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Το Αµφιάρειο,
ένας αρχαιολογικός χώρος γίνεται κοµµάτι της ζωής µας
Αγαπητοί Φίλοι,
H MOnuMENTA και κάτοικοι του Καλάµου Αττικής ανέλαβαν την
πρωτοβουλία να συµβάλλουν ώστε το Αµφιάρειο, ο µοναδικός αυτός
αρχαιολογικός χώρος, να αναδειχθεί και να βρει τη θέση που του αξίζει
στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων, παραθεριστών και φίλων του
Καλάµου και της ευρύτερης περιοχής.
Το Αµφιάρειο, αφιερωµένο στον µυθικό ήρωα, µάντη και θεραπευτή
Αµφιάραο, ήταν το Ιερό του αρχαίου Ωρωπού. Ιδρύθηκε στο διάστηµα
431-415 π.Χ. και λειτούργησε έως τον 3ο αι. µ.Χ. Λειτουργούσε ως
τόπος λατρείας, µαντείο και θεραπευτήριο. Βρίσκεται στο βάθος µιας
χαράδρας, και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα περιβάλλονται από πυκνό
πευκοδάσος και αµπέλια. Μια σπάνια οµορφιά χαρακτηρίζει τον
ξεχασµένο από επισκέπτες αυτό αρχαιολογικό χώρο της Αττικής. Το
Ιερό αποτελείται από δύο ξεχωριστούς τοµείς που εκτείνονται στις
όχθες της ρεµατιάς του Μαυροδήλεσι. Στη βόρεια όχθη βρίσκονται τα
επίσηµα κτήρια (λουτρά, στοά, θέατρο, ναός, βάθρα αγαλµάτων,
βωµοί), ενώ στη νότια όχθη εκτείνονται οι εγκαταστάσεις και οι
κατοικίες που εξυπηρετούσαν τη λειτουργία του Ιερού.
Η πρώτη δράση που ανέλαβαν είναι να χρηµατοδοτήσουν τη µελέτη
προστασίας και ανάδειξης του θεάτρου που βρίσκεται µέσα στο Ιερό.
Σε συνεργασία µε το Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο Διάζωµα που
δηµιουργήθηκε το 2008 µε σκοπό την προστασία και την ανάδειξη των
αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης ανοίχθηκε ένας κουµπαράς
όπου κάτοικοι και φίλοι της περιοχής µπορούν να συνεισφέρουν
ανάλογα µε τις δυνατότητές τους (Εθνική Τράπεζα 040/48312096). Η
ανταπόκριση είναι ενδεικτική του ενδιαφέροντος των κατοίκων για τα
µνηµεία που τους περιβάλλουν.
Για την ενίσχυση της προσπάθειας αυτής αλλά και για τη γνωριµία µε
τον αρχαιολογικό χώρο η MOnuMENTA και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι
Αγίας Βαρβάρας και Καλάµου οργανώνουν τις περιηγήσεις
“Αµφιάρειον, Γνωριµία µε τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής µας”
που θα πραγµατοποιηθούν την Κυριακή 31 Ιουλίου και την Κυριακή
21 Αυγούστου 2011, στις 11.00 π.µ. (συνάντηση στην είσοδο του
αρχαιολογικού χώρου). Η δράση πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη
του Γραφείου Τύπου του Δήµου Ωρωπού.
Πληροφορίες: 6973308857, www.monumenta.org
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Dear friends
MOnuMENTA and the residents of Kalamos village, in Attica undertook
the initiative to contribute so that Amfiareion, this unique
archaeological site (sanctuary, oracle, hospital), will be enhanced and
find the place it deserves in the daily lives of the residents, visitors and
friends of Kalamos and the wider region.
The first action taken was the funding of the study for the protection
and enhancement of the sanctuary's theater. In cooperation with the
non-profit organization Diazoma, created in 2008 to protect and
enhance ancient theatres, a bank account was set up, in which every
citizen, according to their means, will be able to deposit their
contribution (National Bank 040/48312096).
To add to this effort and in order to raise public awareness for the site,
MOnuMENTA and the Cultural Organisations of Aghia Varvara and
Kalamos organize the tour "Amfiareion, discover the archaeological site
of our region" to be held on Sunday, July 31 and Sunday August
21, 2011, at 11.00 (Meeting at the entrance of the site). The action
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is supported by the Press Office of the City of Oropos.

Information: 6973308857, www.monumenta.org

Σας παρακαλούµε, εάν επιθυµείτε να λαµβάνετε χωρίς προβλήµατα το newsletter του
MOnuMENTA, να συµπληρώσετε τη διεύθυνσή info@monumenta.com στο βιβλίο
διευθύνσεων (address book) του προγράµµατος που χρησιµοποιείτε. Στην περίπτωση που
δεν επιθυµείτε να το λαµβάνετε µπορείτε να διαγραφείτε.
If you wish to receive our newsletter without any problems you could add the
info@monumenta.com in the address book of the program you use. In case you don't wish
to receive our newsletter click here to unsubscribe.
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