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Ύστερα από 200 χρόνια ερευνών, αποκα-
λύφθηκε επιτέλους το ιερό της Αμαρυσίας 
Αρτέμιδος κοντά στην Αμάρυνθο Ευβοίας  
από μια ομάδα αρχαιολόγων της Ελβετικής 
Αρχαιολογικής Σχολής στην  Ελλάδα  
σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ευβοίας. Οι ανασκαφές που διενεργούνται  
σε ένα οικόπεδο 11.600 τ.μ. στους πρόποδες 
του λόφου Παλαιοεκκλησιές, έφεραν στο φως 
σειρά από κτήρια και κατασκευές που 
χρονολογούνται από την Πρωτογεωμετρική 
εποχή έως τους Βυζαντινούς χρόνους.  
Οι ενσφράγιστες κεραμίδες με το όνομα  
της Αρτέμιδος, που εντοπίστηκαν το 2017,  
και γραπτά ψηφίσματα και συνθήκες,  
εκ των οποίων μία αναφέρει το τοπωνύμιο  
της Αμαρύνθου, καθώς επίσης και μεγάλος 
αριθμός βάσεων αγαλμάτων αφιερωμένων 
στην Αρτέμιδα, τον Απόλλωνα και τη Λητώ, 
δεν επιτρέπουν την οποιαδήποτε αμφιβολία 
για την ταύτιση του ιερού, το οποίο ήταν 
γνωστό μόνο από τις γραπτές πηγές. 
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ύπαρξη του ιερού της Αμαρυσίας Αρτέμιδος 
στην Αμάρυνθο Ευβοίας ήταν γνωστή μόνο 
από τις γραπτές πηγές. Κατ’ αρχήν, πρέπει 

να αναφέρουμε τον γεωγράφο Στράβωνα, ο οποίος 
συνέγραψε τον 1ο αι. π.Χ. το μεγάλο έργο του για 
τη γεωγραφία του αρχαίου κόσμου. Στο πρώτο 
κεφαλαίο του 10ου βιβλίου, αφιερωμένου στη γεω-
γραφία της Ευβοίας, μνημονεύει πολλές φορές το 
εν λόγω ιερό. Σε μία παράγραφο (X, 1, 12), αναφέ-
ρει μία συμφωνία, η οποία καθορίζει τις συνθήκες 
μάχης μεταξύ των πόλεων της Ερέτριας και της 
Χαλκίδας. Αυτή η συμφωνία, με την οποία οι δυο 
πόλεις αποδέχονται να μην χρησιμοποιούν τηλεβό-
λα όπλα, ήταν γραμμένη σε μια στήλη που είχε 
ανεγερθεί στο ιερό της Αμαρύνθου (ἐν τῷ Ἀμα-
ρυνθίῳ στήλη). 

Μια άλλη επιγραφή, την οποία μνημονεύει ο 
Στράβων (X, 1, 10), περιγράφει την πομπή 3.000 
οπλιτών, 600 ιππέων και 60 αρμάτων από το άστυ 
της Ερέτριας προς το ιερό. Η στήλη που έφερε 
αυτήν την επιγραφή βρισκόταν «ἐν τῷ ἱερῷ τῆς 

Ἀμαρυνθίας Ἀρτέμιδος». Σε ένα τρίτο απόσπασμα 
(X, 1, 10), ο Στράβων παραδίδει τη θέση στην οποία 
βρισκόταν η κώμη της Αμαρύνθου : «[…] ταύτης δ' 
ἐστὶ κώμη ἡ Ἀμάρυνθος ἀφ' ἑπτὰ σταδίων τοῦ τεί-
χους». 

Η πληροφορία στο κείμενο του Στράβωνα για τα 
επτά στάδια, που αντιστοιχεί σε απόσταση περίπου 
1,4 χλμ., αποτελούσε πρόκληση για τους ερευ-
νητές, που αναζητούσαν το ιερό ήδη από τις αρχές 
του 19ου αιώνα. Όμως, σε αυτήν την ακτίνα πέριξ 
της πόλεως της Ερέτριας δεν εντοπίστηκε κάποια 
ένδειξη ενός τέτοιου ιερού. Αντιθέτως, πολλοί 
ερευνητές υποστήριξαν τον εντοπισμό της θέσης 
κοντά στο σύγχρονο χωριό της Κάτω Βάθειας, 
περίπου 10 χλμ. μακριά από την Ερέτρια, όπου 
τους προηγούμενους αιώνες ανευρέθησαν τυχαία 
πολλές επιγραφές που αναφέρουν την θεά Αρτέ-
μιδα, μεταξύ των οποίων μια συνθήκη με ωραίο 
ανάγλυφο, το οποίο αναπαριστά τη θεϊκή τριάδα, 
την Αρτέμιδα, τον Απόλλωνα και τη Λητώ,1 και 
φυλάσσεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
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1. Χάρτης (από Google earth) με την απόσταση του Ιερού της Αρτέμιδος από την Ερέτρια.  
    Ο χάρτης σχεδιάστηκε από την ESAG/ΕΑΣΑ.
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Μουσείο Αθηνών (MN 1892). Διάφοροι περιηγητές 
που επισκέφθηκαν τη Βάθεια κατά την διάρκεια 
του 19ου αιώνα, ταξιδεύοντας από τη Χαλκίδα 
προς την Κάρυστο, αναφέρουν στα ταξιδιωτικά 
τους ημερολόγια την ύπαρξη ερειπίων σ’ αυτήν την 
περιοχή, χωρίς όμως να δίνουν ακριβείς περιγρα-
φές.2 Επιπλέον, η αποκάλυψη ενός βόθρου 
γεμάτου από εκατοντάδες πήλινα ειδώλια, αγγεία 
και αντικείμενα τελετουργικής χρήσης κοντά στο 
εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής το 1987, οδήγησε 
την Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη να προτείνει τον 
εντοπισμό του ιερού στην κοιλάδα μεταξύ αυτού 
του ναϋδρίου και του προς δυσμάς3 ποταμού Σα-
ρανταπόταμου, που κατά την αρχαιότητα λεγόταν 
Ερασίνος. Όμως, η παραδιδόμενη από τον Στρά-
βωνα απόσταση αποτελούσε αντεπιχείρημα για μια 
τέτοια υπόθεση. 

Τελικά, ο Denis Knoepfler καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο του Neuchâtel και του Collège de 
France, κατάφερε να λύσει αυτό το αίνιγμα το 
1988. Στο άρθρο του, που δημοσιεύθηκε στην Aca-
démie des Inscriptions et Βelles Lettres, αναπτύσσει 

το επιχείρημα ότι πρόκειται πιθανώς για σφάλμα 
αντιγραφέα που λόγω σύγχυσης, αντέγραψε το 
γράμμα ζ που αντιστοιχεί με τον αριθμό 7 στο 
ελληνικό αριθμητικό σύστημα, αντί για το ξ, που 
έχει μεν παρόμοιο σχήμα, όμως ισούται με το αριθ-
μό 60.4 Επομένως, το ιερό της Αμαρυσίας Αρτέ-
μιδος δεν βρισκόταν σε απόσταση 1,4 χλμ. από τα 
τείχη της Ερέτριας, αλλά 11 χλμ. (εικ. 1). Αυτή η 
νέα απόσταση μάς οδήγησε στον λόφο Παλαιο-
χώρια ή Παλαιοεκκλησιές στα νότια της Άνω Βά-
θειας. Εκεί υπήρχε μια προϊστορική θέση, η οποία, 
όπως γνωρίζουμε σήμερα, αντιστοιχεί στο τοπωνύ-
μιο a-ma-ru-to (Αμάρυνθος), το οποίο καταγρά-
φεται στις πινακίδες της Γραμμικής Β, που ανερεύ-
θησαν στο μυκηναϊκό ανάκτορο των Θηβών. 

Εντός μικρής αρχαιολογικής τομής, που πρα-
γματοποιήθηκε το 2007 στους πρόποδες αυτού 
του λόφου από την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή 
στην Ελλάδα (ESAG) σε συνεργασία με την Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας, οι ανασκαφείς εντόπι-
σαν τοιχοποιία Πρωτογεωμετρικών χρόνων (10ος 
αι. π.Χ.), η οποία καλυπτόταν μερικώς από μεγάλη 
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2. Κάτοψη του Ιερού της Αμαρυσίας Αρτέμιδος στην Αμάρυνθο (φωτ.: ESAG).
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θεμελίωση μνημειακού οικοδομήματος του 4ου αι. 
π.Χ. Οι ανασκαφές των επομένων ετών (2012- 
2019) έδειξαν ότι πρόκειται για πειόσχημη στοά 
μήκους 69 μ. (εικ. 2 αρ. 1). Η πρόσοψή της φέρει 
19 δωρικούς κίονες και στρέφεται προς τα δυτικά 
οριοθετώντας με την ανατολική της ακμή μια μεγά-
λη πλατεία (εικ. 3). Αυτή η πλατεία θα πρέπει να 
ήταν το κέντρο του ιερού, που εκτεινόταν στα νό-
τια μέχρι τη θάλασσα και πλαισιωνόταν στα βόρεια 
από μια άλλη στοά, από την οποία διατηρούνται 
μόνο λίγες βάσεις κιόνων και τμήμα των θεμελίων 
του οπίσθιου τοίχου. Το δυτικό όριο του ιερού δεν 
είναι ακόμη γνωστό, είναι όμως πολύ πιθανό ότι το 
ιερό καταλάμβανε όλη την έκταση μεταξύ του λό-
φου Παλαιοεκκλησιές και του ποταμού που βρίσκε-
ται στα δυτικά, του Σαρανταπόταμου, του αρχαίου 
Ερασίνου. 

Το ιερό στο πέρασμα του χρόνου (εικ. 2 αρ. 4) 
Η θέση κατοίκησης των Προϊστορικών χρόνων στην 
κορυφή και τη βόρεια κλιτύ του λόφου αντικατα-

στάθηκε από το ιερό, που ιδρύθηκε στην κοιλάδα, 
στους δυτικούς πρόποδες, κατά την αρχή της 
Εποχής του Σιδήρου. Εκτός από λίγα τυχαία ευρή-
ματα των Μυκηναϊκών χρόνων, τα αρχαιότερα 
κατάλοιπα αυτής της θέσης χρονολογούνται την 
Πρωτογεωμετρική εποχή (10ος αι. π.Χ.). Πρόκειται 
κυρίως για την προαναφερθείσα τοιχοποιία, η οποί-
α πιθανώς στήριζε την αμαξιτή οδό, που οδηγούσε 
από τον οικισμό στα βόρεια του λόφου έως τη 
θάλασσα, όπου σίγουρα θα υπήρχε μικρός λιμένας. 
Η απουσία προϊστορικών καταλοίπων σε αυτήν την 
πεδιάδα εξηγείται από την ύπαρξη μεγάλου κόλ-
που, ο οποίος άρχισε να γεμίζει με αλουβιακές 
αποθέσεις στις αρχές της 1ης χιλιετίας π.Χ. Τα 
πρώτα κτήρια, τα οποία ανεγέρθησαν σε μεγάλη 
εγγύτητα με αυτόν τον πρωτογεωμετρικό τοίχο, 
χρονολογούνται στον 8ο αι. π.Χ. Πρόκειται για μι-
κρές αψιδωτές καλύβες, οι οποίες αντικαταστάθη-
καν κατά τη διάρκεια του 7ου αι. π.Χ. από ένα οι-
κοδόμημα (εικ. 2 αρ. 3) μήκους 30 μ., το οποίο 
απαρτίζεται από τέσσερα δωμάτια που παρατάσ-
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3. Αναπαράσταση της Ανατολικής Στοάς στο Ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος (φωτ.:  M. Lebender, ESAG).
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σονται μεν το ένα δίπλα στο άλλο, όμως τα δύο 
πλευρικά είναι μικρότερα σε σύγκριση με τα άλλα 
δύο στο κέντρο. Η λειτουργία αυτού του κτηρίου 
δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη, όμως η ερμηνεία του ως 
χώρου λατρείας είναι αρκετά πιθανή. 

O δρόμος που περνούσε δίπλα από την ανα-
τολική πλευρά αυτού του κτηρίου 3 εγκαταλείφ-
θηκε κατά την διάρκεια του 5ου αι. π.Χ., όταν στη 
θέση του κατασκευάσθηκε ορθογώνιος οίκος (εικ. 
2 αρ. 2), από τον οποίον διασώζονται μόνον τα 
θεμέλια. Στην ίδια περίοδο ανήκει και το κτήριο 6, 
επίσης ορθογώνιας κάτοψης, με εσωτερική 
κιονοστοιχία. Το κτήριο αυτό είναι προσανατο-
λισμένο προς ανατολάς και βρίσκεται σε απόσταση 
λίγων μέτρων από μια ογκώδη θεμελίωση κατα-
σκευασμένη από ασβεστολιθικούς δόμους (εικ. 2 

αρ. 11),  διαστάσεων 5 x 12 μ. Είναι πιθανόν ότι η 
θεμελίωση αυτή έφερε μνημειώδη βωμό και ότι το 
κτήριο 6 λειτούργησε ως μικρός ναός. Δυστυχώς, 
τα αρχαιολογικά στρώματα είναι τόσο διατα-
ραγμένα σε εκείνο το σημείο, ώστε προς το παρόν 
δεν μπορεί να δοθεί κάποια άλλη ακριβέστερη 
ερμηνεία. Ένα επιπλέον επιχείρημα, που ενισχύει 
την ταύτιση με ναό, είναι η ύπαρξη σειράς βάσεων, 
οι οποίες έφεραν κάποτε αγάλματα ή ψηφίσματα 
και παρατάσσονταν κατά μήκος των εξωτερικών 
τοίχων του κτηρίου 6. Από τα αγάλματα αυτά δια-
σώζονται μόνο κάποια μικρά θραύσματα,5 με εξαί-
ρεση μια φαρέτρα που βρέθηκε κοντά στα θεμέλια 
του βωμού 11 και η οποία προέρχεται, αναμφίβολα, 
από χάλκινο αγαλματίδιο της Αρτέμιδος (εικ. 5). 
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4. Εικόνα από drone του Ιερού της Αμαρυσίας Αρτέμιδος (φωτ.:  ESAG).
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Εάν το κτήριο 6 μπορεί να ταυτιστεί με ναό, 
πράγμα πολύ πιθανό, αντιθέτως η χρήση μιας 
ομάδας μικρών κτηρίων στα νότιά του (εικ. 2 αρ. 8) 
παραμένει ακόμα σκοτεινή. Πρόκειται άραγε για 
μικρούς θησαυρούς, όπως αυτοί που έχουν βρεθεί 
στα μεγάλα ιερά των Δελφών και της Ολυμπίας; 
Μόνο η συνέχιση της ανασκαφής θα μπορούσε να  
δώσει απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. 

Την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το ιερό 
γνώρισε μεγάλη ανοικοδόμηση. Η κεντρική πλατεία 
με τον ναό 6 και τον βωμό 11 πλαισιώθηκαν στην 
ανατολική και βόρεια πλευρά της από στοές μνη-
μειακών διαστάσεων. Η κακή κατάσταση διατήρη-
σης της βόρειας στοάς (εικ. 2 αρ. 5) δεν επιτρέπει 
προς το παρόν να αναφερθούμε λεπτομερώς στην 
αρχική της κάτοψη. Η μεγάλη ανατολική στοά (εικ. 
2 αρ. 2, εικ. 3) χωριζόταν με εσωτερική κιονοστοι-
χία σε δύο διαδρόμους. Μαρμάρινος θρανίο, στο 
οποίο μπορούσαν να αναπαύονται οι προσκυνητές,  
περιέθεε τον τοίχο. Κατά την διάρκεια του 2ου αι. 
π.Χ. ανοίχθηκε μια είσοδος στον οπίσθιο τοίχο, που 

επέτρεπε την πρόσβαση σε πλατεία ανατολικά της 
στοάς. Ένας μεγάλος τοίχος κατασκευασμένος 
εξολοκλήρου από ασβεστολιθικούς δόμους (εικ. 2 
αρ. 4, εικ. 6), του οποίου διατηρούνται τουλάχιστον 
έξι στρώσεις δόμων, οριοθετούσε αυτήν την πλα-
τεία προς τα ανατολικά και είχε σίγουρα αναλημ-
ματική χρήση, καθώς συγκρατούσε τα χώματα από 
την κλιτύ του λόφου. Αυτός ο χώρος ίσως χρησιμο-
ποιείτο στο πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων προς 
τιμήν της θεάς Αρτέμιδος ή, όπως υποθέτει ο 
Denis Knoepfler, υπήρξε το σημείο όπου ετιμώντο 
σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Ρωμαίος 
στρατηγός Λεύκιος Μόμμιος, γνωστός ευεργέτης 
της Ερέτριας, το 146 π.Χ. 

Στις αρχές του 1ου αι. π.Χ., πιθανώς μετά τους 
μιθριδατικούς πολέμους κατά της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, το ιερό δέχθηκε επίθεση από τα 
ρωμαϊκά στρατεύματα υπό τις διαταγές του Σύλλα. 
Τότε καταστράφηκε μεγάλος αριθμός αγαλμάτων, 
ανάγλυφων, συνθηκών και ψηφισμάτων, που ήταν 
τοποθετημένα στο εσωτερικό του ιερού. Έπειτα 

  Θέματα  Αρχα ιολογ ίας   [τ .3 .2 ]   Μάιος  -  Αύγουστος  2019 211

5. Κάτω: χάλκινη φαρέτρα 
από το ιερό της Αμαρυσίας 
Αρτέμιδος (φωτ.:  ESAG). 
Άνω: τετράδραχμο της 
Ερέτριας, στο οποίο η θεά 
Άρτεμις φέρει όμοια φαρέτρα 
(φωτ.: Pruvot Martin-Reber- 
Theurillat 2010, 184 αρ. 174).
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από αυτήν την καταστροφή, οι βάσεις αυτών των 
μνημείων χρησιμοποιήθηκαν εκ νέου για την κατα-
σκευή κρήνης (εικ. 2 αρ. 10, εικ. 7), ακριβώς μπρο-
στά από την ανατολική στοά. Αυτή η κρήνη απο-
τελείται από δύο κλίμακες που κατεβαίνουν σε 
βάθος 2 μ. έως το επίπεδο της θάλασσας. Η βό-
ρεια πλευρά της αριθμεί εννέα βαθμίδες, ενώ η 
νότια οκτώ. Στο βάθος, ανάμεσα στις δύο τελευ-
ταίες βαθμίδες, βρίσκεται στρογγυλό πηγάδι, κατα-
σκευασμένο με τρεις πήλινους δακτυλίους, που 
υπέρκεινται ο ένας του άλλου και σταθεροποιούν 
τα τοιχώματά του. Το τελικό βάθος του βρίσκεται 2 
μ. κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Το νερό 
στο εσωτερικό του πηγαδιού είναι γλυκό και 
προέρχεται επομένως από ένα γεωλογικό στρώμα, 
όπου το νερό του υδροφόρου ορίζοντα δεν 
αναμιγνύεται με το θαλασσινό, αλμυρό νερό. 

Η ύπαρξη κρήνης σε ιερό της Αρτέμιδος δεν 
είναι μοναδική. Μπορούμε να παραθέσουμε πολλά 
παράλληλα, επί παραδείγματι, το Αρτεμίσιο της 
Βραυρώνος, της Αυλίδος ή του Μυρρινούντος. 

Εκτός από το ότι το πηγάδι εξυπηρετούσε στην 
ύδρευση, μπορούμε επίσης να υποθέσουμε και μια 
άλλη λειτουργία, πολύ διαφορετική. Η εγκατάσταση 
των δυο κλιμάκων δείχνει ότι η κρήνη διαδραμάτιζε 
ιδιαίτερο ρόλο σε θρησκευτικές τελετές, ίσως ως 
χώρος εξαγνισμού. Τα χάλκινα νομίσματα που βρέ-
θηκαν διάσπαρτα πάνω στα σκαλοπάτια και μέσα 
στο πηγάδι, μας επιτρέπουν να σκεφτούμε ένα 
τελετουργικό που παραδίδει ο Παυσανίας για τον 
ιερό του Αμφιάραου στον Ωρωπό (1.34): σύμφωνα 
με τον Παυσανία, λοιπόν, όποιος θεραπευόταν από 
τον θεό έριχνε και ένα αργυρό ή χρυσό νόμισμα 
στην πηγή που βρισκόταν κοντά στον ναό. Η θεά 
Άρτεμις δεν είναι απαραίτητα θεραπευτική θεότη-
τα, όμως με την ιδιότητά της ως προστάτιδας των 
παιδιών και των νεαρών κοριτσιών και αγοριών, 
ήταν σίγουρα επιφορτισμένη με την προστασία της 
υγείας των πιστών της. 

Κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους και κυρί-
ως κατά τη διάρκεια του 2ου αι. μ.Χ., το ιερό γνώ-
ρισε νέα περίοδο άνθησης. Πολυάριθμα νομίσματα 

  Θέματα  Αρχα ιολογ ίας   [τ .3 .2 ]   Μάιος  -  Αύγουστος  2019212

6. Τοίχος κατασκευασμένος από ασβεστολιθικούς δόμους, στα ανατολικά της στοάς (φωτ.:  ESAG).
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αυτής της εποχής βρέθηκαν στις κλίμακες της 
κρήνης. Σύμφωνα με τον Denis Knoepfler είναι 
πιθανόν ότι ο σπουδαίος μαικήνας Ηρώδης ο Ατ-
τικός, ιδιοκτήτης μεγάλης έκτασης στην Εύβοια, 
είχε προβεί σε κάποια σημαντική χορηγία για την 
ανακαίνιση του ιερού.6 Κατά την διάρκεια των 3ου 
και 4ου αι. μ.Χ. το ιερό βρέθηκε σε περίοδο παρακ-
μής, για να μετατραπεί εν συνεχεία σε κέντρο 
χριστιανικής λατρείας. Κατάλοιπο αυτής της περι-
όδου αποτελεί στα βορειοδυτικά της ανασκαφής η 
μικρή νεκρόπολη, που βρισκόταν πιθανώς κοντά σε 
μικρή βασιλική. Ο χώρος ακολούθως εγκατα-
λείφθηκε, ενώ κατά τη Βυζαντινή εποχή καλύφθηκε 
μερικώς από ταπεινή οικία, της οποίας κάποιοι τοί-
χοι ήλθαν στο φως κατά τη διάρκεια των ανασκα-
φών. Μέχρι πολύ πρόσφατα η περιοχή όπου βρι-
σκόταν το ιερό, ήταν γνωστή με το τοπωνύμιο «Τα 
Μάρμαρα», γεγονός που μαρτυρά ότι μαρμάρινοι 
και ασβεστολιθικοί λίθοι λεηλατήθηκαν για να 
χρησιμοποιηθούν εκ νέου σε κατασκευές, που 
χρονολογούνται μετά το τέλος της Αρχαιότητας. 
Ένα ωραίο παράδειγμα αυτής της εκ νέου χρήσης 
υλικού βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 χλμ. προς 
την ενδοχώρα: το εκκλησάκι της Παναγίτσας, κτι-
σμένο γύρω στο 1300, αποτελείται σχεδόν εξ 
ολοκλήρου από δόμους σε δεύτερη χρήση 
προερχόμενους από το ιερό της Αμαρυσίας Αρτέ-
μιδος. Δύο ασβεστοκάμινοι που εντοπίστηκαν στον 

χώρο της ανατολικής στοάς, μας βοηθούν να κατα-
λάβουμε καλύτερα γιατί τα κτήρια του ιερού 
βρέθηκαν σε τόσο κακή κατάσταση. 

Το ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος βρίσκεται 
στην επικράτεια της αρχαίας πόλης της Ερέτριας. 
Ωστόσο, βρισκόταν μακριά για να είναι ένας τα-
πεινός χώρος τοπικής λατρείας. Διάφορες επιγρα-
φικές και φιλολογικές πηγές (π.χ. Τίτος Λίβιος, Αb 
Urbecondita XXXV,38· Παυσανίας I, 31.5) μαρτυ-
ρούν ότι κάτοικοι και άλλων ευβοϊκών πόλεων, 
κυρίως της Χαλκίδας και της Καρύστου, επισκέ-
πτονταν το ιερό. Το ίδιο το ιερό ήταν χώρος στον 
οποίον ο δήμος Ερετριέων εξέθετε στο κοινό τα 
ψηφίσματα και τις συνθήκες με τις άλλες πόλεις 
του νησιού. Κατά την διάρκεια της εορτής των 
Αμαρυσίων προς τιμήν της θεάς Αρτέμιδος πρα-
γματοποιούντο αθλητικοί και μουσικοί αγώνες. Τις 
δαπάνες αναλάμβαναν τοπικοί μαικήνες, όπως 
στην ύστερη Ελληνιστική εποχή ο Ερετριεύς γυμνα-
σίαρχος Ελπίνικος, ο οποίος, σύμφωνα με το ψήφι-
σμα προς τιμήν του (IG XII, 9, 234),7 είχε προσφέρει 
ελαιόλαδο όχι μόνο για τους πολίτες, αλλά και ό-
λους τους άλλους, δηλαδή τους ξένους που προ-
σέρχονταν και συμμετείχαν στις πανηγύρεις. Η λα-
τρεία προς τιμήν της Αμαρυσίας Αρτέμιδος ήταν 
τόσο σημαντική, ώστε εξήχθη στην Αττική, όπου 
σύμφωνα με τον Παυσανία (I, 31, 4-5), υφίστατο 
στον δήμο των Αθμονέων8 (Ἀθμονεῖς δ’ ἐτιμῶσιν 
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7. Βάση αγάλματος αφιερωμένη στην Αρτέμιδα, τον Απόλλωνα και τη Λητώ (φωτ.:  ESAG).
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Ἀμαρυσίαν Ἄρτεμιν) ή στον δήμο των Κυδαθηναί-
ων, όπου βρισκόταν ιερόν της Αρτέμιδος (τε͂ς 
Ἀθμονόθεν Ἀμαρυσίας, IG I³ 426). 

Σήμερα πλέον δεν υπάρχουν αμφιβολίες για τον 
εντοπισμό του ιερού της Αμαρυσίας Αρτέμιδος 
στην Αμάρυνθο, στην κοιλάδα δυτικά του λόφου 
Παλαιοεκκλησιές. Η τοποθεσία στους πρόποδες 
ενός λόφου σε μια ελώδη περιοχή κοντά στην 
θάλασσα είναι χαρακτηριστική για Αρτεμίσιο –μπο-
ρούμε να παραθέσουμε τα παραδείγματα της 
Βραυρώνος ή της Αυλίδος, που βρίσκονται σε πα-
ρόμοιο περιβάλλον. Επίσης, οι πολυάριθμες βάσεις 
αγαλμάτων, που έφεραν αφιερωματικές επιγραφές 
στη θεϊκή τριάδα –την Αρτέμιδα, τον Απόλλωνα και 
την Λητώ (εικ. 7)– και ευρέθησαν κατά την διάρκεια 
των ελληνο-ελβετικών ανασκαφών, αποτελούν 
ισχυρό επιχείρημα για αυτήν την ταύτιση. Kαι επι-
πλέον απόδειξη είναι ένα ψήφισμα, που βρέθηκε 
στην κρήνη 10 το καλοκαίρι του 2019, και αναφέρει 
ακόμα και το τοπωνύμιο της Αμαρύνθου (Ἀρτέμι-
δος ἐν Ἀμαρύνθωι) (εικ. 8). Ωστόσο, σειρά ερωτη-
μάτων που πρόκειται να απασχολήσουν την ελ-
ληνο-ελβετική ανασκαφική ομάδα τα επόμενα 
χρόνια, παραμένουν ανοικτά: η επιβεβαίωση της 
ταύτισης του κτηρίου 6 με ναό, η έκταση του ιερού 
προς τα δυτικά, η κάτοψη και η ανάπτυξη των 
πρώτων περιόδων του ιερού κατά τη Γεωμετρική 
(10ος-8ος αι. π.Χ.) και Αρχαϊκή εποχή (7ος-6ος αι. 
π.Χ.), και, τέλος, πώς τα αντικείμενα που ήλθαν 
στο φως από την Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη και 
προέρχονται πιθανότατα από αυτό το ιερό, κατέ-
ληξαν σε αυτόν τον βόθρο που βρίσκεται σε μια 
απόσταση 670 μ. από το κέντρο του ιερού. 

Μετάφραση από τα γαλλικά: Κυριακή Κατσαρέλια 
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ABSTRACT

The sanctuary of Artemis Amarysia on the island of Euboea  
Researching a lost temple 

Themes in Archaeology Magazine 2019, 3(2): 206 - 215 

After 200 years of research, the location of the renowned sanctuary of Artemis Amarysia near Amarynthos 
on the island of Euboea has recently been uncovered by a team of archaeologists from the Swiss School of 
Archaeology in Greece in collaboration with the Ephorate of Antiquities of Euboea. Ongoing excavations on 
a 10'000 sqm site at the foot of Paleoekklisies hill have brought to light several buildings and remains dating 
from the Mycenaean to the Byzantine period. Since 2017, terracotta tiles stamped with the name of the 
goddess, but also inscriptions on stone including honorific decrees and treaties, one of which mentions the 
toponym of “Amarynthos”, as well as several statue bases dedicated to Artemis, Apollo and Leto have 
brought conclusive evidence for the identification of this monumental complex as the Artemision of 
Amarynthos, until then known only by ancient sources.

Key words: Euboea, Sanctuary, Artemis, Amarynthos, Eretria, archeology, religion
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