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Τοποθεσία  

    Τo Αμφιάρειο είναι αρχαιολογικός χώρος 
της Αττικής. Βρίσκεται σε μια μικρή κοιλάδα, νοτιοδυ-
τικά της Σκάλας Ωρωπού, το Μαυροδήλεσι, που τη 

διασχίζει ένας ξεροπόταμος, τον οποίο οι αρχαίοι ονό-
μαζαν Χαράδρα. Το Αμφιάρειο υπήρξε ιερός χώρος 

και μαντείο, αφιερωμένο στον μυθικό 
ήρωα Αμφιάραο. Ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. όταν η 
ευρύτερη περιοχή του Ωρωπού ανήκε στους Αθηναί-
ους. Στον χώρο λειτουργούσε μαντείο και θεραπευτή-
ριο. Στην περιοχή πραγματοποιούνταν τα μεγάλα Αμ-
φιάρεια, σημαντική γιορτή, που διεξαγόταν κάθε πέντε 
χρόνια, προς τιμήν του Αμφιάραου και περιλάμβανε 

και αθλητικούς αγώνες. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CF%81%CF%89%CF%80%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1


                      Ο αρχαιολογικός χώρος 

   Τη συστηματική ανασκαφή του Ιερού ανέλαβε η Αρχαιο-
λογική Εταιρεία. Ξεκίνησε το 1884 και είχε διάρκεια έως το 
1929.  

   Ο ναός του Αμφιάραου ήταν εξάστυλος στην πρόσο-
ψη,  δωρικού ρυθμού. Οι διαστάσεις του ήταν 28 επί 14 
μέτρα. Στο εσωτερικό του ναού υπήρχε το άγαλμα του Αμ-
φιάραου. Στον ναό υπήρχαν πέντε ομάδες αγαλμάτων 
που απεικόνιζαν κατά σειρά: 

 Τον Ηρακλή, τον Δία και τον Απόλλωνα 

 Ήρωες και τις γυναίκες τους 

 Την Εστία, τον Ερμή και τον Αμφιάραο 

 Την Αφροδίτη, τον Πάνα, την Ιασώ και την Αθηνά 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82


     

Σημαντικό κτίσμα του αρχαιολογικού χώρου είναι 

το αρχαίο θέατρο. Κτίστηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. Ήταν πέ-

τρινο, με ξύλινα καθίσματα. Είχε χωρητικότητα πάνω α-

πό 300 θέσεις και σώζεται σήμερα σε καλή κατάσταση 

μόνο η σκηνή. Μπροστά από την σκηνή του θεάτρου 

βρίσκεται η μεγάλη στοά, πλάτους 11 και μήκους 110 

μέτρων, με 39 συνολικά δωρικούς κίονες. Υπήρχαν ξε-

χωριστά λουτρά στις δύο άκρες της στοάς για τους 

άντρες και τις γυναίκες. Κοντά στον ναό υπήρχε μαρμά-

ρινη κλεψύδρα (υδραυλικό ρολόι), που αποτελεί σπάνιο 

αρχαιολογικό δείγμα. 

    

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CF%88%CF%8D%CE%B4%CF%81%CE%B1


    Σήμερα, σώζονται ερείπια του θεάτρου, όπως οι πέ-
ντε θρόνοι-θέσεις των επισήμων, στην περιφέρεια της 
σκηνής. Είναι από λευκό μάρμαρο με ανάγλυφες δια-
κοσμητικές παραστάσεις και επιγραφές.  Το λογείο 
ήταν ένα μακρόστενο ξύλινο πατάρι, πάνω στο οποίο 
εμφανίζονταν οι υποκριτές. Το λογείο το συναντάμε για 
πρώτη φορά στα θέατρα των ελληνιστικών χρόνων. 
Έτσι, παρόλο που μέχρι τότε χορός και υποκριτές εμ-
φανίζονταν στην ορχήστρα, στα ελληνιστικά χρόνια η 
θέση των υποκριτών αναβαθμίστηκε. Εμφανίζονταν 
πλέον στο υπερυψωμένο λογείο, απ’ όπου οι θεατές 
μπορούσαν να τους βλέπουν καλύτερα. Πίσω από το 
προσκήνιο υπήρχαν μεγάλες ορθογώνιες πέτρες, που 
προέρχονται από το κτήριο της σκηνής. Η σκηνή του 
θεάτρου κατασκευάστηκε αρχικά τον 3ο αι. π.Χ., αλλά 
δέχτηκε επεμβάσεις και αργότερα, στα μέσα του 2ου 
αι. π.Χ. Το τμήμα που διατηρείται σήμερα ανήκει στον 
κάτω όροφο της σκηνής. Στο μέσο του, μάλιστα, βρι-
σκόταν η είσοδος που οδηγούσε στο εσωτερικό του 
κτηρίου, το οποίο χωριζόταν σε δύο μακρόστενα δωμά-
τια, όπως φαίνεται στην κάτοψη. Ο δεύτερος όροφος 
της σκηνής δεν έχει σωθεί και έτσι δεν γνωρίζουμε με 
ακρίβεια τη μορφή του. Ορισμένοι ερευνητές υποθέ-
τουν ότι η πρόσοψή του, δηλαδή η πλευρά που αντί-
κριζαν οι θεατές, στηριζόταν σε δύο στύλους. Για 
άλλους ερευνητές πάλι, οι στύλοι ήταν περισσότεροι. 
Πάντως, ακριβώς πάνω από τους στύλους βρισκόταν 
το επιστύλιο .  

 

                                       Το θέατρο 



Εκεί υπήρχε χαραγμένη μία επιγραφή που χρονολογεί-
ται γύρω στο 150 π.Χ. Σύμφωνα με την επιγραφή, η 
σκηνή κατασκευάστηκε με έξοδα ενός ιερέα του Αμφια-
ράου, το όνομα του οποίου δεν έχει σωθεί. Όπως και 
στο προσκήνιο, η επιγραφή ήταν τοποθετημένη σε ση-
μείο που θα μπορούσαν να τη διαβάσουν όλοι οι θεα-
τές. Τέλος, πάνω από το επιστύλιο πρέπει να υπήρχε 
μία ζώνη με διακόσμηση αντίστοιχη με αυτή του προ-
σκηνίου.  

 



                            Από τότε μέχρι σήμερα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς εγκαταλείφθηκε το θέα-

τρο. Είναι πιθανό να συνέχισε να χρησιμοποιείται μέχρι 

την εγκατάλειψη του ιερού τον 4ο αι. μ.Χ. Η ανασκαφή 

του θεάτρου, πάντως, αποτέλεσε μέρος των ανασκαφών 

του ιερού που ξεκίνησαν στο τέλος του 19ου αιώνα και 

συνεχίστηκαν, με ενδιάμεσες διακοπές, μέχρι το 1929. 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές προσπάθειες για 

την ανάδειξή του. Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφι-

κής έρευνας θα σχηματιστεί μια πιο ακριβής και τεκμη-

ριωμένη εικόνα του θεάτρου. Ωστόσο, η ανάγκη για τη 

συντήρηση και αποκατάστασή του είναι ιδιαίτερα μεγά-

λη, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι φθορές, 

που έχουν προκαλέσει στο μνημείο ο χρόνος και οι και-

ρικές συνθήκες.  



                                      Μύθος  Αμφιαράου 

    Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής τον 4ο αιώνα π.Χ. Ο ήρωας 
Αμφιάραος ήταν απόγονος του οραματιστή Μελάμποδα 
και αρχικά αρνήθηκε να συμμετάσχει στην επίθεση στη 
Θήβα (όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην τραγωδία 
του Αισχύλου «Επτά επί Θήβας»), γιατί μπορούσε να προ-
βλέψει ότι θα ήταν καταστροφική. Σε ορισμένες εκδοχές 
του μύθου, η γη ανοίγει και καταπίνει το άρμα του Αμφια-
ράου, μετατρέποντάς τον σε θεό του Κάτω Κόσμου. Σύμ-
φωνα με τον Ηρόδοτο, η φήμη του Αμφιαρείου ως μαντεί-
ου είχε φτάσει ως τη Λυδία, καθώς από εκεί είχαν φτάσει 
ως εδώ οι πρέσβεις του βασιλιά Κροίσου, για να συμβου-
λευθούν τον Αμφιάραο, αν έπρεπε ο Κροίσος να εκστρα-
τεύσει κατά των Περσών. Υπήρχαν πολλές αφιερώσεις α-
πό Έλληνες, αξιοσημείωτους Ρωμαίους και άλλους, σε ε-
πιγραφές. Στη νοτιοανατολική πλευρά του ποταμού υπάρ-
χουν ερείπια των κτισμάτων του ιερού, καθώς και μια ασυ-
νήθιστα καλά συντηρημένη Κλεψύδρα. Η Κλεψύδρα χρη-
σίμευε ως μεγάλο υδραυλικό ρολόι για το ιερό.  

 



               Οδηγός  ξενάγησης για το θέατρο Ωρωπού   

     Το έντυπο «Οδηγός ξενάγησης για το Αμφιάρειο  

Ωρωπού» δημιουργήθηκε από τη Β’ τάξη του 6ου Γενι-

κού Λυκείου Ζωγράφου στο πλαίσιο του προγράμματος : 

«Υιοθεσία Αρχαίων Θεάτρων: Μαθητές ξεναγούν μαθη-

τές στα αρχαία θέατρα». 

 

     Την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση του εκπαιδευτι-

κού προγράμματος ανέλαβε η φιλόλογος, του 6ου Γενι-

κού Λυκείου Ζωγράφου, κ. Καραγιάννη Ελένη. 

 

     Τη συντακτική ομάδα του οδηγού αποτέλεσαν οι μα-

θήτριες της Β’ Λυκείου: Ν. Δρίτσα, Στ. Παντούλα . 

   

  Ευχαριστούμε τον κ. Σταύρο Μπένο και το σωματείο  

<<ΔΙΑΖΩΜΑ >>, μέσα από τις δράσεις του οποίου, οι 

μαθητές έχουν την δυνατότητα να ευαισθητοποιηθούν 

σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής μας ταυτότη-

τας και κληρονομιάς και να γνωρίσουν τα αρχαία θέατρα, 

που αποτέλεσαν την κοιτίδα των δημοκρατικών θεσμών. 

   

 Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε επίσης και στην  υπεύ-

θυνη του προγράμματος,  κ. Μαίρη Μπελογιάννη, που 

με την πολύτιμη καθοδήγηση και υποστήριξή της, συνέ-

βαλλε στην υλοποίηση αυτής της δράσης.  

 



Η μεγάλη στοά                                                                                                       

Tο θέατρο του Αμφιαρείου 



6ο ΓΕΛ Ζωγράφου  


