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1

ΠΡΟΛΟΓΟ
Όθμζ μζ ανπαίμζ θαμί είπακ πνμαθδιαηζζηεί ζδζαίηενα ιε ημ εέια ημο πόκμο, είηε
αοηόξ πνμένπεηαζ από ζςιαηζηέξ ηαζ ροπζηέξ αζεέκεζεξ, είηε από ηναοιαηζζιμύξ ηαζ
πεζνμονβζηέξ επειαάζεζξ ηαζ πνμζπαεμύζακ κα ημκ ιεηνζάζμοκ. Σύιθςκα ιε ηδ εεία ηάλδ
ηςκ πναβιάηςκ ηαζ ηδκ πνζζηζακζηή ακηίθδρδ, αθμύ μ Θεόξ δδιζμύνβδζε ημκ ηόζιμ, έπθαζε
από πώια ημκ Αδάι ηαζ από ημ πθεονό ημο έθηζαλε ηδκ Εύα. Γζα κα ημ ηάκεζ όιςξ αοηό
«ηαὶἐπέααθεκ

ὁ

ΘεὸξἔηζηαζζκἐπὶηὸκἈδάι,

ηαὶὕπκςζε·

ηαὶἔθααε

ιίακ

ηῶκπθεονῶκαὐημῦηαὶἀκεπθήνςζε ζάνηα ἀκη᾿ αὐηῆξ.» (Γέκεζζξ, ηεθ Β΄, ζηίπμξ 21).

Σηδκ ανπαία Εθθάδα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ Οιδνζηή ζαηνζηή πίζηεοακ όηζ μζ
Θεμί ηζιςνμύκ ημοξ ακενώπμοξ ζηέθκμκηαξ ηδκ αζεέκεζα ηαζ όηζ μζ ίδζμζ ήηακ
ανιόδζμζ βζα ηδ εεναπεία ηδξ. Γζα ηδκ ακηζιεηώπζζδ ημο πόκμο πνδζζιμπμζμύζακ
παοζίπμκεξ μοζίεξ αθθά ηαζ μοζίεξ ιε κανηςηζηέξ ζδζόηδηεξ, όπςξ είκαζ ημ
«κδπεκεέξ» - ημ μπμίμ ηαηαπναΰκεζ ηδ θύπδ - ηαζ ημ «άπμθμκ» βζα ηδκ ακαημύθζζδ
από ημοξ πόκμοξ ηδξ ροπήξ (Μονςκίδμο-Τγμοαεθέηδ, Καθμύζδξ, & ΧνζζημπμύθμοΑθεηνά, 2009).
Σοβηεηνζιέκα,

μζ

ανπαίμζ

Έθθδκεξ

είπακ

ακαηαθύρεζ

ηδ

ζύκεεζδ

εεναπεοηζηώκ πνμζεββίζεςκ βζα ηδκ ηαηαπνάοκζδ ημο ζςιαηζημύ ηαζ ροπζημύ
πόκμο, όπμο δ ενδζηεοηζηή πίζηδ έπαζγε ζδιακηζηό νόθμ. Οζ πζμ δζάζδιμζ πώνμζ
όπμο ζοκηεθμύηακ αοηό ήηακ ημ Αιθζανάεζμ ημο Ωνςπμύ, ημ Αζηθδπζείμ ηδξ
Επζδαύνμο ηαζ ημ Τνμθώκζμ Άκηνμ ζηδ Λζααδεζά. Αζεεκείξ από όθα ηα ιένδ ηδξ
Εθθάδαξ ζοκένεακ ζηα ζενά βζα κα εεναπεοεμύκ ιε ηδ αμήεεζα ημο Θεμύ. Τα ενείπζα
πμο οπάνπμοκ ηόζμ ζηδκ Επίδαονμ, όζμ ηαζ ζημ Αιθζανάεζμ, ιανηονμύκ ημ ιεβαθείμ
πμο είπακ ζηδκ αηιή ημοξ πμο δζάνηεζε αζώκεξ (Πακηαγήξ).
Σηδκ πανμύζα ενβαζία ιεθεηάιε ημ Αιθζανάεζμ ημο Ωνςπμύ, ηα μπμία
ελεζδζηεύμκηακ ζηα ροπμθμβζηά πνμαθήιαηα. Τμ Αιθζανάεζμ ημο Ωνςπμύ ζηδκ
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Ανπαία

Εθθάδα

εεναπεύμκηακ

απμηεθμύζε

απμηεθεζιαηζηά

εεναπεοηήνζμ,
ιε

όπμο

ζοκεεηζηέξ

μζ

ροπζηέξ

πνμζεββίζεζξ.

δζαηαναπέξ

Σοβηεηνζιέκα,

εθάνιμγακ ροπμεεναπεία, θανιαημεεναπεία, εζδζηή δζαηνμθή, εηβύικαζδ ημο
ζώιαημξ ηαζ ηδξ ροπήξ, ιμοζζημεεναπεία ηαζ άθθεξ ιεεόδμοξ εεναπείαξ ζε
ζοκδοαζιό ιε ημ απανάιζθθμο ηάθθμοξ θοζζηό πενζαάθθμκ, ηδ εεναπεοηζηή
ανπζηεηημκζηή, ηδκ οδαημεεναπεία ηαζ πθήεμξ άθθεξ ιεεόδμοξ (Σύβπνμκα
Αιθζανάεζα, 2014).
Κθείκμκηαξ ημκ πνόθμβμ εεςνμύιε πνέμξ ιαξ κα εοπανζζηήζμοιε ηάπμζα
άημια πμο ζοκέααθακ πμθύηζια ηαζ αμήεδζακ ζηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πανμύζαξ
πηοπζαηήξ ενβαζίαξ. Ανπζηά επζεοιώ κα εοπανζζηήζς ημκ οπεύεοκμ ηαεδβδηή η.
Ιςάκκδ Νέζημνμ, δ ζοιαμθή ημο μπμίμο ήηακ ζδιακηζηή ηόζμ ζηδκ ζοββναθή όζμ
ηαζ ζηδ ζοθθμβή ηδξ ζπεηζηήξ αζαθζμβναθίαξ. Πανάθθδθα, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς
ηδκ μζημβέκεζά ιμο, ημκ άκηνα ιμο, ηα παζδζά ιμο ηαζ ημοξ βμκείξ ιμο πμο ζηάεδηακ
δίπθα ιμο ηαζ ιε ζηήνζλακ ζ’ αοηή ηδκ πνμζπάεεζα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όηαλ θαλείο κειεηήζεη ην Ακθηαξάεην ηνπ Ωξσπνύ εληππσζηάδεηαη από ην
ραξαθηήξα ηνπ Ιεξνύ, ην νπνίν δηέθεξε από ηα ηεξά ηεο Αηηηθήο εθείλεο ηεο επνρήο.
Εθείλα ήηαλ ζξεζθεπηηθά θέληξα θάπνηνπ δήκνπ κε πεξηνξηζκέλε δξαζηεξηόηεηα.
Αθόκα θαη ην ηεξό ηεο Ειεπζίλαο είρε θαζαξά αηηηθό-αζελατθό ραξαθηήξα, ελώ ην
Ακθηαξάεην ηνπ Ωξσπνύ ήηαλ ην εζληθό ηεξό κηαο πόιεο, ελόο θξάηνπο θαη ε
αθηηλνβνιία ηνπ εθηεηλόηαλ έμσ από ηα εζληθά όξηα. Φξεζίκεπε σο ηόπνο
δεκνζίεπζεο ησλ επηζήκσλ εγγξάθσλ ηεο πόιεο θαη κε ηνπο αζιεηηθνύο θαη
κνπζηθνύο αγώλεο ζπλέξεαλ ζην Ιεξό πιήζνο αλζξώπσλ από όια ηα κέξε ηεο
Ειιάδαο, ηε Μηθξά Αζία, ηελ Ιηαιία. Ο ηεξέαο ηνπ Ακθηάξανπ - όπσο θαη ν άξρνληαο
ηνπ Ωξσπνύ - ζεσξνύηαλ επώλπκν πξόζσπν θαη ην αμίσκά ηνπ είρε πνιηηηθό
ραξαθηήξα (Πεηξάθνο Β. Φ., Τν Ακθηάξεην ηνπ Ωξσπνύ).
Η κειέηε ηεο πεξηνρήο ηνπ Ακθηάξαεηνπ ηνπ Ωξσπνύ εληππσζηάδεη θαη ηξαβά
ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκόλσλ αθόκα θαη ζηηο κέξεο καο. Απηό θαίλεηαη από ηηο
επηηόπηεο έξεπλεο ππόγεησλ πδάησλ, επηθαλεηαθώλ πδάησλ θαη εδαθώλ θαη από
εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα ζηελ πεξηνρή απηή (βι. Moraetis, Nikolaidis, Karatzas,
Dokou, Kalogerakis, &Palaiogianni-Bellou, 2012 θαη Stamatis, Migiros, Alexakis, &
Gamvroula, 2011). Επίζεο, ην Ακθηαξάεην ηνπ Ωξσπνύ, ν ραξαθηήξαο θαη ε
θηινζνθία ηνπ εκπλέεη θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο θαη εηδηθνύο, όπσο ηελ νκάδα ησλ
Σύγρξνλσλ Ακθηαξάεησλ, όπνπ αλαβηώλνπλ ηα αξραία Ακθηαξάεηα, ηα νπνία
ζεξάπεπαλ ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζηελ αξραία Ειιάδα ζπλζέηνληαο ηελ
παξαδνζηαθή γλώζε κε ηε ζύγρξνλε επηζηήκε (Σύγρξνλα Ακθηαξάεηα, 2014).
Εηδηθόηεξα, ε παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία κειεηά ην Ακθηαξάεην ηνπ Ωξσπνύ
θαη απνηειείηαη ζπλνιηθά από ηέζζεξα θεθάιαηα.
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Τν πξώην θεθάιαην - πνπ ηηηινθνξείηαη «Η Ιζηνξία ηνπ Ωξσπνύ θαη ηνπ
Ακθηάξανπ» - απνηειείηαη από ηέζζεξα ππνθεθάιαηα, ηα νπνία παξέρνπλ θάπνηεο
ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πόιε ηνπ Ωξσπνύ θαη ηνλ ρζόλην ζεό Ακθηάξαν. Τα
ππνθεθάιαηα απηά είλαη ην πεξίγξακκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ Ωξσπνύ, ν Ακθηάξανο, ε
ηζηνξία ηνπ Ακθηάξανπ θαη ν Ακθηάξανο ζηελ ινγνηερλία θαη ηελ ηέρλε, θαζώο κηα
ηέηνηα πξνζσπηθόηεηα ζαλ ηνλ Ακθηάξαν δελ κπνξνύζε λα κελ επεξεάζεη θαη
εκπλεύζεη ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο.
Τν δεύηεξν θεθάιαην «Τν Ακθηαξάεην ηνπ Ωξσπνύ» πεξηιακβάλεη ηέζζεξα
ππνθεθάιαηα: ε έξεπλα θαη ε αλαζθαθή ηνπ Ακθηαξάεηνπ, ε ζεξαπεία ησλ
αξξώζησλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ Ακθηαξάεηνπ, ην πξνζσπηθό θαη ε δηνίθεζε ηνπ
Ακθηαξάεηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θεθάιαην απηό πεξηγξάθεη ηε ζέζε ηνπ
Ακθηαξάεηνπ ζηνλ Ωξσπό, ηνλ ηξόπν ιαηξείαο ηνπ Θενύ θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο
ηνπ Ιεξνύ. Αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο εγθνίκεζεο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ιεξνύ
σο νλεηξνκαληείν θαη ηαηξνζεξαπεπηήξην. Οη Ιεξείο-Ιαηξνί δελ αζθνύζαλ κόλν γεληθή
ηαηξηθή

εθαξκόδνληαο

ηηο

γλσζηέο

κεζόδνπο

ηεο

πγηεηλνζεξαπείαο

θαη

θαξκαθνζεξαπείαο, αιιά θαη ςπρνζεξαπεία, θαζώο ν Ακθηάξανο ήηαλ απόγνλνο ηνπ
Μειάκπαδα, ηνπ πξώηνπ ςπρνζεξαπεπηή ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ θόζκνπ. Επίζεο,
ζην δεύηεξν απηό θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ Ιεξό Νόκν, όπνπ πξόθεηηαη
νπζηαζηηθά γηα ηνλ θαλνληζκό ηνπ Ιεξνύ. Σύκθσλα κε ην λόκν απηό ν Ιεξέαο ήηαλ ν
ζπνπδαηόηεξνο αμησκαηνύρνο ηνπ Ακθηαξάεην.
Σην επόκελν θεθάιαην ην ηξίην πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Τα κλεκεία ηνπ
Ακθηαξάεηνπ» νπζηαζηηθά γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ησλ κλεκείσλ ηνπ αξραηνινγηθνύ
ρώξνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Από ηα νηθνδνκήκαηα ηνπ Ιεξνύ πνπ
αλαθαιύθζεθαλ όζα ζρεηίδνληαη κε ηε ιαηξεία βξίζθνληαη ζηε κηα όρζε ηεο
ραξάδξαο, ελώ ηα θνζκηθά πνπ εμππεξεηνύζαλ ηνπο επηζθέπηεο βξίζθνληαη ζηελ
άιιε όρζε. Έηζη ινηπόλ ζηελ αξηζηεξή όρζε ππήξραλ ηα γπλαηθεία ινπηξά, ε κεγάιε
ζηνά ή εγθνηκεηήξηνλ, ην ζηάδην, ην ζέαηξν, ε ζεηξά ησλ βάζξσλ ησλ αγαικάησλ, ν
κεγάινο βσκόο, ην ζέαηξν ηνπ βσκνύ, ν κηθξόο λαόο, ν κεγάινο λαόο, ε ηεξή πεγή, ε
θξήλε, ηα αλδξηθά ινπηξά θαη ε γέθπξα.
Τν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην θάλεη ιόγν γηα ηα Ακθηαξάηα, γηνξηή πνπ
ηεινύηαλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα ζην ρώξν ηνπ Ακθηαξάεηνπ ηνπ Ωξσπνύ πξνο ηηκή
ηνπ Ακθηάξανπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο απηήο νξγαλώλνληαλ κνπζηθνί θαη
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επηθνί αγώλεο. Απηά ήηαλ ηα «Ακθηαξάηα ηα κεγάια». Υπήξραλ όκσο θαη ηα κηθξά
πνπ ίζσο πξαγκαηνπνηνύληαλ θάζε ρξόλν. Τν θεθάιαην απηό θιείλεη πεξηγξάθνληαο
ην ηέινο ηνπ Ιεξνύ, ην νπνίν κεηά από αηώλεο κεγάιεο δόμαο - από ηνλ 5ν αηώλα π.Φ
σο ηηο αξρέο ηνπ 3νπ αηώλα κ.Φ. - δελ κπνξνύζε λα αληηζηαζεί ζηηο θνηλσληθέο
δπλάκεηο πνπ γέλλεζαλ ηνλ Φξηζηηαληζκό θαη αθάληζαλ καδί κε ηνλ αξραίν θόζκν θαη
ηε ζξεζθεία ηνπ.
Τν Ακθηαξάεην ηνπ Ωξσπνύ ππήξμε ινηπόλ έλα ηδηόκνξθν ίδξπκα κε
πνιπζρηδή δξάζε.
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1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ
Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΩΡΩΠΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΜΦΙΑΡΑΟΤ

1.1. Περίγραμμα της ιστορίας τοσ Ωρωπού
Ο Ωξσπφο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ
ηζηνξία ηεο Διιάδαο.
Ο Ωξσπφο ζηα αξραία θείκελα αλαθέξεηαη σο Γξαία. Πξψηε αλαθνξά ζηε
Γξαία γίλεηαη απφ ηνλ Όκεξν ηνλ 8ν αη. π.Υ. ζηελ Ηιηάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο
ζηίρνπο 494 – 510 (Ηι. Β΄. 494 - 510) (Όκεξνο):
Βνησηῶλ κὲλ Πελέιεσο θαὶ Λήτηνο ἦξρνλ
Ἀξθεζίιαόο ηε Πξνζνήλσξ ηε Κινλίνο ηε,
νἵ ζ᾽ Yξίελ ελέκνλην θαὶ Αὐιίδα1 πεηξήεζζαλ
ρνῖλόλ ηε θῶιόλ ηε πνιύθλεκόλ η᾽ ηεσλόλ,
Θέζπεηαλ Γξαῖάλ2 ηε θαὶ εὐξύρνξνλ Μπθαιεζζόλ,
νἵ η᾽ ἀκθ᾽ Ἅξκ᾽3 ἐλέκνλην θαὶ Δἰιέζηνλ θαὶ ξπζξάο,
νἵ η᾽ ιεῶλ᾽ εἶρνλ ἠδ᾽ Ὕιελ θαὶ Πεηεῶλα,
Ὠθαιέελ Μεδεῶλά η᾽ ἐυθηίκελνλ πηνιίεζξνλ,
Κώπαο Δὔηξεζίλ ηε πνιπηξήξσλά ηε Θίζβελ,
νἵ ηε Κνξώλεηαλ θαὶ πνηήελζ᾽ Ἁιίαξηνλ4,
νἵ ηε Πιάηαηαλ ἔρνλ ἠδ᾽ νἳ Γιηζᾶλη᾽ ἐλέκνλην,
νἵ ζ᾽ πνζήβαο εἶρνλ ἐυθηίκελνλ πηνιίεζξνλ,
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γρεζηόλ ζ᾽ ἱεξὸλ Πνζηδήτνλ ἀγιαὸλ ἄιζνο,
νἵ ηε πνιπζηάθπινλ Ἄξλελ ἔρνλ, νἵ ηε Μίδεηαλ
Νῖζάλ ηε δαζέελ Ἀλζεδόλα η᾽ ἐζραηόσζαλ·
ηῶλ κὲλ πεληήθνληα λέεο θίνλ, ἐλ δὲ ἑθάζηῃ
θνῦξνη Βνησηῶλ ἑθαηὸλ θαὶ εἴθνζη βαῖλνλ.
Ο Παπζαλίαο (9, 20, 1) αλαθέξεη πσο νηθηζηήο ηνπο ππήξμε ν Πνίκαλδξνο, ν
νπνίνο λπκθεχζεθε ηελ Σαλάγξα. Δπεηδή ε Σαλάγξα έδεζε πάξα πνιιά ρξφληα ιέλε
πσο νη γείηνλεο έθαλαλ κηα ζχκπηπμε ηνπ νλφκαηφο ηεο θαη ηελ νλφκαζαλ Γξαία.
πγθεθξηκέλα «ἔζηη δὲ ηο Σαλαγξαίαο ἐπὶ ζαιάζζῃ θαινχκελνλ Γήιηνλ: ἐλ δὲ αὐηῷ
θαὶ Ἀξηέκηδνο θαὶ Λεηνῦο ἐζηηλ ἀγάικαηα. Σαλαγξαῖνη δὲ νἰθηζηήλ ζθηζη
Πνίκαλδξνλ γελέζζαη ιέγνπζη Υαηξεζίιεσ παῖδα ηνῦ Ἰαζίνπ ηνῦ ιεπζξνο, ηὸλ δ'
Ἀπφιισλφο ηε θαὶ Αἰζνχζεο εἶλαη ηο Πνζεηδῶλνο. Πνίκαλδξνλ δὲ γπλαῖθά θαζηλ
ἀγαγέζζαη Σάλαγξαλ ζπγαηέξα Αἰφινπ: Κνξίλλῃ δέ ἐζηηλ ἐο αὐηὴλ πεπνηεκέλα
Ἀζσπνῦ παῖδα εἶλαη. [2] ηαχηεο ηνῦ βίνπ πξνειζνχζεο ἐπὶ καθξφηαηνλ ηνὺο
πεξηνίθνπο θαζὶλ ἀθειφληαο ηὸ ὄλνκα ηήλ ηε γπλαῖθα αὐηὴλ θαιεῖλ Γξαῖαλ θαὶ ἀλὰ
ρξφλνλ ηὴλ πφιηλ: δηακεῖλαί ηε ηὸ ὄλνκα ἐο ηνζνῦηνλ ὡο θαὶ Ὅκεξνλ ἐλ θαηαιφγῳ
πνηζαη
Θέζπεηαλ Γξαῖάλ ηε θαὶ εὐξχρνξνλ Μπθαιεζζφλ. (Όκεξνο, Ηιηάδα, 2.498)
ρξφλῳ δὲ ὕζηεξνλ ηὸ ὄλνκα ηὸ ἀξραῖνλ ἀλεζψζαλην.
Δπίζεο, ν ηξάβσλ ζην βηβιίν ηνπ Γεσγξαθηθψλ Θ, παξάγξαθνο 10 αλαθέξεη
ηα εμήο (ηξάβσλ):
«Καὶ ἡ Γξαῖα δ᾽ ἐζηὶ ηφπνο Ὠξσπνῦ πιεζίνλ θαὶ ηὸ ἱεξὸλ ηνῦ Ἀκθηαξάνπ θαὶ ηὸ
Ναξθίζζνπ ηνῦ ξεηξηέσο κλκα ὃ θαιεῖηαη ηγεινῦ, ἐπεηδὴ ζηγῶζη παξηφληεο·
ηηλὲο δὲ ηη Σαλάγξαη ηὴλ αὐηήλ θαζηλ· ἡ Πνηκαλδξὶο δ᾽ ἐζηὶλ ἡ αὐηὴ ηη
Σαλαγξηθη· θαινῦληαη δὲ θαὶ Γεθπξαῖνη νἱ Σαλαγξαῖνη. ἐθ Κλσπίαο δὲ ηο
Θεβατθο κεζηδξὗζε θαηὰ ρξεζκὸλ δεῦξν ηὸ Ἀκθηαξάεηνλ».
Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε ην φλνκα ηνπ ΩΡΩΠΟΤ ήηαλ ΓΡΑΗΑ θαη ε πεξηνρή ηνπ
Ωξσπνχ νλνκαδφηαλ ΓΡΑΪΚΖ. [Θνπθ. 2, 23, ζ. 58-59] (Θνπθπδίδεο, Ο
Πεινπνλλεζίσλ θαη Αζελαίσλ Πφιεκνο, 5νο αη. π.Υ.)
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Δπηπιένλ, ν Θνπθηδίδεο (2, 23, 1)ζην έξγν ηνπ «ηζηνξίαη» φπνπ πεξηγξάθεη
ηελ εηζβνιή ησλ Λαθεδαηκνλίσλ ζηελ Αηηηθή, ηελ απνρψξεζε ηνπ πεινπνλλεζηαθνχ
ζηξαηνχ θαη ηηο ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο ησλ Αζελαίσλ ζεκεηψλεη ζρεηηθά κε ηνλ
Ωξσπφ ηα εμήο:
[2.23.1] Οἱ δὲ Πεινπνλλήζηνη, ἐπεηδὴ νὐθ ἐπεμῆζαλ αὐηνῖο νἱ
Ἀζελαῖνη ἐο κάρελ, ἄξαληεο ἐθ ηῶλ Ἀραξλῶλ ἐδῄνπλ ηῶλ
δήκσλ ηηλὰο ἄιινπο ηῶλ κεηαμὺ Πάξλεζνο θαὶ Βξηιεζζνῦ
ὄξνπο. [2.23.2] ὄλησλ δὲ αὐηῶλ ἐλ ηῆ γῆ νἱ Ἀζελαῖνη ἀπέζηεηιαλ
ηὰο ἑθαηὸλ λαῦο πεξὶ Πεινπόλλεζνλ ἅζπεξ παξεζθεπάδνλην
θαὶ ρηιίνπο ὁπιίηαο ἐπ’ αὐηῶλ θαὶ ηνμόηαο ηεηξαθνζίνπο·
ἐζηξαηήγεη δὲ Καξθίλνο ηε ὁ Ξελνηίκνπ θαὶ Πξσηέαο ὁ
πηθιένπο θαὶ σθξάηεο ὁ Ἀληηγέλνπο. [2.23.3] θαὶ νἱ κὲλ ἄξαληεο
ηῆ παξαζθεπῆ ηαύηῃ πεξηέπιενλ, νἱ δὲ Πεινπνλλήζηνη ρξόλνλ
ἐκκείλαληεο ἐλ ηῆ Ἀηηηθῆ ὅζνπ εἶρνλ ηὰ ἐπηηήδεηα ἀλερώξεζαλ δηὰ Βνησηῶλ, νὐρ ᾗπεξ ἐζέβαινλ· παξηόληεο δὲ
Ὠξσπὸλ ηὴλ γλ ηὴλ Γξατθὴλ θαινπκέλελ, ἣλ λέκνληαη
Ὠξώπηνη Ἀζελαίσλ ὑπήθννη, ἐδῄσζαλ. ἀθηθόκελνη δὲ ἐο
Πεινπόλλεζνλ δηειύζεζαλ θαηὰ πόιεηο ἕθαζηνη.

Ο Ωξσπφο (Ωξσπία γε) βξίζθεηαη εδψ θαη ηέζζεξηο ρηιηάδεο ρξφληα πεξίπνπ
ζην Β.Α. άθξν ηεο Αηηηθήο απέλαληη αθξηβψο απφ ηηο πφιεηο ηεο Υαιθίδαο θαη ηεο
Δξέηξηαο. χκθσλα κε ηνλ Πεηξάθν «ε πεξηνρή ηνπ αξραίν Ωξσπνχ νξίδεηαη
αλαηνιηθψο ππφ ηνπ αθξσηεξίνπ Κάιακνο, ησλ ιφθσλ ηεο Εαζηάλεο θαη ηνπ
πξνθήηνπ Ζιία, λνηίσο ππφ ηνπ βνπλνχ Μπειέηζη, ηνπ Αγίνπ Μεξθνπξίνπ θαη ηνπ
Ληφπεζη θαη δπηηθψο ππφ κηαο λνεηήο γξακκήο ε νπνία εθθηλεί Ν.Γ. εθ ηνπ βνπλνχ
Αξκέλη θαη θαηαιήγεη Β.Γ. νιίγνλ αλαηνιηθψηεξνλ ηνπ ρσξηνχ Γήιεζη. (Πεηξάθνο,
1968, ζ. 6). Ληκάλη κε ηδηαίηεξε ζεκαζία ν αξραίνο Ωξσπφο γηα ηελ επηθνηλσλία κε
ηελ απέλαληη Δχβνηα ηδηαίηεξα γηα ηνπο Αζελαίνπο, νη νπνίνη είραλ θηήζεηο ζην λεζί
θαη φζεο θνξέο ε πεξηνρή ηνπ Ωξσπνχ βξηζθφηαλ ππφ ηελ θαηνρή ησλ Αζελαίσλ
ρξεζίκεπε σο πξνρσξεκέλν ακπληηθφ θπιάθην ηεο Αηηηθήο απφ ηε κεξηά ηεο
Βνησηίαο. Απηφ ήηαλ ε αηηία πνπ γηα αηψλεο ν Ωξσπφο απνηέιεζε πεξηνρή δηακάρεο
αλάκεζα ζηνπο Βνησηνχο θαη ηνπο Αζελαίνπο (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).
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Ο Θνπθπδίδεο ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ Ωξσπνχ σο ιηκάλη γηα ηελ Αζήλα κε ην
εμήο ρσξίν (7.28.1.) «ἥ ηε ηῶλ ἐπηηεδείσλ παξαθνκηδὴ ἐθ ηο Δὐβνίαο, πξόηεξνλ ἐθ
ηνῦ Ὠξσπνῦ θαηὰ γλ δηὰ ηο Γεθειείαο ζάζζσλ νὖζα, πεξὶ νύληνλ θαηὰ
ζάιαζζαλ πνιπηειὴο ἐγίγλεην» (Θνπθπδίδε ηζηνξηψλ, Ζ, ζ. 58-59). (Θνπθπδίδεο,
Πεξί Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, 1806).
Σε ζεκαληηθή φκσο ζέζε πνπ έρεη ν Ωξσπφο ζηελ ηζηνξία δελ ηελ νθείιεη
κφλν ζηηο πνιηηηθέο πεξηπέηεηέο ηνπ, αιιά θαη ζην Ακθηαξάεην, ην ζπνπδαηφηεξν
ζηελ αξραηφηεηα ηεξφ ηνπ κπζηθνχ ήξσα, κάληε θαη ζεξαπεπηή Ακθηαξάνπ - εξείπηα
ηνπ νπνίνπ ζψδνληαη ζήκεξα θαη καξηπξνχλ ηε ζεκαζία θαη ηελ αίγιε πνπ
πξνζέδηδε ηφηε ζηελ πφιε. Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο επεξέαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Ακθηαξάεηνπ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε ηζηνξία ηνπ
Ωξσπνχ (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974):
Μεζνειιαδηθή πεξίνδν

Απφ θεξακηθά αγγεία θαίλεηαη πσο ππήξρε έλαο

(1900-1550 π.Υ.)

ζπλνηθηζκφο θνληά ζηε θάια, πιάη ζηε ζάιαζζα.

Μπθελατθή επνρή

Σνλ νηθηζκφ απηφ ηνλ δηαδέρηεθε έλαο άιινο ζηελ ίδηα

(1550 – 1100 π.Υ.)

ζέζε.

Ωο ηνλ 6ν αηψλα

Γηα ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ δε βξίζθνπκε θακία
πιεξνθνξία εθηφο απφ ην φηη ν Ωξσπφο έγηλε θαηνρή ηεο
απέλαληη ηζρπξήο Δξέηξηαο

Ωο ην 506 π.Υ.

Σνλ θπξίεπζαλ νη Βνησηνί

506 π.Υ.

Οη Αζελαίνη ζπλέηξηςαλ ηνπο παξηηάηεο, Βνησηνχο θαη
Υαιθηδείο θαη έηζη ν Ωξσπφο πεξλά ζηα ρέξηα ησλ
Αζελαίσλ.

431 – 415 π.Υ.

Ηδξχεηαη ζην Μαπξνδήιεζη ην Ηεξφ ηνπ Ακθηάξανπ.

411 π.Υ.

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ νη
Βνησηνί παίξλνπλ ηνλ Ωξσπφ.

402 π.Υ.

Λφγσ εζσηεξηθψλ ηαξαρψλ νη Θεβαίνη κεηαθέξνπλ ηνπο
θαηνίθνπο ηνπ Ωξσπνχ απφ ηα παξάιηα ζην εζσηεξηθφ
ηεο ρψξαο ζε βάζνο επηά ζηαδίσλ, δειαδή ελάκηζε
ρηιηνκέηξνπ.
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387/6 π.Υ.

Οη Θεβαίνη αθήλνπλ ειεχζεξν ηνλ Ωξσπφ ππφ ηνπο
φξνπο ηεο εηξήλεο ηνπ Αληαιθίδα.

378/7 π.Υ.

Ο Ωξσπφο γίλεηαη πάιη θηήζε ηεο Αζήλαο.

367/6 π.Υ.

Σνλ θπξηεχεη ν ηχξαλλνο ηεο Δξέηξηαο Θεκίζσλ θαη
έπεηηα ηνλ μαλαπέξλνπλ νη Θεβαίνη.

387 – 338 π.Υ.

Δίλαη επνρήο νξγάλσζεο γηα ην Ακθηαξάεην. Ζ
αθηηλνβνιία θαη ε θήκε ηνπ απιψλνληαη ζηελ Διιάδα.
Καηαζθεπάδνληαη

θηήξηα, νηθνδνκνχληαη

αγάικαηα,

δηνξγαλψλνληαη ηαθηηθά αγψλεο: ηα κηθξά θαη ηα κεγάια
Ακθηαξάεηα.
338 π.Υ.

ηε κάρε ηεο Υαηξσλείαο ν ληθεηήο Φίιηππνο ηεο
Μαθεδνλίαο παξαρσξεί ηνλ Ωξσπφ ζηνπο Αζελαίνπο. Οη
Αζελαίνη

ηελ

πεξίνδν

απηή

έδεημαλ

κεγάιε

δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην Ηεξφ: αλαδηνξγάλσζαλ
γηνξηέο,

αγψλεο,

πξνζέθεξαλ

αθηεξψκαηα

ζηνλ

Ακθηάξαν θαη θηίδνληαο θηήξηα.
322 π.Υ.

Μεηά ηε κάρε ηεο Κξαλλψλνο ν Ωξσπφο βξίζθεη θαη πάιη
ηελ ειεπζεξία ηνπ.

313 π.Υ.

Ο ζηξαηεγφο Πνιεκαίνο ηνλ θπξηεχεη θαη ηνλ εληάζζεη
ζην Κνηλφ ησλ Βνησηψλ.

304 π.Υ.

Ο Πνιεκαίνο ηνλ απνζπάεη θαη ηνλ μαλαδίλεη ζηελ Αζήλα

Γχξσ ζην 287 π.Υ.

Ο Ωξσπφο μέθπγε απφ ην δπγφ ηεο Αζήλαο.

287 – 146 π.Υ.

Ο Ωξσπφο είλαη πάιη ηζφηηκν κέινο ηνπ Κνηλνχ ησλ
Βνησηψλ θαη απηή είλαη ίζσο ε πην επηπρηζκέλε πεξίνδν
ηεο ηζηνξίαο ηνπ. ην Ηεξφ ζπρλάδνπλ άλζξσπνη απφ φια
ηα κέξε ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ, ηα λεζηά, ηε Μηθξά
Αζία. Σν νηθνλνκηθφ φθεινο ηνπ Ωξσπνχ απηή ηελ
πεξίνδν είλαη κεγάιν.

146 π.Υ.

Ο ξσκαίνο χπαηνο Μφκκηνο θαηαζηξέθεη ηελ Κφξηλζν
θαη ππνδειψλεη ηελ Διιάδα. Έηζη παχεη ε εμάξηεζε ηνπ
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Ωξσπνχ απφ ην Κνηλφ ησλ Βνησηψλ θαη ε δσή ηνπ
κηθξνχ θξάηνπο ζπλερίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ξσκατθήο
θαηνρήο. Οη ηηκεηηθέο επηγξαθέο ξσκαίσλ αμησκαηνχρσλ
πάλσ ζηα βάζξα ησλ αγαικάησλ ζην Ακθηαξάεην
δείρλνπλ φηη ν Ωξσπφο δελ είλαη απηφλνκνο. Όκσο,
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη αγψλεο ζεκεηψλνπλ ηδηαίηεξε
άλζεζε ράξε ζηελ ελίζρπζε ησλ Ρσκαίσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 1νπ π.Υ. αηψλα.
Αξρέο 1νπ κ.Υ. αηψλα

ηα ρξφληα ηνπ απηνθξάηνξα ηεο Ρψκεο Απγνχζηνπ (63
π.Υ. – 14 κ.Υ.) ν Ωξσπφο γίλεηαη νξηζηηθά πην θηήζε ηεο
Αζήλαο. Οη αγψλεο εμαθνινπζνχλ, αιιά νη Αζελαίνη
είλαη εθείλνη πνπ ηνπο νξγαλψλνπλ.

Δπηθξάηεζε

Ζ βαζκηαία εμαθάληζε ηεο αξραίαο ζξεζθείαο, ε νπνία

ρξηζηηαληζκνχ

ράλεη ηνπο πηζηνχο ηεο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηα πιηθά
κέζα πνπ βνεζνχλ ζηε ζπληήξεζε ησλ λαψλ θαη ησλ
ηεξψλ. Σν Ακθηαξάεην εξεηπψλεηαη ζηγά ζηγά, θαζψο νη
ρξηζηηαλνί ην αγλννχλ. Άιιε κία αηηία πνπ πξνθάιεζε
ηελ εγθαηάιεηςε θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Ηεξνχ ήηαλ ην
αξαίσκα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο,.

1.2. Αμυιάραος
Ο Ακθηάξανο ήηαλ ζενπνηεκέλνο ήξσαο θαη κάληεο, κία απφ ηηο
ζπκπαζέζηεξεο κνξθέο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηζηνξίαο. Σν φλνκά ηνπ εηπκνινγηθά
πξνέξρεηαη απφ ην ακθη-αξάνκαη πνπ ζεκαίλεη ν πνιχ πξνζεπρφκελνο, ν ηεξφο θαη
καο νδεγεί λα ζπκπεξάλνπκε φηη αξρηθά ήηαλ άλζξσπνο. Σνλ δηέθξηλε αλδξεία,
επζέβεηα θαη καληηθή δχλακε θαη ηνλ αγαπνχζε ν Γίαο θαη ν Απφιισλαο θαη
αξγφηεξα ηαπηίζηεθε κε θάπνηα ηνπηθή ζεφηεηα (Καξλέδεο, 1978).
Ήηαλ ρζφληνο ήξσαο – άλεθε δειαδή ζηηο ζεφηεηεο ηνπ θάησ θφζκνπ - ν
νπνίνο ράξε ζηηο αξεηέο ηνπ κεηά ηνλ πξφσξν ζάλαηφ ηνπ ζενπνηήζεθε. χκθσλα κε
ηνλ ηξάβσλXVI, §39 «θαη δηα ηνχην θαη νη κάληεηο εηηκψλην ψζηε θαη βαζηιείαο …
ηνηνχηνο δε Ακθηάξανο» (Strabonis, 1965). Δπίζεο, ν Παπζαλίαο (Α΄ 34, 2) αλαθέξεη

12

«Θεφλ δε Ακθηάξανλ πξψηνηο Ωξσπηφηο…Έιιεζη ηηκάο έρνπζη (Αδξνπηζφπνπινο,
1961, ζ. 2).
Γελλήζεθε ζην Άξγνο γχξσ ζην 1265 π.Υ. απφ εχπνξνπο θαη επγελείο γνλείο.
Ήηαλ γηνο ηνπ Οηθιέα θαη ηεο Τπεξκλήζηξαο, ηεο ζπγαηέξαο ηνπ Θέζηηνπ. χκθσλα
κε άιιε κεηαγελέζηεξε καξηπξία ε νπνία ήηαλ επεξεαζκέλε απφ ηε καληηθή θαη
ηακαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα αλαθέξεη φηη ήηαλ γηνο ηνπ Θενχ Απφιισλα ν νπνίνο είρε θαη
ηηο δχν απηέο ηδηφηεηεο. Παππνχο ηνπ ήηαλ ν Αληηθάηεο ν γηνο ηνπ Μειάκπνδα
(Καξλέδεο, 1978). Ο Μειάκπνδαο ήηαλ παιηφο κάληεο θαη ςπρνζεξαπεπηήο.
Αλαηξάθεθε επηκειψο θαη ζηε κφξθσζή ηνπ πεξηειήθζε θαη ε καληηθή ηέρλε, έηζη
ψζηε ν Ακθηάξανο έγηλε άλδξαο «θαιφο θαγαζφο», φπσο έιεγαλ νη αξραίνη. Ωο λένο
έιαβε κέξνο ζηελ Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία θαη ζηε ζήξα ηνπ Καιπδσλίνπ θάπξνπ,
ζην νπνία θαη δηαθξίζεθε. Αθνχ αλδξψζεθε θαηέιαβε ηε βαζηιεία ηνπ Άξγνπο
παξαγθσλίδνληαο ηνλ Άδξαζηνλ, ν νπνίνο θαηέθπγε ζηε ηθπψλα φπνπ ζπγθέληξσζε
ζηξαηφ θαη εηνηκάζηεθε λα επηηεζεί ζην Άξγνο κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζε ηνπ ζξφλνπ.
Ο Ακθηάξανο βιέπνληαο ηνλ επηθείκελν θίλδπλν ζπκθηιηψζεθε κε ηνλ Άδξαζην θαη
κάιηζηα πξνρψξεζε ζε γάκν κε ηελ αδειθή ηνπ ηελ Δξηθχιε, ππνζρφκελνο ελφξθσο
φηη ζε πεξίπησζε κειινληηθψλ ζνβαξψλ κεηαμχ ηνπ δηελέμεσλ ζα δερφηαλ ηελ άπνςε
ηεο Δξηθχιεο σο δηαηηεηή ησλ δηαθσληψλ ηνπο (Αλδξνπηζφπνπινο, 1961).
Ζ Δξηθχιε ζπγαηέξα ηνπ Βηαληηάδε Σαιανχ ήηαλ δεχηεξε μαδέιθε ηνπ,
θαζψο ν Βίαο θαη ν Μειάκπνδαο ήηαλ αδέιθηα, παηδηά ηνπ Ακπζάνλα. Σαπηφρξνλα,
επεηδή ε κεηέξα ηεο ε Λπζηκάρε (ή θαη’ άιινπο Λπζίππε) ήηαλ ζπγαηέξα ηνπ
Άβαληα ηνπ γηνπ ηνπ Μειάκπνδα ν Ακθηάξανο θαη ε Δξηθχιε ήηαλ ζπγρξφλσο θαη
κεηαμχ ηνπο δεχηεξα μαδέιθηα. Καηά κία άιιε εθδνρή ε Λπζηκάρε ήηαλ θφξε ηνπ
Πφιπβν ηνπ βαζηιηά ηεο ηθπψλαο (ή ηεο Κνξχλζνπ) πνπ επεηδή ήηαλ ρσξίο αγφξη
πηνζέηεζε θαη αλέζξεςε σο παηδί ηνπ ηνλ Οηδίπνδα. Παηδηά ηνπ Ακθηάξανπ θαη ηεο
Δξηθχιεο ήηαλ ν Αιθκέσλαο, ν Ακθίινρνο, ε Δπξπδίθε, ε Γεκψλαζζα θαη ε
Αιθκήλε (Καξλέδεο, 1978). Άιινη κχζνη ζπλδένπλ ηνλ Ακθηάξαν θαη ηνλ Άδξαζην
κε ηελ εθζηξαηεία ησλ Δπηά επί Θήβαο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα.
’ έλαλ άιιν κχζν ζην κχζν ηνπ Πίλδαξνπ «φγδννο Ππζηφληθνο», ν ήξσαο
Ακθηάξανο εκθαλίδεηαη λα θάλεη κηα πξνθεηεία ζρεηηθά κε ηελ επηηπρεκέλε
εθζηξαηεία ησλ Δπηγφλσλ, ηεο νπνίαο εγήζεθε ν γηφο ηνπ Αιθκεψλ (Hubbard, 1993).
Τπνζηεξίδεηαη φηη ε πξνθεηεία ηνπ Ακθηάξανπ δε γίλεηαη ηε ζηηγκή ηεο
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εξσσπνίεζήο ηνπ θαηά ηελ πξψηε κάρε. ην απφζπαζκα ηεο πξνθεηείαο
απνθαιχπηεηαη φηη ε εξσσπνίεζε ηνπ Ακθηάξανπ πξνέξρεηαη απφ έλα φξακα ηνπ
Αιθκάλα ην νπνίν βίσζε ν ίδηνο ν Πίλδαξνο (Van 'TWout, 2006). ηε ζπλέρεηα
παξαζέηνπκε ηελ ηζηνξία ηνπ Ακθηάξανπ.

1.3. Η ιστορία τοσ Αμυιάραοσ
Ο Πνιπλείθεο πξεζβχηεξνο πηφο ηνπ ηξαγηθνχ δεχγνπο Οηδίπνδα θαη Ηνθάζηεο
γχξσ ζην 1215 π.Υ. έθηαζε ζην Άξγνο ζην αλάθηνξν ηνπ Άδξαζηνπ δησγκέλνο απφ
ηνλ αδειθφ ηνπ Δηενθιή. Ο Δηενθιήο αζέηεζε ηε ζπκθσλία πνπ είραλ γηα ελαιιαγή
ζηε βαζηιεία ηεο Θήβαο θαη δελ ηνπ παξέδσζε ην ζξφλν. Ο Πνιπλείθεο λεαξφο
πξίγθηπαο θηιφδνμνο κε πνιιέο αξεηέο άζθεζε ηφζε γνεηεία ζην βαζηιηά Άδξαζην,
ψζηε ν ηειεπηαίνο ηνπ έδσζε ηελ αδειθή ηνπ Αξγείε γηα γπλαίθα ηνπ. Όκσο ν πφζνο
ηνπ Πνιπλείθε λα αλαθηήζεη ηνλ παηξηθφ ζξφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζπκία ηνπ
Άδξαζηνπ λα βνεζήζεη ην γακπξφ ηνπ ψζηε λα αζθήζεη εμνπζία πέξαλ ησλ ζηελψλ
νξίσλ ηνπ βαζηιείνπ ηνπ νδήγεζαλ ζηελ εθζηξαηείαο θαηά ηνπ Θεβατθνχ ζξφλνπ
(Αλδξνπηζφπνπινο, 1961). Ζ εθζηξαηεία απηή είλαη γλσζηή απφ ην έξγν ηνπ
Αηζρχινπ πφιεκνο ή εθζηξαηεία ησλ Δπηά επί Θήβαο (Αηζρχινο, 524 - 456 π.Υ.).
Σν ζρέδην ηεο εθζηξαηείαο θνηλνπνηήζεθε ζηνπο επίιεθηνπο ζηξαηησηηθνχο
ζπλεξγάηεο ηνπ Άδξαζηνπ Καπαλέα, Δηένθιν, Ηππνκέδνληα, Παξζελνπαίν θαη Σεδχα,
φπσο θαη ζηνλ Ακθηάξαν, ε ζπκκεηνρή ηνπ νπνίνπ θξίζεθε απαξαίηεηε. Ο
Ακθηάξανο, φκσο, σο κάληεο πνπ ήηαλ γλψξηδε εθ ησλ πξνηέξσλ φηη ζηελ εθζηξαηεία
θαηά ησλ Θεβψλ ζα ζθνησζνχλ φινη φζνη ζηξαηεπηνχλ εθηφο απφ ηνλ Άδξαζην θαη
αξλήζεθε λα ζηξαηεπζεί θαη πξνέηξεςε θαη ηνπο άιινπο ζηξαηησηηθνχο λα θάλνπλ ην
ίδην (Αλδξνπηζφπνπινο, 1961).
Ο Ακθηάξανο θαη νη επίκνλεο αληηξξήζεηο ηνπ δελ επεξέαζαλ ηνπο
θηινπφιεκνπο θαη γηα λα απνθχγεη ηηο ελνριήζεηο ηνπ Άδξαζηνπ θξχθηεθε. Ο
Άδξαζηνο, απφ ηελ άιιε κεξηά, εθκεηαιιεπφκελνο ηνλ φξθν πνπ είρε δψζεη ν
Ακθηάξανο πξηλ ην γάκν θαη δσξνδνθψληαο ηελ αδειθή ηνπ Δξηθχιε θαηάθεξε λα
εληνπίζεη ηνλ Ακθηάξαν θαη λα ηνλ εθζηξαηεχζεη. πγθεθξηκέλα ν Πνιπλείθεο ηεο
ράξηζε ην θεκηζκέλν πεξηδέξαην ηεο Αξκνλίαο, ηεο γπλαίθαο ηνπ βαζηιηά ηεο Θήβαο
(Δηθφλα 1). Σν πεξηδέξαην απηφ ήηαλ δψξν Θεψλ, θαηά ηελ παξάδνζε, νη
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νπνίνηπαξέζηεζαλ γηα λα ηηκήζνπλ ην γάκν ηνπ γελάξρε ηεο Θήβαο Κάδκνπ κε ηελ
Αξκνλία. Έηζη ε Δξηθχιε αθνχ ζαγελεχηεθε απφ ην δψξν απνθάιπςε ην κέξνο φπνπ
θξπβφηαλ ν άληξαο ηεο θαη ππνζρέζεθε φηη ζα ηνπο βνεζήζεη. Έηζη ε Δξηθχιε παξά
ηα ζξεζθεπηηθά, πνιηηηθά θαη εζηθά επηρεηξήκαηα ηνπ άλδξα ηεο γηα ην άδηθν θαη κε
ζενθηιέο πφιεκν θαηά ησλ Θεβαίσλ ηειηθά ηνλ πείζεη (Αλδξνπηζφπνπινο, 1961).

Εικόνα 1 Ο Πολυνίκθσ χαρίηει το περιδζραιο ςτθν Εριφίλθ.

Ο Ακθηάξανο σο επζεβήο άλδξαο πνπ δε ζέιεη λα αζεηήζεη ηνλ φξθν ηνπ, αλ
θαη καζαίλεη γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ φξκνπ ζηελ Δξηθχιε δέρεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζην
πφιεκν. Φεχγνληαο φκσο γηα ηνλ πφιεκν έδσζε εληνιή ζηνπο γηνπο ηνπ Ακθίινρν θαη
Αιθκαίσλα λα εθδηθεζνχλ ην ζάλαηφ ηνπ. Πξάγκαηη, ν Αιθαίσλ φηαλ κεγάισζε
ζθφησζε ηε κεηέξα ηνπ Δξηθχιε θαη γηα ην ιφγν απηφ κάιηζηα δε ιαηξεπφηαλ απφ
ηνπο Έιιελεο, ζε αληίζεζε κε ηνλ Ακθίινρν, δε ιαηξεπφηαλ απφ ηνπο Έιιελεο
(Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).
Οη Αξγείνη παξά ηελ αλδξεία πνπ επέδεημαλ δελ θαηάθεξαλ λα εθπνξζήζνπλ
ηε Θήβα θαη φηαλ κάιηζηα εθθσθαληηθνί ζφξπβνη θαη θεξαπλνί άξρηζαλ λα πέθηνπλ
θαη λα ηνπο θαηαθεξαπλψλνπλ ρηππψληαο θαη ηνλ Καπαλέα, παληθνβιήζεθαλ θαη
ηξάπεθαλ ζε θπγή θαηαδησθφκελνη απφ ηνπο Θεβαίνπο. Ο πηφο ηνπ Πνζεηδψλα ν
Πεξηθιχκελνο θαηαδίσθε ηνλ Ακθηάξαν θαη φηαλ ήηαλ έηνηκνο λα ηνλ ρηππήζεη ζηα
λψηα – γεγνλφο πξνζβιεηηθφ γηα ηνλ ήξσα – ν Εεπο έξημε θεξαπλφ θαη άλνημε κεγάιν
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βάξαζξν ζηε γε, κέζα ζην νπνίν έπεζε ν Ακθηάξανο καδί κε ην άξκα ηνπ θαη ηνλ
ελίνρφ ηνπ Βάησλα θαη ράζεθε. Μεηά ην γεγνλφο απηφ ν Εεπο ηίκεζε ηνλ Ακθηάξαν
θάλνληάο ηνλ αζάλαην θαη ρξεζκνδφηε (Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο Λαξνχο
Μπξηηάλληθα, 1989). Παξά ην γεγνλφο φηη θνληά ζηε Θήβα άλνημε ε γε θαη ηνλ
θαηάπηε θαη δελ πήγε απφ ρέξη ερζξνχ ην καληείν ηνπ κεηαηέζεθε χζηεξα ζηνλ
Ωξσπφ. Οη ζρεηηθνί κε ηνλ Ακθηάξαν κχζνη άιιαμαλ ιίγν απφ ηνπο Ωξψπηνπο, νη
νπνίνη πξφζζεζαλ θαη κεξηθά λέα ζηνηρεία θαη ηζρπξίζηεθαλ πσο αθνχ ηνλ θαηάπηε ε
γε μαλαβγήθε πάιη απφ ηελ πεγή πνπ ππήξρε ζην ηεξφ ηνπ, ηελ ηεξά πεγή – φπσο ζα
δνχκε παξαθάησ (Καξνχδνο, 1926).
Απηφο είλαη ζπλνπηηθά ν κχζνο ηνπ Ακθηάξανπ, έλαο κχζνο γεκάηνο
δξακαηηθά ζηνηρεία πνπ έδσζε πινχζην πιηθφ ζηνπο αξραίνπο πνηεηέο απφ ηνπο
νπνίνπο ηειηθά πήξε ηελ ηειηθή ηνπ δηακφξθσζε. Ο Ακθηάξανο ιαηξεχηεθε ζε πνιιά
κέξε θπξίσο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο θεληξηθήο Διιάδαο. Απφ ηνπο αξραίνπο
ζπγγξαθείο γλσξίδνπκε ηελ χπαξμε 12 πεξίπνπ Ακθηαξάεηνλ, ηα ζεκαληηθφηεξα απφ
ηα νπνία ήηαλ ηεο πάξηεο, ηνπ Άξγνπο, ηνπ Φιηνχληνο ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ησλ
Πνηλψλ, ηνπ Άξκαηνο θαη ηεο Κλσπίαο ζηε Βνησηία. Ζ ιαηξεία είρε θηάζεη κέρξη θαη
ηε καθξηλή απνηθία ηνπ Βπδαληίνπ. Σν πεξηθεκφηεξν φκσο απφ ηα ηεξά ηνπ είλαη ην
Ακθηαξάεηνλ ηνπ Ωξσπνχ, πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε πέληε πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ
βνξεηνδπηηθά ηνπ ρσξηνχ Κάικνο ηεο Αηηηθήο ζε κία θαηάθπηε ραξάδξα, κέζα ζ’ έλα
εηδπιιηαθφ ηνπίν ζηε ζέζε Μαπξνδήιεζη (Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο Λαξνχο
Μπξηηάλληθα, 1989).

1.4. Ο Αμυιάραος στην λογοτετνία και την τέτνη
Μηα ηέηνηα κνξθή φπσο ν Ακθηάξανο δελ ήηαλ δπλαηφ λα κελ πξνθαιέζεη ηε
ινγνηερλία θαη ηελ ηέρλε απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα. Σα πην πνιηά ινγνηερληθά
έξγα πνπ αζρνινχληαη κε ηνπο ζρεηηθνχο κχζνπο είλαη ηα θχθιηα έπε Θεβαίο θαη
Ακθηαξέσ εμειάζζε. Ο Ακθηάξανο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε Μειακπαδίαλ
ηνπ Ζζηφδνπ θαη ζηελ Δξηθχιε ηνπ ηεζηρφξνπ. Δπίζεο, ζηα δξακαηηθά έξγα Δπηά
επί Θήβαο ηνπ Αηζρχινπ, ζηελ απνζπαζκαηηθή Τςηπχιε, ζηελ ηξαγσδία Φνίληζζαη
ηνπ Δπξηπίδε θαη ζηελ Ζιέθηξα ηνπ νθνθιή ε παξνπζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη
ηνπ κχζνπ ηνπ Ακθηάξανπ ήηαλ ζεκαληηθή (Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο Λαξνχο
Μπξηηάλληθα, 1989).
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2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ

2.1. Η αναζκαθή ηοσ Ιερού
Ο αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Ακθηαξάεηνπ ηνπ Ωξσπνύ αλήθεη ζην δήκν
Ωξσπνύ. Δληαγκέλνο κέζα ζ’ έλα εμαηξεηηθνύ θάινπο θπζηθνύ ηνπίνπ θαιύπηεη
έθηαζε πεξίπνπ 45 ζηξεκκάησλ θαη βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο θνηιάδαο ηνπ
Μαπξνδήιεζη, ε νπνία δηαζρίδεηαη από έλα κηθξό ρείκαξξν πνπ νλνκαδόηαλ από ηελ
αξραηόηεηα Υαξάδξα (εηθόλα 2). Δίλαη πξνζβάζηκνο νδηθά, επηζθέςηκνο θαη αλήθεη
ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Β. Δθνξίαο Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζζηθώλ Αξραηνηήησλ. Σν
Ακθηαξάεην αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Σνπία Ιδηαίηεξνπ Φπζηθνύ Κάινπο (ΣΙΦΚ) θαη
έρεη ηνλ θσδηθό ΑΣ2011036.
ηελ θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε κε ηίηιν «Ακθηάξεσο» έρνπκε ηελ πξώηε
γξαπηή θαη ζαθή καξηπξία γηα ηελ ύπαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ακθηαξάεηνπ ηνπ
Ωξσπνύ γύξσ ζηα ηέιε ηνπ 5νπ αηώλα π.Υ. Οη θηινινγηθέο απηέο καξηπξίεο δε
δηαςεύζηεθαλ από ηηο αλαζθαθέο, αθνύ δε βξέζεθαλ ζην ηεξό ίρλε παιαηόηεξα
ησληειεπηαίσλ δεθαεηηώλ ηνπ 5νπ αηώλα π.Υ. (Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο Λαξνύο
Μπξηηάλληθα, 1989).. πγθεθξηκέλα, ην 1882 ε Αξραηνινγηθή Δηαηξεία απνθαζίδεη
λα πξνβεί ζηελ αλαζθαθή ηνπ ρώξνπ γηα λα επηβεβαηώζεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ. Γηα
ην ζθνπό απηό απνζηέιιεη επηηξνπή ζην Ιεξό κε δηεπζπληή ηνλ θαζεγεηή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ π. Φηληηθιήο θαη κε βνεζό ην Βαζίιεην Λενλάξδν. Όκσο πνιύ
πξηληελ αλαζθαθή ηνπ Ιεξνύ ην 1882, πνιινί Έιιελεο θαη μέλνη – όπσο ν G. Finlay,
oC. Hanriot, oLeake, oC. T. Newton, oL. Preller, ν Ραγθάβεο - είραλ θάλεη έξεπλεο
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γηα ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ ζηεξηδόκελνη ζηηο πεξηγξαθέο ηνπ Ληβίνπ, ηνπ ηξάβσλνο
θαη ηνπ Παπζαλία (Πεηξάθνο Β. Υ., 1968).

Εικόνα 2 Χάρτθσ google, ςυντεταγμζνεσ αρχαιολογικοφ χώρου 38.291486. 23.845384

Πάλησο από ηηο αλαζθαθέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ε άπνςε πνπ
επηθξαηεί είλαη όηη ην Ιεξό ηδξύζεθε ηελ επνρή απηή θαη όηη ε ιαηξεία ηνπ Ακθηάξανπ
κεηαθέξζεθε ζην Μαπξνδήιεζη από αιινύ. Ο Παπζαλίαο (1,34,2) ιέεη όηη πξώηνη νη
Ωξώπηνη ζεώξεζαλ ηνλ Ακθηάξαν Θεό θαη πξώηνη ίδξπζαλ ηε ιαηξεία ηνπ θαη από
απηνύο δηαδόζεθε ζηνπο άιινπο Έιιελεο. Απηό δε γίλεηαη ζήκεξα δερηό, δείρλεη
όκσο όηη νη θάηνηθνη ηνπ Ωξσπνύ έδσζαλ πξώηνη επίζεκν ηόλν ζηε ιαηξεία ηνπ κε
ηελ ίδξπζε ελόο κεγάινπ Ιεξνύ θαη ηελ θαζηέξσζε αγώλσλ πξνο ηηκήλ ηνπ – όπσο ζα
δνύκε ζηε ζπλέρεηα. Η γλώκε πνπ εθθξάδεη ν Παπζαλίαο δεκηνπξγήζεθε από ηελ
αύμεζε ηεο ιάκςεο ηνπ Ακθηαξάεηνπ ηνπ Ωξσπνύ θαη ηελ αληίζηνηρε παξαθκή ησλ
άιισλ ηεξώλ όπνπ αξρηθά ιαηξεπόηαλ ν Θεόο (Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο Λαξνύο
Μπξηηάλληθα, 1989). Ο ηξάβσλ (9,404) ππνζηεξίδεη όηη ε ιαηξεία ηνπ κεηαθέξζεθε
από ηελ βνησηηθή Κλσπία ζηνλ Ωξσπό, θάηη πνπ σζηόζν δελ είλαη δπλαηόλ λα
απνδεηρζεί (Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο Λαξνύο Μπξηηάλληθα, 1989).
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2.2. Η θεραπεία ηων αρρώζηων
Πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ακθηαξάεηνπ, ηε κνξθή θαη ηε δηνίθεζή
ηνπ θαζώο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηηο ιαηξείαο θαη ηεο ζεξαπείαο ησλ αζζελώλ
παίξλνπκε από ηα θείκελα αξραίσλ ζπγγξαθέσλ, ηα κλεκεία πνπ απνθαιύθζεθαλ
θαηά ηηο αλαζθαθέο θαη ηδηαίηεξα από ηηο επηγξαθέο κε πην ζεκαληηθό ηνλ ηεξό λόκν
(εηθόλα 3) (Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο Λαξνύο Μπξηηάλληθα, 1989).

Εικόνα 1 Ο Ιερόσ νόμοσ του Αμφιαράειου που ορίηει τισ αρμοδιότθτεσ του ιερζα και του νεοκόρου και τον
τρόπο χρθςμοδοςίασ μζςα ςτο Ιερό.

Οη άλζξσπνη πνπ πξνζέθεπγαλ ζηνλ ηεξό απηό ρώξν ήηαλ θαηά θύξην ιόγν
άηνκα πνπ έπαζραλ από κηα ρξόληα ή αλίαηε αζζέλεηα. Παξ’ όι’ απηά πνιινί από
ηνπο αζζελείο απηνύο πνπ έπαζραλ από νξγαληθά ή ςπρηθά λνζήκαηα ζεξαπεύνληαλ
όπσο θαίλεηαη από ηηο επηγξαθέο ηνπ Ακθηαξάεηνπ, από ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο
θαη από ηα αλαζήκαηα (ηππία) πνπ βξέζεθαλ ζην Ιεξνζεξαπεπηήξην, πνιιά από ηα
νπνία απεηθνλίδνπλ αλζξώπηλα κέιε πνπ γηαηξεύζεθαλ (εηθόλεο 4, 5, 6).
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Εικόνα 2 Ανάγλυφο ιάςεωσ από το Αμφιαράειο, αφιζρωμα του Λεοντζωσ από τθ Λειβαδια
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Εικόνα 3 Χάλκινο τάμα (τυπίο) με τθ μορφι χεριοφ, ςτο οποίο διακρίνονται τα ςθμάδια παραμόρφωςθσ

Εικόνα 4 Ανάγλυφο ιάςεωσ από το Αμφιαράειο, αφιζρωμα άγνωςτθσ γυναίκασ

Η πιήξεο ζεξαπεία ησλ αζζελώλ ή έζησ ε πξνζσξηλή βειηίσζε ηεο
θαηάζηαζήο ηνπο ζπληειείηαη θαη από ηελ έληνλε ςπρηθή επίδξαζε πνπ δηεγείξεηαη
κέζσ ηεο πίζηεο, ε νπνία αλαζηέιιεη ηα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ θαη επηδξά επκελώο
ζηελ πνξεία ηεο. Δμάιινπ, κηα αλαζθόπεζε ηεο ηαηξηθήο κέζσ ησλ αηώλσλ δείρλεη
όηη απηή πξνήιζε κέζα από ηε ζξεζθεία (Αλδξνπηζόπνπινο Γ. Γ., 1960).
Δηδηθόηεξα, ζην Ιεξό πήγαηλαλ όζνη ήζειαλ λα δεηήζνπλ από ην Θεό ζεξαπεία
από κηα αξξώζηηα ή ζπκβνπιή γηα θάηη πνπ ηνπο απαζρνινύζε. Ο ηξόπνο ιαηξείαο
ηνπ Ακθηάξανπ ήηαλ όκνηνο κε εθείλνπο πνπ ζπλήζηδαλ θαη γηα άιιεο ζεόηεηεο, όπσο
γηα

παξάδεηγκα

ζηνλ

Αζθιεπηό

ή

ηνλ

Σξνθώλην

κε

θάπνηεο

δηαθνξέο
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θπζηθά(Αλδξνπηζόπνπινο, 1961). πγθεθξηκέλα, όπνηνο πήγαηλε ζην Ακθηαξάεην – ε
πεξηνρή ηνπ νπνίνπ νξηδόηαλ κε νξόζεκα - γηα ζεξαπεία ή ζπκβνπιή πιήξσλε έλα
δηθαίσκα εηζόδνπ θαη απόδεημε έπαηξλε έλα εηζηηήξην κε ηηο αλάγιπθεο κνξθέο πάλσ
ηνπ Ακθηάξανπ, ηεο Τγίεηαο θαη ηηο ιέμεηο ΙΔΡΟΝ ΑΜΦΙΑΡΑΟΤ, ΤΓΔΙΑ (εηθόλα 7).
Πξόθεηηαη γηα έλα κηθξό έιαζκα κήθνπο 55 ρηιηνζηώλ, πιάηνπο 15 ρηι. θαη πάρνπο 2
ρηι. (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).

Εικόνα 5 Μολυβζνια ειςιτιρια ειςόδου ςτο ιερό του Αμφιάραου με τισ ανάγλυφεσ μορφζσ του Θεοφ αυτοφ
και τθσ Υγείασ

Δθηόο από ηελ πιεξσκή ηνπ εηζηηεξίνπ ν πηζηόο πνπ δεηνύζε ζπκβνπιή ή
ζεξαπεία ππνβαιιόηαλ ζε κηα δηαδηθαζία θάζαξζεο πξώηα λεζηεύνληαο ηξεηο κέξεο
από θξαζί θαη κηα κέξα από ηξνθή θαη έπεηηα ζπζηάδνληαο ζηνλ Ακθηάξαν θαη ζηνπο
άιινπο «ζύκβσκνύο» ηνπ ζενύο θαη ήξσεο έλα δών - ζηελ επνρή ηνπ Παπζαλία
ζπζίαδαλ θξηάξηα (εηθόλα 8). ηα Αζθιεπηεία θαη ζε άιια ηεξά ε θάζαξζε γηλόηαλ κε
απιό θξύν λεξό από πεγή πνπ ππήξρε ζ’ απηά, αληίζεηα ζηα Ακθηαξάεηα
απαγνξεπόηαλ ε ρξήζε γηα ην ζθνπό απηό ηνπ λεξνύ ηεο ηεξάο πεγήο από ηελ νπνία
βγήθε ν Ακθηάξανο ν ζεόο ζηε γε (Καξνύδνο, 1926). Ίζσο όκσο ε θάζαξζε λα
γηλόηαλ θαη κε λεξό όρη όκσο ηεο ηεξάο πεγήο αιιά από άιιε δεμακελή πνπ ππήξρε
δίπια, όπσο ζα δνύκε παξαθάησ (Αλδξνπηζόπνπινο, 1961).
Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη νη θαλόλεο πνπ ίζρπαλ γηα ηε ζπζία πξηλ από ηελ
εγθνίκεζε ζην Ακθηαξάεην ήηαλ ιηγόηεξν απζηεξνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 4νπ αη. π.Υ.
από ό,ηη εκθαλίδνληαη ζηε κεηέπεηηα πεξηγξαθή ηνπ Παπζαλία γηα ηελ εγθνίκεζε ζε
δέξκα θξηαξηνύ (Lupu, 2003).
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Εικόνα 6 Ανακθματικό ανάγλυφο του Αμφιαράειου που εικονίηει προετοιμαςία κυςίασ.

Μεηά ηε ζπζία θαη ην δείπλν πνπ αθνινπζνύζε, νη πηζηνί έπαηξλαλ ην δέξκα
ηνπ δώνπ θαη ηε λύρηα θνηκόληνπζαλ πάλσ ζ’ απηό κέζα ζην «θνηκεηήξηνλ», ζηε
κεγάιε ζηνά δειαδή όπσο ζα δνύκε παξαθάησ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ ηνπ
πεξίκελαλ λα δνπλ ην όλεηξν κε ην νπνίν ζα ηνπο έδηλε ν Ακθηάξανο ηε ζεξαπεία ή ηε
ζπκβνπιή πνπ δεηνύζαλ (Καξνύδνο, 1926).
Από ηνλ ξήηνξα Τπεξείδε (389 – 322 π.Υ.) (Τπεξείδεο, ππέξ Δπμελίππνπ 14,
βι. ζ. 26 + 135 ζην Πεηξάθνο 1968) καο είλαη γλσζηή ε εγθνίκεζε ζην Ιεξό ηνπ
ζπνπδαίνπ Αζελαίνπ Δπμέληππνπ. Δηδηθόηεξα, γύξσ ζην 334 π.Υ. πήγε ζην
Ακθηαξάεην καδί κε άιινπο δύν ζπκπνιίηεο ηνπ γηα λα πάξεη ηε γλώκε ηνπ ζενύ
ζρεηηθά κε ηε λνκηκόηεηα ηεο κνηξαζηάο από ηνπο Αζελαίνπο ησλ θηεκάησλ ηνπ
Ιεξνύ ζηηο αζελατθέο θπιέο. Ο Δπμέληππνο είδε όλεηξν αιιά ν αληίπαιόο ηνπ
Πνιύεπθηνο Κπδαληίδεο ηνλ θαηήγγεηιε όηη ην επηλόεζε θαη ρξεηάζηεθε ηε
κεζνιάβεζε θαη ηελ ππεξάζπηζε ηνπ Τπεξείδνπ γηα λα απνθύγεη ηελ θαηαδίθε
(Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).
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Δπίζεο κηα άιιε επηγξαθή ηνπ 3νπ αηώλα π.Υ. καο ελεκεξώλεη γηα ηελ
απειεπζέξσζε ελόο Ινπδαίνπ δνύινπ. Ο θύξηόο ηνπ ηνλ απειεπζέξσζε αθνύγνληαο
ηνλ Ακθηάξαν θαη ηελ Τγεία, νη νπνίνη εκθαλίζηεθαλ ζηνλ ύπλν ηνπ θαη ηνλ δηέηαμαλ
λα γξάςεη ηελ πξάμε ηεο απειεπζέξσζεο ζε ζηήιε θαη λα ηε ζηήζεη θνληά ζην βσκό
ηνπ Ιεξνύ (Μαξθέιινο, 1957).
Μεηά ηε ζεξαπεία ή ην ρξεζκό ν πηζηόο έξηρλε ρξπζά ή αζεκέληα λνκίζκαηα
κέζα ζηελ πεγή ηνπ Ιεξνύ. Δπίζεο αθηέξσλε δηάθνξα αζήκαληα ή θαη πνιύηηκα
πξάγκαηα ζην ζεό. Σα πεξηζζόηεξα ήηαλ αληηθείκελα κηθξήο αμίαο πνπ ηα αγόξαδαλ
από ηα καγαδηά ηεο δεμηάο όρζεο ηνπ Ιεξνύ: κηθξά πήιηλα αγαικαηάθηα, καξκάξηλα
αλάγιπθα κε παξαζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ Ακθηάξαν θαη ηε ιαηξεία ηνπ, κηθξά
καξκάξηλα αγάικαηα (εηθόλα 9) ή πνιιέο θνξέο κηθξνγξαθίεο αλζξώπηλσλ κειώλ
(ηύπηα) ζπλήζσο από πνιύηηκν κέηαιιν όπσο ηα ηάκαηα πνπ αθηεξώλνπλ ζήκεξα ζηηο
εθθιεζίεο όπσο πόδηα, ρέξηα, καζηνί. Όια απηά ηα αθηεξώκαηα ήηαλ ηνπνζεηεκέλα
ζε θνηλή ζέα ζην Ιεξό. ην Ακθηαξάεην ηνπ Ωξσπνύ βξέζεθαλ πνιιέο επηγξαθέο πνπ
γξάθνπλ κε ιεπηνκέξεηεο ηα αθηεξώκαηα πνπ γίλνληαλ ζην ζεό, ηδηαίηεξα απηά πνπ
απνηεινύληαλ από πνιύηηκν κέηαιιν ρξπζάθη ή αζήκη. Όηαλ καδεύνληαλ πνιιά ε
βνπιή θαη ν δήκνο ηνπ Ωξσπνύ απνθάζηδαλ ην πνύιεκα ή ην ιηώζηκό ηνπο θαη ηε
θαηαζθεπή άιισλ αθηεξσκάησλ γηα ην ζεό. ε κηα κεγάιε επηγξαθή – πνπ βξίζθεηαη
ηώξα ζην βξεηαληθό κνπζείν - δηαβάδνπκε κε ιεπηνκέξεηεο κηα ηέηνηα ππόζεζε
(εηθόλα 10) (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).

24

Εικόνα 7 Άγαλμα παιδιοφ κακιςμζνο ςε βράχο που κρατάει πάπια, αφιζρωμα ςτον Αμφιάραο.

Εικόνα 8 Κατάλογοσ αφιερωμάτων από πολφτιμο μζταλλλο ςτον Αμφιάραο, που βρίςκεται ςτο Βρετανικό
Μουςείο.
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Σν καληείν ήηαλ πνιύ γλσζηό θαη ζρεηηδόηαλ κε ην καληείν ηνπ Αηγύπηηνπ
Άκκσλα. Η θήκε ηνπ είρε θηάζεη θαη ζηελ Αζία. Πνιινί βαζηιείο όπσο ν Κξνίζνο, ν
Μαξδόληνο, έζηειλαλ δώξα π.ρ. αγάικαηα θαη δεηνύζαλ καληείεο από απηό
(Καξλέδεο, 1978).
Σν Ακθηαξάεην εθείλε ηελ επνρή είρε κεγάιε αμία θαη από πνιηηηθή άπνςε.
Λόγσ ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνύ δεκνζηεύνληαλ εθεί νη πνιηηηθέο πηπρέο
ηεο πόιεο όπσο ζπλζήθεο, απνθάζεηο θ.α. ηα νπνία ραξάδνληαλ ζε ζηήιεο θαη
αλαζεκαηηθά βάζξα.

2.3. Η λειηοσργία ηοσ Αμθιαράειοσ
Όπσο είδακε ζην θεθάιαην πνπ πξνεγήζεθε ε ζεξαπεία ησλ αζζελώλ θαη νη
ρξεζκνί παξέρνληαλ κέζσ νλείξσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εγθνίκεζεο. Σν
Ακθηαξάεην ιεηηνπξγνύζε σο νλεηξνκαληείν θαη σο ηαηξνζεξαπεπηήξην. ρεηηθά κε
ηελ πξώηε ηνπ ιεηηνπξγία δε γλσξίδνπκε βέβαηα αλ ηα όλεηξα ήηαλ θπζηνινγηθά ή αλ
πξνθαινύληαλ κε ηελ παξνρή εηδηθώλ θαξκάθσλ. Δπίζεο, δε γλσξίδνπκε από πνηόλ
γηλόηαλ ε εμήγεζε ηνπ νλείξνπ θη αλ ε εμήγεζε δηλόηαλ γξαπηώο ή πξνθνξηθώο
(Αλδξνπηζόπνπινο, 1961).
Μέζα από ην όλεηξν νη άλζξσπνη επηδίσθαλ λα πιεξνθνξεζνύλ γηα ό,ηη
επξόθεηην λα ηνπο ζπκβεί ζην κέιινλ. ε πνιινύο ιανύο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο Έιιελεο
ήδε από ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ πίζηεπαλ όηη ηα όλεηξα ηα έζηειλαλ νη ζενί θαη όηη
κέζα από απηά ζηέιλνληαλ εηθόλεο θαη ζθελέο πνπ ζήκαηλαλ θάηη γηα ην κέιινλ.
Πξηλ ηνλ 5ν αηώλα π.Υ. πίζηεπαλ όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ ε ςπρή
απνδεζκεύεηαη από ην ζώκα θαη έηζη κπνξεί λα δεη ό,ηη ην άγξππλν κάηη ηνπ ζώκαηνο
δε βιέπεη (Αλδξνπηζόπνπινο, 1961).
Όζνλ αθνξά ζηε δεύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Ακθηαξάεηνπ ηελ ηαηξνζεξαπεπηηθή
νη γλώζεηο καο είλαη αλεπαξθείο. Η ζεξαπεία ησλ αζζελώλ γηλόηαλ όπσο είδακε κε
όλεηξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθνίκεζεο αθνύ είρε πξνεγεζεί λεζηεία, θάζαξζε,
ζπζία θαη θαηάθιηζε πάλσ ζην δέξκα ηνπ δώνπ, δε γλσξίδνπκε όκσο αλ θαηά ηηο
εγθνηκήζεηο ν Ιεξέαο – Ιαηξόο κεηακνξθσκέλνο ζε Ακθηάξαν άξρηδε ηε ζεξαπεία ησλ
αζζελώλ - αθνύ ηνπο είρε ρνξεγήζεη πξηλ θάπνην ππλσηηθό θάξκαθν - ή ηελ
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (Αλδξνπηζόπνπινο, 1961).
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Έλα από ηα γλσζηά παξαδείγκαηα ζεξαπείαο αζζελώλ ζην Ακθηαξάεην
παξνπζηάδεηαη ζ’ έλα θεκηζκέλν αλάγιπθν ηνπ 4νπ π.Υ. αηώλα. Παξηζηάλεη ζην
αξηζηεξό ηνπ κέξνο ηνλ Ακθηάξαν όξζην λα θάλεη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηνλ ώκν
ηνπ λεαξνύ Αξρίλνπ από ηνλ Ωξσπό. ηε κέζε ηεο παξάζηαζεο βιέπνπκε ηνλ Αξρίλν
λα θνηκάηαη μαπισκέλνο ζε θξεβάηη, ελώ έλα θίδη ηνπ γιείθεη ησλ πνλεκέλν ηνπ ώκν.
ηα δεμηά ηέινο εηθνλίδεηαη ν λένο ζε ζηάζε ηθέηε. ην ζηπινβάηε ηνπ αλάγιπθνπ
ππάξρεη επηγξαθή ε νπνία καο πιεξνθνξεί γηα ην όλνκα ηνπ αξξώζηνπ πνπ ην
αθηέξσζε ζην ζεό (εηθνλα 11)(Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).

Εικόνα 9 Το ανάγλυφο που αφιζρωςε ο Αρχίνοσ από τον Ωρωπό με τθν παράςταςθ τθσ κεραπείασ του

Βέβαηα ζην Ακθηαξάεην νη Ιεξείο – Ιαηξνί δελ αζθνύζαλ κόλν γεληθή ηαηξηθή
κέζσ

ηεο

εθαξκνγήο

ησλ

γλσζηώλ

ηόηε

κεζόδσλ

πγηεηλνζεξαπείαο

θαη

θαξκαθνζεξαπείαο, αιιά θαη ςπρνζεξαπεία. Όπσο αλαθέξακε ζην κύζν ηνπ
Ακθηάξανπ, ν ζεόο ήηαλ απόγνλνο ηνπ Μειάκπαδα ηνπ πξώηνπ ςπρνζεξαπεπηή ηνπ
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αξραίνπ ειιεληθνύ θόζκνπ. Όια απηά ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαηάιιειε ςπραγσγία
κέζσ κνπζηθήο, γπκλαζηηθώλ θαη ηππηθώλ αγώλσλ, δξακαηηθώλ παξαζηάζεσλ αιιά
θαη θάζε άιιν είδνο ςπρνζεξαπείαο θαη θαηάιιεισλ ςπρνζεξαπεπηηθώλ κεζόδσλ
ηόλσλαλ ηελ πίζηε ζηε ζεία βνήζεηα, ε νπνία νινθιεξσλόηαλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο
εγθνίκεζεο. πλεπώο, βιέπνπκε πσο γηλόηαλ πξνζπάζεηα ζεξαπείαο όιεο ηεο
ζύλζεζεο ηεο αλζξώπηλεο νληόηεηαο. Οη άλζξσπνη ηόηε γλώξηδαλ όηη ν ζπλδπαζκόο
γεληθήο ηαηξηθήο θαη θαξκαθνινγίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επίθιεζε ζην ζεό κέζσ
ηεο πξνζεπρήο θαη ηεο έληνλεο δηέγεξζεο ηεο πίζηεο είλαη ην δξαζηηθόηεξν θάξκαθν
γηα ηελ ηαρύηεξε θαη θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ησλ αζζελεηώλ, νη νπνίεο είλαη
αδύλαηνλ λα αληηκεησπηζηνύλ κόλν κε ηελ αλζξώπηλε ηαηξηθή (Αλδξνπηζόπνπινο,
1961).
Η πίζηε νπσζδήπνηε έπαηδε ζεκαληηθό ξόιν. Αιιά θαη θαηά ηελ Αγία Γξαθή
ε πίζηε ζεξαπεύεη αζζελείο, ηπθινύο θαη παξάιπηνπο. Αθόκα θαη ζηηο κέξεο καο
βιέπνπκε ζε δηάθνξνπο λανύο όπσο ζηελ Παλαγηά ηεο Σήλνπ παξαδείγκαηα
ζεξαπείαο αζζελεηώλ ηα νπνία ε επηζηήκε αδπλαηεί λα εμεγήζεη. Δίλαη θαιό λα
ζπκεζνύκε ζην ζεκείν απηό ηα ιόγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Υξηζηνύ ζε αζζελή πνπ
ζεξάπεπζε: «Αλαζηάο πνξεύνπ˙ ε πίζηηο ζνπ ζέζσθε ζε» (θαηά Λνπθάλ 17,19).

2.4. Προζωπικό και διοίκηζη ηοσ Ιερού
Κάζε ηεξό ζηελ αξραία Διιάδα είρε κόληκν πξνζσπηθό πνπ θξόληηδε ηηο
πνιιέο αλάγθεο ηνπ όπσο π.ρ. ε θξνληίδα γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο, ηηο
ζπζίεο, ηα παλεγύξηα, ηε ζπληήξεζε ησλ θηεξίσλ, ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο
θαζαξηόηεηαο, ηε δηαρείξηζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ Ιεξνύ, γηα ηε κέξηκλα γηα ηε
δηακνλή ησλ επηζθεπηώλ (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).
Γηα ην πξνζσπηθό ηνπ Ακθηαξάεηνπ θαη γηα ηα θαζήθνληά ηνπ γλσξίδνπκε
θπξίσο από κηα επηγξαθή ηνπ 4νπ αηώλα, ε νπνία απνηειεί ηνλ επίζεκν Καλνληζκό
ηνπ Ιεξνύ θαη νλνκάδεηαη Ιερός Νόμος, αιιά θαη από άιιεο επηγξαθέο
(Αλδξνπηζόπνπινο, 1961).

28

Ιερός Νόμος

ύκθσλα κε ην Νόκν ινηπόλ ν ζπνπδαηόηεξνο αμησκαηνύρνο ηνπ
Ακθηαξάεηνπ ήηαλ ν Ιεξέαο, ν νπνίνο θαηά θάπνηνλ ηξόπν ήηαλ ν Άξρνληαο ηνπ
Ωξσπνύ, θαζώο κε βάζε ην όλνκά ηνπ ρξνλνινγνύζαλ νη Ωξώπηνη ηηο πξάμεηο.
Δμαηηίαο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ έπξεπε λα παξακείλεη ζην Ιεξό από ηελ άλνημε σο ηα
κέζα Οθησβξίνπ, ρσξίο λα δηθαηνύηαη λα απνπζηάδεη πεξηζζόηεξν από ηξεηο
ζπλερόκελεο εκέξεο. Σν ρεηκώλα πνπ δελ είρε ζρεδόλ θαζόινπ μέλνπο ε ζπλνιηθή
παξακνλή ηνπ ζην Ιεξό γηα έλα κήλα δελ επηηξεπόηαλ λα είλαη κηθξόηεξε ησλ δέθα
εκεξώλ (Αλδξνπηζόπνπινο, 1961).
Ο ηεξέαο εθηόο από ζξεζθεπηηθά θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα είρε θαη θάπνηα
δηθαζηηθή αξκνδηόηεηα. Φξόληηδε γηα ηελ ηάμε ηηο επίζεκε εκέξεο θαη είρε δηθαίσκα
λα ηηκσξεί θαη λα βάδεη πξόζηηκν έσο 5 δξρ ζε ληόπηνπο ή μέλνπο πνπ έθαλαλ
δηάθνξα κηθξναδηθήκαηα. Οη ηηκσξεκέλνη έξηρλαλ κπξνζηά ηνπ ην πξόζηηκό ηνπο ζην

29

«ζεζαπξό» ή έβαδαλ θάπνην ελέρπξν. Δίρε, επίζεο, ην δηθαίσκα λα δηθάζεη γηα
δηαθνξέο κεηαμύ ησλ πξνζθπλεηώλ κε πξόζηηκν έσο 3 δξρ. Σηο δεκόζηεο ζπζίεο ζηε
γηνξηή ησλ Ακθηαξαείσλ ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ηηο θάλεη ν ίδηνο. Σηο ζπζίεο ησλ
ηδησηώλ αληίζεηα ηηο έθαλε ν ίδηνο κόλν όηαλ ήηαλ παξώλ ή δηαθνξεηηθά ηηο έθαλαλ νη
ίδηνη νη ηδηώηεο. Από θάζε δών πνπ ζπζηαδόηαλ έπαηξλε πάληα ην δέξκα θαη κηα
πιάηε. ηελ επίζεκε όκσο γηνξηή ηνπ Ιεξνύ έπαηξλε κόλν ηα θνκκάηηα ησλ δώσλ ηα
νπνία ήηαλ αξθεηά (Καξνύδνο, 1926).
Καηά γεληθό θαλόλα νη ηεξείο ηνπ Ακθηαξάεηνπ ήηαλ Ωξώπηνη κε εμαίξεζε ηηο
πεξηόδνπο πνπ ηελ πόιε ηελ θαηείραλ νη Αζελαίνη. πλεζηδόηαλ νη ηεξείο όηαλ
ηειείσλε ε ζεηεία ηνπο λα πξνζθέξνπλ αλαζήκαηα ζην ζεό (Πεηξάθνο Β. Υ., 1968).
Όζεο θνξέο έιεηπε ηνλ αλαπιήξσλε ζηε θύιαμε ηνπ Ιεξνύ ν λεσθόξνο ή
δάθνξνο, ππεύζπλνο όκσο ήηαλ πάληα ν ηεξέαο. Σα θύξηα θαζήθνληά ηνπ ήηαλ ε
θύιαμε ηνπ Ιεξνύ, ε θξνληίδα γηα ηελ θαζαξηόηεηά ηνπο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ
θάζαξζε από ζξεζθεπηηθή άπνςε ησλ πξνζθπλεηώλ. Ο λεσθόξνο επέβιεπε θαη ήηαλ
παξώλ ζηελ θαηάζεζε ηεο απαξρήο, ηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ δειαδή ησλ ελλέα
νβνιώλ πνπ πιήξσλαλ πξνθαηαβνιηθά νη πηζηνί. Δπίζεο, έγξαθε ζην πέηεπξνλ, ζηελ
πηλαθίδα δειαδή ησλ αλαθνηλώζεσλ πνπ βξηζθόηαλ ζε θνηλή ζέα κέζα ζην ηεξό, ηα
νλόκαηα όζσλ ήηαλ λα θνηκεζνύλ ζην θνηκεηήξην (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).
Άιινο ιεηηνπξγόο ηνπ Ιεξνύ ήηαλ ν ζπνλδνθόξνο. ηηο επηγξαθέο ηνπ
Ωξσπνύ εκθαλίδεηαη δύν θνξέο. Απηόο έθαλε ηηο ζπνλδέο κε ηε ρξπζή θ ηάιε, πνπ
ήηαλ αγγείν ζαλ ην ζεκεξηλό ηάζη, ε νπνία βξηζθόηαλ ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζηελ
ηξάπεδα ηνπ λανύ (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).
Γηα ηε δηνίθεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ιεξνύ ππεύζπλε ήηαλ κηα ηδηαίηεξε αξρή,
νη ηεξάξρεο, νη νπνίνη ήηαλ ηξεηο. Η δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζηελ αξρή απηή ήηαλ
έλα έηνο. Έπεηηα θαηέγξαθαλ ηα αθηεξώκαηα θαη ηα παξέδηδαλ ζηνπο επόκελνο
δηαδόρνπο ηνπο (Αλδξνπηζόπνπινο, 1961). Οη πόξνη ηνπ Ακθηαξάεηνπ πξνέξρνληαλ:
από ηα ρσξάθηα πνπ ελνηθίαδαλ, από ηα ρξήκαηα πνπ έπξεπε λα θαηαβάιινπλ όινη νη
πηζηνί πνπ πξνζέξρνληαλ θαη από ηα πξόζηηκα πνπ έβαδε όπσο είδακε ν ηεξέαο. Όιε
απηή ε πεξηνπζία ηνπ ηεξνύ ήηαλ θπιαγκέλε κέζα ζην «ζεζαπξό». ηελ πεξηνπζία
απηή πξνζηίζεληαη θαη ηα «ρξπζώκαηα» θαη «αξγπξώκαηα», δειαδή ηα ρξπζά ή
αζεκέληα ζθεύε θαη αθηεξώκαηα ησλ πξνζθπλεηώλ πνπ είραλ γηαηξεπηεί. Οη ηεξάξρεο
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ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ηα θαηαγξάθνπλ θάζε ρξόλν θαη λα ηα παξαδίδνπλ ζηνπο
δηαδόρνπο ηνπο (Καξνύδνο, 1926).
Δθηόο από ηνπο ηεξάξρεο ππήξρε θαη ν ζύιινγνο κε εηζπξαθηηθέο
αξκνδηόηεηεο θαη ηακείν. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε θαη ηνπο ηεξνύο όθεηο, νη νπνίνη
απνηεινύζαλ

αλαπόζπαζην

(Αλδξνπηζόπνπινο, 1961).

κέξνο

ηεο

πνιιαπιήο

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

Ιεξνύ
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3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟΥ

3.1. Περιγραυή Παυσανία
Πεξηγξαθή Παπζαλία:
«ηὴλ δὲ γῆλ ηὴλ Ὠξσπίαλ κεηαμὺ ηῆο Ἀηηηθῆο θαὶ Σαλαγξηθῆο, Βνησηίαλ ηὸ ἐμ ἀξρῆο
νὖζαλ, ἔρνπζηλ ἐθ᾽ ἡκλ Ἀζελαῖνη, πνιεκήζαληεο κὲλ ηὸλ πάληα ὑπὲξ αὐηῆο ρξφλνλ,
θηεζάκελνη δὲ νὐ πξφηεξνλ βεβαίσο πξὶλ ἢ Φίιηππνο Θήβαο ἑιὼλ ἔδσθέ ζθηζηλ. ἡ
κὲλ νὖλ πφιηο ἐζηὶλ ἐπὶ ζαιάζζεο κέγα νὐδὲλ ἐο ζπγγξαθὴλ παξερνκέλε· ἀπέρεη δὲ
δψδεθα ηῆο πφιεσο ζηαδίνπο κάιηζηα ἱεξὸλ ηνῦ Ἀκθηαξάνπ. [34.2] ιέγεηαη δὲ
Ἀκθηαξάῳ θεχγνληη ἐθ Θεβλ δηαζηῆλαη ηὴλ γῆλ θαὶ ὡο αὐηὸλ ὁκνῦ θαὶ ηὸ ἅξκα
ὑπεδέμαην· πιὴλ νὐ ηαχηῃ ζπκβῆλαί θαζηλ, ἀιιά ἐζηηλ ἐθ Θεβλ ἰνῦζηλ ἐο Υαιθίδα
Ἅξκα θαινχκελνλ. ζεὸλ δὲ Ἀκθηάξανλ πξψηνηο Ὠξσπίνηο θαηέζηε λνκίδεηλ, ὕζηεξνλ
δὲ θαὶ νἱ πάληεο Ἕιιελεο ἥγεληαη. θαηαιέμαη δὲ θαὶ ἄιινπο ἔρσ γελνκέλνπο ηφηε
ἀλζξψπνπο, νἳ ζελ <παξ᾽> Ἕιιεζη ηηκὰο ἔρνπζη, ηνῖο δὲ θαὶ ἀλάθεηληαη πφιεηο,
Ἐιενῦο ἐλ Υεῤῥνλήζῳ Πξσηεζηιάῳ, Λεβάδεηα Βνησηλ Σξνθσλίῳ· θαὶ Ὠξσπίνηο
λαφο ηέ ἐζηηλ Ἀκθηαξάνπ θαὶ ἄγαικα ιεπθνῦ ιίζνπ. [34.3] παξέρεηαη δὲ ὁ βσκὸο
κέξε· ηὸ κὲλ Ἡξαθιένπο θαὶ Γηὸο θαὶ Ἀπφιισλφο ἐζηη Παηλνο, ηὸ δὲ ἥξσζη θαὶ
ἡξψσλ ἀλεῖηαη γπλαημί, ηξίηνλ δὲ Ἑζηίαο θαὶ Ἑξκνῦ θαὶ Ἀκθηαξάνπ θαὶ ηλ παίδσλ
Ἀκθηιφρνπ· Ἀιθκαίσλ δὲ δηὰ ηὸ ἐο Ἐξηθχιελ ἔξγνλ νὔηε ἐλ Ἀκθηαξάνπ ηηλά, νὐ κὴλ
νὐδὲ παξὰ ηῶ Ἀκθηιφρῳ ηηκὴλ ἔρεη. ηεηάξηε δέ ἐζηη ηνῦ βσκνῦ κνῖξα Ἀθξνδίηεο θαὶ
Παλαθείαο, ἔηη δὲ Ἰαζνῦο θαὶ Ὑγείαο θαὶ Ἀζελᾶο Παησλίαο· πέκπηε δὲ πεπνίεηαη
λχκθαηο θαὶ Παλὶ θαὶ πνηακνῖο Ἀρειῴῳ θαὶ Κεθηζῶ. ηῶ δὲ Ἀκθηιφρῳ θαὶ παξ᾽
Ἀζελαίνηο ἐζηὶλ ἐλ ηῇ πφιεη βσκὸο θαὶ Κηιηθίαο ἐλ Μαιιῶ καληεῖνλ ἀςεπδέζηαηνλ
ηλ ἐπ᾽ ἐκνῦ. [34.4] ἔζηη δὲ Ὠξσπίνηο πεγὴ πιεζίνλ ηνῦ λανῦ, ἣλ Ἀκθηαξάνπ
θαινῦζηλ, νὔηε ζχνληεο νὐδὲλ ἐο αὐηὴλ νὔη᾽ ἐπὶ θαζαξζίνηο ἢ ρέξληβη ρξῆζζαη
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λνκίδνληεο· λφζνπ δὲ ἀθεζζείζεο ἀλδξὶ καληεχκαηνο γελνκέλνπ θαζέζηεθελ ἄξγπξνλ
ἀθεῖλαη θαὶ ρξπζὸλ ἐπίζεκνλ ἐο ηὴλ πεγήλ, ηαχηῃ γὰξ ἀλειζεῖλ ηὸλ Ἀκθηάξανλ
ιέγνπζηλ ἤδε ζεφλ. Ἰνθλ δὲ Κλψζζηνο ηλ ἐμεγεηλ ρξεζκνὺο ἐλ ἑμακέηξῳ
παξείρεην, Ἀκθηάξανλ ρξῆζαη θάκελνο ηνῖο ἐο Θήβαο ζηαιεῖζηλ Ἀξγείσλ. ηαῦηα ηὰ
ἔπε ηὸ ἐο ηνὺο πνιινὺο ἐπαγσγὸλ ἀθξαηο εἶρε· ρσξὶο δὲ πιὴλ ὅζνπο ἐμ Ἀπφιισλνο
καλῆλαη ιέγνπζη ηὸ ἀξραῖνλ, κάληεψλ γ᾽ νὐδεὶο ρξεζκνιφγνο ἦλ, ἀγαζνὶ δὲ ὀλείξαηα
ἐμεγήζαζζαη θαὶ δηαγλλαη πηήζεηο ὀξλίζσλ θαὶ ζπιάγρλα ἱεξείσλ. [34.5] δνθ δὲ
Ἀκθηάξανλ ὀλεηξάησλ δηαθξίζεη κάιηζηα πξν<ο>θεῖζζαη· δῆινο δέ, ἡλίθα ἐλνκίζζε
ζεφο, δη᾽ ὀλεηξάησλ καληηθὴλ θαηαζηεζάκελνο. θαὶ πξηνλ κὲλ θαζήξαζζαη
λνκίδνπζηλ ὅζηηο ἦιζελ Ἀκθηαξάῳ ρξεζφκελνο· ἔζηη δὲ θαζάξζηνλ ηῶ ζεῶ ζχεηλ,
ζχνπζη δὲ θαὶ αὐηῶ θαὶ πᾶζηλ ὅζνηο ἐζηὶλ ἐπὶ ηῶ <βσκῶ> ηὰ ὀλφκαηα·
πξνεμεηξγαζκέλσλ δὲ ηνχησλ θξηὸλ ζχζαληεο θαὶ ηὸ δέξκα ὑπνζηξσζάκελνη
θαζεχδνπζηλ ἀλακέλνληεο δήισζηλ ὀλείξαηνο.
(Παπζαλίαο I, 34, 1-5)

Μ’ απηά ηα ιφγηα ν Παπζαλίαο καο πξνζέθεξε πνιχηηκε βνήζεηα ζηελ
πεξηγξαθή ησλ κλεκείσλ ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Βέβαηα ν
ρξφλνο, ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο θαη νη γεληθφηεξεο κεηαβνιέο ησλ πξψησλ
ρξηζηηαληθψλ αηψλσλ ήηαλ νη θχξηεο αηηίεο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ Ιεξνχ. Η επηθξάηεζε
ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη ε ζηαδηαθή κείσζε ησλ πηζηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ
εηζνδεκάησλ ηνπ νδήγεζαλ ζην καξαζκφ θαη ηε βαζκηαία εγθαηάιεηςή ηνπ
(Πεηξάθνο Β. Υ., 1968).
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Εικόνα 1 Κάτοψθ του Αμφιαράειου

Απφ ηα νηθνδνκήκαηα ηνπ Ιεξνχ πνπ αλαθαιχθζεθαλ κε ηηο αλαζθαθέο φζα
ζρεηίδνληαη κε ηε ιαηξεία βξίζθνληαη ζηε κία φρζε ηεο ραξάδξαο, ελψ ηα θνζκηθά
πνπ εμππεξεηνχζαλ ηνπο επηζθέπηεο βξίζθνληαη ζηε άιιε φρζε (Δγθπθινπαίδεηα
Πάππξνο Λαξνχο Μπξηηάλληθα, 1989). Η είζνδνο ηνπ Ιεξνχ ζηα αξραία ρξφληα δελ
ηαπηίδεηαη κε ηελ ησξηλή, θαζψο βξηζθφηαλ ζηελ αλαηνιηθή άθξε. ηε ζπλέρεηα ζα
παξνπζηάζνπκε ηα κλεκεία αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή ηνπ αξραίνπ επηζθέπηε κεηά
ηελ είζνδφ ηνπ ζην Ιεξφ, έηζη ψζηε λα ζρεκαηίζνπκε κηα νξζή εηθφλα.

3.2. Αριστερή όχθη Αμυιαρείου

Εικόνα 2 Αναπαράςταςθ τθσ αριςτερισ όχκθσ του Αμφιαράειου
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3.2.1. Τα γςναικεία λοςηπά

Εικόνα 3 Τα γυναικεία λουτρά. Το πίςω μζροσ με το ανάλθμμα.

Εικόνα 4 Τα γυναικεία λουτρά.

Καζψο πξνρσξάκε πξνο ηα δπηηθά ην θηήξην πνπ βιέπνπκε πξψην ζηα δεμηά
καο πηζαλφλ λα είλαη ηα γπλαηθεία ινπηξά. Σα εξείπηά ηνπ πνπ ζψδνληαη ζήκεξα
αλήθνπλ ζε δχν επνρέο. ηελ παιαηφηεξε ηνλ 4ν αηψλα π.Υ. αλήθεη ην θάησ κέξνο
ηνπ θηεξίνπ πνπ είλαη ρηηζκέλν κε θίηξηλε θαη γαιάδηα πέηξα ηεο πεξηνρήο. Η θάζε
πιεπξά ηνπ έρεη κήθνο 16,67κ. ηα παιαηνρξηζηηαληθά ρξφληα, θαηά ηνπο πξψηνπο
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κ.Υ αηψλεο, ν ρψξνο μαλαρξεζηκνπνηήζεθε. Πάλσ ζηα εξείπηα ηνπ ηεηξάγσλνπ
θηεξίνπ θηίζηεθαλ ζέξκεο (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).
Οη ζέξκεο απνηεινχληαη απφ επηά δσκάηηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ην γξάκκα L θαη
απνηεινχζαλ κηα ινπηξηθή θαηαζθεπή. Η είζνδφο ηεο ήηαλ απφ ηε δπηηθή πιεπξά.
Γχν απφ ηα δσκάηηα είραλ θηηζηνχο πάγθνπο γηα λα θάζνληαη φζνη πεξίκελαλ λα
ινπζηνχλ, άιιν δσκάηην είρε ηε δεμακελή ηνπ λεξνχ, δχν ρξεζίκεπαλ σο ππφθαπζηα
– δειαδή ην πάησκά ηνπο είρε πνιιέο ηξχπεο κέζα απφ ηηο νπνίεο δηνρεηεπφηαλ
δεζηφο αέξαο θαη αηκφο. Απφ ηελ πεξηγξαθή απηή θαίλεηαη φηη ην ζχζηεκα απηφ
κνηάδεη κε ηα ζεκεξηλά ρακάκ πνπ απφ ηελ επνρή ηεο ξσκαηνθξαηίαο θαη αξγφηεξα
ήηαλ πνιχ ηεο κφδαο. Σα ινπηξά απηά ιεηηνπξγνχζαλ κέρξη πνπ έπαςε λα ζπρλάδεη
θφζκνο ζην Ακθηαξάεην. Απφ αξραίνπο ζπγγξαθείο γίλεηαη θαλεξφ πσο ε θήκε ηνπ
ζηελ αξραηφηεηα επηζθίαδε θαη ηε θήκε ηνπ Ιεξνχ αθφκα (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).

Εικόνα 5 Τα γυναικεία λουτρά. Τμιμα του Υδραγωγείου.
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3.2.2. Η μεγάλη ζηοά ή εγκοιμηηήπιον

Εικόνα 6 Η μεγάλθ ςτοά
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Εικόνα 7 Το νότιο άκρο τθσ ςτοάσ.

Εικόνα 8 Εςωτερικι κιονοςτοιχία ςτοάσ.
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Εικόνα 9 Εξωτερικι κιονοςτοιχία ςτοάσ.
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Εικόνα 10 Τα πόδια των μαρμάρινων κρόνων.

Εικόνα 11 Σωηόμενο τμιμα κρόνου.
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Εικόνα 12 Δωμάτια εγκοίμθςθσ ςτο βόριο άκρο τθσ ςτοάσ.

Η κεγάιε ζηνά ζην Ακθηαξάεην ηνπ Ωξσπνχ εθζθάθηεθε απφ ηελ Διιεληθή
Αξραηνινγηθή Δηαηξεία ην 1884, ην 1886 θαη ην 1887 θαη έιαβε κηα ζρεηηθή
πεξηγξαθή. Έπεηηα αθνινχζεζε κηα πιεξέζηεξε δεκνζίεπζε ηεο ζηνάο απφ ηνλ
Versace ην 1908. (Coulton, 1968).
Η ζηνά είλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα θηήξηα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ
πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηηο πλεπκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο ζπλήζεηεο.
Πξφθεηηαη γηα έλα καθξχ θαη ζηελφ νηθνδφκεκα κε ηνίρνπο ζηα πιάγηα θαη πίζσ θαη
κε κηα ζεηξά απφ θνιψλεο ζηελ πξφζνςε πνπ βαζηνχζαλ ηε ζηέγε απφ ηε κεξηά
απηή. ηνέο ππήξραλ ζηα ζξεζθεπηηθά θαη ζηα εκπνξηθά θέληξα θαη ν ζθνπφο ηνπο
ήηαλ πνιιαπιφο: πξνθχιαγαλ ηνλ θφζκν απφ ηελ ππεξβνιηθή δέζηε ή ηελ
θαθνθαηξία θαη ηνπ έδηλαλ ζπγρξφλσο ηελ επθαηξία γηα ζπδήηεζε θαη αλάπαπζε
(Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).
Γίπια ζηα γπλαηθεία ινπηξά, ινηπφλ, πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ βξηζθφηαλ
ε κεγάιε ζηνά ή εγθνηκεηήξηνλ ηνπ Ιεξνχ κε δηαζηάζεηο 110 x 11 κέηξα πνπ ζηελ
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λφηηα πξφζνςε είρε 39 – 41 δσξηθνχο θίνλεο θαη 17 ησληθνχο ζην εζσηεξηθφ ηεο ζην
κέζν θαηά κήθνο ηνπ καθξνχ ηεο άμνλα (Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο Λαξνχο
Μπξηηάλληθα, 1989). Δίλαη ρηηζκέλν κε πιηθφ πψξηλν ζηα θάησ κέξε ησλ ηνίρσλ ηνπ
θαη κε κηθξά ιηζάξηα θαη πειφ ζηα επάλσ. Οη ηνίρνη είραλ ζ’ φιε ηελ επηθάλεηά ηνπο
επίρξηζκα ζηνιηζκέλν κε ρξσκαηηζηά θνζκήκαηα, καίαλδξν θ.ιπ. (Καξνχδνο, 1926).
ην εζσηεξηθφ ηεο ζηνάο ζην δπηηθφ θαη αλαηνιηθφ άθξν ηεο ππάξρνπλ δχν
κηθξά αθξηαλά δσκάηηα, ην θαζέλα 6 κ. πιαηχ. Σα ηνηράθηα πνπ ρψξηδαλ ηα δσκάηηα
απηά απφ ην κεγάιν θεληξηθφ δσκάηην αξρίδνπλ απφ ηνλ ηνίρν ηνπ βάζνπο ηεο ζηνάο
κε κηα παξαζηάδα, αθνινπζεί έλαο ιεπηφο ηνίρνο, θαηά ηελ πξφζνςε δειαδή ηεο
ζηνάο, κηα παξαζηάδα. Σν κεζαίν απηφ άλνηγκα πνπ ήηαλ θξαγκέλν κε θάγθεια
γηλφηαλ ε επηθνηλσλία κε ην θεληξηθφ κέξνο ηεο ζηνάο. Γχξσ ζηηο ηξεηο πιεπξέο ηεο
ζηνάο ππάξρεη κηα καθξηά ζεηξά απφ ζξαλία καξκάξηλα πνπ ζηεξίδνληαη ζε
καξκάξηλα πφδηα. Σα δχν κηθξφηεξα αθξηαλά δσκάηηα έρνπλ ηέηνηα ζξαλία θαη ζην
κηθξφ ηνίρνο πνπ ηα ρσξίδεη απφ ην κεγάιν θεληξηθφ ηκήκα ηεο ζηνάο (Καξνχδνο,
1926).
Η λφηηα πιεπξά ησλ δχν απηψλ δσκαηίσλ πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηεο
πξφζνςεο ηεο ζηνάο ήηαλ θιεηζκέλε κε ηνίρν θαη φρη κε θνιψλεο. ηα δσκάηηα απηά
γηλφηαλ ε εγθνίκεζε ησλ πξνζθπλεηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζεξαπεπζνχλ ή λα
ζπκβνπιεπζνχλ απφ ην ζεφ. Απφ ηνλ Ιεξφ Νφκν ηνπ Ακθηαξάεηνπ γλσξίδνπκε φηη
παιαηφηεξα ππήξρε πξνο ην κέξνο ηνπ βσκνχ ηδηαίηεξν νίθεκα, ην Κνηκεηήξην, κέζαο
ζην νπνίν θνηκφληνπζαλ νη πηζηνί γηα λα νλεηξεπηνχλ, μερσξηζηά νη άλδξεο απφ ηηο
γπλαίθεο: νη άλδξεο αλαηνιηθά ηνπ βσκνχ θαη νη γπλαίθεο δπηηθά. Σν Δγθνηκεηήξην
απηφ θαίλεηαη φηη θαηαζηξάθεθε θαηά ηνλ 4ν αηψλα π.Υ. θαη αληηθαηαζηάζεθε
αξγφηεξα απφ ηε κεγάιε ζηνά. Καη ζ’ απηήλ βέβαηα θνηκφληνπζαλ ρσξηζηά νη άλδξεο
απφ ηηο γπλαίθεο θαη γη’ απηφ θηίζηεθαλ απηά ηα αθξηαλά δσκάηηα. Γη’ απηφ ην ιφγν
ηα δσκάηηα απηά ήηαλ ρσξηζκέλα κε ηνίρν απφ ηελ θεληξηθή ζηνά, ψζηε λα κελ είλαη
δπλαηφλ ζε θάπνην λα βιέπεη ζην εζσηεξηθφ ηνπο (Αλδξνπηζφπνπινο, 1961).
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3.2.3. Το ζηάδιον

Εικόνα 13 Η πικανότερθ κζςθ για το ςτάδιο.

Τπνζέηνπκε ζήκεξα φηη ην ζηάδην ηνπ Ιεξνχ βξηζθφηαλ κπξνζηά απφ ηε ζηνά
θαη φηη νη ζεαηέο παξαθνινπζνχζαλ ηνπο αγψλεο απφ ηηο βαζκίδεο ηεο ζηνάο. Δπεηδή,
ινηπφλ, βξηζθφηαλ δίπια απφ ηνλ ρείκαξξν ρηίζηεθε αλάιεκκα γηα λα ζπγθξαηεί ηα
ρψκαηά ηνπ θαη λα κε δηαβξσζνχλ απφ ηνλ πνηακφ (Πεηξάθνο Β. Υ., 1968).
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3.2.4. Το θέαηπο

Εικόνα 14 Κάτοψθ των ερειπίων του κεάτρου.

Σν ζέαηξν είρε κεγάιε ζέζε ζηελ πλεπκαηηθή δσή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Σα
Ιεξά ζπλήζηδαλ λα έρνπλ έλα ζέαηξν φρη κφλν γηα ην παίμηκν ζεαηξηθψλ έξγσλ αιιά
θαη γηα άιιεο κνπζηθέο θαη ινγνηερληθέο εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ γηνξηψλ, ησλ παλεγπξηψλ θαη ησλ αγψλσλ (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).
Σν ζέαηξν ζην Ακθηαξάεην ηνπ Ωξσπνχ βξηζθφηαλ πίζσ απφ ηε κεγάιε ζηνά.
Σν ζέαηξν ήηαλ πξνζηηφ απφ δχν παξφδνπο πιάηνπο 3,75 κέηξσλ ε θαζεκία. Η δπηηθή
πάξνδνο ρξεζηκνπνηνχηαλ απφ φζνπο βξίζθνληαλ κέζα ζην Ιεξφ θαη ε αλαηνιηθή,
πέξα απφ ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηε ζθελή, απ’ φζνπο έξρνληαλ απφ ηνλ Ωξσπφ
απνθεχγνληαο έηζη λα πεξάζνπλ κέζα απφ ην Ιεξφ (Πεηξάθνο Β. Υ., 1968).
Δίλαη φκνην κε ηα αξραία νηθνδνκήκαηα, θαζψο απνηειείηαη:
α. Απφ ην ζέαηξν ή θνίινλ, φπσο νλνκάδεηαη, ζην νπνίν θαζφληνπζαλ νη
ζεαηέο θαη απνηειείηαη απφ ζεηξέο αιιεπάιιεισλ θπθιηθψλ βαζκίδσλ κε δηάκεηξν
12,36 κέηξσλ. Απηφ ήηαλ δηαηξεκέλν ζε ηξεηο βαζκίδεο. Απφ ηα θαζίζκαηά ηνπ πνπ
ήηαλ θπξίσο μχιηλα ζηηο κέξεο καο ζψδνληαη κφλν ηα πψξηλα ζεκέιηα ηεο θαηψηεξεο
ζεηξάο θνληά ζηελ πεξηθέξεηα ηεο νξρήζηξαο (Αλδξνπηζφπνπινο, 1961).
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β. Απφ ηελ νξρήζηξα, ε νπνία είλαη θπθιηθή θαη δελ είλαη πιαθνζηξσκέλε.
Μέζα ζηελ νξρήζηξα ππάξρνπλ ζε απφζηαζε ν έλαο απφ ηνλ άιιν πέληε ζξφλνη απφ
ιεπθφ κάξκαξν. ηα πιάγηα έρνπλ αλάγιπθε δηαθφζκεζε θαη κπξνζηά κεηαμχ ησλ
πνδηψλ ηνπο έρνπλ κηα επηγξαθή πνπ αλαθέξεη ΝΙΚΩΝ / ΝΙΚΩΝΟ / ΙΔΡΔΤ /
ΓΔΝΟΜΔΝΟ / ΑΜΦΙΑΡΑΩ (Αλδξνπηζφπνπινο, 1961). ήκεξα ζψδεηαη αθέξαηνο
κφλν ν ζξφλνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ άθξε ζηα ΒΑ θαη δεμηά ηνπ ππάξρεη θξεάηην γηα
ηα λεξά ηεο νξρήζηξαο, ηα νπνία νδεγνχληαλ κέζα απφ θιεηζηφ ππφλνκν ζην ρείκαξν
(Πεηξάθνο Β. Υ., 1968).
γ. Απφ ηε ζθελή πνπ ήηαλ δηψξνθε. Σν εζσηεξηθφ ηεο έρεη πιάηνο 12,33κ θαη
ην βάζνο ηεο είλαη πεξίπνπ ην κηζφ ηνπ πιάηνπο. Μπξνζηά απφ ηε ζθελή ππάξρεη ην
πξνζθήλην, πνπ ήηαλ ρψξνο πξνο ην κέξνο ηεο νξρήζηξαο θιεηζηφο απφ ηα πιάγηα κε
ηνίρνπο πνπ ήηαλ ε ζπλέρεηα ησλ ηνίρσλ ηεο ζθελήο. Σελ πξφζνςή ηνπ ηελ
απνηεινχλ δχν γσληαίεο παξαζηάδεο θαη νρηψ κηζέο δσξηθέο θνιψλεο πνπ ην άιιν
ηνπο κηζφ είρε νξζνγψλην θαη ζηα πίζσ γίλεηαη πην κηθξφ. Δπάλσ ηνπο ζηεξηδφηαλε ν
ζξηγθφο κε ηελ εμήο επηγξαθή: «…α]γσλνζεηήζαο ην πξνζθήληνλ θαη ηνπο
πηλ[αθαο...». Οη πίλαθεο απηνί έθιεηλαλ ηα θελά αλάκεζα ζηηο θνιψλεο, εθηφο απφ ην
κεζαίν θελφ πνπ ήηαλ αλνηρηφ θαη ρξεζίκεπε γηα πφξηα ηεο ζθελήο. ηνλ επάλσ
φξνθν ηνπ θηεξίνπ ηεο ζθελήο μερσξίδνπκε ην ρψξν πνπ απνηειείηαη απφ ηε ζηέγε
ηνπ πξνζθελίνπ βάζνπο 2 κ. πεξίπνπ θαη πνπ είλαη απ’ φιεο ηηο κεξηέο αλνηρηφο θαη
μεζθέπαζηνο θαη ην ρψξν ηεο ζθελήο πνπ είλαη ζπλέρεηα ζε χςνο ηνπ θάησ
παηψκαηνο ηεο ζθελήο, θιεηζηφο ζηα πιάγηα θαη ζην βάζνο κε ηνίρνπο θαη
ζηεγαζκέλνο. Σν επηζηχιηφ ηνπ πνπ θνβφηαλε ζηε κέζε απφ κηα κεγάιε πφξηα είρε
θαη απηφ επηγξαθή. Δίλαη πηζαλφ φηη απφ ην έλα κέξνο θαη ην άιιν ηεο κεζαίαο
πφξηαο ππήξραλ ηέζζεξα αθφκα αλνίγκαηξα πνπ ρσξηδφληνπζαλ ην έλα απφ ην άιιν
κε κεγάιεο παξαζηάδεο θαη απηά ίζσο είλαη ηα ζπξψκαηα ηεο επηγξαθήο (εηθφλα
Fiechter) (Καξνχδνο, 1926).
Σν ζέαηξν κε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή αλάγεηαη ζηνλ 2ν ή ηνλ 1ν π.Υ. αηψλα.
Τπάξρνπλ φκσο ελδείμεηο φηη πξνυπήξρε απφ ην ηέινο ηνπ 4νπ αηψλα παιαηφηεξε
ζθελή κε μχιηλν πξνζθήλην. ήκεξα πηζηεχεηαη φηη ζην ζέαηξν ηνπ Ακθηαξάεηνπ είρε
θαηαξγεζεί πιένλ ν ρνξφο θαη φινη νη εζνπνηνί έπαηδαλ πάληνηε ζηνλ επάλσ φξνθν
θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ρψξν ηεο ζηέγεο ηνπ Πξνζθελίνπ, ν νπνίνο γηα ην ιφγν απηφ
νλνκαδφηαλ «ινγείνλ» (Αλδξνπηζφπνπινο, 1961).

45

Εικόνα 15 Κοίλο του κεάτρου.
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Εικόνα 16 Η δυτικι πάροδοσ του κεάτρου με ξφλινεσ προςκικεσ για τθν ευκολότερθ πρόςβαςθ των
επιςκεπτϊν.

47

Εικόνα 17 Η ςκθνι και το πίςω μζροσ του προςκθνίου, όπωσ φαίνονται κατά τθν ανάβαςθ τθσ δυτικισ
παρόδου.
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Εικόνα 18 Ο καλοδιατθρθμζνοσ από τουσ κρόνουσ. Εμπρόςκια όψθ με τθ χαρακτθριςτικι επιγραφι κοινι και
για τουσ πζντε κρόνουσ και τουσ πόδεσ λεόντων.
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Εικόνα 19 Οι δφο πλαϊνζσ όψεισ του καλοδιατθρθμζνου κρόνου με τθ φυτικι διακόςμθςθ.

Εικόνα 20 Τρίγλυφα προςκθνίου.
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Εικόνα 21 Το πλιρωσ αναςτθλωμζνο προςκινιο του κεάτρου.
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3.2.5. Η ζειπά ηων βάθπων ηων αγαλμάηων

Εικόνα 22 Τα ανακθματικά βάκρα με φόντο το μεγάλο αναλθμματικό τοίχο.

Γίπια απφ ηε κεγάιε ζηνά, ζηα δεμηά ηεο, ππάξρεη κηα κεγάιε έθηαζε πνπ
νξίδεηαη ζηα ΒΑ, ΒΓ θαη ΝΓ απφ ηζρπξνχο αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο, νη νπνίνη
ζπγθξαηνχλ ηα ρψκαηα ηνπ βνπλνχ. ην ρψξν απηφ ππήξρε πξηλ απφ ην ρηίζηκν ηεο
κεγάιεο ζηνάο κηα απινχζηεξε ζηε κνξθή θαη ζηελ θαηαζθεπή ζηνά, ην πξψην
θνηκεηήξην ηνπ Ιεξνχ. ήκεξα ε έθηαζε πνπ θαηαιάκβαλε ε ζηνά απηή είλαη γεκάηε
απφ κλεκεηψδεηο βάζεηο αγαικάησλ πνπ ε επηθάλεηά ηνπο ζθεπάδεηαη απφ επηγξαθέο
(εηθφλα).Σα αγάικαηα ήηαλ ράιθηλα ή ΄καξκάξηλα θαη εηθφληδαλ ζεκαληηθά πξφζσπα
ηεο αξραηφηεηαο, φπσο καο ιέλε νη αθηεξσκαηηθέο επηγξαθέο πνπ είλαη ραξαγκέλεο
ζηελ κπξνζηηλή φςε ησλ βάζξσλ (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).
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3.2.6. Ο μεγάλορ βωμόρ

Εικόνα 23 Ο μεγάλοσ βωμόσ.

Μπξνζηά απφ ηα ηειεπηαία βάζξα βιέπνπκε ηα εξείπηα ηνπ κεγάινπ βσκνχ, ν
νπνίνο έρεη κήθνο 8,90 κ. θαη πιάηνο 4,60 κ. ηα αξραία ρξφληα ήηαλ ςειφο θαη είρε
κλεκεηαθή φςε. Δίλαη ν κεγάινο βσκφο γηα ηηο επίζεκεο πξνπάλησλ ζπζίεο. Σα
ζεκέιηά ηνπ είλαη πψξηλα, ην επάλσ κέξνο απφ ζθιεξνχο ηηηαλφιηζνχο θαη είλαη
ρηηζκέλνο πάλσ ζε δχν παιαηφηεξνπο βσκνχο πνπ βξίζθνληαη απφ θάησ βαζχηεξά
ηνπ. Απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ Ιεξνχ πνπ καο άθεζε ν πεξηεγεηήο Παπζαλίαο
γλσξίδνπκε φηη ν βσκφο ήηαλ αθηεξσκέλνο ζε πνιινχο Θενχο θαη πσο ήηαλ
ρσξηζκέλνο ζε πέληε κέξε (κνίξεο): ην πξψην ήηαλ αθηεξσκέλν ζηνλ Ηξαθιή, ζην
Γία θαη ζηνλ Απφιισλα Παίσλα, ην δεχηεξν ζε δηάθνξνπο ήξσεο θαη ηηο γπλαίθεο
ηνπο, ην ηξίην ζηελ Δζηία, ηνλ Ακθηάξαν θαη ην γηφ ηνπ Ακθίινρν, ην ηέηαξην ζηελ
Αθξνδίηε, ηελ Παλάθεηα, ηελ Ιαζψ, ηελ Τγεία θαη ηελ Αζελά Παίσλα θαη ην πέκπην
πηζαλφηαηα ζηηο Νχκθεο, ηνλ Πάλα θαη ζηνπο πνηακνχο Αρειψν θαη Κεθηζφ
(Καξνχδνο, 1926). Γηα θαιή καο ηχρε ζψζεθαλ ζηηο κέξεο καο δχν ηέηνηεο πιάθεο
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ηνπ Ακθηάξανπ, Ακθηιφρνπ θαη ηεο Δζηίαο, φπνπ θαη επηβεβαηψλεηαη ε καξηπξία ηνπ
Παπζαλία (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).

Εικόνα 24 Αναπαράςταςθ τθσ αυλισ του Αμφιαράειου, του προςτϊου και του βωμοφ ςτο μζςον.
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3.2.7. Το θέαηπο ηος βωμού

Εικόνα 25 Το κζατρο του βωμοφ.

Μπξνζηά απφ ην βσκφ ζηε βφξηα πιεπξά ππάξρεη έλα ζεαηξνεηδέο θηίζκα
θαηαζθεπαζκέλν απφ πνπξί ρσξίο αλαιήκκαηα θαη νξρήζηξα. Απφ ην ζέαηξν απηφ
ζήκεξα ζψδνληαη κφλν ηξεηο ηνμνεηδείο βαζκίδεο, θαζψο ήδε απφ ηνλ 4ν αηψλα π.Υ.
είραλ αρξεζηεπζεί κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθφ ηνπ γηα άιιεο θαηαζθεπέο,
φπσο γηα ηνλ νρεηφ ησλ αλδξηθψλ ινπηξψλ. Ο πξννξηζκφο ηνπ ήηαλ ε δηακφξθσζε
άλεηνπ ρψξνπ θαη ζέζεσλ γηα ηνπο ζεαηέο (επηζθέπηεο θαη ελ γέλεη πξνζθπλεηέο) ησλ
ζπζηψλ πνπ γίλνληαλ απφ ηνπο Ιεξείο πάλσ ζην βσκφ (Πεηξάθνο Β. Υ., 1968).
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3.2.8. Ο μικπόρ ναόρ

Εικόνα 26 Υπολείμματα του μικροφ ναοφ.

ψδνληαη ζηηο κέξεο καο νη ηνίρνη ελφο κηθξνχ λανχ πνπ είρε ζηελ πξφζνςε
δχν θνιψλεο αλάκεζα ζε δχν παξαζηάζεηο. Σν θηίξην είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ
πνπξί θαη νη εμσηεξηθέο ηνπ δηαζηάζεηο είλαη 5, 50 κ. κήθνο θαη 4,05 κ. πιάηνο. Ο
κηθξφο απηφο λαφο ρξνλνινγείηαη ζηνλ 4ν αηψλα π.Υ. δε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πνιχ
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηαηί γθξεκίζηεθε θαη ζην κπξνζηηλφ ηνπ κέξνο ζηήζεθαλ
ηξία βάζξα. Γξήγνξα φκσο αληηθαηαζηάζεθε απφ έλαλ άιιν λαφ πνιχ κεγαιχηεξν,
φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).
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3.2.9. Ο μεγάλορ ναόρ

Εικόνα 27 Ο μεγάλοσ ναόσ, φωτογραφία από ψθλά όπωσ φαίνεται ςτον επιςκζπτθ που ειςζρχεται ςτον
αρχαιολογικό χϊρο.

Εικόνα 28 Ο μεγάλοσ ναόσ, το κεντρικό κλίτοσ.
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Εικόνα 29 Ο μεγάλοσ ναόσ. Ξεχωρίηει θ κζςθ τθσ ειςόδου ςτο άδυτο.

Σα εξείπηα ηνπ κεγάινπ λανχ ηνπ Ιεξνχ βξίζθνληαη λνηηνδπηηθά ηνπ βσκνχ
θαη ζε απφζηαζε κεξηθψλ κέηξσλ απ’ απηφλ. ήκεξα ζψδεηαη κφλν ην βνξηνδπηηθφ
ηκήκα ηνπ γηαηί ν ππφινηπνο λαφο παξαζχξζεθε απφ ην πνηάκη θαηά ηα ξσκατθά
ρξφληα φηαλ είραλ πηα θαηαζηξαθεί ηα αλαιήκκαηα πνπ ζπγθξαηνχζαλ ηα ρψκαηα
πάλσ ζηα νπνία ήηαλ ζεκειησκέλνο (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).
Ο κεγάινο λαφο ηνπ Ακθηάξανπ ήηαλ εμάζηπινο δσξηθνχ ξπζκνχ, επεηδή
φκσο νη πιεπξηθνί ηνπ ηνίρνη θαηαιήγνπλ ζε δσξηθνχο εκηθίνλεο θαηλφηαλ ν λαφο
νθηάζηπινο (Πεηξάθνο Β. Υ., 1968). Πίζσ απφ ηελ θηννζηνηρία ηεο πξφζνςεο ππήξρε
ν πξφδξνκνο , πξφθεηηαη γηα ζηελφ ρψξν κε καξκάξηλνπο πάγθνπο θνιιεκέλνπο ζηνλ
ηνίρν γηα λα αλαπαχνληαη νη επηζθέπηεο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζε ν ζεθφο πνπ
ήηαλ ρσξηζκέλνο ζε ηξία θιίηε κε δχν ζεηξέο απφ ησληθέο θνιφλεο ηνπνζεηεκέλεο ζ’
φιν ην κάθξνο ηνπ ζεθνχ. Ο δπηηθφο ηνίρνο ηνπ ζεθνχ είρε κία πφξηα πνπ νδεγνχζε
ζ’ έλα κηθξφ δσκάηην ην νπνίν είηε είρε θάπνηα ζρέζε κε ηε ιαηξεία είηε ρξεζίκεπε
ζα ζεζαπξνθπιάθην ηνπ Ιεξνχ. ’ φιν ην κήθνο ησλ κηθξψλ πιεπξηθψλ ηνίρσλ ηνπ
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ζεθνχ ήηαλ πξνζθνιιεκέλν έλα μχιηλν ζξαλίν. Αλάκεζα ζηηο θνιφλεο ππήξραλ
ζσξάθηα πνπ απνκφλσλαλ ην κεζαίν θιίηνο απφ ηα πιατλά (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).
Μέζα ζην λαφ ππήξρε καξκάξηλν άγαικα ηνπ Ακθηάξανπ θαη εκπξφο απφ
άγαικα βξηζθφηαλ ε ηξάπεδα φπνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ε ρξπζή θηάιε κε ηελ νπνία
έθαλε ζπνλδέο ν ηεξέαο ηνπ Θενχ. Ο λαφο ήηαλ γεκάηνο απφ αθηεξψκαηα ησλ πηζηψλ,
κηθξά νκνηψκαηα απφ πνιχηηκν κέηαιιν, κειψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, αγγεία,
λνκίζκαηα θνιιεκέλα κε θεξί πάλσ ζην άγαικα ηνπ ζενχ (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).
χκθσλα κε ηελ πηζαλφηεξε άπνςε ν λαφο ρηίζηεθε ζηνπο πξψηνπο ρξφλνπο
ηνπ 4νπ αηψλα (Καξνχδνο, 1926). Ο λαφο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ληφπην
αζβεζηφιηζν θαη έρεη κήθνο 28 κ. θαη πιάηνο 14 κ. Απφ ηελ πξφζνςε ζψδεηαη κφλν ε
βνξεηνδπηηθή γσλία ηνπ ζξηγθνχ (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).

Εικόνα 30 Σχεδιαςτικι αναπαράςταςθ του μεγάλου ναοφ του Αμφιαράειου.

Έμσ απφ ην λαφ ζηε βνξεηναλαηνιηθή γσλία ηνπ ππήξρε έλα βάζξν κε ην
άγαικα θάπνηνπ ζπνπδαίνπ πξνζψπνπ ηνπ 3νπ π.Υ. αηψλα. ηνλ 1ν αηψλα φκσο
ζβήζηεθε ε επηγξαθή πνπ θαλέξσλε ην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ απηνχ θαη ραξάρζεθε
λέα ηηκεηηθή επηγξαθή γηα ην ξσκαίν δηθηάηνξα χιια. Ο χιιαο ήηαλ επεξγέηεο ηνπ
Ακθηαξάεηνπ, γηαηί ηνπ είρε παξαρσξήζεη ηνπο θφξνπο πνπ έπαηξλαλ νη ξσκαίνη απφ
ηνλ Ωξσπφ θαη ηελ πεξηνρή ηνπ. Οη Ωξψπηνη γηα λα δείμνπλ ηελ επγλσκνζχλε ηνπο
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ηίκεζαλ κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ χιια θαη ηε γπλαίθα Μέηειια. Ο χιιαο πίζηεπε
φηη ε Αθξνδίηε ηνλ επλννχζε ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θαη ηελ πίζηε ηνπ απηή ηε βάζηδε
ζ’ έλα ρξεζκφ πνπ πήξε απφ ην καληείν ησλ Γειθψλ. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν ηνπ άξεζε λα
ηνλ πξνζαγνξεχνπλ Δπαθξφδηην (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).

3.2.10. Η ιεπή πηγή

Εικόνα 31 Ρωμαϊκι δεξαμενι ςτθ κζςθ τθσ αρχαίασ πθγισ.
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Εικόνα 32 Ρωμαϊκι δεξαμενι ςτθ κζςθ τθσ αρχαίασ πθγισ.

ην λφηην κέξνο ηνπ βσκνχ βξίζθεηαη κηα πεγή κε άθζνλν λεξφ. Η ρεκηθή
αλάιπζε έδεημε πσο ην λεξφ δελ έρεη μερσξηζηέο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο, αιιά είλαη
πνιχ θαιφ γηα πφζηκν. Οη Ωξψπηνη ηελ πεγή απηή ηελ νλφκαδαλ «πεγή ηνπ
Ακθηάξανπ» θαζψο πίζηεπαλ πσο απφ ηελ πεγή απηή ν Ακθηάξανο μαλαθαλεξψζεθε
επάλσ ζηε γε σο Θεφο πηα θαη ίζσο απηή λα ήηαλ θαη ε αθνξκή πνπ ν Ακθηάξανο
ιαηξεχηεθε ζε ηνχην ην κέξνο (Καξνχδνο, 1926). Γη’ απηφ ην λεξφ ηεο ην
ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλν γηα λα πίλνπλ θαη φρη γηα άιιεο αλάγθεο φπσο ε ρξήζε ηνπ γηα
θαζαξκνχο ή γηα πιχζηκν ρεξηψλ. χκθσλα κε ηνλ Παπζαλία φηαλ θάπνηνο
ζεξαπεπφηαλ κεηά απφ καληεία ηνπ Ακθηάξάνπ έξηρλε κέζα ζηελ πεγή αζεκέληα θαη
ρξπζά λνκίζκαηα (Πεηξάθνο Β. Υ., 1974).

3.2.11. Η κπήνη
Η θξήλε ηνπ Ιεξνχ είλαη γλσζηή απφ επηγξαθέο. πγθεθξηκέλα ην 332 π.Υ.
ηηκάηαη απφ ην δήκν Αζελψλ ν Δπηκειεηήο θξελψλ Ππζέαο σζηδήκνπ Αισπεθήζελ
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γηαηί θαηαζθεχαζε ηελ θξήλε ηνπ Ακθηαξάνπ. Η θξήλε απηή βξηζθφηαλ δίπια ζηα
αλδξηθά ινπηξά θαη κπξνζηά απφ ηελ θξήλε ππήξρε ηνίρνο πηζαλψο γηα πξνζηαζία
απφ ηνλ ρείκαξξν. Γπηηθά ησλ αλδξηθψλ ινπηξψλ ζψδνληαη ηα εξείπηα δεμακελήο
εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 4.50x0κ, θαη πάρνπο ηνίρσλ 0,65 κ. ην λεξφ ηεο πεγήο
δηνρεηεπφηαλ ζηα αλδξηθά ινπηξά πνπ βξίζθνληαλ πέληε κέηξα αλαηνιηθφηεξα θαη ζε
άιια δχν ινπηξά : ην έλα καξκάξηλν δηαζηάζεσλ 0,90x.60κ. θαη ην άιιν πψξηλν
δηαζηάζεσλ 0,70x0,95κ. ΑΡΙΣΟΦΆΝΗ Σν πφζηκν λεξφ ηνπ Ιεξνχ πηλφηαλ πνιχ
απφ ηπο αξραίνπο. Δμάιινπ ν Αξηζηνθάλεο ζηελ θσκσδία ηνπ «Ακθηάξεσο»
θαίλεηαη λα ην επαηλεί θαη ην ραξαθηεξίδεη σο «αθξαηθλέο χδσξ» (ΔΠ αξ 40)
(Πεηξάθνο Β. Υ., 1968).

3.2.12. Τα ανδπικά λοςηπά

Εικόνα 33 Τα ανδρικά λουτρά.
Τα ανδρικά λουτρά, κατεφκυνςθ φωτογραφίασ Ν-Β
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Εικόνα 34 Οι δφο μεγάλεσ λεκάνεσ των ανδρικϊν λουτρϊν.

Σα εξείπηα ησλ αλδξηθψλ ινπηξψλ είλαη γλσζηά απφ κηα επηγξαθή ηνπ 4νπ
π.Υ. αηψλα θαη βξίζθνληαη αθξηβψο πιάη θαη αλαηνιηθά ηεο πεγήο. ήκεξα ζψδνληαη
κία δεμακελή, δχν κεγάιεο ιεθάλεο – ε κία καξκάξηλε θαη ε άιιε απφ πνπξί – ην
θάησ κέξνο ησλ ηνηρψλ θαη ην απφ καξκάξηλεο πιάθεο δάπεδν κεξηθψλ δσκαηίσλ ησλ
ινπηξψλ. Οη πιάθεο έρνπλ απιάθηα, ψζηε δε γιηζηξνχζαλ εθείλνη πνπ ινχδνληαλ
(Πεηξάθνο Β. Υ., 1992).
Σα ινπηξά ηνπ Ακθηαξάεηνπ είραλ κεγάιε θήκε, φπσο θαίλεηαη ζηα αξραία
θείκελα. Γηα παξάδεηγκα, ζηα Απνκλεκνλεχκαηα ηνπ Ξελνθψληνο γίλεηαη ζχγθξηζε
ηνπ χδαηνο ηνπ Αζθιεπηείνπ ησλ Αζελψλ κε απηφ ηνπ Ακθηαξάεηνπ: πφηεξνλ δε
ινχζαζζαη ςπξφηεξνλ, ην παξά ζνί ή ην ελ Ακθηαξάνπ; Σν ελ Αθληαξάνπκ χςε. Απφ
ην απφζπαζκα απηφ δηαπηζηψλνπκε φηη ηελ επνρή ηνπ Ξελνθψληνο ηα ινπηξά ηνπ
Ιεξνχ ιεηηνπξγνχζαλ θαη είραλ θήκε, ε νπνία αξγφηεξα απμήζεθε ηφζν ψζηε ην
Ακθηαξάεηνλ λα ηαπηηζζεί κ’ απηά. Η ζπνπδαηφηεηα ησλ ινπηξψλ γηα ην Ιεξφ ήηαλ
κεγάιε θαη γηα ην ιφγν απηφ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπλερψο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαηά
ηνλ 4ν π.Υ. αηψλα (Πεηξάθνο Β. Υ., 1968).
Η ζεκαζία ησλ ινπηξψλ ηνπ Ακθηαξάεηνπ εμαηηίαο ηεο επεξγεηηθήο
επίδξαζεο πνπ αζθνχζαλ ήηαλ ζεξαπεπηηθά θαη γη’ απηφ πνιχ ζεκαληηθά. Δθείλνη νη
νπνίνη είραλ ηελ επηκέιεηα ηνπ Ιεξνχ θξφληηδαλ λα πξνβαίλνπλ πάληα ζηηο αλαγθαίεο
επηζθεπέο θαη επηδηνξζψζεηο ηφζν ηεο πεγήο, ε νπνία είρε φςε επηβιεηηθή θαη
κλεκεηψδε, φζν θαη ησλ πδξαγσγψλ θαη ησλ ινπηξψλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ πάληα
ζσζηά (Αλδξνπηζφπνπινο, 1961).
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3.2.13. Η γέθςπα
Απέλαληη απφ ηα αλδξηθά ινπηξά βξηζθφηαλ ε γέθπξα, ε νπνία έλσλε ηηο δχν
φρζεο ηνπ Ιεξνχ. Η γέθπξα ήηαλ απαξαίηεηε θαη δηεπθφιπλε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ
ησλ δχν νρζψλ ηνπ Ιεξνχ φρη κφλν ην ρεηκψλα, φπνπ εμαηηίαο ησλ βξνρψλ ν
ρείκαξξνο θαζίζηαλην αδηάβαηνο, αιιά θαη ην θαινθαίξη, θαζψο ε ραξάδξα ήηαλ
απφηνκε εμαηηίαο ησλ αλαιεκκάησλ (Πεηξάθνο Β. Υ., 1968).
Ο ρείκαξξνο ιεγφηαλ απφ ηνπο αξραίνπο ραξάδξα. ηα δπηηθά ηνπ Ιεξνχ
ππήξρε ε γέθπξα θαη ζηα δπηηθά ν κεγάινο βσκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απφηνκεο θαη
βξαρψδεηο πιεπξέο παξνπζίαδε κεγαινπξέπεηαλ θαη αγξηφηεηα, ε νπνία ζπλέβαιε ζην
ζρεκαηηζκφ ηεο δνμαζίαο φηη εθεί ήηαλ ν ηφπνο πνπ ράζεθε θαηαδησθφκελνο ν
Ακθηάξανο (Πεηξάθνο Β. Υ., 1968).

3.3. Η δεξιά όσθη ηος Αμθιαπάειος
ηε δεμηά φρζε ππήξρε νιφθιεξν νηθνδνκηθφ ζπγθξφηεκα, ηνπ νπνίνπ
πξννξηζκφο ήηαλ ε εμππεξέηεζε ησλ πξνζθπλεηψλ, ησλ αζζελψλ θαη ε παξνρή
θαηαιχκαηνο ζε εθείλνπο πνπ ήζειαλ λα κείλνπλ αξθεηά ζην Ιεξφ. Δπίζεο δηέκελαλ
νη ππάιιεινη θαη νη ππεξέηεο ηνπ Ιεξνχ (Πεηξάθνο Β. Υ., 1968).
Σα νηθνδνκηθά ζπγθξνηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηε δεμηά φρζε ηνπ Ιεξνχ
ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ ηελ π ν κ π η θ ή ν δ φ , πνπ δηαζρίδεη ηε δεμηά φρζε απφ ην
ΒΑ πξνο ηα ΝΓ θαη απφ πνιιέο παξφδνπο ηεο. ηε ζπλνηθία απηή ηα θπξηφηεξα
θηήξηα είλαη ηα αθφινπζα:
 ν μελψλαο: απνηεινχηαλ απφ κηα απιή κε θηνλνζηνηρία απφ ηέζζεξηο θνιψλεο
ζην δπηηθφ ηεο κέξνο ψζηε λα ζηεξίδεη κηα ζηέγε θαη ζηηο ππφινηπεο πιεπξέο
ππήξραλ δσκάηηα.
 ε αγνξά: ζηα ΝΓ ηνπ μελψλα βξίζθεηαη ε αγνξά, ε νπνία απνηειείηαη απφ κηα
απιή κε θνιψλεο γχξσ γχξσ. Η θνιψλεο απηέο ζηήξηδαλ ζηέγεο πνπ
πξνζηάηεπαλ ηνλ θφζκν απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα.
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Εικόνα 35 Η αγορά.

 ην αγνξαλνκία: ελδέρεηαη λα είλαη έλα καθξφζηελν θηήξην πξνζθνιιεκέλν ζηελ
ΒΑ πιεπξά ηεο αγνξάο.
 Η θιεςχδξα: ρξεζίκεπε σο κεγάιν πδξαπιηθφ ξνιφη. Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ
ππφγεην θηίζκα πνιχ θνληά ζηελ φρζε ηνπ πνηακνχ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ
κία ηεηξάπιεπξε δεμακελή, κηα ζηελή ζθάια θαη έλαλ δηάδξνκν. Σν λεξφ ηεο
δεμακελήο άδεηαδε κε πνιχ αξγφ ξπζκφ θαη κε ην ρακήισκα ηεο ζηάζκεο ηνπ
λεξνχ έλαο δείρηεο πνπ ππήξρε κέζα ζηε δεμακελή θαηέβαηλε θη απηφο θαη
θαλέξσλε κηα ρξνληθή έλδεημε.
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Εικόνα 36 Διάφορεσ όψεισ τθσ κλεψφδρασ.

 Σα θαηαγψγηα: μελνδνρεία ζηα νπνία δηέκελαλ φζνη ήζειαλ λα παξακείλνπλ ζην
Ακθηαξάεην γηα πεξηζζφηεξν θαηξφ.
 Σα θαπειεία: καγαδηά πνπ εμππεξεηνχζαλ ηνπο μέλνπο θαη απφ ηα θέξδε ηνπο
εθηεινχληαλ έξγα ζην Ιεξφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ (Πεηξάθνο Β.
Υ., 1992).
Γεληθά ε δεμηά φρζε ηνπ Ιεξνχ απνηεινχηαλ απφ ππεξεζίεο αλαγθαίεο γηα ηελ
θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ιεξνχ: καγαδηά, εξγαζηήξηα φπνπ κπνξνχζε θαλείο λα
επηζθεπάζεη ηα παπνχηζηα ηνπ, θαηαζηήκαηα πνπ πνπινχζαλ αληηθείκελα θαηάιιεια
γηα λα πξνζθεξζνχλ πξνο ηηκή ηνπ Ακθηάξανπ θαη μελνδνρεία γηα ηελ εμππεξέηεζε
ησλ αζζελψλ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο ή ησλ μέλσλ πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο είηε γηα
πξνζθχλεκα είηε γηα εκπνξηθέο ππνζέζεηο επηζθέπηνληαλ ην Ιεξφ. Δπίζεο, άιιε κηα
θαηεγνξία αλζξψπσλ πνπ δηέκελαλ ήηαλ νη ηερλίηεο κηθξψλ γιππηηθψλ έξγσλ πνπ ηα
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πνπινχζαλ ζηνπο βηαζηηθνχο επηζθέπηεο. Σα κεγάια ράιθηλα ή καξκάξηλα αγάικαηα
απνηεινχζαλ πάληνηε εηδηθή παξαγγειία (Πεηξάθνο Β. Υ., 1992).
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4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΑ ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ

4.1. Τα Αμφιαράια
Σα Ακθηαξάηα ήηαλ γηνξηή πνπ ηεινύηαλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα ζην
Ακθηαξάεην ηνπ Ωξσπνύ πξνο ηηκήλ ηνπ ήξσα Ακθηαξάνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
γηνξηήο νξγαλώλνληαλ κνπζηθνί θαη επηθνί αγώλεο από ηελ πόιε. ηνηρεία γη’ απηνύο
ηνπο αγώλεο βξίζθνπκε από επηγξαθέο κε παιαηόηεξε κηα επηγξαθή πνπ
ρξνλνινγείηαη πξηλ ην 338 π.Χ. πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ θαηάινγν ληθεηώλ. Οη
επηγξαθέο απηέο νλνκάδνπλ ηνπο αγώλεο «Ακθηαξάηα ηα κεγάια», νλνκαζία πνπ
πξνϋπνζέηεη όηη γίλνληαλ θαη Ακθηαξάηα κηθξά, όπσο ζπλέβαηλε κε πνιιέο γηνξηέο
ηεο Αηηηθήο (Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο Λαξνύο Μπξηηάλληθα, 1989). Σα κηθξά
Ακθηάξηα ίζσο πξαγκαηνπνηνύληαλ θάζε ρξόλν, ελώ ηα κεγάια γίλνληαλ θάζε
ηέζζεξα ρξόληα. Πόηε ζεζπίζηεθαλ νη αγώλεο απηνί δελ είλαη γλσζηό, πάλησο
αλαθνξά γη’ απηνύο έρνπκε ηνπιάρηζηνλ από ηνλ 4ν αηώλα π.Χ. (Καξνύδνο, 1926).
ηε γηνξηή δηαγσλίδνληαλ ξαςσδνί, απιηζηέο, θηζαξηζηέο, ζνθηζηέο θαη
γίλνληαλ δηαγσληζκνί παλεγπξηθώλ ιόγσλ. ηνπο γπκληθνύο αγώλεο ζπκκεηείραλ
παηδηά, αγέλεηνη (δει. έθεβνη) θαη άλδξεο θαη δηαγσλίδνληαλ ζηα αγλσίζκαηα ησλ
παλειιήλησλ αγώλσλ θαζώο θαη ζε ηππηθνύο αγώλεο (Καξλέδεο, 1978).
Οη γηνξηέο θαη νη αγώλεο απηνί γίλνληαλ πξνο ηα ηέιε επηεκβξίνπ – αξρέο
Οθησβξίνπ. Αξρηθά νη αγώλεο ήηαλ απινί θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ
εκπινπηίζζεθαλ κε λέα είδε αγσληζκάησλ ώζηε έγηλαλ Μνπζηθνί – Πνηεηηθνί –
Γπκληθνί θαη Ιππηθνί αγώλεο (Αλδξνπηζόπνπινο, 1961).
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Οη κεγάιεο γηνξηέο είραλ ην εμήο πξόγξακκα: πνκπή, αγώλαο γπκληθόο,
αγώλαο ηππηθόο θαη απόβαζε θαη αξγόηεξα πξνζηέζεθαλ πνηεηηθά θαη κνπζηθά
αγσλίζκαηα. Οη κνπζηθνί αγώλεο γίλνληαλ ζην ζέαηξν ηνπ Ιεξνύ θαη πεξηιάκβαλαλ
πνηεηηθέο θαη κνπζηθέο εθηειέζεηο θαη απαγγειίεο ιόγσλ. Δπίζεο ζην ζέαηξν
δηδάζθνληαλ ηξαγσδίεο θαη θσκσδίεο θαη γίλνληαλ δηάθνξεο θαιιηηερληθέο επηδείμεηο
πνπ είραλ ζρέζε κε ηε κνπζηθή ή ηνλ έληερλν ιόγν. Οη αζιεηηθνί αγώλεο δηεμάγνληαλ
ζην ζηάδην πηζαλόηαηα κπξνζηά από ηε κεγάιε ζηνά. Δπεηδή δελ ππήξραλ θαζίζκαηα
νη ζεαηέο θάζνληαλ ζην ρώκα ή ζηα ζθαινπάηηα ηεο ζηνάο (Πεηξάθνο Β. Χ., 1992).
ρεηηθά κε ηνπο ηππηθνύο αγώλεο πνπ γίλνληαλ ηειεπηαίνη σο ηππόδξνκνο
ρξεζίκεπε ε κηθξή πεδηάδα πνπ βξίζθεηαη βόξεηα ηνπ Ιεξνύ, ην απινπόηη. Οη αγώλεο
απηνί ήηαλ ιακπξνί κε σξαία θαη δπλαηά άινγα θαη πινύζηα ζηνιηζκέλα άξκαηα. Καη
εδώ ηα αγσλίζκαηα ήηαλ πνιιά θαη δηάθνξα κε ηειεπηαίν θαη πνιύ δύζθνιν
αγώληζκα ηελ απόβαζε. ηελ απόβαζε ν επηβάηεο άξκαηνο θξαηώληαο αζπίδα
έπξεπε λα θαηέβεη από ην άξκα θαζώο απηόο έηξερε κε ηνλ ελίνρό ηνπ θαη θαηόπηλ λα
ην πξνθηάζεη θαη λα πεδήμεη πάλσ ηνπ, λα μαλαθαηέβεη θ.ν.θ. Σν αγώληζκα απηό
εηθνλίδεηαη ζε δύν αλάγιπθα: ην έλα βξίζθεηαη ζην βεξνιίλν θαη ην άιιν ζην Δζληθό
αξραηνινγηθό κνπζείν (εηθόλα 47)(Πεηξάθνο Β. Χ., 1974).

Εικόνα 1 Ανάγλυφο από το Αμφιαράειο, ςήμερα ςτο βερολίνο, με την παράςταςη του αγωνίςματοσ τησ
απόβαςησ.
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Με ηε δσξεά ηνπ δηθηάηνξα ύιια, ν νπνίνο παξαρώξηζε ζην Ιεξό ηνπο
θόξνπο ηεο πόιεο, ηεο ρώξαο θαη ησλ ιηκαληώλ ηνπ Ωξσπνύ νη αγώλεο απέθηεζαλ
κεγαιύηεξε ιακπξόηεηα. Η δσξεά απηή είρε σο απνηέιεζκα κηαο κηθξήο πξνζζήθεο
ζηελ νλνκαζία ησλ αγώλσλ νη νπνίνη νλνκάδνληαλ «Ακθηαξάα θαη Ρσκαία». ηνπο
αγώλεο απηνύο πξνζηέζεθε έλα λέν αγώληζκα «ηα επαγγέιηα ηεο Ρσκαίσλ λίθεο».
(Πεηξάθνο Β. Χ., 1968).
Οη αγώλεο ήηαλ πάξα πνιύ ζεκαληηθνί γη’ απηό θαη ηελ νξγάλσζή ηνπο
αλαιάκβαλαλ ζπνπδαίνη θαη πινύζηνη πνιίηεο ηνπ Ωξσπνύ. ’ απηόλ ηνλ θαηάινγν
ησλ ληθεηώλ βιέπνπκε όηη ν αγσλνζέηεο είλαη ν Οιύκπηρνο, ν παηέξνο ηνπ νπνίνπ
ήηαλ ν Δξκόδσξνο, Ιεξέαο ηνπ Ακθηαξάνπ θαη πξεζβεπηήο ηνπ Ωξσπνύ ζηε Ρώκε ην
73 π.Χ. θαη ν νπνίνο είρε ηελ εύλνηα ησλ Ρσκαίσλ πνπ ηνπ έθαλαλ κεγάιεο
θνξνινγηθέο απαιιαγέο (Πεηξάθνο Β. Χ., 1992).

4.2. Το τέλος τοσ Ιερού
Σν Ακθηαξάεην ηνπ Ωξσπνύ γλώξηζε ζηνπο αηώλεο ηνπ κεγάιεο εκέξεο δόμαο.
ηα ηέιε ηνπ 4νπ αηώλα π.Χ. ν δήκνο ησλ Αζελαίσλ ζηεθαλώλεη ηνλ Ακθηάξανλ κε
ρξπζό ζηεθάλη 1000 δξαρκώλ γηα ηελ πνιιαπιή επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ Ιεξνύ
ζηνπο Αζελαίνπο θαη γεληθώο ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ (Αλδξνπηζόπνπινο, 1961). Ωο ηηο
αξρέο ηνπ 3νπ κ.Χ. αηώλα – όπσο καζαίλνπκε από ηνλ Φηιόζηξαην - ν Ακθηάξανο
ήηαλ κηα από ηηο κεγαιύηεξεο θαη πην ιαηξεκέλεο ζεόηεηεο θαη ην Ιεξό ηνπ είρε
αξθεηή θήκε θαη μέλνπο. Σν Ακθηαξάεην ηνπ Ωξσπνύ όκσο δελ κπνξνύζε λα
αληηζηαζεί ζηηο θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ γέλλεζαλ ηνλ Χξηζηηαληζκό θαη αθάληζαλ
καδί κε ηνλ αξραίν θόζκν θαη ηε ζξεζθεία ηνπ (Καξνύδνο, 1926).
Σν Ακθηαξάεην ηνπ Ωξσπνύ, ινηπόλ, ππήξμε έλα ηδηόκνξθν ίδξπκα κε
πνιπζρηδή δξάζε. Ήηαλ Ολεηξνκαληείν θαη Ιεξνζεξαπεπηήξην κε ηα θαηάιιεια θαη
απαξαίηεηα θηήξηα θαη πξνζσπηθό. Θεξάπεπε θαη εξεκνύζε ηηο ςπρέο ησλ πηζηώλ σο
ηόπνο ιαηξείαο ηεο ζεόηεηαο ηνπ Ακθηάξανπ θαη παξείρε άζπιν ζε πνιηηηθνύο
θπγάδεο. απειεπζέξσζε αθόκα θαη δνύινπο. Καηά ηηο εγθνηκήζεηο έδηλε ρξεζκό κέζσ
νλείξνπ θαη αλαθνύθηδε ηνπο πάζρνληεο κε ηε κνξθή ηνπ ηεξνζεξαπεπηεξίνπ
παξέρνληαο ζηνηρεηώδε ηαηξηθή από ηνπο ηεξείο -

γηαηξνύο είηε κε ηε ρξήζε

70

θαξκάθσλ ρνξεγνύκελσλ από ην ζηόκα είηε αθόκα θαη κε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο.
Με ηηο εγθνηκήζεηο γηλόηαλ ππνβνιή θαη ύπλσζε ηνλώλνληαο ηελ πίζηε ησλ
παζρόλησλ ζε πεξηπηώζεηο ςπρνπάζεηαο. Σν Ακθηαξάεην ηνπ Ωξσπνύ ινηπόλ είρε
ηελ ίδηα ηύρε κε ηα ππόινηπα Ιεξά ηεο αξραηόηεηαο, ηα νπνία άιια κεηαηξάπεθαλ ζε
λανύο πίζηεσο ηεο λέαο ζξεζθείαο θαη άιια θαηαζηξάθεθαλ (Αλδξνπηζόπνπινο,
1961).
Σελ αθξηβή ρξνλνινγία θαηαζηξνθήο ηνπ Ιεξνύ δελ ηε γλσξίδνπκε.
Μπνξνύκε όκσο λα ππνζέζνπκε όηη ην Ιεξό θαηαζηξάθεθε είηε επί Θενδνζίνπ είηε
επί Ινπζηηληαλνύ, ζηελ απηνθξαηνξία ηνπ νπνίνπ δηαηάρζεθε ε θαηαζηξνθή θαη ησλ
άιισλ κεγάισλ Ιεξώλ: ησλ Γειθώλ, ηεο Οιπκπίαο, ηεο Δπηδαύξνπ, ηεο Διεπζίλαο.
Μαδί

κ’

απηά

θιείζζεθαλ

θαη

νη

θηινζνθηθέο

ζρνιέο

ησλ

Αζελώλ

(Αλδξνπηζόπνπινο, 1961).
Πάλησο ν θαλαηηζκόο ησλ ηεξέσλ ησλ πξώησλ κ.Χ. αηώλσλ θαη ε ακάζεηα
ησλ ρσξηθώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επίδξαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Φύζεο ζπληέιεζαλ
ζηελ θαηαζηξνθή ησλ κλεκείσλ ηνπ Ιεξνύ. Με ηελ επηθξάηεζε ηνπ Χξηζηηαληζκνύ
ζίγαζε ην Ολεηξνκαληείν ηνπ Ακθηαξάνπ (Αλδξνπηζόπνπινο, 1961).
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Πίνακας εικόνων

Εικόνα 1 Ο Πολυνίκθσ χαρίηει το περιδζραιο ςτθν Εριφίλθ. ............ Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
Εικόνα 2 Ο Ιερόσ νόμοσ του Αμφιαράειου που ορίηει τισ αρμοδιότθτεσ του ιερζα και του
νεοκόρου και τον τρόπο χρθςμοδοςίασ μζςα ςτο Ιερό. .................. Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
Εικόνα 3 Ανάγλυφο ιάςεωσ από το Αμφιαράειο, αφιζρωμα του Λεοντζωσ από τθ Λειβαδια
..................................................................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 4 Χάλκινο τάμα (τυπίο) με τθ μορφι χεριοφ, ςτο οποίο διακρίνονται τα ςθμάδια
παραμόρφωςθσ........................................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 5 Ανάγλυφο ιάςεωσ από το Αμφιαράειο, αφιζρωμα άγνωςτθσ γυναίκασΣφάλμα! Δεν
ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 6 Μολυβζνια ειςιτιρια ειςόδου ςτο ιερό του Αμφιάραου με τισ ανάγλυφεσ μορφζσ
του Θεοφ αυτοφ και τθσ Τγείασ ................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 7 Ανακθματικό ανάγλυφο του Αμφιαράειου που εικονίηει προετοιμαςία κυςίασ.
..................................................................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 8 Άγαλμα παιδιοφ κακιςμζνο ςε βράχο που κρατάει πάπια, αφιζρωμα ςτον
Αμφιάραο. ................................................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 9 Κατάλογοσ αφιερωμάτων από πολφτιμο μζταλλλο ςτον Αμφιάραο, που βρίςκεται
ςτο Βρετανικό Μουςείο. ..........................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 10 Σο ανάγλυφο που αφιζρωςε ο Αρχίνοσ από τον Ωρωπό με τθν παράςταςθ τθσ
κεραπείασ του ..........................................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 11 Κάτοψθ του Αμφιαράειου.......................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 12 Αναπαράςταςθ τθσ αριςτερισ όχκθσ του Αμφιαράειου . Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
Εικόνα 13 Σα γυναικεία λουτρά. Σο πίςω μζροσ με το ανάλθμμα. .. Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
Εικόνα 14 Σα γυναικεία λουτρά. ..............................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 15 Σα γυναικεία λουτρά. Σμιμα του Τδραγωγείου. ............. Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
Εικόνα 16 Η μεγάλθ ςτοά .........................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 17 Σο νότιο άκρο τθσ ςτοάσ..........................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
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Εικόνα 18 Εςωτερικι κιονοςτοιχία ςτοάσ................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 19 Εξωτερικι κιονοςτοιχία ςτοάσ. ...............Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 20 Σα πόδια των μαρμάρινων κρόνων. .......Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 21 ωηόμενο τμιμα κρόνου. ........................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 22 Δωμάτια εγκοίμθςθσ ςτο βόριο άκρο τθσ ςτοάσ. ............ Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
Εικόνα 23 Η πικανότερθ κζςθ για το ςτάδιο. ..........Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 24 Κάτοψθ των ερειπίων του κεάτρου. .......Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 25 Κοίλο του κεάτρου. .................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 26 Η δυτικι πάροδοσ του κεάτρου με ξφλινεσ προςκικεσ για τθν ευκολότερθ
πρόςβαςθ των επιςκεπτϊν. .....................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 27 Η ςκθνι και το πίςω μζροσ του προςκθνίου, όπωσ φαίνονται κατά τθν ανάβαςθ
τθσ δυτικισ παρόδου. ..............................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 28 Ο καλοδιατθρθμζνοσ από τουσ κρόνουσ. Εμπρόςκια όψθ με τθ χαρακτθριςτικι
επιγραφι κοινι και για τουσ πζντε κρόνουσ και τουσ πόδεσ λεόντων. ........ Σφάλμα! Δεν ζχει
οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 29 Οι δφο πλαϊνζσ όψεισ του καλοδιατθρθμζνου κρόνου με τθ φυτικι διακόςμθςθ.
..................................................................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 30 Σρίγλυφα προςκθνίου. ............................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 31 Σο πλιρωσ αναςτθλωμζνο προςκινιο του κεάτρου. ...... Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
Εικόνα 32 Σα ανακθματικά βάκρα με φόντο το μεγάλο αναλθμματικό τοίχο. .... Σφάλμα! Δεν
ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 33 Ο μεγάλοσ βωμόσ. ...................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 34 Αναπαράςταςθ τθσ αυλισ του Αμφιαράειου, του προςτϊου και του βωμοφ ςτο
μζςον. .......................................................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 35 Σο κζατρο του βωμοφ. ............................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 36 Τπολείμματα του μικροφ ναοφ. ..............Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 37 Ο μεγάλοσ ναόσ, φωτογραφία από ψθλά όπωσ φαίνεται ςτον επιςκζπτθ που
ειςζρχεται ςτον αρχαιολογικό χϊρο........................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 38 Ο μεγάλοσ ναόσ, το κεντρικό κλίτοσ. .......Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 39 Ο μεγάλοσ ναόσ. Ξεχωρίηει θ κζςθ τθσ ειςόδου ςτο άδυτο. ........ Σφάλμα! Δεν ζχει
οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 40 χεδιαςτικι αναπαράςταςθ του μεγάλου ναοφ του Αμφιαράειου. .... Σφάλμα! Δεν
ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 41 Ρωμαϊκι δεξαμενι ςτθ κζςθ τθσ αρχαίασ πθγισ. ........... Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
Εικόνα 42 Ρωμαϊκι δεξαμενι ςτθ κζςθ τθσ αρχαίασ πθγισ. ........... Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
Εικόνα 43 Σα ανδρικά λουτρά. .................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 44 Οι δφο μεγάλεσ λεκάνεσ των ανδρικϊν λουτρϊν. ........... Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
Εικόνα 45 Η αγορά. ..................................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Εικόνα 46 Διάφορεσ όψεισ τθσ κλεψφδρασ. ............Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
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Εικόνα 47 Ανάγλυφο από το Αμφιαράειο, ςιμερα ςτο βερολίνο, με τθν παράςταςθ του
αγωνίςματοσ τθσ απόβαςθσ. ...................................Σφάλμα! Δεν ζχει οριστεί σελιδοδείκτης.
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