 

• «θέατρον το κατά βωµόν», τοξοειδή πώρινα σκαλιά από όπου οι 

προσκυνητές παρακολουθούσαν τις θυσίες 

• Στοά (εγκοιµητήριον) ανοιχτή µόνο στη νότια πλευρά της 

• Αναστηλωµένο σήµερα, µικρό αλλά κοµψό θέατρο που κτίστηκε το 2ο 

ή 1ο π.Χ. αιώνα όπως δείχνουν οι επιγραφές. Σε εκείνο το µέρος 

υπήρχε και παλιότερα σκηνή µε ξύλινο προσκήνιο ίσως από το τέλος 

του 4ου π.Χ. αιώνα. 

• Νότια του βωµού υπήρχε η ιερή (ιαµατική) πηγή του Αµφιαράου. 

• Νοτιοανατολικά ο «ανδρείος λουτρών» που αποτελούνταν από 

τέσσερα πλακόστρωτα δωµάτια. 

• Βορειοανατολικά ερείπια ρωµαϊκών λουτρών «γυναικείος λουτρών». 

• Στη δεξιά όχθη της χαράδρας υπήρχαν διάφορα βοηθητικά κτίρια, 

υδραγωγεία, στέρνες, ξενώνες κ.α. (Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή, χ.χ., 

σελ.16). 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφηκαν γενικά στοιχεία για το αµφιάρειο του 

Ωρωπού όπως για παράδειγµα πότε και σε ποια τοποθεσία κτίστηκε. Ακόµα 
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περιγράφονται συνοπτικά τα ευρήµατα που αναδείχθηκαν από τις αρχαιολογικές 

ανασκαφές του 1884. Αυτά τα ευρήµατα θα αναλυθούν στο επόµενο κεφάλαιο. 

 

Σχεδιάγραµµα του Αµφιαρείου. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα http://9gym-

acharn.att.sch.gr.  
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Αναπαράσταση του ναού του Αµφιάραου. Στο πλάι διακρίνεται ενεπίγραφο 

βάθρο όπου είχε στηθεί έφιππος ανδριάντας του Ρωµαίου στρατηγού Σύλλα, ο οποίος 

είχε δώσει οικονοµικά προνόµια στο Αµφιαράειο. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα 

http://9gym-acharn.att.sch.gr.  

 

 

Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κανείς µπαίνοντας στο χώρο. Φωτογραφία από την 

ιστοσελίδα http://www.vfrh.net.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στη διοίκηση του ιερού ή µε άλλα 

λόγια στους ιερείς αυτού και στη θεραπεία των ασθενών και στον τρόπο µε τον οποίο 

πραγµατοποιούνταν.  

 

5.1. Η διοίκηση του ιερού 

Επικεφαλής της διοίκησης του ιερού ήταν ο ιερεύς του οποίου την έκταση της 

δικαιοδοσίας και τις υποχρεώσεις έναντι του ιερού καθορίζει ο ιερός νόµος ΕΠ αρ.39. 

σύµφωνα µε την επιγραφή αυτή ο ιερεύς υποχρεώνεται να βρίσκεται στο ιερό από το 

τέλος του χειµώνα µέχρι την εποχή άροσης. Σε αυτό το διάστηµα δεν δικαιούται να 

απουσιάζει πέρα των τριών συνεχόµενων ηµερών και η συνολική παραµονή του στο 

ιερό κατά το διάστηµα ενός µήνα δεν δύναται να είναι µικρότερη των δέκα ηµερών 

(Πετράκος, 1997). 

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης ασεβήσει εντός του ιερού είτε είναι 

ξένος είτε κάτοικος του Ωρωπού ο ιερεύς έχει το δικαίωµα να του επιβάλει πρόστιµο 

µέχρι πέντε δραχµές και να κρατήσει ατοµικά αντικείµενα του ενόχου ως ενέχυρο 

µέχρι πληρωµής του προστίµου. Εφόσον το πρόστιµο πληρωθεί γίνεται η κατάθεση 

του στο θησαυρό παρουσία του ιερέα. Ο θησαυρός αυτός, το ταµείο του ιερού, 

υπήρχε και σε άλλα ιερά της Ελλάδας. Ο ιερέας είχε επίσης δικαίωµα να δικάζει 

ιδιωτικά αδικήµατα τα οποία γίνονταν στο ιερό µέχρι ποινής τριών δραχµών, για τα 

µεγαλύτερα αρµοδιότητα είχαν οι αρµόδιες αρχές. Για όσα αδικήµατα πράττονταν 

εντός του ιερού η αγωγή έπρεπε να γίνει εντός της ηµέρας, σε περίπτωση δε που ο 

αντίδικος δεν αποδεχόταν συµβιβασµό η δίκη διεξάγονταν την επόµενη ηµέρα. 

Το αξίωµα του ιερέα ήταν τόσο σηµαντικό ώστε οι κάτοικοι του Ωρωπού 

χρονολογούσαν τα ψηφίσµατα τους από τους ιερείς, ενίοτε πρόσθεταν το όνοµα του 

άρχοντα του Ωρωπού ή και του άρχοντα του κοινού των Βοιωτών. Πολλές φορές 

επειδή υπήρχαν περισσότεροι του ενός ιερέα µε αυτό το όνοµα γίνονταν διακρίσεις 

στις επιγραφές. Το αξίωµα του ιερέα ήταν ετήσιο. Μετά τη λήξη της θητείας του ενός 

αναλάµβανε νέος. Το αξίωµα του ιερέα αναλάµβανε πάντα ένας σηµαίνων πολίτης 
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της πόλης του Ωρωπού που είτε ήταν διακεκριµένος πολιτικός, πλούσιο ή γόνος 

µεγάλης και αρχαίας οικογένειας. 

Όταν ο ιερέας βρισκόταν στο ιερό έλεγε αυτός τις ευχές και έθετε στο βωµό 

τα προσφερόµενα προς θυσία των ιδιωτών σε περίπτωση όµως που απουσίαζε αυτά 

τα έπραττε ο ίδιος ο ενδιαφερόµενος. Τις δηµόσιες θυσίες ήταν υποχρεωµένος να 

κάνει αυτός οπωσδήποτε. Από τα σφαγεία λάµβανε το δέρµα και µια ωµοπλάτη και 

στις γιορτές λάµβανε µία ωµοπλάτη από τα σφαγεία των δηµόσιων θυσιών της πόλης 

εξαιτίας του ότι αυτές οι θυσίες ήταν πολλές. 

Κατά γενικό κανόνα οι ιερείς του Αµφιαράου ήταν κάτοικοι του Ωρωπού και 

κατά τις περιόδους της αθηναϊκής κατοχής τη διοίκηση του ιερού είχαν οι Αθηναίοι 

που διόριζαν και ιερείς Αθηναίους όπως για παράδειγµα τον Αντικράτη και το 

Φυλάσιο. Ακόµα υπήρχε η συνήθεια οι ιερείς των οποίων η θητεία έληξε να 

προσφέρουν ανάθηµα στο θεό όπως η σκηνή και τα θυρώµατα του θεάτρου ή οι 

θρόνοι της ορχήστρας.  

Αναπληρωτής του ιερέα ήταν ο νεωκόρος του οποίου κύρια καθήκοντα ήταν η 

φύλαξη του ιερού, η διατήρηση της καθαριότητας σε αυτό και η φροντίδα για την 

κάθαρση των προσκυνητών. Κατά τον ιερό νόµο είχε τη φροντίδα του ιερού και των 

επισκεπτών. Παρίστατο στην κατάθεση της απαρχής ή µε άλλα λόγια του χρηµατικού 

ποσού εννέα οβολών το οποίο υποχρεωνόταν να καταβάλει όποιος επιθυµούσε να 

θεραπευθεί από τον θεό. Έγραφε επίσης το όνοµα του µέλλοντος να κοιµηθεί στο 

κοιµητήριο «εν πετεύροι» δηλαδή στην πινακίδα των ανακοινώσεων η οποία 

βρισκόταν στην κοινή θέα προς ενηµέρωση του κοινού. 

Ο σπονδοφόρος ήταν ειδικό ιερατικό αξίωµα στο ιερό. Στις επιγραφές του 

Ωρωπού εµφανίζεται µόνο δύο φορές. Στην πρώτη τιµάται ο ∆ηµογένης που είναι 

υιός του ιερέα Ευβιότου, σπονδοφόρος στο ιερό για τις δωρεές του στην επισκευή του 

ναού. Στη δεύτερη δύο σπονδοφόροι Αθηναίοι που ήταν αδέλφια και ανάθεταν 

αγάλµατα στο θεό µετά τη λήξη της θητείας τους. Για τις σπονδές υπήρχε στο ναό επί 

της τραπέζης, χρυσή φιάλη στην οποία υπάρχει η επιγραφή µε αριθµό 45 (Πετράκος, 

1997). 

Η συντήρηση και η λειτουργία του ιερού, η κατασκευή οικοδοµηµάτων, η 

µισθοδοσία των υπαλλήλων προϋποθέτουν δαπάνες που κατέβαλλε η πόλη. Αλλά και 
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το ιερό είχε συµµετοχή καθώς τα εισοδήµατα του ήταν σηµαντικά από τα πρόστιµα 

και τις ποινές των επισκεπτών, αρχής γενοµένης των εννέα οβολών του χρηµατικού 

ποσού δηλαδή µε τα χρυσά ή αργυρά νοµίσµατα τα οποία έρριπταν οι ασθενείς στην 

πηγή µετά τη θεραπεία τους και των προσόδων των καπηλείων της δεξιάς όχθης. 

Εκτός από αυτά υπήρχαν και τα εισοδήµατα από τους αγρούς του ιερού οι οποίοι 

ανήκαν στο θεό και ήταν απαραβίαστοι. Όταν κατά τα χρόνια του Σύλλα οι 

εισπράκτορες των φόρων θέλησαν να φορολογήσουν αυτούς τους αγρούς η ρωµαϊκή 

σύγκλητος εδέχθη σχετική αίτηση του Ωρωπού και επικύρωσε προγενέστερη 

απόφαση του Σύλλα. 

 

5.2. Η θεραπεία των ασθενών 

Οι κυριότερες πηγές της γνώσης για τον τρόπο θεραπείας των ασθενών στο 

Αµφιάρειο προέρχονται από την περιγραφή του ιερού του Παυσανία και δεν είναι 

άλλες από την επιγραφή αυτού και το βίο του Απόλλωνα Τυανέως (Πετράκος, 1997).  

Αυτός που επρόκειτο να θεραπευθεί πλήρωνε δικαίωµα εισόδου στο ιερό, 

λάµβανε δε ίσως ως απόδειξη µολύβδινο εισιτήριο µε ανάγλυφες τις µορφές του 

Αµφιαράου και της Υγιείας. Στη συνέχεια ο ασθενής ακολουθούσε το καθιερωµένο 

τυπικό για να καταστεί δυνατή η λήψη χρησµού και να ακολουθήσει θεραπευτική 

αγωγή. Απαραίτητη ήταν η φάση της θυσίας όπως αποδεικνύει και ανάγλυφο που 

προέρχεται από το ιερό και αναπαριστά κριό και χοίρο να οδηγούνται στη θυσία. Την 

επόµενη φάση της εγκοίµησης αποδεικνύει ανάγλυφο από το ιερό, ανάθηµα του 

Ωρωπίου Αρχίνου µε την παράσταση της θεραπείας ασθενούς κατά τη διάρκεια της 

εγκοίµησης. Στο µέσο της παράστασης ο ασθενής κοιµάται ενώ το φίδι βρίσκεται στο 

δεξιό του ώµο όπου προφανώς έπασχε ο Αρχίνος. Από αυτό το ανάγλυφο και από 

άλλα µνηµεία και πηγές γίνεται φανερό ότι τα ιερά φίδια διαδραµάτιζαν σηµαντικό 

ρόλο στο ιερό ώστε να προκαλέσουν και τον Αριστοφάνη να ειρωνευτεί για τη 

θεραπευτική δραστηριότητα του θεού µέσω αυτών.  

Ο καθαρµός του µέλλοντος να λάβει χρησµό γινόταν µέσω της θυσίας 

κριαριού. Στη συνέχεια λάµβαναν οι ασθενείς θέση στο εγκοιµητήριο και ανέµεναν 

το όνειρο στο οποίο θα εµφανιζόταν ο θεός. Οι ασθενείς κοιµόταν πάνω στο νωπό 
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δέρµα του κριαριού που είχαν θυσιάσει. Η εγκοίµησης γινόταν στο ειδικό κτήριο του 

ιερού και ξεχωριστά για τους άντρες και τις γυναίκες.  

Οι υποχρεώσεις του πιστού συνεχίζονταν και µετά τη θεραπεία στη λήψη 

χρησµού. Συνήθεια που υπάρχει ακόµα και στις µέρες µας ήταν η αφιέρωση µετά τη 

θεραπεία αναθήµατος. Άλλοτε ήταν το ανάγλυφο του Αρχίνου, άγαλµα ολόκληρο ή 

πλαστική απεικόνιση του πάσχοντος µέλους. Τα περισσότερα ωστόσο ήταν 

µικρογραφίες από µέταλλο, χρυσό, άργυρο ή χαλκό των θεραπευµένων µελών. Εκτός 

αυτών τα οποία ονοµάζονταν τύπια ήταν δυνατό να αφιερωθούν και άλλα πολύτιµα 

αντικείµενα όπως για παράδειγµα αγγεία ή νοµίσµατα. Αυτά τα αφιερώµατα, 

αργυρώµατα όπως ήταν γνωστά στους αρχαίους φυλάσσονταν στο ναό τον οποίο και 

διακοσµούσαν. Άλλα ήταν τοποθετηµένα επί της τραπέζης του Αµφιαράου, άλλα 

κρεµιόταν από τους τοίχους, άλλα κρεµιόταν µεταξύ των εσωτερικών κιόνων του 

ναού. Από τα αναρίθµητα πολύτιµα αφιερώµατα κανένα δεν διασώθηκε µέχρι σήµερα 

εκτός από µια µικρογραφία αριστερού χεριού µήκους 0,06 µέτρων. Αυτό οφείλεται 

στο ότι κατά καιρούς τα αφιερώµατα αυτά τα µετέβαλλαν σε νέα αναθήµατα είτε τα 

πουλούσαν ως πολύτιµα µέταλλα για να επωφεληθεί το ιερό. 

Άλλες πληροφορίες για τη θεραπεία των ασθενών και τη λατρεία του θεού δεν 

υπάρχουν. Από τις µαρτυρίες του Παυσανία γίνεται γνωστό ότι το λατρευτικό άγαλµα 

του Αµφιαράου ήταν λευκό. Εντός του ναού υπήρχε η τράπεζα η οποία αναφέρθηκε 

και προηγουµένως και πάνω σε αυτή ήταν τοποθετηµένη η χρυσή φιάλη µε την οποία 

έκανε σπονδές ο ιερέας. Την ύπαρξη της την γνωρίζουµε από την επιγραφή µε αριθµό 

45 η οποία προβλέπει την αντικατάσταση της λόγω της µεγάλης φθοράς της 

(Πετράκος, 1997). 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο Αµφιάρειο όµως δεν κατέφευγαν µόνο 

ασθενείς. Πολλές φορές ζητούνταν η συνδροµή του θεού σε πολιτικά ή άλλα 

ζητήµατα.   

 

Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε λόγος τόσο για τη διοίκηση του ιερού όσο και για 

το πώς πραγµατοποιούνταν η θεραπεία των ασθενών που επισκέπτονταν το ιερό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγραφεί το αµφιάρειο του Ωρωπού και πιο 

συγκεκριµένα τα τµήµατα από τα οποία αποτελείται. Τα τµήµατα αυτά είναι τα 

γυναικεία λουτρά, η στοά, το θέατρο, το ανάληµµα, ο µικρός ναός, ο βωµός, το 

θέατρο του βωµού, ο µεγάλος ναός, η ιερά πηγή, η κρήνη, τα ανδρικά λουτρά, η 

γέφυρα και η δεξιά όχθη. 

 

6.1. Τα γυναικεία λουτρά 

Τα γυναικεία λουτρά είναι το πρώτο κτίριο που µπορεί να συναντήσει κανείς 

µπαίνοντας στο ιερό από την αριστερή πλευρά. Κτίστηκαν σε δύο περιόδους. Η 

πρώτη περίοδος ήταν κατά τη διάρκεια του 4ου π. Χ. αιώνα. Κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου κτίστηκε ένα τετράγωνο κτίριο του οποίου η κάθε πλευρά ήταν 16,67 

µέτρα. Στην ανατολική πλευρά των γυναικείων λουτρών βρίσκονται η ευθυντηρία, ο 

τοιχοβάτης και ο δόµος.  

Η ευθυντηρία διακρίνεται σε ορισµένα σηµεία της ανατολικής πλευράς και 

στο εσωτερικό του δωµατίου της νοτιοδυτικής γωνίας. Ο τοιχοβάτης είναι 

κατασκευασµένος από σκληρό τιτανόλιθο. Στην επιφάνεια του σώζονται, όπως 

φαίνονται στο νοτιοδυτικό του τµήµα, τα µοχλοβόθρια για την τοποθέτηση του άνω 

δόµου. Εξωτερικά οι λίθοι είναι εντελώς επεξεργασµένοι και κατά την άνω επιφάνεια 

ενώ εσωτερικά η όψη τους είναι λιγότερο επεξεργασµένη και δεν βρίσκεται πάντα σε 

ευθεία. Οι γωνιόλιθοι του τοιχοβάτη συνδέονται µεταξύ τους µε συνδέσµους από 

σίδερα. Ο δόµος παρουσιάζει χρωµατική ποικιλία εξαιτίας της εναλλαγής των 

λιθοπλίνθων κίτρινων και κυανών.  

Η είσοδος βρίσκεται προς τη νότια πλευρά που βρίσκεται προς το χείµαρρο. Η 

εξωτερική πλευρά των τοίχων είχε κονίαµα τόσο για την καλύτερη εµφάνιση αλλά 

και για να προστατεύεται από την βροχή. Οι πέτρινοι τοίχοι του κτίσµατος δεν 

επέτρεπαν για λόγους στατικούς την ύπαρξη λίθινης αρχιτεκτονικής διακόσµησης. 

Γύρω όµως από αυτούς βρίσκονται διασκορπισµένα αρχιτεκτονικά µέλη, τµήµατα 

επιστυλίων και πλάκες ανάγλυφων ασπίδων. Η έλλειψη πληροφοριών για τον τόπο 
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που βρίσκονται δεν επιτρέπει να διατυπωθεί η υπόθεση για την πιθανή θέση τους. 

Γύρω από το κτίριο υπάρχει διάδροµος που αποµονώνει την πίσω πλευρά του κτιρίου 

από τον λόφο και το προστατεύει επίσης από τα ρέοντα ύδατα σε περίπτωση βροχής. 

Αυτό πραγµατοποιούνταν τόσο στο ναό όσο και στη στοά. Ωστόσο παραµένει 

άγνωστη η περίοδος κατά την οποία το κτίριο σταµάτησε να χρησιµοποιείται. 

Αποκαλύφθηκε εξαιτίας των παρασυρόµενων χωµάτων από την βροχή. 

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε κατά τους πρώτους αιώνες µ. Χ. και ίσως µετά 

την καταστροφή της στοάς κτίστηκαν πάνω στα ερείπια του τετράγωνου κτιρίου 

θέρµαι. Τα ερείπια αυτού του κτιρίου λεηλατήθηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι οι 

πέτρες που χρησιµοποιήθηκαν στον τελευταίο δόµο στη νότια πλευρά και επιπλέον 

στο µισό τµήµα της ανατολικής έλειπαν χωρίς όµως αυτό να υπαγορεύεται από τη 

νέα µορφή του κτιρίου. Αντίθετα το βόρειο µισό τµήµα του οικοδοµήµατος 

προστατεύθηκε από τις µεγάλες επιχώσεις και ιδιαίτερα το βορειοανατολικό τµήµα 

που έµεινε εντελώς αχρησιµοποίητο. Οι ογκόλιθοι που υπάρχουν σε αυτό τον χώρο 

προέρχονται από το ανάληµµα στην πίσω πλευρά του κτηρίου. Στις αρχαίες αυτές 

επιχώσεις οφείλεται η διάταξη των δωµατίων της δυτικής πλευράς του εξεταζόµενου 

οικοδοµήµατος σε βαθµίδες. Το δάπεδο του βορειοδυτικού δωµατίου στο οποίο 

βρίσκεται η είσοδος είναι κατά 1,35 µέτρα χαµηλότερο από το δάπεδο του επόµενου 

δωµατίου που βρίσκεται προς το βορρά. Η σηµαντική αυτή επίχωση παρέχει την 

ελπίδα ότι σε µελλοντική ανασκαφή θα φανούν αρχιτεκτονικά στοιχεία τα οποία θα 

διαφωτίσουν τη µορφή του παλαιότερου οικοδοµήµατος.  

Οι θέρµαι αποτελούνται από επτά χώρους που σχηµατίζουν το γράµµα L. Η 

είσοδος βρίσκεται στη δυτική πλευρά. Η θέση της δεν είναι σε ευνοϊκό σηµείο γιατί η 

κίνηση των ανθρώπων εµποδίζονταν από τη στενότητα των θερµών και της στοάς του 

διαδρόµου. Η στοά όµως την εποχή εκείνη ήταν κατεστραµµένη. Εξαιτίας της 

επιχώσεως του διαδρόµου µέχρι το ύψος του κατωφλιού των θερµών δεν 

εντοπίζονταν δυσκολίες και η είσοδος στο κτίριο γινόταν µε άνεση. 

Από την είσοδο της δυτικής πλευράς µπορούσε να εισέλθει κανείς στο 

δωµάτιο που είχε διαστάσεις 3,90 Χ 4,414 µέτρα, γύρω από το οποίο υπήρχαν κτιστά 

θρανία για να κάθονται οι λουόµενοι. Το θρανίο που βρισκόταν στην βόρεια πλευρά 

ήταν στρωµένο µε µαρµάρινες πλάκες µε υλικό το οποίο εκείνη την εποχή συχνά το 

χρησιµοποιούσαν για ορθοµαρµαρώσεις ή στρώσεις δαπέδων. Σε πολλά σηµεία των 
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τοίχων επίσης σώζονται λείψανα κονιάµατος. ∆ύο βαθµίδες προς τη βόρεια πλευρά 

του δωµατίου υπάρχει ένας στενός διάδροµος, δυτικά του οποίου υπάρχει µικρός 

χώρος διαστάσεων 1,48 Χ 2,30 µέτρα που δεν ανοίγει από πουθενά. Σε αυτούς τους 

τοίχους σώζονται λείψανα κονιάµατος. Η έλλειψη εισόδου στο χώρο οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι ο χώρος χρησιµοποιούνταν ως δεξαµενή. Βόρεια της δεξαµενής 

υπάρχει στενός χώρος πλάτους  0,65 µέτρων που είναι ανοικτός προς το διάδροµο. 

Στο τέρµα του διαδρόµου µπορεί κανείς να ανέβει σε δύο νέες βαθµίδες και 

πιο συγκεκριµένα σε ένα µεγάλο δωµάτιο διαστάσεων 6 Χ 6,60 µέτρων. Το δωµάτιο 

αυτό έφερε κονίαµα στους τοίχους και στην ανατολική πλευρά είχε κτιστό θρανίο. 

Στο βόρειο τοίχο υπάρχει προσαρτηµένο ορθογώνιο κτιστό βάθρο στο οποίο είχε 

ενσωµατωθεί παλιότερα αρχιτεκτονικό υλικό. Ο τρόπος της κατασκευής του δείχνει 

ότι δεν ήταν δυνατό να χρησιµοποιηθεί ως αντήρις τους αναλήµµατος και δεν 

φαίνεται ότι υπήρχε ανάγκη για κάτι τέτοιο.  

Επιστρέφοντας στο δωµάτιο της εισόδου εισέρχεται κανείς από τις πόρτες της 

νότιας πλευράς, στο γωνιαίο µικρό δωµάτιο διαστάσεων 2,65 Χ 4,03 µέτρων. Η 

ανασκαφή του Λεονάρδου αποκάλυψε την ευθυντηρία του παλιού κτιρίου και από 

αυτό φαίνεται ότι δεν ανήκε στη δεύτερη περίοδο του οικοδοµήµατος. Η πόρτα στην 

ανατολική πλευρά του δωµατίου αυτού οδηγεί σε δύο συνεχόµενα δωµάτια. Το 

πρώτο έχει διαστάσεις 3,77 Χ 5 µέτρα περίπου και το δεύτερο είναι λίγο λιγότερο. τα 

δωµάτια αυτά χρησιµοποιούνταν ως λουτρά.  

Στην νοτιοανατολική γωνία µπορεί κανείς να αντικρίσει µια µικρή επέκταση 

των εγκαταστάσεων έξω από τα όρια του παλιού κτιρίου. Ακόµα υπάρχουν δύο χώροι 

προς τη νότια πλευρά. Στη νότια πλευρά υπάρχει µαρµάρινο θρανίο που στηρίζεται 

σε νεότερο υπόβαθρο που είναι κατασκευασµένο από κοινές πέτρες. Στη στενή 

µπροστινή όψη υπάρχει η επιγραφή, µε γράµµατα του 4ου π. Χ. αιώνα 

«Κηφισόδω[ρος-----]». Το πρόσωπο αυτό είναι πιθανότατα γνωστό στο ιερό ως 

Κηφισόδωρος Μειδίου Αναγυράσιος (Πετράκος, 1997). 

Η µετρατροπή του παλιού τετράγωνου κτηρίου σε θέρµες χρονολογείται 

στους πρώτους αιώνες µ. Χ. Οι τοίχοι είναι κτισµένοι από πέτρες και κατεστραµµένα 

οικοδοµήµατα του ιερού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα τµήµατα του 

θρανίου της στοάς. Η όλη εµφάνιση αποδεικνύει την φτώχεια και την προσπάθεια 

συντήρησης µιας κατάστασης. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ακόµα ότι οι θέρµες 
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ήταν η τελευταία κατασκευή του ιερού. Η τελευταία χρονολογική ένδειξη για τη 

χρησιµοποίηση του κτιρίου εντοπίζεται στα νοµίσµατα των αυτοκρατόρων 

Αυρηλιανού (270 – 275 µ. Χ.), Πρόβου (276 µ. Χ.) και Νουµεριανού (283 – 284 µ. 

Χ.).  

Μετά την καταστροφή των θερµών ο χώρος δεν έµεινε αχρησιµοποίητος. Ενώ 

ο προσδιορισµός της δεύτερης φάσης του οικοδοµήµατος είναι καλά τεκµηριωµένος 

υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε τον αρχικό προορισµό του κτιρίου. Η γνώµη που 

επικρατεί σχετίζεται µε το γεγονός ότι το τετράγωνο κτίριο ήταν τα γυναικεία 

λουτρά. Ως ανδρικά λουτρά θεωρούνται αυτά που βρίσκονται ανατολικά από την ιερά 

πηγή. Με αφετηρία αυτό το σηµείο προκύπτει το συµπέρασµα ότι τα γυναικεία 

λουτρά βρίσκονταν ανατολικότερα και αφού το τετράγωνο κτίριο κατά την τελευταία 

φάση χρησίµευε ως λουτρό πιθανό είναι να ήταν αυτή η χρήση του και τότε που 

κατασκευάστηκε. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν έχουν εντοπιστεί άλλα ερείπια από άλλο 

οικοδόµηµα που να µπορούσαν να εκπληρώσουν αυτό το σκοπό. Η άποψη του Roux 

για πιθανή ύπαρξη ανδρικών λουτρών δυτικά του ναού δεν ανταποκρίνεται στα 

αποτελέσµατα καθορισµού του χώρου στο σηµείο εκείνο και από την µικρή 

ανασκαφή. Γενικότερα πάντως η διαµόρφωση του εδάφους δεν επιτρέπει την ύπαρξη 

µιας τόσο σηµαντικής κατασκευής σαν αυτή των ανδρικών λουτρών.  

   

 

Τα γυναικεία λουτρά. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα 

http://sokatzou.blogspot.com. 
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6.2. Η στοά 

Εκτός των γυναικείων λουτρών που βρίσκονταν στη δυτική πλευρά του ιερού 

σε εκείνη την πλευρά βρισκόταν και η στοά. Εσωτερικά έφερε στο µέσο (Λεονάρδος, 

1884, 1887, 1925, Dorpfeld 1884, Versace 1908, Coulton, όπως αναφέρεται στο 

Πετράκος (1968) Ο Ωρωπός και το ιερόν του Αµφιαράου) κατά µήκος δεκαεπτά 

ιωνικούς κίονες οι οποίοι χώριζαν το χώρο σε δύο κλίτη. Στο κάθε άκρο της στοάς 

υπήρχε ένα δωµάτιο που ήταν προσιτό µόνο από το εσωτερικό αυτής. Αυτό το 

δωµάτιο χωρίζονταν από ιωνικούς κίονες των οποίων τα ενδιάµεσα ανοίγµατα 

έκλειναν ακραία από τοίχους µε πώρινες πλάκες. Στη µέση αυτών βρίσκονταν 

ξύλινος δρυφράκτης. Το κεντρικό άνοιγµα ήταν πολύ ευρύ για αυτό το λόγο πιθανόν 

το τµήµα µόνο του δρυφράκτου χρησίµευε ως πόρτα ενώ το υπόλοιπο έµενε µονίµως 

κλειστό. Το ύψος των δρυφράκτων µέχρι και τους λεπτούς πώρινους τοίχους ήταν 

λίγο µεγαλύτερο από το ύψος του ανθρώπου ώστε να µην είναι δυνατό να βλέπει 

κανείς από το εσωτερικό της στοάς στα δωµάτια (Αραβαντινός, 1907). 

Στο εσωτερικό της στοάς υπήρχε ένα συνεχές µαρµάρινο θρανίο το οποίο 

εκτεινόταν στο οπίσθιο τοίχο του κτιρίου. Αυτό το θρανίο υπήρχε και στα δύο ακραία 

δωµάτια που είχαν τόσο στον ανατολικό όσο και στον δυτικό τοίχο δύο λίθινες 

τράπεζες που σώζονται µέχρι και σήµερα. Η πρόσοψη της στοάς είχε τριάντα εννιά 

δωρικούς κίονες. Πάνω από τους δωρικούς κίονες υπήρχε ο θριγκός που 

αποτελούνταν από το επιστύλιο και τη ζωφόρο των τριγλύφων. Η ζωφόρος 

προστατεύονταν από δωρικό γείσο το οποίο υπήρχε µόνο στην πρόσοψη του κτιρίου 

(Αραβαντινός, 1907). 

Πριν από τη στοά υπήρχε ένα µαρµάρινο ανοικτό υδραγωγείο µε λεκάνες 

κατά διαστήµατα. Τα λείψανα του διατηρούνται σήµερα σε διάφορα σηµεία πριν από 

το κτίριο µε τους στυλοβάτες. Το µήκος της στοάς κατά το στυλοβάτη είναι 110,15 

µέτρα, το καθαρό εσωτερικό µήκος είναι 108,78 µέτρα και το εσωτερικό πλάτος 

10,78 µέτρα. Τα ακραία δωµάτια έχουν πλάτος 5,50 µέτρα και βάθος περίπου 10 

µέτρα (Αραβαντινός, 1907).  

Οι βάσεις των ιωνικών κιόνων αποτελούνται από δύο σπείρες µεταξύ των 

οποίων υπάρχει κυµάτιο. Ο κίονας φέρει είκοσι ραβδώσεις των οποίων η διάµετρος 

είναι 0,64 µέτρα. Τα ιωνικά κιονόκρανα χωρίζονται σε δύο οµάδες. Η µια οµάδα έχει 

έλικες που σχηµατίζουν ευθεία ενώ της άλλης οµάδας οι έλικες κάµπτονται. Το ύψος 
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των κιονόκρανων της πρώτης οµάδας είναι 0,29 µέτρα ενώ της δεύτερης 0,31 µέτρα. 

Το δωρικό κιονόκρανο έχει ύψος 0,26 µέτρα. Το επιστύλιο έχει πάχος 0,307 µέτρα 

και ύψος 0,047 µέτρα. Το πάχος του αντιθήµατος είναι 0,301 µέτρα. Η ζωφόρος των 

τριγλύφων έχει ύψος 0,49 µέτρα. Το πλάτος των µετόπων είναι 0,45 – 0,46 ενώ το 

ύψος της ταινίας είναι 0,049 µέτρα. Το πλάτος του τριγλύφου είναι 0,317 – 0,321 ενώ 

η ταινία των τριγλύφων έχει ύψος 0,061 µέτρα. Στις µετώπες υπήρχαν γράµµατα τα 

οποία σχηµάτιζαν την αναθηµατική επιγραφή της στοάς. Το γείσο έχει ύψος 0,186 

µέτρα και εξέχει 0,27 µέτρα (Πετράκος, 1968).  

Η στοά αντικατέστησε από τον 3ο π. Χ. αιώνα το κοιµητήριο των δύο ακραίων 

δωµατίων της. Οι τοίχοι της αποτελούνται από την κάτω πλευρά από ορθοστάτες και 

από την άνω πλευρά από κοινές πέτρες. Όταν ωστόσο κατασκευάστηκε η στοά πάνω 

από τους ορθοστάτες υπήρχαν τοίχοι από πέτρες οι οποίοι κατά την ρωµαϊκή εποχή 

είχαν υποστεί σοβαρές βλάβες και για αυτό το λόγο κατεδαφίστηκαν και 

κατασκευάστηκαν εκ νέου όπως εξάλλου και η στέγη. Αυτό µπορεί να εξηγήσει το 

γεγονός της χρονολογικής διαφοράς µεταξύ των αρχιτεκτονικών µελών του κτιρίου 

και των πολύ αργότερα κατασκευασµένων τειχών (Αραβαντινός, 1907).  

 

   

Η στοά της εγκοίµησης. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα 

http://sokatzou.blogspot.com.  
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Σκαλί/αγωγός νερού στη στοά. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα 

http://sokatzou.blogspot.com.  

 

6.3. Το στάδιο 

Η πιθανότερη υπόθεση για τη θέση του σταδίου του ιερού επιβεβαιώθηκε και 

από αντίστοιχη επιγραφή. Πιθανολογείται ότι βρισκόταν πριν από τη στοά. Επειδή 

βρισκόταν προς το χείµαρρο για αυτό το λόγο κτίστηκε ανάληµµα για να 

συγκρατηθούν τα χώµατα του και να µη διαβρωθούν από τον ποταµό. Στους 

νεότερους χρόνους όµως το ανάληµµα καταστράφηκε. Κατά τα αρχαία χρόνια οι 

θεατές παρακολουθούσαν τους αγώνες που διεξάγονταν στις βαθµίδες της στοάς 

(Πετράκος, 1997).  

 

6.4. Το θέατρο 

Πίσω από την στοά στο υψηλότερο τµήµα του ιερού βρισκόταν το θέατρο. Το 

θέατρο είναι το τµήµα του ιερού που έχει µελετηθεί όσο κανένα άλλο (Λεονάρδος 

1886, όπως αναφέρεται στο Πετράκος (1968) Ο Ωρωπός και το ιερόν του 

Αµφιαράου). Το κυρτό µέρος αυτού του οικοδοµήµατος όπως επίσης και η σκηνή 

ήταν κατασκευασµένα από πέτρες. Προς το νότο ωστόσο προκειµένου να υπάρξει 

µεγαλύτερη ασφάλεια υπήρχε ισχυρό βαθµιδωτό ανάληµµα. Το θέατρο είναι δυνατό 

να προσεγγιστεί από δύο παρόδους πλάτους 3,75 µέτρων έκαστη. Η δυτική πάροδος 

χρησιµοποιούνταν από αυτούς που βρίσκονταν στο εσωτερικό του ιερού ενώ η 

ανατολική από αυτούς που χρησιµοποιούσαν τη σκηνή. Οι πλευρές των παρόδων 

αποτελούνταν από ισοδοµικούς τοίχους οι οποίοι χρησίµευαν ως αναλήµµατα του 
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κοίλου και της σκηνής. Στους ρωµαϊκούς χρόνους προστέθηκε στην είσοδο κάθε 

παρόδου µία µνηµειώδης πύλη ιωνικού ρυθµού (Παπαχατζής, 1999).  

Η ορχήστρα είχε σχήµα κύκλου του οποίου η διάµετρος ήταν 12,36 µέτρα. Το 

δάπεδο της χρησίµευε σαν φυσικός βράχος. Στην περιφέρεια του κύκλου της 

ορχήστρας και σε ίση απόσταση µεταξύ τους βρίσκονταν πέντε όµοιοι µαρµάρινοι 

θρόνοι. Από αυτούς στις µέρες µας µόνο αυτός που βρισκόταν βορειοανατολικά είναι 

ακέραιος. ∆εξιά αυτού του θρόνου υπάρχει φρεάτιο για τα ύδατα της ορχήστρας τα 

οποία στη συνέχεια εξαιτίας του κλειστού υπονόµου από την ανατολική πάροδο και 

εξαιτίας του ανοικτού στο πίσω µέρος της στοάς οδηγούνταν στο χείµαρρο 

(Παπαχατζής, 1999).  

Το κοίλο µέρος που σώζεται σήµερα στερείται από τα λίθινα εδώλια του 

βορειοανατολικού τµήµατος στο οποίο όµως υπάρχουν δόµοι από µεγάλες πέτρες που 

χρησίµευαν αφενός ως αναλήµµατα του κοίλου και αφετέρου ως βάση για τα 

απαραίτητα ξύλινα εδώλια. Νότια του κοίλου σώζεται η σκηνή που αποτελείται από 

ισόγειο και όροφο. Η πρόσοψη του ισογείου ήταν διακοσµηµένη από κοινοστοιχίες 

δωρικού ρυθµού εκ των οποίων οι οκτώ αποτελούνταν από µαρµάρινους µονόλιθους 

µεταξύ δύο παραστάδων. Από τα εννέα ανοίγµατα που δηµιουργούνταν στα οκτώ 

υπήρχαν πίνακες και µόνο στο µεσαίο υπήρχε πόρτα. Πάνω από τους ηµικίονες και 

τα κιονόκρανα υπήρχε το επιστήλιο πάνω στο οποίο ήταν γραµµένη η επιγραφή: «[---

--α]γωνοθετήσας, το προσκήνιον και τους πιν[ακας Αµφιαράωι]» (Πετράκος, 1968). 

Αυτό το επιστήλιο εσωτερικά έφερε ιωνικό γείσο. Η επί του επιστυλίου ζωφόρος των 

τριγλύφων και το γείσο εξαιτίας του µικρού ύψους κατασκευάστηκαν από ένα µόνο 

τεµάχιο µαρµάρου. Ακόµα πρέπει να παρατηρηθεί ότι τα γείσα έχουν επίπεδη την 

άνω επιφάνεια και στην κάτω επιφάνεια διατηρούνται εγκοπές από τους δοκούς του 

δαπέδου της σκηνής (Πετράκος, 1997).  

Το προσκήνιο όπως ονοµάζεται η ανωτέρω επιγραφή είχε µετά την 

κιονοστοιχία πρόδοµον και αίθουσα κτισµένη µε µεγάλους πωρόλιθους. Στις µέρες 

µας ο οπίσθιος τοίχος δεν έχει διασωθεί. Εντός της αίθουσας παρά το µπροστινό 

τοίχος υπάρχουν τέσσερις πέτρες εντός της γης µέχρι την άνω επιφάνεια και έχουν 

βαθιά ορθογώνια κοιλώµατα. Αυτά είναι οι υποδοχές των όρθιων πασσάλων που 

στήριζαν τον ξύλινο τοίχο της παλιότερης σκηνής. Μετά την οικοδόµηση της 

αίθουσας προστέθηκε προς το νότο τοίχος από ερυθρά πέτρα και πιο συγκεκριµένα 
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µεταξύ του µπροστινού και του οπίσθιου και σε απόσταση 0,80 µέτρων από το 

δεύτερο του οποίου η βόρεια πλευρά είναι κατειργασµένη αντίθετα προς τη νότια 

στην οποία οι πέτρες παρουσιάζονται σαν να εξήλθαν από λατοµείο. Η λεπτοµέρεια 

αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο χώρος µεταξύ του νέου τοίχου και του οπίσθιου 

της αίθουσας αποτελούνταν από χώµα και ότι ο νέος τοίχος χρησίµευε ως θεµέλιο του 

τοίχου της ρωµαϊκής σκηνής της οποίας στις µέρες µας σώζεται µόνο το κεντρικό 

άνοιγµα (Πετράκος, 1968).  

Πάνω από το προσκήνιο υπήρχε η καθ’ αυτό σκηνή που είχε στην πρόσοψη 

της τέσσερις ογκώδεις τετράγωνες κολόνες µεταξύ δύο παραστάδων. Τα ανοίγµατα 

µεταξύ των παραστάδων ονοµάζονταν θυρώµατα. Οι κολόνες είχαν στη µέση 

ακριβώς το επιστύλιο. Πάνω από το επιστύλιο υπήρχε ο λοιπός δωρικός θριγκός. Τα 

τρίγλυφα και οι µετώπες έλειπαν από το κεντρικό άνοιγµα και αντί αυτών υπήρχε για 

λόγους στατικούς µια µαρµάρινη δοκός. Ο θριγκός εξαιτίας του ότι ο όροφος της 

σκηνής ήταν ορατός από όλα τα σηµεία του ιερού συνεχιζόταν για λίγο και προς τα 

πλάγια. Στη σκηνή ήταν δυνατό να ανέβει κανείς από τις παρόδους εκ των οποίων το 

υψηλότερο σηµείο βρισκόταν περίπου στο ύψος του δαπέδου της (Πετράκος, 1968).  

Η χρονολόγηση του θεάτρου έγινε µε βάσει τις επιγραφές των Hiller & 

Gaertringen (όπως αναφέρεται στο Πετράκος (1968) Ο Ωρωπός και το ιερόν του 

Αµφιαράου). Αυτή η επιγραφή του προσκηνίου θεωρείται πιο αρχαία και 

χρονολογείται µετά το 200 π. Χ. Η επιγραφή της σκηνής χρονολογείται στο διάστηµα 

150 – 140 π. Χ. ενώ οι θρόνοι στα χρόνια του Σύλλα. 

Ο στυλοβάτης του προσκηνίου έχει µήκος 12,36 µέτρα. Το ύψος των 

ηµικιόνων και των παραστάδων χωρίς τα κιονόκρανα είναι 1,887 µέτρα. Από τα 

κιονόκρανα διεσώθη µόνο ένα µικρό τµήµα το οποίο δίνει πληροφορίες για τη µορφή 

του όχι όµως για το ακριβές ύψος του. Σύµφωνα µε κάποιους ανασκαφείς το ύψος 

του ήταν 0,10 ενώ άλλοι το θεωρούν µεγαλύτερο. Ακόµα δεν διασώθηκε κανένα από 

τα επικράνη των παραστάδων (Πετράκος, 1968).  

Οι ηµικίονες της κάτοψης αποτελούνται από τρία µέρη, ένα ηµικύκλιο και δύο 

ορθογώνια τετράπλευρα. Το εσωτερικό τετράπλευρο το οποίο ήταν και το µικρότερο 

δεν ήταν ορατό. Το επιστήλιο είχε ύψος 0,22 µέτρα, βάθος 0,32 µέτρα και 

αποτελούνταν από εννέα τµήµατα κάθε ένα από τα οποία είχε διαστάσεις 1,35 – 1,42 
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µέτρα. Από αυτά στις µέρες µας σώζονται µόνο τέσσερα. Το τµήµα του µέσου είχε 

επισκευασθεί κατά την αρχαιότητα (Πετράκος, 1968). 

Η ζωφόρος των τριγλύφων µετά των γείσων σώζεται ολόκληρη και τα 

τρίγλυφα είναι 37 ενώ οι µετώπες 36. Το ύψος των τριγλύφων και των γείσων είναι 

0,29 µέτρα. Το ύψος της κιονοστοιχίας του προσκηνίου ήταν 2,497 µέτρα. Ο 

πρόδοµος του προσκηνίου µαζί µε το στυλοβάτη της κιονοστοιχίας είχε πλάτος 1,93 

µέτρα. Το σωζόµενο ύψος των τειχών είναι 2-2,50 µέτρα. Το πλάτος της µπροστινής 

πόρτας είναι 1,12 µέτρα (Πετράκος, 1968).  

Από τις ογκώδεις τετράγωνες κολώνες που χρησιµοποιούνταν ως 

υποστήριγµα της σκηνής καµία δεν διασώθηκε. Αυτό συνέβη αντίθετα προς το 

επιστύλιο το οποίο έχει ύψος 0,312 µέτρα, πλάτος 0,445 µέτρα. Η ζωφόρος των 

τριγλύφων έχει ύψος 0,34, πλάτος 0,345 – 0,35 µέτρα και περιείχε 24 τρίγλυφα και 24 

µετώπες. Τα τρίγλυφα έχουν αυτό το πλάτος ενώ το πλάτος των µετοπών ποικίλει από 

0,28 ως 0,36 µέτρα. Το κεντρικό άνοιγµα υπολογίζεται ότι είχε πλάτος 3,20 µέτρα µε 

άλλα λόγια είναι τριπλάσιο από το άνοιγµα του κεντρικού µετακιονίου του 

προσκηνίου. Τα γείσα είχαν ύψος 0,192 µέτρα και από αυτά διασώζονται µόνο τρία. 

Το µήκος της πρόσοψης της σκηνής ήταν 13,60 µέτρα ενώ το εσωτερικό µήκος ήταν 

12,36 µέτρα καθώς αφαιρείται το πάχος από τους δύο πλευρικούς τείχους (Πετράκος, 

1968).  

    

 

Η σκηνή του θεάτρου. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα 

http://sokatzou.blogspot.com.  
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Το θέατρο. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα http://www.vfrh.net.  

 

 

Μαρµάρινος θρόνος στο θέατρο. Φέρει την επιγραφή «Νίκων Νίκωνος ιερεύς 

γενόµενος» και είναι αφιέρωµα του Νίκωνος τον 1ο π.Χ. αιώνα µε αφορµή το ότι έγινε 

ιερέας του µαντείου. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα http://sokatzou.blogspot.com.  
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Μαρµάρινος θρόνος. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα http://www.vfrh.net.  

 

 

Το κοίλο του θεάτρου. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα 

http://sokatzou.blogspot.com.  
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6.5. Το ανάληµµα 

Στην κατασκευή του αναλήµµατος χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα µε ίσες 

οριζόντιες σειρές από λίθους. ∆εν ήταν όµως αυτό αυστηρό καθώς οι σειρές αυτές 

έχουν ύψος που ποικίλει καθώς οι πέτρες από τις οποίες αποτελούνται δεν έχουν το 

ίδιο µέγεθος. Πολλά τµήµατα του τείχους έχουν καταστραφεί από τη φύτευση 

δέντρων και πολλές ζηµιές έγιναν κατά την αρχαιότητα κατά την διάρκεια των 

επισκευών των τελευταίων χρόνων του ιερού. Προκειµένου ο τείχος να 

ανταπεξέρχεται περισσότερο στις πιέσεις των χωµάτων του λόφου υπάρχουν κατά 

διαστήµατα κάθετοι τοίχοι που εισχωρούν στο λόφο από το δυτικό άκρο. Όµοιος 

τοίχος µικρότερου όµως µήκους µε ενισχυτικές αντηρίδες υπάρχει πίσω από τα 

λουτρά των γυναικών όπως επίσης και στη δεξιά όχθη όπου υπήρχε η συνοικία του 

ιερού όπου διέµεναν οι ασθενείς, οι προσκυνητές και οι υπάλληλοι. 

Το ανατολικό µισό του τείχους είναι γνωστό ως οπίσθιος τείχος του 

κοιµητηρίου. Από τα διασκορπισµένα µέλη των κτιρίων εντός του ιερού δεν φαίνεται 

κανένα να ανάγεται στα τέλη του 5ου αιώνα π. Χ. ή στις αρχές του 4ου αιώνα π. Χ. και 

από αυτό µπορεί να συµπεράνει κανείς ότι η στοά θα έφερε στην πρόσοψη ξύλινους 

στύλους οι οποίοι θα βάσταζαν ξύλινο θριγκό. Πριν από το στυλοβάτη της στοάς 

αυτής υπήρχε τείχος που κατά διαστήµατα έχει τρεις πώρινες λεκάνες και λείψανα 

υδραγωγείου.  

  

6.6. Ο µικρός ναός 

Το µπροστινό µέρος του µικρού ναού του Αµφιαράου καλύπτουν σήµερα τα 

βάθρα των αγαλµάτων του Ισαυρικού και του Μεγακλείδου και για αυτό το λόγο η 

ακριβής µορφή της κάτοψης του είναι άγνωστη. Πιθανότατα έφερε στην πρόσοψη 

δύο κίονες µεταξύ δύο παραστάδων. Πίσω από τα µνηµονευθέντα βάθρα σώζεται ο 

σηκός του ναού στην είσοδο του οποίου διατηρείται ακόµη χωρίς καµία ζηµιά το 

κατώφλι. Ο ναός είναι κατασκευασµένος από µαλακό πωρόλιθο. Η κρηπίδα του 

αποτελείται από τρεις βαθµίδες. Το δάπεδό του είναι στρωµένο από πώρινες πλάκες 

και οι τοίχοι διατηρούν λείψανα ερυθρού κονιάµατος για το οποίο δεν γνωρίζουµε αν 

ανήκε στην αρχική κατασκευή.  
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Στο κατώφλι διατηρούνται υποδοχές των ξύλινων παραστάδων της πόρτας και 

χάλκινες υποδοχές αξόνων οι οποίες στρέφονταν προς τα θυρόφυλλα και είχαν 

διάµετρο 0,055 µέτρα. Στο µέσο του κατωφλιού διατηρούνται ακόµα δύο τµήµατα 

χαλκού που είναι λοξά τετµηµένα στη στερέωση του µοχλού και εξαιτίας αυτού 

κρατείται κλειστό το θυρόφυλλο.  

Το εξωτερικό µήκος του ναού είναι 5,50 µέτρα και το πλάτος 4,05 µέτρα. Οι 

εσωτερικές διαστάσεις είναι 4,44 µέτρα και πλάτος 3,27 µέτρα. Η κατώτερη 

οριζόντια σειρά από πλίνθους της κρηπίδας έχει ύψος 0,31 µέτρα, η µέση 0,22 µέτρα 

και η υψηλότερη 0,19 µέτρα. Το πάχος των τειχών του ναού είναι 0,40 µέτρα.  

  

6.7. Ο βωµός 

Στη σηµερινή εποχή από το βωµό σώζονται τα ερείπια του µεγάλου ναού, τα 

θεµέλια και η οριζόντια σειρά από πλίνθους που αποτελείται από σκληρό λίθο που 

προερχόταν από την περιοχή του Ωρωπού. Έχει µήκος 8,90 µέτρα και πλάτος 4,60 

µέτρα. ∆εν µπορεί να διατυπωθεί καµία υπόθεση σχετικά µε τη µορφή του. Από τις 

ανασκαφές στο χώρο µπορεί να επιβεβαιωθούν τα όσα περιέγραψε ο Παυσανίας για 

το χωρισµό του βωµού σε µέρη. Η περιγραφή της τρίτης του βωµού µοίρα από τον 

Παυσανία δηλώνει τα ονόµατα της Εστίας, του Ερµή, του Αµφιαράου και του 

Αµφιλόχου. Μεταξύ των ερειπίων του βωµού διακρίνονται τα θεµέλια δύο 

παλαιότερων βωµών. Ο µικρότερος έχει µήκος 1,60 µέτρα και πλάτος 1,15 µέτρα. Ο 

άλλος έχει µήκος 3,71 µέτρα και το πλάτος του είναι άγνωστο. Και οι δύο είναι 

κατασκευασµένοι από µάρµαρο και παρουσιάζουν στην επιφάνεια τους αναθύρωση.  

 

6.8. Το θέατρο του βωµού 

Πριν από τον βωµό και βόρεια αυτούς υπάρχει ένα κτίσµα που θυµίζει θέατρο. 

Από αυτό το θέατρο στις µέρες µας σώζονται τρεις µόνο τοξοειδείς βαθµίδες από 

πωρόλιθο διότι ήδη από τον 4ο αιώνα π. Χ. είχε αχρηστευθεί και το υλικό του είχε 

χρησιµοποιηθεί σε άλλες κατασκευές ως ο αγωγός του ανδρικού λουτρού όπως 

µπορεί να πληροφορηθεί κανείς από σχετική επιγραφή. Η θέση του επί της κλιτύος 

του λόφου πριν από το βωµό και η έλλειψη χώρου για τη δηµιουργία ορχήστρας 
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αποδεικνύει σαφώς ότι ο προορισµός του ήταν η διαµόρφωση άνετου χώρου για τη 

θέαση των ιεροπραξιών οι οποίες γίνονταν επί του βωµού από τους επισκέπτες του 

ιερού και από τους προσκυνητές (Πετράκος, 1997).  

Στο κέντρο του θεάτρου βρισκόταν ο παλιότερος από τους τρεις βωµούς ο 

οποίος είναι και ο µικρότερος. Από αυτό µπορεί να οδηγηθεί κανείς στο συµπέρασµα 

ότι τα δύο κτίσµατα είναι σύγχρονα και το θέατρο χρονολογείται από πολλούς 

ανασκαφείς στον 5ο αιώνα π. Χ. Η γνώµη ορισµένων αρχαιολόγων που υποστηρίζουν 

ότι το θέατρο αχρηστεύθηκε κυρίως εξαιτίας της οικοδόµησης της πίσω στοάς του 

µεγάλου θεάτρου δεν ευσταθεί καθώς είναι φανερό ότι ο σκοπός της κατασκευής του 

δεν ήταν ένας και µοναδικός. Η εξαφάνιση του θεάτρου οφείλεται σε λόγους καθαρά 

οικοδοµικούς και στις ανάγκες επέκτασης του ιερού. 

 

 

Το θέατρο του µαντείου. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα http://www.vfrh.net.  
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6.9. Ο µεγάλος ναός 

Ο µεγάλος ναός του Αµφιαράου είναι εξάστηλος δωρικού ρυθµού. Οι 

πλευρικοί τοίχοι καταλήγουν σε δωρικούς ηµικίονες και αυτό σηµαίνει ότι ο ναός 

ήταν οκτάστηλος. Ο ναός ήταν προσιτός από τρεις βαθµίδες εκ των οποίων η 

ανωτέρα θεωρούνταν ο στυλοβάτης. Πίσω από τους κίονες ήταν ο πρόδοµος που 

αποτελούνταν από µαρµάρινο θρανίο και µεγάλη στοά. Τον πρόδοµο ακολουθούσε ο 

σηκός που χωριζόταν από τις κιονοστοιχίες και κάθε κλίτος είχε πέντε ιωνικούς 

κίονες. Πίσω από τον σηκό σώζονται τα θεµέλια του µικρού δωµατίου στο οποίο 

εισερχόταν κανείς από την πόρτα του δυτικού τείχους του ναού. Στις µέρες µας 

σώζεται µόνο το βόρειο µισό του ναού. Το υπόλοιπο οικοδόµηµα παρεσύρθη από 

τους αρχαίους χρόνους από το χείµαρρο. 

Στο µισό περίπου του σηκού, µεταξύ του δεύτερου και του τρίτου κίονα, 

υπάρχει µια µεγάλη βάση από σκληρό τιτανόλιθο διαστάσεων 1,55 Χ 1,65 µέτρων 

και ύψους 0,32 µέτρων η οποία πιθανότατα είναι λείψανα της τραπέζης που είναι 

γνωστή από τις επιγραφές και βρισκόταν εντός του ναού. ∆υτικότερα αυτής της 

βάσης στην ευθεία του τέταρτου κίονα σώζεται πώρινο θεµέλιο που δεν είναι ορατό 

σήµερα το οποίο όµως από τη θέση που έχει φαίνεται ότι ανήκε στη βάση του 

λατρευτικού αγάλµατος.  

Στο µέσο του δυτικού τείχους του ναού υπήρχε πόρτα πλάτους 1,44 µέτρων 

µέσω της οποία εισερχόταν κανείς στο µικρός οπίσθιο δωµάτιο. Η κατασκευή των 

τειχών του ναού ανάγεται σε δύο εποχές. Κατά την διάρκεια της πρώτης στο 

εσωτερικό υπάρχουν τρεις δόµοι. Ο κατώτερος έχει ύψος 0,47 µέτρα, αποτελείται 

από πωρόλιθο και είναι λαξευµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να σχηµατίζεται προεξοχή 

που στηρίζεται στο πίσω µέρος του ξύλινου θρανίου και χρησίµευε στο να 

αναπαύονται οι προσκυνητές. Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι το ύψος της 

οριζόντιας σειράς από πλίνθους, η µορφή και το υλικό της είναι όµοια προς τα 

ανάλογα στοιχεία των λίθων του θεάτρου και του βωµού.    

Η επόµενη οριζόντια σειρά από πλίνθους έχει ύψος 0,75 µέτρα και 

αποτελείται είτε από διπλούς ορθοστάτες είτε από πέτρες οι οποίες καταλάµβαναν 

όλο το πάχος του τείχους. Καθώς όµως οι οικοδόµοι χρησιµοποίησαν πέτρες 

διαφόρων µεγεθών των οποίων τα σχήµατα ήταν ακανόνιστα δηµιουργήθηκαν κενά 

τα οποία συµπληρώθηκαν από µικρότερες πέτρες. Όµως µε αυτόν τον τρόπο 
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δηµιουργήθηκε η εντύπωση της πολυγωνικής τοιχοδοµίας. Η ανώµαλη αυτή όψη δεν 

φαίνεται καθώς η επιφάνεια του τοίχου καλυπτόταν από κονίαµα του οποίου τα 

λείψανα διατηρούνται ακόµα.  

Η τρίτη οριζόντια σειρά από πλίνθους έχει ύψος 0,195 µέτρα και αποτελείται 

από σκληρό ασβεστόλιθο. Το άνω τείχος ήταν κατασκευασµένο κατά την πρώτη 

περίοδο του ναού από πλίνθους. Ότι σώζεται στη σηµερινή εποχή είναι επισκευή των 

ύστερων ρωµαϊκών χρόνων όπως γίνεται φανερό και από τα άφθονα κεραµικά και 

των µικρών λίθων που βρέθηκαν. 

Από την πρόσοψη του ναού διασώθηκε µόνο η βορειοανατολική γωνία του 

θριγκού που αποτελούνταν από τέσσερα τρίγλυφα και τριών µετοπών µεταξύ των 

τριγλύφων. Από τα γείσα διασώθηκαν αντίστοιχα το γωνιαίο τµήµα και δύο ακόµη 

που ανήκαν στην πρόσοψη. Η ανασύσταση αυτών των µελών του ναού έγινε κατά 

του αρχαίους χρόνους και πιο συγκεκριµένα στο µουσείο του ιερού. Από τους 

δωρικούς κίονες και τα κιονόκρανα δεν διασώθηκε τίποτα όµως πιθανό είναι ότι οι 

δωρικοί κίονες που βρέθηκαν στο χώρο της πηγής να ανήκουν στην πραγµατικότητα 

στο ναό.  

Ο θριγκός και οι κίονες ήταν κατασκευασµένα από ακατέργαστο πωρόλιθο 

και σύµφωνα µε τη συνήθεια των αρχαίων καλύπτονταν εξωτερικά από λεπτότατο 

λευκό κονίαµα το οποίο διασώζεται σε καλή κατάσταση. Στις µετώπες µάλιστα οι 

οποίες δεν έφεραν ούτε γλυπτική ούτε ζωγραφική διακόσµηση διακρίνονται 

αλλεπάλληλα στρώµατα κονιάµατος. Τα γείσα όµως εκτός από το λευκό κονίαµα που 

είχαν έφεραν και κατά διαστήµατα ζωγραφισµένα ανθέµια. Η τοµή του γείσου του 

ναού ήταν όµοια προς αυτή του γείσου της στοάς. 

Οι σωζόµενοι σφόνδυλοι των εσωτερικών κιόνων δεν ανήκουν όλοι στην ίδια 

εποχή. ∆ύο µόνο σώζονται από την αρχική κατασκευή του ναού και είναι οι 

κατώτεροι, διατηρούνται και τα κυµάτια της βάσης. Ο κορµός των κιόνων δεν είχε 

ραβδώσεις. Κατά τους ύστερους ρωµαϊκούς χρόνους οι περισσότεροι από τους κίονες 

αντικαταστάθηκαν από άλλους επίσης χωρίς ραβδώσεις οι οποίοι στο κατώτερο 

µέρος τους είχαν χονδροειδή σπείρα και αυτό περισσότερο για στατικούς ή 

διακοσµητικούς λόγους. Με την αλλαγή των κιόνων έγινε και αλλαγή στις βάσεις οι 

οποίες κατά την πρώτη περίοδο ήταν τετράγωνες και η πλευρά τους ήταν 0,88 µέτρα. 
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Τώρα µε την αντικατάσταση τους οι διαστάσεις τους έγιναν 0,88 Χ 1,50 µέτρα. Από 

τα εσωτερικά κιονόκρανα δεν διασώθηκε ούτε ένα.  

Μεταξύ των εσωτερικών κιόνων υπήρχε ξύλινο θωράκιο το οποίο αποµόνωσε 

το κεντρικό κλίτος µε τα πλάγια. Ακόµα σώζονται οι σφόνδυλοι και οι υποδοχές των 

θωρακίων, οι επιµήκεις λίθοι που φέρουν αύλακα στο µέσο κατά µήκος των ακραίων 

δωµατίων της στοάς.  

Το εξωτερικό µήκος του ναού µέχρι το άκρο του στυλοβάτη είναι 28,16 µέτρα 

ενώ το εσωτερικό πλάτος 14 µέτρα. Ο πρόναος έχει εσωτερικό µήκος µέχρι τον 

άξονα των εξωτερικών κιόνων 5,24 µέτρα και µέχρι το άκρο του στυλοβάτη 5,60 

µέτρα. Το εσωτερικό πλάτος του πρόναου µέχρι το σηκό είναι 12,70 µέτρα ενώ το 

εσωτερικό µήκος του σηκού είναι 21,66 µέτρα. Το µικρό δωµάτιο έχει εξωτερικές 

διαστάσεις 2,60 Χ 3,80 µέτρα και εσωτερικές 2 Χ 2,50 µέτρα. Η κεντρική βάση του 

σηκού έχει διαστάσεις όπως και το θεµέλιο 1,90 Χ 1,95 µέτρα. Η κύρια βάση 

αποτελείται από δύο ισοµεγέθη λίθους συνολικών διαστάσεων 1,55 Χ 1,65 µέτρων. 

Το επιστύλιο έχει ύψος 0,54 µέτρα. Τα τρίγλυφα έχουν ύψος 0,605, πλάτος 0,395 

µέτρα. Το πλάτος των µετοπών είναι 0,595 µέτρων. Το γείσο κατά το µπροστινό 

µέρος έχει ύψος 0,024 µέτρα.  

  

6.10. Η ιερά πηγή 

Η πηγή υπήρξε ο πυρήνας της λατρείας του Αµφιαράου στο ιερό. Η πηγή 

πολλές φορές συγχέεται µε την κρήνη. Είναι όµως αδύνατον να χρησίµευε ως κρήνη 

καθώς η µαρτυρία του Λεονάρδου (1906, όπως αναφέρεται στο Πετράκος (1968) Ο 

Ωρωπός και το ιερόν του Αµφιαράου) δείχνει ότι σύµφωνα µε τον Παυσανία ήταν 

απαγορευµένη η χρήση του νερού αυτής για τον καθαρισµό καθώς θεωρούνταν ιερό. 

Ότι σώζεται σήµερα από την πηγή ανήκει στους ύστερους ρωµαϊκούς χρόνους. Τα 

λείψανα της αποτελούνται από ένα ορθογώνιο πηγάδι (το µεγαλύτερο µέρος του κατά 

το ύψος εξέχει από το έδαφος) που είναι κτισµένο από µεγάλες πέτρες που 

χρησιµοποιούνταν για δεύτερη φορά, από πλίνθους από τα αρχαία κτίρια ή βάθρα 

αγαλµάτων και ως συνδετικός κρίκος χρησίµευε το ασβεστοκονίαµα. Οι εξωτερικές 

διαστάσεις του πηγαδιού είναι 1,75 Χ 1,75 µέτρα και οι εσωτερικές 0,60 Χ 0,65 

µέτρα. Παρά το πηγάδι και την επαφή µε αυτό προς το νότο υπάρχει τετράπλευρη 
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δεξαµενή κατασκευασµένη από ίδιο υλικό η οποία έχει εσωτερικές διαστάσεις 1,40 Χ 

2,25 µέτρα. Στα σηµεία όπου υπάρχει υδραυλικό κονίαµα ο πυθµένας είναι 

στρωµένος από πώρους. Πιθανό είναι επίσης ότι κατά τους πρώτους αιώνες της ζωής 

του ιερού η πηγή δεν προστατεύονταν από το κτίσµα.  

 

 

Η ιερά πηγή. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα http://sokatzou.blogspot.com. 

 

6.11. Η κρήνη 

Η κρήνη του ιερού είναι γνωστή µόνο από τις επιγραφικές µαρτυρίες. Το 332 

π. Χ. τιµήθηκε από τον δήµο Αθηναίων ο Επιµελητής των κρηνών Πυθέας 

Σωσιδήµου. Μετά από λίγα χρόνια κατά την περίοδο της αθηναϊκής κατοχής η κρήνη 

επισκευάστηκε και η σχετική οικοδοµική επιγραφή έδωσε πληροφορίες για τη θέση 

της. Η κρήνη βρισκόταν δίπλα στα ανδρικά λουτρά και χωριζόταν από αυτά µε 

τείχος. Πιθανότατα το τείχος προστάτευε από τον χείµαρρο (Πετράκος, 1997).  

∆ίπλα από τα ανδρικά λουτρά και κατευθυνόµενος προς τη δύση µπορεί να 

συναντήσει κανείς τα ερείπια της δεξαµενής που είναι κατασκευασµένοι από 

µεγάλους πώρους και οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 4,50 Χ 5,10 µέτρα και το πάχος 

των τειχών είναι 0,65 µέτρα. Το νερό το οποίο διοχετευόταν στα ανδρικά λουτρά 

βρισκόταν περί τα πέντε µέτρα ανατολικότερα. Ακόµα υπήρχαν δύο λουτρά, ένα 

µαρµάρινο µε διαστάσεις 0,80 Χ 1,60 µέτρα και ένα πώρινο µε διαστάσεις 0,70 Χ 

0,95 µέτρα τα οποία ήταν τοποθετηµένα στη εσοχή που σχηµατιζόταν µεταξύ της 

δεξαµενής και των λουτρών.   
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6.12. Τα ανδρικά λουτρά 

Τα ανδρικά λουτρά είναι γνωστά από την ανασκαφή του ιερού και κυρίως από 

τις επιγραφές της περιόδου 338-322 π. Χ. Η πρώτη επιγραφή προβλέπει την 

κατασκευή υπονόµου του ανδρικού λουτρού µέχρι την κατάβαση των γυναικείων 

λουτρών προκειµένου να διευκολύνεται η λειτουργία σε περίπτωση µεγάλων βροχών. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι εξαιτίας των υδάτων του χειµάρρου δεν λειτουργούσαν οι 

αποχετεύσεις των ανδρικών λουτρών τα οποία καθίσταντο προσωρινά άχρηστα. 

Μέσω του αγωγού τα ύδατα των λουτρών οδηγούνταν µακριά και έξω από το ιερό 

προς την Ανατολή. Η δεύτερη επιγραφή προβλέπει την επισκευή αυτών των λουτρών 

τα οποία ταυτίζονται µε εκείνα που περιγράφηκαν στα ερείπια της ανατολικής 

δεξαµενής. Στις µέρες µας διατηρείται µόνο το ένα δωµάτιο που εξωτερικά έχει 

διαστάσεις 4,90 Χ 7,90 µέτρα και εσωτερικά 3,50 Χ 6,50 µέτρα. Το δάπεδο του είναι 

στρωµένο µε µεγάλες πλάκες σκληρού ασβεστόλιθου οι οποίες φέρουν αύλακες 

προκειµένου να µην γλιστρούν οι λουόµενοι. Όµοιες πλάκες υπάρχουν και έξω από 

το δωµάτιο όπως επίσης και δυτικά αυτού στο χώρο µεταξύ των δύο λουτρών. 

Ανατολικά του δωµατίου υπάρχουν λείψανα του κτιρίου που ανήκει στα λουτρά 

(Πετράκος, 1997).  

Τα λουτρά του Αµφιαρείου είχαν µεγάλη φήµη και πολλές φορές αναφέρονται 

στα αρχαία κείµενα. Στα Αποµνηµονεύµατα του Ξενοφώντα γίνεται σύγκριση µεταξύ 

των υδάτων του Ασκληπιείου των Αθηνών µε το νερό του Αµφιαρείου. Η 

σπουδαιότητα των λουτρών για το ιερό φαίνεται από ποικίλα άλλα αποσπάσµατα.  
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Εγκαταστάσεις λουτρών. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα http://www.vfrh.net.  
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Το δάπεδο των λουτρών. Φωτογραφία από την ιστοσελίδα http://www.vfrh.net.  

 

6.13. Η γέφυρα 

Μεταξύ των δύο πλευρών του ιερού η επικοινωνία πραγµατοποιούνταν µέσω 

της γέφυρας που είναι γνωστή από τις επιγραφές ωστόσο δεν διασώζεται κανένα 

τµήµα. Βρισκόταν απέναντι από του ανδρικά λουτρά, το θεµέλιο της δίδεται ως όριο 

για την έναρξη της κατασκευής των αγωγών του ανδρικού λουτρώνα. Η γέφυρα δεν 

ήταν µόνο απαραίτητη για την επικοινωνία των δύο οχθών του ιερού αλλά το ποτάµι 

θεωρούνταν αδιάβατο εξαιτίας των βροχών και κατά την περίοδο όπου επικρατούσε 
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καλοκαιρία και αυτό γιατί οι αρχές της χαράδρας ήταν απότοµες εξαιτίας των 

αναληµµάτων τα οποία είναι γνωστά από τις επιγραφές.  

Ο χείµαρρος λεγόταν από τα αρχαία χρόνια χαράδρα. Το τµήµα του από την 

δυτική πλευρά της σύγχρονης γέφυρας και προς τη δυτική πλευρά του ιερού 

χαρακτηρίζεται από µεγάλος βάθος, απότοµες και βραχώδεις πλευρές και 

παρουσιάζει µεγαλοπρέπεια και αγριότητα που συνέβαλε στο σχηµατισµός της φήµης 

ότι εκεί ήταν ο τόπος που κατάπιε τον Αµφιάραο όταν καταδιωκόταν. 

  

6.14. Η δεξιά όχθη 

Στη δεξιά όχθη της χαράδρας σώζεται ολόκληρο οικοδοµικό συγκρότηµα του 

οποίου ο στόχος ήταν να εξυπηρετεί τους προσκυνητές και τους ασθενείς και να 

παρέχει κατάλυµα σε εκείνους που ήθελαν να παραµείνουν για αρκετό καιρό στο 

ιερό. Στη δεξιά όχθη διέµεναν επίσης οι υπάλληλοι του ιερού και όσοι ήταν 

απαραίτητοι για τη λειτουργία των κτιρίων της αριστερής όχθης. 

Η δεξιά όχθη κυριαρχείται κατά µήκος από την ποµπική οδό η οποία έχει 

κατεύθυνση από την ανατολή προς τη ∆ύση και κάµπτεται σε ένα σηµείο προς το 

Βορρά και καταλήγει στη γέφυρα και µέσω αυτής στην απέναντι όχθη. Στο σηµείο 

της στροφής η ανατολική ποµπική οδός ολοκληρώνεται και η δυτική συνέχεια της 

είναι η δυτική ποµπική οδός η οποία πάλιν σε κάποιο σηµείο της στρέφεται προς το 

Βορρά και οδηγεί στην κλεψύδρα. Μετά την κλεψύδρα και προς τα δυτικά ο δρόµος 

καταλήγει σε αδιέξοδο. 

Ο επισκέπτης του ιερού που έρχεται από την Ανατολή εισέρχεται στη δεξιά 

όχθη από την ανατολική ποµπική οδό η οποία αποτελεί συνέχεια της οδού της οποίας 

τα χαµηλά αναλήµµατα διακρίνονται εντός του δάσους και παράλληλα προς το 

χείµαρρο. Η οδός κατευθύνεται από τον Βορρά προς το Νότο και διέρχεται µέσω δύο 

συστάδων οικοδοµηµάτων τα οποία εξαιτίας των αλλεπάλληλων τειχών τους 

ανάγονται σε πολλές περιόδους. Οι συστάδες αυτές των κτιρίων θα περιγραφούν στη 

συνέχεια. 

Το πρώτο κτίριο µε σαφής µορφή είναι ο ξενώνας. Βρίσκεται νότια της 

ποµπικής οδού και αποτελείται κυρίως από αυλή µε κιονοστοιχίες εκ των οποίων 
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τέσσερις κίονες βρίσκονται δυτικά και οκτώ δωµάτια τριγύρω. Πριν από την στροφή 

της ποµπικής οδού µε κατεύθυνση από την Ανατολή προς τη ∆ύση βρίσκεται το 

αγορανόµιον. Πρόκειται για ένα επίµηκες οικοδόµηµα που ονοµάστηκε έτσι εξαιτίας 

της εύρεσης σε αυτό χαλκού.  

∆ίπλα από το αγορανόµιο και πιο συγκεκριµένα από τη δυτική του πλευρά 

βρίσκεται η αγορά. Η αγορά αποτελείται από µια αυλή µε τέσσερις πλευρές και γύρω 

γύρω από κιονοστοιχίες. Τέσσερις στήλες κιόνων βρίσκονται ανατολικά και άλλες 

τέσσερις δυτικά. Πέντε στήλες βρίσκονται βόρεια και νότια. Το περιστύλιο 

καλύπτεται από στέγη η οποία προφύλασσε από την βροχή και τον ήλιο όσους 

διέµεναν στο ιερό. Στο βόρειο τµήµα της αυλής υπάρχουν δύο φρεάτια και µια 

δεξαµενή. Ακόµα ένα φρεάτιο βρίσκεται έξω από το κτίριο προς το βορρά. Οι κίονες 

αποτελούνται από ασβεστόλιθο και είναι χωρίς ραβδώσεις. Στη δεξιά όχθη υπήρχαν 

και τα καπηλεία που δεν είναι τίποτε άλλο παρά καταστήµατα που πουλούσαν 

διάφορα είδη ή ακόµα και εργαστήρια των οποίων την ιδιοκτησία και την 

εκµετάλλευση είχε το ιερό. Οι πρόσοδοι των καπηλειών χρησιµοποιούνταν για τις 

ανάγκες του ιερού. 

Καθώς συνεχίζει κανείς την πορεία του στην ποµπική οδό προς τη δύση 

συναντά την ποµπική οδό που κατευθύνεται από τον βορρά προς το νότο και η οποία 

οδηγεί στη γέφυρα. Μέσω αυτής µπορεί να κατευθυνθεί στην αριστερή όχθη και στη 

συνέχεια στη στενή (πλάτος 1,80 µέτρα) παράλληλη οδό στην οποία βρίσκεται η 

κλεψύδρα. Αυτή αποτελείται από δεξαµενή µε τέσσερις πλευρές εξωτερικώς της 

οποίας και από τις δύο πλευρές βρίσκεται η κλίµακα και ο διάδροµος. Η κλεψύδρα 

είναι  κτισµένη ισοδοµικά µε πλίνθους από σκληρό ασβεστόλιθο ύψους 0,48 µέτρων. 

Η εξωτερική πλευρά της δεξαµενής και η εσωτερική πλευρά του διαδρόµου είναι 

πολύ καλά επεξεργασµένες. Το βάθος της δεξαµενής είναι 1,92 µέτρα. Οι διαστάσεις 

της δεξαµενής στο άνοιγµα της είναι 0,83Χ0,83 µέτρα, στον πυθµένα 0,72Χ0,74 

µέτρα. Εσωτερικά η δεξαµενή φέρει υδραυλικό κονίαµα πάχους 0,002 µέτρων κατά 

τον πυθµένα το οποίο είναι ακόµα µικρότερο στις πλευρές. Το δάπεδο της δεξαµενής 

όπως επίσης και του διαδρόµου είναι στρωµένο µε µεγάλες πλάκες. 

Ο κρουνός βρίσκεται στην κατώτατη οριζόντια σειρά από πλίνθους της 

βόρειας πλευράς της δεξαµενής σε ύψος 0,25µέτρων από το δάπεδο του διαδρόµου. Ο 

κρουνός είναι τοποθετηµένος στη σύνδεση δύο πλίνθων της οριζόντιας σειράς. ∆εν 
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φτάνει µέχρι την εξωτερική επιφάνεια της δεξαµενής αλλά 0,115 µέτρα εσωτερικά. 

Έχει τη µορφή σωλήνα µε εκροή διαµέτρου 0,002 µέτρων περίπου ώστε η 

εξερχόµενη ποσότητα νερού να είναι µικρή. Στην κατώτατη οριζόντια σειρά από 

πλίνθους του βόρειου τείχους του διαδρόµου υπάρχει άνοιγµα µέσω του οποίου 

διαφεύγουν στην χαράδρα τα νερά από την κλεψύδρα και από τις βροχές. 

Εξαιτίας της διακοπής της δυτικής ποµπικής οδού δεν φαίνεται στις µέρες µας 

η αρχαία πρόσοδος του κτιρίου. Το βραχύ ανατολικό σκέλος του χειµερινού 

καταγώγιου αποτελείται από τρία δωµάτια των οποίων η είσοδος είναι από τα δυτικά. 

Το µακρό σκέλος αποτελείται από ένδεκα δωµάτια των οποίων το πίσω τµήµα 

βρίσκεται στο χείλος της χαράδρας. Όλα τα δωµάτια έχουν τις διαστάσεις 3,70Χ3,70 

µέτρα. Το κάτω µέρος αυτών είναι πέτρινα ενώ το ανώτερο µέρος τους είναι 

κατασκευασµένο από πλίνθους.  

Σε απόσταση τριών µέτρων από την πρόσοψη των δωµατίων υπήρχε 

κιονοστοιχία από έντεκα κίονες κατά τη µακρά πλευρά και δύο κατά την άλλη 

πλευρά. Οι κίονες εξελίσσονταν σε συνεχείς πώρινους στυλοβάτες ενώ το µεταξόνιο 

ήταν 3,03 µέτρα. Στα άκρα του στυλοβάτη υπήρχαν παραστάδες µια από το δυτικό 

άκρο της µακράς κιονοστοιχίας και µια στο νότιο τµήµα της µικρής. Ακόµα µία 

υπήρχε στο σηµείο συνάντησης των δύο κιονοστοιχειών. Οι κίονες ήταν δωρικού 

ρυθµού, χωρίς ραβδώσεις και µόνο τα άκρα τους ήταν επεξεργασµένα. Το ύψος τους 

ήταν περίπου τρία µέτρα και η διάµετρος τους ήταν 0,50 µέτρα. Ο θριγκός ήταν 

ξύλινος επειδή δεν βρέθηκε κανένα ίχνος λίθινης κατασκευής. Η στέγαση των 

δωµατίων και της στοάς γινόταν µέσω της κοινής µονόκλινης στέγης.  

Τα νερά της βροχής διοχετεύονταν στην χαράδρα µέσω των υπόγειων 

πώρινων υπονόµων. Ο ένας διερχόταν από το διάδροµο που βρισκόταν δυτικά της 

στοάς ενώ ο δεύτερος µεταξύ του 10ου και του 11ου κίονα και από τα δάπεδο του 

τρίτου δωµατίου του µακρού σκέλους της στοάς που βρισκόταν ανατολικά. Την 

ονοµασία χειµερινό καταγώγιο δόθηκε αργότερα στο κτίριο καθώς ο Λεονάρδος 

(1917, όπως αναφέρεται στο Πετράκος (1968) Ο Ωρωπός και το ιερόν του 

Αµφιαράου) πίστευε ότι η θέση του κτιρίου ήταν ευνοϊκή για τη χειµερινή διαµονή σε 

σύγκριση πάντα µε το κλίµα της χαράδρας.    

Το θερινό καταγώγιο ονοµάστηκε έτσι για τον ίδιο ακριβώς λόγο που 

αναφέρθηκε παραπάνω. Το κτίριο βρίσκεται δυτικά από το προηγούµενο και σε 
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ψηλότερο επίπεδο το οποίο αποτελείται από βαθµίδες. ∆ιαιρείται από τρεις συστάδες 

δωµατίων εκ των οποίων µόνο δέκα δωµάτια έχουν αποκαλυφθεί µέχρι σήµερα. 

Ωστόσο δεν είναι δυνατό να το διακρίνει κανείς γιατί κρύπτεται από την σύγχρονη 

γέφυρα της πλατείας.  

Νότια της αγοράς επί του κλίτους ανασύρθηκε κτίριο το οποίο είχε πόρτα στη 

βόρεια πλευρά. Το κτίριο αυτό ήταν το κεραµικό εργαστήριο. Κατά την ανασκαφή 

βρέθηκαν τεµάχια λυχναριών, σκύφων και πώµατα αγγείων και από αυτά ο 

ανασκαφέας έβγαλε το συµπέρασµα ότι επρόκειτο για το κεραµικό εργαστήριο.  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε λόγος στην αρχιτεκτονική του ιερού του 

Αµφιαράου προκειµένου να αναδειχθεί η σηµαντικότητα του. Πιο συγκεκριµένα 

έγινε αναφορά στα γυναικεία λουτρά, στη στοά, στο στάδιο, στο θέατρο, στο 

ανάληµµα, στο µικρό ναός, στο βωµό, στο θέατρο του βωµού, στο µεγάλο ναό, στην 

ιερά πηγή, στην κρήνη, στα ανδρικά λουτρά, στη γέφυρα και δεξιά όχθη.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το αµφιάρειο του Ωρωπού που κατασκευάστηκε τον 5ο αιώνα π. Χ. ήταν ένα 

από τα πιο σηµαντικά ιερά του αρχαίου κόσµου. Σε αυτό κατέφευγαν πολίτες τόσο 

για να θεραπευτούν όσο και για να πάρουν απαντήσεις σε πολιτικά αλλά και άλλα 

ζητήµατα. Το αµφιάρειο πιστεύεται ότι είναι κτισµένο στην περιοχή εκείνη όπου η γη 

«κατάπιε» τον Αµφιάραο όταν έτρεχε προκειµένου να σωθεί.  

Στην παρούσα εργασία που αντικείµενο της ήταν η περιγραφή του ιερού 

αυτού αναδείχθηκε τόσο η αρχιτεκτονική του ναού όσο και ο τρόπος µε τον οποίο 

πραγµατοποιούνταν η θεραπεία των ασθενών. Το µέρος όπου είναι κτισµένος ο ναός 

καλύπτεται από πυκνώδη βλάστηση. Το ιερό είναι κρυµµένο µέσα σε µια βαθιά 

ρεµατιά χωρίς ορίζοντα. Το τοπίο περιβάλλεται από πεύκα, πικροδάφνες, πλατάνια 

και έχει ιαµατική πηγή (Αραβαντινός, 1907). Τα µέρη από τα οποία απαρτίζεται το 

ιερό είναι τα γυναικεία λουτρά, η στοά, το στάδιο, το θέατρο, το ανάληµµα, ο µικρός 

ναός, ο βωµός, το θέατρο του βωµού, ο µεγάλος ναός, η ιερά πηγή, η κρήνη, τα 

ανδρικά λουτρά, η γέφυρα και η δεξιά όχθη.  

Στις µέρες µας θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε αυτός ο χώρος να µην 

εγκαταλειφθεί όπως έγινε στο παρελθόν. Στην περιοχή κάθε χρόνο γίνονται 

εκδηλώσεις που είναι γνωστές ως Αµφιάρεια µε σπουδαίους καλλιτέχνες. Θα πρέπει 

να γίνονται περισσότερες εκδηλώσεις σε αυτό τον χώρο όπως επίσης και να 

πραγµατοποιούνται επισκέψεις τόσο από σχολεία όσο και από διάφορους συλλόγους. 

Στις επισκέψεις αυτές θα µπορούσαν να πραγµοποιηθούν ποικίλα εκπαιδευτικά 

σεµινάρια ή και παιχνίδια ανάλογα µε την ηλικία αυτών που επισκέπτονται το χώρο. 

Θα πρέπει να δοθεί έµφαση στο «να µην ξεχαστεί» µε την πάροδο του χρόνου ο 

Αµφιάραος και το ιερό του. Με άλλα λόγια θα πρέπει συνεχώς να γίνονται 

εκδηλώσεις σε αυτό τον χώρο ώστε οι σύγχρονοι νέοι να θυµούνται τις ρίζες τους και 

τους προγόνους τους και να µην τους λησµονούν.   
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