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Περιγραυή:  Απεηθνλίδεηαη ε ζεά ηνπ 

θπλεγηνύ κε θνληό ρηηώλα θαη ζαλδάιηα, 

ριακύδα δεκέλε ζηε κέζε θαη κε δηάδεκα. Η 

ζεά θαίλεηαη λα θηλείηαη κε δύλακε πξνο ηα 

κπξνζηά δίπια ζε έλα ειάθη. Με ην δεμί ρέξη 

θξαηνύζε ην ηόμν, ελώ κε ην αξηζηεξό 

εηνηκαδόηαλ λα βγάιεη έλα βέινο από ηε 

θαξέηξα πνπ είρε θξεκαζκέλε ζηελ πιάηε. 

Σηε δηαθόζκεζε ηνπ ρηηώλα έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί δύν ρξώκαηα, ην θόθθηλν θαη 

ην θίηξηλν, όπσο καξηπξνύλ ππνιείκκαηά 

ηνπο ζην έλδπκα.   

 

Τν πξσηόηππν γιππηό ηεο κεγαινπξεπνύο  

ζεάο ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ Απόιισλα ηνπ 

Belvedere, πνπ είρε θηινμελεζεί παιαηόηεξα 

ζην Λνύβξν. Οη δύν ζεόηεηεο απνηεινύζαλ 

ζύλνιν αγαικάησλ, ην νπνίν απεηθόληδε ηελ 

ηηκσξία ησλ Νηνβίδσλ. Σηελ Αγία 

Πεηξνύπνιε θαη ζην ηζηνξηθό κνπζείν 

Εξκηηάδ εθηίζεηαη ην άγαικα ηεο Αθξνδίηεο 

ηεο Ταπξίδαο. 

 



Ο μύθος 

H Άξηεκηο είλαη κηα από ηηο παιαηόηεξεο, 

πην πεξίπινθεο αιιά θαη πην 

ελδηαθέξνπζεο κνξθέο ηνπ ειιεληθνύ 

παλζένπ. Ήηαλ θόξε ηνπ Δία θαη 

ηεο Λεηνύο, δίδπκε αδειθή ηνπ Απόιισλα, 

βαζίιηζζα ησλ βνπλώλ θαη ησλ δαζώλ, ζεά 

ηνπ θπλεγηνύ, πξνζηάηηδα ησλ κηθξώλ 

παηδηώλ θαη  ησλ δώσλ. Η Εζηία, 

ε Αζελά θαη ε Άξηεκηο ήηαλ νη κόλεο Θεέο 

πνπ πάλσ ηνπο δελ αζθνύζε δύλακε 

ε Αθξνδίηε. Η γέλλεζε ηεο ηδηόξξπζκεο 

ζεάο ηνπνζεηείηαη ζην λεζί Οξηπγία. Σ' 

απηό ην άγνλν πεηξνλήζη θαη κεηά από 

θνβεξέο ηαιαηπσξίεο θαη πεξηπιαλήζεηο 

είρε θαηαθύγεη ε έγθπνο Λεηώ, 

πξνθεηκέλνπ λα θξπθηεί θαη λα 

πξνθπιαρηεί από ηελ θαηαδησθηηθή καλία 

ηεο λόκηκεο ζπδύγνπ ηνπ Δία, ηεο Ήξαο. 

Εθεί κε ηε βνήζεηα όισλ ησλ γπλαηθείσλ 

ζενηήησλ (εθηόο ηεο Ήξαο) ήξζε ζηε δσή ε 

Άξηεκηο θαη ιίγν αξγόηεξα ν αδειθόο ηεο 

Απόιισλαο. 



Ο μύθος 

Από ηηο πξώηεο θηόιαο ώξεο ηεο γέλλεζήο 

ηεο ε Άξηεκηο παίξλεη πξσηνβνπιίεο. Αλ 

θαη λενγέλλεην βξέθνο, βνεζά ηελ 

εμνπζελσκέλε κεηέξα ηνπ λα μεγελλήζεη 

θαη ην δεύηεξν παηδί ηεο, ηνλ Απόιισλα, 

θαη ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηξόπν απηόλ κε 

ηελ Εηιείζπηα (ειεύζσ + πηόο πνπ 

ζεκαίλεη «κακκή») θαη άξα κε ηε ζεά ηνπ 

ηνθεηνύ. Παλέκνξθε θαη παλέμππλε ε 

Άξηεκηο είρε από πνιύ λσξίο θεξδίζεη ηελ 

εθηίκεζε ησλ άιισλ ζεώλ. Ήδε από ηα 

ηξία ηεο ρξόληα είρε ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηελ 

ελδπκαζία ηεο, ηνλ εμνπιηζκό ηεο θαη ηελ 

αθνινπζία ηεο ζηελ πην αγαπεκέλε ηεο 

ελαζρόιεζε, ην θπλήγη. Ήηαλ παηδί πνπ 

ήμεξε ηη ήζειε θαη πξαγκαηηθά ζηαζεξό 

θαη άθακπην ζηηο απνθάζεηο ηνπ. 

 



Η Άξηεκηο ήηαλ ζεά ακείιηθηε πνπ πνηέ ζρεδόλ δελ 

ζπγρσξνύζε. Οπνηαδήπνηε παξαηππία ζε βάξνο 

ηεο, νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε από ηα «πηζηεύσ» 

θαη ηηο αξρέο ηεο, άμηδε ηελ ηηκσξία ηεο  Η Άξηεκηο 

ήηαλ κία από ηηο νκνξθόηεξεο θαη θνκςόηεξεο ζεέο 

ηνπ Οιύκπνπ. Οη αξραίνη Έιιελεο πξαγκαηηθά ηε 

ζαύκαδαλ. Τε θαληάδνληαλ ςειή, κε επγεληθή 

νκνξθηά, αγέξσρε θνξκνζηαζηά θαη πεξήθαλν 

πεξπάηεκα.  

Γεληθά, ε Άξηεκηο ήηαλ ζεά δξαζηήξηα, ζθιεξή θαη 

αεηθίλεηε.   

Σηηο πεξηζζόηεξεο εθδειώζεηο ηεο εκθαλίδεηαη 

ζπλεηδεηνπνηεκέλε, ώξηκε θη απνθαζηζηηθή, ελώ 

ιίγα ήηαλ ηα πεξηζηαηηθά εθείλα ζηα νπνία 

παξνπζίαδε κηα εηθόλα ηειείσο δηαθνξεηηθή. 



Μηα από ηηο πην αγαπεκέλεο ελαζρνιήζεηο ηεο 

Αξηέκηδνο ήηαλ ην θπλήγη.  

Γπλαίθα δξαζηήξηα, νξκεηηθή θαη επθίλεηε, ε 

ειεύζεξε θαη αεηθίλεηε ζεά δηνρέηεπε ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ελεξγεηηθόηεηάο ηεο 

ζηελ αλαδήηεζε θαη θαηαδίσμε ζεξακάησλ ζηα 

βνπλά.  

Σπλνδεπόκελε από δξνζεξέο, όκνξθεο λύκθεο 

θαη πεξηζηνηρηζκέλε από άγξηα θπλεγόζθπια κε 

αθόινπζν ηνλ ζθνξπηό, έηξερε γύξσ από ιίκλεο, 

πνηάκηα, ιηβάδηα θαη βνπλά, πξνθεηκέλνπ λα 

απαληεζεί κε άγξηα θπξίσο δώα. Νηπκέλε κε 

ιηηό ειαθξύ ξνύρν θαη εθνδηαζκέλε κε ηνλ 

θαηάιιειν γηα ηελ πεξίζηαζε εμνπιηζκό, 

ξηρλόηαλ κε ελζνπζηαζκό θαη καλία ζ' απηό πνπ 

θπξίσο ηελ ελδηέθεξε.  

Αδάκαζηε, ζθιεξή θη αγέξσρε, δεηλή γλώζηξηα 

ηεο ηνμεπηηθήο ηέρλεο θαη πνιύ ηθαλή δξνκέαο 

θαη θπλεγόο επηδηδόηαλ κε πάζνο ζην θπλήγη. 

 


