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            τὴν συνάδελφο και φίλη Φριστίναν Σαπακούδη, 
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 «Ἀρχαῖες θέσεις στὴν Εὔβοια (1.050 – 27 π.Φ.)» 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

τόχος τῆς παρούσας μελέτης ἦταν ἡ ἀποκατάσταση τῆς γεωπολιτικῆς ὀργανώσεως 

τῆς νήσου Εὔβοιας, κατὰ τοὺς χρόνους τῆς ἱστορικῆς ἀρχαιότητας.  Προκειμένου νὰ 

καταστεῖ αὐτὸ ἐφικτὸ ἦταν ἀναγκαῖο, ἀφ’ ἑνὸς νὰ μελετηθεῖ τὸ φυσικὸ ἀνάγλυφο, ἀφ’ 

ἑτέρου νὰ ἐξετασθοῦν τὰ δημοσιευμένα ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα (ἀκίνητα καὶ κινητὰ), που 

ἔχουν προκύψει στὶς διάφορες ἀρχαιολογικὲς θέσεις. 

Ἡ προσεκτικὴ μελέτη τῆς γεωμορφολογίας τῆς νήσου, ἐν συνδυασμ πρὸς τὴν 

ἐξέταση καὶ τὴν τοποθέτηση τῶν ἀρχαίων θέσεων πάνω στον χάρτη, καθὼς καὶ ἡ ἐξέταση 

τῶν φιλολογικῶν πηγῶν καὶ τῶν ἐπιγραφῶν, συνετέλεσαν στὸν ἐντοπισμό, τὴν 

ἀναγνώριση, τὴν πιθανὴ ἥ καὶ τὴν ἀσφαλῆ ταύτιση τῶν ἀρχαίων εὐβοϊκῶν πόλεων καὶ 

κωμῶν, καθὼς καὶ στὸν προσδιορισμὸ τῶν ἀνὰ ἐποχὴν ἐπικρατειῶν τους. τὴν παροῦσα 

ἔρευνα χρησιμοποιήθηκε χάρτης κλίμακας 1:250.000, ἐκδόσεως τῆς Ἐθνικῆς τατιστικῆς 

Ὑπηρεσίας. 

Κατ’ ἀρχὰς ἔγινε μὶα πρώτη περιγραφὴ τῆς Εὔβοιας στὸ σύνολό της. Βάσει τοῦ 

ἀναγλύφου ἡ νῆσος διαιρέθηκε σὲ ἕξι μείζονες περιοχές, οἱ ὁποῖες διαιρέθηκαν σὲ 

μικρότερες περιοχές, καθεμιὰ ἀπὸ τὶς ὁποῖες μελετήθηκε ἰδιαιτέρως. Κατόπιν 

τοποθετήθηκαν σὸν χάρτη οἱ ἀρχαῖες θέσεις. ὲ κάθε θέση γίνεται φυσικὴ περιγραφὴ καὶ 

ἀκολουθεῖ ἔκθεση τῶν ἀρχιτεκτονικῶν λειψάνων, τῆς κεραμεικῆς καὶ ἄλλων εἰδῶν 

εὑρημάτων, καθὼς καὶ τῶν ἐπιγραφῶν (ἀναθηματικῶν, ψηφισματικῶν, ὅρων ἱερών, 

ἐπιτυμβίων κ.ἄ.).  

τὸ τέλος τῆς ἐργασίας ἐξετάζουμε τὴν πυκνότητα καὶ τὴν κατανομὴ τῶν οἰκισμῶν 

κατὰ περιοχὴ καὶ κατὰ τὸ σύνολο ἀνὰ ἐποχὴ (ΠΓ, ΓΕ, ΑΡ, ΚΛ, ΕΛ, ΠΡΨ). Ἔτσι 

διαπιστώνεται ἡ πύκνωση ἥ ἡ ἀραίωση, ἡ ἀνάπτυξη ἥ ἡ παρακμὴ τῶν οἰκιστικῶν κέντρων, 

τῶν πόλεων δηλαδὴ καὶ των κωμῶν κάθε περιοχῆς ἀνὰ ἐποχήν. υνοδευτικοὶ πίνακες καὶ 

τὰ φῦλλα χάρτου καταλλήλως ἐπεξεργασμένα, μὲ σημειωμένες τὶς ἀρχαῖες θέσεις, 

συμβάλλουν στὴν πληρέστερη κατανόηση καὶ παρουσίαση τῆς οἰκιστικῆς ἐξελιξεως καὶ 

τῆς πολιτικῆς ὀργανώσεως τῆς Εὐβοίας κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα τῆς ἀρχαιότητας ποὺ 

ἐξετάζουμε (1.050 π.Φ. – 27 π.Φ.) 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ: Γενικὴ γεωφυσικὴ περιγραφὴ τῆς νήσου Εὔβοιας.  

Ἡ Εὔβοια εἶναι μία ἐπιμήκης νῆσος, ἡ ὁποία ἐκτείνεται παραλλήλως πρὸς τὴν Α. ἀκτὴ  

τῆς τερεᾶς Ἑλλάδας, ἀπὸ τὴν ὁποία τὴν χωρίζει ὁ Εὐβοϊκὸς κόλπος. Ἡ Εὔβοια ἐκτείνεται 

μεταξὺ τῶν παραλλήλων 39°03’Β καὶ 38°51’Β (γεωγραφικὸ πλάτος) καὶ τῶν μεσημβρινῶν 

22°57’Α καὶ 24°42’Α (γεωγραφικὸ μῆκος).1 

Ἡ Εὔβοια ὡς νήσος ἔχει σαφῆ γεωγραφικά ὅρια, τὶς ἀκτές της. Ἀπὸ δυσμὰς βρέχεται 

ἀπὸ τὸν Εὐβοϊκὸ κόλπο, ἀπὸ βορρὰ ἀπὸ τὸν δίαυλο τῶν Ὠρεῶν καὶ τὸν δίαυλο Σρικερίου, 

ἐν ἀπὸ ἀνατολὰς βρέχεται ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο πέλαγος. Ἡ ὀρεινὴ χώρα τῆς νήσου μὲ τὸ 

κατακερματισμένο ἀνάγλυφο, κατὰ τὴν ἀρχαιότητα εὐνόησε τὴν δημιουργία ἀνεξάρτητων 

οἰκιστικῶν μονάδων, οἱ ὁποῖες ἐξελίχθηκαν ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 8ου π.Φ. αἰῶνα στὶς εὐβοϊκὲς 

πόλεις κράτη. 

Εἶναι ἡ δεύτερη σὲ μέγεθος νῆσος τῆς Ἑλλάδας, ἡ τρίτη σὲ μέγεθος τῆς Ἀνατολικῆς 

Μεσογείου, καὶ συγκαταλέγεται ἀνάμεσα στὶς ἑπτὰ μεγαλύτερες νήσους τῆς Μεσογείου 

                                                 
1 Θεοδωρακάτος (1984), σελ.67. 
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γενικῶς, καθὼς καλύπτει ἔκταση 3.654 τ.χλμ2. Σὸ μῆκος της (ΒΔ-ΝΑ ἄξονας) φθάνει τὰ 180 

χλμ. (ἀπὸ τὸ ΒΔ ἄκρο, δηλαδὴ τὸ ἀκρωτήριο Κήναιον ἥ Λιχάδα, μέχρι τὸ ΝΑ ἄκρο της 

δηλαδὴ τὸ ἀκρωτήριο Καστρὶ Γεραιστοῦ3. Ἐξ αἰτίας τοῦ σχήματός της ἠ Εὔβοια κατὰ τὴν 

ἀρχαιότητα ὀνομάστηκε καὶ Μάκρις4. 

Σὸ πλάτος τῆς Εὔβοιας κυμαίνεται ἀπὸ 35 περίπου χλμ. στὸ κεντρικὸ τμῆμα της (ἀπὸ 

τὴν Φαλκίδα ἕως τὸ ἀκρωτήριο Κύμης), μέχρι 6 περίπου χλμ. στὸ νότιο τμῆμα της (μεταξὺ 

τοῦ ὅρμου τῶν τύρων καὶ τοῦ ὅρμου Καραλίδες5). 

Περίπου στὸ μέσο τῶν ΝΔ παραλίων τῆς Εὔβοιας, ἀνάμεσα σὲ αὐτὴν καὶ τὰ παράλια 

τῆς Βοιωτίας, σχηματίζεται ὁ πορθμὸς τοῦ Εὐρίπου. τὸ σημεῖο αὐτὸ, ποὺ εἶναι καὶ τὸ 

στενότερο σημεῖο τοῦ Εὐβοϊκοῦ κόλπου, ἡ Εὔβοια ἀπέχει ἀπὸ τὴν τερεὰ Ἑλλάδα μόλις 40 

μ. τὸ μέσο τοῦ πορθμοῦ μέχρι τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα ὑπῆρχε ἔνα νησάκι, ἡ ὕπαρξη τοῦ 

ὁποίου εὐνοοῦσε τὴν ζεύξη τοῦ πορθμοῦ διὰ γέφυρας, ἡ ὁποία εἶχε πραγματοποιηθεῖ ἤδη 

ἀπὸ τοὺς κλασσικοὺς χρόνους (γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 411 π.Φ., μετὰ τὴν ἀποστασία ἀπὸ τὴν 

Ἀθηναϊκὴ συμμαχία). Λόγῳ μάλιστα τῆς θέσεώς της ἡ Φαλκίδα εἶχε ἀναπτύξει στενὲς 

σχέσεις, οἰκονομικὲς καὶ πολιτικὲς μὲ τὴ Βοιωτία. 

 

 
Νῆσος Εὔβοια: φωτογραφία ἀπὸ δορυφόρο. (www.eyboiainfo.gr) 

                                                 
2 Βρανόπουλος (1984), σελ. 61∙  Ὁ Geyer (1962), σελ. 19-20, ὑπολογίζει τὸ ἐμβαδόν της σὲ 3770 τ.χλμ. 
3 Ὁ τράβων ὑπολογίζει τὸ μῆκος τῆς Εὔβοιας «ἐπὶ χιλίους σχεδόν τι καὶ διακοσίους σταδίους» (Γεωγραφικά,  

445). 
4 Βρανόπουλος (1984), σελ. 61∙ ΜΕ (1979), σελ. 116 
5 Θεοδωρακάτος (1984), σελ. 67-68. 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=tMuUpSKu8JzzXM&tbnid=fDxFJDtu00XQMM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.eyboiainfo.gr%2Feyboiaplirofories%2Feyboiaxatres%2Findex.html&ei=gZwPU_mXMIvMtAbeqoCIDA&psig=AFQjCNEDwmzcEBbo3LCC41o38fuZ8QW4MQ&ust=1393618208474857
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Ἡ Εὔβοια ὡς νήσος ἔχει σαφῆ γεωγραφικά ὅρια, τὶς ἀκτές της. Ἀπὸ δυσμὰς βρέχεται 

ἀπὸ τὸν Εὐβοϊκὸ κόλπο, ἀπὸ βορρὰ ἀπὸ τὸν δίαυλο τῶν Ὠρεῶν καὶ τὸν δίαυλο Σρικερίου, 

ἐν ἀπὸ ἀνατολὰς βρέχεται ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο πέλαγος. Ἡ ὀρεινὴ χώρα τῆς νήσου μὲ τὸ 

κατακερματισμένο ἀνάγλυφο, κατὰ τὴν ἀρχαιότητα εὐνόησε τὴν δημιουργία ἀνεξάρτητων 

οἰκιστικῶν μονάδων, οἱ ὁποῖες ἐξελίχθηκαν ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 8ου π.Φ. αἰῶνα στὶς εὐβοϊκὲς 

πόλεις κράτη. 

Εἶναι ἡ δεύτερη σὲ μέγεθος νῆσος τῆς Ἑλλάδας, ἡ τρίτη σὲ μέγεθος τῆς Ἀνατολικῆς 

Μεσογείου, καὶ συγκαταλέγεται ἀνάμεσα στὶς ἑπτὰ μεγαλύτερες νήσους τῆς Μεσογείου 

γενικῶς, καθὼς καλύπτει ἔκταση 3.654 τ.χλμ6. Σὸ μῆκος της (ΒΔ-ΝΑ ἄξονας) φθάνει τὰ 180 

χλμ. (ἀπὸ τὸ ΒΔ ἄκρο, δηλαδὴ τὸ ἀκρωτήριο Κήναιον ἥ Λιχάδα, μέχρι τὸ ΝΑ ἄκρο της 

δηλαδὴ τὸ ἀκρωτήριο Καστρὶ Γεραιστοῦ7. Ἐξ αἰτίας τοῦ σχήματός της ἠ Εὔβοια κατὰ τὴν 

ἀρχαιότητα ὀνομάστηκε καὶ Μάκρις8. 

Σὸ πλάτος τῆς Εὔβοιας κυμαίνεται ἀπὸ 35 περίπου χλμ. στὸ κεντρικὸ τμῆμα της (ἀπὸ 

τὴν Φαλκίδα ἕως τὸ ἀκρωτήριο Κύμης), μέχρι 6 περίπου χλμ. στὸ νότιο τμῆμα της (μεταξὺ 

τοῦ ὅρμου τῶν τύρων καὶ τοῦ ὅρμου Καραλίδες9). 

Περίπου στὸ μέσο τῶν ΝΔ παραλίων τῆς Εὔβοιας, ἀνάμεσα σὲ αὐτὴν καὶ τὰ παράλια 

τῆς Βοιωτίας, σχηματίζεται ὁ πορθμὸς τοῦ Εὐρίπου. τὸ σημεῖο αὐτὸ, ποὺ εἶναι καὶ τὸ 

στενότερο σημεῖο τοῦ Εὐβοϊκοῦ κόλπου, ἡ Εὔβοια ἀπέχει ἀπὸ τὴν τερεὰ Ἑλλάδα μόλις 40 

μ. τὸ μέσο τοῦ πορθμοῦ μέχρι τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα ὑπῆρχε ἔνα νησάκι, ἡ ὕπαρξη τοῦ 

ὁποίου εὐνοοῦσε τὴν ζεύξη τοῦ πορθμοῦ διὰ γέφυρας, ἡ ὁποία εἶχε πραγματοποιηθεῖ ἤδη 

ἀπὸ τοὺς κλασσικοὺς χρόνους (γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 411 π.Φ., μετὰ τὴν ἀποστασία ἀπὸ τὴν 

Ἀθηναϊκὴ συμμαχία). Λόγῳ μάλιστα τῆς θέσεώς της ἡ Φαλκίδα εἶχε ἀναπτύξει στενὲς 

σχέσεις, οἰκονομικὲς καὶ πολιτικὲς μὲ τὴ Βοιωτία. 

 

 
Μείζoνες περιοχὲς ΠΑ΄-ΠΒ΄: φωτογραφία ἀπὸ δορυφόρο. (www.edipsos.net) 

                                                 
6 Βρανόπουλος (1984), σελ. 61∙  Ὁ Geyer (1962), σελ. 19-20, ὑπολογίζει τὸ ἐμβαδόν της σὲ 3770 τ.χλμ. 
7 Ὁ τράβων ὑπολογίζει τὸ μῆκος τῆς Εὔβοιας «ἐπὶ χιλίους σχεδόν τι καὶ διακοσίους σταδίους» (Γεωγραφικά,  

445). 
8 Βρανόπουλος (1984), σελ. 61∙ ΜΕ (1979), σελ. 116 
9 Θεοδωρακάτος (1984), σελ. 67-68. 

http://www.edipsos.net/
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Α΄ ΜΕΡΟ: Ἀναλυτικὴ μελέτη τῆς οἰκιστικῆς ἐξελίξεως τῆς Εὐβοίας καὶ τῆς 

γεωπολιτικῆς της ὀργανώσεως κατὰ περιοχὴν. 

 

Α΄ ΚΕΥΑΛΑΙΟ: Μείζων περιοχὴ Α΄ : Περιοχὴ Λιχάδος-Αἰδηψοῦ - Ὠρεῶν -Ἱστιαίας. 

1) Μορφολογία τοῦ ἐδάφους – φυσικὰ ὅρια. 

Ἡ περιοχὴ αὐτή, ὅπως εἴπαμε βρίσκεται στὸ βορειότερο ἄκρο τῆς νήσου καὶ τὰ ὅριά 

της συμπίπτουν χονδρικὰ μὲ τὰ ὅρια τῆς ἄλλοτε ἐπαρχίας Ἱστιαίας. Ἀπὸ Ν βρέχεται ἀπὸ τὸ 

Β. Εὐβοϊκὸ κόλπο, ἀπὸ ΒΔ ἀπὸ τὸ δίαυλο Σρικερίου, ἀπὸ ΒΑ ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο πέλαγος, ἐν τὸ 

χερσαῖο φυσικὸ ὅριο πρὸς Ν καὶ ΝΑ συνιστοῦν οἱ ὀρεινοὶ ὄγκοι τοῦ Τελέθριου ὄρους 

*Προφήτης Ἠλίας (918 μ.) καὶ (730μ.)+, καὶ ἡ ἐπιμήκης καμπύλη ράχη  ποὺ ἀποτελεῖ 

συνέχειά του πρὸς ΒΑ καὶ τὸ συνδέει μὲ τὸ Ξηρὸν Ὄρος10 *Ποτισμένη (627μ.), Ἅγιος 

Κωνσταντῖνος (722μ.), Χηλὴ Ράχη (657μ.) καὶ Ἀναφοσβάλα (507μ.)+. Σὰ ὄρη ὑψώνονται 

ἀπότομα Α τῆς Αἰδηψοῦ καὶ φθάνουν ὁμαλότερα ΒΑ στὴν περιοχὴ τῶν Βασιλικῶν, λίγα 

χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν θάλασσα. 

Οἱ διάφοροι ὀρεινοὶ σχηματισμοὶ στὴν περιοχὴ ΠΑ΄ σχηματίζουν ἰδιαίτερες λεκάνες, 

μικρότερες καὶ μεγαλύτερες. Σὰ φυσικά τους ὅρια συνιστοῦν ράχες, ὑψώματα καὶ λόφοι 

ποὺ φθάνουν ὣς τὴν θάλασσα ἀφήνοντας πολὺ στενὰ περάσματα, ἥ δὲν ἐπιτρέπουν 

καθόλου τὴν διέλευση. Ἔτσι σχηματίζονται λεκάνες ἀπομονωμένες ἀπὸ τὶς ὅμορές τους 

ἀπὸ πλευρᾶς χερσαίας πρόσβασης καὶ μέχρι τὰ μέσα τοῦ 20ου αἰ. ἡ ἐπικοινωνία ἦταν 

εὐκολότερη ἀπὸ τὴν θάλασσα παρὰ ἀπὸ τὴν ξηρά. τὸ ΒΑ ἄκρο τῆς Εὔβοιας οἱ ἐτησίες, τὰ 

καλοκαιρινὰ μελτέμια, καθιστοῦν τὴν παράκτια ναυσιπλοΐα ἐπικίνδυνη γιὰ τὰ μικρὰ 

σκάφη τὸ καλοκαίρι11. 

 

2) Ἐξέταση τῶν ἐπὶ μέρους περιοχῶν τῆς περιοχῆς ΠΑ΄  

Περιοχὴ ΠΑΑ΄: Περιοχὴ Λιχάδας - Ἁγίου Γεωργίου Λιχάδας. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Πρόκειται γιὰ τὴν δυτικότερη περιοχὴ τῆς νήσου, που ἀποστραγγίζεται Δ πρὸς τὴν 

πλευρὰ τοῦ Μαλιακοῦ κόλπου καὶ Ν πρὸς τὸ δίαυλο Κνημίδας. Εἶναι γενικὰ μία πεδινὴ 

λεκάνη ἐκτάσεως 15 περίπου τ.χμ., ποὺ οὐσιαστικὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ἰσομεγέθεις 

περίπου, μικρότερες λεκάνες· αὐτῆς τῆς Λιχάδας καὶ ἐκείνης τοῦ Ἁγ. Γεωργίου. Βρέχεται Ν 

ἀπὸ τὸ Β. Εὐβοϊκὸ κόλπο, Δ καὶ Β ἀπὸ τὸ δίαυλο τῶν Ὠρεῶν.  

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΑΑ΄. 

Α1΄: Θέση ἀκρωτηρίου Κήναιον ἢ Λιχάδα 

Α1α΄: Ἀκρωτήριο Κήναιον ἢ Λιχάδα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἐπίπεδο προσχωσιγενὲς ἀκρωτήριο μιᾶς παράκτιας ζώνης, τὸ 

δυτικότερο σημεῖο τῆς Εὐβοίας12. τὰ Δ καὶ ΝΔ του βρίσκονται οἱ Λιχάδες νήσοι. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Πλησίον τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου παρὰ τὴν ἀκτή, 

ὁ  Jacobsen ἐντόπισε ὄστρακα ἀρχαϊκῆς καὶ πιθανῶς κλασσικῆς ἐποχῆς.13 ὲ παρακείμενο 

οἰκόπεδο, βρέθηκαν ὅστρακα κλασσικῆς ἐποχῆς14. Σὴν θέση ἐρεύνησε καὶ ὁ Philippson15. Ὁ 

                                                 
10 ΕΕ, τ. Β΄, σελ. 1227. 
11 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 36∙ τῶν ἰδίων (1974), σελ. 135-136. 
12 New Pauly (2003), τ. 3, σ. 101∙ κούρας (2003), σελ. 71∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 36-37∙ Sackett καὶ ἄλλοι 

(1974), σελ. 136. 
13 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 36-37∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 136.  
14 απουνᾶ-ακελλαράκη (1992), σελ. 178. 
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Παπαβασιλείου στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνος ἐντόπισε λείψανα οἰκοδομήματος, τὰ ὁποῖα 

ἐρμήνευσε ὡς θεμέλια ναοῦ, καὶ κυκλικὴ θεμελίωση ποὺ θεώρησε ὅτι ἀνῆκε σὲ βωμό. Ὁ 

Παπαβασιλείου γνωρίζοντας τὸν μῦθο τῆς θυσίας τοῦ Ἡρακλέους στὸ ἀκρωτήριο16, γιὰ νὰ 

εὐχαριστήσει τὸν Δία μετὰ τὴν ἅλωση τῆς πόλεως Οἰχαλίας τοῦ Εὐρύτου, ἀναζήτησε ἐδῶ 

τὰ λείψανα τοῦ ἱεροῦ ποὺ θεώρησε ὅτι ὑπῆρχε στὴ θέση αὐτὴν κατὰ τὴν ἀρχαιότητα καὶ θὰ 

ἦταν ἀφιερωμένο στὸν Δία. Θεωρεῖ ὅτι τὰ εὑρήματα δὲν εἶναι «τῶν χρόνων τοῦ 

Ἡρακλέους» ἀλλὰ νεότερα, ὡστόσο δὲν τὰ χρονολογεῖ17. 

 

   
Νήσοι Λιχάδες. (φωτ. ἀριστερὰ ἀπὸ www.visitedipsos.gr. 

 

Ὁ Παπαδάκης κατὰ τὰ ἔτη 1924-1926 ἀνέσκαψε στὴν θέση αὐτὴν περίβολο σχήματος 

πενταγώνου μὲ πύργους, ποὺ σχετίζεται μὲ κεραμεικὴ ἑλληνιστικῆς καὶ ῥωμαϊκῆς 

περιόδου18. Ὁ άμψων ἐρεύνησε τὰ κτιριακὰ λείψανα ποὺ ἀνέσκαψε ὁ Παπαδάκης καὶ 500 

μ. Α ἐντόπισε διάφορα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη καὶ λίθινο ἐλαιοπιεστήριο.19 τὰ ἴδια λείψανα 

ἀναφέρονται καὶ οἱ Κατάκης καὶ Νικολόπουλος20. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Ὁ Παπαβασιλείου πίστευε, βασισμένος σὲ 

φιλολογικὲς πηγές, ὅτι τὸ ἀκρωτήριο Λιχάδα ταυτίζεται μὲ τὸ ἀρχαῖο Κήναιον, καὶ ὄτι κατὰ 

συνέπειαν ἐδῶ βρισκόταν τὸ ἱερὸ τοῦ Κηναίου Διός21. Ἡ θέση τοῦ ἱεροῦ περιγράφεται στὶς 

Σραχίνιες22: «ἀκτή τις ἀμφίκλυστος Εὐβοίας ἅκρον, Κήναιον ἐστιν, ἔνθα πατρῴῳ Διὶ βωμοὺς 

ὁρίζει *Ηρακλῆς+ τεμενίαν τε φυλλάδα οὖν νιν τὰ πρῶτ’ ἐσεῖδον ἄσμενος πόθῳ. Μέλλοντι δ’ 

αὐτ πολυθύτους τεύχειν σφαγάς.» Ὁ χολιαστὴς συμπληρώνει: «τέμενος 

πολύφυλλον...τέλη θυσίας ἔγκαρπα δὲ τὰ θυμιάματα ἀπὸ ἀνθῶν ἥ καρπῶν». Ἡ ὕπαρξή του 

βεβαιώνεται ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ ποὺ περιλαμβάνει συνθήκη μεταξὺ Ἐρετρίας καὶ Ἱσταίας, 

ὅπου ὁρίζεται ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ στηθεῖ : «ἐπὶ Κηναί, ἐν τ ἱερ»23. 

 

                                                                                                                                                                            
15 Philippson (1951), σελ. 551 καὶ IG, XIL, 9, 188, 18-19. 
16 Υουριώτης (1970), σελ. 277-279 (φιλολογικὲς πηγές) καὶ σημ. 531-535, σελ. 279, RE, τ. 21, λ. Κήναιον. 
17 Παπαβασιλείου (1912), σελ. 139-140∙ τοῦ ἰδίου (1926), σελ. 554-555∙ Μπελλάρας (1940), σελ. 12-14. 
18 Παπαδάκης (1924), σελ. 480∙ New Pauly (2003), τ. 3, σ. 101∙ . 
19 άμψων (1975), σελ. 155. 
20 Κατάκης-Νικολόπουλος (2010), σελ. 58. 
21 Παπαβασιλείου (1912), σελ. 139-140∙ τοῦ ἰδίου (1926), σελ. 554-555. 
22 οφοκλῆς,Τραχίνιαι, στ. 752-756. 
23 ΑΕ, 1872, ἀρ. 417. 

http://www.visitedipsos.gr/
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Α1β΄: Καστρὶ ἢ Παλαιὸ Καστρὶ Λιχάδας: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πρόκειται γιὰ λόφο ὑψομέτρου 60 μ. καὶ διαστάσεων 30 Φ 20 μ. 

(ἐμβαδοῦ 600 τ.μ.) στὴν κορυφή, 4 χμ. Δ τοῦ χωριοῦ Λιχάδα παρὰ τὴν ἀκτὴ, Ν τοῦ 

ἀκρωτηρίου Βασιλίνας. Εἶναι ὁρατὸς ἀπὸ τὴν θάλασσα καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς τοῦ 

ἀκρωτηρίου Λιχάδα ἥ Κήναιο24. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴν θέση αὐτὴ βρέθηκαν ποσότητες κατεστραμμένου 

οἰκοδομικοῦ ὑλικοῦ, ἀναμεμειγμένου μὲ ποσότητες κεραμεικῆς. Ἀρχαῖα λείψανα 

διαπιστώθηκαν σὲ μεγάλη ἔκταση καὶ στὶς ὑπώρειες τοῦ λόφου καὶ στὸ μικρὸ 

«λεκανοπέδιο» Ν τοῦ λόφου25. τὰ ψηλότερα μέρη τοῦ λόφου διαπιστώθηκαν ἐπιφανειακὰ 

ΠΓ καὶ ΓΕ ὄστρακα26. ωστικὴ ἀνασκαφὴ ἔφερε στὸ φῶς ΠΓ καὶ ΓΕ κεραμεική (κυρίως 

ὄστρακα ἀπὸ σκύφους καὶ πρόχους)27. 

τὰ χαμηλότερα μέρη διαπιστώθηκαν ἐπιφανειακὰ ὄστρακα ΚΛ μέχρι ΡΨ, μία 

στέρνα καὶ λείψανα τοίχων κτισμένα μὲ ὀρθογώνιες πλίνθους στὴ Β πλευρά28. 

Ἀποκαλύφθηκαν θεμέλια κτιρίων καὶ διαπιστώθηκε ὅτι τὰ ἀρχαϊκά, κλασσικὰ καὶ 

ρωμαϊκὰ στρώματα ἔχουν ὑποστεῖ μεγάλη καταστροφὴ29.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Ἡ θέση ἀναγνωρίζεται ὡς θέση οἰκισμοῦ ΠΓ-ΡΨ 

ἐποχῆς, καὶ ταυτίζεται εἴτε μὲ τὴν ἀρχαία πόλη Δίον30, τὴν ὁποία ἀναφέρει ὁ Ὅμηρος31, ἡ 

ὁποία «εἶχε ὡς πολίχνες τὶς κῶμες Κάναι32 καὶ Εὔβοια»33, εἴτε μὲ τὴν πόλη Διάδες Ἀθῆναι34  

ποὺ ἵδρυσε ὁ Περικλῆς, ἀφοῦ ἔδιωξε τοὺς Ἱστιαιεῖς ἐγκαθιστώντας Ἀθηναίους κληρούχους. 

Οἱ μῆτρες ἐργαστηρίου μεταλλοτεχνίας ἀποτελοῦν ἐνδείξεις λειτουργίας τέτοιου 

ἐργαστηρίου στὸν χῶρο. 

 

Α1γ΄: Λιχάδα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Περιοχὴ Λιχάδας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀπὸ τὴν περιοχὴ προέρχονται ἰθυφαλλικά εἰδώλια, τὰ ὁποῖα 

ἐρμηνεύονται ὡς δείγματα τοπικῆς λατρείας, ποὺ συνδέεται μὲ τὴν γονιμότητα τῆς γῆς35. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Εἶναι πιθανὸ τὰ εἰδώλια αὐτὰ νὰ προέρχονται 

ἀπὸ ἱερό, ὅπου ὑπῆρχε λατρεία θεότητας ποὺ σχετιζόταν μὲ τὴν γονιμότητα (ἀνθρώπων, 

                                                 
24 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 36-37∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 137. Ἐπίσης: κούρας (2003), σελ. 128∙ 

Υουσάρας (1965), σελ. 92. 
25 απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 196-197. 
26 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 36-37∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 137. 
27 Πρόκειται γιὰ φάση κατοίκησης τῆς ἱστορικῆς ἀρχαιότητας ποὺ διαδέχτηκε προϊστορικὴ φάση. απουνᾶ-

ακελλαράκη (1994)Α΄, σελ. 297∙ τῆς ἴδιας (1994)Β΄, σελ. 101-137∙ Βlackman (1999-2000), σελ. 62. 
28 άμψων (1975), σελ. 155. 
29 Λόγῳ ἐκτελέσεως δημοσίων ἔργων. Βλ. απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α΄, σελ. 297. 
30 Geyer (1962), σελ. 111-112∙ RE, λ. Δῖον, τ. 5 σ. 833. Ἐπίσης βλ. New Pauly, τ. 4, σ. 468. Ἐπίσης: Sackett καὶ ἄλλοι 

(1966), σελ. 36-37∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 137∙ Υουριώτης (1970), σελ. 280-286∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1994)Α΄, σελ. 297∙ τῆς ἰδίας (1995)ΒΙΙ, σελ. 14∙ τῆς ἰδίας (2010), σελ. 47-54∙ Κατάκης-Νικολόπουλος (2010), 

σελ. 58∙  
31 Ἰλιάς, Β, στ. 538. 
32 Oldfather, RE, λ. Κάναι, VIII, 2, 1.  
33 απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α΄, σελ. 297. 
34 Παπαβασιλείου (1912), σελ. 139-140∙ Υουριώτης (1970), σελ. 280-281, καὶ σημ. 542-547. Γιὰ τὴν πόλη Διάδες 

Ἀθῆναι βλέπε: τράβων, Γεωγραφικὰ Φ, 5, C 446∙ τέφανος Βυζάντιος στὴν λέξη Ἀθῆναι Διάδες. Παράβαλε 

Εὐσέβιος, Εἰς Σύγγελον, 290, 8 (Dindorff),  
35 Πετράκος (1960), σελ. 152∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)Β΄, σελ. 72, βλ. καὶ σημ. 48. 
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ζῴων, γῆς), ἀλλὰ δὲν ἔχουμε περισσότερα στοιχεῖα οὔτε γιὰ τὴν ταυτότητα τοῦ 

λατρευομένου θεοῦ, οὔτε γιὰ τὴν θέση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ. 

 

Α1δ΄: Λιχαδονήσια: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πρόκειται γιὰ περίπου δώδεκα νησιὰ, ἐκ τῶν ὁποίων τρία εἶναι 

μεγαλύτερα (Μονολιὰ καὶ τρογγυλή), τὰ ὁποῖα βρίσκονται Δ καὶ ΝΔ τοῦ ἀκρωτηρίου 

Λιχάδα ἥ Κήναιο. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῆς θέσεως: Ἀναφέρονται ἀρχαῖα λείψανα στὸ χάρτη τοῦ 

Βρετανικοῦ Ναυαρχείου36. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Δὲν ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ὁ χαρακτῆρας τῶν 

λειψάνων, οὔτε ἔχουν χρονολογηθεῖ. 

 

Περιοχὴ ΠΑΒ΄: Περιοχὴ Γιάλτρων: 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια: Α τῆς περιοχῆς ΠΑΑ΄ βρίσκεται ἡ περιοχὴ ΠΑΒ΄. 

Πρόκειται γιὰ τὴν λεκάνη τῶν Γιάλτρων ποὺ ἀποστραγγίζεται Ν πρὸς τὸν Βόρειο Εὐβοϊκὸ 

καὶ Α πρὸς τὸν ὅρμο τῶν Γιάλτρων.  

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΑΒ΄. 

Λεκάνη Γιάλτρων (Λεκάνη ΠΒΙΙ΄). 

Α2α΄: Καστέλλι Γιάλτρων: Ἡ θέση ἀποκαλεῖται τοπικῶς Σούρλα ἥ Ἀθῆναι Διάδες. 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πρόκειται γιὰ λόφο 10 χμ. πρὸς Α τῆς Λιχάδας, φυσικὰ ὀχυρὴ θέση 

στὸ ΝΑ ἄκρο τοῦ ὄρους Λιχάδα ἥ Κήναιο, Β τῆς ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ Λιχάδας-Γιάλτρων, 1 χμ. 

Δ τῶν Λουτρῶν Γιάλτρων. Πάνω ἀπὸ μία στενὴ κοιλάδα ὑψώνεται ἀπότομα ἡ φυσικὴ 

ἀκρόπολη καὶ κλίνει μαλακὰ πρὸς τὴν ἀκτή.  Ὑπάρχουν ἴχνη ὀφιοειδοῦς δρόμου ποὺ 

ὁδηγεῖ ἀπὸ τὴν παραλία πρὸς τὴν κορυφὴ τοῦ λόφου. Ἡ φυσικὰ ὀχυρὴ θέση εἶναι ὁρατὴ 

ἀπὸ τὴν θέση Ἁλαὶ στὴν περιοχὴ τῆς ἀρχαίας Λοκρίδας, τὴν θέση Παλαιοχώριον ΒΑ τῶν 

Ροβιῶν καὶ τὴν θέση Καστρὶ ἥ Καστριὰ ΒΔ τῆς Λίμνης37. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῆς θέσεως: Ὁ λόφος ἦταν ὀχυρωμένος κατὰ τὴν ἀρχαιότητα. 

ώζονται λείψανα τειχῶν καὶ κτιρίων. Ἐπιφανειακῶς ἔχει ἐντοπισθεῖ κεραμεικὴ 

προϊστορική38, ΠΓ, ΓΕ, ΚΛ, ΕΛ ἐποχῆς καὶ μεταγενέστερη39. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Πιθανότατα ἡ φυσικὰ ὀχυρὴ, ὀχυρωμένη θέση 

τοῦ λόφου Καστέλλι Γιάλτρων εἶναι θέση σημαντικοῦ ἀρχαίου οἰκισμοῦ, ποὺ παρουσιάζει 

συνεχῆ κατοίκηση ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Φαλκοῦ μέχρι τὰ ρωμαίκὰ χρόνια. τὴν περιοχὴ τοῦ 

Κηναίου τοποθετοῦνται ἀπὸ τὶς φιλολογικὲς πηγὲς αἱ ἀρχαῖες πόλεις Δίον καὶ Ἀθῆναι 

Διάδες: Ὁ Ὅμηρος ἀναφέρει τὸ « Δίου τ’ αἰπὺ πτολίεθρον»40, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ τράβων 

ἀναφέρει: «Ἔστι δ’ ἐν τ Ὠρε τούτῳ τό τε Κήναιον πλησίον καὶ ἐπ’ αὐτ τὸ Δῖον καὶ Ἀθῆναι 

αἱ Διάδες, κτίσμα Ἀθηναίων, ὑπερκείμενον τοῦ ἐπὶ Κῦνον πορθμοῦ· ἐκ δὲ τοῦ Δίου Κάναι τῆς 

                                                 
36 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 36-37∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 137. 
37 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 36-38 καὶ σημ. 24 σελ. 38∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 137-139. Βλ. ἐπίσης: 

κούρας (2003), σελ. 54-55. 
38 Μεταξὺ τῶν προϊστορικῶν ὀστράκων ἐντοπίσθηκαν ἐπιφανειακῶς καὶ ὄστρακα ΤΕ Ι – ΤΕ ΙΙ ἐποχῆς. 
39 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 36-38 καὶ σημ. 24 σελ. 38∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 137-139 καὶ σημ.24∙ 

υριόπουλος (1995), σελ. 1300. 
40 Ὅμηρος, Ἰλιάς, Β, στ. 538. 
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Αἰολίδος ἀπῳκίσθησαν· ταῦτά τε τὰ χωρία περὶ τὴν Ἱστιαίάν ἐστι...»41. Ὁ τέφανος 

Βυζάντιος συμπληρώνει: «Δῖον· πόλις Εὐβοίας περὶ τὸ Κήναιον»42. 

 

Α2β΄: Λουτρὰ Γιάλτρων: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση Α τῆς ἀκροπόλεως τοῦ Καστελλίου Γιάλτρων παρὰ τὴν ἀκτή. 

Ἐδῶ ἀναβλύζουν θειοῦχες θερμὲς πηγές. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῆς θέσεως: Ἀναφέρονται ἐρείπια ρωμαϊκῶν λουτρῶν καὶ τρία 

μαρμάρινα γλυπτὰ ποὺ τὸ 1940 μεταφέρθηκαν στὸ σχολεῖο τῆς Ἱστιαίας. (τὴ θάλασσα 

τῶν Λουτρῶν Γιάλτρων βρέθηκε μία μελανόμορφη λήκυθος, ποὺ ὅμως ἴσως προέρχεται 

ἀπὸ ναυάγιο.)43 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Οἱ θερμὲς πηγὲς γενικῶς στὴν περιοχὴ τῆς 

Αἰδηψοῦ ἀναφέρονται στὰ ἀρχαῖα κείμενα44. τὴ θέση αὐτὴν ὑπήρχαν κατὰ τοὺς 

ρωμαϊκοὺς χρόνους βαλανεῖα. 

 

Α2γ΄: Ἡ ἔκταση ἀπὸ τὸ Καστέλλι Γιάλτρων μέχρι τὰ Γιάλτρα. 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πρόκειται γιὰ τὴν πεδινὴ ἔκταση, συνολικοῦ ἐμβαδοῦ 2 τ.χμ., μεταξύ 

Καστελλίου Γιάλτρων καὶ χωριοῦ Γιάλτρων. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῆς θέσεως: ὲ ὅλη τὴν παραπάνω ἔκταση ἔχουν ἐντοπισθεῖ 

ἐπιφανειακῶς ὄστρακα «ὅλων τῶν ἐποχῶν45» (προϊστορικῆς καὶ ἱστορικῆς ἀρχαιότητας). 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση τῆς θέσεως: Θεωρεῖται λόγῳ τῶν εὑρημάτων ὅτι στὴ θέση αὐτὴ ὑπῆρχε 

ἐκτεταμένη ἐγκατάσταση. 

 

Α2δ΄: Ἅγιος Νικόλαος Γιάλτρων: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση ποὺ βρίσκεται στὴν περιοχὴ τῶν Γιάλτρων. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῆς θέσεως: τὸν ἀγρὸ Σριαντ. Ἐλευθερίου βρέθηκε ἐπιτύμβιο 

ἀνάγλυφο ποὺ φέρει παράσταση γυμνοῦ ἀθλητῆ, 4ου π.Φ. αἰ.46  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Ἂν ἡ στήλη δὲν ἔχει μεταφερθεῖ ἀπὸ ἀλλοῦ, 

πιθανῶς πρόκειται γιὰ χώρο νεκροταφείου 4ου π.χ. αἰ. Σὸ νεκροταφεῖο θὰ ἀνῆκε σὲ 

γειτονικὴ κώμη. 

 

Α2: Γιάλτρα: Ἀδιευκρίνιστα: 

Ι) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀναφέρεται ὅτι στὸ σχολεῖο τῶν Ὠρεῶν κατὰ τὸ 1966 

φυλάσσονταν τὰ ἑξῆς εὑρήματα ἀπὸ τὰ Γιάλτρα, ποὺ μᾶλλον προέρχονται ἀπὸ τὴν θέση 

αὐτὴ ἥ τὴν γύρω περιοχή: 1) μαρμάρινη ἐπιτύμβια στήλη τοῦ τέλους τοῦ 5ου π.Φ. αἰ. ποὺ 

φέρει ἀνάγλυφη παράσταση ἀγοριοῦ ποὺ κρατάει στλεγγίδα καὶ ἀρύβαλλο, 2) μικροῦ 

μεγέθου κορμὸς Ἀρτέμιδος47.  

ΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Σὸ ἄγαλμα τῆς Ἀρτέμιδος προέρχεται πιθανώτατα 

ἀπὸ ἱερὸ τῆς θεᾶς ποὺ βρισκόταν στὸ πολιτικὸ κέντρο, σὲ κάποια κώμη ἥ σὲ κάποιο ἄλλο 

σημεῖο τῆς ἐπικράτειας. Δὲν ἔχουμε περισσότερα στοιχεῖα γι’ αὐτό. Ἡ ἐπιτύμβια στήλη 

                                                 
41 τράβων, Γεωγραφικὰ Φ, 6, 446. 
42 τὴ λέξη Δῖον. Βλ. καὶ Υουριώτης (1970), σελ. 285-286 καὶ σημ. 580-586 σελ. 286. 
43 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 38∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 138-139. 
44 Βλ. τράβων, Γεωγραφικά, ΙΦ, 425, Ι΄∙ Φ, 445∙ Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι, VIII, 24∙ Plinius, Naturalis Historia, IV, 21. 
45 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 38∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 138-139. 
46 Φωρέμης (1970), σελ. 255. 
47Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 40, σημ. 29∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 142, σημ. 29. 
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προφανῶς προέρχεται ἀπὸ χώρο νεκροταφείου 5ου π.Φ. αἰ. τοῦ πολιτικοῦ κέντρου (Ἀθῆναι 

Διάδες, θέση Α2β΄) ἥ κάποιας κώμης τῆς ἐπικράτειας. 

 

Ἀναγνώριση καὶ ταυτίσεις τῆς θέσεως Α2΄: 

Ἡ φυσικὰ ὀχυρὴ θέση τοῦ Καστελλιοῦ Γιάλτρων ἀναγνωρίζεται γενικὰ ὡς θέση 

οἰκισμοῦ, ἐν ἡ κεραμεικὴ ποὺ ἐντοπίσθηκε ἐπιφανειακὰ σὲ ὅλη τὴν ἔκταση μέχρι τὰ 

Γιάλτρα μαρτυρεῖ «ἐκτεταμένη ἐγκατάσταση»48. Ὁ Geyer συμφωνεῖ μὲ τὸν Vischer49, ὁ 

ὁποῖος τοποθετεῖ στὸ Καστέλλι Γιάλτρων τὴν πόλη Ἀθῆναι Διάδες50, διαφωνῶντας μὲ τὸν 

Ulrichs51, ὁ ὁποῖος συγχέει τὴν πόλη Δῖον μὲ τὴν πόλη Διάδες, ποὺ θεωρεῖ ὅτι εἶναι μία καὶ ἡ 

αὐτή, τοποθετῶντας την σὲ ἄλλη θέση, καὶ ἀναγνωρίζοντας στὴν θέση τοῦ καστελλίου 

Γιάλτρων τὴν ἀρχαῖα Περιάδα. Ὁ Geyer πιστεύει ὅτι ὀρθῶς ὁ Ulrichs θεωρεῖ τὴν θέση 

αὐτὴν θέση ἀρχαίας πόλεως (οἰκισμοῦ καὶ πολιτικοῦ κέντρου), ἀλλὰ πιστεύει ὅτι τὸ 

Περιάδα προέρχεται ἀπὸ παρανόηση τοῦ τράβωνα52. Ἐκεῖ (κοντὰ στὸ χωριὸ Γιάλτρα) 

φαίνεται νὰ τοποθετεῖ καὶ οἱ Oberummer53 καὶ Υουριώτης54 τὴν πόλη Διάδες Ἀθῆναι, (ἅν καὶ 

ἡ διατύπωση «στὴ δυτικὴ παραλία τοῦ Κηναίου» μπερδεύει.) 

 

Λεκάνη Φερσονησιοῦ (Λεκάνη ΠΒ Ι΄) 

Α3: Φερσονήσι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση 10 χμ. ΒΔ τῆς Αἰδηψοῦ. Πρόκειται γιὰ λόφο ὑψ. 30 μ. περίπου, 

στὸ στενότερο σημεῖο τῆς χερσονήσου τοῦ Κηναίου, στὸν ἰσθμό, ποὺ ἔχει ὁρατότητα πρὸς 

Β, στὸν πορθμὸ τῶν Ὠρεῶν, τὴν Υθιώτιδα καὶ τὸν Παγασητικὸ κόλπο. ὲ κάθε πλευρά του 

ἔχει ἀμμώδη παραλία. Μὲ ἐξαίρεση τὸ κρυφολιμάνι 3 χμ. Δ τοῦ Φερσονησιοῦ, δὲν 

ὐπάρχουν ἄλλα ἀγκυροβόλια ἥ ἀμμώδεις παραλίες ὅπου θὰ μποροῦσαν νὰ προσεγγίσουν 

σκάφη μεταξὺ Λιχάδας καὶ Φερσονησιοῦ στὴ βόρεια ἀκτὴ τῆς Εὔβοιας. Πρὸς Α τὸ πιὸ 

κοντινὸ ἀγκυροβόλιο εἶναι ὁ Ἁγιόκαμπος. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῆς θέσεως: Ἀναφέρεται ὅτι ἕνας ἀρχαῖος τοῖχος διασχίζει τὸ 

ὕψωμα ἀνάμεσα στὶς δύο παραλίες καὶ ἴχνη κτισμάτων στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου. τὸ 

Φερσονήσι οἱ Κατάκης καὶ Νικολόπουλος ἀναφέρουν τὴν ἀνεύρεση ΠΓ κεραμεικῆς55. Ὁ 

Davies βρῆκε ἕνα ἀνδρικὸ εἰδώλιο ΓΕ ἐποχῆς, πιθανὴ ἀρχαϊκὴ καὶ ἀσφαλῆ κλασσικὴ 

κεραμεική56. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Ὁ Davies ἀναγνωρίζει τὴν θέση ὡς μεγάλη 

κλασσικὴ ἐγκατάσταση καὶ πιστεύει ὅτι μπορεῖ νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὴν ἀρχαία πόλη 

Ἐλύμνιον57. 

 

 

                                                 
48Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 37∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 137. 
49 Vischer, σελ. 659. 
50 τράβωνος Γεωγραφικὰ Φ, 446∙ τέφανος Βυζάντιος στὴν λέξη Ἀθῆναι Διάδες. Παράβαλε Εὐσέβιος, Εἰς 

Σύγγελον, 290, 8 (Dindorff). 
51 Ulrichs (1864), ΙΙ, σελ. 236. 
52 Geyer (1962), σελ. 109-111. 
53 Oberummer, RE, τ. ΙΙ2, σ. 2021-2022. 
54 Υουριώτης (1970), σελ. 280-281, καὶ σημ. 542-547 . 
55 Κατάκης-Νικολόπουλος (2010), σελ. 57. 
56 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 38-39∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 139∙ Philippson (1951), σελ. 571∙ 

υριόπουλος (1995), σελ. 1364. 
57  Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 38-39∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 139 καὶ Davies, σελ. 242. 
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Περιοχὴ ΠΑΓ΄: Περιοχὴ ΒΔ τῆς περιοχῆς ΠΑΒ΄. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Ἡ λεκάνη αὐτὴ βρίσκεται ΒΔ τῆς περιοχῆς ΠΑΒ΄ καὶ Β-ΒΑ τῆς περιοχῆς ΠΑΑ΄. 

Πρόκειται γιὰ μία μικρὴ λεκάνη ἐκτάσεως 10 περίπου τ.χμ., ποὺ ἀποστραγγίζεται πρὸς τὰ 

Β-ΒΔ, πρὸς τὴν πλευρὰ δηλαδὴ τοῦ διαύλου τῶν Ὠρεῶν.  

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΑΓ΄: Μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἀρχαῖες θέσεις 

στὴν λεκάνη ΠΑΓ΄. 

 

ΠΑΔ΄: Περιοχὴ Αἰδηψοῦ-Λουτρῶν Αἰδηψοῦ. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Ἡ περιοχὴ αὐτή, συνολικῆς ἔκτασης περίπου 22 τ.χμ., ποὺ εἶναι και ἡ κυρίως περιοχὴ 

τῆς Αἰδηψοῦ, ἀποστραγγίζεται Ν-ΝΔ πρὸς τὸν ὁμώνυμο ὅρμο καὶ πρὸς τὸν Βόρειο Εὐβοϊκὸ 

κόλπο. Σὸ φυσικὸ ὅριο μὲ τὴν περιοχὴ ΠΑΒ΄ πρὸς Δ συνιστᾷ ἡ Χηλορράχη (110 μ.), ἡ ὁποία 

χωρίζει τὴν χερσόνησο τῆς Λιχάδας ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Εὔβοια. 

 

Α4α΄: Αἰδηψὸς (χωριό): 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ τῆς περιοχῆς ΠΑΔ΄, ποῦ κεῖται 9 χμ. Α-ΝΑ τοῦ Φερσονησιοῦ. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Κοντὰ στὴν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ ἀναφέρονται λείψανα 

ρωμαϊκῶν λουτρῶν, ἀρχαῖο κτίσμα μὲ θολωτὴ στέγη, μαρμάρινες ἐνεπίγραφες πλάκες58 

καὶ ἰωνικὸ κιονόκρανο59. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Πρόκειται ἴσως γιὰ θέση ὅπου ὑπῆρχε βαλανεῖο 

κατὰ τοὺς ῥωμαϊκοὺς χρόνους. 

 

A4β΄: Κουμπὶ Αἰδηψοῦ:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση παραλιακὴ, λίγα χμ. ἀπὸ τὴν Αἰδηψό. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῆς θέσεως: τὴν προΐστορικὴ αὐτὴ θέση τὰ μόνα εὑρήματα 

τῶν ἱστορικῶν χρόνων ποὺ ἀναφέρονται εἶναι μαρμάρινες ἐνεπίγραφες στῆλες, 

ἐντοιχισμένες στὸν ναΐσκο τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου60. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Ἴσως τὰ ἀναφερόμενα λείψανα προέρχονται ἀπὸ 

τὴν γύρω περιοχὴ καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν θέση ὅπου βρέθηκαν. 

 

Α4β΄: Β τῶν Λουτρῶν Αἰδηψοῦ:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση στὴν παράκτια πεδιάδα Β τῆς πόλεως Λουτρῶν Αἰδηψοῦ.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῆς θέσεως: Ἀπὸ αὐτὴν τὴν θέση φαίνεται ὅτι προέρχεται 

ἐνεπίγραφη ἐπιτύμβια στήλη ποὺ φέρει ἀνάγλυφο ἐφήβου ἥ ἀθλητοῦ ποὺ κρατάει 

στλεγγίδα καὶ ἱμάτιον, χρονολογούμενη στὸν 4ο αἰ. π.Φ. 61 ὲ ἀγροικία ἀριστερὰ τῆς 

ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ πρὸς Φαλκίδα ἔχει βρεθεῖ μεγάλο βάθρο ἀγάλματος. Ἔχει ἐπίσης 

διαπιστωθεῖ ἐκτεταμένο νεκροταφεῖο ρωμαϊκῶν χρόνων 62.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Πρόκειται γιὰ χῶρο ἀρχαίου νεκροταφείου 

ΤΚΛ-ΡΨ ἐποχῆς. 

                                                 
58 ΙG XII, 9, 1234, 1235,1240. 
59 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 39, σημ.25∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 140, σημ. 25. 
60 Παπαβασιλείου (1907), σελ. 15-18. 
61 Παπαβασιλείου (1907), σελ. 14 καὶ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995), σελ. 50. 
62 Δαβάρας (1965), σελ. 256. 
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Α4γ΄: Λουτρὰ Αἰδηψοῦ: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Παραθαλάσσια σύγχρονη κωμόπολη, στὸ ΝΑ ἄκρο τοῦ ὅρμου 

Αἰδηψοῦ. τὴ θέση αὐτὴν ἀναβλύζουν ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα θερμὲς θειοῦχες πηγὲς, τὸ νερὸ 

τῶν ὁποίων εἶναι κατάλληλο γιὰ ἱαματικὰ λουτρά. Tόσο κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ὅσο καὶ 

σήμερα, ὑπάρχουν ἐγκαταστάσεις ἱαματικῶν λουτρῶν.  Οἱ θερμὲς πηγὲς σχετίζονται μὲ 

τὴν ἡφαιστειογενῆ φύση τοῦ ἐδάφους63. Ὁ τράβων ἀναφέρει ὅτι οἰ πηγὲς τῆς Αἰδηψοῦ 

ἦταν ἀφιερωμένες στὸν Ἡρακλῆ64, χαρκτηρίζονται ὅμως ἀπὸ τὸν 5ο π.Φ αἰώνα καὶ ὡς 

ἐλλοπικαὶ65. 

 
Λουτρὰ Αἰδηψοῦ: φωτ. ἀπὸ ἀνατολικὰ πρὸς δυτικά. Διακρίνεται ὁ ὅρμος τῆς 

Αἰδηψοῦ-Γιάλτρων καὶ ἀπέναντι ἡ χερσόνησος τοῦ Κηναίου. τοὺς πρόποδες τοῦ 

βουνοῦ τοποθετεῖται ἡ ἀρχαία πόλη Διάδες Ἀθῆναι.  

 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῆς θέσεως: Ἔχει ἀνασκαφεῖ τμῆμα τοῦ τείχους τῆς 

ἑλληνιστικῆς πόλεως, κατεσκευασμένο κατὰ τὸ ἰσοδομικὸ σύστημα. Σμήματα τοῦ τείχους 

ἔχουν ἀνασκαφεῖ καὶ σὲ ἄλλα οἰκόπεδα κοντὰ στὸ λιμάνι66. Κοντὰ στὸ λιμάνι ἔχουν 

ἀνασκαφεῖ τοῖχοι κατεσκευασμένοι ἀπὸ μεγάλους λιθοπλίνθους ποὺ σχετίζονται μὲ 

κλασσικὰ καὶ ἑλληνιστικὰ ὄστρακα67. Ἔχουν ἐπίσης ἀνασκαφεῖ τμήματα ῥωμαϊκῶν 

τοίχων, σχετιζόμενα μὲ κεραμεική τῆς περιόδου68. Ἀρκετοὶ κεραμοσκεπεῖς τάφοι καὶ 

διεσκορπισμένο ἀρχιτεκτονικὸ ὑλικὸ ἔχουν ἐντοπισθεῖ στὸ βόρειο τμῆμα τῆς σύγχρονης 

κωμοπόλεως. Ὁ άμψων ἐκτιμᾷ ὅτι ἡ ἀρχαία πόλη ἐκτεινόταν στὴν περιοχὴ γύρω ἀπὸ 

τοὺς ἀναβαθμοὺς ποὺ φθάνουν ὣς τὴν θάλασσα, ὅτι τὸ βόρειο ὅριό της ἴσως ἦταν τὸ ρέμα 

ποὺ διασχίζει τὸν σύγχρονο οἰκισμό, ἐν τὰ νεκροταφεῖα ἐκτείνονται στὴν ἄλλη πλευρὰ 

τοῦ ποταμοῦ69. 

Ἔχουν κατὰ καιροὺς ἀνασκαφεῖ ρωμαϊκὰ κτίρια καὶ βαλανεῖα σὲ διάφορα σημεῖα τῆς 

κωμοπόλεως70. ὲ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ, τὸ ὁποῖο λειτούργησε μέχρι τὸν 2ον μ.Φ. αἰ., 

                                                 
63 Ἀριστοτέλους Μετεωρολογικά, ΙΙ, 8. 
64 Δαβάρας (1965), σελ. 256∙ Υουσάρας (1964), σελ. 93-94∙ Υουριώτης (1970), σελ. 281-282∙ Michaud (1970), σελ. 

1094∙ Μπελλάρας (1940), σελ. 12-14∙ τράβων, Γεωγραφικά, ΙΦ, 425∙ Φ, 445. 
65 Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι,V, III, 24∙ Plinius, Naturalis Historia IV, 21. Βλέπε ἐπίσης:  Geyer (1962), σελ. 100-102.  
66 απουνᾶ-ακελλαράκη (1984), σελ. 126 καὶ τῆς ἴδιας (1987), σελ. 201-3∙ French (1991-2), σελ. 333∙ τοῦ ἴδίου 

(1993-4), σελ. 38. 
67 Tomlison (1995-6), σελ. 21. 
68 AR 2000-2001, σελ. 61∙ Whitley (2003-2004), σελ. 413-414.  
69 άμψων (1982), σελ. 175∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 197 (οἰκόπεδο 107, Σ. Πάλα). 
70 Λιάγκουρας (1967), σελ. 260-2∙ Michaud (1970), σελ. 1094∙ Μπελλάρας (1940), σελ. 12-14, τράβων Θ΄, 426∙ 

απουνᾶ-ακελλαράκη (1984), σελ. 126∙ τῆς ἴδιας (1987), σελ. 201-203∙ French (1991-2), σελ. 333∙ τοῦ ἴδιου 

(1993-4), σελ. 38∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1996), σελ. 307∙ Blackman (1998-1999), σελ. 58∙ τοῦ ἴδιου (2000-

2001), σελ. 316. Ο ύλλας είχε περάσει ἀπὸ τὴν λουτρόπολη γιά θεραπευτικοὺς σκοπούς. Γιὰ τὰ εὑρήματα 
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βρέθηκαν πολλὲς ἐπιγραφὲς μὲ ψηφίσματα τῆς «βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τῶν 

Ἑστιαιῶν» πρὸς διάφορους Ρωμαίους αὐτοκράτορες71. Ἐπιγραφὲς ποὺ βρέθηκαν 

στὴν Αἰδηψὸ ἔχουν δημοσιευθεῖ στὸ IG72. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Ὅλοι οἱ ἐρευνητὲς συμφωνοῦν ὅτο πρόκειται 

γιὰ τὴν θέση τοῦ οἰκισμοῦ - λουτροπόλεως τῆς ἀρχαίας Αἰδηψοῦ, ὅπως φαίνεται 

ἀπὸ τὴν φύση τῆς θέσεως (θερμὲς πηγὲς) καὶ τὰ εὑρήματα. Ὁ Υουσάρας εἶχε 

συνδυάσει τὴν ὀνομασία ἐλλόπια ὕδατα μὲ τὴν ἀρχαία πόλη Ἐλλοπία, ποὺ 

τοποθετεῖται ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἱστιαίας 73. 

 

Α4΄ Ἀδιευκρίνιστα:  

Ἀπὸ τὴν Αἰδηψὸ προέρχεται τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν 34 ἄγαλμα τοῦ Μουσείου 

Φαλκίδας74. 

Ὁ Ῥήγας Υερραῖος εἶχε δημοσιεύσει στὴν χάρτα του ἕνα χαμένο σήμερα νόμισμα μὲ 

τὴν ἐπιγραφὴ Αἰδηψίων75. 

 

Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως Α4΄:  

Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὶς ἐπιγραφὲς76 καὶ τὶς ἀναφορὲς τῶν ἀρχαίων συγγραφέων, 

ἀναγνωρίζουμε στὴ θέση αὐτὴν τὴν θέση τῆς ἀρχαίας Αἰδηψοῦ, στὸ ὄνομα τῆς ὁποίας 

γίνεται ἀναφορὰ κυρίως ἀπὸ συγγραφεῖς ΕΛ καὶ ΡΨ περιόδου77. Ὁ ἀρχαῖος οἰκισμὸς 

ὑφίσταται σίγουρα ἀπὸ τὴν κλασσικὴ μέχρι τὴν ρωμαϊκὴ ἐποχὴ στὴν περιοχὴ τῶν 

ἀναβαθμῶν μέχρι τὸ λιμάνι, καὶ Β μέχρι τὸ ρέμα, ὅπου θὰ ἔφθαναν τὰ ὅρια του.  Σὰ ὅρια 

τῆς ΕΛ Αἰδηψοῦ εἶναι ἀκόμη πιὸ σαφῆ στὰ σημεῖα ὅπου ἔχει ἀνασκαφεῖ τὸ τεῖχος αὐτῆς 

τῆς ἐποχῆς. Κατὰ τὴν ρωμαϊκὴ ἐποχὴ κτίσθηκαν βαλανεῖα στὴν πόλη, ὅπου διοχετευόταν 

τὸ θειοῦχο νερὸ τῶν θερμῶν πηγῶν. Βόρεια βρίσκονται τὰ νεκροταφεῖα ὅλων τῶν 

προαναφερεισῶν περιόδων.  

 

Περιοχὴ ΠΑΕ΄: Περιοχὴ Ἡλίων: 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Α τῆς περιοχῆς ΠΑΔ΄ βρίσκεται ἡ ὅμορή της ὀρεινὴ λεκάνη ΠΑΕ΄, ὅπου τὸ χωριὸ Ἥλια 

καὶ ἡ σὲ ὑψόμετρο 380 μ. μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, συνολικῆς ἐκτάσεως 22 τ.χμ. Ἡ λεκάνη 

σχηματίζεται στὶς νότιες κλιτύες τοῦ Σελεθρίου ὄρους καὶ ἀποστραγγίζεται Ν στὸ Β. 

Εὐβοϊκὸ κόλπο.  

                                                                                                                                                                            
βλ. Φωρέμης (1973), σελ. 303∙ άμψων (1982), σελ. 175∙ Δαβάρας (1965), σελ. 256∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1995), σελ. 16. 
71Φρονολογοῦνται στὰ χρόνια τοῦ Ἁδριανοῦ, επτιμίου εβήρου, Αὐγούστου Κωνσταντίνου ἥ Καρακάλλα. 

Βλ. Παπαβασιλείου (1907), σελ. 1-18 καὶ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)Β΄, σελ. 16, 53 καὶ 95-96. 
72 IG, IX, Aedepsus, ἀρ. 1232 – 1241. 
73 Υουσάρας (1964), σελ. 93-94. χετικὰ μὲ τὸν Ἔλλοπα καὶ τὴν Ἐλλοπία βλέπε ἐπίσης: Wellmann, RE,l. λ. 

Ἐλλοπία, Ἔλλωψ, τ. 5, 2, 1, σ. 2438 καὶ Philippson, RE, τ. 5, 2, σ. 2437-2438.. 
74 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 51 καὶ 53. 
75 Βρανόπουλος (1995), σελ. 73-4.  
76 Παπαβασιλείου (1907), σελ. 1-18 καὶ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)Β΄, σελ. 16, 53 καὶ 95-96∙ IG, IX, Aedepsus, 

ἀρ. 1232 – 1241. 
77 Καλλίμαχος, ἀπ. 236, στ. 2∙ Ἀριστοτέλης, Μετεωρολογικὰ ΙΙ, 8∙ Σχόλια Ἀλεξάνδρου Υιλ. στὸν Ἀριστοτέλη 

(ὅ.π.) ∙Δημήτριος, ἀπ. 2∙ τράβων, Γεωγραφικὰ ΙΦ, 425∙ Φ, 445∙ Πλούταρχος Βίοι Παράλληλλοι: Σύλλας, 26, 3∙ 

Συμποσιακά, IV, 612 c καὶ ἑξῆς∙ Περὶ Φιλαδελφίας, 478a-492b∙ ἀποσπάσματα στὸ Jacoby F 2a, 81, F ἀπ. 65∙ 

Ἡρωδιανός, Περὶ καθολικῆς προσωδίας, ΙΙΙ, 1∙ Ἀθήναιος, Δειπνοσοφισταὶ 3, 3∙ Υιλολογικὲς πηγὲς γιὰ τὴν 

ἀρχαῖα Αἰδηψό: Βλ. Υουριώτης (1970), σελ. 281-282. 
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β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΑΕ΄. 

Α5΄: Ἥλια: Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἡ μονὴ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου βρίσκεται 8 χμ. περίπου Α τῶν Λουτρῶν 

Αἰδηψοῦ σὲ ὑψόμετρο περίπου 380 μ.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀρχαῖα λείψανα ἀναφέρονται κοντὰ στὸ μοναστῆρι τοῦ Ἁγ. 

Γεωργίου ἀπὸ τὸν Bursian78 καὶ τὸν Κirsten79.  

 

 
Μοναστήρι Ἁγίου Γεωργίου Ἥλια. 

 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Σὰ ἀρχαῖα λείψανα συνδέονται80 μὲ τὴν 

παράδοση ὑπάρξεως ἱεροῦ καὶ μαντείου τοῦ Σελινουντίου Ἀπόλλωνος, τὸ ὁποῖον ὁ 

τράβων81 τοποθετεῖ στὶς Ὀροβίες.82 Οἱ πηγὲς κοντὰ στὸ μοναστήρι θὰ εὐνοοῦσαν τὴν 

ἵδρυση ἱεροῦ ἀφιερωμένου στὸν Ἀπόλλωνα κατὰ τὴν ἀρχαιότητα. 

 

Περιοχὴ ΠΑΣ΄: Περιοχὴ Ἁγίου Αἰδηψοῦ. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Ἡ περιοχὴ αὐτὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν λεκάνη ἐκτάσεως περίπου 35 τ.χμ., ποὺ 

σχηματίζεται στὶς ΒΔ κλιτύες τοῦ Σελέθριου καὶ ἀποστραγγίζεται ΒΔ στὸ δίαυλο τῶν 

Ὠρεῶν. 

β) Ἀρχαιολογικὲς θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΑΣ΄. 

 

Α6΄: Ἅγιος Αἰδηψοῦ:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πρόκειται γιὰ χωριὸ 6 περίπου χμ. Β-ΒΑ τῶν Λουτρῶν Αἰδηψοῦ.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: ὲ ἕνα κτῆμα83 βρέθηκαν ἀρχιτεκτονικὰ μέλη κτιρίου, τὰ 

ὁποῖα κατὰ τὴν ἐκτίμηση τοῦ άμψων μετφέρθηκαν ἀπὸ ἀλλοῦ. Μέσα στὸ χωριὸ 

βρέθηκε κορινθιακὸ κιονόκρανο84. 

                                                 
78 Βursian (1858), σελ.151∙ Βursian (1872), II 421, σημ. 2. 
79 Philippson (1951), I2, σελ. 572, σημ. 1. 
80 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 39, σημ.25∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 140, σημ. 25. 
81 τράβωνος Γεωγραφικά, ΙΦ, 405 καὶ Φ, 445. 
82 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 39, σημ. 25 καὶ σελ. 46-49∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 140, σημ. 25 καὶ σελ. 153-

157∙ Geyer (1962), σελ. 106-107. 
83 Ἰδιοκτησία Δ. Μαρινᾶ. 
84 τὴν αὐλὴ τοῦ Γ. Ἀλεξίου. Βλ. άμψων (1982), σ. 176 καὶ σύντομη ἀναφορὰ στὸ: Tomlison (1995-6), σελ. 21. 
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταυτίσεις τῆς θέσεως: τὴν λεκάνη αὐτὴν δὲν ὑπάρχουν βέβαιες 

ἐνδείξεις κατοίκησης κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, ἄρα δὲν μποροῦμε νὰ μιλήσουμε μετὰ 

βεβαιότητας γιὰ ἀρχαιολογικὲς θέσεις. ίγουρα αὐτὴ ἡ λεκάνη θὰ ἀνῆκε στὴν χώρα 

γειτονικῆς κώμης καὶ στὴν εὐρύτερη ἐπικράτεια τῆς Ἱστιαίας. 

 

Α6α΄: Νησιώτισσα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἀκρωτήριο 4 περίπου χμ, Β τοῦ Ἁγίου Αἰδηψοῦ. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Α τοῦ ἀκρωτηρίου, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ νησάκι Μοναστήριον, 

στὴν ἀκτή, ὑπάρχουν κατάλοιπα ἀρχαίου μώλου κτισμένου μὲ λιθοπλίνθους85, τάφων καὶ 

ῥωμαϊκοῦ κτιρίου ἀριστερὰ τοῦ δρόμου πρὸς Ἅγιο Ἰωάννη86. κωρία ποὺ ἐπισημάνθηκε ἐδῶ 

ἐκτιμᾶται ὅτι μᾶλλον προέρχεται ἀπὸ βενετσιάνικα ὀρυχεῖα μολύβδου87. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: ίγουρα στὴν ἀκτὴ ὑπῆρχε ἀγκυροβόλιο κατὰ τὴν 

ἀρχαιότητα88. Ἡ θέση γειτνιάζει μὲ τὴν ἀμέσως Α κειμένη θέση τοῦ Νέου Πύργου, ὅπου τὰ 

νεκροταφεῖα ΚΛ-ΡΨ ἐποχῆς89 Α κειμένου οἰκισμοῦ. 

 

Α6δ΄: Ἁγιόκαμπος: Μάρμαρα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφὴ θέσεως: Σὸ χωριὸ Ἁγιόκαμπος βρίσκεται 3 περίπου χμ. Δ τοῦ 

Νέου Πύργου, 2 χμ. ΝΔ τοῦ ἀκρωτηρίου Νησιώτισσα, παρὰ τὴν ἀκτή. Ἡ θέση 

Μάρμαρα βρίσκεται σὲ ἀπόσταση 200-300 μ. ἀπὸ τὸ λιμάνι τοῦ χωριοῦ.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐκεῖ σὲ ἕναν ἐλαιώνα ἐντοπίσθηκαν τμήματα 

λιθοπλίνθων, κεραμίδων καὶ κεραμεική. (Δὲν τὰ χρονολογεῖ ὁ άμψων) 90. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Σὰ στοιχεῖα δὲν ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ 

κατανοήσουμε τὴν χρήση τοῦ χώρου.  

 

Περιοχὴ ΠΑΖ΄: Περιοχὴ Ἱστιαίας. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Πρόκειται γιὰ τὴν μεγάλη περιοχὴ Ἱστιαίας - Ὠρεῶν - Νέου Πύργου, ποὺ 

περιλαμβάνει καὶ ἄλλα μικρότερα χωριὰ ὅπως ὁ Σαξιάρχης, ἡ Καστανιώτισσα, οἱ 

Καματριάδες, τὰ ήμια, τὸ Κυπαρίσσιον, ὁ Βουτᾶς, ἡ Μονοκαρυὰ καὶ ἡ Κάτω Μονοκαρυά, ὁ 

Ἅγιος Γεώργιος Ἱστιαίας καὶ ἡ Νέα ινασός. Πρόκειται  γιὰ μία μεγάλη λεκάνη ἐκτάσεως 

145 τ.χμ. ποὺ διαρρέεται ἀπὸ τὸν Ξηροπόταμο καὶ ἀποστραγγίζεται ΒΔ στὸ δίαυλο τῶν 

Ὠρεῶν. Ὁ Ξηροπόταμος ταυτίζεται μὲ τὸν ἀρχαῖο Κάλλαντα91.  

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΑΖ΄. 

Α6β1΄: Νέος Πύργος Ὠρεῶν:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πρόκειται γιὰ παραθαλάσσιο χωριό, τὸ ὁποῖο κεῖται 4 χμ. ΒΑ τοῦ 

Ἁγίου. 

                                                 
85 Διαστάσεις λιθοπλίνθων: 0,75 Φ 0,30 Φ 0,30 μ. 
86 Pace-Pernier (1921), σελ. 273∙ Philippson (1951), σελ. 573-575 καὶ 542∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 41∙ Sackett 

καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 143. 
87 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 41∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 143. 
88 Ὁ λιμενοβραχίονας βέβαια δὲν χρονολογεῖται. 
89 Βλ. θέσεις Α6β1΄, σημ. 113-114, Α6γ1΄σημ. 119-121 καὶ Α6γ3΄, σημ. 125. 
90 άμψων (1988-9), σελ. 164. 
91 τράβωνος Γεωγραφικὰ Φ, 446∙ T. Livius, Αb Urbe condita, XXVIII, 5 καὶ ἑξῆς. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴν παραλία τοῦ χωριοῦ Νέος Πύργος Ὠρεῶν βρέθηκε 

μαρμάρινη γυναικεία κεφαλή, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ ἀνάγλυφο ποὺ πιθανῶς 

μπορεῖ νὰ χρονολογηθεῖ στὸν 4ο αἰώνα π.Φ.92 καὶ τμῆμα μαρμάρινης λεκάνης 

περιρραντηρίου. Ἀπὸ τὴν θέσιν αὐτὴν προέρχονται πολλὲς ἐπιτύμβιες στῆλες, 

ὁρισμένες ἀπὸ τὶς ὁποῖες φέρουν ἀνάγλυφες παραστάσεις. Ὅλες χρονολογοῦνται 

στὸν 4ο π.Φ. αἰώνα93. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Πρόκειται γιὰ χῶρο ἀρχαίου νεκροταφείου 4ου π.Φ. 

αἰ. παρακειμένου οἰκισμοῦ. 

 

Α6β2΄: Νέος Πύργος: ταφίδες:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση κοντὰ στὸ χωριὸ Νέος Πύργος.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκε κατὰ τὴν ἄροση κτήματος λίθινο γλυπτὸ 

σύμπλεγμα παριστάνον ἄνδρα νὰ παλεύει  μὲ λιοντάρι, πρώιμης ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς 

(περὶ τὸ 700 π.Φ.). Διενεργήθηκε ἀνασκαφή, ἡ ὁποία ἀπεκάλυψε κρηπίδα κτιρίου 

πρωίμων αρχαϊκών χρόνων μὲ ἡμικυκλικὸ βάθρο, ὅπου πιθανῶς ἦταν στημένο τὸ 

γλυπτό, τὸ ὁποῖο παριστάνει τὸν Ἡρακλῆ νὰ παλεύει μὲ τὸ λιοντάρι τῆ ς Νεμέας94. 

υνολικῶς ἀνασκάφηκαν στρώματα ὑστερογεωμετρικῆς ἕως ὑστεροαρχαϊκῆς 

ἐποχῆς ποὺ ἔδωσαν κεραμεική95. Κοντὰ ἐντοπίσθηκε ἐπιφανειακῶς πλῆθος πλακῶν 

καὶ ὀστράκων, τὰ ὁποῖα θεωροῦνται βέβαιες ἐνδείξεις ὑπάρξεως ἀρχαίου 

νεκροταφείου96. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Πρόκειται γιὰ τὴν θέση ἀρχαίου, πιθανότατα 

ἐξωαστικοῦ ἱεροῦ τοῦ Ἡρακλῆ, τὸ ὁποῖο πιστεύεται ὅτι ἱδρύθηκε στοὺς ΓΕ χρόνους 97. 

Ἡ θέση χρησιμοποιεῖται, πιθανῶς μὲ τὴν ἴδια λειτουργία, ἀπὸ τὴν ὕστερη 

γεωμετρικὴ ἐποχὴ μέχρι τὴν ὑστεροαρχαϊκὴ ἐποχὴ. Δὲν εἶναι βέβαιο πότε 

καταστρέφεται καὶ πότε σταματᾷ ἡ χρήση του ὡς ἱεροῦ. Πάντως ἡ ἄμεσα 

γειτνιάζουσα περιοχὴ σὲ κάποια ἐποχὴ χρησιμοποιεῖται ὡς νεκροταφεῖο. 98 

 

Α6γ΄: Νέος Πύργος: Κολώνα καὶ κοντινὲς θέσεις:  

Α6γ1΄: Κολώνα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφὴ θέσεως: Πρόκειται γιὰ λοφώδη περιοχὴ πλησίον τοῦ χωριοῦ 

Νέος Πύργος. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι βρίσκονται τὰ νεκροταφεῖα τῆς 

κλασσικῆς πόλεως τῶν Ὠρεῶν. υγκεκριμένα ἔχουν βρεθεῖ ὑστεροκλασσικοὶ τάφοι, 

ἐνεπίγραφες ἐπιτύμβιες στῆλες,99 ἐκ τῶν ὁποίων κάποιες φέρουν ἀνάγλυφη 

                                                 
92 Φωρέμης (1970), σελ. 255. 
93 άμψων (1976), σελ. 158-9. 
94 απουνᾶ-ακελλαράκη (1992), σελ. 180∙ τῆς ἴδιας (1995)ΒΙ΄, σελ. 25-6∙ Pariente (1993), σελ. 872∙ ἡμερήσιος 

τύπος τῆς 23ης/10-28ης/12ης 1992∙ BCH 124, 2, 2000, σελ. 963∙ BCH 122, 1998, Φρον., σελ. 921∙ ΑΔ 50, 1995, Φρον., 

σελ. 316 καὶ Blackman (2001-2002), σελ. 56. 
95 «Νέα» τῆς 23ης –10-1992 καὶ «Αὐριανὴ» τῆς 24ης-12-’92. Βλ. ἐπίσης French (1992-3), σελ. 40∙ Καλογεροπούλου 

(1996-7), σελ. 271-272 καὶ απουνᾶ-ακελλαράκη (1996), σελ. 308. 
96 Κτῆμα Φρ. Βαλλῆ. Βλ. Φωρέμης (1973), σελ. 303. 
97 Κατάκης-Νικολόπουλος (2010), σελ. 57-59. 
98 Βλ. σημ. 106-108. 
99 άμψων (1976), σελ. 158-159∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1989), σελ. 162∙ άμψων (1982), σελ. 174. Βλ. ἐπίσης 

Pariente (1990), σελ. 807∙ BCH 120, 3, 1996, σελ. 1293. 
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παράσταση100 καὶ κάποιες χρονολογοῦνται στὸν 3ο π.Φ. αἰώνα101, καὶ τάφοι ὕστερων 

ρωμαϊκῶν καὶ χριστιανικῶν χρόνων, γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ὁποίων ἔχουν 

χρησιμοποιηθεῖ πώρινες πλάκες καὶ στῆλες ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὰ νεκροταφεῖα 

τοῦ 4ου καὶ 3ου π.Φ. αἰ.102 Ἐδῶ ἔχουν ἐντοπισθεῖ λείψανα ῥωμαϊκῆς ἀγροικίας 103 καὶ 

ἄλλων κτιρίων, κεραμεικὴ ῥωμαϊκῶν χρόνων, καθὼς καὶ τμῆμα μυλόλιθου.  

 

 
Παραλία Νέου Πύργου Ὠρεῶν. (www.diakopes.gr) 

 

ὲ ἀπόσταση 200μ. Δ τῆς Κολώνας ἐντοπίστηκαν λείψανα κτιρίου κτισμένου μὲ 

πωρολίθους καὶ τμῆμα περιρραντηρίου 104. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Πρόκειται γιὰ χῶρο ἀρχαίου νεκροταφείου 

παρακειμένου οἰκισμοῦ, ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν 4ου π.Φ. αἰ. μέχρι τοὺς ῥωμαϊκοὺς105 

χρόνους. 

 

Α6γ2΄: Κολώνα: Ἁλώνι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφὴ θέσεως: Πρόκειται γιὰ λόφο ποὺ ἀπέχει 400 μ. ἀπὸ τὸ λόφο 

Κολώνα, κοντὰ στὸ χωριὸ Ὠρεοί.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ λόφο ἀνασκάφηκε πήλινος ὑδρευτικὸς ἀγωγός, ποὺ 

μετέφερε νερὸ στὴν ἀρχαία πόλη τῶν  Ὠρεῶν106. 

 

Α6γ3΄: Κολώνα: Εἰκονοστάσι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφὴ θέσεως: Θέση κοντὰ στὴν θέση Κολώνα.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴ θέση αὐτὴν βρέθηκαν ἐνεπίγραφες ἐπιτύμβιες 

στῆλες ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς107. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Πρόκειται γιὰ χῶρο νεκροταφείου ποὺ ἦταν 

ἐν χρήσει κατὰ τοὺς ῥωμαϊκοὺς χρόνους.  

                                                 
100 Φωρέμης (1973), σελ. 302-303∙ ΑΑΑ, 5, 1972, σελ. 227 καὶ ἑξῆς∙ Φωρέμης (1970), σελ. 255. 
101 Μulliez (2009-2010), σελ. 86. 
102 Φωρέμης (1973), σελ. 302-3. 
103 ΑΔ 37, Φρον. σελ. 174∙ ΑΑΑ, 5, 1972, σελ. 227-230. Βλέπε ἐπίσης French (1990-91), σελ. 39. 
104 άμψων (1982), σελ. 176. Βλ. καὶ Pariente (1990), σελ. 807. 
105 καὶ χριστιανικοὺς χρόνους. 
106 άμψων (1975)Α΄, σελ. 148∙ Cattling (1983-4), σελ. 17. 
107 άμψων (1982), σελ. 174-175. 

http://www.diakopes.gr/
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Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως Α6γ΄:  

τὴ θέση Κολώνα τοῦ χωριοῦ Νέος Πύργος καὶ στὶς κοντινὲς θέσεις γύρω ἀπὸ αὐτήν, 

βρίσκεται ἕνα ἀπὸ τὰ νεκροταφεῖα παρακείμενου ἀρχαίου οἰκισμοῦ, ὁ ὁποῖος κεῖται Α 

(Ὠρεοὶ, θέσεις Α6ε1΄-Α6ι΄). Ἡ χρήση τοῦ νεκροταφείου, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ μέχρι 

στιγμῆς εὐρήματα, ἀρχίζει στὴν ὕστερη κλασσικὴ ἐποχὴ (4ος αἰώνας π.Φ.) καὶ συνεχίζεται 

ἡ χρήση τους μέχρι τὴν ὕστερη ἀρχαιότητα. 

 

Α6ε΄-Α6ιβ΄: Ὠρεοί: 

Α6ε1΄: Κάτω Ὠρεοί: 108 

Ι) Υυσικὴ περιγραφὴ θέσεως: Παραθαλάσσιο χωριὸ 1 περίπου χμ. ΒΑ τοῦ χωριοῦ 

Νέος Πύργος. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐντὸς παραλιακοῦ οἰκοπέδου ἔχουν ἐντοπισθεῖ τοῖχοι 

ποὺ βρίσκονται μέσα σὲ ἀργιλώδη λάσπη καὶ νερὸ, κεραμεικὴ 4 ου π.Φ. αἰ. καὶ 

ῥωμαϊκῶν χρόνων, καθὼς καὶ τοῖχοι ποὺ προχωροῦν μέσα στὴ θάλασσα. Οἱ 

ἀνασκαφεῖς ἐκτιμοῦν ὅτι οἱ τοῖχοι αὐτοὶ ἀνῆκαν σὲ παράκτιο τεῖχος ἥ λιμενικὴ 

ἐγκατάσταση109. 

τὸν σύγχρονο οἰκισμὸ ἔχει ἀνασκαφεῖ ὑστεροκλασσικὴ οἰκία καὶ  στὸν ἴδιο 

χῶρο ἔχει ἀνεσκαφεῖ οἰκία πρώιμων ῥωμαϊκῶν χρόνων μὲ βοτσαλωτὰ δάπεδα110. ὲ 

ἄλλο οἰκόπεδο διαπιστώθηκαν τοῖχοι σημαντικοῦ κτιρίου, τμῆμα ἀρχαίας ὁδοῦ καὶ 

στρῶμα καταστροφῆς ἀρχῶν 3ου π.Φ. αἰώνα111. ωστικὴ ἀνασκαφὴ ἔφερε στὸ φῶς 

τμῆμα ἀρχαίας ὁδοῦ, ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι ὁδηγοῦσε ἀπὸ τὴν ἀκρόπολη στὸ λιμάνι, 

καθὼς καὶ ἐγκατάσταση ΕΛ χρόνων112. ὲ ἄλλο οἰκόπεδο ἀνασκάφηκε τμῆμα 

κεραμεικοῦ ἐργαστηρίου μὲ δύο κεραμευτικοὺς κλιβάνους καὶ δύο φάσεις. Ἡ 

ἀρχαιότερη ἀνῆκε στὸν 3ο π.Φ. αἰώνα καὶ ἡ δεύτερη στὸν 2ο μὲ ἀρχὲς 1ου π.Φ. 

αἰώνα113. Ἐπίσης 100μ. Δ τῆς ἀκροπόλεως βρέθηκε κτιριακὸ συγκρότημα, 

ἀποχετευτικὸς ἀγωγὸς καὶ κεραμεικὴ τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα114. Ἀκόμα, στὴ Β πλευρὰ τοῦ 

λιμανιοῦ βρέθηκε καὶ ἀνεσύρθηκε ἀπὸ τὴν θάλασσα ἄγαλμα μαρμάρινου ταύρου 

ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς115. 

τὴν θέση αὐτὴ ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἥ βρεθεῖ σὲ ἀνασκαφὲς ἐπιτύμβιες στῆλες 4ου 

αἰ. π.Φ.116, ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς117. 

                                                 
108 Ἑλληνιστικὸ βοτσαλωτὸ δάπεδο μὲ παράσταση Σρίτωνος (3ου π.Φ. αἰώνα). 
109 απουνᾶ-ακελλαράκη (1984), σελ. 125. 
110 Οἰκόπεδα Υ. Φρονοπούλου καὶ Β. Παναγιωτοπούλου. απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)Α΄, σελ. 316, βλ. ἐπίσης 

BCH 124, 2, 2000, σελ. 963∙ Blackman (2000-2001), σελ. 63∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1996), σελ. 306-7. Πλησίον 

τῶν οἰκιῶν 4ου καὶ 3ου π.Φ. αἰ., ἐντὸς τῶν ἴδιων οἰκοπέδων, βρέθηκε λιθόκτιστη κατασκευὴ πρωίμων 

βυζαντινῶν χρόνων, ὅπου ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ἀρχιτεκτονικὸ ὑλικὸ τῶν οἰκιῶν αὐτῶν καὶ ἐπιτύμβια 

στήλη 4ου π.Φ. αἰ.  
111 τὸ οἰκόπεδο Ε. Κατσούλα. Βλ. απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)Α΄, σελ. 316 καὶ τῆς ἰδίας (1996), σελ. 307. 

Ἐπίσης: Κατάκης (1997), σελ. 410-412. 
112 τὸ οἰκ. Μιχελάκου. ΑΔ, τ. 52, 1997, Φρον., 410-418. Βλ. ἐπίσης: BCH, 2003, τ. 127, 2, σελ. 1021-1022. 
113 Κατάκης (1997), σελ. 412-413. Πρόκειται γιὰ τὸ οἰκόπεδο Μ. Μιχελάκου (ΟΣ 12) ποὺ κεῖται Ν τοῦ οἰκοπέδου 

Ε. Κατσούλα ΟΣ 11). τὴν ἴδια ἀνασκαφὴ βρέθηκαν καὶ νομίσματα Ἱστιαίας (338- τέλος 3ου αἰώνα π.Φ., 

Κοινοῦ  τῶν Εὐβοέων 191-170 π.Φ., Ἀντιγόνου Γονατᾶ καὶ Υιλίππου Ε΄. 
114 Catling (1987-8), σελ. 18. Όρα ΑΔ 34, Φρον., σελ. 180-1. 
115 Ὁ ταῦρος στήθηκε σὲ βάθρο στὴν πλατεία τοῦ χωριοῦ καὶ καλύφθηκε μὲ κουβούκλιο. ΑΔ 21, 1966, Φρον., 

σελ. 232∙ Fraser (1968-9), σελ. 8 καὶ Michaud (1970), σελ. 1094. 
116 άμψων (1982), σ. 174-5. 
117 καὶ ἄλλες ποὺ δὲν χρονολογοῦνται στὶς δημοσιεύσεις. French (1990-1), σ. 39. Βλ. ΑΔ 37, Φρον., σελ. 174. 
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: 

Πρόκειται γιὰ τὴν θέση τοῦ ἐπινείου τῆς ἀρχαίας παρακειμένης πόλεως 

(λιμάνι καὶ οἰκισμός). Ἡ θέση ἔχει δώσει εὑρήματα (παράκτιο τεῖχος ἥ λιμενικὴ  

ἐγκατάσταση, λείψανα οἰκιῶν καὶ κεραμεικὴ) ποὺ βεβαιώνουν χρήση τοῦ χώρου 

τουλάχιστον ἀπὸ τὴν ΤΚΛ ἐποχή μέχρι τοὺς ρωμαΐκοὺς χρόνους. Ἀπὸ τὴν ἐκτὸς τοῦ 

τείχους περιοχὴ, ποὺ ἐχρησιμοποιεῖτο ὡς νεκροταφεῖο, προέρχονται οἱ ἐπιτύμβιες 

στῆλες. 

 

Α6ε2΄: Μπάμιες: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφὴ θέσεως: Θέση ἔξω ἀπὸ τοὺς Ὠρεούς. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἐντοπισθηκαν ἀρχαῖοι τοῖχοι καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν 

τάφοι118. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Δὲν ἐπαρκοῦν τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα γιὰ νὰ 

βγάλουμε συμπεράσματα γιὰ τὸν χαρακτῆρα καὶ τὴν χρήση του χώρου κατὰ τὴν 

ἀρχαιότητα. 

 

Α6στ1΄: κεπαστή: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφὴ θέσεως: Θέση πλησίον τῶν Ὠρεῶν.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: ὲ ἀπόσταση 1χλμ. ἀπὸ τὴν θέση ἐντοπίσθηκαν λείψανα 

ὀχυρώσεως καὶ ἐγκαταστάσεως ὕστερης ἑλληνιστικῆς καὶ ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς119. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Ἡ θέση αὐτὴ βρίσκεται μέσα στὰ ὅρια τῆς 

πόλεως τῆς ΤΕΛ καὶ ΡΨ ἐποχῆς.  

 

Α6στ2΄: Ἄνω Ὠρεοί: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ποὺ κεῖται Α τῶν Κάτω Ὠρεῶν, ὰριστερὰ τοῦ δρόμου 

πρὸς Ἱστιαία. Φωρίζεται ἀπὸ τοὺς Κάτω Ὠρεοὺς ἀπὸ μία χαμηλὴ ῥάχη.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχει ἀνασκαφεῖ ἰσχυρὸς τοῖχος σχήματος Π, ὁ ὁποῖος 

ἀνήκει σὲ πύργο τῆς ὀχυρώσεως τοῦ ἀρχαίου οἰκισμοῦ 120. Ἐπίσης ἀνεσκάφη γωνιαῖο 

τμῆμα κτιρίου μεγάλων διαστάσεων καὶ περιβόλου. Οἱ τοῖχοι εἶναι 

κατασκευασμένοι ἀπὸ μεγάλους πωρολίθους ὀρθογωνίου σχήματος 121. 

Ἀρχαῖος τοῖχος καὶ πέντε ἐπιτύμβιες στῆλες ποὺ χρονολογοῦνται στὸ διάστημα 

375-350 π.Φ. βρέθηκαν κατὰ τὴν ἀνασκαφὴ οἰκοπέδου ἐπὶ τοῦ χωματόδρομου ποὺ 

καταλήγει στὸν κεντρικὸ ἁμαξιτὸ δρόμο122. Ἀρχαῖο ὑλικὸ ἦταν ἐντοιχισμένο σὲ 

σύγχρονο κτίριο ποὺ κατεδαφίσθηκε. Μεταξύ ἄλλων βρέθηκε  μικρὸ κιονόκρανο καὶ 

μία ἐπιτύμβια στήλη123 καὶ ἕνας ῥωμαϊκὸς τάφος124. ὲ ἀπόσταση 200 μ. Ν τοῦ ναοῦ 

                                                 
118 απουνᾶ-ακελλαράκη (1996), σελ. 306-307. 
119 ἔ.ἀ., σελ. 306-307. 
120απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)Α΄, σελ. 316∙ Blackman (2000-1), σελ. 61. Γιὰ παλαιότερα εὑρήματα βλ. 

Καλλιγᾶς (1981), σελ. 202. 
121απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α΄, σελ . 297-8∙ Blackman (1999-2000), σελ. 59. 
122Σουλούπα (1978), σελ. 130-131. 
122Οἰκόπεδο Κ. Χαρροῦ. Σουλούπα (1978), σελ. 130-131. 
123Οἰκόπεδο Ἰ. Ἀγγελοπούλου. Βλ. σημ. 132. 
124 Κατάκης (1999), σελ. 370-374. Βλ. ἐπίσης: BCH, τ. 128-129, τ. 2, 2, 2004-2005. 
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τῆς Ἁγίας Κυριακῆς βρέθηκε ἐπιτύμβια ἐνεπίγραφη στήλη καὶ ἐπιφανειακῶς πολλὰ 

ὄστρακα125. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν θέση προέρχεται καὶ ὀστεοδόχο ἀγγεῖο 126. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: τὴν θέση τῶν Ἄνω Ὠρεῶν βρίσκεται ἕνα τμῆμα 

τῆς ὀχυρώσεως τῆς ἀρχαίας πόλεως, καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτὸ ἕνα τμῆμα τῶν νεκροταφείων τῆς 

ΤΚΛ περιόδου. 

 

Α6ζ΄: Κάστρο Ὠρεῶν: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: 

Ὁ λόφος Κάστρο Ὠρεῶν κεῖται στὸ ἀνατολικὸ ἄκρο τῆς νέας πόλεως τῶν Ὠρεῶν. 

Ἔχει ὑψόμετρο 30 μ. περίπου καὶ καταλαμβάνει ἔκταση 100 Φ 135 μ. Περιβάλλεται 

ἀπὸ ὀχύρωση βυζαντινῆς καὶ μεταγενέστερης ἐποχῆς 127. Ἡ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα 

ἔδειξε ὅτι τὸ Κάστρο εἶναι τενητὸς λόφος128, ὁ ὁποῖος δημιουργήθηκε λόγῳ τῆς 

συνεχοῦς κατοικήσεως, ἀπὸ τὴν ΠΕ ἐποχὴ μέχρι τὸν Μεσαίωνα 129. Μία κατὰ τὰ 

φαινόμενα μεσαιωνικὴ τάφρος χωρίζει τὸ Κάστρο ἀπὸ τὴν χαμηλότερη πεδιάδα 

πρὸς Ν, ἐν ἀκόμη νοτιότερα ὑψώνεται ἕνας ἀκόμη λοφίσκος130. 

 

 
Κάστρο Ὠρεῶν (θέση ἀρχαίας Ἱστιαίας): Ἄποψη μὲ θέα πρὸς τὴν παραλία. (φωτ. 

www.allaroundevia.gr) 

 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπί τῆς νότιας καὶ νοτιοανατολικῆς κλιτύος τοῦ λόφου, 

ὅπου ἔχουν γίνει ἀνασκαφὲς ἀπὸ τὴν ἀρχαιολογικὴ ὑπηρεσία, ἔχει βρεθεῖ 

κεραμεικὴ πρωτογεωμετρικῆς, γεωμετρικῆς καὶ ἀνατολίζουσας περιόδου 131. Ἀπὸ τὴν 

θέση αὐτὴν προέρχεται τμῆμα ἑρμαίκῆς στήλης μὲ ἐπιγραφὴ σὲ ἀρχαϊκὸ ἀλφάβητο. 

τὴν κορυφή τοῦ λόφου βρίσκονται τὰ λείψανα τῶν μεσαιωνικῶν ὀχυρώσεων, ὅπου 

ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ κυβόλιθοι κλασσικῆς ἐποχῆς. τὴν νότια πλευρὰ προεξέχουν 

                                                 
125τὸ οἰκόπεδο Κ. Κουρκουτσίδου βρέθηκε ἀρχαῖος τοῖχος καὶ πολλὰ ὄστρακα. Βλ. απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1989), σελ. 162∙ BCH 120, 3, 1996, σελ. 1293. 
126 απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 198. 
127 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 39∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σ. 140-143, ὅπου καὶ παλαιότερη βιβλιογραφία. 
128 Ὑπολογίζει ὁ ἀνασκαφέας τὸ ὕψος τοῦ τεχνητοῦ λόφου σὲ 15-20 μ. 
129 άμψων (1973-4), σελ. 487. 
130 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 40∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σ. 141. 
131 άμψων (1973-4), σελ. 487-90∙ υριόπουλος (1995), σελ. 1300 καὶ 1364∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 39 καὶ 

σημ. 26 σελ. 39∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σ. 141 καὶ σημ. 25 σελ. 141.  
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τοῦ τείχους δύο ὀρθογώνιοι πύργοι σωζόμενου ὕψους 4μ. περίπου 132. Ἐπίσης 

ἀνεσκάφησαν τοῖχοι κλασσικῶν κτιρίων  καὶ στρώματα καταστροφῆς  5 ου καὶ 4ου 

π.Φ. αἰ. ΒΑ τοῦ λόφου βρέθηκε κλασσικὴ κεραμεική 133.  

Ἐπί τῆς νότιας καὶ νοτιοανατολικῆς κλιτύος τοῦ λόφου ἔχει βρεθεῖ κεραμεικὴ 

ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, μαρμάρινη ψηφισματικὴ στήλη «Ἀριστοφάντου Μουτῶνος» 

ποὺ χρονολογεῖται περὶ τὸ 300 π.Φ. καὶ κεραμεικὴ ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς 134. ΒΑ τοῦ λόφου 

βρέθηκε ἐπίσης ῥωμαϊκὴ κεραμεική 135. 

τὴ θέση Κάστρο 15 τάφοι κλασσικῆς, ἑλληνιστικῆς, ῥωμαϊκῆς καὶ βυζαντινῆς 

ἐποχῆς σημειώνονται ἀπὸ τὸν Pace136. Ἐπὶ τῆς ἀνατολικῆς κλιτύος τοῦ λόφου ἔχει 

βρεθεῖ κιβωτιόσχημος ῥωμαϊκὸς τάφος, ποὺ καλυπτόταν ἀπὸ δύο ἐπιτύμβιες 

στῆλες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα, καὶ ἀρχιτεκτονικὸ ὐλικὸ 

ἀρχαιότερου κτίσματος σὲ β΄ χρῆση 137. 

ΝΔ τοῦ παρεκκλησίου τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων βρέθηκε πλάκα κατωφλίου ποὺ 

χρησίμευε ὡς κάλυμμα τάφου, ταφή βρέφους καὶ πολλὰ ὀστᾶ ἀπὸ 

κατεστραμμένους ἀπὸ ἀρχαιοκαπήλους τάφους. Ἡ περιοχὴ εἶναι κατάσπαρτη ἀπὸ 

ὄστρακα καὶ καλυπτήριες πλάκες. Πρόκειται περὶ ὑστερορρωμαϊκοῦ νεκροταφείου, 

ὅπου ἔχει χρησιμοποιηθεῖ παλαιότερο ὑλικό138. 

τὴν Β πλευρὰ τοῦ Κάστρου, 200μ. ἀπὸ τοὺς πρόποδες, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ 

οἰκόπεδο π. Μπακρατζῆ, παρὰ τὸν χωματόδρομο, βρέθηκε ἀνοιγμένη σαρκοφάγος 

καὶ ἀετωματικὴ στήλη139. Κατὰ καιροὺς ἔχουν παραδοθεῖ τμήματα ἐπιτυμβίων 

στηλῶν140. τοὺς λόφους Δ τοῦ Κάστρου ἔχουν βρεθεῖ γεωμετρικὰ καὶ κλασσικὰ 

ὄστρακα141. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: 

Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν ἐξέταση τῶν εὑρημάτων ἡ θέση Α6ζ΄ ἀνήκει σὲ 

οἰκιστικὸ κέντρο, τὸ ὁποῖο ὑφίσταται ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Φαλκοῦ καὶ καθ’ ὅλη 

τὴν περίοδο τῆς ἱστορικῆς ἀρχαιότητας. 

Κείμενα τῆς φιλολογικῆς παράδοσης τοποθετοῦν τὴν Ἱστιαία στὴν περιοχὴ 

αὐτὴ καὶ ἐπιγραφὲς ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν γύρω περιοχὴ καὶ τὴν εὐρύτερη 

περιοχὴ τῆς πρώην ἐπαρχίας Ἱστιαίας142 μᾶς πληροφοροῦν ὅτι τὸ πολιτικὸ κέντρο 

τῆς πόλεως-κράτους Ἱστιαίας βρισκόταν στὴν θέση αὐτήν. Ὅλοι οἱ ἐρευνητὲς 

συμφωνοῦν μὲ τὴν ταύτιση αὐτήν, καθὼς καθὼς σχετικὲς ἐπιγραφὲς 143 καὶ 

εὑρήματα εἶχαν ἔρθει στὸ φῶς καὶ εἶχαν δημοσιευθεῖ ἤδη κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα144. 

                                                 
132 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 40, σημ. 29∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 142, σημ. 29. 
133 άμψων (1973-4), σελ. 487-90. 
134άμψων (1973-4), σελ. 487-90∙ υριόπουλος (1995), σελ. 1300 καὶ 1364∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 39 καὶ 

σημ. 26 σελ. 39∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 141 καὶ σημ. 25 σελ. 141, καὶ σελ. 142-147.  
135 άμψων (1973-4), σελ. 487-90. 
136Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 40∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 142. 
137 άμψων (1982), σελ. 174. 
138 απουνᾶ-ακελλαράκη (1987), σελ. 203. 
139 απουνᾶ-ακελλαράκη (1986), σελ. 127. Βλέπε ἐπίσης Pariente (1991), σελ. 923. 
140 Φωρέμης (1973), σελ. 303. 
141 άμψων (1973-4), σ. 487-90∙ υριόπουλος (1995), σ. 1364. 
142 IG, IV Hisiaia-Oreus, ἀρ. 1186-1231. 
143 Βλ. σχετικὰ Geyer (1962), σελ. 98-99∙. 
144 Geyer (1962), σελ. 94-100∙ Funaioli, RE , τ. 8, 2, 1, λ. Ἱστιαία∙ Νew Pauly, τ. 6, λ. Ἱστιαία, σ. 402∙ Υουριώτης 

(1970), σελ. 268-273∙ Υουσάρας (1974), σελ. 81-88∙ Κατάκης-Νικολόπουλος (2010), σελ. 58. 
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Μέχρι τὸ 446 π.Φ. ἡ ἰσχυρότερη πόλη τῆς μείζονος περιοχῆς ΠΑ΄, δηλαδὴ ἡ 

Ἱστιαία145, τῆς ὁποίας ἡ ὕπαρξη μαρτυρεῖται ἤδη στὰ ὁμηρικὰ ἔπη 146, ἐνσωμάτωσε 

γειτονικὲς ἐπικράτειες ἄλλων ἀσθενέστερων, ἀρχικὰ ἀνεξάρτητων πόλεων. Σὸ 

ἐπισημότερο ἱερὸ τῆς Ἱστιαίας ἦταν αὐτὸ τοῦ Διονύσου, ὅπου στήνονταν οἱ δημόσιες 

ἐπιγραφές, γιὰ τὴν ἀκριβῆ θέση του ὅμως δὲν ἔχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες 147. 

Λόγῳ τῆς ἀποστασίας τῶν εὐβοϊκῶν πόλεων ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ συμμαχία τὸ 446 

π.Φ., ἔγινε ἡ ἀθηναϊκὴ ἐκστρατεία ὑπὸ τὸν Περικλῆ τὸ 445 π.Φ., ἡ ὁποία εἶχε ὡς 

ἀποτέλεσμα τὴν κατάληψη τῆς Ἱστιαίας (τοῦ πολιτικοῦ κέντρου) ἀπὸ τοὺς 

Ἀθηναίους μὲ ἔφοδο, τὴν ἔξωση τῶν κατοίκων τῆς Ἱστιαίας καὶ τὴν (προσωρινὴ) 

ἐγκατάστασή τους στὴν Μακεδονία καὶ τὴν ἐγκατάσταση στὴν ἐπικράτειά της 

1.000148 ἥ 2.000149 Ἀθηναίων κληρούχων150. 

Ἡ πόλη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀθηναϊκῆς κατοχῆς ἀπαγορεύεται νὰ 

ἀνοικοδομηθεῖ, καὶ πολιτικὸ κέντρο γίνεται ὁ Ὠρεός, πρώην ἐξαρτημένη κώμη τῆς 

ἐπικράτειας τῆς Ἱστιαίας. Ἀπὸ τότε ἀρχίζει ἡ σύγχυση τοῦ ὀνόματος τῆς πόλεως 

(Ἱστιαία-Ὠρεὸς) καὶ τοῦ ἐθνικοῦ (Ἱστιαιεῖς-Ὠρεῖται). Ὡς πολιτικὸ κέντρο ἀναφέρεται 

ὁ Ὠρεός, ἐν χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ κοινοῦ τὰ ἐθνικὰ Ἱστιαιεῖς καὶ Ὠρεῖται151, μέχρι 

τὸ τὲλος τῆς ἀρχαιότητας.152 

Περὶ τῆς ἀρχαίας πόλεως Ἱστιαίας ὁ Παυσανίας λέει ὅτι ἡ ἴδια πόλη λεγόταν 

παλαιότερα Ἱστιαία καὶ μετὰ Ὠρεός. Ὁ Θεόπομπος λέει ὅτι ὁ Ὠρεὸς ἦταν δῆμος τῆς 

Ἱστιαίας. Ὁ τράβων τοποθετεῖ τὴν Ἱστιαία πλησίον τοῦ Κάλλαντα ποταμοῦ στοὺς 

πρόποδες τοῦ Σελέθριου ὄρους, ἀπὸ ὅπου ὁ ποταμὸς πηγάζει 153. 

Ἐπὶ τοῦ λόφου φαίνεται ὅτι ἦταν ὁ οἰκισμός, ὁ ὁποῖος ἐκτεινόταν Δ, πρὸς τὴν 

πλευρὰ τῶν Ἄνω Ὠρεῶν, ἐν Β, Α καὶ Ν, ἔξω ἀπὸ τὰ ὅριά του ἀνὰ ἐποχὴν ἦταν τὰ 

νεκροταφεῖα. 

 

Α6η΄: Ὠρεοί: Ναός Ἁγ. Βασιλείου:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἐκκλησία τῶν Ὠρεῶν.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκε ἐπιτύμβια ἐνεπίγραφη στήλη 154. 

                                                 
145 Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι VIII, 23∙ Θουκυδίδης, Ἱστορίαι I, 114-115∙ VII, 57, 95∙ Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, ΙΙ, 2, 3∙ V, 4∙ 

Θεόπομπος ἀπ. 387 στὸν τράβωνα, Γεωγραφικά, Φ, 445∙ Ἔφορος ἀπ. 232 στὸν Αἴλιο Ἡρωδιανό, Περὶ 

καθολικῆς προσῳδίας, ΙΙ, 863, 17∙ Ἀριστοτέλης, Πολιτικά, 1303b, V, 3∙ Θεμιστοκλέους 20η Ἐπιστολή, 109∙ 

κύλαξ Καρυανδεύς, Περίπλους 58∙ κύμνος Φῖος, Περιήγησις (Πρὸς βασιλέα Νικομήδη) 578∙ Διόδωρος 

ικελιώτης, Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη ΦΙ, 13,5∙ XII, 8∙ XV, 30∙ Υιλόχορος ἀπ. 118∙ τράβων, Γεωγραφικὰ Φ, 445-446∙ 

Πολύαινος, Στρατηγικὰ ΙΙ, 7, 1∙ Ἀντίγονος, Ἱστοριῶν Παραδόξων Συναγωγή, ΙΙ, 1. 
146Ὅμηρος, Ἰλιάς, στ. 537. 
147 Κατάκης-Νικολόπουλος (2010), σελ. 59. 
148ύμφωνα μὲ τὸν Ἔφορο στὸ: Διόδωρος ικελιώτης, Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη, XII, 7. 
149ύμφωνα μὲ τὸν Θεόπομπο στὸ: τράβων, Γεωγραφικά, Φ, 445. 
150Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, VII, 57. 
151Ξενοφῶν, Ἑλληνικά V, 4∙ Ἀριστοτέλης, Πολιτικὰ V, 3∙ Δημοσθένης, Κατ’ Ἀριστοκράτους 691∙ Αἰσχίνης, Κατὰ 

Κτησιφῶντος, 35∙ Πολύβίος, Ἱστορίαι, XI, 6∙ XVIII, 28, 30∙ Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις: Ἀχαϊκά VIII∙ T. 

Livius XXVIII, 5∙ XXXI, 46. 
152 Περὶ Ἱστιαίας καὶ Ὠρεοῦ βλ. Υουσάρας (1964), σελ. 81-89∙ Υουριώτης (1970), σελ. 268-277∙ περὶ τῆς 

Ἱστιαιώτιδας βλ. Υουσάρας (1964), σελ. 89-97 καὶ Υουριώτης (1970), σελ. 277-282. 
153Βλ. Βρανόπουλος (1995), σελ. 26-27. Γιὰ τὴν ἀρχαία πόλη Ἱστιαία βλέπε Υουριώτης (1970), σελ. 268-273, 

Θέμελης (1970), σελ. 371-394, Παπαϊωάννου (1935), ὅπου ἱστορικά στοιχεῖα, πηγὲς (τράβων, Γεωγραφικά, 

Φ, 446) καὶ ἀναφορά στὰ νομίσματα. 
154 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 152. 
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Θέση ποὺ βρίσκεται πιθανῶς πλησίον ἀρχαίου 

νεκροταφείου. 

 

Α6θ΄: Ὠρεοί: Καραμίχια:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση τῆς περιοχῆς Ὠρεῶν.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Παραδόθηκαν δύο ἐνεπίγραφες μαρμάρινες πλίνθοι 

τέλους κλασσικῆς - ἀρχῶν ἑλληνιστικῆς περιόδου155. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀπὸ ὅσα ἔχουν δημοσιευθεῖ δὲν εἶναι σαφῆς ὁ 

χαρακτῆρας τῆς θέσεως. 

 

Α6ι΄: Ὠρεοί: Ἅγ. Δημήτριος:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση τῆς περιοχῆς Ὠρεῶν.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: 

Ἀνασκάφηκαν ἰσχυροὶ τοῖχοι κατεσκευασμένοι ἀπὸ μεγάλες πέτρες, καλῶς 

λαξευμένες. Σὰ περισσότερα ὄστρακα τῆς ἀνασκαφῆς ἀνήκουν στὴν κλασσικὴ καὶ 

ἑλληνιστικὴ περίοδο156. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Σὰ εὑρήματα φαίνεται ὅτι ἀνήκουν σὲ κάποιο 

σημαντικὸ κτίριο ἥ ἄλλη κατασκευὴ ποὺ χρονολογεῖται στὴν προαναφερθεῖσα 

περίοδο ὅπου χρονολογοῦνται τὰ συνευρεθέντα ὄστρακα.  

 

Α6ια΄: Ὠρεοί: Ἅγ. Ἰωάννης:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: υνοικισμὸς τῶν Ὠρεῶν.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: ὲ μία βρύση τοῦ συνοικισμοῦ ἔχει τοποθετηθεῖ 

μαρμάρινη σαρκοφάγος ὡς λεκάνη περισυλλογῆς ὕδατος 157. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Ἄγνωστη ἡ προέλευσή της. 

 

Α6ιβ΄: Ὠρεοί: Ἅγ. Μηνᾶς:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λοφίσκος στὴν περιοχὴ τῶν Ὠρεῶν.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα:τὴν κορυφὴ τοῦ λόφου βρέθηκε ἡμιτελὴς ῥωμαϊκὴ 

σαρκοφάγος158. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Δὲν διευκρινίζεται ἅν ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι ἡ 

σαρκοφάγος βρέθηκε in situ. 

 

Α6ιγ΄: Ὠρεοί: Υραγκοκλησιὰ Σαξιάρχη:   

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: λόφος Δ τοῦ δρόμου ποὺ ὁδηγεῖ ἀπὸ τοὺς Ὠρεοὺς στὸν 

Σαξιάρχη. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀπὸ τὸ οἰκόπεδο Παπανδρέου προέρχεται σειρήνα ΕΛ ἐποχῆς, 

ἡ ὁποία κατὰ τὸν ἐπιμελητὴ προέρχεται ἀναμφισβήτητα ἀπὸ ταφικὸ μνημεῖο. Ἐπίσης στὴν 

Υραγκοκλησιὰ ταξιάρχη βρέθηκε ἐπιτύμβια στήλη μὲ τὴν βάση της καὶ ἀρχιτεκτονικὰ 

συνευρήματα, ποὺ φέρει μία ἐπιγραφὴ 4ου αἰ. π.Φ. καὶ μία ΡΨ χρόνων159. 

                                                 
155 απουνᾶ-ακελλαράκη (1988), σελ. 204. 
156 απουνᾶ-ακελλαράκη (1990), σ. 161. Βλ. ἐπίσης BCH 120, 3, 1996, σελ. 1293. 
157 άμψων (1982), σελ. 174. Βλ. ἐπίσης Pariente (1990), σελ. 807 καὶ French (1990-1), σελ. 39. 
158 Φωρέμης (1970), σελ. 255. 
159ΑΔ,τ. 123, 1999, Φρονικά, σελ. 787. Βλέπε ἐπίσης: BCH 128-129, τ. 2, 2, 2004-2005, Φρονικά, σελ. 1538-1539. 
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῶν θέσεων: Ἀρχαῖος τάφος. Πιθανὴ θέση ἀρχαίου 

νεκροταφείου. 

 

Α6ιγ΄: Ὠρεοί: Ἁγία Κυριακή:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση κοντὰ στοὺς Ὠρεούς.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκε ἄνω τμῆμα ἐνεπίγραφης στήλης μὲ ἐπιγραφὴ 

Γλαυκίας Ἀριστογείτονος, ἡ ὁποία φέρει ἀνάγλυφο νέου ἄνδρα μὲ ἴχνη πολυχρωμίας160. 

ΙΙΙ) Ἀρχαῖος τάφος.Πιθανὴ θέση ἀρχαίου νεκροταφείου. 

 

Α6: Ὠρεοί: Ἀδιευκρίνιστα:  

Ἔξω ἀπὸ τοὺς Ὠρεοὺς βρέθηκαν σὲ διάφορες περιόδους κεραμεικὴ καὶ τοῖχοι 

ΚΛ-ΡΨ ἐποχῆς161, ἀρχιτεκτονικὰ μέλη162, ἀναθηματικὸ ἀνάγλυφο μὲ παράσταση 

στήλης Διονύσου καὶ ἔμπροσθεν αὐτῆς Ἔρωτα, Ἀφροδίτης καὶ μιᾶς τρίτης μορφῆς 163, 

νομίσματα ΚΛ, ΕΛ καὶ ΡΨ ἐποχῆς164, τάφοι καὶ ἐπιτύμβιες στῆλες ποὺ 

χρονολογοῦνται στὴν ΤΚΛ καὶ ΡΨ ἐποχή165 καὶ τάφοι ὕστερης ῥωμαϊκῆς - πρώιμης 

χριστιανικῆς ἐποχῆς, ὅπου ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ὑλικὸ  4 ου καὶ 3ου π.Φ. αἰ.166. Σέλος, ὁ 

Παπαβασιλείου εἶχε δημοσιεύσει ἕνα ἐπίγραμμα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν Ὠρεῶν 167. 

 

Α7΄ καὶ Α7α΄: Πόλη τῆς Ἱστιαίας καὶ περιοχή της:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: ύχρονη πόλη στὸ κέντρο περίπου τῆς λεκάνης ΠΑΖ΄. Ἐπί 

τουρκοκρατίας τὸ χωριὸ τὸ ὁποῖο διαδέχθηκε λεγὀταν Ξηροχώρι. Βρίσκεται Δ τοῦ 

                                                 
160 ΑΔ, τ. 52, 1997, Φρονικά, σελ. 410-413. Βλέπε ἐπίσης: BCH 127, τ. 2, 2003, Φρονικά, σελ. 1538-1539. 
161 κλασσικά, ἑλληνιστικὰ καὶ ῥωμαϊκὰ ὄστρακα, τοῖχοι κλασσικῆς καὶ ἑλληνιστικῆς περιόδου. Bλ. απουνᾶ-

ακελλαράκη (1995), σελ. 197∙ τῆς ἰδίας (1984), σελ. 125∙ Pariente (1991), σελ. 923 καὶ French (1991-2), σελ. 34. 
162 τμῆμα ἰωνικοῦ κιονοκράνου, ἀπὸ τὶς θέσεις Ἅγ. Ἡλίας, Ἁγία Παρασκευή, Κολώνα καὶ Ἁγία Κυριακή. Βλ. 

απουνᾶ-ακελλαράκη (1987), σελ. 213. 
163 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 72. 
164 Ὁ Geyer (1962), σελ. 99, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὶς ἐκδόσεις συλλογῶν ἀρχαίων νομισμάτων τοῦ Eckhel, 

Doctr. Numorum II, 325, τοῦ Head, Η.Ν., σελ. 308 καὶ ἑξῆς, τὸν κατάλογο Catalogue of greek coins: Central 

Greece, σελ. 125 καὶ τὸ Revue numismatique, X, 164 παρατηρεῖ ὅτι τὰ παλαιότερα νομίσματα τῆς Ἱστιαίας 

ἔφεραν στὸν ἐμπροσθότυπο τὴν κεφαλὴ τοῦ Διονύσου ἥ τῆς Ἀριάδνης μὲ κλῆμα, ἐν στὸν ὀπισθότυπο 

Μαινάδα. ὲ μεταγενέστερη κοπὴ ἐμφανίζεται στὸν ἐμπροσθότυπο ἡ νύμφη Ἱστιαία νὰ κάθεται σὲ πλώρη 

πλοίου. Βλ. ἐπίσης Υουριώτης (1970), σελ. 268-273 καὶ Βρανόπουλος (1995), σελ. 164. 

Ὁ βορῶνος βρῆκε «Α τῆς ἀκροπόλεως τῶν Ὠρεῶν» νομίσματα τοῦ βασιλέως τῆς Μακεδονίας Περσέως, βλ.  

Svoronos (1902), σελ. 318-328. Παραδόθηκε νόμισμα Μαγνήτων χρονολογούμενο στὸ διάστημα 197-146 

π.Φ., βλ. Φωρέμης (1973), σελ. 303. Ἀκόμη 54 νομίσματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων 1 ἁργυρὸ Ἱστιαίας καὶ 40 

κλασσικὰ καὶ ῥωμαϊκά, προέρχονται ἀπὸ τὶς θέσεις Ἅγ. Ἡλίας, Ἁγία Παρασκευή, Κολώνα καὶ Ἁγία 

Κυριακή, βλ. απουνᾶ-ακελλαράκη (1987), σελ. 213. Κατὰ τὸ γ΄ τέταρτο τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα ἕως τὴν 

ῥωμαιοκρατία ἡ ἀρχαία Ἱστιαία ἔκοβε δραχμὲς ποὺ ἔφεραν στὸν ἐμπροσθότυπο κεφαλὴ νύμφης Ἱστιαίας 

καὶ στὸν ὀπισθότυπο ἀγελάδα ἥ κλῆμα, ποὺ ἀργότερα ἀντικατεστάθη ἀπό ἀκρόπρωρο. Βλ. απουνᾶ-

ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 84 καὶ 86. 
165 Βρέθηκαν: κιβωτιόσχημος τάφος, βλ. Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 152 καὶ παραδόθηκαν ἐπιτύμβιες 

ἐνεπίγραφες στῆλες, στόμια πίθων, κεφαλὴ πήλινου εἰδωλίου, βλ. Σουλούπα (1979), σελ. 174. Σμῆμα 

ἐπιτυμβίας στήλης ποὺ φέρει ἀνάγλυφο προέρχεται ἀπὸ τὶς θέσεις Ἅγ. Ἡλίας, Ἁγία Παρασκευή, Κολώνα 

καὶ Ἁγία Κυριακή, βλ. απουνᾶ-ακελλαράκη (1987), σελ. 213, Ἀναφέρεται ἐπίσης ὅτι στοὺς Ὠρεοὺς 

βρέθηκαν ἐπιτύμβες στῆλες χρονολογούμενες στὸ β΄ τέταρτον τοῦ 4ου π.Φ. αἰ.165 καὶ ἀρχαία σαρκοφάγος165, 

βλ. Daux (1961), σ. 758-9, ἐπιτύμβιο ἀνάγλυφο, βλ. Catling (1972-3), σελ. 8, ἐπιτύμβια στήλη 

χρονολογούμενη γύρω στὸ 350 π.Φ., βλ. Michaud (1973), σελ. 364. Βλ. ἐπίσης ΑΑΑ 5, 1997, σελ. 227-230. 
166 Catling (1979-80), σ. 9. Βλέπε ΑΔ 28, Φρον., σελ. 302-3 καὶ AR 1972-3, σελ. 8. 
167 Παπαβασιλείου (1905), σελ. 22. 
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Ξηροπόταμου ἥ Ξηριᾶ, τοῦ ποταμοῦ ποὺ διασχίζει τὴν πεδιάδα, ὁ ὁποῖος ταυτίστηκε 

μὲ τὸν ἀρχαῖο Κάλλαντα, σύμφωνα μὲ τὴν περιγραφὴ τοῦ τράβωνα, καὶ ὡς ἐκ 

τούτου τὸ Ξηροχώρι μετονομάστηκε σὲ Ἱστιαία 168. 

 

 
Ἡ πεδιάδα τῆς Ἱστιαίας μὲ τὴν σύγχρονη ὁμώνυμη κωμόπολη (φωτ. 

www.voriaevia.net) 

 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐνδείξεις ὑπάρξεως σταδίου καὶ ἄλλων ἀρχαιοτήτων 

ὑπάρχουν στὸ κτῆμα Κ. Γεωργίου, στὸ 3ο χμ. τῆς ὁδοῦ Ἱστιαίας-Ὠρεῶν. Διάφορες 

θέσεις κατοικήσεως ἔχουν ἐπισημανθεῖ κατὰ καιροὺς σὲ ποικίλα σημεῖα τῆς 

περιοχῆς169. Δύο ἐπιτύμβιες στῆλες κλασσικῆς ἐποχῆς ἔχουν δημοσιευθεῖ 170. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Δὲν ὑπάρχουν βέβαιες ἐνδείξεις ὅτι ἡ θέση τῆς 

σημερινῆς πόλεως Ἱστιαίας εἶναι ἀρχαία θέση. Πρέπει νὰ διερευνηθεῖ ἡ θέση ὅπου 

ὑπάρχουν ἐνδείξεις σταδίου. Οἱ ἐπιτύμβιες στῆλες ἴσως συνιστοῦν ἐνδείξεις ὑπάρξεως 

ἀρχαίου νεκροταφείου κλασσικῆς ἐποχῆς, ἀλλὰ ἵσως καὶ νὰ προέρχονται ἀπὸ τὰ 

ἀνατολικὰ νεκροταφεῖα τοῦ ἀρχαίου οἰκισμοῦ τοῦ Κάστρου Ὠρεῶν (θέση Α6ζ΄). 

 

Α7β΄: Άγ. Γεώργιος Ἱστιαίας:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ, 1,5 χμ. ΝΑ τῆς Ἱστιαίας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: ὲ ἀπόσταση 1χμ. ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Νικολάου 

του χωρίου Αγ. Γεώργιος βρίσκεται ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Δημητρίου. ὲ αὐτὴν ἔχουν 

ἐντοιχισθεῖ ἐπιτύμβιες στῆλες προερχόμενες ἀπὸ παρακείμενο ἀρχαῖο 

                                                 
168 Βλ. Βρανόπουλος (1995), σελ. 26-27. 
169 French (1991-2), σ. 34. Βλ. ΑΔ 39, Φρον., σελ. 127. 
170 Ἡ μία φέρει ἀνάγλυφη παράσταση δύο μορφῶν, βλ. Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 152, ἐν ἡ ἄλλη παράσταση 

ἐφήβου ποὺ κρατάει στλεγγίδα καὶ ἀρύβαλλον καὶ χρονολογεῖται γύρω στὸ 430 π.Φ., βλ. απουνᾶ-

ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 84 καὶ 86. 

http://www.voriaevia.net/
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νεκροταφεῖο171. Ἀλλὰ καὶ στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Νικολάου ὑπῆρχεν ἐπιτύια στήλη 

ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, ἡ ὁποία μεταφέρθηκε στοὺς Ὠρεούς 172. τὸ κτῆμα Γεροστάθη, 

500 μ. ΒΑ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, ἐπὶ τῆς λεωφόρου Ἱστιαίας -Φαλκίδας, βρέθηκε ἀρχαῖος 

τοῖχος. Ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ χωριοῦ προέρχονται 2 ἀκόμα ἐπιτύμβιες στῆλες173. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση  τῆς θέσεως: Ἡ θέση εἶναι πολὺ μακριὰ ἀπὸ τοὺς Ὠρεοὺς. Ἢ 

πρόκειται γιὰ νεκροταφεῖο ἄλλου οἰκισμοῦ, ἥ οἱ ἐπιτύμβιες στῆλες ἔχουν μεταφερθεῖ ἀπὸ 

ἀλλοῦ. 

 

Α7γ΄: Βιστρίτσα: Ἁγία Παρασκευή:   

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πρόκειται γιὰ λόφο 1 χμ. Α τοῦ χωριοῦ Βιστρίτσα, δεξιὰ τῆς 

ὁδοῦ πρὸς Ἀγριοβότανο.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπισημάνθηκαν κλασσικὰ ὄστρακα ἐπὶ τοῦ λόφου τῆς 

Ἁγίας Παρασκευῆς174. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Πρόκειται πιθανῶς γιὰ ἀρχαία  θέση 

κλασσικῆς ἐποχῆς, ὅμως δὲν ἐπαρκοῦν τὰ δημοσιευμένα στοιχεῖα γιὰ περαιτέρω 

ἐκτιμήσεις. 

 

Α7δ΄: Θέση 1-5χλμ. Δ τῆς Ἱστιαίας: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: τὸν δρόμο πρὸς Σαξιάρχη, 2-3 χμ. ΒΔ τῆς Ἱστιαίας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐκεῖ ἀναφέρεται ὅτι ἕνα μηχάνημα παρέσυρε μεγάλους 

δόμους ἕως τὴν θέση Δεξαμενὴ (ἀγρὸς Ἀ. Ἰωαννίδη). Θεωρεῖ πιθανὸν ἡ Σουλούπα 

νὰ ὑπάρχει ἀρχαῖο θέατρο 1,5χλμ. Δ τῆς Ἱστιαίας καὶ ἴσως λείψανα δημοσίων 

κτιρίων, στὰ ὁποῖα ἀνήκουν τὰ προαναφερθέντα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη. Θεωρεῖ 

ἐπίσης πιθανὸ νὰ ταυτίζεται ἡ θέση αὐτὴ μὲ τὴν θέση τῆς ἀρχαίας πόλεως 

Ἱστιαίας175. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Ἂν βεβαιωθεῖ ἡ ὕπαρξη θεάτρου ἥ λείψανα 

δημοσίων κτηρίων, εἶναι πιθανὸ ἡ θέση νὰ ἀνήκει σὲ οἰκισμό, τέτοιου εἴδους κτίρια ὅμως 

μπορεῖ νὰ βρίσκονται καὶ σὲ ἕνα ἱερό176 ποὺ βρίσκεται ἐκτὸς τοῦ οἰκισμοῦ. 

 

Α7ε΄: Ἅγ. Παντελεήμων:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τῆς Ἱστιαίας.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπισημάνθηκαν ἐπιφανειακῶς ἀρχαῖα ὄστρακα 177. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Πρόκειται πιθανότατα γιὰ ἀρχαῖα θέση. Δὲν 

ἔχουμε περισσότερα στοιχεῖα. 

 

Α7στ΄: Πάλιουρας: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση τῆς περιοχῆς Ἱστιαίας στὸν δρόμο πρὸς τὴν Μονὴ 

Ντουνιοῦς. 

                                                 
171 Κατὰ τὴν ἐκτίμηση τοῦ άμψων. 
172 άμψων (1973-4), σελ. 493. 
173 απουνᾶ-ακελλαράκη (1983), σελ. 152-3 καὶ Pariente (1990), σ. 807. 
174 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 36 καὶ 41∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 143-144. 
175 Σουλούπα (1978), σελ. 121. 
176 Παράβαλε ἱερὸ τῶν Δελφῶν. 
177 απουνᾶ-ακελλαράκη (1986), σελ. 127. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ οἰκόπεδο Σρ. Πυλαρινοῦ βρέθηκαν τμήματα 

κεραμίδων, ὄστρακα καὶ πέτρες. Ἴσως εἶναι λείψανα ἀρχαίων κτιρίων 178. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Πρόκειται πιθανότατα γιὰ ἀρχαῖα θέση. Δὲν 

ἔχουμε περισσότερα στοιχεῖα. 

 

Αζ΄: Καστανιώτισσα:.  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ κείμενο 5 χμ. Ν τῆς Ἱστιαίας.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Κοντὰ στὸ χωριὸ βρέθηκε ῥωμαϊκὸς τάφος.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀνήκει σὲ ἐκτεταμένο νεκροταφεῖον 

ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς179. 

 

Α7: Ποταμὸς Ξηριᾶς:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Διαρρέει τὴν μεγάλη λεκάνη τῆς Ἱστιαίας καὶ ταυτίζεται μὲ  

τὸν ἀρχαῖο Κάλλαντα180. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Μέσα σὲ μπάζα στὸν ποταμὸ βρέθηκε και παραδόθηκε 

μαρμάρινο γυναικεῖο ἄγαλμα ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς181. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Σὸ ἄγαλμα μᾶλλον θὰ εἶχε μεταφερθεῖ μαζὶ μὲ τὰ 

μπάζα ἀπὸ ἀλλοῦ. 

 

Περιοχὴ ΠΑΗ΄: Περιοχὴ Μηλιῶν-Κρυονερίτη. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Πρόκειται γιὰ τὴν ὀρεινὴ λεκάνη τοῦ ἄνω ῥοῦ τοῦ Ξηροπόταμου, ἡ ὁποία 

σχηματίζεται στὶς ΒΔ κλιτύες τοῦ ὄρους Ξηροῦ. Ἡ λεκάνη αὐτὴ ἔχει ἔκταση 40 τ.χμ. καὶ 

οὐσιαστικὰ ἀποτελεῖ τὸ δυτικότερο τμῆμα ἥ ἡ πρὸς Δ συνέχεια τῆς λεκάνης τῆς Ἱστιαίας. 

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΑΗ΄. 

 

A7η΄: Μηλιές182: ὕψωμα Λαυρέντη: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ κείμενο 12 περίπου χμ. Α τῆς Ἱστιαίας σὲ ὑψόμετρο 490 -

500 μ. Σὸ ὕψωμα Λαυρέντη βρίσκεται πλησίον τοῦ χωριοῦ Μηλιές, σὲ ἰδιαίτερα 

ὀχυρὴ θέση, ἀπὸ ὅπου ἐλέγχει τὸ θαλάσσιο πέρασμα ἀπό Λιχάδα πρὸς Ἀρτεμίσιον, 

δηλαδὴ τὸν δίαυλο Ὠρεῶν183. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴν νότια καὶ νοτιοανατολικὴ πλευρά του 

διαπιστώθηκαν λείψανα ὀχυρώσεων. τὴν κορυφή του ὑπάρχει πλάτωμα, ἀλλά δὲν 

διακρίνονται ἴχνη κτιρίων. τὴν δυτικὴ πλευρά του ὑπάρχει ἀρχαῖος λιθόστρωτος 

δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ στὴν κορυφὴ τοὺ ὀχυρώματος. Πολλὲς ἀπὸ τὶς σύγχρ ονες 

πεζοῦλες πατοῦν σὲ ἀρχαίους τοίχους184. Κατὰ τὴν ἀνευρεθεῖσα κεραμεικὴ 

(μελαμβαφῆ ὄστρακα 4ου π.Φ. αἰ., ἑλληνιστικά, ρωμαϊκὰ καὶ μεταγενέστερα).  

                                                 
178 απουνᾶ-ακελλαράκη (1986), σελ. 127. 
179 απουνᾶ-ακελλαράκη (1986), σελ. 127. 
180 τράβων, Γεωγραφικὰ Φ, 446∙ T. Livius, Ab Urbe condita, XXVIII, 5 καὶ ἑξῆς∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 26-27∙ 

Υουριώτης (1970), σελ. 269 καὶ σημ. 485-486, σελ. 270 καὶ σημ. 488. 
181 άμψων (1973-4), σελ. 493. 
182 τὸ χάρτη τῆς ΓΤ: Μηλέαι. 
183 κούρας (2003), σελ. 83-84, φωτ. 142. 
184 Κατάκης-Νικολόπουλος (2008), σελ. 61. 
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: τὴ θέση αὐτὴ ὐπῆρχε ἀρχαῖο ὀχυρὸ ἥ 

ὀχυρωμένος οἰκισμός. Ἡ θέση κατοικήθηκε ἀπὸ τὴν κλασσικὴ ἐποχὴ μέχρι τὸν 

Μεσαίωνα185. 

 

Περιοχὴ ΠΑΘ΄: Περιοχὴ Ἀσμηνίου - Ἀρτεμισίου – Γερακιοῦς. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Πρόκειται γιὰ τὴν λεκάνη τῶν χωριῶν Ἀσμηνίου, Ἀρτεμισίου, Γερακιοῦς, ποὺ ὅλα 

εἶναι κτισμένα στὸ δυτικό της ἥμισυ. Ἡ λεκάνη ἔχει ἔκταση περίπου 50 τ.χμ. καὶ 

ἀποστραγγίζεται ΒΔ στὸ δίαυλο Σρικερίου. Διαρρέεται ἀπὸ ρέματα (Μαρμάκια, 

Βρύσας/Ἀμμουδιά, Σσόπας), μὲ μεγαλύτερο ἐκεῖνο τοῦ Βρύσα, ὁ ὁποῖος συγκεντρώνει τὰ 

νερὰ μικροτέρων χειμάρρων. 

 

β) Ἀρχαιολογικὲς θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΑΘ΄. 

Α8΄: Πευκί: Παραθαλάσσιο χωριὸ 9 περίπου χμ. ΒΑ τῆς Ἱστιαίας.  

 

Α8α΄: Πευκί Γκέκα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἡ θέση Γκέκα κεῖται 700 μ. ΝΔ τοῦ λόφου τοῦ Ἁγ. Γεωργίου 

στὸ Πευκί. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐντοπίσθηκαν ἐπιφανειακῶς ἀρχαῖα ὄστρακα 186. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Πρόκειται γιὰ ἀρχαῖα θέση. 

 

Α8β΄: Πευκί: ύγχρονο Νεκροταφεῖο:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Βρίσκεται 500 μ. Β/ΒΑ τοῦ Πευκίου.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: 

Ἐπὶ τοῦ λόφου τοῦ σύχρονου νεκροταφείου τοῦ χωριοῦ Πευκὶ, ὅπου ἡ 

κοιμητηριακὴ ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, ἔχει διαπιστωθεῖ ἡ ὕπαρξη μεγάλου 

κτιρίου187, ποὺ ἴσως ταυτίζεται μὲ τὸν ναὸ τῆς Προσηῴας Ἀρτέμιδος188 καὶ σχετίζεται 

μὲ τὸ συγκρότημα ποὺ ἀνέσκαψεν ὁ Lolling189. Ἐπιγραφὴ ποὺ βρέθηκε ἀπὸ τὸν 

ἀνασκαφέα στὸν χῶρο τοῦ νεκροταφείου (λόφος Ἅγ. Γεωργίου κοντὰ στὸ 

Κουρμπάτσι) καὶ περιλαμβάνει κατάλογο δημοτῶν τῆς πόλεως μὲ τὶς εἰσφορὲς ποὺ 

κατέβαλαν «εἰς τὴν ἐπανόρθωσιν τοῦ ἱεροῦ τῆς Ἀρτέμιδος τῆς Προσηώιας καὶ 

κατασκευὴν τοῦ ἀγάλματος190» ἐνισχύει τὴν πρόταση ταυτίσεως. τὸν  ἴδιο χῶρο 

ἀνεφάνη τμῆμα ἀρχαίου τοίχου191. τὴν εἴσοδον τῆς ἐκκλησίας ἐπισημάνθηκε 

τμῆμα μαρμάρινης στήλης192. 

τὸν πλάτανο τῆς γέφυρας διαπιστώθηκε ἀρχαῖον οἰκοδομικὸ ὑλικό 193. τοὺς 

πρόποδες τοῦ λόφου πρὸς τὴν θάλασσα (Β-ΒΔ) ἀποκαλύφθηκαν πρὸ ἐτῶν ἀρχαῖα 

κτίρια, τὰ ὁποῖα καταχώσθηκαν ἀπὸ τοὺς κατοίκους 194. 

                                                 
185 άμψων (1982), σελ. 175∙ Pariente (1990), σελ. 808. Βλ. ἐπίσης French (1990-1), σελ. 39. 
186 τὸ οἰκόπεδο Β. Βαλσάμη. Βλ απουνᾶ-ακελλαράκη (1987), σελ. 214. 
187 απουνᾶ-ακελλαράκη (1983), σελ. 152-153. 
188 Ηρόδοτος, Ἱστορίαι, VIII, 176. 
189 Βλ. ΑΜ, 8, 1883, σελ. 250 καὶ ἑξῆς. 
190 ΙG, ΙΦ, 1966, ἀρ. 1189. 
191 απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α΄, σελ. 299. 
192 άμψων (1988-9), σελ. 164. 
193 ἔ.ἀ. σελ. 152-153. 
194 άμψων (1988-9), σελ. 164. 
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Ἡ θέση ταυτίζεται195 μὲ τὴν θέση τοῦ ἱεροῦ τῆς 

Προσηῴας Ἀρτέμιδος, πρῶτον λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς του196 καὶ δεύτερον λόγῳ τῆς 

ἐπιγραφῆς. 

 

Α8γ΄: Πευκί: Λόφος Μουσκάτ:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λόφος πλησίον τοῦ νεκροταφείου τοῦ Πευκίου.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκαν πολλὰ ὄστρακα κλασσικῆς ἐποχῆς καὶ λίθοι 

ποὺ ἴσως ἀνῆκαν σὲ ἀρχαῖα κτίρια ἐπὶ τῆς βορειοανατολικῆς κλιτύος τοῦ λόφου καὶ 

ἰδίως ΒΑ τοῦ νεκροταφείου197. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Πρόκειται γιὰ ἀρχαία θέση ποὺ κατοικεῖται στὴν 

ΚΛ ἐποχή.  

 

Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῶν θέσεων Α8β΄ καὶ Α8γ΄: 

Ἂν συνδυάσουμε τὰ εὑρήματα τῶν κοντινῶν θέσεων Α8β΄ καὶ Α8γ΄ θὰ μπορούσαμε 

νὰ συμπεράνουμε ὅτι ἡ θέση κατοικεῖτο στὰ κλασσικὰ χρόνια καὶ ὅτι στὸν χῶρο τοῦ 

σύγχρονου νεκροταφείου βρισκόταν ἕνα σημαντικὸ κτίριο, ἴσως ἱερό. Ἂν πράγματι 

πρόκειται περὶ ἱεροῦ, πιθανώτατα πρόκειται γιὰ τὴν θέση τοῦ ἱεροῦ τῆς Προσεῴας ἥ 

Προσηῴας Ἀρτέμιδος. Δὲ γνωρίζουμε τίποτα νεότερο γιὰ τὰ κτίρια στοὺς πρόποδες τοῦ 

λόφου. Ἴσως ὅμως καὶ νὰ πρόκειται γιὰ οἰκισμό. 

 

Α9΄:Ἀσμήνιο: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ Δ τοῦ Πευκίου. Λόφος Διβούνι. Ἐπειδὴ στὸ σημεῖο αὐτὸ 

τοῦ νησιοῦ ἔγει γίνει σημαντικὴ πρόσχωση στὴν παραλία, εἶναι πιθανὸν ὁ χῶρος νὰ 

βρισκόταν πολὺ κοντύτερα στὴ θάλασσα κατὰ τὴν ἀρχαιότητα 198. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπὶ χαμηλοῦ κωνικοῦ λόφου Β τῆς ὁδοῦ ποὺ ὁδηγεῖ ἀπό 

τὸ Ἀσμήνιο πρὸς τὴν Βιστρίτσα, ὁ ὁποῖος καλεῖται Διβούνι, βρέθηκαν ἐπιφανειακῶς, 

μεταξὺ ἄλλων, γεωμετρικὰ ὄστρακα199. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Πρόκειται γιὰ θέση κατοικήσεως ΓΕ ἐποχῆς. 

Ἴσως νὰ σχετίζεται μὲ κάποιον οἰκισμὸ ἥ μὲ κάποιο ἱερό ποὺ βρισκόταν στὴν 

περιοχή. 

 

Α10΄: Ἀτρεμίσιο: Φωριό Α τοῦ Πευκίου. Δὲν ἔχουν προκύψει ἀρχαιολογικὰ 

εὑρήματα. 

 

 

 

                                                 
195Girard (1964), σελ. 89-90∙ Lolling (1883), σελ. 200-210∙ Geyer (1962), σελ. 104-105∙ Hirschfeld, RE, λ. 

Ἀτρεμίσιον∙ Radke, RE, λ. Προσηώα Ἄρτεμις∙ Müller (1997), σελ. 310-315∙ Κατάκης-Νικολόπουλος (2008), σελ. 

59-60. 
196 Βλ. σημ. 202-204. Γιὰ τὸ ἱερὸ τῆς Ἀρτέμιδος Προσηῴας καὶ τὸ ἀκρωτήριο Ἀρτεμίσιον βλ. Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι, 

VII, 176, 183, 192∙ VIII, 8, 14, 16-23∙ Θουκυδίδης, Ἱστορίαι ΙΙΙ, 54∙ Θεμιστοκλέους 20η ἐπιστολή∙ Διόδωρος 

ικελιώτης, Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη, XI, 12, 4∙ Πλούταρχος, Παράλληλοι Βίοι, Θεμιστοκλῆς, 8, 4∙ Πλούτάρχος, 

Περὶ τῆς Ἡροδότου κακοηθείας, 854e-874c∙ Παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις, Λακωνικὰ (3), 16, 6∙ 

Ἁρποκρατίων, Λεξικὸν τῶν δέκα ῥητόρων, λ. Ἀρτεμίσιον∙ Υουριώτης (1970), σελ. 277. 
197 απουνᾶ-ακελλαράκη (1983), σελ. 152-153. 
198 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 36 καὶ 41∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 144-145. 
199 Sackett καὶ ἄλλοι ἔ.ἀ. ∙ υριόπουλος (1995), σελ. 1364. 
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Α11α΄: Γοῦβες: Παλαιόκαστρο: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ὁ Θεοχάρης200 κάνει λόγο γιὰ ἀκρόπολη κοντὰ στὸ Ἀρτεμίσιο, ἀλλὰ 

δὲν τὴν ταυτίζει. Ἡ θέση εἶναι γνωστὴ καὶ ὡς Κάτω Κάστρο ἥ Καστρί, καὶ σὲ μερικοὺς 

χάρτες ὁ ὅρμος ποὺ σχηματίζεται Β ὀνομάζεται Βολίκι. Πρόκειται γιὰ ἔνα λόφο ὐψομέτρου 

60 μ., ποὺ ὑψώνεται πάνω ἀπὸ τὶς ἀκρογιαλιὲς ποὺ τὸν πλαισιώνουν Α καὶ Δ. Κεῖται 4-5 χμ. 

Δ τοῦ χωριοῦ Καστρί, στὸ βάθος μιὰς κοιλάδας ποὺ διαρρέεται ἀπὸ ἕνα χείμαρρο καὶ 

καλύπτεται ἀπὸ δάσος. Ὁ λόφος πέφτει ἀπότομα στὴ θάλασσα πρὸς Β καὶ Δ, καὶ κλίνει 

ἤπια πρὸς Ν καὶ Α, ὅπου ἔχουν ἐντοπισθεῖ ὄστρακα ΚΛ ἐποχῆς καὶ μαρμάρινες πλίνθοι. Σὰ 

ὄστρακα καὶ ἴχνη τοίχων συνεχίζουν μέχρι τὴν κορυφὴ τοῦ λόφου. 

Ἡ θέση ἐκτιμᾶται ὅτι δὲν ἦταν μεγάλη ἐγκατάσταση, ἀλλὰ ἐλέγχει δύο ἀπὸ τὶς 

ἐλάχιστες παραλίες ὅπου μποροῦν πλοῖα νὰ πλησιάσουν στὴν ἀκτή. ΒΑ τοῦ 

Παλαιόκαστρου, πέρα ἀπὸ τὴν ἀνατολικότερη ἀκτή, ἡ βλάστηση τοῦ δάσους καὶ τὰ βράχια 

κάνουν τὴν παραλία ἐξαιρετικὰ δυσπρόσιτη201. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπὶ τῶν ἀνατολικῶν κλιτύων τοῦ λόφου ἔχουν ἐντοπισθεῖ 

ὄστρακα ΚΛ ἐποχῆς καὶ μαρμάρινες πλίνθοι202. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Ἴσως πρόκειται γιὰ οἰκισμό κλασσικῆς ἐποχῆς, 

δὲν εἶναι ὅμως ἐκ τῶν εὑρημάτων ἀπολύτως βέβαιο αὐτό.  

 

Α11β΄: Γοῦβες: Ὅρμος Κατσούμπρι καὶ παραλία Πλατανάκι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: τὴ θέση Κατσούμπρι ἕνα μικρὸ ρέμα κυλάει μέσα ἀπὸ 

καλλιεργήσιμη περιοχὴ περιτριγυρισμένη ἀπὸ δάσος καὶ χύνεται στὸν μικρὸ ὅρμο, 

σὲ μία ἰδιαίτερα ἐκτεθειμένη ἀκτή. Δίπλα κεῖται ἡ παραλία Πλατανάκι.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχουν ἐπισημανθεῖ ὄστρακα ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς καὶ ἴχνη 

τοίχου στὸν ὅρμο Κατσούμπρι, Β του Παλαιοκάστρου Γουβῶν καὶ τῆς ἴδιας ἐποχῆς 

ὄστρακα στὴν παραλία Πλατανάκι203. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: 

τὴ θέση Κατσούμπρι ὑπάρχει ἕνας μικρὸς παραγωγικὸς χῶρος, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ 

εὐρήματα δὲν εἶναι σαφὴς ὁ χαρακτήρας τῆς θέσης.  

 

Περιοχὴ ΠΑΙ΄: Περιοχὴ Ἀγριοβότανου - Ἑλληνικῶν. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια: 

Πρόκειται γιὰ τὴν λεκάνη τῶν χωριῶν Ἀγριοβότανο (ΝΔ τοῦ ἀκρωτηρίου Ἀρτεμίσιο) 

καὶ Ἑλληνικά, συνολικῆς ἐκτάσεως περίπου 24 τ.χμ., ποὺ διαρρέεται ἀπὸ μικροὺς 

χειμάρρους καὶ ἀποστραγγίζεται Β πρὸς τὸν δίαυλο Σρικερίου καὶ πρὸς ΒΑ πρὸς τὸ Αἰγαῖο. 

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΑΙ΄. 

Α12α΄: Ἀρτεμίσιο: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἀκρωτήριο στὸ βόρειο ἄκρο τῆς Εὔβοιας.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀναφέρεται ὅτι ἡ ἐφορεία ἐναλίων ἀρχαιοτήτων μὲ τὸν 

καθηγητὴ Willard Baslcon ἐντόπισαν ὑποθαλάσσιες ἀρχαιολογικὲς θέσεις 204. 

 

                                                 
200 Θεοχάρης (1959), σ. 307. 
201 Ἐπιγραφὴ ΙG, IX, IV: Histiaia-Oreus, ἀρ. 1189. 
202 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 36 καὶ 41∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 144-145. 
203 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 36 καὶ 41∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 144-145. 
204 Blackman (1998-9), σελ. 658. 
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Α12βΙ΄: Ἑλληνικά: Ἅγ. Νικόλαος, (Φερσονήσι) :  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πρὸς Α τῶν Γουβῶν κεῖται τὸ χωρὸ Ἑλληνικά. ΒΑ τῶν 

Ἑλληνικῶν παρὰ τὴν ἀνατολικὴ ἀκτὴ τῆς Εὔβοιας ὐπάρχει χερσόνησος ἡ ὁποία 

λέγεται Φερσονήσι. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Σὸ Φερσονήσι εἶναι φυσικὰ ὀχυρὸς βραχώδης λόφος, Ν 

τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὑψομέτρου 25 μ. Ἐδῶ ἔχουν ἐπισημανθεῖ 

λείψανα τείχους πρὸς τὴν μεριὰ τῆς θάλασσας, τὸ ὁποῖο εἶναι κατεσκευασμένο ἀπὸ 

μεγάλους πωρολίθους καὶ ντόπιους λίθους. τὸ ἐσωτερικὸ τῆς χερσονήσου ἔχουν 

παρατηρηθεῖ καὶ ἄλλα λείψανα τοίχων καὶ ἄλλων κατασκευῶν, ὅπως π.χ. μιᾶς 

δεξαμενῆς ΚΛ-ΕΛ χρόνων205. τὴ νότια πλευρά του ὑπάρχει μία στενὴ ἐπίπεδη 

ἔκταση ὅπου ἔχουν ἐπισημανθεῖ πολλὰ ἐξαιρετικῆς ποιότητας ὄστρακα ἀρχαϊκῆς 

ἐποχῆς206. Ἀναφέρεται ἀκόμα ὅτι κατὰ τὴν διάνοιξη δρόμου καταστράφηκαν 6 

τουλάχιστον κεραμοσκεπεῖς τάφοι207. 

 

Α12βΙΙ΄: Ἑλληνικά: καὶ Καστραδάκι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Σὸ Καστραδάκι εἶναι τὸ χαμηλότερο (ὑψομέτρου 80 μ.) καὶ 

νοτιότερο ἐκ τῶν δύο ἀπότομων ὑψωμάτων, τὰ ὁποῖα βρίσκονται στὸ τμῆμα τῆς 

πεδιάδας πρὸς τὴν θάλασσα, 1 χλμ. ΝΑ τοῦ Φερσονησιοῦ. Καλύπτεται ἀπὸ πυκνὴ 

βλάστηση καὶ τὸ διπλανὸ ἀπὸ ἀραιότερη βλάστηση πεύκων καὶ θάμνων208. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἴχνη ὀχυρώσεων ποὺ φαίνονται 

πρωιμώτερα τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς, καὶ πιθανῶς χρονολογοῦνται στὸν 6 ον π.Φ. 

αἰώνα, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἐνταῦθα εὑρεθεῖσα κεραμεική. Σμῆμα τοῦ τείχους 

ποὺ σώζεται σὲ ὁρισμένα σημεῖα σὲ ὕψος μεγαλύτερο τῶν 3 μ. εἶναι 

κατεσκευασμένο μὲ μεγάλες λιθοπλίνθους (0,60 Φ 0,60 Φ 0,30 μ. ) 209. τὰ χωράφια 

διακρίνονται λείψανα καὶ ἄλλων τοίχων 210. Ἀνάμεσα στὸν λόφο καὶ τὴν ἀκτὴ 

ἐπισημάνθηκαν ἐπιφανειακῶς θραύσματα ὀξυπύθμενων ἀμφορέων ΚΛ –ΕΛ χρόνων 

καὶ πιθανολογεῖται ἡ ὕπαρξη κεραμεικοῦ ἐργαστηρίου 211. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῶν θέσεων: Πρόκειται γιὰ δύο φυσικὰ ὀχυρὲς, ὀχυρωμένες 

θέσεις (οἰκισμοὶ ἥ φρούρια) ποὺ κατοικήθηκαν ἀπὸ τὴν ΑΡ ἕως τὴν ΕΛ ἐποχή. Ὁ Κirsten 

τοποθετεῖ ἐδῶ ἕνα δῆμο τῆς ἀρχαίας Ἱστιαίας212. Οἱ Κατάκης-Νικολόπουλος χαρακτηρίζουν 

τὸ Καστραδάκι μικρῆς ἔκτασης ὀχυρό. Ἐκτιμοῦν μάλιστα ὅτι στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν 

Ἑλληνικῶν θὰ βρισκόταν ἕνας ἀπὸ τοὺς κύριους δήμους τῆς Ἱστιαιώτιδας, ἴσως τὸ 

Ποσείδιον213. Ὁ κούρας παρατηρεῖ ὅτι στοὺς μεσαιωνικοὺς χάρτες ἡ θέση ὀνομάζεται 

Nesso ἥ Neso καὶ ἀναφέρει ὅτι ὁ Γουναρόπουλος ταυτίζει τὴν θέση μὲ τὴν ἀρχαία Νύσσα 

ποὺ μνημονεύει ὁ Πλίνιος ὁ Πρεσβύτερος214. 

                                                 
205 Κατάκης (1997), σελ. 417-418∙ Βλ. ἐπίσης: BCH (2003), σελ. 1022 καὶ Κατάκης-Νικολόπουλος (2010), σελ. 60. 
206 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 36 καὶ 42∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 145-146∙ Philippson (1951), σελ. 577-742. 
207 κούρας (2003), σελ. 61-62. 
208 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 36 καὶ 42∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 145-146∙  Philippson (1951), σελ. 577-742∙ 

Κατάκης-Νικολόπουλος (2010), σελ. 60. 
209 Κατάκης (1997), σελ. 417-418∙ Βλ. ἐπίσης: BCH (2003), σελ. 1022 καὶ Κατάκης-Νικολόπουλος (2010), σελ. 59-

60. 
210 κούρας (2003), σελ. 61. 
211 Κατάκης (1997), σελ. 417-418. 
212 Philippson (1951), σελ. 577, 742. 
213 Κατάκης-Νικολόπουλος (2010), σελ. 59-60. 
214 κούρας (2003), σελ. 61. 
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Α12γ΄: Περιβολάκια. 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση Β τῶν Ἑλληνικῶν σὲ ἀρκετὴ ἀπόσταση, Δ τοῦ Φερσονησιοῦ. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀναφέρονται λείψανα τοίχων ἀγροικίας καὶ ὄστρακα ποὺ 

ὑποδηλώνουν κατοίκηση ἀπὸ τὴν ΚΛ ἕως τὴν ΤΡΨ ἐποχή215. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Ἴσως πρόκειται γιὰ θέση οἰκισμοῦ. 

 

Περιοχὴ ΠΑΙΑ΄: Περιοχὴ Βασιλικῶν. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Πρόκειται γιὰ μία λεκάνη ποὺ σχηματίζεται ΒΑ τοῦ ὄρους Ξηροῦ, συνολικοῦ ἐμβαδοῦ 

περίπου 20 τ.χμ., ποὺ ἀποστραγγίζεται ΒΑ πρὸς τὸ Αἰγαῖο, στὸν ὅρμο τῶν Βασιλικῶν. 

 

Περιοχὴ ΠΑΙΑ΄: Περιοχὴ Βασιλικῶν. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΑΙ΄. 

 

Α13α΄: Βασιλικά: Όρμος Χαροπούλι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Μερικά χιλιόμετρα ΝΑ των Ελληνικων βρίσκεται τὸ χωριὸ 

Βασιλικά. ΒΑ τῶν Βασιλικῶν κεῖται ὁ ὅρμος Χαροπούλι.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ὑπηρξαν πληροφορίες περὶ ἀρχαίων ἐντὸς τῆς θάλασσας 

καὶ τὸ 1967 συνελήφθησαν τουρίστες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν βγάλει ἀμφορεῖς ἀπὸ τὴν 

θάλασσα216. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση καὶ ταύτιση τῆς θέσεως: Πρόκειται περὶ ναυαγίου μᾶλλον. 

 

Α13β΄: Βασιλικά: Παλαιόκαστρον:   

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λόφος ποὺ κεῖται ΒΑ τῶν Βασιλικῶν, ὑψομέτρου 220 μ., 

ὠοειδοῦς σχήματος, μὲ διεύθυνση Β-Ν, ποὺ φαίνεται ἀνάμεσα στὸ χωριὸ καὶ στὴ 

θάλασσα ἀπὸ δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ ἀπὸ τὴν Ἁγ. Ἄννα στὸ Ἀγριοβότανο. Δεσπόζει στὴν 

παραλία ποὺ ἐκτείνεται Ν ἀπὸ τὸ ὕψωμα παλαθριᾶς ἕως τὸ ἀκρωτήριο Λεύκα. 

Πρὸς Α οἱ κλιτύες τοῦ λόφου πέφτουν ἀπότομα στὴ θάλασσα. Ἐκεῖ ὑπάρχουν 

πεῦκα, πλατάνι καὶ μία πηγή217. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπὶ τοῦ λόφου (πρὸς Ν καὶ Α πρὸς τὴν πηγὴ) ὑπάρχουν 

ἀρχαῖοι τοῖχοι, οἰκοδομικὰ λείψανα καὶ πολλὰ κλασσικὰ ὄστρακα. Σὰ ὄστρακα εἶναι 

σκορπισμένα σὲ ὅλη τὴν ἐπιφάνεια τοῦ λόφου 218. τὸ κτῆμα Κακαβάκη βρέθηκε 

ἀρχαῖος τοῖχος καὶ σπόνδυλος ἀρχαίου κίονα, καὶ στὸ κτῆμα Μιχαλοπούλου 

ἐπεξεργασμένες πέτρες καὶ ἀρχαῖα ὄστρακα219. 

ΙΙΙ) Σαυτίσεις τῶν θέσεων: Ἡ ἐγκατάσταση ποὺ ὑπῆρχε ἐδῶ εἶχε ἔκταση περίπου 1 

τ.χμ. Ὁ Kristen ταυτίζει τὴν θέση μὲ τὴν ἀρχαία πόλη Ποσείδιον220, ποὺ ἦταν 

ἀνεξάρτητη τὸν 5ο αἰώνα π.Φ. 

 

                                                 
215 Κατάκης (1997), σελ. 418∙ Κατάκης-Νικολόπουλος (2010), σελ. 59-60. 
216 απουνᾶ-ακελλαράκη (1984), σελ. 127. 
217 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 36 καὶ 42-43∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 146. 
218 Sackett και άλλοι (1966), σ. 36 και 42∙ Philippson (1951), σ. 577. 
219 απουνᾶ-ακελλαράκη (1983), σελ. 153. 
220 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 36 καὶ 42∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 146∙  Philippson (1951), σελ. 577. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄: Μείζων περιοχὴ ΠΒ΄: Περιοχὴ Ἁγίας Ἄννας – Κηρίνθου – Μαντουδίου - 

Προκοπίου - Λίμνης - Ροβιῶν.  

1) Μορφολογία τοῦ ἐδάφους – φυσικὰ ὅρια. 

Ἡ περιοχὴ αὐτή συνορεύει ΒΔ μὲ τὴν περιοχὴ ΠΑ΄ καὶ ὡς ἐκ τούτου τὰ  φυσικὰ ὅριά 

της πρὸς Β εἶναι τὰ ΝΑ ὅρια τῆς περιοχῆς ΠΑ΄(τὰ ὁποία συμπίπτουν χονδρικὰ μὲ τὰ ὅρια 

τῆς ἄλλοτε ἐπαρχίας Ἱστιαίας). Ἀπὸ Δ ἡ περιοχὴ ΠΒ΄ βρέχεται ἀπὸ τὸ Β. Εὐβοϊκὸ κόλπο, 

ἀπὸ Α ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο πέλαγος, ἐν τὸ χερσαῖο φυσικὸ ὅριο πρὸς Ν καὶ ΝΑ συνιστοῦν οἱ 

ὀρεινοὶ ὄγκοι τοῦ Κανδηλίου ὄρους καὶ ἡ ράχη  ποὺ ἀποτελεῖ συνέχειά του πρὸς Α καὶ τὸ 

συνδέει μὲ τὴν Δίρφη. Ἡ περιοχὴ αὐτή, ὁρίζεται στὰ Β ἀπὸ τὸ Σελέθριο καὶ τὸ Ξηρὸ Ὄρος 

καὶ στὰ Ν-ΝΑ ἀπὸ τὴν κορυφογραμμὴ ποὺ ἑνώνει τὸ ὅρος Κανδήλιο μὲ Α κειμένη ὀροσειρὰ 

τῆς Δίρφυος. Περιελάμβανε τὶς ἐπικράτειες πιθανότατα ἀνεξάρτητων ἀρχικὰ πόλεων 

(Ὀροβίαι221, Ἐλύμνιον222, Αἰγαί223, Κήρινθος224), οἱ ὁποῖες ἐξαρτήθηκαν πολιτικὰ ἀπὸ τὴν 

Ἱστιαία κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴ ἐποχὴ ἤ καὶ νωρίτερα, καὶ συνόρευε Ν καὶ ΝΑ μὲ τὶς ἐπικράτειες 

τῆς Ἐρετρίας καὶ τῆς Φαλκίδας.  
 

2) Ἐξέταση τῶν ἐπὶ μέρους περιοχῶν τῆς περιοχῆς ΠΒ΄  

Περιοχὴ ΠΒΑ΄: Περιοχὴ Ροβιῶν. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

 Πρόκειται γιὰ τὴν δυτικότερη λεκάνη τῆς μείζονος περιοχῆς ΠΒ΄, που 

ἀποστραγγίζεται Δ πρὸς τὴν πλευρὰ τοῦ Β. Εὐβοϊκοῦ κόλπου. Εἶναι γενικὰ μία ὀρεινὴ 

λεκάνη ἐκτάσεως 50 περίπου τ.χμ.  
 

    
Επάνω: Ῥοβιές: ἡ λεκάνη καὶ τὸ χωριὸ μὲ φόντο τὴν ἀπέναντι ἀκτὴ τοῦ βόρείου 

εὐβοϊκοῦ, δηλαδὴ τῆς ἀρχαίας Λοκρίδας. (evia guide) 

                                                 
221 Γιὰ τὴν πόλη Ὀροβίαι καὶ τὴν θέση της βλέπε Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, ΙΙΙ, 89∙ τράβων, Γεωγραφικά, ΙΦ, 405. 

Γιὰ τὴν πολιτικὴ ἐξάρτησή της ἀπὸ τὴν Ἱστιαία βλέπε. τράβων, Γεωγραφικὰ, Φ 445. 
222 οφοκλῆς, ἀπόσπασμα 437∙ Ἀριστοφάνης, Εἰρήνη, στ. 1126∙ χόλια στὴν Εἰρήνη, στ. 1126∙ Αἴλιος Ἡρωδιανός 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας, τόμος 1, σελ. 364, 22∙ τέφανος Γραμματικός, Ἐθνικὰ (ἐπιτομή), σελ. 269, 19. 
223 Γιὰ τὶς Αἰγὲς βλέπε τράβων, Γεωγραφικὰ, ΙΦ, 405. Ὑπάρχουν καὶ στὸν Ὅμηρο ἀναφορὲς σὲ πόλη Αἰγαὶ 

(Ἰλιάς Ν, στ. 21, Ὀδύσσεια, ε, στ. 381), ἀλλὰ δὲν εἶναι ξεκάθαρο ἅν πρόκειται γιὰ τὶς Αἰγὲς τῆς Εὔβοιας ἥ 

τὴν ὁμώνυμη πόλη τῆς πελοποννησιακῆς Ἀχαΐας. 
224 Γιὰ τὴν πόλη Κήρινθος βλέπε Ὅμηρος, Ἰλιάς, Β στ. 538∙ Εὐστάθιος, Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα, 

σχόλια στὸ Β, στ. 538, 1, σελ. 431 καὶ Ἀνωνύμου χόλια στὸν Ὅμηρο στὸν ἴδιο στίχο∙  Θέογνις, Ἐλεγεῖαι, 1, 

στ. 791∙ Ἀπολλώνιος Ῥόδιος, Ἀργοναυτικά, στ. 79∙ Νόννος, Διονυσιακά, 13, στ. 160∙ κύμνος Φίος, 

Περιήγησις, στ. 576∙ τράβων, Γεωγραφικά, Φ, 446∙ Γραμματικός, Ἐθνικὰ (ἐπιτομή), σελ. 232, 3∙ Κλαύδιος 

Πτολεμαῖος, Γεωγραφία, 3, 14, 22, 18∙ Αἴλιος Ἡρωδιανός, Περὶ καθολικῆς Προσῳδίας, 3, 1, 355, 30. 
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β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΒΑ΄. 

Β1α΄: Ροβιές: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ 10χλμ. περίπου ΒΔ τῆς Λίμνης.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ κέντρο τοῦ χωριοῦ ὑπάρχει φράγκικος πύργος, γύρω 

ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔχουν βρεθεῖ γεωμετρικὰ ὄστρακα 225. τὴν αὐλὴ τοῦ σχολείου 

βρέθηκε πλίνθος, συμφυὴς μὲ τοὺς ἄκρους πόδες ἀγάλματος, καθὼς καὶ τμῆμα 

ἀρχαίου τοίχου226. Ἐπίσης στὸ χωριὸ βρέθηκε καὶ παραδόθηκε βάση μελαμβαφοῦς 

ἀγγείου τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα227. Ἐπίσης στὸ κτῆμα Παπαδοπούλου στὴν παραλίαν τῶν 

Ροβιῶν, βρέθηκε πίθος, ἀκόσμητη σαρκοφάγος καὶ τεμάχια ὑδαταγωγῶν 

ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς228. Ἐκ τῆς περιοχῆς προέρχεται καὶ μαρμάρινο εἰδώλιον νεαροῦ 

κοριτσιοῦ229. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Πιθανὴ θέση ἀρχαίου οἰκισμοῦ. 

 

Β1β΄: Ροβιές: Ἀράκλη:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Παραθαλάσσια θέση ἔξω ἀπὸ τὸ χωριὸ τῶν Ροβιῶν.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκαν τοῖχοι κτιρίων καὶ κέραμοι ἑλληνιστικῆς 

ἐποχῆς230. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαία θέση. 

 

Β1γ΄: Ροβιές: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Κατὰ τὴν ὁδὸν πρὸς Παλαιοχώριο.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπισημάνθηκαν ἀρχαῖα ὄστρακα ἑκατέρωθεν τῆς ὁδοῦ 231. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Β1δ΄Ι: Ροβιές: Παλαιοχώριον:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Α κλιτὺς τοῦ λόφου τοῦ Παλαιοχωρίου.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: 

Ἐπὶ τῆς Α κλιτύος τοῦ λόφου τοῦ Παλαιοχωρίου, τὸ ὁποῖο βρίσκεται λίγα χλμ. ΒΑ 

τῶν Ροβιῶν, βρέθηκαν κλασσικὰ καὶ ῥωμαϊκὰ ὄστρακα.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Β1δΙΙ΄: Ροβιὲς: Παλαιοχώριον:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Διασταύρωση τῶν μονοπατιῶν ἀπὸ τὰ Δαμιὰ (Α τοῦ 

Παλαιοχωρίου) καὶ τὸ Παλαιοχώριο πρὸς τὶς Ροβιές.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴν διασταύρωση τῶν μονοπατιῶν ἀπὸ τὰ Δαμιὰ (Α τοῦ 

Παλαιοχωρίου) καὶ τὸ Παλαιοχώριο πρὸς Ροβιὲς βρέθηκαν κλασσικὰ καὶ ῥωμαϊκὰ 

ὄστρακα232. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

                                                 
225 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 46-7∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 153-157. 
226 απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 197. 
227 απουνᾶ-ακελλαράκη (1987), σελ. 214. 
228 Φωρέμης (1971), σελ. 261. 
229 Ἐφημερίδα Ἐλεύθερος Τύπος τῆς 14-9-1993. Βλέπε καὶ French (1993-4), σελ. 39. 
230 άμψων (1973-4), σελ. 493. 
231 απουνᾶ-ακελλαράκη (1984), σελ. 127. 
232 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 46-7∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 155-156. 
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Β1ε΄: Θέσις ΒΔ τοῦ Παλαιοχωρίου:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: 

 Κοντὰ στοὺς πρόποδες τοῦ ΒΔ τῶν Ροβιῶν κειμένου Σελεθρίου ὄρους, μία 

κοιλάδα καταλήγει σὲ πέρασμα, τὸ ὁποῖον ὁδηγεῖ πάνω ἀπὸ τὸ Σελέθριο, πρὸς τὴν 

περιοχὴ τῆς Αἰδηψοῦ καὶ τῶν Ὠρεῶν.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα:  

 τὸ πέρασμα ἐντοπίσθηκαν κλασσικὰ καὶ ῥωμαϊκὰ ὄστρακα 233. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Β1στ΄: Θέση ΝΑ τῶν Ροβιῶν:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Κατὰ τὴν ὁδὸ Ροβιῶν-Φρονίων (χωριὸ γύρω στὰ 7χλμ. ΝΑ τῶν 

Ροβιῶν), θέση ἀπέχουσα 5χλμ. περίπου ἀπὸ τὰ Φρόνια.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἐντὸς κτημάτων ἀριστερὰ τῆς ὁδοῦ 

ἀρχαῖα ὄστρακα, κυρίως ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς καὶ λείψανα τοίχων 234. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Β1ζ΄: Ροβιές: Ἅγ. Ἠλίας:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λόφος κείμενος ΝΑ τῶν Ροβιῶν, στὰ ὅρια τῆς κοινότητας (1984) 

πρὸς τὴν Λίμνη. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τοὺς πρόποδες τοῦ λόφου πρὸς τὴν θάλασσα ἔχουν 

ἐντοπισθεῖ πολλὰ ἴχνη ἀρχαίου οἰκισμοῦ. Ἐπὶ τῶν κλιτύων τοῦ λόφου ἔχουν 

ἐντοπισθεῖ μεγάλες ποσότητες κεραμίδων καὶ πετρῶν, ποὺ ἑρμηνεύονται 

πιθανότατα ὡς λείψανα τάφων235. Ἐντὸς τοῦ νεκροταφείου τῆς οἰκογένειας 

Παπαδοπούλου Β τοῦ χωριοῦ ἐντοπίσθηκαν ἀρχιτεκτονικὰ μέλη καὶ οἰκοδομικὸ 

ὑλικὸ ἀρχαίων κτιρίων. τὴ Ν ἄκρη τοῆ χωριοῦ ποὺ λέγεται Ἡράκλεις, 40μ. Δ τῆς 

δημοσίας ὁδοῦ, ἔχει ἐντοπισθεῖ τοῖχος ἀπὸ πωρολίθους. τὴ γύρω περιοχὴ 

ὑπάρχουν διάσπαρτοι πωρόλιθοι236. Σὸ 1966 βρέθηκαν κλασσικὰ ὄστρακα καὶ 

κεραμοσκεπεῖς τάφοι ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς κοντὰ στὴ Β πλευρὰ τῆς ὁδοῦ πρὸς Λίμνη 237. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: 

Σὴ θέση τῆς ἀρχαίας πόλεως Ὀροβίαι τοποθετοῦν στὴ θέση τοῦ σύγχρονου χωριοῦ 

Ροβιές, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ παραφθορὰ τοῦ ὀνόματος τῆς ἀρχαίας 

πόλεως. τὶς Ὀροβίες βρισκόταν τὸ ἱερὸ καὶ μαντεῖο τοῦ Ἀπόλλωνος 

ελινουντίου238. Σὸ 427 π.Φ. ὁ Θουκυδίδης ἀναφέρει ὅτι ἔγινε σεισμός, ὁ ὁποῖος 

κατέστρεψε τὴν πόλη239. Σότε, κατὰ τὸν Sackett καὶ ἄλλους, ἡ πόλη ἴσως 

μετακινήθηκε στὸν λόφο τοῦ Ἁγ. Ἠλία 240. 

 

Περιοχὴ ΠΒΒ΄: Περιοχὴ Λίμνης. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

                                                 
233 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 46-7∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ.157. 
234 απουνᾶ-ακελλαράκη (1984), σελ. 127. 
235 απουνᾶ-ακελλαράκη (1984), σελ. 127. 
236 άμψων (1988-9), σ. 163. 
237 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 46-7∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 154. Βλέπε ἐπίσης French (1991-2), σελ. 34. 
238 απουνᾶ-ακελλαράκη (1986), σελ. 127∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 30. 
239 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 46-7∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 154-155. 
240 τράβων, Γεωγραφικά, Φ, 445. 
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 Πρόκειται γιὰ τὴν ὅμορη τῆς προηγουμένης λεκάνη πρὸς Α, που ἀποστραγγίζεται καὶ 

αὐτὴ Δ πρὸς τὴν πλευρὰ τοῦ Β. Εὐβοϊκοῦ κόλπου. Εἶναι γενικὰ μία ὀρεινὴ λεκάνη ἐκτάσεως  

περίπου 60 τ.χμ. 

   
Λίμνη: ἄποψη τῆς λεκάνης τῆς Λίμνης. (evia guide) 

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΒΒ΄. 

Β2: Λίμνη:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Παραθαλάσσια κωμόπολη.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴ Ζωοδόχο Πηγή, ἐκκλησία τῆς Λίμνης, ἔχει βρεθεῖ 

ψηφιδωτὸ δάπεδο ποὺ ἀνῆκε σὲ συγκρότημα λουτρῶν ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς 241. ὲ 

ἀπόσταση 2-3χλμ. ΝΔ τοῦ λόφου Μεσόπετρα, κοντὰ στὴ Δ ἀκτὴ τῆς Εὔβοιας ἔχουν 

προκύψει εὑρήματα κλασσικῆς καὶ ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς 242. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Λουτρὸ ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς καὶ ἀρχαῖα θέση.  

 

Β2α΄: Λίμνη: Φρόνια:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: ὲ ἀπόσταση 5-6χλμ. ΒΔ τῆς Λίμνης βρίσκεται τὸ χωριὸ Φρόνια.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ ψηλότερο σημεῖο τοῦ χωριοῦ, 40μ. Α τοῦ δημόσιου 

δρόμου, ὑπάρχει μικρό πλάτωμα. Ἐκεῖ ἔχουν ἐντοπισθεῖ κεραμίδες, λαξευμένοι 

λίθοι καὶ μελαμβαφῆ ὄστρακα ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς 243. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση, ὅπου ἀρχαῖο κτίριο. 

 

Β2β΄: Λίμνη: Καστριά: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: ὲ ἀπόσταση 2χλμ. ΒΔ τοῦ λιμένος τῆς  Λίμνης, ὑπάρχουν οἱ 

λόφοι Καστριά. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Μεταξὺ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέα καὶ τῆς 

κορυφογραμμῆς ΒΔ ἔχουν βρεθεῖ ἐπιφανειακῶς ἀρχαϊκὰ καὶ κλασσικὰ ὄστρακα. 

τὸ λόφο Καστρὶ πέρα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀνδρέα καὶ δεξιὰ τοῦ μονοπατιοῦ πρὸς τὴν 

                                                 
241 Βρανόπουλος (1995), σελ. 30-1. 
242 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 49-51∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 158. τὸ δημαρχεῖο τῆς Λίμνης ἔχουν 

συγκεντρωθεῖ ἀρχαῖα ἀντικείμενα, μεταξύ τῶν ὁποίων μαρμάρινο περιρραντήριο ἀπὸ τὸ χωριὸ 

Μουρτιάδα καὶ τμῆμα ἐπιτύμβιας ἐνεπίγραφης στήλης 4ου π.Φ. αἰ. Βλέπε άμψων (1988-9), σελ. 163-4. 
243 άμψων (1988-9), σελ. 163. 
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Παναγιὰ ἔχουν ἐντοπισθεῖ λείψανα ἀρχαίων τοίχων, μεγάλα κεραμίδια καὶ, κυρίως 

στὴν Β πλευρὰ τοῦ λόφου, γεωμετρικά, κλασσικὰ καὶ ῥωμαϊκὰ ὄστρακα 244. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: 

Ἡ Ἔ. Σουλούπα ταυτίζει τὸν λόφο μὲ τὴν ἀκρόπολη τοῦ ἀρχαίου Ἐλυμνίου, 

παραφθορὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ ὀνομασία τῆς σύγχρονης κωμοπόλεως 

καὶ τῆς περιοχῆς (Λίμνη)245. 

 

Β2γ΄: Λίμνη: ταυρός ἢ τενούρα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση 2χλμ. ΒΑ τῆς Λίμνης, κοντὰ στὸ δρόμο πρὸς τροφιλιά.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκαν πολλὰ ὄστρακα διαφόρων περιόδων246. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαία θέση. 

 

Β2δ΄: Λίμνη: Παναγιά: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση κοντὰ στὴ Λίμνη. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀνάμεσα στὰ Καστριὰ καὶ στὴν ἐκκλησία καὶ τὴν πηγὴ τῆς 

Παναγιᾶς ἀλλὰ καὶ ἀπέναντι ἀπὸ τὴν ἐκκλησία βρέθηκαν ὅστρακα καὶ κεραμίδια 

κλασσικῆς καὶ ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς247. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Προφανῶς πρόκειται γιὰ λείψανα κτιρίων. 

 

Β2ε΄: Λίμνη: Ἅγ. Γεώργιος:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: 

 Πλησίον τῆς Λίμνης βρίσκεται ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, κοντὰ σὲ μία 

πηγή. ὲ ἀπόσταση 200 μ. Δ, πάνω ἀπὸ τὴ θάλασσα, βρίσκεται ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. 

Ἀθανασίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα:  

ὲ ὅλη τὴν ἐπίπεδη ἔκταση γύρω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ στοὺς πρόποδες τῶν γύρω 

λόφων ἐντοπίσθηκαν ἄφθονα κλασσικὰ καὶ ῥωμαϊκὰ ὄστρακα 248. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαία θέση. 

 

Β2στ΄: Λίμνη: κεπαστή:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τῆς Λίμνης.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκε ἐνεπίγραφη ἐπιτύμβια στήλη 249. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἴσως πρόκειται γιὰ θέση ἀρχαίου νεκροταφείου, ἅν ἡ 

στήλη δὲν ἔχει μεταφερθεῖ ἀπὸ ἀλλοῦ. 

 

Β2η΄: Λίμνη: Μονὴ Ἁγ. Νικολάου Γαλατάκη:   

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἡ μονὴ βρίσκεται 7χλμ. περίπου ΝΑ τῆς Λίμνης, στὶς ΒΔ 

ὑπώρειες τοῦ Κανδηλίου ὄρους. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Δὲν ὑπάρχουν εὑρήματα. 

                                                 
244 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 49-51∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 158-159. Βλέπε ἐπίσης υριόπουλος (1995), 

σελ. 1364. 
245 Σουλούπα (1978), σελ. 121. 
246 απουνᾶ-ακελλαράκη (1986), σελ. 127. Βλέπε ἐπίσης French (1991-2), σελ. 34. 
247 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 49-51∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 159. 
248 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 49-51∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 160-161. 
249 Σουλούπα (1978), σελ. 120-1. 
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἐπειδὴ πολλὲς χριστιανικὲς λατρεῖες 

ἐγκαθιδρύθηκαν σὲ τόπους λατρείας τῆς ἀρχαίας θρησκείας, ταυτίζεται ἀπὸ 

ὁρισμένους μελετητὲς μὲ τὴν θέση ὅπου ἦταν τὸ ιερὸ τοῦ Ποσειδῶνος τῆς ἀρχαίας 

πόλεως Αἰγαί. Ἀπὸ κάποιους ἡ Λίμνη ταυτίζεται μὲ τὶς Αἰγὲς. Ὁ Ρhilippson ταυτίζει 

τὴν Λίμνη μὲ τὸ Ἐλύμνιον καὶ τοποθετεῖ τὶς Αἰγὲς στὰ Πολιτικὰ-Καυκάλα. Ὁ 

Μπελλάρας250 συμφωνεῖ μὲ τὴν ταύτιση Λίμνης καὶ Ἐλυμνίου, ἀλλὰ τοποθετεῖ τὶς  

Αἰγὲς στὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νικολάου Γαλατάκη 251. 

 

 
Moνὴ Ἁγίου Νικολάου Γαλατάκη. (evia guide καὶ www.voriaevia.net) 

 

Β2θ΄: Λίμνη: Κανδήλιον ὄρος, θέσις Φορτοκόπι:   

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: ΝΑ τῆς μονῆς Γαλατάκη, στοὺς πρόποδες τοῦ Κανδηλίου ὄρους, 

βρίσκεται ἡ θέση Φορτοκόπι.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐκεῖ βρέθηκε θησαυρὸς ἀργυρῶν εὐβοϊκῶν νομισμάτων 

5ου π.Φ. αἰῶνος252. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἐλλείψει συνευρημάτων πρέπει νὰ θεωρήσουμε ὅτι 

ὁ θησαυρὸς ἀπεκρύβη σὲ τυχαία θέση κατὰ τὴν ἀρχαιότητα. 

 

Β2: Λίμνη: Ἀδιευκρίνιστα:  

Ι) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: 

τὸν ἀρχαιολογικὸ ὁδηγὸ Φαλκίδας δημοσιεύθηκε ἀκέφαλο ἄγαλμα ἐφήβου, 

ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς, ἀντίγραφο ἔργου τέλους τοῦ 5ου π.Φ. αἰῶνος253. Σὸ ἴδιον ἄγαλμα ὁ 

Ἄ. Ριτσώνης χρονολογεῖ στὴν τελευταία δεκαετία τοῦ 4 ου αἰῶνος π.Φ., τὸ 

ἀποκαθιστᾷ ὡς Ἡρακλῆ καὶ τὸ θεωρεῖ λατρευτικό. Θεωρεῖ ὅτι τὸ ἄγαλμα ἀκολουθεῖ 

τὸ ὕφος τοῦ κόπα καὶ πιστεύει ὅτι παραγγέλθηκε γιὰ νὰ στηθεῖ ἐντὸς τοῦ 

μαρτυρούμενου ἱεροῦ τοῦ Διός, ὅπου λατρευόταν καὶ ὁ Ἡρακλῆς, ἥ σὲ ἱερὸ τοῦ 

Ἡρακλέους254.  

 

                                                 
250 Μπελλάρας (1940), σ. 10-11. Βλέπε καὶ παρακάτω Β6:Λίμνη: Ἀναγνώριση-ταύτιση. 
251 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ 49-51∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 158. 
252 Βρανόπουλος (1995), σελ. 30-1. 
253 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 90, 92-3. 
254 Ριτσώνης (1996-7), σελ. 207-230. 
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Β2: Λίμνη: Ἀναγνώριση-ταύτιση: 

Ἡ ακελλαράκη τοποθετεῖ τὴν ἀρχαία πόλη Ἐλύμνιον στὴν θέση τῆς σύγχρονης 

Λίμνης255, χωρὶς ὅμως νὰ προβαίνει σὲ ἀκριβέστερη ταύτιση. Ὁ Βρανόπουλος, 

ἐπίσης, ἀναφέρει ὅτι στὴν περιοχὴ τῆς Λίμνης ἔχουν βρεθεῖ γεωμετρικά, ἀρχαϊκὰ 

καὶ κλασσικὰ ὄστρακα256, χωρὶς ὅμως νὰ προσδιορίζει τὸν ἀκριβῆ τόπο εὑρέσεως.  

τὴν περιοχή, κατὰ τὶς πηγὲς, ὑπῆρχαν κατὰ τὴν ἀρχαιότητα δύο πόλεις:   τὸ 

Ἐλύμνιον καὶ αἱ Αἰγαί. τὸ Ελύμνιον ἀναφέρεται ὅτι ὑπῆρχε ἱερὸ τοῦ Διὸς καὶ τῆς 

Ἥρας. τὶς Αἰγὲς, κατὰ τὸν τράβωνα, ὑπῆρχε ὁ ναὸς τοῦ Ποσειδῶνος Αἰγαίου 257. Οἱ 

Αἰγὲς καταστράφηκαν ἀπὸ σεισμὸ ποὺ ἔγινε κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 

Πελοποννησιακοῦ Πολέμου258. 

Ἡ θέση τῶν Αἰγῶν εἶχε ἀναζητηθεῖ στὴν περιοχὴ τῆς Λίμνης. Ὁ Βρανόπουλος 

πιστεύει ὅτι πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ συγκεκριμένα στὴν περιοχὴ τῆς μονῆς 

Γαλατάκη, θεωρεῖ δὲ πιθανὸ νὰ βρισκόταν τὸ ἱερὸ τοῦ Ποσειδῶνος ἀκριβῶς στὴν 

θέση τῆς μονῆς259. Ὁ Μπελλάρας ἀπορρίπτει τὴν ἄποψη ποὺ εἶχε ἐκφρασθεῖ 

παλαιότερα, ὅτι δηλαδὴ Ἐλύμνιον καὶ Αἰγαὶ ἦταν μία καὶ ἡ αὐτὴ πόλη, θεωρεῖ 

ἀκριβῆ τὴν ἀπόσταση ποὺ παραδίδει ὁ τράβων ὅτι ἀπεῖχε τὸ ἱερὸ τοῦ Ποσειδῶνος 

Αἰγῶν ἀπὸ τὴν πόλη Ἀνθηδόνα ποὺ βρισκόταν στὶς ἀκτὲς τῆς Βοιωτίας (120 στάδια -

22,5-23χλμ.). Σοποθετεῖ λοιπὸν τὶς Αἰγὲς στὴν περιοχὴ τῆς μονῆς Γαλατάκη καὶ τὸ 

Ἐλύμνιον στὴν στενὴ περιοχὴ τῆς Λίμνης260. 

Κατ’ ἄλλους ἡ θέση Καστρὶ ταυτίζεται μὲ τὶς Αἰγές 261. Ὁ Philippson ταυτίζει τὴ θέση 

Καστρὶ μὲ τὸ Ἐλύμνιον, και τοποθετει τὰς Αἰγὰς στὰ Πολιτικά (χωριὸ ΝΑ τοῦ 

Κανδηλίου ὄρους)262. 

 

Περιοχὴ ΠΒΓ΄: Περιοχὴ Παππάδων-Κοτσικιᾶς. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Πρόκειται γιὰ τὴν ἀνατολικότερη λεκάνη τῆς μείζονος περιοχῆς ΠΒ΄, που ἀποστραγγίζεται 

Β καὶ Α πρὸς τὸ Αἰγαῖο πέλαγος. Εἶναι γενικὰ μία ἡμιορεινὴ λεκάνη ἐκτάσεως 40 περίπου 

τ.χμ.  

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΒΓ΄. 

Β3: Παραλία Κοτσικιάς: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λίγα χλμ. ΝΑ τῶν Βασιλικῶν βρίσκεται ἡ παραλία τῆς Κοτσικιᾶς 

(χωριὸ κείμενο ΝΔ), 9χλμ. Α τῆς ὁδοῦ Παπάδων-Ἄγίας Ἄννας κοντὰ στὸν ὅρμο τοῦ 

Λουτροῦ στὶς Α ἀκτὲς τῆς νήσου.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκαν λείψανα τοίχων, ὄστρακα καὶ τμήματα 

κεράμων κλασσικῆς ἐποχῆς263, ποὺ ἴσως ἀποτελοῦν λείψανα ἀθηναϊκοῦ ὀχυροῦ264. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Πιθανὴ θέση ἀθηναϊκοῦ ὀχυροῦ. 

                                                 
255 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 14. 
256 Βρανόπουλος (1995), σελ. 30-1. 
257 τράβων, Γεωγραφικά, 9, 405. Παράβαλε Παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις, 7, 25, 12∙ Ὀδύσσεια, ε, στ. 381. 
258 Βρανόπουλος (1995), σελ. 30-1. 
259 Βρανόπουλος (1995), σελ. 30-1. 
260 Μπελλάρας (1965), σελ. 73. 
261 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 49-51∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 157. 
262 Philippson (1951), σελ. 743. 
263 απουνᾶ-ακελλαράκη (1986), σελ. 127. Βλέπε ἐπίσης BCH 61, 1966, σελ. 45. 
264 άμψων (1973-4), σελ. 493. Βλέπε καὶ Touchais (1980), σελ. 659 καὶ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 44-45. 
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Περιοχὴ ΠΒΔ΄: Κερασιᾶς-Ἀμελάντων. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

 Πρόκειται λεκάνη τῆς μείζονος περιοχῆς ΠΒ΄ ὅμορη καὶ ΝΔ κείμενη τῆς 

προηγουμένης, που ἀποστραγγίζεται Ν πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς πεδιάδος τῆς Κηρίνθου. 

Πρόκειται γιὰ τὴν λεκάνη τοῦ ἄνω ῥοῦ τοῦ Νηλέα ποταμοῦ καὶ τοῦ παραποτάμου του 

Παστρικοῦ. Εἶναι γενικὰ μία ὀρεινὴ λεκάνη ἐκτάσεως 60 περίπου τ.χμ.  

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΒΔ΄: Δὲν ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἀρχαιολογικὲς θέσεις στὴν 

περιοχὴ ΠΒΔ΄. 

 

Περιοχὴ ΠΒΕ΄: Κουρκουλιῶν-Κεχριῶν-Δάφνης. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

 Πρόκειται λεκάνη τῆς μείζονος περιοχῆς ΠΒ΄, ὅμορη ἐκείνης τῆς Λίμνης, μὲ τὴν ὁποία 

συνορεύει Δ.Εἶναι γενικὰ μία ὀρεινὴ λεκάνη ἐκτάσεως 67 περίπου τ.χμ. που 

ἀποστραγγίζεται Α πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς πεδιάδας τῆς Κηρίνθου.  

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΒΕ΄. 

Β7α΄: Δάφνη (Μαντανικά): Κάστρο:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἡ Δάφνη βρίσκεται σὲ μικρὴ ἀπόσταση ΝΔ τῶν Κεχριῶν. Κατὰ 

τὴν ὁδὸ Κηρίνθου-Λίμνης, Ν τῆς ὁδοῦ, στὸ Δ ἄκρον τοῦ χωριοῦ τῆς Δάφνης 

βρίσκεται ὁ λόφος Κάστρο.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν ἐντοπισθεῖ λείψανα ὀχυρώσεως καὶ 

ἐπιφανειακῶς πρωτογεωμετρικά, γεωμετρικὰ καὶ κλασσικὰ ὄστρακα 265. Ἐντὸς τοῦ 

οἰκοπέδου Γ. Νικολάου, ἐπὶ τῆς Β κλιτύος τοῦ λόφου, τὸ 1961 βρέθηκε τάφος τοῦ 5 ου 

π.Φ. αἰῶνος, ποὺ περιεῖχε τρεῖς ληκύθους. τὸ χωριό, ἐπίσης, ὁ Powell εἶχεν δεῖ 

ἐπιτύμβια ἐνεπίγραφη στήλη266. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ὀχυρωμένη θέση κατοικήσεως, πιθανῶς θέση 

οἰκισμοῦ.  

 

Β7β΄: Δάφνη: τεφανιού:   

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέσις 1χλμ. Ν της Δάφνης. Ἐκεῖ βρίσκεται ὁ λόφος Μισοπέτρι.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐκεῖ ἔχουν ἐντοπισθεῖ ὀψιανός πιθανῶς 

πρωτογεωμετρικῆς περιόδου, τοῖχοι, ὄστρακα, κέραμοι καὶ γενικῶς λείψανα κτιρίων 

κλασσικῆς ἐποχῆς267. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Περιοχὴ ΠΒΣ΄: Περιοχὴ Ἁγ. Ἄννας-τροφιλιᾶς-παθαρίου. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Πρόκειται γιὰ λεκάνη τῆς μείζονος περιοχῆς ΠΒ΄, συνορεύει Β μὲ τὴν ΠΒΓ΄, καὶ Δ μὲ τὶς 

ΠΒΔ΄ καὶ ΠΒΕ΄ ἔχοντας κοινὰ ὅρια μὲ αὐτές.  

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΒΣ΄. 

                                                 
265 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 46, 49-51∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 152-153 καὶ 161-162. 
266 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 46. Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 152-153. Βλέπε ἐπίσης Powell (1899), 1, σελ. 4  
267 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 46. Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 153. Βλέπε ἐπίσης Philippson (1951), σελ. 743. 
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Β4β΄: Ἁγία Ἄννα: Σαμπούρι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ὕψωμα Σαμπούρι, μεταξὺ τῆς παραλίας Ἀγκάλη καὶ τῆς 

Κηρίνθου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπὶ τοῦ ὑψώματος Σαμπούρι, τὸ ὁποῖο κεῖται ἐντός 

πυκνοῦ δάσους, ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἐκτεταμένες ἀρχαῖες ὀχυρώσεις 268. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Υρούριο ἥ ὀχυρωμένος οἰκισμός. 
 

    
Ἡ λεκάνη τῆς Ἁγίας Ἄννας. (evia guide) 

 

Β4γ΄: Ἁγία Ἄννα: Παλαιόβρυση:   

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ΝΔ τῆς Ἁγίας Ἄννας ποὺ βρίσκεται σὲ μικρὴ ἀπόσταση 

ἀπὸ αὐτήν. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀπὸ ἐδῶ προέρχεται ἀρχαία ἐνεπίγραφη στήλη 269. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Β6α΄: τροφιλιά: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ εὑρισκόμενο λίγα χλμ. ΒΔ τῆς Κηρίνθου.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: 1χλμ. Δ τοῦ χωριοῦ ἔχει ἐντοπισθεῖ ὀχυρωμένος λόφος, 

ὅπου ὑπάρχουν ὄστρακα καὶ τοῖχοι κλασσικῆς ἐποχῆς, καθὼς καὶ ῥωμαϊκὰ 

ὄστρακα270. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση ὀχυρωμένου οἰκισμοῦ ἥ φρουρίου.  

 

Β6β΄: τροφιλιά: Παλαιοχώρι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση στὴν ὁποίαν ὁδηγεῖ τὸ μονοπάτι ἀπὸ τροφυλιὰ πρὸς 

Κεχριές (χωριὸ εὑρισκόμενο λίγα χλμ. ΝΔ τροφιλιᾶς).  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα:  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἔχουν βρεθεῖ κλασσικὰ ὄστρακα271. 

 

Περιοχὴ ΠΒΖ΄: Περιοχὴ Ἁγ. Βασιλείου-Ἀγκάλης-Ζωοδόχου Πηγῆς. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

                                                 
268 ἕ.ἀ., σ. 493. 
269 Σουλούπα (1978), σελ. 120. 
270Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 46∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 152. 
271 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 46∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 152. 
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 Πρόκειται γιὰ τὴν λεκάνη ποὺ κεῖται Ν τῆς ΠΒΓ΄ καὶ Α τῆς ΠΒΣ΄ μὲ τὶς ὁποῖες ἔχει 

κοινὰ ὅρια. β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΒΖ΄. 

 

Β4α΄: Ἁγία Ἄννα: Ἅγ. Βασίλειος:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: τὴν παραλία τῆς Ἁγίας Ἄννας (χωριοῦ κειμένου Ν τῆς 

Κοτσικιᾶς), ποῦ ὀνομάζεται Ἀγκάλη, ὑπάρχει μικρὴ χερσόνησος ποὺ λέγεται Ἅγ. 

Βασίλειος (ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Βασιλείου ποὺ βρίσκεται ἐπὶ τῆς χερσονήσου).  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Εκεῖ ἔχουν ἐντοπισθεῖ λείψανα ἀρχαίου οἰκισμου, 

περιβαλλομένου ἀπὸ ὀχυρωματικὸ τείχους. Ἔχουν ἐπίσης βρεθεῖ μελαμβαφῆ 

ἀγγεῖα τοῦ 5ου π.Φ. αἰῶνος, τμῆμα χάλκινου ἀγγείου καὶ σκωρίες ἐργαστηρίου 

μεταλλοτεχνίας.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ὀχυρωμένος οἰκισμὸς 5ου π.Φ. αἰῶνος. Ὁ οἰκισμός 

ἀπὸ τὴν κεραμεικὴ χρονολογεῖται στὸν 5ον π.Φ. αἰῶνα καὶ ταυτίζεται ἀπὸ τὸν 

άμψων μὲ τὴν ἀναφερόμενη ἀπὸ τὸν Λυκόφρονα ἀρχαία πόλη Τρύχας272. 

 

Περιοχὴ ΠΒΗ΄: Περιοχὴ Κηρίνθου-Μαντουδίου. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

 Πρόκειται γιὰ τὴν λεκάνη ποὺ κεῖται Ν τῆς ΠΒΖ΄ καὶ Α τῆς ΠΒΣ΄ μὲ τὶς ὁποῖες ἔχει 

κοινὰ ὅρια.  

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΒΗ΄. 

Β5α΄: Κήρινθος: Κρύα Βρύση ή Πελέκι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση 5χλμ. περίπου ΝΑ τῆς Ἁγ. Ἄννης, στὸ Ν πέρας παραλίας 

ἀμμώδους ὅπου ἐκβάλλει ὁ ποταμός Βούδωρος. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχουν ἐντοπισθεῖ πολλὰ πρωτογεωμετρικά, γεωμετρικά, 

ἀρχαϊκά, κλασσικά καὶ ἑλληνιστικὰ ὄστρακα. Πάνω στὸν λόφο εἶναι ὁρατά τὰ λείψανα 

κτιρίου τετραγωνικῆς κατόψως ποὺ ὁ Powell ταύτισε μὲ τὴν ἀγορὰ τῆς ἀρχαίας 

Κηρίνθου. Ἡ θέση φαίνεται ὅτι ἐγκαταλείφθηκε πρὶν τὰ ῥωμαϊκὰ χρόνια273. τοὺς 

ἀγροὺς Γ. Μαστροκώστα, Ν. Μουργκογιάννη καὶ Νικολάου, βρέθηκαν λείψανα 

ἀρχαίων κτισμάτων, λύχνος καὶ ἐπιτύμβια ἐνεπίγραφη στήλη 4 ου π.Φ. αἰῶνος274. 

Βρέθηκαν ἐπίσης κεραμοσκεπεῖς τάφοι ἑλληνιστικῆς πιθανότατα ἐποχῆς 275. τὸ 

κτῆμα Ἀβέρωφ βρέθηκε τμῆμα ἀγωγοῦ ὕδατος καὶ περισυνελέγησαν ἀρχαῖα 

ὄστρακα276. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὁ Powell ταύτισε τὰ λείψανα τοῦ τετραγωνικῆς κατόψως 

κτιρίου ἐπάνω στὸν λόφο μὲ τὴν ἀγορὰ τῆς ἀρχαίας Κηρίνθου.  

 

Β5β΄: Κήρινθος: Καστρί: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λόφος Ν-ΝΔ τῆς Κρύας Βρύσης. 

                                                 
272 άμψων (1973-4), σελ. 493. 
273 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 43-44∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 148-149. Βλέπε ἐπίσης Philippson (1951), 

σελ. 742, ἀρ. 19∙ Θεοχάρης (1959), σελ. 279-328∙ Boardman, J. BSA, 1957, σελ. 2 καὶ ἀρ. 8. Βλέπε ἐπίσης Catling 

(1975-6), σελ. 5 καὶ ΑΑΑ VII, 1975, σελ. 28-37. 
274 Φωρέμης (1971), σελ. 261. 
275 απουνᾶ-ακελλαράκη (1984), σελ. 124-125. 
276 Σῆς ἴδιας (1995), σελ. 307-308. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Περιβάλλεται ἀπὸ τεῖχος τοῦ 5ου π.Φ. αἰῶνος μήκους 500μ. 

κατεστραμμένο σὲ ἀρκετὰ σημεῖα. Κατά μικρά διαστήματα βρέθηκαν θεμέλια τετράγωνων 

πύργων. 277 Ἐπὶ τῆς κορυφῆς βρέθηκαν λείψανα τοίχων ἀρχαίων κτιρίων. Λίγο κάτω ἀπὸ 

τὴν κορυφὴ ἀνασκάφηκε κτίριο μὲ φάσεις κλασσικῆς καὶ ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς. Ἐντὸς 

αὐτοῦ βρέθηκε κλασσικὴ κεραμεική, μελαμβαφὴς 4ου αἰῶνος π.Φ. καὶ Δυτικῆς Κλιτύος278.   

 τὴν Δ πλευρὰ τῆς ἀκροπόλεως ἀνασκάφηκε σύμπλεγμα δωματίων πρώιμης ἥ 

ὕστερης γεωμετρικῆς περιόδου279. Ἐδῶ βρέθηκε ἐπίσης κεραμοσκεπὴς ἀκτέριστος τάφος, 

γεωμετρικὴ καὶ κλασσικὴ κεραμεική, λιθόστρωτο καὶ σκωρίες μετάλλου, τὰ ὁποῖα δὲν 

χρονολογεῖ ὁ ἀνασκαφέας280.  

 Ἐπὶ τῆς Β πλευρᾶς τῆς ἀκροπόλεως ἀνασκάφηκε πάνω ἀπὸ τὸ προϊστορικὸ τείχος ἀρχαῖον 

κτίριο, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ χρονολογηθεῖ ἐπειδὴ ἡ στρωματογραφία βρέθηκε ταραγμένη, 

περιέχοντας πρωτογεωμετρική, γεωμετρικήν, ἀνατολίζουσα, ἀρχαϊκὴν καὶ κλασσικὴ 

κεραμεική281. Σὸ 1996 διαπιστώθηκε γενικῶς ὅτι στὴν θέση αὐτὴ ὑπάρχουν λείψανα 

ἐκτεταμένης ἐγκαταστάσεως κυρίως ἑλληνιστικῶν χρόνων. Βρέθηκε ἐπίσης κεραμεικὴ καὶ 

ἐνεπίγραφη ἐπιτύμβια στήλη282. 

Ἀπὸ τὴν θέση Καστρί, ποὺ φθάνει μέχρι τοὺς πρόποδες τοῦ λόφου τοῦ Προφήτη Ἠλία, 

προέρχεται καὶ μία ἐπιτύμβια στήλη ἐνεπίγραφη, ποὺ φέρει ἀνάγλυφο, τὸ ὁποῖο 

παριστάνει κύλινδρο παπύρου καὶ στύλο283. 

 

      
Toπογραφικὰ ἀρχαίας Κηρίνθου: ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ἀπὸ ἀπὸ www.kireas.org . 

 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀπὸ ὅλους τοὺς μελετητὲς ποὺ μᾶς δίνουν τὰ 

παραπάνω στοιχεῖα ἡ θέση συνδέεται μὲ τὴν ἀρχαίαν πόλη τῆς Κηρίνθου, εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ 

τουλάχιστον τὴν προϊστορική, πρωτογεωμετρικὴ ἕως ἑλληνιστικὴ φάση της. Ἡ Κήρινθος 

ἀναφέρεται κατὰ πρῶτον στὸν «νεῶν κατάλογον» τῆς Ἰλιάδος284 καὶ χαρακτηρίζεται ὡς 

                                                 
277 άμψων (1973-4), σελ. 484-5. 
278 Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 253. Βλέπε γιὰ περισσότερες πληροφορίες άμψων (1975)Α΄, σελ. 35-37. 
279 Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 253. Βλέπε γιὰ περισσότερες πληροφορίες άμψων (1975)Α΄, σελ. 35-37. 
280 άμψων (1973-4), σελ. 484-5. 
281 άμψων (1973-4), σελ. 484-5. Βλέπε ἐπίσης υριόπουλος (1995), σελ. 1300 καὶ 1364. 
282 απουνᾶ-ακελλαράκη (1996), σελ. 309. Βλ. ἐπίσης: Blackman 2001-2, σελ. 55. 
283 Βλέπε ΑΔ 26, 1971, σελ. 261. 
284 Ἰλιάς Β, 539, Παράβαλε: Ἀπολλώνιος Ῥόδιος, Ἀργοναυτικά, 1, 79. 

http://www.kireas.org/
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ἔφαλος. Σὴν ἀναφέρει ἐπίσης ὁ ποιητὴς Θεόγνις καὶ ὁ τράβων τὴν τοποθετεῖ στὶς Α ἀκτὲς 

τῆς Εὔβοίας, ὅπου βρίσκεται ἡ πεδιάδα ποὺ ῥέει ὁ ποταμός Βούδωρος285. 

 

Β5γ΄: Ἅγ. Ἠλίας:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: 

 Λόφος ΝΔ τῆς Κρύας Βρύσης, μὲ τὴν ὁποίας συνδέεται μὲ μία βραχώδη 

κορυφογραμμή. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἐπιφανειακῶς ἀρχαϊκά, κλασσικά 

καὶ ῥωμαϊκὰ ὄστρακα286.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαιολογικὴ θέση. 

 

 
Ἐπάνω: τοπογραφικὸ σχέδιο τῆς θέσεως τῆς ἀρχαίας Κηρίνθου τὸ 1845 τοῦ  Γερμανοῦ 

ἀρχαιολόγου Vischer.  

 

Β8: Μαντούδι: Πελέκι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λίγα χλμ. ΝΑ τῆς Κηρίνθου βρίσκεται τὸ χωριὸ Μαντούδι. 

Πλησίον τοῦ χωριοῦ βρίσκεται ἡ θέση Πελέκι.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: 

 Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴν προέρχεται μία μαρμάρινη ἐνεπίγραφη στήλη 287. Ἔχουν 

ἐπίσης ἐπισημανθεῖ ἐπιφανειακῶς γεωμετρικὰ ὄστρακα κοντὰ στὶς ὄχθες τοῦ 

ποταμοῦ Βούδωρου288. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Περιοχὴ ΠΒΘ΄: Κηρέως-Καλυβίων. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Πρόκειται λεκάνη τῆς μείζονος περιοχῆς ΠΒ΄, ὅμορη τῆς ΠΒΗ΄ στὰ Β καὶ τῆς ΠΒΣ΄ στὰ Δ.  

                                                 
285 τράβων, Γεωγραφικά, 10, 446. χετικὰ μὲ τὶς ἄλλες πηγὲς βλέπε καὶ Βρανόπουλος (1995), σελ. 29-30, 

Υουριώτης (1970), σελ. 282-5 καὶ Μπελλάρας (1940), σελ. 16-17. Πλησίον τῆς Κηρίνθου ὑπηρχε ἡ πόλη Τριχή 

(Μελέτιος) ἥ Τρύχας (Λυκόφρων ὁ Φαλκιδεύς). Κατά τὸν Μελέτιο στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Κηρίνθου 

ὑπῆρχε καὶ ἡ πόλη Μεθώνη. Βρανόπουλος, 1995, σελ. 30. 
286 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 43-44∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 154-155. 
287 Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, 3, 89. Βλέπε ἐπίσης Δαβάρας (1965), σελ. 256. 
288 υριόπουλος (1995), σελ. 1364 καὶ ΑΕΜ 1980, σελ. 114, ἀρ. 24. 
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β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΒΘ΄: Δὲν ἔχουν προκύψει ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα ἀπὸ 

τὴν περιοχὴ αὐτήν. 

Περιοχὴ ΠΒΙ΄: Περιοχὴ Προκοπίου. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Πρόκειται λεκάνη τῆς μείζονος περιοχῆς ΠΒ΄, ὅμορη τῆς ΠΒΗ΄ στὰ Β καὶ τῆς ΠΒΘ΄ στὰ Δ.  

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΒΙ΄. 

B9΄: Προκόπιο: 

B9α΄: Προκόπιο: Κάστρο ἢ Καστρί:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λόφος 2χλμ. Β τοῦ χωριοῦ Ν. Προκόπιο, τὸ ὁποῖο βρίσκεται 

περίπου 10χλμ. ΝΑ τοῦ Μαντουδίου.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Πρόκειται περὶ θέσεως κατοικήσεως κλασσικῆς, 

ἑλληνιστικῆς καὶ ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς. Κοντὰ στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 

Προδρόμου στὸν λόφο Κάστρο ἥ Καστρὶ ἐντοπίστηκε τμῆμα ὀχυρώσεων289. Ἔχουν βρεθεῖ 

τοῖχοι καὶ ὄστρακα 5ου π.Φ. αἰῶνος, δύο ἀνάγλυφα, χρυσὸ δαχτυλίδι, πτολεμαϊκὰ 

νομίσματα, ὄστρακα κυλίκων, ὀλπῶν, κυπέλλων, λεκανίδων, κρατήρων, ἀμφορέων, 

κεράμων καὶ λύχνων 5ου π.Φ. αἰῶνος, καθὼς καὶ ἀκροκέραμος 3ου π.Φ. αἰῶνος290. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Θέση κατοίκησης κλασσικῆς, ἑλληνιστικῆς καὶ 

ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς. 

 

B9β΄: Προκόπιο: Δαφνοῦσα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τοῦ Προκοπίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκαν δύο λήκυθοι ΚΛ ἐποχῆς291. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Θέση κατοίκησης ΚΛ ἐποχῆς. 

 

Περιοχὴ ΠΒΙΑ΄: Περιοχὴ Πηλίου. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Πρόκειται γιὰ τὴν λεκάνη ποὺ κεῖται Α καὶ Β τῆς λεκάνης ΠΒΙΑ΄, μὲ τὴν ὁποία ἔχει κοινὰ 

τὰ δυτικὰ καὶ τὰ νότια φυσικὰ ὅρια.  

  

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΒΙΑ΄: 

Β10α΄: Πήλι (Πήλιον): Καστρὶ καὶ Μεσοκοτρώνι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Σὸ χωριὸ Πήλι βρίσκεται 13χλμ. ΒΑ τοῦ Προκοπίου. Πλησίον 

τοῦ Πηλίου ὑπάρχουν δύο λόφοι, καλούμενοι Καστρί καὶ Μεσοκοτρώνι, 

ἀντιστοίχως. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπὶ τοῦ λόφου Καστρί ἔχουν ἐντοπισθεῖ ὀχυρώσεις. Ὁ 

λόφος Μεσοκοτρώνι κεῖται πλησίον τῆς θάλασσας. Καὶ ἐκ τῶν δύο θέσεων 

προέρχονται θραύσματα κεράμων, ἀρχαῖα ὄστρακα, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὄστρακα 

κλασσικῶν σκύφων καὶ ἑλληνιστικῶν πινακίων292. 

                                                 
289 Νικολόπουλος (1998), σελ. 366-368. Βλ. ἐπίσης Whitley (2004-5), σελ. 52. 
290 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σ. 45-7, Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 151-152. Βλέπε κεὶ Hankey (1952), σελ. 93, σημ. 

59, Philippson (1951), σελ. 589 καὶ 743, σημ. 24. 
291 Κατάκης (2000), σελ. 425-426. 
292 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 45∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 151. Hankey (1952), 93, Philippson (1951), σελ. 

589 καὶ 666. 
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῶν θέσεων: Ἀρχαῖες θέσεις. Θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν ἡ θέση Καστρὶ 

θέση οἰκισμοῦ. τὴν περιοχὴ τοῦ Πηλίου ὁ Philippson τοποθετεῖ τὴν ἀρχαία πόλη 

Διάκριοι293. 

 

Β10β΄: Πήλι: Ἐρειπωμένη μονή:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Νοτίως τοῦ ὅρμου τοῦ Πηλίου ὑπάρχει μία ἐρειπωμένη μονή.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐκεῖ ἔχουν βρεθεῖ ὄστρακα κλασσικῆς ἐποχῆς i. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Β10: Ἀδιευκρίνιστα: Ἡ ακελλαράκη ἔχει δημοσιεύσει αἰχμὴ δόρατος, χωρὶς νὰ 

διευκρινίζει ποῦ βρέθηκε294. 

 

Περιοχὴ ΠΒΙΒ΄: Περιοχὴ Βλαχιᾶς. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Πρόκειται γιὰ τὴν λεκάνη ποὺ κεῖται ΒΑ τῆς ΠΒΙ΄ καὶ Α τῆς ΠΒΙΑ΄ μὲ τὶς ὁποῖες ἔχει κοινὰ 

τὰ ΝΔ καὶ Δ φυσικὰ ὅρια ἀντιστοίχως.  

β) Ἀρχαιολογικὲς θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΒΑ΄. 

 Δὲν ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἀρχαιολογικὲς θέσεις στὴν περιοχὴ ΠΒΙΒ΄. 

 

Περιοχὴ ΠΒΙ΄: Περιοχὴ Προκοπίου. 

 Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ εὑρήματα ἡ θέση B9’: Προκόπιο: Κάστρο κατοικεῖται 

κατὰ τὴν κλασσική, τὴν ἑλληνιστικὴ καὶ τὴν ῥωμαϊκὴ ἐποχή. Σὰ κλασσικὰ 

εὑρήματα (τοῖχοι καὶ κεραμεικη) δείχνουν ὅτι πιθανῶς πρόκειται γιὰ κάποιον 

οἰκισμό, (σὲ ἄμεση γειτνίαση μὲ τὴν περιοχὴ τῆς Κηρίνθου), ποὺ ἦταν κώμη τῆς 

Κηρίνθου μέχρι τὸ τέλος τοῦ 6ου αἰώνα π.Φ. καὶ κατὰ τὸ α΄ ἥμισυ τοῦ 5ου αἰώνα 

ἐνσωματώθηκε μαζὶ μὲ ὅλη τὴν χώρα τῆς Κηρίνθου στὴν ἐπικράτεια τῆς Ἱστιαίας.  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄: Περιοχὴ ΠΓ΄: Περιοχὴ Ἁγίας οφίας – Λάμαρης - Μετοχίου Δίρφυος. 

Μορφολογία τοῦ ἐδάφους – φυσικὰ ὅρια. 

Ἡ περιοχὴ αὐτή συνορεύει Δ μὲ τὴν περιοχὴ ΠΒ΄ καὶ ὡς ἐκ τούτου τὰ  φυσικὰ ὅριά της πρὸς 

Δ συμπίπτουν μὲ τὰ Α ὅρια τῆς περιοχῆς ΠΒ΄. Ἀπὸ Β ἡ περιοχὴ ΠΓ΄ βρέχεται ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο 

πέλαγος, ἐν τὸ χερσαῖο φυσικὸ ὅριο πρὸς Δ, Ν καὶ Α συνιστᾷ ἡ ὀροσειρὰ τῆς Δίρφης. Οἱ 

διάφοροι ὀρεινοὶ σχηματισμοὶ στὴν περιοχὴ ΠΓ΄ σχηματίζουν τέσσερις ἰδιαίτερες λεκάνες. 

Σὰ φυσικά τους ὅρια συνιστοῦν ράχες, ὑψώματα καὶ λόφοι. Ἔτσι Δ σχηματίζεται ἡ λεκάνη 

τῆς Ἁγ. οφίας, ἀνατολικότερα ἡ λεκάνη τῆς Γλυφάδας, πιὸ Α ἡ λεκάνη τῆς Λάμαρης καὶ 

Α ἡ λεκάνη τοῦ Μετοχίου.  

 

ΠΓΑ΄: Περιοχὴ Ἁγίας οφίας: 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

 Σὰ δυτικὰ καὶ νότια φυσικὰ ὅρια τῆς περιοχῆς συμπίπτουν μὲ ἐκεῖνα τῆς μείζονος 

περιοχῆς ΠΓ΄ Ἀπὸ  ἐκεῖ στρέφονται Β –ΒΔ Φλιονόρος (460 μ.), Παγανιὰ (441 μ.). Ἡ περιοχὴ 

ΠΓΑ΄ ἀπὸ Β βρέχεται ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο πέλαγος. 

 

                                                 
293 Philippson (1951), σελ. 589 καὶ 666. 
294 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 72. 
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β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΓΑ΄. 

Γ1: Ἁγία οφία: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: ΝΑ τῆς κορυφῆς Πυξαριά, σὲ ἀπόσταση λίγων χλμ., βρίσκεται 

τὸ χωρὸ Ἁγία οφία. ὲ αὐτὸ ὁδηγεῖ ἡ ὁδός ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ χωριὸ Παγώντας τῆς 

ἐπαρχίας Φαλκίδας ποὺ βρίσκεται δυτικότερα.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ἑλληνιστικῆς 

ἐποχῆς295. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Πρόκειται γιὰ ἀρχαῖα θέση ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς.  

 

ΠΓΒ΄: Περιοχὴ Ἀγριοσυκέας –Γλυφάδας - Ἁγίας Εἰρήνης: 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

 Σὰ δυτικὰ ὅρια τῆς περιοχῆς συμπίπτουν μὲ τὰ ἀνατολικὰ τῆς περιοχῆς ΠΓΑ΄. Σὰ 

νότια ὅρια παρακολουθοῦμε ἀπὸ τὸν Χηλὸ βράχο μέχρι τὶς κορυφὲς Δέλφι (1743 μ.) καὶ 

Πυργάκια (1173 μ.). Σὸ ἀνατολικὸ φυσικὸ ὅριο ἀπὸ τὰ Πυργάκια στρέφεται ΒΑ Λεύκα (1036 

μ.) γιὰ νὰ καταλήξει Β στὴν ἀκτή.  

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΒΒ΄: Δὲν ἔχουν προκύψει ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα ἀπὸ τὴν 

περιοχὴ ΠΓΒ΄. 

 

ΠΓΓ΄: Περιοχὴ Λάμαρης – τροπώνων: 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Σὰ δυτικὰ ὅρια τῆς περιοχῆς συμπίπτουν μὲ τὰ ἀνατολικὰ τῆς περιοχῆς ΠΓΒ΄. Σὰ νότια 

φυσικὰ ὅρια παρακολουθοῦμε ἀπὸ τὰ Πυργάκια πρὸς ΝΑ μέχρι τὴν κορυφὴ Ξηρὸ Βουνὸ 

(1413 μ.) καὶ ἐν συνεχείᾳ ΒΑ μέχρι τὴν κορυφὴ τοῦ Ξηροῦ Βουνοῦ (1453 μ.). καὶ κατόπιν Β 

Κοπρισὲς (826 μ.) καὶ Ἅγιος Ἀθανάσιος (449 μ.), γιὰ νὰ καταλήξει κοντὰ στὴν ἀκτὴ στὸ 

λόφο κοπιὰ (220 μ.). 

  

Γ2: Λάμαρη: Καστρί:  

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΓΓ΄. 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: τὴν περιοχὴ τοῦ χωριοῦ Λάμαρη, τὸ ὁποῖο κεῖται ΝΔ τοῦ 

ὅρμου τοῦ Μετοχίου, Ν τοῦ ὑψώματος Ἀφρόσι, καὶ σὲ ἀπόσταση μιᾶς ὁδοιπορικῆς 

ὥρας, βρίσκεται ὁ λόφος Καστρί πλησίον τῆς ἀκτῆς Φιλιαδοῦ. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ λόφου ἔχουν ἐντοπισθεῖ λείψανα 

ἀρχαίου κτιρίου, διαστάσεων 11,30 x 6,80μ. Διακρίνεται ἡ εὐθυντηρία καὶ 

ὀρθοστάτες. Θεωρεῖται πιθανόν ὅτι τὰ λείψανα ἀνῆκαν σὲ ναό, ὁ ὁποῖος 

παραβάλλεται μὲ τὸ Ἡφαιστεῖο στὴν Ἀθήνα296. Ὁ άμψων τὸ 1975 διέκρινε Β τοῦ 

οἰκοδομήματος ἴχνη προσκτισμάτων καὶ γύρω ἀπὸ αὐτὸ ἴχνη κεραμίδων. Καὶ αὐτός 

ὁ μελετητὴς θεωρεῖ ὅτι τὸ κτίριο αὐτό μᾶλλον ἦταν ναός297. τὸν ἴδιο λόφο ἔχει 

βρεθεῖ ἀργυρὸ νόμισμα τοῦ Υιλίππου Β΄. Ἀπὸ τὴν ἴδια περιοχὴ προέρχεται αἰχμὴ 

δόρατος ποὺ φυλάσσεται στὸ μουσεῖο Φαλκίδας 298. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Πιθανῶς πρόκειται γιὰ θέση ἱεροῦ.  

 

                                                 
295 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 152. 
296 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 152. Βλέπε ἐπίσης Daux (1960), σελ. 752-3. 
297 άμψων (1975)Α΄, σελ. 155. Βλέπε ἐπίσης Touchais (1984), σελ. 812. 
298 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 152. 
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ΠΓΔ΄: Περιοχὴ Μετοχίου: 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Σὰ δυτικὰ ὅρια τῆς περιοχῆς συμπίπτουν μὲ τὰ ἀνατολικὰ τῆς περιοχῆς ΠΓΓ΄. Σὰ Ν καὶ Α 

φυσικὰ ὅρια συμπίπτουν μὲ ἐκεῖνα τῆς μείζονος περιοχῆς ΠΓ΄ ἀπὸ τὰ Πυργάκια (1173 μ.) 

μέχρι τὸ Ξηροβούνι (1413 μ.). Κατόπιν τὸ φυσικὸ ὅριο στρέφεται ΒΑ (1453 μ.), μέχρι τὸν 

Παλιόπυργο (1094 μ.)  καὶ στὴν συνέχεια ΒΔ καταλήγοντας στὸ ἀκρωτήριο ἀποθῆκες. 

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΓΔ΄. 

Γ3: Μετόχιον Δίρφυος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ κείμενο Δ-ΝΔ τῆς κορυφῆς τῆς Δίρφυος Ἀλοκτέρη.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ὁ Παπαβασιλείου εἶχε ἐντοπίσει ἀρχαῖο φρούριο. Ἐπίσης 

ἐντὸς οἰκίας τοῦ χωριοῦ εἶχε βρεῖ πώρινο λίθο σὲ σχῆμα πλοίου (ἴσως σμίλη), κορμὸ 

ἐφήβου καὶ πέντε κιονίσκους299. Μᾶλλον ὁ κορμὸς ποὺ βρῆκε ὁ Παπαβασιλείου 

ταυτίζεται μὲ τὸν κορμὸ κούρου, ὑστεροαρχαϊκῆς ἐποχῆς, ἀπὸ τὸ Μετόχιον Δίρφυος 

ποὺ ἐμφανίζει αὐστηρορυθμικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ δημοσιεύεται στὸν 

ἀρχαιολογικὸ ὁδηγὸ τοῦ Μουσείου Φαλκίδας 300. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Πρόκειται γιὰ ἀρχαῖα θέση. 

 

 
Ἐπάνω: Μετόχι: ἡ λεκάνη τοῦ Μετοχίου ἀπὸ μεγάλο ὑψόμετρο. (φωτ. hellas wether) 

 

                                                 
299 Παπαβασιλείου (1902), σελ. 71. 
300 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 70. 
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Περιοχὴ ΠΔ΄: Περιοχὴ Πολιτικῶν - Χαχνῶν - Σριάδας - Ν. Ἀρτάκης - Φαλκίδας - 

Βασιλικοῦ - Ἐρέτριας - Ἀμαρύνθου. 

Μορφολογία τοῦ ἐδάφους – φυσικὰ ὅρια. 

 Πρόκειται γιὰ τὴν μεγάλη περιοχὴ ποὺ βρίσκεται στὸ μέσον τῆς Εὐβοίας καὶ 

περιλαμβάνει τὴν Φαλκίδα301, τὸ Λευκαντὶ καὶ τὴν Ἐρέτρια. Σὰ βόρεια φυσικὰ ὅρια τῆς 

περιοχῆς συμιοχὴ αὐτή βρέχεται ἀπὸ Δ ἀπὸ τὸ Β. Εὐβοϊκὸ κόλπο, ἀπὸ Ν ἀπὸ τὸν Ν. 

Εὐβοϊκὸ κόλπο καὶ ἀπὸ Α ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο πέλαγος, ἐν τὸ χερσαῖο φυσικὸ ὅριο πρὸς Β 

συνιστοῦν οἱ ὀρεινοὶ ὄγκοι τοῦ Κανδηλίου ὄρους καὶ ἡ ράχη  ποὺ ἀποτελεῖ συνέχειά του 

πρὸς Α καὶ τὸ συνδέει μὲ τὴν Δίρφη, ἐν Α χερσαῖο ὅριο ἀποτελεῖ μία ὀρεινὴ προέκταση 

τῆς Δίρφυος πρὸς Ν, τὸ ερβούνι, τὸ ὁποῖο ταυτίζεται μὲ τὸ ἀρχαῖο Κοτύλαιον.  

 

 
Υωτογραφία τῆς κεντρικῆς Εὔβοιας ἀπὸ δορυφόρο (google earth) 

 

3) Ἐξέταση τῶν ἐπὶ μέρους περιοχῶν τῆς μείζονος περιοχῆς ΠΔ΄. 

Περιοχὴ ΠΔΑ΄: Περιοχὴ Πολιτικῶν. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

 Σὸ Β φυσικὸ ὅριο τῆς περιοχῆς συμπίπτει μὲ τὸ φυσικὸ ὅριο τῆς μείζονος περιοχῆς ἀπὸ 

τὶς ΒΔ ὑπώρειες τοῦ Κανδηλίου ὄρους, Ν τῆς μονῆς Γαλατάκη, πρὸς ΝΑ τρουγγίτσα (1236 

μ.), μετὰ πρὸς Α Κέθρος (687 μ.), ὕστερα στρέφεται ΝΔ Κατσίκιτα (624 μ.), καὶ μετὰ 

καταλήγει στὴν θάλασσα λίγα χλμ. Δ τῆς Καστέλλας.  

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΔΑ΄. 

Δ1α΄: Πολιτικά: Λατομεῖον:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λίγα χλμ. νοτίως τῶν ΝΑ παρυφῶν τοῦ Κανδηλίου ὄρους βρίσκεται 

τὸ χωριὸ Πολιτικά. 

                                                 
301 χετικὰ μὲ τὴν ἱστορικὴ τοπογραφία τῆς Φαλκίδας βλ. Müller (1997), σελ. 398-400. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Β τοῦ χωριοῦ ἐντὸς ῥεματιᾶς ἐνετοπίσθηκαν ὄγκοι πωρολίθου, 

ὁ ὁποῖος ὑπάρχει σὲ ἐλάχιστες θέσεις στὴν Εὔβοιαν και πάνω στὸν βράχο λαξεύματα. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως:  Πρόκειται γιὰ ἀρχαίο λατομεῖο πώρου, τοῦ 

ὁποίου οἱ ἐξαγόμενες πωρόπλινθοι, κατὰ τὴν ἐκτίμησιν τοῦ άμψων, κατὰ τὶς 

διαστάσεις (1,20 x 0,70 x 0,80) ταιριάζουν μὲ αὐτὲς τῶν κτιρίων τῆς ἑλληνιστικῆς 

Φαλκίδας302. 

 

Δ1β΄: Πολιτικά: Μνῆμα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λοφώδης κορυφογραμμὴ ποὺ ἀπὸ τὰ Πολιτικὰ καταλήγει ΝΔ 

στὴν παραθαλάσσια περιοχὴ τοῦ ἀκρωτηρίου Μνῆμα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπὶ τῶν κλιτύων τῶν λόφων ἐντοπίστηκαν κλασσικὰ 

ὄστρακα303. 100μ., ἐπισης,  ἀπὸ τὸν φάρο ἐνετοπίσθηκαν λιθόπλινθοι, οἱ ὁποῖοι ἴσως 

ἀποτελοῦν λείψανα τάφων κλασσικῆς, περιόδου304. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. Ἡ θέση κοντὰ στὸν φάρο ἴσως 

εἶναι θέση ἀρχαίου νεκροταφείου. 

 

Δ1γ΄: Πολιτικά: Καύκαλα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λόφος 3χλμ. περίπου Ν-ΝΑ τῶν Πολιτικῶν. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐκεῖ βρέθηκαν ἐνεπίγραφες ἐπιτύμβιες στῆλαι 

κλασσικῆς ἐποχῆς (καὶ ἄλλα κλασσικὰ εὑρήματα), καὶ ὄστρακα κλασσικῆς, 

ἑλληνιστικῆς καὶ ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς305. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ὁ Philippson ταυτίζει τὴν θέση μὲ τὴν ἀρχαῖα 

πόλη Αἰγαί306. 

 

Δ1δ΄: Πολιτικά: Βρυσάκια:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λοφίσκος πλησίον τῶν πολιτικῶν, δεξιὰ τῆς ὁδοῦ Φαλκίδας -

Πολιτικῶν. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Πάνω σὲ αὐτὸν βρέθηκαν λείψανα κτηρίων καὶ 

σπόνδυλοι κιόνων ῥωμαϊκῶν χρόνων, κέραμοι, ὄστρακα, στηρίγματα κλιβάνου καὶ 

λίθινο ἐλαιοπιεστήριο τῆς ἴδιας ἐποχῆς.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Σὰ παραπάνω ευρήματα, κατὰ τὸν άμψων, 

ἴσως ἀνήκουν σὲ ῥωμαϊκὴ ἔπαυλη307. 

 

Δ1ε΄: Πολιτικά: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση κοντὰ στὰ Βρυσάκια, 500μ. περίπου Ν του λόφου των 

Βρυσακίων κοντὰ στὴν θάλασσα ἀριστερὰ τῆς ὁδοῦ Φαλκίδας -Πολιτικῶν. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν ἐντοπιστεῖ λείψανα ἀρχαίων κτιρίων 308. 

                                                 
302 άμψων (1975)Α΄, σελ. 157. Βλέπε ἐπίσης: Touchais (19850, σελ. 83 καὶ ΑΔ 31, 1976, Φρον., σελ. 155-156. 
303 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 52∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 163-164. 
304 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 53∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 164-165. 
305 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 53∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 163-164∙ Philippson (1951), σελ. 590, σημ. 1, 

σελ. 743, ἀρ. 28. Γενικῶς περὶ τῆς θέσεως βλέπε ἐπίσης Καρούσος (1926), σελ. 675, 15∙ IG. XII, 9, σελ. 1179-

1182, Suppl. 1939, 197 καὶ 218. άμψων (1973-4), σελ. 491. Βλέπε ἐπίσης: Catling (1979-80), σελ. 22. 
306 Philippson (1951), σελ. 590, σημ. 1, σ. 743, ἀρ. 28. Γενικῶς περὶ τῆς θέσεως βλέπε ἐπίσης:∙ Καρούσος (1926), 

σελ. 675, 15, IG. XII, 9, σελ. 1179-1182, Suppl. 1939, 197 καὶ 218. 
307 άμψων (1973-4), σ. 491. Βλέπε ἐπίσης Catling (1979-80), σελ. 22. 
308 ἔ.ἀ., σελ. 491. 
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση.  

 

   
Παραλία Πολιτικῶν: ἡ λεκάνη μὲ φυσικὸ ὅριο στὰ Α τὴν ὀροσειρὰ τῆς Δίρφυος.  

 

Δ1στ΄: Πολιτικά: Μπότσκα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: 2χλμ. Α τῶν Βρυσακίων, μεταξὺ Βρυσακίων καὶ Χαχνῶν, 

βρίσκεται ὁ χαμηλὸς λόφος Μπότσκα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν βρεθεῖ κλασσικὰ ὄστρακα, ἴσως καὶ 

γεωμετρικὰ καὶ ἀρχαϊκά309. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση.  

 

Δ1: Πολιτικά: Ἀδιευκρίνιστα: Ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν Πολιτικῶν, χωρὶς νὰ 

διευκρινίζεται ἡ ἀκριβὴς θέση εὑρέσεως, προέρχεται μαρμάρινη ἐπιτύμβια στήλη 

ῥωμαϊκῶν χρόνων, ἡ ὁποία φέρει ἐπιγραφὴ καὶ ἀνάγλυφο 310. Ἐπίσης ἀπὸ τὴν 

περιοχὴ τῶν Πολιτικῶν προέρχεται κάτω τμῆμα ἀνδριάντος, δίπλα στὸν ὁποῖο 

παριστάνεται κίστη μὲ ἕξι κυλίνδρους. υνδέεται μὲ τὴν νίκη κάποιου σὲ ποιητικοὺς 

ἥ ῥητορικοὺς ἀγῶνες. Ἀπὸ τὴν ἴδια περιοχὴ προέρχεται καὶ κορμὸς ἐφήβου 

ἑλληνιστικῶν ἥ ῥωμαϊκῶν χρόνων311 καὶ ἐνεπίγραφη πλάκα312. 

 

Περιοχὴ ΠΔΒ΄: Περιοχὴ Καστέλλας - Χαχνῶν – Μακρυμάλλης - Νέας Ἀρτάκης. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

                                                 
309 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 53∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 165. 
310 Σουλούπα (1978), σελ. 120. 
311 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 49-50. 
312 Παπαβασιλείου (1892), σελ. 633-6, ἀρ. 29. 
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 Σὸ δυτικὸ φυσικὸ ὅριο τῆς περιοχῆς αὐτῆς συμπίπτει μὲ τὸ ἀνατολικὸ τῆς περιοχῆς 

ΠΔΑ΄. Κατόπιν τὸ φυσικὸ ὅριο συμπίπτει μὲ ἐκεῖνο τῆς μείζονος περιοχῆς ΠΔ΄ Ῥοδιὰ (910 

μ.), Κερασιὰ (1065 μ.). τὴ συνέχεια στρέφεται ΝΑ κάλα (750 μ.) Δρακόσπηλον (418 μ.), 

πίσα καὶ καταλήγει στὴν θάλασσα. 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΔΒ΄. 

 

Δ2: Μακρυμάλλη: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ἀρκετὰ χλμ. Α τῶν Πολιτικῶν, Β τοῦ χωριοῦ, κοντὰ στοὺς 

πρόποδες τοῦ λόφου Ἀραδαριά. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐντοπίστηκαν ἴχνη ἀρχαίου οἰκισμοῦ. υγκεκριμένα 

βρέθηκε διεσκορπισμένο οἰκοδομικὸ ὑλικόν, ἀρχαϊκὰ καὶ κλασσικὰ ὄστρακα καὶ ἕνα 

φθαρμένο νόμισμα. 500μ. ΒΔ τῆς Μακρυμάλλης ἔχουν βρεθεῖ ἀρχαῖοι τάφοι καὶ 

700μ. ΒΑ τοῦ χωριοῦ, κοντὰ στὴν ὁδόν πρὸς Πλατάνα, ἔχει ἐντοπισθεῖ ἀρχαῖος 

τοῖχος καὶ γύρω ἀπὸ αὐτὸν μελαμβαφῆ ὄστρακα 313. Ἐπίσης τὴν περιοχὴ 

προέρχονται δύο ἐνεπίγραφες ἀετωματικὲς στῆλες τοῦ 4 ου π.Φ. αἰῶνος, ἕνα χάλκινο 

βοιωτικὸ νόμισμα καὶ ἕνα ῥωμαϊκὸ τοῦ Μ. Αὐρηλίου 314. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖος οἰκισμός.  

  

Δ2α΄: Μακρυμάλλη: Νεράκι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση ἀπέχουσα 1χλμ. ἀπὸ τὸ χωριό.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπισημάνθηκε ὑδρευτικὴ σήραγγα, ἴδιων διαστάσεων μὲ 

ἐκείνην ποὺ βρέθηκε στοῦ τέφανου τὸ μαντρὶ (θέση πλησίον τῶν Χαχνῶν, βλέπε 

παρακάτω)315. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Σμῆμα ἀρχαίου ὑδραγωγείου. 

 

 
(www.arvanitis.eu) 

Δ3: Χαχνά: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Κωμόπολη λίγα χλμ. ἀπέχουσα τῆς Μακρυμάλλης ΝΔ αὐτῆς.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ Δ τμῆμα τῆς κωμοπόλεως ἐπισημάνθηκαν διάσπαρτα 

ἀρχαῖα μάρμαρα. τὴν περιοχὴ αὐτὴν ἔχουν βρεθεῖ τάφοι κλασσικῆς καὶ 

ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς316. 

                                                 
313 άμψων (1975)Α΄, σελ. 154. Βλέπε ἐπίσης Touchais (1984), σελ. 812. 
314 Φωρέμης (1973), σελ. 301. 
315 άμψων (1988-9), σελ. 163. 

http://www.arvanitis.eu/
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. Κλασσικὸ καὶ ἑλληνιστικὸ 

νεκροταφεῖο. 

 

Δ3α΄: Χαχνά: Κόκκινο Λιθάρι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ λίγα χλμ. ΝΔ τῆς Μακρυμάλλης Α τῶν Χαχνῶν. 2χλμ. 

ἀριστερὰ τοῦ δρόμου πρὸς τὸ χωριὸ Σριάδα, ὑπάρχει ὁ λόφος Κόκκινο Λιθάρι.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐκεῖ ἔχουν βρεθεῖ ἑλληνιστικὰ ὄστρακα 317. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ3β΄: Χαχνά: Μουριά (Μπαϊρὰμ Ἀγᾶ):  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση λίγα χλμ. Ν τῶν Χαχνῶν, κοντὰ στὴν ὁδὸ Χαχνῶν -

Βατῶντος. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχουν βρεθεῖ λείψανα ἀρχαίων κτιρίων, μελαμβαφὴς 

κεραμεική, κεραμίδες, ἀρχαῖα ὄστρακα καὶ τμῆμα ἀρράβδωτου κιονίσκου 318. Ἐπὶ τῆς 

ΒΑ κλιτύος τοῦ λόφου ἔχουν βρεθεῖ ἐπίσης λείψανα κατεστραμμένων 

κεραμοσκεπῶν τάφων κλασσικῆς ἐποχῆς319. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση καὶ θέση ἀρχαίου νεκροταφείου.  

 

Δ3γ΄: Χαχνά: Σοῦ τέφανου τὸ μαντρί:   

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Β τῆς ὁδοῦ Φαλκίδας-Ἱστιαίας, 700μ. ἀπὸ τὴν διασταύρωση μὲ 

τὴν ὁδὸ πρὸς τὰ Πολιτικὰ στὸ ὕψος τοῦ ὀρνιθοτροφείου Ν. Δούδαλη.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπισημάνθηκε σήραγγα σκαμμένη στὸν βράχο. Ἴσως 

σχετίζεται μὲ τὰ ΤΡ λείψανα κατοικήσεως ποὺ ἔχουν ἐντοπισθῆ στὴν περιοχή 320. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Σμῆμα ἀρχαίου ὑδραγωγείου. 

 

Δ3δ΄: Χαχνά: Ἅγ. Ἠλίας:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τῶν Χαχνῶν.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐντοπίστηκαν πρωτογεωμετρικά, γεωμετρικὰ καὶ 

κλασσικὰ ὄστρακα321. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ3ε΄: Χαχνά: Γλύφα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέσις πλησίον τῶν Χαχνῶν.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχουν ἐντοπισθεῖ γεωμετρικὰ καὶ κλασσικὰ ὄστρακα, 

καθὼς καὶ λείψανα τοίχων, ἴσως ὀχυρώσεων, στὴν Ν καὶ Α πλευρὰ τῆς θέσεως 322. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

                                                                                                                                                                            
316 ἔ.ἀ., σελ. 163. 
317 άμψων (1975), σελ. 154-5. Βλέπε ἐπίσης Touchais (1984), σελ. 812. 
318 άμψων (1976), σελ. 157. 
319 Καλλιπολίτης (1964), σελ. 213. 
320 άμψων (1988-9), σελ. 163. 
321 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 54-56∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 166-167∙ ΑΕ 1974, Φρον., 9∙ υριόπουλος 

(1995), σελ. 1300 καὶ 1365∙ ΑΔ 1973-4, Φρον., σελ. 494∙ ΕΕ, τ. 1, σελ. 53-54. 
322 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 54-56∙ Θεοχάρης (1959), σελ. 308∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 170∙ ΑΕ 1974, 

Φρον., 10, (ἀρ. 7)∙ υριόπουλος (1995), σελ. 1365. 
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Δ3στ΄: Χαχνά: Ἁγία Παρασκευή:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τοῦ Βατώντα, ἀρκετὰ χλμ. Ν τῶν Χαχνῶν, ὅπου 

καὶ ἡ ὁμώνυμη ἐκκλησία.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ὁ Παπαβασιλείου ἀναφέρει ἀνασκαφὴ ναοῦ. τὰ  

κτήματα πλησίον τῆς ἐκκλησίας βρέθηκαν γεωμετρικά ἴσως, κλασσικὰ καὶ 

ἑλληνιστικὰ ὄστρακα καὶ κέραμοι. 100μ. Β τῆς ἐκκλησίας βρέθησαν λείψανα τοίχου. 

Ν τῆς ἐκκλησίας, ἐπὶ τῶν ΒΔ κλιτύων τοῦ λόφου καὶ σὲ ἀπόσταση 50μ. ἀπὸ τοῦ ἐκεῖ 

εὑρισκομένου προϊστορικοῦ τάφου ἐντοπίσθηκαν ἀρχαϊκοί, κλασσικοί, πιθανῶς 

κεραμοσκεπεῖς τάφοι323. Ὁ Παπαβασιλείου ἀναφέρει ἐπίσης τὴν εὕρεσιν κλασσικῶν, 

ἑλληνιστικῶν καὶ ῥωμαϊκῶν τάφων324. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: 

Ὁ Παπαβασιλείου ταυτίζει τὴν θέση μὲ τόπο λατρείας τῆς ἀρχαίας Φαλκίδας 

γνωστὸ ἀπὸ τὶς πηγές, τὸ Ἁρπάγιον325. (Σόπος λατρείας ὅπου ὁ Ζεὺς 

μεταμορφωμένος σὲ ἀετὸν ἅρπαξε τὸν Γανυμήδη). Ὁ Philippson ταυτίζει τὴν 

κλασσικὴν θέσιν μὲ τὴν ἀρχαιαν πόλη Ἀργύραν326.  

 

Δ3ζ΄: Χαχνά: Κουλουριάδα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Εὔφορη πεδιάδα Α τῶν Χαχνῶν, ποὺ περιβάλλεται ἀπό χαμηλὰ 

καὶ δασωμένα βουνὰ καὶ διαρρέεται ἀπὸ τὸν ποταμὸ Μεσσάπιο.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ μέσο περίπου τῆς πεδιάδας ἔχουν ἐντοπισθεῖ λίθοι 

καὶ κέραμοι ἑλληνιστικῶν καὶ ῥωμαϊκῶν χρόνων. Ἐδῶ ἔχει βρεθεῖ κεφαλὴ ἀρχαίου 

ἀγάλματος. Πέτρινον ἐλαιοτριβεῖο, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἐντοπισθεῖ παλαιότερα, 

καταστράφηκε ἥ καταχώθηκε327. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ3: Χαχνά: Ἀδιευκρίνιστα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἀδιευκρίνιστα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Κατὰ τὰ ἔτη 1973-4 περισυνελέγη στὴν περιοχὴ τῶν 

Χαχνῶν πρωτογεωμετρικὴ κεραμεική 328. Ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν Χαχνῶν προέρχεται 

ἐνεπίγραφη ἀετωματικὴ στήλη, φέρουσα σκηνὴ ἀποχαιρετισμοῦ γυναικῶν, 3ου π.Φ. 

αἰῶνος329. Σέλος, ὁ Παπαβασιλείου εἶχε βρεῖ ψήφισμα τοῦ Δήμου τῶν Φαλκιδέων, 

κοντὰ στὴν αραζιώτικη Καμάρα330. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Εὑρήματα προερχόμενα ἀπὸ διάφορες θέσεις. 

 

Περιοχὴ ΠΔΓ΄:  Περιοχὴ Σριάδας - Μακρυκάπας - Πάλιουρα. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΔΓ΄. 

                                                 
323 Παπαβασιλείου Γ. Α., Περὶ τῶν ἐν Εὐβοίᾳ ἀρχαίων τάφων, σελ. 50, 61, 71. 
324 Παπαβασιλείου Γ. Α., Περὶ τῶν ἐν Εὐβοίᾳ ἀρχαίων τάφων, σελ. 50, 61, 71. 
325 Sackett καὶ άλλοι (1966), σελ. 54-56∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 169-170∙ Παπαβασιλείου (1900), σελ. 64. 
326 Philippson (1951), σελ. 601, 718. 
327 άμψων (1988-9), σελ. 163. 
328 ΑΔ 29, 1973-4, σελ. 494 καὶ Touchais (1980), σελ. 659. 
329 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 47. 
330 Παπαβασιλείου (1901), σελ. 89-91. 
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 Σὸ βόρειο φυσικὸ ὅριο συμπίπτει μὲ τὸ φυσικὸ ὅριο τῆς μείζονος περιοχῆς ΠΔ΄ Κερασιὰ 

(1065), Καλπακόβραχος (1176 μ.), Χηλὸς Βράχος (1117 μ.), ΝΑ Πορτίτσες (1168 μ.), Ἴταμος, 

Δέλφι (1743 μ.). Κατόπιν στρέφεται ΝΔ Βράχος Καλογήρου (318μ.). Σὸ δυτικὸ φυσικὸ ὅριο 

τῆς περιοχῆς ΠΔΓ΄ συμπίπτει μὲ τὸ ἀνατολικὸ τῆς περιοχῆς ἀπὸ τὸν Βράχο Καλογήρου (318 

μ.) μέχρι τὴν Κερασιὰ (1065 μ.).  

 

Δ4α΄: Σριάδα: Ἐνετικός πύργος:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λίγα χλμ. Α τῶν Χαχνῶν βρίσκεται τὸ χωριὸ Σριάδα.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ χαμηλὸ λόφο ἀριστερὰ τῆς ὁδοῦ Χαχνῶν-Σριάδος, 

ὅπου ὁ ἐνετικὸς πύργος, βρέθηκαν ἴχνη κατοικήσεως κλασσικῆς ἐποχῆς (κεραμεικὴ 

καὶ ἀγνύθες)331. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ4β΄: Σριάδα: Βυζαντινός ναός:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: ΒΑ τῆς Σριάδος, ὅπου τὰ ἐρείπια βυζαντινοῦ ναοῦ.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν συσσωρευθεῖ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ἀρχαίου 

κτιρίου. Βρέθηκε ἐπίσης τμῆμα ἐνεπίγραφης ἐπιτύμβιας στήλης332. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ4γ΄: Σριάδα: Υηγές: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: ὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τοῦ βυζαντινοῦ ναοῦ, δεξιὰ τοῦ δρόμου 

πρὸς Ἄτταλη  βρίσκεται ἡ θέση Υηγές.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν ἐντοπιστεῖ ἴχνη ἀρχαίου οἰκισμοῦ, δηλαδὴ 

κεραμεικὴ κλασσικῆς καὶ ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς. Ἐπὶ τῆς Α πλευρᾶς τοῦ κωνικοῦ λόφου 

βρέθηκαν τάφοι ἀρχαῖοι, λαξευτοὶ ἐπὶ τοῦ βράχου 333. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ4δ΄: Σριάδα: πήλαιον Κούρου:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: ὲ μικρὴ ἀπόσταση Β τῆς Σριάδας καὶ ἀριστερὰ τοῦ δρόμου 

πρὸς Ἄτταλην βρίσκεται τὸ σπήλαιο τοῦ Κούρου.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ μέσο τοῦ α΄ θαλάμου τοῦ σπηλαίου κτισμένες πέτρες 

σχηματίζουν ἕνα εἶδος βωμοῦ. Γύρω ἀπὸ αὐτὸν ὑπάρχουν δύο τμήματα μαρμάρινων 

ἀρράβδωτων κιόνων καὶ ἑλληνιστικὴ κεραμεική 334. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση, ἴσως ἱερό. 

 

Δ4ε΄: Σριάδα: Ἁγία Καλλιόπη:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τῆς Σριάδας.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἐπιφανειακῶς γεωμετρικὰ ὄστρακα335. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ4: Σριάδα: Ἀδιευκρίνιστα:  

                                                 
331 άμψων (1973-4), σελ. 493. 
332 άμψων (1975)Α, σελ. 157-8. 
333 ἔ.ἀ, σελ. 157-8. 
334 ἔ.ἀ, σελ. 157-8.. 
335 ΑΕ 1974, Φρον., σελ. 10-11∙ ΑΕΜ 1980, σελ. 107-8. Βλέπε ἐπίσης υριόπουλος (1995), σελ. 1364-1365. 
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Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἀδιευκρίνιστα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Σὸ 1972 ἀναφέρεται ὅτι ἐργάτες κατέστρεψαν ἕνα 

καλυβίτη τάφο τῶν ἀρχῶν τοῦ 4ου π.Φ. αἰῶνος. Ἀπὸ τὸν τάφο προέρχονται 

μελαμβαφὴς λοπάδα καὶ ληκύθιο, καὶ σφαιρικὰ ληκύθια 336. Ἐπίσης, τὸ 1989 

παραδόθηκε ἀκέφαλον ἄγαλμα ἀνδρὸς προερχόμενο ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς 

Σριάδας337. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖος τάφος. Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ5: Πάλιουρας: Παλιοχώρι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λίγα χλμ. Α τῆς Σριάδας βρίσκεται τὸ χωριὸ Πάλιουρας. 500μ. Β 

αὐτοῦ βρίσκεται ἡ θέσις Παλιοχώρι.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκαν ὄστρακα καὶ κεραμίδες ῥωμαϊκῶν καὶ 

χριστιανικῶν χρόνων338. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Περιοχὴ ΠΔΔ΄: Περιοχὴ Καθενῶν - Ἀμφιθέας - Ἄνω καὶ Κάτω τενῆς – Πούρνου - 

Πισσώνα. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Σὸ ΒΔ φυσικὸ ὅριο εἶναι κοινὸ μὲ ἐκεῖνο τῆς περιοχῆς ΠΔΒ΄ ἀπὸ τὸ Δρακόσπηλον (418 μ.) 

Βράχος Καλογήρου (318 μ.), καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μέχρι τὴν κορυφὴ τῆς Δίρφυος339 Δέλφι (1743 μ.) 

συμπίπτει μὲ τὸ ΝΑ φυσικὸ ὅριο τῆς περιοχῆς ΠΔΓ΄. Ἀπὸ ἐκεῖ στρέφεται ΝΑ 

ἀκολουθῶντας τὴν κορυφογραμμὴ τῆς Δίρφυος Πυργάκια (1198 μ.), τουρνάρια (1083μ.), 

(1095 μ.), Ξηροβούνι (1413μ.), Κάμπλος (1163 μ.), Ζυγὸς (1103 μ.), Καστρὶ (760 μ.), Σουρλὶ νὰ 

καταλήξει στὸ Δρακόσπηλον (418 μ.). 

 

 
τενὴ Δίρφυος: ἄποψη τῆς λεκάνης πρὸς Α. (www.travelphoto.gr) 

                                                 
336 Ἀνδρειωμένου (1972), σελ. 182. 
337 απουνᾶ-ακελλαράκη (1989), σελ. 162. Βλέπε ἐπίσης, BCH 120, ΙΙ, 1996, σελ. 1293. 
338 άμψων (1976), σελ. 157. 
339 Philippson, RE, τ. 5, σ. 1170. 

http://www.travelphoto.gr/
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β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΔΔ΄. 

Δ6: Λούτσα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Α τοῦ Πάλιουρα καὶ σὲ ἀπόσταση 5-6 χλμ. ἀπὸ αὐτὸν βρίσκεται 

τὸ χωριὸ Λούτσα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ τὸ 1966 βρέθηκε κεφαλὴ πήλινου ἀγαλματίου 

ατύρου ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς340. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ7: Καθενοί: Μεγάλα Λιβάδια ή Καμίνια:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ΝΔ τῆς Λούτσας. τὴν περιοχὴ Καθενῶν-Λούτσας 

βρίσκεται ἡ θέση Μεγάλα Λιβάδια ἥ Καμίνια.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκαν καὶ παραδόθηκαν τέσσερις ὅμοιες 

ἀγνύθες341. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ8: τενή Δίρφυος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λίγα χλμ. Α τῆς Λούτσας βρίσκεται τὸ χωριὸ τενή.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐκεῖ ὑπάρχει ἀρχαῖο οἰκοδόμημα ποὺ λέγεται Ἅγιοι, καὶ 

τὸ 1909 βρέθηκε ἐπιγραφὴ ἐπάνω σὲ μία πέτρα ποὺ ἀποκαταστάθηκε ὡς 

ΑΠΟΛΛ*ΨΝ+Ο. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀπὸ τὸν Παπαβασιλείου ποὺ ἀναφέρει τὰ 

παραπάνω ἑρμηνεύεται ὡς ναὸς τοῦ Ἀπόλλωνος 342. Ἡ Ἀνδρειωμένου θεωρεῖ 

πιθανὸν νὰ εὐσταθεῖ ἡ ἑρμηνεία αὐτὴ καὶ 30μ. ἀπὸ τὸ οἰκοδόμημα αὐτὸ διαπίστωσε 

τὴν ὕπαρξη λίθου ὀρθογώνιου μὲ ἀναθύρωση, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπὸ τὸ ἴδιο 

συγκρότήμα343. 

 

Δ8α΄: τενή Δίρφυος: Ἁγιούς:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση κοντὰ στὴν τενὴ σὲ ὑψόμετρο 400 μέτρων. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν Παπαβασιλείου ὅτι ἐδῶ ὑπάρχει 

τεῖχος πιθανῶς ΕΛ χρόνων344. 

 

Δ9: Καμπιά: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωρίον Ν-ΝΑ τῆς τενῆς ἐπὶ τῶν Δ προπόδων τῆς Δίρφυος.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀναφέρεται ὅτι βρέθηκε ἐδὼ ἰσχυρὸς τοῖχος, κτισμένος μὲ 

πολυγωνικοὺς καὶ ὀρθογωνίους λιθοπλίνθους, ὁ ὁποῖος φαίνεται πρώιμος 345. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ10: Μαυρόπουλον: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ Ν τῶν Καμπιῶν. 

                                                 
340 AΔ 1966, τ. 21, σελ. 232. Βλέπε καὶ Mihaud (1970), σελ. 1094. 
341 απουνᾶ-ακελλαράκη (1990), σελ. 165. 
342 Παπαβασιλείου (1909), σελ. 65, 206. 
343 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 152. 
344 Παπαβασιλείου (1909), σ. 206. Βλ. ἐπίσης: κούρας (2003), σελ. 100, φωτ. 182. 
345 ΑΔ 39, Φρον., σελ. 124. Βλέπε ἐπίσης French (1991-2), σελ. 34. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐκεῖ τὸ 1909 ἀνεσκάφη μικρός τύμβος ποὺ περιεῖχε τάφο 

συλυμένο346. Ἀπέναντι ἀπὸ τὸ φρούριο Κοτρώνι Μαυροπουλέικο βρίσκεται ὁ βράχος 

Σαμαλά (Σὰ Ὀμαλά). Ἐκεῖ ἔχουν ἐντοπισθεῖ θραύσματα κεράμων καὶ ἀγγείων.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἡ θέση λόγω τῆς πληθώρας τῶν εὑρημάτων, 

ταυτίσθηκε ἀπὸ τὸν Παπαβασιλείου  μὲ τὴν ἀρχαίαν πόλιν Διακρίαν347. 

 

Δ11α΄: Μίστρος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ κείμενο λίγα χλμ. ΝΔ του Μαυροπούλου.   

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Κατὰ τὰ ἔτη 1973-4 διαπιστώθηκε ἡ ὕπαρξη νεκροταφείου 

ῥωμαϊκῶν χρόνων348. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖο νεκροταφεῖο ῥωμαϊκῶν χρόνων. 

 

Δ11β΄: Μίστρος: Δρακοσπηλιά:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: πήλαιο πλησίον τοῦ χωριοῦ. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκαν ἀγγεῖα 4ου π.Φ. αἰῶνος καὶ εἱδώλιο παιδίσκης.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Δὲν ἔγινε ἀνασκαφή, ἀλλὰ ὁ άμψων θεωρεῖ ὅτι τὸ σπήλαιο 

χρησιμοποιήθηκε κατά τὴν ἀρχαιότητα ὡς τόπος ταφῆς ἥ λατρείας 349. 

 

Δ11γ΄: Μίστρος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: τὸν δρόμο πρὸς Μαυρόπουλο: 300μ. ΒΑ τοῦ Μίστρου κοντὰ 

στὴν ὁδὸ πρὸς Μαυρόπουλο. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκαν κεραμοσκεπεῖς τάφοι, κεφαλὴ πρωίμου 

ῥωμαϊκοῦ πήλινου γυναικείου ἀγάλματος καὶ σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἐπάνω σὲ πρανὲς 

γηλόφου ἀρχαῖοι ἀναλημματικοὶ τοῖχοι 350. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ12: Ἀμφιθέα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ κείμενο ΒΔ τοῦ Μίστρου. τὴν εἴσοδο τοῦ χωριοῦ ὑπάρχει 

ἕνας χείμαρρος. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐκεῖ στὸ κτῆμα Α. Βοργιᾶ βρέθηκε ὑστεροαρχαϊκὸς 

κεραμοσκεπὴς τάφος, ὁ ὁποῖος περιεῖχε τρία μελανόμορφα ληκύθια, μία κύλικα, 

μία μελανόμορφη ὑδρία καὶ ἕνα πινάκιο ὕστερης ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἴσως ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι τάφοι σύγχρονοι αὐτοῦ 

ἐκτιμᾷ ὁ άμψων351. 

 

Δ13α΄: Θεολόγος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή:  Φωριὸ κείμενο Ν τῆς Ἀμφιθέας, κοντὰ στὶς ΒΔ παρυφὲς τοῦ 

εὐβοϊκοῦ ὄρους Ὄλυμπος. 

                                                 
346 Παπαβασιλείου (1909), σελ. 206. 
347 ἔ.ἀ, σελ. 206-7. 
348 άμψων (1973-4), σελ. 491. 
349 Σοῦ ἴδίου (1975)Α, σελ. 153, βλέπε Touchais (1983), σελ. 812. 
350 άμψων (1975)Α, σελ. 153. 
351 Toῦ ἴδιου (1976), σελ. 176. Bλέπε Rariente (1990), σελ. 808 καὶ French (1990-1), σελ. 38. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀναφέρεται τυχαία εὕρεση στὸ χωριὸ γεωμετρικῆς 

εὑβοϊκῆς κεραμεικῆς. Πρόκειται γιὰ ἑπτὰ ἀγγεῖα (ἀμφορίσκος, πυξίδες καὶ ἄλλα) 

ποὺ σώζονται σὲ κακὴ κατάσταση352. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ13β΄: Θεολόγος: Βίδισμα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Σοποθεσία ποὺ ἀπέχει ἀρκετὰ ἀπὸ τὸ χωριό.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐκεῖ ἐντοπίσθηκαν θεμέλια οἰκοδομήματος 

κατεσκευασμένα ἀπὸ ἀργοὺς λίθους353. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση τῆς θέσεως: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ13γ΄: Θεολόγος: Γέροντος Σάφος:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τοῦ Θεολόγου.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀναφέρεται ὅτι ἀρχαιοκάπηλοι σύλησαν τάφο ποὺ 

περιεῖχε χρυσὸ στεφάνι (κατὰ τὴν διήγηση τῶν ντόπιων) 354. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖος τάφος. 

 

Δ14α΄: Καμάριον: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωρίον κείμενον ΝΔ τοῦ Θεολόγου, στὴν ἄκρη μικρῆς κοιλάδας, 

μεταξὺ βραχωδῶν λόφων.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐντοπίσθηκαν ἴχνη κατοικήσεως ῥωμαϊκῆς καὶ ἴσως 

κλασσικῆς ἐποχῆς, δηλαδὴ ὄστρακα καὶ λαξεύματα στοὺς βράχους 355. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ14β΄: Καμάριον: Θέσις Δ του Καμαρίου:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση Δ τοῦ Καμαρίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀνεσκάφη τύμβος ποὺ περιεῖχε τρεῖς τάφους. Αὐτοὶ ἦταν 

κατασκευασμένοι ἀπὸ μεγάλες λίθινες πλάκες καὶ εἶχαν συληθεῖ πρὸ διετίας ἀπὸ 

δύο κατοίκους τοῦ Θεολόγου356. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖοι τάφοι. 

 

Δ14γ΄: Καμάριον: Ἀργυροῦ: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τοῦ Καμαρίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἐπιφανειακῶς γεωμετρικὰ ὄστρακα 

ἀπὸ τάφο357. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖος τάφος. 

 

Δ15α΄: Πεισσώνας: Ἄνω Πεισσώνας: Μόστρα:  

                                                 
352 Sackett και άλλοι (1966), σ. 62∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 178-179. Βλέπε ἐπίσης: Παπαβασιλείου (1900), 

σελ. 65 καὶ Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 152, πίν. 132. Βλέπε ἐπίσης υριόπουλος (1995), σελ. 1365. 
353 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 152. 
354 ἔ.ἀ., σελ. 152. 
355 Sackett και άλλοι (1966), σελ. 62∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 179∙ Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-66∙ τοῦ 

ἴδιου (1910), σελ. 45∙ Philippson (1951), σελ. 606 καὶ 7222. 
356 Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-66. 
357 υριόπουλος (1995), σελ. 1365∙ BSA 1966, 70, σημ. 108. 
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Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ὁ Πεισσώνας εἶναι χωριὸ ποὺ βρίσκεται ΒΔ τοῦ Θεολόγου. 

Πλησίον αὐτοῦ βρίσκεται τὸ χωριὸ Ἄνω Πεισσώνας.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴν θέση Μόστρα τοῦ Ἄνω Πεισσώνα βρέθηκε ἐπιτύμβια 

ἐνεπίγραφη στήλη τοῦ 1ου π.Φ. αἰ.358. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Λείψανα ἀρχαίου τάφου. 

 

Δ15β΄: Πεισσώνας: Ἄνω Πεισσώνας: Κοπρισσές:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἄλλη θέση τοῦ Ἄνω Πεισσώνα.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐνετοπίσθηκε ἐπιτύμβια ἐνεπίγραφη στήλη ἐντειχισμένη 

στὴν οἰκία τοῦ Γαβριήλ Γαλάνη359. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Λείψανα ἀρχαίου τάφου. 

 

Δ15γ΄: Πεισσώνας: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριό. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀπὸ ἐδῶ προέχρονται δύο ἐνεπίγραφες ἐπιτύμβιες 

στῆλες360. ὲ δύο θέσεις πλησίον τοῦ χωριοῦ βρέθηκαν λείψανα κτιρίων, τμῆμα 

λίθινης σαρκοφάγου καὶ ἴχνη συλημένων τάφων. Ἀπὸ τὴν συνευρεθείσα κεραμεικὴ 

χρονολογοῦνται στοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους. Ἐπιφανειακῶς βρέθηκαν πήλινα 

στηρίγματα κλιβάνου361. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖα θέση καὶ ἑλληνιστικοὶ τάφοι. 

 

Δ16α΄: Βατώντας: Παλαιὲς Υυτίες:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Σὸ χωριὸ Βατώντας βρίσκεται λίγα χλμ. Δ τοῦ Πεισσώνα, κεῖται 

δὲ πλησίον τῆς Ν. Ἀρτάκης, κωμοπόλεως κοντὰ στὶς δυτικὲς ἀκτὲς τῆς Εὔβοιας.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀπὸ τὴν θέση Παλαιὲς Υυτίες τῆς περιοχῆς τοῦ Βατώντα 

ἡ Ἀσφάλεια Φαλκίδας κατέσχεσε 38 ἐπιτύμβιες στῆλες καὶ τμήματα ἐπιτυμβίων 

στηλῶν362. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Λείψανα ἀρχαίων τάφων. 

 

Δ16β΄: Βατώντας: Ἁλωνάκι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τοῦ Βατώντα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκε κιβωτιόσχημος τάφος τῶν ἀρχῶν τοῦ 4ου π.Φ. 

αἰώνα. Μέσα σὲ αὐτὸν βρέθηκαν δύο ληκύθια τοῦ α΄τετάρτου  4ου π.Φ. αἰώνα. Ἐκεῖ 

παλιὰ ἦταν κοίτη μικροῦ ῥέματος καὶ εἶχαν βρεθεῖ καὶ ἄλλοι ἀρχαῖοι τάφοι. 

Θεωρεῖται πιθανὸ νὰ βρίσκεται στὴν θέση αὐτὴν νεκροταφεῖο ὕστερης κλασσικῆς 

ἐποχῆς363. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πιθανῶς νεκροταφεῖο ὕστερης κλασσικῆς ἐποχῆς.  

 

Δ16γ΄: Βατώντας: Πλησίον Νέας Ἀρτάκης:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Κτῆμα Β. Βουδούρη. 

                                                 
358 Ἀνδρειωμένου (1968), σελ. 140-2. 
359 ἔ.ἀ., σελ. 140-2. 
360 Καλλιπολίτης-Πετράκος (1963), σελ. 123. 
361 άμψων (1973-4), σελ. 491. 
362 απουνᾶ-ακελλαράκη (1989), σελ. 162. 
363 άμψων (1976), σελ. 158. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνος, στὴν θέση αὐτὴ ἐντὸς τοῦ 

κτήματος Β. Βουδούρη, καθαρίστηκε ἕνας πρὸ πολλοῦ συλημένος θολωτὸς τάφος, 

κατασκευασμένος ἀπὸ τετράγωνους πώρινους λίθους. Ὁ τάφος ἐσωτερικὰ ἦταν 

κεχρισμένος μὲ γραπτὰ κονιάματα ποὺ ἔγιναν ἐξίτηλα μετὰ τὸν καθαρισμό. Ἐντὸς 

αὐτοῦ βρέθηκε τεμάχιο ὑδρίας.  

Μέσα στὸ ἴδιο κτῆμα ἀνεσκάφησαν θεμέλια παραλληλόγραμμου οἰκοδομήματος, 

διαστάσεων 9,85 x 9μ., κατεσκευασμένα ἀπὸ μεγάλους τετράγωνους λίθους. 

Ἀποκαλύφθηκε σηκὸς ἀρχαίου ναοῦ καὶ δάπεδον κατεσκευασμένο ἀπὸ μεγάλες 

λίθινες πλάκες. τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ σηκοῦ τὸ δάπεδο ἦταν ἐπεστρωμμένο μὲ πέτρες 

καὶ ἀσβέστη. Ἐπὶ τοῦ σηκοῦ ὑψωνόταν νεώτερο κτίριο. τὴν ἐπίχωση βρέθηκαν 

τεμάχια μεγάλου μαρμάρινου ἀγάλματος. Σὸ κτίριον καταστράφηκε κατὰ τοὺς 

πρώτους χριστιανικοὺς χρόνους καὶ ἀπὸ τὴν  καταστροφὴ σχηματίσθηκε τύμβος 364.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σάφος καὶ θεμέλια ἀρχαίου ναοῦ. 

 

Δ16: Βατώντας: Ἀδιευκρίνιστα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φριστιανικὸς ναός. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ὁ Παπαβασιλείου στὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα, βρῆκε ἐντὸς 

χριστιανικοῦ ναοῦ ἀρχαία ἐπιγραφὴ μὲ ὀνόματα ἀνδρῶν 365. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖα ἐπιγραφὴ ἄγνωστης προέλευσης.  

 

Δ17: Νέα Ἀρτάκη:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Κωμόπολη στὶς δυτικὲς ἀκτὲς τῆς Εὔβοιας, σὲ μικρὴ ἀπόσταση 

ΝΔ τοῦ Βατώντα, 7χλμ. περίπου ΒΑ τῆς Φαλκίδας.  

 

    
Ἀριστερά: Νέα Ἀρτάκη: ἄποψη τῆς λεκάνης πρὸς Α. (evia guide) Δεξιά: Μάνικα: 

παραλία. (evia guide) 

 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀπὸ αὐτὴν προέρχονται τρεῖς ἐνεπίγραφες ἐπιτύμβιες 

στῆλες, ἡ μία τοῦ 3ου π.Φ. αἰώνα, καὶ τμῆμα ὅμοιας στήλης366. Ἡ Ἀσφάλεια Φαλκίδας, 

ἐπίσης κατέχεσε τμῆμα κιονοκράνου καὶ 20 ἀρχαία καὶ μεσαιωνικὰ νομίσματα, 

                                                 
364 Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-66. 
365 Παπαβασιλείου (1892), σελ. 633. 
366 Ἀνδρειωμένου (1968), σελ. 141∙ Καλλιπολίτης-Πετράκος (1963), σελ. 121-2∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1990), 

σελ. 165. 
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προερχόμενα ἀπὸ τὴν Νέα Ἀρτάκη καὶ τὴν Βάρκας (τοποθεσία πλησίον τῶν 

Χαχνῶν)367. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Λείψανα ἀρχαίων τάφων καὶ ἀρχαῖα θέση. 

 

Περιοχὴ ΠΔΕΙ΄: Περιοχὴ Φαλκίδος - Νέας Λαμψάκου - Μύτικα -  Ἁγίου Νικολάου - 

Υύλλων - Βασιλικοῦ - Λευκαντίου. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

 Σὰ βόρεια φυσικὰ ὅρια  συμπίπτουν μὲ τὰ νότια φυσικὰ ὅρια τῆς περιοχῆς ΠΔΒ΄ πίσα 

Δρακόσπηλον (418μ.). Ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ στρέφεται Α καὶ συμπίπτει μὲ τὸ νότιο φυσικὸ 

ὅριο τῆς περιοχῆς ΠΔΔ΄ μέχρι τὴν Ἀραπότρυπα. Κατόπιν στρέφεται Ν μέχρι τὴν θάλασσα.  

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΔΕΙ΄. 

 

Δ18α΄: Μάνικα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέσις 2-3χλμ. ΒΑ τῆς Φαλκίδας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ κτῆμα Ν. Δρόσου τὸ 1900 βρέθηκαν τοῖχοι 

κατεσκευασμένοι ἀπὸ μεγάλους λίθους καὶ κοντὰ σὲ αὐτοὺς τάφοι. Πλησίον αὐτῶν 

βρέθηκαν μαρμάρινες γάστρες καὶ μία λεοντοκεφαλή 368. τὸν ἴδιον ἀγρὸν βρέθηκε 

καὶ μία ἀετωματικὴ μαρμάρινη ἐνεπίγραφη στήλη 369. 

 Ἐπίσης, στὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα στὴν Μάνικα βρέθηκαν τρεῖς μαρμάρινες 

ἐπιτύμβιες ὑδρίες κλασσικῆς ἐποχῆς, οἱ ὁποῖες φυλάσσονται στὸ Ἐθνικὸ 

Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν370. Σὸ 1907, στὸ κτῆμα τῶν ἀδελφῶν Σσότσων, 

βρέθηκε ἐνεπίγραφη μαρμάρινη κυλινδροειδὴς στήλη, ἴσως ἐπιτύμβια. Ἡ ἐπιγραφὴ 

ἀναφέρει κάποιον ἄνδρα μὲ τὸ πατρώνυμό του 371. 

 Ἐπίσης, ἐδῶ βρέθηκε ἀετωματικὴ στήλη φέρουσα ἀνάγλυφο, τὸ ὁποῖο 

παριστάνει χειραψία μεταξὺ δύο ἀνδρῶν. Ἴσως εἶναι ἐπίστεψη ψηφίσματος ποὺ 

ἐπικυρώνει συμμαχία372. Σὸ 1972 βρέθηκαν καὶ παραδόθηκαν δύο πυξίδες, ἡ μία 

χρονολογούμένη στὸ διάστημα 440-400 π.Φ. καὶ ἡ ἄλλη στὰ τέλη τοῦ 5ου π.Φ. αἰ.373 

Παλαιότερα εἶχαν ἐπισημανθεῖ κλασσικὰ ὄστρακα374. Ἐπίσης ἔχουν βρεθεῖ καὶ 

μελετηθεῖ τρεῖς ΕΛ τάφοι ἀπὸ τὴν εὐρύτερη θέση.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Λείψανα τάφων. Ἀρχαῖα θέση ποὺ περιλαμβάνει νεκροταφεῖο 

καὶ πιθανῶς οἰκισμὸ ΕΛ χρόνων. (Βλ. κοντινὲς θέσεις.) 

 

Δ18β΄: Μάνικα: υκιά: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: 1χλμ. Α τοῦ προϊστορικοῦ οἰκισμοῦ, στὴν πλαγιὰ τοῦ 

ἀσβεστολιθικοῦ βουνοῦ, βρίσκονται δύο σπήλαια.  

                                                 
367 απουνᾶ-ακελλαράκη (1989), σελ. 162. 
368 Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-66. 
369 ἔ.ἀ, σελ. 94-6. 
370 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 44-45 καὶ 48. 
371 Παπαβασιλείου (1907), σελ. 23. 
372 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 44-45 καὶ 48.  
373 Ἀνδρειωμένου (1972), σελ. 181-2. 
374 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 56-7∙ . Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 170-171 καὶ σημ. 66-67. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Αὐτὸ ποὺ βρίσκεται ὑψηλότερα ἔχει εἴσοδο διαμορφωμένη 

ἀπὸ ἀνθρώπινα χέρια. ’ αὐτὸ ποὺ βρίσκεται χαμηλότερα ἐντοπίσθηκαν λείψανα 

κτιρίου, καθώς καὶ ὑστεροκλασσικὴ καὶ ἑλληνιστικὴ κεραμεική 375. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ18γ΄: Θέσις Α της Μάνικας:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: πήλαιο ποὺ κεῖται Α τῆς Μάνικας, Β ῥεύματος χειμάρρου ποὺ 

καταλήγει στὸ ὄρος Γαμίνα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Σὸ 1988-9 ὁ άμψων ἐπισημαίνει ἑλληνιστικὰ ὄστρακα 

ἔξω ἀπὸ τὸ σπήλαιο. Σὸ σπήλαιο κεῖται ἐπὶ τῆς κλιτύος τῆς ῥεματιᾶς. Δὲν είναι 

σαφὲς ἅν ταυτίζεται μὲ τὸ σπήλαιο ποὺ κεῖται χαμηλότερα ἐπὶ τοῦ ἀσβεστολιθικοῦ 

ὑψώματος της περιοχής 500μ. Α τοῦ σπηλαίου, μέσα στὴν κοιλάδα, ἐντόπισε 

λείψανα κτιρίου καὶ κεραμεικὴ ἑλληνιστικῶν χρόνων 376. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖα θέση. 

 

Δ18δ΄: Μάνικα: Γρεμίλα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τῆς Μάνικας.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Παρεδόθη ἐνεπίγραφη ἐπιτύμβια στήλη ποὺ βρέθηκε 

μεταξὺ μπάζων σὲ ἕνα κτῆμα377. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Προέρχεται ἀπὸ ἄγνωστη ἀρχαῖα θέση.  

 

Δ18ε΄: Μάνικα: Ἐκκλησία Ζωοδόχου Πηγής:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἐκκλησία Ζωοδόχου Πηγῆς. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Πλησίον τῆς ἐκκλησίας βρέθηκε ἐνεπίγραφος 

κυλινδρικὸς βωμός378. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Βωμὸς προερχόμενος ἴσως ἀπὸ ἱερό.  

 

Δ19: Δοκός: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ποὺ βρίσκεται Α-ΒΑ τῆς Φαλκίδας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα βρέθηκαν ἐπιτύμβια 

ἐνεπίγραφη στήλη, καὶ στήλη μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «Τέμενος Ἀθηναίης»379. Ὁ Μάτσας 

ἐπίσης ἀναφέρει ὅτι τὸ 1899 μέσα σὲ ἀμπελώνα βρέθηκε ἐπιγραφὴ ἀναφερόμενη σὲ 

γυμανσιάρχους 1ου π.Φ. αἰώνα380. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Εὐρήματα προερχόμενα ἀπὸ ἀρχαῖο νεκροταφεῖο, ἱερὸ τῆς 

Ἀθηνᾶς καὶ γυμνάσιο πού, ἅν κάποιο ἀπὸ αὐτὰ δὲν ταυτίζεται μὲ τὴν θέση ποὺ βρέθηκαν, 

σίγουρα τὰ εὑρήματα προέρχονται ἀπὸ θέσεις ποὺ βρίσκονται κοντά. 

 

Δ19α΄: Δοκός: Πέι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Σὸ Πέι εἶναι θέση πλησίον τοῦ χωρίου Δοκός. 

                                                 
375 άμψων (1982), σελ. 174. 
376 τοῦ ἴδιου (1988-9), σελ. 178. 
377 απουνᾶ-ακελλαράκη (1983), σελ. 151. 
378 τῆς ἰδίας (1995)ΒΙ΄, σελ. 44-5 καὶ 48. 
379 Παπαβασιλείου (1890-1), σελ. 611-12. 
380 Μάτσας (1899), σελ. 271-283. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Σὸ 1900 ἐδῶ ἀνεσκάφη λιθοσωρὸς ἀποτελούμενος ἀπὸ 

μεγάλους λίθους, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶχαν τοποθετηθεῖ μικρότεροι. τὴν βάση τοῦ 

λιθοσωροῦ βρέθηκε κυκλικὸ κρηπίδωμα. Ὁ ἀνασκαφέας ἐκτιμᾷ ὅτι ὁ λιθοσωρός, 

εἴτε δημιουργήθηκε γιὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ πλησίον εὑρεθέντος θολωτοῦ τάφου 

τοῦ 4ου π.Φ. αιώνα, εἴτε πρόκειται γιὰ προγενέστερο τάφο στὸν ὁποῖον φαίνεται νὰ 

ἀποδίδει τὸ κυκλικὸ κρηπίδωμα, ποὺ συλήθηκε παλαιότερα, καταστράφηκε, καὶ 

ἐπάνω του ἐπισωρεύθηκαν λίθοι381.  

 Ἐπίσης κάτω ἀπὸ βραχώδη προεξοχὴ ποὺ χρησίμευε ὡς ποιμνιοστάσιο, στὶς 

ἀρχὲς τοῦ αἰώνα διενεργήθηκε ἀνασκαφή, ποὺ ἔφερεν στὸ φῶς δύο σατυροειδῆ 

ἰθυφαλλικὰ χάλκινα ἀγαλμάτια ἀνδρικῶν μορφῶν σὲ ἑνιαῖαν βάσιν 382. Ἐπίσης, 

βρέθηκαν ἐκεῖ 13 χάλκινοι ταῦροι διαφόρων μεγεθῶν, ἐν στὸ μέτωπο τοῦ 

μεγαλύτερου παρατηρήθηκαν ἴχνη χρυσώματος, καὶ τέσσερις τριγωνικὲς ψῆφοι μὲ 

ὀπὴ στὴ μέση. 

 
Ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο Φαλκίδας: τὰ ἀγαλμάτια ἰθυφαλλικῶν μορφῶν καὶ τῶν 

δεκατριῶν ταύρων ἀπὸ τὸν Δοκό. 

 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἡ ἰθυφαλλικὴ ἔκφραση τῶν μορφῶν, κατὰ τὸν ἀνασκαφέα, 

ἀποτελεῖ παράσταση τῆς γονιμότητας. Οἱ ψῆφοι ἑρμηνεύονται ὡς περίαπτα ἥ 

φυλαχτὰ ζῴων καὶ τὸ μέρος ὡς ἱερὸ ὅπου οἱ ποιμένες ἥ οἱ βουκόλοι προσέφεραν ὡς 

ἀναθήματα αὐτὰ ἥ χάλκινα ἀγαλμάτια ταύρων, ἅν δὲν μποροῦσαν νὰ  προβοῦν σὲ 

θυσία ζῴου. Σὸ ἱερὸν ἐκτιμᾶται ὅτι ἀνῆκε στοὺς Διοσκούρους, οἱ ὁποῖοι 

λατρεύονταν ὡς σωτῆρες383, μεγάλοι Θεοί384, ἀγαθοὶ δαίμονες385 ἥ ὡς Κάβειροι 

(Λήμνος, Κρήτη καὶ ὑπόλοιπη Ἑλλάδα). τὴν εἴσοδο μάλιστα τοῦ λιμένα τῆς 

Λήμνου ὑπῆρχε κατὰ τὴν ἀρχαιότητα σύνταγμα ἰθυφαλλικῶν Διοσκούρων386 ἐξοῦ 

καὶ ἡ ἑρμηνεία τῶν ἐδῶ εὑρεθέντων ἀγαλματίων καὶ τοῦ χώρου ὡς ἱεροῦ τους387. 

                                                 
381 Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-66∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 57 καὶ σημ. 68∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 

171-172 καὶ σημ. 68. 
382 Παπαβασιλείου (1906), σελ. 50∙ τοῦ ἴδίου (1912), σελ. 145∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 64-66. 
383 Αἰλιανός, Περὶ ἱστοριῶν, 1, 50, τράβων, 5, 832. 
384 Παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις, 8, 21, 4. 
385 Δίων Φρυσόστομος,  64, 594. 
386 έρβιος, Σχόλια εἰς Αἰνιάδα, 3, 12. 
387 Παπαβασιλείου (1912), σελ. 145. 
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Δ19β΄: Δοκός: Ἁγία Παρασκευή:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἐκκλησία ποὺ βρίσκεται κοντὰ στὸ χωριὸ Δοκός.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴν ἁψίδα τοῦ ἱεροῦ τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας 

Παρασκευῆς ἔχουν ἐντοιχισθεῖ τμῆμα γλυπτοῦ καὶ ἐνεπίγραφη ἐπιτύμβια στήλη. 

Ἀπὸ τὴν ἴδια θέση προέρχονται ἀρκετὲς ἐπιτύμβιες στῆλες 388. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πιθανὴ θέση ἀρχαίου νεκροταφείου. 

 

Δ19γ΄: Δοκός: ουβάλα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τοῦ Δοκοῦ. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀναφέρεται ὅτι τὸ 1901 ἦταν ἐντοιχισμένη πίσω ἀπὸ τὸ 

ἱερὸ τῆς ἐκκλησίας τοῦ ωτήρα ἐνεπίγραφη ἐπιτύμβια πλάκα 389. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἡ ἐπιτύμβια στήλη θὰ προέρχεται ἀπὸ κοντινὴ θέση, ὅπου 

βρισκόταν ἀρχαῖο νεκροταφεῖο. 

 

Δ19δ΄: Περιοχὴ Δοκοῦ: Σρεῖς Καμάρες: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πλησίον τῶν ΒΑ ὑπωρειῶν τοῦ Βαθροβουνίου καὶ Δ-ΝΔ τοῦ 

Δοκοῦ βρίσκεται ἡ θέση Σρεῖς Καμάρες, ποὺ ἔτσι ὀνομάστηκε λόγῳ τῆς ὑπάρξεως 

τριῶν τόξων τοῦ ἐνετικοῦ ὑδραγωγείου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Πλησίον τοῦ ἀγροῦ Ἰ. Μουρτίκα τὸ 1897 βρέθηκε 

ἀγωνιστικὴ ἐπιγραφὴ προερχόμενη ἀπὸ κάποιο γυμνάσιο τῆς ἀρχαίας Φαλκίδας καὶ 

ἐντοπίστηκαν ἴχνη τοῦ ἀρχαίου σταδίου390. ὲ χαμηλὸ λόφο πλησίον τοῦ ἀγροῦ Ἰ. 

Μουρτίκα, βρέθηκε ἐπιγραφὴ κλασσικῆς ἐποχῆς ἀναφερόμενη στὴν ἀρχὴ τῶν 

Ἀειναυτῶν391. τὸν ἀγρὸ Ἰ. Μουρτίκα τὸ 1899 βρέθηκε ἐπίσης μία ψηφισματικὴ 

ἐπιγραφή, ἡ ὁποία μαζί μὲ ἄλλα ἀρχιτεκτονικὰ στοιχεῖα ἀνῆκε σὲ βάθρο χάλκινου 

ἀγάλματος, ποὺ ἀνεγέρθηκε ἀπὸ τὸ Κοινὸ τῶν Εὐβοέων, μετὰ τὴν ἀνασύστασή του 

ἀπὸ τὸν Τῖτο Φλαμινῖνο (196-146 π.Φ.)392. τὴν ἴδια θέση βρέθηκαν τρεῖς προτομὲς 

ἵππων, μέρος μεγαλύτερου συμπλέγματος ῥωμαϊκῶν χρόνων καὶ τμῆμα 

συμπλέγματος Ἀμαζόνας ποὺ τὴν ἔχει ἁρπάξει γρύπας β΄ἡμίσεως 4 ου π.Φ. αἰώνα. 

Ἐπίσης, βρέθηκαν τμῆμα ἐνεπίγραφης μαρμάρινης βάσεως ἑλληνιστικῶν χρόνων, 

ποὺ φέρει ἀνάγλυφη παράστασιν, πιθανῶς ἱππικῶν ἀγώνων, καὶ ἀετωματικὴ 

στήλη, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἔχουν χαραχτεῖ τρία ψηφίσματα. Αὐτὰ μιλοῦν γιὰ τὸν 

ἐξωραϊσμὸ τοῦ ἱεροῦ τῆς, καὶ χρονολογοῦνται γύρω στὸ 280 π.Φ.393 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: 

 Ἡ ἐπιγραφὴ ποὺ προέρχεται ἀπὸ γυμνάσιο τῆς ἀρχαίας Φαλκίδας φανερώνει ὅτι 

τὸ γυμνάσιο αὐτὸ βρισκόταν κάπου κοντά στὴ θέση ὅπου βρέθηκε. Οἱ προτομὲς 

ἵππων καὶ ἡ ἀνάγλυφη βάση μὲ παράσταση ἱππικῶν ἀγώνων ἴσως νὰ δείχνει ὅτι 

κοντὰ στὴ θέση αὐτὴν βρισκόταν καὶ ὁ ἱππόδρομος τῆς ἀρχαίας Φαλκίδας, καὶ τὸ 

ἱερὸ τῆς Ἀρχηγέτιδος Χαλκίδος. 

 

                                                 
388 άμψων (1973-74), σελ. 490. 
389 Παπαβασιλείου (1901), σελ. 94. 
390 ΑΕ 1897, σ. 195-200∙ Ἀθηνᾶ, 1897, σελ. 449 καὶ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 33-38. 
391 Κουρουνιώτης (1899), σελ. 139, ἀρ. 2. Βλέπε καὶ IG, XII, 9, σελ. 166 καὶ Wilhelm (1905), σελ. 222. 
392 Κουρουνιώτης (1899), σελ. 133-140. 
393 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 45-6∙ Παπαβασιλείου (1889), σελ. 311-314∙ τοῦ ἰδίου (1888), σελ. 606∙ IG, 

XII, 9, σελ. 906∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 165. 
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Δ19ε΄: Περιοχὴ Δοκοῦ: Δύο Δένδρα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση ποὺ βρίσκεται σὲ μικρὴ ἀπόσταση Δ τῶν Σριῶν Καμαρῶν.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχουν βρεθεῖ στὸ κτῆμα Μπασδέκη, ἀριστερὰ τοῦ δρόμου 

πρὸς Ἀφράτι (χωριὸ Α τῆς Φαλκίδας) καὶ στὰ γύρω κτήματα ἐπιτύμβιες στῆλες. Μία 

ἀπὸ αὐτὲς χρονολογεῖται στὸν 3ο π.Φ. αἰώνα394. Παραδόθηκαν ἐπίσης δύο τεφρὰ 

μυροδοχεῖα προερχόμενα ἀπὸ τὴν ἴδια θέση395. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Λείψανα ἀρχαίων τάφων ποὺ πιθανῶς μαρτυροῦν τὴν ὕπαρξη 

ἀρχαίου νεκροταφείου στὴ θέση αὐτή. 

 

Δ19στ1: Περιοχὴ Δοκοῦ: τέρνα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τοῦ Δοκοῦ. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: 1χλμ. Β ὀροπεδίου ἐντοπίστηκαν δεξαμενὲς λαξευμένες 

στὸν ἀσβεστόλιθο. τὸ Ν ἄκρο τοῦ ὀροπεδίου ἐντοπίστηκαν θεμέλια κτιρίων, 

κεραμεικὴ καὶ κεραμίδες ποὺ χρονολογοῦνται στοὺς ὑστεροκλασσικοὺς -

ἑλληνιστικοὺς χρόνους. τὸ Β ἄκρο, 500μ. ἀπὸ τὸ Ν ἄκρο, ἐντοπίστηκαν θεμέλια 

ἑλληνιστικοῦ κτιρίου, μάλλον ἀγροικίας. Ἡ πεδιάδα εἶναι διάσπαρτη μὲ 

κεραμεική396. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση κατοίκησης ὑστεροκλασσικῆς-ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς. 

 

Δ19στ2: Περιοχὴ Δοκοῦ: Ἁγία Ἐλεοῦσα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Β τῶν Δύο Δένδρων καὶ ἐντὸς τῆς περιοχῆς τοῦ  Δοκοῦ πρὸς τὴν 

Φαλκίδα, βρίσκεται ὁ οἰκισμὸς τῆς Ἁγίας Ἐλεούσας (σήμερα ἐνταγμένος στὸ σχέδιο 

πόλεως τῆς Φαλκίδας). 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐντὸς τοῦ κτήματος τοῦ Λ. Θάνου βρέθηκαν λείψανα 

μνημειώδους οἰκοδομήματος καὶ ῥαβδωτὸς κίων. Παραπλεύρως τοῦ κτήματος 

βρέθηκε τμῆμα ἐπιτύμβιας ἐνεπίγραφης στήλης 397. Δύο ἀκόμη ὅμοιες στῆλες 

βρέθηκαν στὴν θέση αὐτήν, ἡ μία τοῦ 3ου π.Φ. αἰώνα πιθανῶς398, καὶ ἡ ἄλλη τῶν 

πρώιμων ῥωμαϊκῶν χρόνων399. Ἐδῶ επίσης, βρέθηκε χάλκινο νόμισμα τοῦ Αντιγόνου 

Γονατᾶ ἥ τοῦ Ἀντιγόνου Δώσωνος (277-239 και 229-220 π.Φ.)400. τὴν ἴδια θέση 

βρέθηκαν τὸ 1997 48 κεραμοσκεπεῖς τάφοι τοῦ τέλου τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς  (ὁδ. 

Μαργαρίτη). Πέντε ἀπὸ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι χρονολογοῦνται στὸν 1 ο π.Φ. αἰώνα, 

περικλείει περίβολος. ὲ ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς βρέθηκε χρυσὸ στεφάνι καὶ ἀσημένια 

στλεγγίδα ἀθλητοῦ401. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖο κτίριο καὶ λείψανα τοῦ ἀρχαίου νεκροταφείου ποὺ εἶχε 

ἀνασκάψεο ὁ Γ.Α. Παπαβασιλείου. 

 

Δ19ζ΄: Περιοχὴ Δοκοῦ: Κοπανᾶς:  

                                                 
394 άμψων (1976), σελ. 158-9. 
395 απουνᾶ-ακελλαράκη (1990), σελ. 165. 
396 άμψων (1988-9), σελ. 177-8. 
397 άμψων (1973-4), σελ. 490. 
398 Ἀνδρειωμένου (1968), σελ. 140-1. 
399 άμψων (1976), σελ. 160. 
400 άμψων (1976), σελ. 160. 
401 Καραπασχαλίδου (1997), σελ. 398-418∙ BCH τ. 127, 2, 2003, σελ. 1023. Ἐπίσης: βλ. ἀναφορὰ στὸ ΑΕΕΑ τῆς 

ἰδίας (2012), σελ. 53-54. 
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Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Β-ΒΑ τῆς Ἁγίας Ἐλεούσας βρίσκεται ἡ θέσις Κοπανᾶς. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκε ἄγαλμα καθιστῆς γυναικείας μορφῆς, 

χρονολογούμενο γύρω στὸ 380 π.Φ. Εἶναι ἴσως ἐπιτύμβιο ἥ ἄγαλμα Δήμητρος ἥ 

Κόρης. Ἴσως ἀποτελοῦσε μέρος μεγαλύτερης συνθέσεως.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἡ λατρεία τῆς Δήμητρος καὶ Κόρης στὴν Φαλκίδα εἶναι 

ἐπιγραφικῶς μαρτυρημένη, καὶ κατὰ τὴν ακελλαράκη, ἐπιγραφὲς καὶ ἄγαλμα 

ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι πιθανῶς ὑπῆρχε θεσμοφόριο στὰ Α ὅρια τῆς 

Φαλκίδας402. 

 

Δ19: Δοκός: Ἀδιευκρίνιστα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἀδιευκρίνιστα.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Δοκοῦ προέρχονται ἐπίσης, 

ἐπιτύμβιες ἐνεπίγραφες στῆλες403, ἀνάγλυφο μὲ παράσταση νεκροδείπνου καὶ 

ἐνεπίγραφη στήλη πρώιμης ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς, ὅπου ἀναγράφονται ὀνόματα 

γυμνασιαρχῶν, τίτλος ποὺ ἀπονεμήθηκε σὲ πρόσωπα ποὺ προσέφεραν χρηματικὰ 

ποσὰ στὸ Κοινὸν τῶν Εὐβοέων, ὅταν ἐτήσιος ἄρχων ἦταν ὁ Μενέφρων. Ἡ στήλη 

χρονολογεῖται στὸ 25 π.Φ.404 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Οἱ ἐπιτύμβιες στῆλες προέρχονται ἀπὸ ἀρχαῖο νεκροταφεῖο, ἴσως 

ἐκεῖνο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἥ τῆς ουβάλας ἥ τῶν Δύο Δένδρων ἥ τῆς Ἁγίας Ἐλεοῦσας. 

Ἡ στήλη μὲ τὰ ὀνόματα γυμνασιαρχῶν ἴσως προέρχεται ἀπὸ τὸ γυμνάσιο ὅπου θὰ ἦταν 

στημένη καὶ ἡ ἀγωνιστικὴ ἐπιγραφὴ στὶς Σρεῖς Καμάρες. 

 

Δ20: Ἔξω Παναγίτσα ἢ Παναγίτσα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση ΒΑ τῆς Φαλκίδας καὶ ΒΔ τοῦ Δοκοῦ. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ μουσεῖο Φαλκίδας, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ εὑρήματα τῆς 

ὕστερης Ἐποχῆς τοῦ Φαλκοῦ405, φυλάσσεται πρωτογεωμετρικὴ καὶ γεωμετρικὴ  

κεραμεικὴ (προθήκη 7), ποὺ προέρχεται ἀπό διάφορες θέσεις τῆς Φαλκίδας καὶ ἀπὸ 

τὴν Ἔξω Παναγίτσα406. Μεταξὺ τῶν εὑρημάτων τῆς πρώιμης ἐποχῆς τοῦ ιδήρου 

ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ καὶ φυλάσσονται στὸ Μουσείο Φαλκίδας 407 

εἶναι καὶ ἕνας πρωτογεωμετρικὸς ἀμφορίσκος 408. 

 Ἐδῶ ἔχει ἀνασκαφεῖ καὶ τμήμα νεκροταφείου ὑστέρων κλασσικῶν καὶ 

ἑλληνιστικῶν χρόνων409. τὸ οἰκόπεδο Γραμματικοῦ βρέθηκαν ἑλληνιστικοὶ τάφοι 

καὶ πυρὲς ποὺ περιεῖχαν ὡς κτερίσματα ἀγγεῖα καὶ μικρὰ πήλινα κοσμήματα (τὰ 

ὁποῖα κοσμοῦσαν κάποιο ὕφασμα, δέρμα ἥ κιβωτίδια), καθὼς καὶ τρία εἰδώλια 410. 

Ἐπίσης, στὸ οἰκόπεδο Φρ. Μπεληγιάννη, μετὰ τὴν ἀνεύρεση κατεστραμμένου 

κεραμοσκεποῦς τάφου ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς411, διενερήθηκε τὸ 1985 ἀνασκαφὴ ποὺ 

ἔφερε στὸ φῶς 22 τάφους λαξευμένους στὸν μαλακὸ πῶρο. Ἡ α΄ ὁμάδα τῶν τάφων 

                                                 
402 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 33-38 καὶ 52-53. 
403 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 33-38 καὶ 52-53. 
404 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 47-8 καὶ τῆς ἰδίας (1986), σελ. 128. 
405 τῆς ἰδίας (2010), σελ. 47-54. 
406 τῆς ἰδίας (1995)ΒΙ΄, σελ. 64-66. 
407 ΑΔ, τ. 39, Φρον., σελ. 123 καὶ French (1991-2), σελ. 34. 
408 άμψων (1976), σελ. 159 καὶ υριόπουλος (1995), σελ. 1301 καὶ 1365. 
409 Καλλιγᾶς (1981), σελ. 202. 
410 Michaud (1974), σελ. 681 καὶ 686-7∙ Touchais (1977), σελ. 624∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1985) ΒΙ, σελ. 72 καὶ 92. 
411 απουνᾶ-ακελλαράκη (1984), σελ. 123. Bλέπε ἐπίσης French (1991),σελ. 34∙ BCH, τ. 115, 1991, σελ 925. 
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χρονολογεῖται στὰ μέσα τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα καὶ ἡ β΄ στὸν 3ο αἰώνα π.Φ. μὲ μέσα 2ου 

π.Φ. αἰώνα. 

   
Ἔξω Παναγίτσα: παραλία. (evia guide) 

 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Δὲν ἀνευρέθη ὁλόκληρος σκελετὸς ἐντὸς τῶν τάφων. Σοῦτο 

ἑρμηνεύεται ἴσως λόγῳ τῆς ἐπικρατήσεως τοῦ ἐθίμου τῆς καύσεως τοῦ νεκροῦ 412. 

Ἀρχαῖο νεκροταφεῖο.  

 

Δ21΄: Φαλκίς: 

Δ21α΄: Φαλκίς: Πεδίον Βολῆς καὶ Βαθροβούνι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Σὸ πεδίο βολῆς βρίσκεται ΝΔ τῆς Ἔξω Παναγίτσας, κοντὰ στοὺς ΒΔ 

πρόποδες τοῦ Βαθροβουνίου413. Σὸ Βαθροβούνι414 ἀποτελεῖται ἀπὸ σκληρὸ ἀσβεστολιθικὸ 

πέτρωμα κατάλληλο γιὰ οἰκοδόμηση. Γι΄ αὐτὸ καὶ χρησίμευσε ὡς λατομεῖο. Κοντὰ στὶς ΒΔ 

παρυφές του βρίσκεται τὸ διοικητήριο καὶ οἱ περισσότερες ἐγκαταστάσεις τοῦ στρατώνα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἡ απουνᾶ-ακελλαράκη ἀναφέρει ἀνασκαφὴ οἰκοδομικῶν 

λειψάνων τοῦ διοικητικοῦ, θρησκευτικοῦ καὶ ἐμπορικοῦ κέντρου τῆς ἀρχαίας Φαλκίδας στὸ 

Βαθροβούνι415. (Ὁ Παπαβασιλείου εἶχε ἐντοπίσει τείχη ἀκροπόλεως, πύργους καὶ ἄλλα ΚΛ 

καὶ ΕΛ λείψανα στὴν κορυφή.416) Ἔχουν διαπιστωθεῖ πολλὰ λαξεύματα γύρω ἀπὸ τὸ 

Διοικητήριο καὶ κεραμεικὴ ἀρχαϊκῶν καὶ κλασσικῶν χρόνων. Χηλότερα, σὲ πλάτωμα 

κοντὰ σὲ φυλάκιο, ἔχουν παρατηρηθεῖ λαξεύματα ποὺ χρησίμευαν γιὰ τὴν θεμελίωση 

οἰκίας ἥ ἐργαστηρίου (Κτίριο Ι), λείψανα κτιρίων καὶ κεραμεικὴ γεωμετρικῶν, κλασσικῶν 

καὶ ῥωμαϊκῶν χρόνων. ΝΑ τοῦ Κτιρίου Ι ὑπάρχει σπήλαιο, ὅπου ἔχει λαξευθεῖ κλίμακα 

                                                 
412 αλλιώρα-Οἰκονομάκου (1999)-239. Βλέπε ἐπίσης Φωρέμης (1971), σελ. 254-7∙ BCH, τ. 124, 2, 2000, σελ. 964 

καὶ BCH, τ. 101, 1977, Φρον., σελ. 624. 
413 κούρας (2003), σελ. 111. 
414 Σὸ τοπωνύμιο Βαθροβούνι ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τὸ Βαθρακοβούνι μὲ συγκοπή, βουνὸ δηλαδὴ τῶν Βατράχων, 

ἀφοῦ Β  καὶ Ν ἀπὸ αὐτὸ ὑπῆρχαν ἕλη. 
415 Καραπασχαλίδου (2012), σελ. 53-54. 
416 Παπαβασιλείου (1892), σ. 70∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 59 καὶ σημ. 71∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 174 

καὶ σημ. 71. 
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ἀνόδου. Γύρω ἀπὸ τὸ σπήλαιο ὑπάρχουν στοὺς βράχους λαξεύματα. Ἴσως πρόκειται γιὰ 

ἱερὸ ἥ γιὰ νεκροταφεῖο. τὴν ἴδια θέση διατηρεῖται τμῆμα ἀρχαίου τείχους καὶ κοντὰ σὲ 

αὐτὸ ἀναλημματικὸς τοῖχος. Ὁ λόφος ἐπάνω ἀπὸ τὸ σπήλαιο περιβαλλόταν ἀπὸ τεῖχος. 

 Ἔχουν ἐπίσης ἐντοπισθεῖ ἴχνη ἀρχαίας ὁδοῦ ποὺ περνοῦσε κοντὰ στὸν λόφο 

Καλλιμάνη, διέσχιζε τὸ Πεδίο Βολῆς καὶ ἔφτανε στὸν αὐχένα, ὅπου ἑνώνονται οἱ δύο 

κορυφὲς τοῦ Βαθροβουνίου. Ἀπὸ ἐκεῖ κατέβαινε ὁ δρόμος πρὸς τὸν Σροχὸ ΝΑ καὶ συνέχιζε 

πρὸς Ἐρέτρια. Οἱ βράχοι ἔχουν λαξευθεῖ γιὰ νὰ περάσει ἡ ἀρχαία ὁδός, καὶ στὴν περιοχὴ 

ὑπάρχουν διάσπαρτα ἐπιφανειακῶς ἀρχαϊκά, κλασσικὰ καὶ νεότερα ὄστρακα. Ἡ ὁδὸς αὐτὴ 

ἦταν πιὸ ἀσφαλὴς ἔναντι τῆς συντομότερης παραλιακῆς417. 

 Κατὰ τὸ 1987 στὸ Πεδίο Βολῆς ἀνασκάφηκε κτίριο καὶ κεραμεικὴ 5ου καὶ 4ου π.Φ. 

αἰώνα, καὶ Β αὐτοῦ τμήματα οἰκιῶν καὶ κεραμεικὴ τῆς ἴδιας ἐποχῆς. Ἐπίσης, 

βρέθηκε λιθόστρωτο, ἀγωγοὶ καὶ κεραμεικὴ 3ου-1ου π.Φ. αἰώνα, καὶ ἀνασκάφηκαν 

δύο ἀποθέτες˙ ὁ ἕνας περιεῖχε ὄστρακα 4ου-1ου π.Φ. αἰώνα καὶ στὸ κατώτερο ἐπίπεδο 

γεωμετρικὰ ὄστρακα, καὶ ὁ ἄλλος κεραμεικὴ 5ου καὶ 4ου π.Φ. αἰώνα. Ἐπίσης, 

ἀνασκάφηκε τοῖχος ποὺ ἴσως εἶναι τμῆμα περιβόλου καὶ μαρμάρινο κιονόκρανο 

κορινθιακοῦ ῥυθμοῦ418. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πρόκειται γιὰ θέση οἰκισμοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ ὕπαρξη ξεκινάει 

πιθανῶς στὰ γεωμετρικὰ χρόνια καὶ συνεχίζεται στὰ ἀρχαϊκά, κλασσικά, ἑλληνιστικὰ καὶ 

ῥωμαϊκὰ χρόνια. 

 
Φαλκίς: τοπογραφικὸ μὲ ἀποτυπωμένο τὸ σχέδιο πόλεως τῆς σύγχρονης Φαλκίδας. 

                                                 
417 άμψων (1976), σελ. 156-157∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)Β1΄, σελ. 25-26 καὶ 29. 
418 απουνᾶ-ακελλαράκη (1987), σ. 207-8. Βλέπε ἐπίσης Pariente (1993) σελ. 873. 
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Δ21β΄: Φαλκίς: Ν. Ἀλάτσατα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Σὰ Ν. Ἀλάτσατα βρίσκονται ἀμέσως Δ τοῦ Πεδίου Βολῆς καὶ ΒΑ τοῦ 

οἰκιστικοῦ πυρῆνα τῆς Φαλκίδας τῶν κλασσικῶν χρόνων (Ἀρέθουσα, Καλλιμάνη, Καμάρες, 

Ἐργατικὲς Κατοικίες, Γύφτικα, Πειραϊκὴ-Πατραϊκή, Δέλτα, Ἅγιος Ἰωάννης). 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Θεωρεῖται ὅτι στὴν θέση αὐτή, ἡ ὁποία, ὅπως εἴπαμε, 

βρισκόταν στὴν ΒΑ παρυφὴ τῆς ἀρχαίας πόλεως, ὑπῆρχε μία πύλη, ὅπου κατέληγε 

ἡ ὁδὸς ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὴν Β Εὔβοια. Λείψανά  της βρέθηκαν στὴν Ἔξω Παναγίτσα 

(κοντὰ στὴν Μάνικα) καὶ εἶχε πλάτος 4μ. Ἑκατέρωθεν τῆς ὁδοῦ ἀνευρέθηκαν 

ἑλληνιστικοὶ τάφοι 3ου καὶ 2ου π.Φ. αἰώνα. υνέχειά της ἴσως ἀποτελεῖ ἡ πλατειὰ 

ὁδός (ἐντὸς τῆς ἀρχαίας πόλεως), ἡ ὁποία ἀνακαλύφθηκε στὶς  Ἐργατικὲς 

Κατοικίες419. 

 Ἐδῶ ἔχουν ἀνασκαφεῖ κλασσικοὶ τάφοι, ὅπως καὶ στὴν πλησίον κείμενη θέση  

«Σοῦ Σαψῆ ἡ Βρύση»420. Ἡ χρήση τοῦ χώρου δὲν ἀλλάζει στὶς ἑπόμενες περιόδους, 

ἀλλὰ χρησιμοποιεῖται ὡς νεκρόπολη ἑλληνιστικῶν καὶ ῥωμαϊκῶν χρόνων421. τὸν 

ἀγρό, ἐπίσης, ἰδιοκτησίας Π. Μπεθάνη βρέθηκαν πήλινα ἀγγεῖα καὶ εἰδώλιο 

γυναίκας τοῦ 5ου π.Φ. αἰώνα422. 

 Σέλος, στὰ Ν. Ἀλάτσατα ἀνασκάφηκε ἐργαστήριο κεραμεικῆς 1ου καὶ 2ου μ.Φ. 

αἰώνα. Κατασκεύαζε ἀγγεία ἀγνύθες, λύχνους, κεραμίδες, πήλινους σωλῆνες καὶ 

πήλινα εἰδώλια. Βρέθηκαν πολλὲς μῆτρες εἰδωλίων καὶ εἰδώλια Ἀφροδίτης, 

Κυβέλης, Ἐρωτιδέων, Ἀθηνᾶς, ατύρου, Πριάπου, Μαινάδας, γυναικεῖα εἰδώλια,  

ἀνδρικά, ζώων καὶ μάσκες, ὅλα τοῦ 1ου καὶ 2ου μ.Φ. αἰώνα423. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἡ θέση αὐτὴ βρισκόταν ἔξω ἀπὸ τὸν οἰκισμό, τὸ ἄστυ τῆς 

κλασσικῆς Φαλκίδας. Αὐτὸ τὸ μαρτυρεῖ ἡ χρήση της ὡς νεκροταφεῖο ἀπὸ τὰ κλασσικὰ 

μέχρι τὰ ῥωμαϊκὰ χρόνια. Σὰ κατάλοιπα τοῦ ἀρχαίου τείχους τῆς πόλεως τῆς Φαλκίδας 

πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν ΝΔ τῆς θέσης αὐτῆς. 

 

Δ21γ΄: Φαλκίς: Βρωμοῦσα (ἢ Σρύπα) καὶ Λιανή Ἄμμος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πρόκειται γιὰ δύο γειτονικὲς θέσεις. Λιανὴ Ἄμμος λέγεται ἡ 

παραλιακὴ ζώνη μὲ τὴν ὡραία ἀμμώδη ἀκτὴ (Λιανὴ Ἄμμος: ψιλὴ ἄμμος), ὅπου βρίσκεται 

τὸ ἀθλητικὸ κέντρο τοῦ ὁμίλου ἀντισφαιρίσεως καὶ τὸ σύγχρονο στάδιο τῆς Φαλκίδας. ’ 

αὐτὴν ὁδηγεῖ ἀπὸ τὴν Ἔξω Παναγίτσα μὲ κατεύθυνση πρὸς Φαλκίδα ἡ λεωφόρος Φαϊνᾶ. 

 Βρωμοῦσα ὀνομάζεται ἡ γειτονικὴ περιοχὴ στὰ ΝΔ τῆς Λιανῆς Ἄμμου. Λέγεται ἔτσι, 

διότι εἶναι οὐσιαστικὰ ἕνα ἀποξηραμένο ἕλος, κατάλοιπο τοῦ ὅρμου ποὺ κατὰ τὴν 

ἀρχαιότητα εἰσχωροῦσε βαθύτερα, μέχρι τοὺς ΒΔ πρόποδες τοῦ Βαθροβουνίου 

(Βαθροβούνι< Βαθρακοβούνι, δηλαδὴ τὸ βουνὸ μὲ τοὺς βατράχους ποὺ ἀκούγονταν ἀπὸ τὰ 

ἕλη ποὺ τὸ πλαισίωναν.424) 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν ἀνασκαφεῖ τάφοι πρώιμης ἐποχῆς τοῦ 

ιδήρου425 καὶ ἐκτεταμένο νεκροταφεῖο ὑστεροκλασσικῆς και ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς 

                                                 
419 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 33-38. 
420 ἔ.ἀ., σελ. 481. 
421 Καραπασχαλίδου (1990), σελ. 71-6∙ Pariente (1992), σελ. 925∙ Touchais (1980), σελ. 656∙ άμψων (1973-4), σελ. 

481. 
422 Βλέπε ΑΔ 21 (1966), Φρον., σελ. 232. 
423 άμψων (1980), σελ. 136-166 καὶ ΑΔ 29, 1973, Φρον., σελ. 482, πίν. 315 δ, ε∙ Touchais (1982), σελ. 586-7. 
424 κούρας (2003), σελ. 109. 
425 Παπαβασιλείου (1906), σελ. 50. 
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(4ου-1ου π.Φ. αἰώνα)426. Οἱ ἑλληνιστικοὶ τάφοι ἦταν κεραμοσκεπεῖς, πώρινες καὶ 

πήλινες λάρνακες καὶ περιεῖχαν ὡς κτερίσματα ἀγγεῖα (κυρίως κανθάρους, 

ἀμφορεῖς, ἀρυβάλλους, ὄλπες, φιάλες, πυξίδες), στελγγίδες οἱ τάφοι τῶν ἐφήβων 

καὶ τῶν ἀθλητῶν, κάτοπτρα, βελόνες, λύχνους κ.ἄ. Ἀναφέρεται ὅτι ἀνασκάφηκαν 

συνολικῶς περίπου 140 τάφοι427 (ἑλληνιστικοὶ τάφοι ἔχουν ἀνασκαφεῖ καὶ λίγο 

βορειότερα στὴν Λιανὴ Ἄμμο)428. Ἐδῶ βρέθηκαν μέσα σὲ κτήματα ἀρκετὲς 

ἐπιτυμβίες στῆλες429, μεταξὺ τῶν ὁποίων μία ἀετωματικὴ σὲ σχῆμα ναΐσκου 4ου π.Φ. 

αἰώνα ποὺ φέρει ἀνάγλυφο430, καὶ μία ἐνεπίγραφη ποὺ φέρει ἐπίσης ἀνάγλυφη 

παράσταση ἐφήβου καὶ πρεσβυτέρου431. 

 Σὸ 1911 ἐδῶ ἀνασκάφηκε ῥωμαϊκῶν χρόνων κεραμεικὴ κάμινος μὲ ἐσχάραν. Ἐδῶ 

βρέθηκε τότε καὶ χάλκινος ἀπαργυρωμένος κωδωνίσκος, ποὺ φέρει ἐπιγραφή432. 

τὴν Βρωμοῦσα βρέθηκε καὶ ἡ κατὰ τὸ ἔτος 1899 δημοσιευθεῖσα ἐπιγραφὴ στὸ 

περιοδικὸ Ἀθην433. τὸν ἴδιο ἀγρὸ ἰδιοκτησίας Ἀναστασίου Καλλιμάνη τὸ 1897 

βρέθηκε ἀγωνιστικὴ ἐπιγραφή.  Πρόκειται γιὰ πλάκα ποὺ φέρει ἀνάγλύφα 

στεφάνια καὶ ἀναγράφει τὰ ὀνόματα τῶν νικητῶν (παίδων, παμπαίδων, παίδων 

ἐφήβων, ἀγενείων καὶ ἀνδρῶν) κατὰ τοὺς ἀγῶνες Ἡρακλείων ποὺ τελοῦνταν στὴν 

Φαλκίδα. Ἀπὸ τὶς γραπτὲς πηγές μαρτυρεῖται ὅτι ὑπῆρχε Γυμνάσιον ἀφιερωμένο 

στὸν Ηρακλῆ καὶ στὸν Σῖτον Υλαμινῖνον434, διότι ὁ Σῖτος ἔσωσε τὴν Φαλκίδα ἀπὸ 

καταστροφὴ ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους, μετὰ τὴν ἀποτυχημένη ἐκστρατεία τοῦ βασιλιᾶ 

τῆς υρίας Ἀντιόχου καὶ τὴν σύμπραξιν τῶν Εὐβοέων μὲ αὐτὸν τὸ 191π.Φ. Ἡ 

ἐπιγραφὴ λοιπὸν, ἡ ὁποία ἀναφέρει ὅλους τοὺς νικητὲς κατὰ κατηγορίες καὶ 

ἀγωνίσματα, χρονολογεῖται μετὰ τὸ 191 π.Φ. αἰώνα435. 

 
                                                 
426 απουνᾶ-αλελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-38. 
427 Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-66, 265∙ τοῦ ἰδίου (1901), σελ. 95∙ τοῦ ἰδίου (1902)Α΄, σελ. 61-63∙ τοῦ ἰδίου 

(1902)Β΄, σελ. 113-4∙ τοῦ ἰδίου (1908), σελ. 113∙ τοῦ ἰδίου (1910), σελ. 265∙ τοῦ ἰδίου (1911), σελ. 236-242∙ τοῦ 

ἰδίου (1906), σελ. 50∙ τοῦ ἰδίου, Περὶ τῶν ἐν Εὐβοίᾳ ἀρχαίων τάφων, Ἀθῆναι 1910, σελ. 21-4, 52, 60, 65, 71-2∙ 427 

Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 57-58 καὶ σημ. 69∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 172-173 καὶ σημ. 69∙ Hankey 

(1952), σ. 49-95∙ Θεοχάρης (1959), σ. 313∙ Ålin (1962).  
428 Βλέπε ἐπίσης Βρανόπουλος (1995), σελ. 165. 
429 Παπαβασιλείου (1901), σελ. 92-95∙ τοῦ ἰδίου (1911), σελ. 83. 
430 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 70. 
431 Παπαβασιλείου (1901), σελ. 92-95. 
432 τοῦ ἰδίου (1911), σελ. 236-242. 
433 Μάτσας (1899), σελ. 265-271. 
434 Σὸ γυμνάσιον τοῦ Ἡρακλέους ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα ἱδρύματα τῆς πόλεως. Σὸ ἀναφέρουν ὁ 

Ἡρακλείδης ὁ Κρὴς (3ος π.Φ. αἰ.) Περὶ τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀρχαίων πόλεων, Ι, 26-30, ὁ Πολύβιος (2ος π.Φ. αἰ) καὶ ὁ 

Πλούταρχος (Βίος Σίτου, 16), 1ος αἰ. μ.Φ. Βλέπε ἐπίσης απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 38-40. 
435 Παπαβασιλείου (1897), σελ. 449-458 καὶ 491-496∙ IG XII, 9, 952∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 33-40. 
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Φαλκίς: Σρύπα-Βρωμοῦσα. Ἡ ἀγωνιστικὴ ἐπιγραφή.  

 

 τὴν θέση αὐτὴ θεωρεῖται ὅτι βρισκόταν τὸ γυμνάσιο αὐτό, ἀφοῦ στὴν θέση 

αὐτὴ ὑπάρχουν πηγὲς, ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἵδρυσιν γυμνασίου436. τὸν 

ἀγρόν Καλλιμάνη, ὅπου βρέθηκε ἡ ἀγωνιστικὴ αὐτὴ ἐπιγραφή, ἀνασκάφηκαν δύο 

μακρὰ θεμέλια κοντὰ στὸν δημόσιο δρόμο. 

τὴν παρακείμενη κοιλάδα, μαρτύρειται ἀπὸ παλαιὰ ἀρχαιολογικὰ ἄρθρα ὅτι 

σώζονταν στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα σειρὲς καθισμάτων, λαξευμένων στὸν βράχο, 

ποὺ πιθανῶς ἀνῆκαν στὸ ἀρχαῖο στάδιο τῆς Φαλκίδας437. 

 Ἐπίσης, μία ἀρχαία ὁδὸς ὁδηγοῦσε ἀπὸ τὸ Ν κείμενο ἄστυ προς Β, διερχομένη 

μέσῳ τῆς Βρωμούσας438. τὴν Λιανὴ Ἄμμο, τέλος, ὁ Παπαβασιλείου εἶχε ἐντοπίσει 

λείψανα τοῦ ἀρχαίου τείχους της Φαλκίδας439. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πρόκειται γιὰ μία ἐκτεταμένη θέση ποὺ ἀπὸ τὰ εὑρήματα 

τοποθετεῖται ἀμέσως ἔξω ἀπὸ τὸ ΒΑ τμῆμα τῶν τειχῶν τῆς ἀρχαίας Φαλκίδας. τὸ 

προσχωσιγενὲς αὐτὸ καὶ ἑλῶδες ἔδαφος, ὅπου ἄλλοτε (ἴσως κατὰ τὴν προϊαστορικὴ ἐποχὴ) 

εἰσχωροῦσε ὁ ὅρμος τῆς Λιανῆς Ἄμμου, κατὰ τὴν ὑστεροκλασσικὴ καὶ ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ 

ἐκτεινόταν ἕνα ἀπὸ τὰ νεκροταφεῖα τῆς ἀρχαίας  Φαλκίδας. τὴν ἴδια περιοχὴ πιθανότατα 

βρισκόταν τὸ περίφημο γυμνάσιο τοῦ Ἡρακλῆ, τὸ ὁποῖο ἀπὸ τὸν 2ο π.Φ. αἰώνα ἀφιερώθηκε 

καὶ στὸν Σῖτο Υλαμινῖνο. ’ αὐτὸ ἴσως ἀνήκουν οἱ μακρὲς θεμελιώσεις κοντὰ στὸν δημόσιο 

δρόμο. Σέλος κατὰ τὴν ῥωμαϊκὴ περίοδο τοποθετοῦνται ἐδῶ βιοτεχνικὲς δραστηριότητες, 

ὅπως ἐξάγεται ἀπὸ τὴν κεραμεικὴ κάμινο μὲ τὴν ἐσχάρα ποὺ ἀναφέρει ὁ Παπαβασιλείου. 

                                                 
436 πουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 38-40. 
437 ἔ.ἀ., σελ. 33-38, Μάτσας (1899), σ. 265-271, 292-297∙ Πάλλης (1968), σελ. 374-389∙ ΑΕ 1897, σ. 198-200 Περὶ τῶν 

ἐν Φαλκίδι τελουμένων γυμνικῶν ἀγώνων. Βλέπε ἐπίσης ΑΕΜ Ι΄, σελ. 305 καὶ τὴν ἐπιγραφή ποὺ 

δημοσιεύτηκε στὴν AE 1899, σ. 135 καὶ προέρχεται ἀπὸ τὶς Σρεῖς Καμάρες. Βλέπε ἐπίσης ΑΕ 1982, σελ. 169 

καὶ Dittenberger Sylloge, 348, στ. 21 καὶ ἑξῆς, Βρανόπουλος (1995), σελ. 162. 
438 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33, 38-40. 
439 Βρανόπουλος (1995), σελ. 177-8, άμψων (1986), σελ. 56. 
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Δ21δ΄: Φαλκίς: Ὅρμος Υαρμακίδη: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ὅρμος στὴν Α πλευρὰ τῆς χερσονήσου ποὺ καταλήγει Β στὸ 

ἀκρωτήριο τῆς Κακῆς Κεφαλῆς. Ἡ θέση κεῖται ΒΔ τῆς Βρωμούσας καὶ τῆς Λιανῆς 

Ἄμμου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχουν ἀνασκαφεῖ λείψανα κτιρίων, ἐντὸς τῶν ὁποίων 

βρέθηκε ἑλληνιστική κεραμεικὴ καὶ σιδερένια ἀντικείμενα μαζὶ  μὲ σκωρίες 

μεταλλεύματος, καθὼς ἐπίσης καὶ μεταλλευτικὸς κλίβανος440. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πρόκειται περί μεταλλουρικῶν ἐργαστηρίων ἑλληνιστικῆς 

ἐποχῆς. 

 

Δ21ε΄: Φαλκίς: Κακὴ Κεφαλὴ - Υανάρι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἀκρωτήριο ΒΔ τοῦ ὅρμου Υαρμακίδη. Εἶναι τὸ  βορειότερο 

σημεῖο της Φερσονήσου τῆς Φαλκίδας. Ἡ  κεντρική, μικροῦ μεγέθους χερσόνησος 

καταλήγει Β στὸ ἀκρωτήριο Κακὴ Κεφαλή. Ἀνάμεσα σὲ αὐτὴν καὶ τὶς μικρότερες 

ποὺ σχηματίζονται Δ καὶ Α αὐτῆς σχηματίζονται δύο ὅρμοι. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴν χερσόνησο ποὺ καταλήγει Β στὸ ἀκρωτήριο τῆς 

Κακῆς Κεφαλῆς ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἐπιφανειακῶς ΚΛ μελαμβαφῆ ὄστρακα. τὸν 

ὁρμίσκο Β τοῦ ἀκρωτηρίου ἐντοπίσθηκαν λείψανα ἀρχαίων κτιρίων κατὰ μῆκος της 

ἀκτῆς. Οἱ τοῖχοι τῶν κτιρίων αὐτῶν εἶναι κτισμένοι μὲ μεγάλες λιθοπλίνθους. 

Πλησίον τοῦ κτιρίου ὑπάρχουν στρογγυλὲς βαθύνσεις441.  

 Κοντὰ στὸν φάρο (Υανάρι) ἔχουν βρεθεῖ ἐνεπίγραφες ἐπιτύμβιες στῆλες καὶ 

θραύσματα ἀγγείων ἑλληνιστικῆς περιόδου. Ἐκτιμᾶται ὅτι ἐδῶ βρίσκεται  

ἐκτεταμένη ἑλληνιστικὴ νεκρόπολη442. Σὸ 1978 ἀνασκάφηκε τάφρος λαξευμένη στὸν 

βράχον, ἐντὸς τῆς ὁποίας εἶχον ῥιφθεῖ πολλὰ ἀρχιτεκτονικὰ  μέλη μεγάλου κτιρίου, 

λατρευτικοῦ ἥ ἐπιτύμβιου, ποὺ  προέρχονται ἀπὸ ἱερὸ ἥ ἀπὸ τὴν παρακείμενη 

νεκρόπολη, τέλους 4ου-ἀρχῶν 3ου π.Φ. αἰώνα. Ἐντὸς τῆς τάφρου βρέθηκαν ἐπίσης 

τεμάχια ἐπιτυμβίων στηλῶν 3ου π.Φ. αἰώνα. Ἐπίσης βρέθηκαν ἀβαφῆ ὄστρακα 

προερχόμενα ἀπὸ οἰκιακὰ σκεύη καὶ τμῆμα μελαμβαφοῦς κύλικας443. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀπὸ τὰ ταφικὰ εὑρήματα εἶναι σαφὲς ὅτι ὅλη ἡ περιοχὴ τῆς 

χερσονήσου τῆς Κακῆς Κεφαλῆς εἶναι χῶρος ἑλληνιστικοῦ νεκροταφείου τῆς Φαλκίδας. 

Ἴσως τὸ νεκροταφεῖο αὐτὸ νὰ χρησιμοποιεῖτο καὶ κατὰ τὴν κλασσικὴ ἐποχή, δὲν ἔχουν 

ὅμως προκύψει βέβαια χρονολογημένα εὑρήματα ποὺ νὰ βεβαιώνουν αὐτὴ τὴν ὑπόθεση. 

Πάντως ἡ περιοχὴ αὐτὴ στὸ τέλος τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα ἐξακολουθοῦσε νὰ βρίσκεται ἐκτὸς 

τῶν τειχῶν τῆς ἀρχαίας Φαλκίδας, ἑπομένως οἱ ἐπεκτάσεις τῶν τειχῶν ἀπὸ τὸν Μ. 

Ἀλέξανδρο ποὺ συμπεριέλαβαν στὴν ὀχύρωση τῆς πόλεως τὸν Κάνηθο καὶ τὸν Εὔριπο 

ἄφηναν ἐκτὸς τὴν περιοχὴ τῆς Κακῆς Κεφαλῆς. 

 χετικὰ μὲ τὰ λείψανα τῶν ἀρχαίων κτιρίων κατὰ μῆκος τῆς ἀκτῆς στὸν ὁρμίσκο 

Β τοῦ ἀκρωτηρίου, άμψων ἐκτιμᾷ ὅτι ἀνήκουν σὲ ἐγκαταστάσεις ἀρχαίων 

μεταλλουργικῶν ἐργαστηρίων444.  

 

                                                 
440 άμψων (1973-4), σελ. 490. 
441 ἔ.ἀ., σελ. 490. 
442 Φωρέμης (1971), σελ. 258, απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 33-38. 
443 Σουλούπα (1978), σελ. 122, Touchais (1986), σελ. 733, Καραπασχαλίδου (1988-9), σελ. 137-143, Pariente (1993), 

σελ. 873. 
444 ἔ.ἀ., σελ. 490. 
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Δ21στ΄: Φαλκίς: Κουρέντι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ὅρμος στὴν Δ πλευρὰ τῆς χερσονήσου τῆς Κακῆς Κεφαλῆς.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Σὸ 1966 ἐντοπίσθηκαν στὴν παραλία, κλασσικὰ καὶ λίγα 

ἑλληνιστικὰ ὄστρακα445. Ἐδῶ ἐπίσης βρέθηκαν 4 ἐπιτύμβιες στῆλες446 καὶ 

ἀνασκάφηκε κτίριον ῥωμαϊκῶν χρόνων, ἴσως ἔπαυλη447. Ἀναφέρεται καὶ ἡ 

ἀνασκαφὴ τάφων ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς μεταξὺ Λιανῆς Ἄμμου καὶ  Παναγίτσας 

(δηλαδὴ τῆς Μέσα Παναγίτσας, ἡ ὁποία βρίσκεται ΝΔ τοῦ ὅρμου Κουρέντι), ἔναντι 

τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Σαξιαρχῶν κοντὰ στὴν ἀκτή448. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Καὶ στὴ θέση αὐτὴ Δ τῆς χερσονήσου ἐκτείνεται τὸ ἑλληνιστικὸ 

νεκροταφεῖο τῆς Κακῆς Κεφαλῆς, κατὰ συνέπειαν ὁ χῶρος βρισκόταν ἐκτὸς τῶν τειχῶν τῆς 

ἑλληνιστικῆς Φαλκίδας. Σὰ λίγα κλασσικὰ ὄστρακα καθιστοῦν πιθανή, ὄχι ὅμως βέβαιη 

τὴν ἴδια χρήση τοῦ χώρου κατὰ την κλασσικὴ ἐποχή. Κατὰ τοὺς ῥωμαϊκοὺς χρόνους 

οἰκοδομήθηκε ἐκεῖ ἡ ἔπαυλη ποὺ εἴδαμε.  

 

21ζ΄: Φαλκίς: Νεάπολη: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ν τοῦ ὅρμου καὶ τῆς παραλίας Κουρέντι βρίσκεται ἡ συνοικία 

Νεάπολη, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ προέκταση τοῦ ἀστικοῦ χώρου τῆς Φαλκίδας πρὸς Β 

μετὰ τὸν Β΄παγκόσμιο πόλεμο.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκε ὑστεροαρχαϊκὸς τάφος ποὺ περιεῖχε 

μελανόμορφο ληκύθιο449. τὴν ἴδια συνοικία πλησίον τοῦ Ε΄ Δημοτικοῦ χολείου 

Φαλκίδας βρέθηκε καλυβίτης τάφος παιδιοῦ, ὁ ὁποῖος περιεῖχε τρία ἀγγεία 4ου π.Φ. 

αἰώνα. Σὰ ἑπόμενα ἔτη ἀνασκάφηκαν στὴν Νεάπολη καὶ τὸν λόφο τοῦ Βελῆ-

Μπαμπᾶ ἑλληνιστικοὶ τάφοι450. ὲ οἰκόπεδο πλησίον τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων 

Σαξιαρχῶν ἀνασκάφηκε μία στενὴ στοὰ τοῦ ἀρχαίου ὑδραγωγείου451. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὁ χῶρος βρισκόταν ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς ἀρχαίας Φαλκίδας, τόσο 

κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴ ἐποχή, ὅσο καὶ κατὰ τὴν κλασσικὴ καὶ τὴν ἑλληνιστική, ὅπως μαρτυροῦν 

οἱ τάφοι ποὺ ἀνακαλύφθηκαν. Πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο ἐκτεταμένο νεκροταφεῖο ποὺ 

ἐκτείνεται Β μέχρι τὴν Κακὴ Κεφαλή. 

 

Δ21η΄: Φαλκίς: Βροντού: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ν τῆς συνοικίας Νεαπόλεως κεῖται ἡ συνοικία Βροντού. Σὶς δύο 

συνοικίες χωρίζει ἡ λεωφόρος Φαϊνᾶ. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδώ ἐντοπίζεται νησίδα ἐγαταστάσεως ΠΓ ἐποχής. Ἐντός 

τοῦ οἰκοπέδου τοῦ ἐργοστασίου Πειραϊκῆς Πατραϊκῆς βρέθηκαν ἕξι ἀποθέτες, οἱ 

ὁποῖοι περιεῖχαν ὄστρακα γεωμετρικῆς ἐποχῆς, κλασσικὰ ὄστρακα 5ου καὶ 4ου π.Φ. 

αἰώνα, ἑλληνιστικὰ ὄστρακα καὶ ἀκέραια ἀγγεῖα. τὸ κέντρον τοῦ οἰκοπέδου 

ἀνασκάφηκε κτίριον χρονολογούμενον ἀπὸ τὴν κεραμεικὴ στὸν 3ον π.Φ. αἰώνα. 

                                                 
445 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 58. Βλέπε ἐπίσης Παπαβασιλείου (1891), σελ. 613∙ Θεοχάρης (1959), σελ. 282, 

308, 311, 313∙ Philippson (1951), σελ. 602, ἀρ. 3, 686, 721. 
446 ΑΔ 26, 1971, σελ. 250-260∙ Michaud (1974), σελ. 681. 
447 απουνᾶ-ακελλαράκη (1983)ΒΙ, σελ. 139. 
448 Βρανόπουλος (1995), σελ. 179 καὶ ἑξῆς. 
449 Ἀνδρειωμένου (1972), σελ. 178-180. 
450 Καραπασχαλίδου Ἀ., Πρακτικὰ διεθνοῦς συνεδρίου «Ἡ πόλη τῆς Χαλκίδας», 24- 27 επτεμβρίου 1987, σελ. 

71- 76. Βλέπε ἐπίσης Pariente (1992), σελ. 925. 
451 Σουλούπα (1978), σελ. 122-4. 
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Κάτω ἀπὸ αὐτὸ ἀνασκάφηκαν στρώματα ποὺ περιεῖχαν κεραμεικὴ 4ου, 5ου καὶ 6ου 

π.Φ. αἰώνα καὶ γεωμετρικῶν χρόνων. Ἀνατολικῶς αὐτοῦ ἀνασκάφηκε ἄλλο, 

μεγάλων διαστάσεων κτίριο τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα. Σὸ κεντρικὸ δωμάτιό του διέθετε 

ψηφιδωτὸ δάπεδο. Βρέθηκε κεραμεικὴ 3ου, 4ου, 5ου αἰώνα π.Φ., χάλκινα ἐλάσματα καὶ 

δωρικὸ κιονόκρανο. τὴν αὐλὴ τοῦ κτιρίου ἀνασκάφηκε ἀρχαῖο φρέαρ ποὺ εἶχε 

μεταβληθεῖ σὲ ἀποθέτη. Περιεῖχε κεραμεικὴ ἑλληνιστικῆς καὶ πρώιμης ῥωμαϊκῆς 

ἐποχῆς. 

 τὰ βαθύτερα στρώματα ἀνασκάφηκε γεωμετρικὸς τοῖχος. Ἀνασκάφηκε ἐπίσης 

λάξευμα, ὅπου βρέθηκαν ἑλληνιστικὰ ὄστρακα καὶ ἀγγεία ἐρυθρόμορφα καὶ 

γεωμετρικῆς ἐποχῆς ὄστρακα, καθὼς καὶ ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς ἀγωγός. Δυτικῶς τοῦ 

κτιρίου αὐτοῦ ἀνασκάφηκε ἄλλο νεότερο κτίριο452. Πλησίον τοῦ ἐργοστασίου τῆς 

Πειραϊκῆς Πατραϊκῆς καὶ τοῦ τάγματος τῶν Πεζοναυτῶν βρέθηκε ἀποθέτης-φρέαρ 

ποὺ περιεῖχε κεραμεικὴ 5ου καὶ 4ου π.Φ. αἰώνα καὶ εἰδώλια453. Ἔχει βρεθεῖ ἐπίσης ἕνας 

πρωτογεωμετρικὸς τάφος, δύο λαξευτοὶ καὶ  ἕνας καμαροειδὴς τάφος454, κλασσικοὶ 

τάφοι χρονολογούμενοι μεταξὺ 450-400 π.Φ. αἰώνα455. Ἐπίσης ἔχουν βρεθεῖ 

ἑλληνιστικοὶ καὶ ῥωμαϊκοὶ τάφοι καὶ ἐπιτύμβιες στῆλες456, κτίρια ῥωμαϊκῶν χρόνων 

καὶ τμῆμα ἐνεπίγραφης στήλης457. Ἡ ακελλαράκη παρουσιάζει κοσμήματα ἀπὸ 

τοὺς τάφους ποὺ ἀνασκάφηκαν στὴν Βροντού458. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἡ θέση τῆς Βροντοῦς τοποθετεῖται ἀπὸ τὰ εὑρήματα στὶς ΒΔ 

παρυφὲς τοῦ οἰκιστικοῦ πυρήνα τῆς Φαλκίδας περιλαμβάνοντας ἕνα τμῆμα τοῦ οἰκισμοῦ 

καὶ ἕνα τμῆμα ἐκτὸς τῶν τειχῶν, ὅπου βρίσκονταν τὰ ἀρχαῖα νεκροταφεῖα. 

 υγκεκριμένα ἡ θέση κατοικεῖται ἀπὸ τὴν ΠΓ ἐποχὴ μέχρι τὰ ῥωμαϊκὰ χρόνια. Ἐδῶ 

πρέπει νὰ τοποθετήσουμε ἕνα ΠΓ οἰκισμό, ὁ ὁποῖος θὰ ἦταν μικρὸς σὲ ἔκταση, 

ὀργανωμένος κοινωνικὰ στὰ πλαίσια τοῦ οἴκου καὶ πολιτικὰ ὡς φυλετικὸ πολιτικὸ 

μόρφωμα. Γύρω του καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτὸν τοποθετοῦμε τὰ νεκροταφεῖα ποὺ ἀνῆκαν σ’ αὐτόν. 

 Ἡ ἴδια χρήση τοῦ χώρου φαίνεται ὅτι ἐξακολούθησε κατὰ τὴν ΓΕ ἐποχή, στὴν ὕστερη 

φάση τῆς ὁποίας (β΄ ἥμισυ 8ου π.Φ. αἰώνα) πρέπει νὰ ἔγινε ὁ συνοικισμὸς ποὺ ἀνέδειξε τὴν 

πόλη κράτος τῆς Φαλκίδας, ἡ ὁποία ὡς ὀργανωμένη πόλη-κράτος πρωτοστάτησε στὸν 

ἀποικισμὸ τῆς Δύσης459, ἐνεπλάκη σὲ πόλεμο μὲ τὴν γειτονικὴ Ἐρέτρια διεκδικώντας τὸ 

Ληλάντιο πεδίο460, κήδευσε περὶ τὸ 700 π.Φ. τὸν τελευταῖο πραγματικὸ βασιλιά της, τὸν 

Ἀμφιδάμαντα, ὁ ὁποῖος ἔπεσε πολεμώντας σὲ ναυμαχία μὲ τοὺς Ἐρετριεῖς κ.λ.π. Ὁ 

οἰκισμὸς αὐτὸς φαίνεται ὅτι ἀνήκει σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀποτέλεσαν τὸν πυρήνα τῆς ΤΓΕ 

Φαλκίδας, ἀφοῦ καὶ στὶς μετέπειτα ἐποχὲς (ΑΡ, ΚΛ, ΕΛ, ΡΨ) ἡ θέση περιλαμβάνεται στὸν 

οἰκιστικὸ πυρῆνα τῆς Φαλκίδας. 

                                                 
452 άμψων (1976), σελ. 136-146. Βλέπε ἐπίσης Catling (1984-5), σελ. 12-14, Touchais (1985), σελ. 832. 
453 ἔ.ἀ., σελ. 140 καὶ ἑξῆς∙ τοῦ ἰδίου (1986), σελ. 43-44∙ τοῦ ἰδίου (1988-9), ἀρ. 122. 
454 τοῦ ἰδίου (1986), σελ. 43-44. 
455 ἔ.ἀ., σελ. 43-44∙ ΑΔ 1972, Μελέται, σελ. 179, πίν. 64α-δ. 
456 απουνᾶ-ακελλαράκη (1984), σελ. 119-120. Βλέπε ἐπίσης Pariente (1991), σελ. 923∙ Ἐλεύθερος Σύπος τῆς 

16ης -2-1992∙ Touchais (1986), σελ. 733 καὶ ΑΔ 33, 1978, Φρον., σελ. 121-124. Βλέπε ἐπίσης BCH 113, 1989, σελ. 

831∙ Καραπασχαλίδου (2000), σελ. 409-410∙ Μulliez(2009-2010), σελ. 86-87 καὶ BCH 128-129, 2004-2005, σελ. 

1538. 
457 Σουλούπα (1978), σελ. 122. 
458 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 92. 
459 Θουκυδίδης, Ἱστορία, VI∙ τράβων, Γεωγραφικά, Φ, 446-447. 
460 Θουκυδίδης, Ἱστορία, Α, 15-16 ∙ τράβων, Γεωγραφικά, Φ, 446-447. 
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 Ἐπειδὴ ὅμως τὸ τμῆμα τοῦ οἰκισμοῦ ποὺ περιλαμβάνει ἀνῆκε στὸ ΒΔ ἄκρο τοῦ οἰκισμοῦ, 

ἡ θέση Βροντοῦ περιλαμβάνει καὶ ἕνα τμῆμα τῶν νεκροταφείων τῆς ἀρχαίας πόλεως. 

υνεπῶς, οἱ θεμελιώσεις τοῦ τείχους τῆς ἀρχαίας πόλεως πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν 

ἀνάμεσα στὰ οἰκόπεδα ὅπου ἀνεσκάφησαν τὰ κτίρια καὶ σὲ ἐκεῖνα ὅπου βρέθηκαν οἱ 

κλασσικοὶ τάφοι. 
  

Δ21θ΄: Φαλκίς: Λόφος Βελῆ-Μπαμπᾶ (ἢ Δεξαμενή): 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πρόκειται γιὰ λόφο ποὺ κεῖται Ν τῆς Νεαπόλεως ποὺ διατηρεῖ 

τὸ ὄνομα ποὺ τοῦ ἀποδόθηκε ἀπὸ κάποιον Σοῦρκο ἐπὶ τουρκοκρατίας, ὅπως 

συμβαίνει καὶ μὲ τὸν λόφο τοῦ Καρᾶ-Μπαμπᾶ στὴν Δ πλευρὰ τοῦ πορθμοῦ τοῦ 

Εὐρίπου. τὸ λόφο αὐτὸν εἶναι κατασκευασμένη μία μεγάλη δεξαμενὴ τοῦ 

σύγχρονου ὑδραγωγείου τῆς Φαλκίδας.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπισημαίνονται ἴχνη κατοικήσεως 8ου αἰώνα π.Φ. πάνω 

στὸ λόφο τοῦ Βελῆ-Μπαμπᾶ, ὅπου ἡ δεξαμενὴ ΝΔ τῆς Νεαπόλεως461. Ἐδῶ ἔχουν 

ἀνασκαφεῖ τμήματα ἀρχαίων ὁδῶν462, ὑπόγειοι ἀγωγοὶ463 καὶ τοῖχοι ἑλληνιστικῶν 

καὶ ῥωμαϊκῶν κυρίως κτιρίων464. Ἐπίσης ἔχουν ἀνασκαφεῖ ἀποθέτες ποὺ περιεῖχαν 

κεραμεικὴ ἀρχαϊκῶν, κλασσικῶν καὶ ἑλληνιστικῶν χρόνων465. Ἐπίσης ἔχουν 

ἀνασκαφεῖ πολλοὶ τάφοι κλασσικῆς466 καὶ ἑλληνιστικῆς467 ἐποχῆς. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση:  

 Σὸν λόφον τοῦ Βελῆ-Μπαμπᾶ ὁ Bakhuizen ταυτίζει μὲ τὸν ἀρχαῖο Κάνηθον468. Ὁ 

Κάνηθος ἦταν ἀρχαία ἀκρόπολη τῆς Φαλκίδας ποὺ ὀχυρώθηκε κατὰ τοὺς χρόνους 

τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου. Σότε τὰ τείχη τῆς Φαλκίδας ἐπεκτάθηκαν καὶ περιέλαβαν τὸν 

Κάνηθον καὶ τὸν Εὔριπον469. 

 Ὁ λόφος τοῦ Βελῆ-Μπαμπᾶ εἶναι ἀρκετὰ ψηλός, φυσικὰ ὀχυρὸς λόφος, στὰ ὅρια 

ἀκριβῶς τοῦ ἀρχαίου οἰκισμοῦ. Σὰ ἴχνη κατοίκησης τοῦ 8ου π.Φ. αἰώνα δείχνουν ὅτι ἡ θέση 

κατοικεῖτο ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐποχή, ἴσως καὶ ἀπὸ παλιότερα, ἅν προκύψουν ΠΓ εὑρήματα 

ποὺ νὰ ἀποδεικνύουν αὐτὴν τὴν ὑπόθεση. ὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση θὰ μποροῦσε νὰ 

ὑπάρχει ἐπάνω στὸν λόφο Σοῦ Βελῆ-Μπαμπά ΠΓ οἰκισμός, γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖο θὰ 

διατάσσονταν τὰ νεκροταφεῖα του. Ὁ ΓΕ ὀἰκισμὸς ποὺ τὸν διαδέχθηκε στὴν ΤΓΕ ἐποχὴ 

μὲτὰ τὸν πιθανὸ συνοικισμό, θὰ ἀποτέλεσε τὸ Δ ἄκρο τοῦ πολιτικοῦ κέντρου τῆς πόλεως-

κράτους Φαλκίδας. 

 Ἡ θέση τοῦ λόφου σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ ΓΕ, ΑΡ καὶ ΚΛ εὑρήματα ἐπάνω σὲ αὐτὸν 

δείχνει ὅτι πιθανότερο εἶναι νὰ ἀνῆκε ὁ λόφος ἥδη ἀπὸ τὸν 8ο π.Φ. αἰώνα στὸν οἰκισμὸ τοῦ 

πολιτικοῦ κέντρου τῆς Φαλκίδας, καὶ λόγω τῆς ὀχυρότητάς του νὰ ἦταν ἡ ἀρχαιότερη 

ἀκρόπολη τῆς Φαλκίδας. ὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὸν Κάνηθον. 

                                                 
461 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 23-5. 
462 άμψων (1986), σελ. 44-45∙ ΑΔ 1978, Φρον., οἰκ. Ἀ. Κούκουρα καὶ οἰκ. ἐργοστασίου Ἀφοὶ Περγάμαλη. 
463 άμψων (1986), σελ. 44-45∙ καὶ απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α΄, σελ. 294-5. 
464 άμψων (1986), σελ. 44-45, οἰκ. Κούκουρα. Βλέπε ἐπίσης ΑΔ 1978, Φρον., οἰκ. Δ. Ἀκριώτου, οἰκ. Ν. 

Σρυφωνίδου καὶ οἰκ. Λιάσκου.  
465 άμψων (1986), σελ. 44-45, οἰκ. Ε. Κωνσταντίνου. Βλέπε ἐπίσης ΑΔ 26, 1971, Φρον., σελ. 252, οἰκ. Πολιτιστ. 

Κέντρου Δήμου Φαλκιδέων, οἰκ. Δ. Ἀκριώτου. Βλέπε ἐπίσης ΑΔ 1972, Μελέται, σελ. 177, πίν. 62β΄∙ ΑΔ 1960, 

Φρον., σελ. 151. 
466 Ἀνδρειωμένου (1960), σ. 151∙ άμψων (1986), σελ. 44-45∙ ΑΔ, 1972, Μελέται, σελ. 178∙ ΑΔ, 1960, σελ. 151∙ 

Ἀνδρειωμένου (1971), σελ. 258. 
467 απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α΄, σελ. 294-295. Βλέπε ἐπίσης Ανδρειωμένου (1972), σελ. 177. 
468 Bakhuizen (1985)∙ άμψων (1986), σελ. 44-45∙ απουνά-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33. 
469 Διόδωρος ικελιώτης, Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη, 28, 13, 47. 
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Ἄλλος λόφος μὲ συνεχῆ κατοίκηση ἀπὸ τὰ ΠΓ χρόνια εἶναι ὁ λόφος Καλλιμάνη, στὴν ΝΑ 

πλευρὰ τῆς ἀρχαίας πόλεως, στοὺς δυτικοὺς πρόποδες τοῦ Βαθροβουνίου, μὲ τὸν ὁποῖο θα 

ἀσχοληθοῦμε στὴν συνέχεια470. Σὸ γεγονὸς, τέλος, ὅτι βρέθηκαν ΚΛ καὶ ΕΛ τάφοι δείχνει 

ὅτι ὁ λόφος τοῦ Βελῆ-Μπαμπᾶ βρισκόταν στὸ δυτικὸ ἄκρο τῆς ὀχυρώσεως τῆς ΚΛ 

Φαλκίδας. 
 

Δ21ι΄: Φαλκίς: Πλάτωμα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: ΝΔ του λόφου του Βελή-Μπαμπά και μέχρι την περιοχήν του 

μεσαιωνικού Κάστρου ευρίσκεται η περιοχή Πλάτωμα.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἡ περιοχὴ κατοικήθηκε κυρίως κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς 

καὶ ῥωμαϊκοὺς χρόνους. Ἔχουν ἀνασκαφεῖ κτίρια ἑλληνιστικῆς ἐποχής, πολλὰ ἀπὸ 

τὰ ὁποῖα εἶναι οἰκίες471, τμῆμα ἀρχαίας ὁδοῦ ποὺ ὁδηγοῦσε ἀπὸ ΝΔ πρὸς ΒΑ, καθὼς 

καὶ ἀγωγοὶ νεροῦ ἑλληνιστικῶν καὶ ῥωμαϊκῶν χρόνων472. Ἐπίσης ἔχουν βρεθεῖ 

ἀρχιτεκτονικὰ μέλη κτιρίων, καθὼς καὶ ἑλληνιστικοὶ καὶ ῥωμαϊκοὶ τάφοι473, καθὼς 

καὶ ἄγαλμα καθιστῆς γυναικείας μορφῆς 1ου π.Φ. αἰώνα, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀντίγραφο 

ἑλληνιστικοῦ προτύπου καὶ ἴσως παριστάνει τὴν Ἄρτεμη. Σὸ ἄγαλμα βρέθηκε στὸ 

οἰκόπεδο τοῦ 12ου Δημοτικοῦ χολείου474. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἡ θέση Πλάτωμα μέχρι τὴν ΤΚΛ ἐποχὴ βρισκόταν ἔξω ἀπὸ τὸν 

οἰκιστικὸ πυρήνα τῆς Φαλκίδας. Μὲ τὶς ἐπεκτάσεις ὅμως τοῦ τείχους τῆς πόλεως ἐπὶ Μ. 

Ἀλεξάνδρου ἡ θέση αὐτὺ συμπεριλήφθηκε στὸν οἰκιστικὸ πυρήνα τῆς πόλεως, ὅπως 

δείχνουν οἱ ἑλληνιστικὲς οἰκίες ποὺ ἀνεσκάφησαν ἐδῶ. Ἔξω ἀπὸ τὸ ΕΛ τεῖχος ποὺ ἐπίσης 

πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ ἐδῶ,  πρέπει νὰ τοποθετηθοῦν οἱ ῥωμαϊκοὶ τάφοι, ἐκτὸς ἅν στὴν 

καταστροφὴ τῆς πόλης τὸ 200 π.Φ. τὸ τμῆμα αὐτὸ τῆς πόλης ἐγκαταλείφθηκε. 
 

Δ21ια΄: Φαλκίς: Κάστρο: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πρόκειται περὶ τῆς συνοικίας ποῦ βρίσκεται στὴν Α ἀκτὴ  τοῦ 

πορθμοῦ τοῦ Εὐρίπου, ἡ ὁποία περιβαλλόταν ἀπὸ τὸ ἐνετικὸ φρούρίο, τὸ ὁποῖο 

κατεδαφίσθηκε τὴν τελευταία δεκαετία τοῦ 19ου αἰώνα. Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ τὴν 

θέση τῆς μεσαιωνικῆς πόλεως.  

 

   

                                                 
470 Βλέπε παρακάτω: θέση Δ21κδ΄: Φαλκίς: Λόφος Καλλιμάνη. 
471 Σουλούπα (1978), σελ. 124∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1986), σελ. 193∙ ΑΔ 25, 1970, Φρον., 247-249∙ ΑΔ 42, 1987, 

Φρον., σελ. 208. 
472 απουνᾶ-ακελλαράκη (1988), σελ. 193∙ ΑΔ 42, 1987, Φρον., σελ. 208. 
473 απουνᾶ-ακελλαράκη (1988), σελ. 193∙ Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 151. τὸ τετράγωνο τῆς ἀγορᾶς τοῦ 

1950, ὅπου ἔγιναν ἀνασκαφὲς γιὰ τὸ ὑπόγειο δημοτικὸ πάρκινγκ ἀνακαλύφθηκαν ΕΛ τάφοι. Βλ. 

Καραπασχαλίδου (2000), σελ. 412--413. 
474 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 91 καὶ 93. 
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Ἀριστερά: Φαλκίς: τρογγυλό. Πρόκειται γιὰ τὴν θέση τοῦ ΒΔ κυκλικοῦ πύργου τοῦ 

μεσαιωνικοῦ κάστρου. Ἄποψη πρὸς Β, δηλαδὴ πρὸς τὸ Πλάτωμα, τὸ ὁποῖο ἦταν ἡ συνοικία 

ποὺ ἀναπτύχθηκε ἐπὶ τουρκοκρατίας ἔξω ἀπὸ τὸ Κάστρο. 

Δεξιά: Φαλκίς: Κάστρο: ἄποψη ἀπὸ Α/ΝΑ, δηλαδὴ ἀπὸ τὴ βοιωτικὴ ἀκτή. τὴν 

πλευρὰ τῆς Βοιωτίας, ἀριστερὰ ἀπὸ τὴν γέφυρα, διακρίνεται ἡ βάση τοῦ ἑνὸς ἀπὸ 

τοὺς ἑνετικοὺς πύργους τοῦ μεσαιωνικοῦ φρουρίου τοῦ Εὐρίπου. (λήψη ἀπὸ 

πολυκατοικία πίσω ἀπὸ τὸ λιμεναρχεῖο) . 

 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ τῶν θεμελίων τοῦ τείχους τοῦ 

μεσαιωνικοῦ Κάστρου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου προέρχονται 5 πώρινα 

δωρικὰ κιονόκρανα, χρονολογούμενα στὸ διάστημα 500-470 π.Φ. Ἄλλο ὅμοιο 

κιονόκρανον περισυνελέγη ἀπὸ τὴν θέση Βοῦρκος (ΝΑ του Κάστρου), τὸ ὁποῖο 

βρέθηκε κατὰ τὴν διάρκεια λαθραίας ἐκσκαφῆς οἰκοπέδου. Σὸ οἰκόπεδο αὐτὸ 

βρίσκεται πλησίον τῶν ἄλλων δύο (ὅπου βρέθηκαν τὰ δωρικὰ κιονόκρανα), ὅπου ἡ 

συνέχεια τοῦ μεσαιωνικοῦ τείχους, στὴν τοιχοποιία τοῦ ὁποίου εἶχε 

χρησιμοποιηθεῖ475. 

 

   
Ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο Φαλκίδας: Σὰ δύο ἀπὸ τὰ ΤΑΡΦ ἥ αὐστηροορυθμικὰ 

κιονόκρανα. 

 

 Θεωρεῖται ὅτι τὰ ὅμοια αὐτὰ ΤΑΡΦ ἥ αὐστηρορυθμικὰ κιονόκρανα προέρχονται 

ἀπὸ τὸ ἴδιο, μεγάλων διαστάσεων, μνημεῖο, πιθανῶς τὸν ναὸ τοῦ Ὀλυμπίου Διός476, 

ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς (τράβωνας, Δικαίαρχος κ.ἄ.) 

καὶ ἀπὸ ἐπιγραφές477. Ὅλοι οἱ μελετητὲς478 σχετίζουν τὰ κιονόκρανα μὲ τὸν ναὸ 

αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους τῆς Φαλκίδας. Ἡ  ακελλαράκη, 

μάλιστα, πιστεύει ὅτι, ἅν ὁ ναὸς αὐτὸς βρισκόταν πλησίον τοῦ  τόπου ὅπου 

βρέθηκαν τὰ 5 κιονόκρανα (δηλαδὴ στὸ ΒΑ τμῆμα τῆς περιοχῆς τοῦ μεσαιωνικοῦ 

κάστρου), τότε δὲν θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ βρισκόταν  ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη, ἔξω δηλαδὴ 

                                                 
475 ΑΔ 22, 1967, Φρον., σελ. 296∙ ΑΑΑ VI, 1973, σελ. 66α κ.ἑξῆς∙ Μελαδίνη-Παπαδάκης (1974), σελ. 35-43∙ Catling 

(1973-4). Βλέπε ἐπίσης AR 1972-3, σελ. 7-8∙ Γεωργοπούλου-Μελαδίνη (1973-4), σελ. 502-509∙ Βρανόπουλος 

(1995), σελ. 179∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33 καὶ 50-51. 
476 ἔ.ἀ. 
477 IG I2, 35 καὶ 9. Βλέπε ἐπίσης απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 51, ὅπου ὑπάρχει ἀναφορὰ σὲ ἐπιγραφὴ 

τοῦ 5ου αἰώνα π.Φ., ἡ ὁποία ἀναφέρει τὸν ναὸ τοῦ Ὁλυμπίου Διός.  
478 ΑΔ 22, 1967, Φρον., σελ. 296∙ ΑΑΑ VI, 1973, σελ. 66α κ.ἑξῆς∙ Μελαδίνη-Παπαδάκης (1974), σελ. 35-43∙ Catling 

(1973-4). Βλέπε ἐπίσης AR 1972-3, σελ. 7-8∙ Γεωργοπούλου-Μελαδίνη (1973-4), σελ. 502-509∙ Βρανόπουλος 

(1995), σελ. 179∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33 καὶ 50-51. 
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ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο τεῖχος, ἀλλὰ στὸ σημεῖο ποὺ εἶχε κτισθεῖ θὰ ὑπῆρχε ἀκρόπολη 

ἀρχαιότερη τῆς ἀκροπόλεως τοῦ Βαθροβουνίου, ἥ ἀγορά, ἀφοῦ οἱ ἀρχαῖοι 

συγγραφεῖς479 ἐπιμένουν στὸ ζήτημα ὑπάρξεως ὀχυρώσεως πλησίον τοῦ Εὐρίπου480. 

 Ἂν πράγματι εἶχαν ἔτσι τὰ πράγματα, τότε ἡ περιοχὴ μεταξὺ Ἁγίας Βαρβάρας 

καὶ Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου βρίσκεται ἕνας χαμηλὸς λόφος, πρέπει , κατὰ τὴν 

ακελλαράκη481, νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὸν σκιερὸ λόφο ποὺ ἀναφέρει ὁ Δικαίαρχος (4ος 

π.Φ. αἰ.). Ἐπιγραφὴ ῥωμαϊκῶν χρόνων βρέθηκε στὴν περιοχὴ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας 

καὶ ἀναφέρει τὸ θέατρο τοῦ Διονύσου 482. Πιθανῶς στὴν Φαλκίδα καὶ τὸ θέατρο τοῦ 

Διονύσου ἀναφέρεται καὶ ὁ Δίων ὁ Φρυσόστομος (Εὐβοϊκὸς ἥ Κυνηγός, 103-106)483. 

Κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν τράβωνα ὅτι ὑπῆρχε μία ἀγορὰ 

πλησίον τοῦ Εὐρίπου484. 

 Ἐντοιχισμένα στὸ μεσαιωνικὸ τεῖχος ποὺ κατεδαφίστηκε στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ. 

καὶ στὰ ἀνασκαπτόμενα θεμέλιά του σήμερα, δὲν βρέθηκαν μόνο ἀρχιτεκτονικὰ 

μέλη ἀρχαίων κτιρίων485, ἀλλὰ καὶ ἀναθηματικὲς ἐπιγραφές486, ψηφίσματα τῆς 

Βουλῆς καὶ τοῦ Δήμου τῶν Φαλκιδέων487 κ.ἄ. Κοντὰ στὴν Κάτω Πύλη τοῦ Υρουρίου 

(ὁδὸς Παπαναστασίου στὴν περιοχὴ  τῆς Ἁγίας Βαρβάρας) βρέθηκαν 3 κυβόλιθοι 

ποὺ ἀνῆκαν σὲ βάθρο καὶ συνδεόμενοι σχηματίζουν τόξο. τοὺς δύο ἀπὸ αὐτοὺς 

ἀναγράφονται 4 ψηφίσματα τῆς Βουλῆς καὶ  τοῦ Δήμου τῶν Φαλκιδέων ἑλληνιστικῆς 

ἐποχῆς (2ου π.Φ. αἰ.)488. 

 Ἀπὸ τὴν συνοικία τοῦ Κάστρου, εἴτε ἀπὸ περισυλλογὴ εἴτε ἀπὸ ἀνασκαφὲς ἔχουν 

προκύψει ἐπιγραφές, ὅπως ἡ ἀετωματικὴ  στήλη ποὺ φέρει διάταγμα τοῦ Υιλίππου 

Ε΄ τῆς Μακεδονίας πρὸς τὸν διοικητὴ τῆς μακεδονικῆς φρουρᾶς στὴν Φαλκίδα  (3ου 

π.Φ. αι.)489, ἡ ἐπιγραφὴ ἐπάνω σὲ τμῆμα ἀρράβδωτου κίονα ποὺ ἀποδίδεται σὲ 

ἐφήβους καὶ θεωρεῖται ὅτι προέρχεται ἀπὸ γυμνάσιο τῆς πόλεως (πρώιμης 

ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς), ἐνεπίγραφη πλάκα θρανίου Γυμνασίου (1ου π.Φ. αι.) μὲ ὀνόματα 

ἐφήβων490, καὶ ἄλλες491. 

 Ἐπιτύμβιες στῆλες, ἀρχιτεκτονικὰ μέλη καὶ ἄλλο οἰκοδομικὸ ὑλικὸ ἀρχαίων 

κτιρίων σὲ β΄χρήση ἔχει βρεθεῖ ἐντοιχισμένο σὲ τοίχους ἀρχαίων κτιρίων 

ἑλληνιστικῶν καὶ ῥωμαϊκῶν κυρίως χρόνων (ἀλλὰ καὶ βυζαντινῆς ἐποχῆς) ποὺ 

                                                 
479 τράβων, Γεωγραφικά, XI, 8, 447C∙ Διόδωρος ικελιώτης, 28, 13, 47∙ Ἡρακλείδης ὁ Κρής, Περὶ τῶν ἐν Ἑλλάδι 

ἀρχαίων πόλεων, Ι, 26-30. 
480 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33 καὶ 38-40, Βρανόπουλος (1995), σελ. 178. 
481 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 28. 
482 Χήφισμα πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀρχένου Φαρικλέους ΙG, IX, III, ἀρ. 899. (2ος π.Φ. αἰώνας) 
483 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 28. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ κυνηγὸς ποὺ περιγράφει τὴν πόλη ἔχει βγεῖ 

ναυαγὸς στὰ Κοῖλα τῆς Εὐβοίας, πιθανότερο εἶναι νὰ περιγράφει τὴν Κάρυστο, ἅν δὲν εἶναι τελείως 

φανταστικὴ ἡ ἀφήγηση καὶ ἡ περιγραφή. 
484 τράβων, Γεωγραφικά, X, 8, 447C. Σὸ τὶ ὅμως σημαίνει «πλησίον» χρειάζεται προσεκτικὴ διερεύνηση. 
485 ΑΔ 22, 1967, Φρον., σελ. 296, ΑΑΑ VI, 1973, σελ. 66α καὶ ἑξῆς∙ Μελαδίνη-Παπαδάκης (1974), σελ. 35-43∙ 

Catling (1973-4). Βλέπε ἐπίσης AR 1972-3, σελ. 7-8∙ Γεωργοπούλου-Μελαδίνη (1973-4), σελ. 502-509∙ 

Βρανόπουλος (1995), σελ. 179∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33 καὶ 50-51. 
486 Παπαβασιλείου (1891), σελ. 22-24. 
487 τοῦ ἰδίου (1905), σελ. 22-24. 
488 Παπαβασιλείου (1903), σελ. 115-157∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 50-51. 
489 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 48. 
490 Πετράκος (1974), σελ. 103-5. 
491 Πετράκος (1974), σελ. 103-5. 
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ἔχουν ἀνασκαφεῖ σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ Κάστρου492. Κτίριο κλασσικῆς ἐποχῆς ἔχει 

ἀνασκαφεῖ στὴν συμβολὴ τῶν ὁδῶν Βενιζέλου καὶ Παπαναστασίου493 καὶ κατασκευὴ 

ἑλληνιστικῶν χρόνων ποὺ ἑρμηνεύεται λόγῳ ἐπιγραφῆς ποὺ βρέθηκε in situ ὡς 

σιταποθήκη, καὶ θεωρεῖται ὅτι ἀνήκει στὸ τεῖχος τῆς πόλεως ποὺ κατέστρεψαν οἱ 

Ῥωμαίοι τὸ 200 π.Φ.494, βρέθηκε στὴν περιοχὴν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Σέλος, 

ὑποστηρίζεται ἀπό τὸν R. Stefani βάσει ἐπιγραφῶν ὅτι στὴν θέση τοῦ ναοῦ τῆς 

Ἁγίας Παρασκευῆς ὑπῆρχε κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ναὸς ἀφιερωμένος στὴν Ἄρτεμη, 

τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὴν Λητώ495. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἡ ἀπουσία ΠΓ, ΓΕ καὶ ΑΡ εὑρημάτων δείχνει ὅτι ἡ θέση Κάστρο 

δὲν  κατοικεῖτο κατὰ τὶς ἐποχὲς αὐτές. Σὸ μόνο κτίριο ποὺ ἀνήκει στὴν ΚΛ ἐποχὴ εἶναι αὐτὸ 

ποὺ ἀνασκάφηκε στὴν συμβολὴ τῶν ὁδῶν  Βενιζέλου καὶ Παπαναστασίου496, τὸ ὁποῖο 

ὅμως εἶναι ἀπομονωμένο ἀπὸ τὸν οἰκιστικὸ πυρῆνα τῆς ΚΛ πόλεως ποὺ κεῖται 1 

χλμ. Α. Δὲν γνωρίζουμε ἅν σχετίζεται μὲ τὰ ΤΑΡ-ΠΚΛ κιονόκρανα ποὺ ἀποδίδονται 

στὸν ναὸ τοῦ Ὀλυμπίου Διός. Οἱ Βυζαντινοὶ ἥ οἱ Ἐνετοὶ θὰ μποροῦσαν νὰ τὰ εἶχαν 

μεταφέρει μὲ κάρα ἀπὸ ἄλλα σημεῖα τῆς ἀρχαίας πόλης. Ἂν ὅμως προέρχονταν ἀπὸ 

τὴν θέση περίπου ὅπου βρέθηκαν, τότε θὰ μποροῦσαν νὰ ἀνήκουν ὄντως σὲ κάποιο 

σημαντικὸ ναό, πιθανῶς στὸν ναὸ τοῦ Ὀλυμπίου Διός. ὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση τὸ 

ἱερὸ ὅπου θὰ βρισκόταν θὰ ἦταν ἕνα ἐξωαστικὸ ἱερὸ τῆς Φαλκίδας, στὰ Δ τῆς 

ἀρχαίας ΚΛ πόλεως. 

 Ὅμως δὲν ἔχει βρεθεῖ οὔτε σύγχρονη  θεμελίωση, οὔτε ἄλλα σύγχρονα μὲ τὰ 

κιονόκρανα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη, ποὺ κατὰ τὶς διαστάσεις καὶ τὸ ῥυθμό τους θὰ 

μποροῦσαν νὰ ἀποδοθοῦν στὸ κτίριο αὐτό, συνδεόμενα μὲ τὰ ἕξι κιονόκρανα. Ἄρα 

πρέπει νὰ ὑπάρξουν νέα εὑρήματα γιὰ νὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξετάσουμε  τὴν 

δυνατότητα τοποθέτησης τοῦ ΤΑΡ-ΠΚΛ ναοῦ τοῦ Ὀλυμπίου Διὸς στὸ Κάστρο. 

Ἀλλιῶς δὲν μποροῦμε νὰ ἐξαγάγουμε ἀσφαλῆ συμπεράσματα γιὰ τὴν θέση του.  

 Οἱ πηγές μας μᾶς πληροφοροῦν ὅτι ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ἐπεξέτεινε τὶς ὀχυρώσεις τῆς 

Φαλκίδας συμπεριλαμβάνοντας τὸν Κάνηθον καὶ τὸν Εὔριπον497. ὲ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀνήκει ἡ 

ὑπόγεια κατασκευὴ ποὺ ἔχει ἀνασκαφεῖ στὴν ἄμεση περιοχὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἡ 

ὁποία βρίσκεται περίπου στὸ κέντρο τῆς μεσαιωνικῆς πόλεως, τῆς συνοικίας τοῦ Κάστρου 

δηλαδή. Κτίρια ΕΛ καὶ ΡΨ χρόνων ἔχουν ἀνασκαφεῖ σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ Κάστρου, τοῦ 

ὁποίου καὶ ἡ μεσαιωνικὴ φάση εἶχε σκοπὸ τὴν φύλαξη τοῦ πορθμοῦ τοῦ Εὐρίπου. 

Ἑπομένως φαίνεται ὅτι μὲ τὴν ἐπέκταση τῶν ὀχυρώσεων δὲν κατασκευάστηκαν 

μεμονωμένα φρούρια, ἀλλὰ ὅτι ἐπεκτάθηκαν οἱ ὀχυρώσεις τῆς πόλης καὶ ὁ οἰκισμὸς πρὸς 

Δ συμπεριλαμβάνοντας σὲ αὐτὲς δύο σημαντικὲς καὶ φυσικὰ ὀχυρὲς θέσεις, τὸν Κάνηθο 

καὶ τὸν Εὔριπο, οἱ ὁποῖες πρὶν δὲν ἦταν ὀχυρωμένες. 

 Ἂν πράγματι εἶχαν ἔτσι τὰ πράγματα, τότε ἡ περιοχὴ μεταξὺ Ἁγίας Βαρβάρας 

καὶ Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου βρίσκεται ἕνας χαμηλὸς λόφος, πρέπει ὄντως νὰ 

                                                 
492 Ἀνδρειωμένου (1972), σελ. 178-182∙ Γεωργοπούλου-Μελαδίνη (1973-4), σελ. 502-509∙ Γεωργοπούλου-Βέρρα 

(1975), σελ. 171-4∙ Λαζαρίδης (1971), σελ. 276-7∙ Σουλούπα (1979), σελ. 174-5. 
493 Φωρέμης (1971), σελ. 254-8. 
494 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995), σελ. 141-5∙ Δίων Φρυσόστομος, Εὐβοϊκὸς ἤ Κυνηγός, 50∙ IG XII, Supplementum 

644. 
495 Θεοχάρης (1960), σελ. 142. Βλέπε ἐπίσης Λάππας (1963), σελ. 135-141. 
496 Φωρέμης (1971), σελ. 254-8. 
497 τράβων, Γεωγραφικά, X, 8, 447C∙ Διόδωρος ικελιώτης, Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη, 28, 13, 47∙ Ἡρακλείδης ὁ Κρής, 

Περὶ τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀρχαίων πόλεων, Ι, 26-30. 
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ταυτισθεῖ μὲ τὸν σκιερὸ λόφο ποὺ ἀναφέρει ὁ Δικαίαρχος (4 ος π.Φ. αι.). Κατὰ τὴν 

ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ θὰ κτίσθηκε καὶ ἡ ἀγορὰ πλησίον τοῦ Εὐρίπου ποὺ ἀναφέρεται 

ἀπὸ τὸν τράβωνα498. Σὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ἀρχαίων κτιρίων499, οἱ ἀναθηματικὲς 

ἐπιγραφές500 καὶ τὰ ψηφίσματα τῆς Βουλῆς καὶ τοῦ Δήμου τῶν Φαλκιδέων  ποὺ 

βρέθηκαν ἐντοιχισμένα στὸ μεσαιωνικὸ δηλώνουν τὴν ὕπαρξη ἀγορᾶς καὶ ἱερῶν 

ὅπου ἦταν στημένα, καὶ μποροῦν νὰ προέρχονται εἴτε ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ 

Κάστρου, τὸ δυτικὸ δηλαδὴ τμῆμα τῆς ἑλληνιστικῆς Φαλκίδας ποὺ ἔφτανε μέχρι τὸ 

Εὔριπο, εἴτε ἀπὸ ἄλλα σημεῖα τῆς ἀρχαίας πόλεως. Σὰ 4 ψηφίσματα τῆς Βουλῆς καὶ 

τοῦ Δήμου τῶν Φαλκιδέων ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς (2ου π.Φ. αἰ.)501 θὰ μποροῦσαν 

κάλλιστα νὰ ἦταν στημένα στὴν ἀγορὰ κοντὰ στὸν Εὔριπο.  

 Ἡ ἐπιγραφὴ ποὺ ἀποδίδεται σὲ ἐφήβους καὶ θεωρεῖται ὅτι προέρχεται ἀπὸ 

γυμνάσιο τῆς πόλεως (πρώιμης ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς) καὶ ἡ ἐνεπίγραφη πλάκα θρανίου 

Γυμνασίου (1ου π.Φ. αι.) μὲ ὀνόματα ἐφήβων502 μπορεῖ νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν θέση 

αὐτήν, ὁπότε πρόκειται γιὰ κάποιο γυμνάσιο ποὺ ἦταν ἱδρυμένο στὴ θέση αὐτή, ἥ 

μπορεῖ νὰ ἔχει μεταφερθεῖ ἀπὸ ἄλλη θέση τῆς ἀρχαίας πόλεως.Σέλος , ἡ 

ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ στὴν Ἄρτεμη, τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὴν Λητώ 503 στὸ 

κωδωνοστάσιο τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς μαρτυρεῖ τὴν ὕπαρξη ἱεροῦ τοῦ Ἀπόλλωνα, 

ὅπου θὰ συλλατρεύονταν Ἄρτεμις καὶ ἡ Λητῶ (ἡ Ἀπολλώνεια Σριάδα). Εἶναι δυνατὸ 

νὰ ἦταν τὸ ἱερὸ αὐτὸ στὴν ἴδια θέση μὲ τὸν  ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς (πιθανότατα 

βυζαντινὸ ναὸ τῆς Θεοτόκου μέχρι τὸ 1204), ὅπως ὑποστηρίζει ὁ R. Stefani, ἀφοῦ 

στὴν θέση τῶν ἀρχαίων ἱερῶν κτίζονταν στὰ πρωτοβυζαντινὰ χρόνια (καὶ 

ἀργότερα) χριστιανικὲς ἐκκλησίες.  Δὲν εἶναι ὅμως βέβαιο ὅτι ἡ ἐπιγραφὴ  

προέρχεται ἀπὸ αὐτὴν τὴν θέση. Σὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ θέατρο τοῦ Διονύσου 504. 

 

Δ21ιβ΄ καὶ Δ21ιγ΄: Φαλκίς: Πορθμὸς τοῦ Εὐρίπου καὶ λόφος τοῦ Καρᾶ-Μπαμπᾶ: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ὁ πορθμὸς τοῦ Εὐρίπου χωρίζει τὴν Εὔβοια ἀπὸ τὴν τερεὰ 

Ἑλλάδα505. Ἡ ἀπόσταση μεταξὺ τῆς Εὐβοίας καὶ τῶν ἀκτῶν τῆς Βοιωτίας εἶναι 

περίπου 60μ., καὶ στὸ μέσο περίπου τοῦ πορθμοῦ ὑπῆρχε φυσικὴ νησίδα, ἡ  ὁποία 

κατασκάφηκε μετὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ ἐνετικοῦ φρουρίου ποὺ ἦταν κτισμένο 

ἐπάνω σὲ αὐτὴν κατὰ τὶς ἐργασίες διευρύνσεως τοῦ πορθμοῦ. Ὅλα αὐτὰ συνέβησαν 

στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα506. 

 

                                                 
498 τράβων, Γεωγραφικά, X, 8, 447C. 
499 ΑΔ 22, 1967, Φρον., σελ. 296, ΑΑΑ VI, 1973, σελ. 66α καὶ ἑξῆς∙ Μελαδίνη-Παπαδάκης (1974), σελ. 35-43∙ 

Catling (1973-4). Βλέπε ἐπίσης AR 1972-3, σελ. 7-8∙ Γεωργοπούλου-Μελαδίνη (1973-4), σελ. 502-509∙ 

Βρανόπουλος (1995), σελ. 179∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33 καὶ 50-51. 
500 Παπαβασιλείου (1891), σελ. 22-24. 
501 Παπαβασιλείου (1903), σελ. 115-157∙ τοῦ ἰδίου (1905), σελ. 22-24∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 50-51. 
502 Πετράκος (1974), σελ. 103-5. 
503 Θεοχάρης (1960), σελ. 142. Βλέπε ἐπίσης Λάππας (1963), σελ. 135-141. 
504 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 28. 
505 Philippson, RE, τ. 4, σ. 1281-1284∙ Νew Pauly, τ. 5, σ. 205-206. 
506 Βρανόποουλος (1995)ΒΙ, σελ. 165. 
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Ἀριστερά: τὸ βενετικὸ φρούριο τοῦ Εὐρίπου ἐπάνω στὴν νησίδα ποὺ κατασκάφηκε 

κατὰ τὶς ἐργασίες διανοίξεως τοῦ πορθμοῦ. Ἄποψη ἀπὸ Ν. Δεξιά: ἀεροφωτογραφία 

τοῦ πορθμοῦ τοῦ Εὐρίπου ἀπὸ τὸν βόρειο  λιμένα πρὸς Ν. 

 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἡ Φαλκίδα κατὰ τὴν πρωτογεωμετρικὴ καὶ γεωμετρικὴ 

ἐποχή, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴν καὶ κλασσικὴ ἐποχήν καὶ μέχρι τοὺς 

ἑλληνιστικοὺς χρόνους, δὲν βρισκόταν ὡς οἰκισμὸς κοντὰ στὸν πορθμό, ἀλλὰ Β τοῦ 

ὅρμου τοῦ Ἁγ. τεφάνου, στὶς Δ ὑπώρειες τοῦ Βαθροβουνίου. Ἔτσι, γύρω ἀπὸ τὴν 

ἀρχαία πόλη βρίσκονταν τὰ ἀρχαῖα νεκροταφεῖα καὶ ἐργαστήρια. Κατὰ τοὺς 

χρόνους τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου ἐπεκτάθηκαν οἱ ὀχυρώσεις καὶ περιέλαβαν στὸν 

οἰκιστικὸ πυρῆνα τοῦ ἄστεως τὸν Κάνηθον καὶ τὸ Εὔριπον.507 

 Ὡστόσο, ἐπειδὴ ὁ πορθμὸς τοῦ Εὐρίπου ἦταν σημαντικότατος, καὶ ὡς πέρασμα 

γιὰ τὰ πλοῖα, ἀλλὰ καὶ ὡς πέρασμα ἀπὸ τὴν Βοιωτία στὴν Εὔβοια, ἤδη κατὰ τὸν 5ο 

καὶ 4ο π.Φ. αἰώνα οἱ Φαλκιδεῖς κατασκεύασαν φρούριο στὶς βοιωτικὲς ἀκτές, 

πιθανότατα ἐπάνω στὸν λόφο τοῦ Καράμπαμπα, ὅπου εἶναι κτισμένο σήμερα τὸ  

σωζόμενο φρούριο ἐποχῆς τουρκοκρατίας). τὸ φρούριο αὐτὸ ἀποδίδονται τὰ 

λαξεύματα ποὺ ὑπάρχουν ἐπάνω στοὺς βράχους τοῦ λόφου. Πρόκειται περὶ 

λαξευμάτων ποὺ ἔγιναν γιὰ τὴν θεμελίωση τῶν τειχῶν τοῦ ἀρχαίου φρουρίου508. 

 

  
Ἀριστερά: Ἡ παλαιὰ γέφυρα στὸν πορθμὸ τοῦ Εὐρίπου. Ἄποψη ἀπὸ τὸν βόρειο λιμένα. 

Δεξιά: Ὁ πορθμὸς τοῦ Εὐρίπου: ἄποψη ἀπὸ τὸν βόρειο λιμένα. 

 

 Γιὰ τὴν γέφύρα γνωρίζουμε ὅτι κατασκευάσθηκε γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸ 411 

π.Φ., μετὰ δηλαδὴ τὴν ἀποστασία τῶν εὐβοϊκῶν πόλεων πλὴν Ὠρεοῦ ἀπὸ τὴν 

                                                 
507 τράβων, Γεωγραφικά, Φ, 8, 447C. 
508 Bakhuizen (1985), σελ. 39 καὶ ἑξῆς. 
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Ἀθηναϊκὴ υμμαχία509, στὸ σημεῖο τοῦ πορθμοῦ, ὅπου βρίσκεται καὶ ἡ σημερινὴ 

Παλαιὰ γέφυρα, κατὰ τὴν ἄποψη τῆς ακελλαράκη. Ὁ Διόδωρος βεβαίως ἀναφέρει 

ζεύξη κοντὰ στὴν Αὐλίδα, κάτι ποὺ ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη εἶναι 

κατασκευαστικῶς ἀδύνατο, ἀλλὰ καὶ σήμερα θὰ ἦταν ἐξαιρετικῶς δύσκολο νὰ 

γινόταν. Ἔτσι συμπεραίνουμε ὅτι, ἥ ἡ πληροφορία εἶναι ἐσφαλμένη, ἥ –τὸ 

πιθανότερον κατὰ τὴν παραπάνω ἐρευνήτρια510 – Αὐλίς ὀνομαζόταν ὅλη ἡ περιοχὴ 

ἀπὸ τὸ ἱερὸ τῆς Αὐλιδείας Ἀρτέμιδος μέχρι τὸν Εὔριπο. Παλαιότερα κατὸ τον 8ον ἕως 

τὸν 6ον αἰώνα δὲν φαίνεται νὰ ὑπῆρχε κάποια γέφυρα γέφυρα  στὸν πορθμό. Μία 

παλαιὰ ἀναφορὰ τοῦ τέλους τοῦ 8ου π.Φ.αἰώνα εἶναι τοῦ Ἡσιόδου, ὁ ὁποῖος ὅταν 

ταξίδεψε γιὰ νὰ ἔρθει στὴν Φαλκίδα, ὅπου θὰ ἐλάμβαναν χώραν οἱ ἀγῶνες πρὸς 

τιμὴν τοῦ τελευταίου βασιλέως τῆς Φαλκίδας Ἀμφιδάμαντα, ἦλθε στὴν Εὔβοια μὲ 

βάρκα511. Ὁ Ἀμφιδάμας ἦταν ὁ τελευταῖος βασιλιᾶς τῆς Φαλκίδας ποὺ ἄσκησε 

προσωποπαγῆ ἐξουσία καὶ ἔπεσε μαχόμενος σὲ ναυμαχία μὲ τοὺς Ἐρετριεῖς 512. 

 Σὸ 378 π.Φ. ἡ Φαλκίδα ἔγινε μέλος τῆς Β΄ Ἀθηναϊκῆς υμμαχίας . Ἡ γέφυρα 

ἐπιδιορθώθηκε καὶ κατασκευάσθηκαν στὰ ἄκρα της δύο πύργοι, στὴν βοιωτικὴ καὶ 

στὴν εὐβοϊκὴ ἀκτὴ ἀντίστοιχα. Σὸ 334 π.Φ., ἔτος τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐκστρατείας τοῦ 

Μ. Ἀλεξάνδρου στὴν Ἀσία, ἡ γέφυρα μετατράπηκε καὶ κατασκευάσθηκε σήραγγα, 

πιθανῶς γιὰ λόγους προστασίας, ποὺ ὁδηγοῦσε στοὺς πύργους. Ὁ τράβων (1ος π.Φ-

1ος μ.Φ. αἰ.), ἀντλώντας τὶς πληροφορίες του ἀπὸ τὸν Ἔφορο τὸν Κυμαῖο, ἱστορικὸ 

τοῦ 4ου π.Φ. αἰ., ἀναφέρει ὅτι ἡ γέφυρα ἦταν δίπλεθρος, δηλαδὴ εἶχε μῆκος δύο 

πλέθρα, δηλαδὴ περίπου 60μ. μήκος513, ὅσο δηλαδὴ μῆκος ἔχει τὸ ἄνοιγμα τοῦ 

πορθμοῦ καὶ ἡ Παλαιὰ Γέφυρα σήμερα,χωρὶς ὅμως νὰ ἀναφέρει τὴν νησίδα στὸ 

μέσο τοῦ πορθμοῦ. Ὁ Προκόπιος, ἱστορικὸς τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἰουστινιανοῦ  (6ος μ.Φ. 

αἰ.), ἀναφέρει ὅτι τὸ ἕνα τμῆμα τῆς γέφυρας ἦταν κινητὸ γιὰ νὰ τὸ ἀνοιγοκλείνουν 

κατὰ περίπτωσιν οἱ Φαλκιδεῖς514. Ἡ γέφυρα αὐτὴ καταστράφηκε ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους 

τὸ 146 π.Φ.515. 

 Σὸ 1890, ὅταν κατεδαφιζόταν τὸ ἐνετικὸν φρούριο,  ἦλθαν στὸ φῶς βάσεις 

πύργων στὰ ἄκρα τῆς γέφυρας516. Ἀπὸ τὸ βυθὸ τοῦ πορθμοῦ κατὰ τὶς ἐργασίες 

ἐκβαθύνσεως τοῦ στενοῦ τὸ 1893, ἀνεσύρθησαν σωροὶ λίθων. Αὐτοί, σύμφωνα μὲ  

ἀρκετοὺς μελετητές, ἀνῆκαν στοὺς πύργους αὐτούς517. Μεταξὺ τῶν λίθων ἦταν καὶ 

16 ἐνεπίγραφες ἐπιτύμβιες στῆλες518. Κατὰ τὶς ἐργασίες αὐτὲς ἕνας ἐργάτης ἀνέσυρε 

                                                 
509 Διόδωρος ικελιώτης, Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη, XII, 47, 3-7. 
510 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33. 
511 Ἡσίοδος, Ἔργα καὶ Ἡμέραι, στ. 651-655. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Διόδωρος ικελιώτης συνήθως δὲν ἐπισκεπτόταν 

τὰ διάφορα μέρη γιὰ τὰ ὁποῖα ἔγραφε στὴν ἱστορία του, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦσε βιβλιογραφία. Ἔτσι, σὰν 

καλὸς γνώστης τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας που ἦταν σίγουρα εἶχε διαβάσει Ἡσίοδο, καὶ 

θεωροῦμε πιθανὸ ὅτι ἴσως ἐπηρεάστηκε ἀπὸ τὴν διάβαση τοῦ Ἡσιόδου ἀπὸ τὴν Βοιωτία στὴν Φαλκίδα ἀπὸ 

τὴν Αὐλίδα, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ ποιητὴς περιγράφει, ὅταν πῆγε νὰ συμμετάσχει σὲ ῥαψωδικοὺς ἀγῶνες κατὰ τὰ 

ἆθλα ἐπὶ Ἀμφιδάμαντι. Ὡστόσο, ὁ Ἡσίοδος ἐννοεῖ ὅτι πέρασε ἀπὸ τὴν Αὐλίδα στὴν Φαλκίδα μὲ πλοῖο, 

προκειμένου να λάβει μέρος στοὺς ἀγῶνες πρὸς τιμὴν τοῦ νεκροῦ βασιλιᾶ τῆς Φαλκίδας Ἀμφιδάμαντα. 
512 Ἀγὼν Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου. 
513 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 26-33. 
514 ἔ.ἀ. 
515 απουνᾶ-ακελλαράκη  (1995)Β Ι’, σελ. 26-33. 
516 Παπαβασιλείου (1891), σελ. 612-615∙ Μάτσας (1899), σελ. 289-292, άμψων (1986), σελ. 56. Βλέπε ἐπίσης: 

Ἀθην, 4, σελ. 633 καὶ ΑΕ 1892, σελ. 174. 
517 άμψων (1976) (υμβολή)∙ Bakhuizen (1985), σελ. 39 καὶ ἑξῆς∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 124-5 και 165. 
518 Παπαβασιλείου (1893), σελ. 486-488. 
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ἀπὸ τὸ βυθὸ ἄγαλμα ἀγοριοῦ519. Κατὰ τὴν κατασκευὴ τῆς σύγχρονη γέφυρας 

(Παλαιᾶς Γέφυρας) ἦλθαν στὸ φῶς τμήματα τοῦ ἀρχαίου τείχους ποὺ εἶχε σχέση μὲ 

τοὺς πύργους τῆς ἀρχαίας γέφυρας520. 

 Σὸν λόφο  τοῦ Καρᾶ-Μπαμπᾶ (ἥ Καράμπαμπα) παλαιότερα ταύτιζαν μὲ τὸν 

ἀρχαῖο Κάνηθον, τὴν ἀρχαία ἀκρόπολη τῆς Φαλκίδας, ἡ ὁποία ὀχυρώθηκε κατὰ τοὺς 

χρόνους τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου. Σώρα πιστεύουν οἱ περισσότεροι μελετητὲς ὅτι ὁ 

Κάνηθος πρέπει νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὴν ἀκρόπολη τοῦ Βαθροβουνίου521. τὸ λόφο τοῦ 

Καρᾶ-Μπαμπᾶ ἔχουν, τέλος, βρεθεῖ ἀρχαῖοι τάφοι. Ἀπὸ ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς 

προέρχονται ἐπιχρυσωμένα χαλκᾶ τμήματα στεφάνου, ὁποῖος ἐκτίθεται μέσα σὲ 

χάλκινη φιάλη στὸ Μουσεῖο Φαλκίδας522. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σὰ τμήματα τοῦ ἀρχαίου τείχους ποὺ εἶχε σχέση μὲ τοὺς 

πύργους τῆς ἀρχαίας γέφυρας523 τὰ ὁποῖα ἦλθαν στὸ φῶς κατὰ τὴν κατασκευὴ τῆς 

σύγχρονης γέφυρας (Παλαιὰ Γέφυρα) ἀνήκουν στὶς ΤΚΛ ὀχυρώσεις ποὺ ἔγιναν ἐπὶ 

Μ. Ἀλεξάνδρου. Μὲ τὴν φράση τὸν Εὔριπον πρέπει νὰ ἐννοήσουμε καὶ τὶς δύο 

πλευρὲς τοῦ πορθμοῦ καὶ τὴν κατασκευὴ τῆς γέφυρας.  

 Παλαιότερα οἱ Φαλκιδεῖς δὲν εἶχαν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον νὰ ὀχυρώσουν τὸν 

πορθμὸ τοῦ Εὐρίπου γιὰ νὰ ἐλέγξουν τὸ θαλάσσιο πέρασμα, ἀφοῦ στὴν ΤΓΕ καὶ ΑΡ 

ἐποχὴ ὁ ἐχθρός τους ἦταν ἡ Ἐρἐτρια, ἡ ὁποία ἔκειτο Α, ἐν μὲ τοὺ Βοιωτοὺς ἦταν 

σχεδὸν πάντα σύμμαχοι. Μάλιστα στὰ τέλη τοῦ 6ου π.Φ. αἰώνα εἶχαν κόψει καὶ κοινὸ 

νόμισμα. Σὸ 411 π.Φ., ἀποστατώντας ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ συμμαχία, φαίνεται ὅτι 

ἔφτιαξαν τὴν πρώτη γέφυρα καὶ πιθανῶς κάποιες πρῶτες ὀχυρώσεις γιὰ νὰ 

ἐλέγξουν τὸ θαλάσσιο πέρασμα, ἐμποδίζοντας τοὺ Ἀθηναίους. 

 Ἀργότερα, ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ἥθελε προφανῶς ἀφ’ ἑνὸς νὰ ἐλέχγει τὸ θαλάσσιο 

πέρασμα, ἀφ’ ἑτέρου νὰ κατασκευάσει ἰσχυρὲς ἀκροπόλεις γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ 

ἐλέγχει καλύτερα τὴν πόλη ἡ μακεδονικὴ φρουρὰ ποὺ ἐγκαταστάθηκε τὸ 331 π.Φ. 

στὴν Φαλκίδα. Ἔτσι τὸ ΤΚΛ φρούριο, στὸ ὁποῖο ἀνήκουν τὰ λαξεύματα τοῦ λόφου 

τοῦ Καρᾶ-Μπαμπᾶ ἤλεγχε τὸν πορθμὸ ἀπὸ τὰ Δ καὶ οἱ ὀχυρώσεις τοῦ Κάστρου ἀπὸ 

τὰ Α. Σὶς ὀχυρώσεις τῆς πόλεως παρὰ τὸν Εὔριπο λοιπὸν καὶ τὸ φρούριο τοῦ Καρᾶ -

Μπαμπᾶ ἐννοοῦσαν οἱ Φαλκιδεῖς τὸν 4ο αἰ. π.Φ. ὄταν ἔλεγαν τὸν Εὔριπον. Ἑπομένως 

ὁ Κάνηθος πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ σὲ ἄλλο σημεῖο στρατηγικοῦ ἐνδιαφέροντος.  

 

Δ21ιδ΄: Φαλκίς: Βοῦρκος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: υνοικία Α-ΝΑ τοῦ Κάστρου σὲ ἀπὸτομη κλίση πρὸς τὴν 

θάλασσα, στὴν γένεση τῆς χερσονήσου Μπαταριᾶ-Ἁγίας Μαρίνας-Ἁγίου Μάρκου, 

ἀνάμεσα στὸν ὅρμο τοῦ Βούρκου Δ καὶ στὸν ὅρμο τοῦ Ἁγίου τεφάνου Α, τὸ λιμάνι 

δηλαδὴ τῆς ἀρχαίας Φαλκίδας.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχει ἀνασκαφεῖ νεκροταφεῖο πρωτογεωμετρικῶν καὶ 

γεωμετρικῶν χρόνων. Ἀπὸ αὐτὸ προέρχεται τὸ τριπλὸ ἀγγεῖο  πρωτογεωμετρικῆς 

ἐποχῆς τῆς προθήκης 7 τοῦ Μουσείου Φαλκίδας524. Ἐπίσης στὴν αὐλὴν τῆς οἰκίας π. 

                                                 
519 AJA, 1894, σειρά 1, τ. 9, σελ. 120. 
520 Βρανόπουλος (1995)ΒΙ, σελ. 165. 
521 Βρανόπουλος (1995), σελ. 178. 
522 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 72. 
523 Βρανόπουλος (1995)ΒΙ, σελ. 165. 
524 ἔ.ἀ., σελ. 64-66. 
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Βασιλείου ἀνεσκάφη ἕνας ὁμαδικὸς τάφος ἥ ὀστεοφυλάκιο525. Ἐδῶ βρέθηκε καὶ τὸ 

ἕνα ἀπὸ τὰ ἕξι ἀρχαϊκὰ-αὐστηρορρυθμικὰ δωρικὰ κιονόκρανα ποὺ συνδέονται μὲ 

τὸν ναὸ τοῦ Ὀλυμπίου Διός526. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: ’ αὐτὴ τὴν θέση βρίσκεται νεκροταφεῖο πρωτογεωμετρικῶν 

καὶ γεωμετρικῶν χρόνων ποὺ ἀνῆκε σὲ παρακείμενο οἰκισμό. Ἡ θέση βρίσκεται ΝΔ 

τοῦ οἰκιστικοῦ πυρῆνα τῆς ΓΕ, ΑΡ, ΚΛ ἐποχῆς. Κατὰ τὴν ΠΓ ἐποχὴ ὁ οἰκισμὸς ὅπου 

ἀνῆκε θὰ βρισκόταν κοντὰ στὸ νεκροταφεῖο, ὅπως καὶ κατὰ τὴν ΠΓΕ καὶ ΜΓΕ 

ἐποχή. Κατὰ τὴν ΤΓΕ ἐποχὴ ὁ οἰκισμὸς θὰ συνενώθηκε μὲ τοὺς κοντινοὺς καὶ θὰ 

ἀπετέλεσε τὸν οἰκιστικὸ πυρῆνα τῆς πόλεως κράτους τῆς Φαλκίδας. Σότε ὁ χῶρος 

θὰ ἐξακολούθησε νὰ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ νεκροταφεῖα στὴν δυτικὴ πλευρὰ τῆς 

πόλεως. 

 

 
Φαλκίς: πολιτικὸ κέντρο: Πρωτογεωμετρικὴ καὶ γεωμετρικὴ ἐποχή. 

 

                                                 
525 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 151. 
526 ΑΔ 22, 1967, Φρον., σελ. 296∙ ΑΑΑ VI, 1973, σελ. 66α κ.ἑξῆς∙ Μελαδίνη-Παπαδάκης (1974), σελ. 35-43∙ Catling 

(1973-4). Βλέπε ἐπίσης AR 1972-3, σελ. 7-8∙ Γεωργοπούλου-Μελαδίνη (1973-4), σελ. 502-509∙ Βρανόπουλος 

(1995), σελ. 179∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33 καὶ 50-51. 
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Δ21ιε΄: Φαλκίς: Λόφος Μπαταριᾶ: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πρόκειται περὶ λόφου ποὺ βρίσκεται σὲ μία χερσόνησο Ν-ΝΑ 

τῆς συνοικίας τοῦ Βούρκου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχει ἀνασκαφεῖ νεκρόπολη ἑλληνιστικῶν χρόνων. 

Πρόκειται γιὰ τάφους σκαμμένους στὸ φυσικὸ πέτρωμα. Ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ἀπὸ 

ἄλλους τάφους κοντὰ στὴν Β ἀκτὴ  τῆς χερσονήσου τῆς Φαλκίδας προέρχονται 

ἀγγεῖα, πήλινα εἰδώλια καθὼς καὶ μεταλλικὰ ἀντικείμενα (κοσμήματα χρυσᾶ, 

καθρέπτες, χάλκινες φιάλες καὶ ἄλλα)527. Σὸ 1983, ἐπίσης ἀνεσκάφησαν τοῖχοι ποὺ 

ἀνῆκαν σὲ βίλλα ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς (αὐτοκρατορικῶν χρόνων κατὰ τὴν κεραμεική)528. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πρόκειται γιὰ νεκροταφεῖο ΕΛ ἐποχῆς. Ἐπειδὴ ἀκριβῶς ὁ χῶρος 

τοῦ οἰκισμοῦ ἐπεκτάθηκε Δ μέχρι τὸν πορθμὸ τοῦ Εὐρίπου, δημιουργήθηκε ἕνα 

νεκροταφεῖο στὴ νότια πλευρὰ τῆς ὀχυρώσεως. 

 

Δ21ιστ΄: Φαλκίς: Ἁγία Μαρίνα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φερσόνησος, Ν-ΝΔ προέκταση τῆς χερσονήσου-λόφου 

Μπαταριᾶ. Ἐπάνω σ’ αὐτὴν ὑψώνεται χαμηλὸς λοφίσκος . 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν ἀνασκαφεῖ κεραμοσκεπεῖς καὶ λαξευμένοι 

στὸν φυσικὸ πωρόλιθο τάφοι κλασσικῆς ἐποχῆς. Περιεῖχαν μελαμβαφῆ καὶ ἀβαφῆ 

ἀγγεῖα, σιδερένια ἀντικείμενα (μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ στλεγγίδες) καὶ εἰδώλια 

γυναικείας μορφῆς. Ὁ τάφος Φ ἦταν ὀστεοφυλάκιον. Ἀναφέρεται ἐπίσης 

ἐγχυτρισμὸς κλασσικῆς ἐποχῆς529. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ νεκροταφεῖα τῆς ΚΛ πόλεως. 

 

 
Φαλκίς: Ἡ ὑψηλὴ γέφυρα. Ἄποψη ἀπὸ ΝΔ, ἀπὸ τὴν βοιωτικὴ ἀκτή. τὴν ἄλλη 

πλευρὰ ἡ χερσόνησος Ἁγίας Μαρίνας-Ἁγίου Μάρκου. τὰ δεξιὰ τὸ νησάκι 

Φιλιομόδιο, ἥ Πασᾶ ἥ Σσιρικάκη.  

                                                 
527 Σουλούπα (1979), σελ. 175∙ ΑΑΑ 14, 1981, σελ. 31. Βλέπε ἐπίσης Touchais (1983), σελ. 807∙ τοῦ ἰδίου (1988), 

σελ. 671∙ ΑΔ 34, 1979, Φρον., σελ. 174-175∙ Pariente (1991), σελ. 924∙ BCH 187, Φρον., σελ. 807, 

Καραπασχαλίδου (1990), σελ. 71-76. 
528 Pariente (1990), σελ. 808∙ ΑΔ 38, 1983, Φρον., σελ. 139. 
529 απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 193-4∙ Blackman (1998-9), σελ. 58. 
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Φαλκίς: πολιτικὸ κέντρο: ἀρχαϊκὴ ἐποχή.  

 

Δ21ιζ΄: Φαλκίς: Ἅγ. Ἰωάννης: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Περιοχὴ Α τοῦ Πλατώματος, Δ τῶν Καμαρῶν καὶ Β τοῦ ὅρμου τοῦ 

Ἁγίου τεφάνου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴν περιοχὴ μεταξὺ Λιανῆς Ἄμμου καὶ Ἁγ. τεφάνου 

(πρόκειται περὶ τοῦ Α τμήματος τῆς χερσονήσου τῆς Φαλκίδας) ἐντοπίζεται ὁ 

κλασσικὸς οἰκισμὸς τῆς Φαλκίδας. Βεβαίως ὅλη αὐτή ἡ περιοχή, ἡ ὁποία 

περιλαμβάνει τὶς συνοικίες Ἁγ. Ἰωάννου, Δέλτα, Πλάτανου, Γύφτικων, Ἐργατικῶν 

Κατοικιῶν, Ὑψηλῶν Καμαρῶν, λόφου Καλλιμάνη, Ἁγ. τεφάνου καὶ πηγῆς 

Ἀρέθουσας, ἔχει κατοικηθεῖ ἀπὸ τὴν πρωτογεωμετρικὴ ἐποχὴ μέχρι τὴν κλασσική, 

καὶ συνέχισε νὰ κατοικεῖται μέχρι τοὺς ὕστερους ῥωμαϊκοὺς χρόνους530. ΝΑ τῆς 

πηγῆς Ἀρέθουσας καὶ πάνω στὴν ΝΔ κορυφὴς τοῦ Βαθροβουνίου βρισκόταν μία 

ἀκρόπολη τῆς κλασσικῆς καὶ ἑλληνιστικῆς πόλεως. 

 Ἤδη ἀπὸ τὸν 10ον π.Φ. αἰώνα, ἡ νέα τεχνολογία τῆς ἐπεξεργασίας τοῦ σιδήρου, 

δημιούργησε κοινωνικές τάξεις τεχνιτῶν καὶ ἐμπόρων, ποὺ σταδιακὰ ἀπαιτοῦν νέα 

κοινωνικὴ ὀργάνωση. Ἀπὸ τὸν 10ο ἕως τὸν 8ο π.Φ. αἰώνα τὸ Λευκαντὶ ἀναδείχθηκε 

σὲ σημαντικὸ κέντρο ποὺ μαζὶ μὲ τὴν Ἐρέτρια καὶ τὴν Κρήτη ἀνέπτυξε πρώιμες 

σχέσεις μὲ τὴν Κύπρο καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.  Σὸν 8ον αἰώνα π.Φ. 

                                                 
530 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 23-40. 
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ἀναπτύχθηκε τὸ ἐμπόριο καὶ ἡ ναυσιπλοΐα, ὅπου πρωτοστάτησαν ἡ Φαλκίδας καὶ ἡ 

Ἐρέτρια. Ὁ οἰκισμὸς τοῦ Λευκαντίου τὴν ἐποχὴ αὐτὴ παρακμάζει531. 

 Σὸν 8ον αἰώνα π.Φ. ὑποτίθεται ὅτι ἔγιναν οἱ νεκρικοὶ ἀγῶνες πρὸς τιμὴν τοῦ 

βασιλιᾶ τῆς Φαλκίδας Ἀμφιδάμαντος, ὅπου ἔλαβαν μέρος, κατὰ τὴν παράδοση, ὁ 

Ὅμηρος καὶ ὁ Ἡσίοδος. Μετὰ τὸν θάνατο  τοῦ Ἀμφιδάμαντα καταργήθηκε ἡ 

βασιλεία στὴν Φαλκίδα καὶ ἐγκαθιδρύθηκε ἀριστοκρατικὸ πολίτευμα. τὴν πεδιάδα 

τῶν Χαχνῶν καὶ τοῦ Λήλαντα, κυριαρχοῦσε κατὰ τὸν 8ον αἰώνα π.Φ. ἡ μεγάλη 

γαιοκτησία τῶν ἀριστοκρατῶν Ἱπποβοτῶν, διαδόχων ἥ ἀπογόνων τῶν Ἀβάντων532. 

τὸ τελευταῖο τρίτο τοῦ 8ου π.Φ. ἡ Φαλκίδα καὶ ἡ Ἐρέτρια ἱδρύουν τὶς πρῶτες 

ἑλληνικὲς ἀποικίες στὴν Δύση (Πιθηκοῦσσες, Κύμη στὴν Ἰταλία, Νάξος στὴν 

ικελία). τὰ τέλη τοῦ 8ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου π.Φ. αἰώνα ξεσπᾷ ὁ πολυετὴς 

Ληλάντιος Πόλεμος533 μεταξὺ τῶν μεγαλύτερων εὐβοϊκῶν πόλεων, Φαλκίδας καὶ 

Ἐρέτριας γιὰ τὴν κατοχὴ τοῦ Ληλαντίου πεδίου534.  

 τὶς κλιτύες τοῦ λόφου τοῦ Ἁγ. Ιωάννου, ὅπου εἶναι κτισμένη ἡ ὁμώνυμη 

κοιμητηριακὴ ἐκκλησία τοῦ νεκροταφείου τῆς Φαλκίδας535, ἔχουν βρεθεῖ 

πρωτογεωμετρικοὶ τάφοι. Ἔχουν λαξευθεῖ ἐντὸς τοῦ βράχου καὶ περιεῖχαν 

πρωτογεωμετρικὰ ἀγγεῖα536, ὄχι ὅμως καὶ πολύτιμα ἀντικείμενα ὅπως στὸ Λευκαντί. 

τοὺς πρόποδες τοῦ λόφου βρέθηκαν ἐπίσης τάφοι γεωμετρικῆς ἐποχῆς 

περιέχοντες ἀγγεῖα 8ου π.Φ. αἰώνα537. 

 ὲ λόφο κοντὰ στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου βρέθηκαν ἐπίσης 

κιβωτιόσχημοι τάφοι γεωμετρικῶν χρόνων. Ὁ  ἕνας περιεῖχε μικρὴ ὑδρία 8ου π.Φ. 

αἰώνα, ἡ ὁποία στὸν λαιμὸ της φέρει γραπτὴ παράσταση ἵππων ἑκατέρωθεν τοῦ 

Δένδρου τῆς Ζωῆς538. τὴν συνοικία αὐτὴν ἔχουν ἐπίσης βρεθεῖ ἀποθέτες ποὺ 

περιεῖχαν κεραμεικὴ 8ου καὶ 7ου π.Φ. αἰώνα539, λείψανα γεωμετρικῶν κτιρίων 

(θεμέλια), καθὼς καὶ κεραμεική540. 
 

                                                 
531 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 12-15. 
532 Ἀριστοτέλης, Πολιτικά, 4, 1289, β. 
533 Θουκυδίδης, Ἱστορία, Ι, 15. 
534 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 23-25∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 177-181∙ άμψων (1986), σελ. 56∙ 

Παπαβασιλείου 1890), σελ. 149 καὶ ἑξῆς. 
535 Πλέον τὸ νεκροταφεῖο τῆς σύγχρονης πόλεως ἔχει μεταφερθεῖ ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη πρὸς Β.  
536 Καλλιγᾶς (1981), σελ. 198 καὶ ἑξῆς∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α΄, σελ. 295∙ Ἀνδρειωμένου (1973-4), σελ. 

479-483∙ άμψων (1986), σελ. 17-19 καὶ 40-41∙ Καραπασχαλίδου (1982), σελ. 174-176 ∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 23-25∙ Touchais ( 1980), σελ. 656. 
537 Michaud (1970), σελ. 1090. Βλέπε ἐπίσης ΑΑΧ 2, 1969, σελ. 27-29∙ Blackman (2000-1), σελ. 61. 
538 Θέμελης (1969), σελ. 27-8. 
539 Daux (1960), σ. 763-4∙ Φωρέμης (1971), σελ. 252, Michaud (1974)∙ σελ. 681, 686-7. 
540 άμψων (1975), σελ. 138∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 190-1∙ Ἀνδρειωμένου (1985), σελ. 49-75∙ καὶ τῆς 

ἰδίας (1986), σελ. 88-110. 
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Ἀριστερά: Φαλκίς: Ἅγιος Ἰωάννης: ΤΓΕ ὑδρία. τὸ λαιμὸ τοῦ ἀγγείου γραπτὴ 

παράσταση ἵππων ἑκατέρωθεν τοῦ Δένδρου τῆς Ζωῆς.  Δεξιά: Ἀρχαιολογ. μουσεῖο 

Φαλκίδας: Κεφαλὴ ἀρχαϊκοῦ κούρου μὲ τὸ ἡράκλειον ἅμμα (6ος αἰ. π.Φ.). 

 Ἄν καὶ σώζονται ἀρκετὰ ἴχνη κατοικήσεως ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς στὴν Φαλκίδα καὶ 

πολλὰ λείψανα κλασσικῆς καὶ ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀκρόπολη τοῦ 

Βαθροβουνίου (ΝΑ τοῦ ἀρχαίου οἰκισμοῦ) δὲν ἔχει διατηρηθεῖ (ἥ ἴσως δὲν ἔχει 

ἀκόμη ἀνασκαφὴ) κανένα τμῆμα τοῦ ἀρχαίου τείχους τῆς πόλεως. Ἔχει 

ὑποστηριχθεῖ ὅτι τὰ τείχη τῆς Φαλκίδας κατασκευάσθηκαν μετὰ τοὺς Περσικοὺς 

Πολέμους. Ὡστόσον θεωρεῖται πιθανότερο ὅτι κατεσκευάσθηκαν μετὰ τὸ 411 π.Φ., 

πιθανῶς μετὰ τὸ 378 π.Φ. ἀπὸ τὸν Φαβρία, κατὰ τὴν περίοδον τῆς Β΄ Ἀθηναϊκῆς 

υμμαχίας. Σὰ τείχη διευρύνθηκαν μετὰ τὴν καταστροφὴ τῶν Θηβῶν ἀπὸ τὸν Μ. 

Ἀλέξανδρο τὸ 335 π.Φ. Ὁ Ἔφορος καὶ ὁ Ἡρακλείδης ὁ Κρὴς μαρτυροῦν ὅτι ἡ πόλη 

ἦταν τειχισμένη κατὰ τὸν 4ον καὶ 3ον π.Φ. αἰώνα. Ἔχει εἰπωθῆ βεβαίως ὅτι κάποια 

λείψανα τοίχων στὴν Κακὴ Κεφαλὴ καὶ τὸν Ἅγ. τέφανο ἴσως ἀνήκουν στὰ τείχη 

τῆς κλασσικῆς Φαλκίδας, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι ἐκ τῶν εὑρημάτων σαφές. Ἐνδείξεις 

γιὰ τὸ μέγεθος καὶ τὰ ὅρια τῆς πόλεως εἶναι τὰ νεκροταφεῖα, τὰ ὁποῖα πάντοτε 

βρίσκονταν στὴν περιφέρεια τῶν ἀρχαίων πόλεων, ἐκτὸς τῶν τειχῶν541. 

 Θεωρεῖται ἐπίσης πιθανόν, κατὰ τὴν ακελλαράκη,  νὰ ὑπῆρχε κατὰ τὴν πρώιμη 

κλασσικὴ ἐποχὴ ἕνα δεύτερο οἰκιστικὸ κέντρον στὴν  περιοχὴ τοῦ Κάστρου καὶ τοῦ  

Βούρκου, λόγῳ τῆς εὑρέσεως τῶν 5 δωρικῶν κιονοκράνων542. Σὰ κιονόκρανα αὐτά, 

ὅπως εἴπαμε543 χρονολογοῦνται στὴν ἴδια ἐποχὴ καὶ συνδέονται μὲ τὸν ναὸ τοῦ 

Ὀλυμπίου Διός544. Ψστόσον στὶς ἀρχαῖες ἑλληνικὲς πόλεις ὑπῆρχαν καὶ περιαστικὰ 

καὶ ἐξωαστικὰ ἱερά (Διδυμαῖο Μιλήτου, Ἀτεμίσιον Ἐφέσου, ἱερὸ Ἀμαρυσίας 

Ἀρτέμιδος Ἐρετρίας) καὶ δὲν εἶναι ἀπαραίτητον νὰ ὑπῆρχεν στὴν θέση τοῦ ἱεροῦ τοῦ 

Ὀλυμπίου Διός τῆς Φαλκίδας οἰκιστικὴ μονάδα (ἅν πράγματι τὸ ἱερὸ βρισκόταν 

στὴν περιοχὴ ποὺ βρέθηκαν τὰ  κιονόκρανα). 

                                                 
541 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 177-181∙ άμψων (1986), σελ. 56, 

Παπαβασιλείου (1890), σελ. 149 καὶ ἑξῆς.  
542 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33. 
543 ΑΔ 22, 1967, Φρον., σελ. 296∙ ΑΑΑ VI, 1973, σελ. 66α καὶ ἑξῆς∙ Μελαδίνη-Παπαδάκης (1974), σελ. 35-43∙ 

Catling (1973-4). Βλέπε ἐπίσης AR 1972-3, σελ. 7-8∙ Γεωργοπούλου-Μελαδίνη (1973-4), σελ. 502-509∙ 

Βρανόπουλος (1995), σελ. 179∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33 καὶ 50-51. 
544 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33. 
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 τὴν συνοικία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου ἔχει βρεθεῖ ἀρχαϊκὴ κεραμεικὴ (τμῆμα ἀρχαϊκοῦ 

ἀρυβάλλου 6ου π.Φ. αἰώνα καὶ ἄλλα σύγχρονα θραύσματα ἀγγείων545, διακόσιοι καὶ 

πλέον λύχνοι τέλους 6ου-ἀρχῶν 5ου π.Φ. αἰώνα546 καὶ κεφαλὴ κούρου 6ου π.Φ. αἰώνα μὲ 

ἡράκλειον ἅμμα, πενήντα χρόνια πρωιμότερη τῶν ἐναέτιων γλυπτῶν τοῦ ναοῦ τοῦ 

Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνα στὴν Ἐρέτρια (β΄ τέταρτον 6ου π.Φ. αἰώνα), ἐντοιχισμένη 

στὸν τοῖχο ΤΡΨ κτιρίου547. 

 

 
Φαλκίς: πολιτικὸ κέντρο: κλασσικὴ ἐποχή.  

 

 ὲ πολλὰ σημεῖα τῆς συνοικίας ἔχουν βρεθεῖ λείψανα κτιρίων 5ου καὶ 4ου π.Φ. 

αἰώνα548, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὰ θεμέλια στωϊκοῦ οἰκοδομήματος ὕστερης 

Κλασσικῆς- ἀρχῶν ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς στὸ Ο.Σ. 400549, τὸ κτίριο ἄγνωστης χρήσεως 

τοῦ 5ου π.Φ. αἰώνα καὶ τὸ ἐπ’ αὐτοῦ κτισμένο κεραμουργεῖο  4ου π.Φ. αἰώνα τοῦ 

οἰκοπέδου Δ. Βασιλειάδου (ὁδὸς  Καρύστου). Πλησίον τοῦ ἐργαστηρίου αὐτοῦ 

βρέθηκε ἀποθέτης ἀποτυχημένων ἀγγείων550. Ὄστρακα, τμήματα ἀγγείων καὶ 

                                                 
545 απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 190-1. 
546 Daux (1961), σελ. 753-4. 
547 απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 190-1, Blackman (1998-9), σελ. 58. 
548 Touchais (1980), σελ. 656, BCH 101, 1977, σελ. 624, άμψων (1986), σελ. 17-19 καὶ 40-1. 
549 απουνᾶ-ακελλαράκη (1994), σελ. 119-120.  
550 Φωρέμης (1970), σελ. 247. 
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ἀκέραια ἀγγεῖα 5ου καὶ 4ου π.Φ. αἰώνα551, καθὼς καὶ εἰδώλια τῆς ἴδιας ἐποχῆς 552 ἔχουν 

ἐπίσης βρεθεῖ στὴν συνοικία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου.  

 Πολλὲς δεξαμενές, φρέατα, ἀγωγοὶ καὶ ὀχετοὶ ἔχουν ἐπίσης ἀνασκαφεῖ στὴν 

συνοικία αὐτὴν καὶ στὶς πλησίον κείμενες Β καὶ Α. Ἀνήκουν στὸ ἀρχαῖο ὑδραγωγεῖο, 

τὸ ὁποῖο κατασκευάσθηκε κατὰ τὸν 5ο μᾶλλον αἰώνα553. Ὅλη ἡ πόλη τῆς Φαλκίδας 

ὑδρευόταν ἀπὸ τὰ νερὰ τῆς πηγῆς Ἀρέθουσας μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ  4ου π.Φ. αἰώνα. 

Σότε ἕνας μεγάλος σεισμὸς ἄλλαξε τὴν φορὰ τῶν ὑπογείων ὑδάτων καὶ τὸ 

ὑδραγωγεῖο ἀχρηστεύθηκε καὶ ἐγκαταλείφθηκε554. Ἔκτοτε μεταβλήθηκε σὲ χώρους 

ἀποθέσεως ἀπορριμάτων. 

 Σὰ εὑρήματα τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς στὴν συνοικία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου εἶναι 

πολὺ πλούσια. Ἔχουν ἀνασκαφεῖ πολλὰ ἑλληνιστικὰ  κτίρια,  μεταξὺ  τῶ ν  

ὁ ποί ω ν  δημόσια κτίρ ια 555,  πολυτελεῖς οἰκίες μὲ ψηφιδωτὰ δάπεδα556, 

ἐργαστήριο557, κτίρια ἀβέβαίας χρήσεως558 καὶ ἀρχαῖες ὁδοί559. Οἱ δρόμοι τῆς 

ἑλληνιστικῆς Φαλκίδας ἦταν εὐθεῖς καὶ σχημάτιζαν  (λόγῳ τῶν λόφων) μικροὺς 

κανάβους μὲ τεμνόμενους ὁριζοντίους καὶ καθέτους ὁδικοὺς ἄξονες 560. Ἐντὸς 

πολλῶν οἰκοπέδων βρέθηκε ἑλληνιστικὴ κεραμεικὴ561 καὶ λίγοι τάφοι562. 

 Ἐπίσης, ἔχουν βρεθεῖ τμήματα ἀγαλματίων ἄρκτων, ἀγαλμάτιο ἔνθρόνης  

Κυβέλης563 καὶ ἄλλα ἀγαλμάτια ἑλληνιστικῶν χρόνων564, νομίσματα καὶ ἀγωνιστικὴ 

ἐπιγραφὴ Ἡρακλείων καὶ Ἑρμαίων, β΄ ἡμίσεως 2ου π.Φ. αἰώνα565.  Σέλος ἔχουν 

                                                 
551 Daux (1961), σελ. 753-4∙ Touchais (1980), σελ. 656∙ τοῦ ἰδίου (1977), σελ. 24, απουνᾶ-ακελλαράκη (1987), 

σελ. 208∙ τῆς ἰδίας (1992), σελ. 175-6∙ τῆς ἰδίας (1993), σελ. 190-1. Βλέπε ἐπίσης σημ. 409 καὶ 410. 
552 Daux (1961), σελ. 753-4. 
553 BCH 120, 3, 1996, σελ. 1294∙ ΑΔ 44, 1989, Φρον., 159-161∙ Παπαβασιλείου (1911), σελ. 241∙ τοῦ ἰδίου (1913), σελ. 

213-216∙ άμψων (1986), σελ. 17-19 καὶ 40-41∙ Παπαβασιλείου (1891), σελ. 610∙ τοῦ ιδίου (1911), σελ. 241-2∙ ΑΔ 

1982, Φρον., σελ. 174-176∙ άμψων (1976), σελ. 147 καὶ ἑξῆς∙ Tomlisnson (1995-6), σελ. 21∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1994)Α΄, σελ. 294-5∙ Καραπασχαλίδου (2012), σελ. 53-54. 
554 Παπαβασιλείου (1961), σελ. 241-2. 
555 Catling (1973-4), σελ. 5  καὶ ἑξῆς∙ Φωρέμης (1971), σελ. 250-1∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1987), σελ. 208∙ τῆς 

ἰδίας (1992), σελ. 175-6∙ ἐπίσης ΑΔ 1988 καὶ 1989. Καραπασχαλίδου (1998), σελ. 357-358. Βλ. ἐπίσης: BCH, τ. 

128-129, 2,2, Φρον., 2004-2005, σελ. 1538. 
556 Blackman (1998-9), σελ. 58∙ βλέπε ἐπίσης ΑΔ 1998, σελ. 190-4∙ Catling (1976-7), σελ. 5 καὶ ἑξῆς∙ βλέπε ἐπίσης 

ΑΑΑ 8, 1975, σελ. 200-7∙ άμψων (1973-4), σελ. 479-493∙ βλέπε ἐπίσης AR 1977-8, σελ. 16∙ Καλλιγᾶς (1981), 

σελ. 198∙ άμψων (1976), σελ. 147 καὶ ἑξῆς∙ άμψων (1975), σελ. 138∙ Touchais (1984), σελ. 812∙ τοῦ ἰδίου 

(1977), σελ. 624-5∙ βλέπε ἐπίσης ΑΑΑ 8, 1975, σελ. 200-207∙ BCH 122, 2, 1998∙ BCH 120, 1996, Φρον., σελ. 1294∙ 

ΑΔ 46, 1991, Φρον., σελ. 185-7∙ ΑΔ 47, 1992, Φρον., σελ. 175-6∙ άμψων (1986), σελ. 17-19 καὶ 40-41∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1993), σελ. 193. 
557 άμψων (1986), σελ. 17-19 καὶ 40-41∙ τοῦ ἰδίου (19+76), σελ. 147 καὶ ἑξῆς. 
558 άμψων (1976), σελ. 140∙ Touchais (1980), σελ. 656∙ BCH 101, 1977, σελ. 624∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), 

σελ. 190-1∙ Φωρέμης (1973), σελ. 295-301∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1994), σελ. 294∙ Blackman (1998), σελ. 58∙ 

τοῦ ἰδίου (1999-2000), σελ. 59∙ άμψων (1986), σελ. 17-19 καὶ 40-41∙ Catling (1983-4), σελ 15-16∙ βλέπε ἐπίσης 

ΑΔ 30, Φρον., σελ. 135-148∙ Michaud (1996), σελ. 1294∙ Θέμελης (1969), σελ. 202-3∙. 
559 άμψων (1986), σελ. 17-19 καὶ 40-41∙ τοῦ ἰδίου (19940, σελ. 294-5. 
560 Καραπασχαλίδου (2012), σελ. 53-54. 
561 Βλέπε απουνᾶ-ακελλαράκη (1992), σελ. 175-6∙ τῆς ἰδίας (1987), σελ. 208∙ άμψων (1994), σελ. 294-5∙ τοῦ 

ἰδίου (1986), σελ. 17-19 καὶ 40-41∙ ἐπίσης ΑΔ 1988 καὶ 1989∙ Catling (1973-4), σελ. 5  καὶ ἑξῆς∙ Φωρέμης (1971), 

σελ. 250-1.  
562 απουνᾶ-ακελλαράκη (1994), σελ. 294-5∙ Θέμελης (1969), σελ. 202-3∙ άμψων (1976), σελ. 147 καὶ ἑξῆς. 
563 ΑΔ 44, 1989, Φρον., σελ. 159-161∙ BCH 120, 3, 1996, σελ. 1294. 
564 Θέμελης (1969), σελ. 202-3. 
565 Knoepfler (1979), σελ. 165-188. Ἐπίσης σχετικὰ μὲ τιμητικῆς στήλης σὲ ἀθλητὲς  βλέπε ΑΔ 21, 1966).  
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βρεθεῖ στὴν ἴδια συνοικία ἄγαλμα Ἑρμῆ, ἀγαλμάτια Ἀπόλλωνα καὶ Ἄρτεμης καὶ 

τρίποδας ἀφιερωμένος στὸν Δελφίνιο Ἀπόλλωνα566, εὑρήματα ποὺ μαρτυροῦν τὴν 

ὕπαρξη ἀντίστοιχων ἱερῶν στὴν Φαλκίδα. Ἀναφέρεται στὶς φιλολογικὲς πηγὲ ς 

ἱερὸ τοῦ Δελφινίου Ἀπόλλωνα, τὸ ὁποῖον ὑπῆρχε σίγουρα ἀπὸ τὴν ἑλληνιστικὴ 

ἐποχὴ καὶ κατὰ τὰ ὕστερα ἑλληνιστικὰ χρόνια ἀφιερώθηκε καὶ στὸν Σῖτο 

Υλαμινῖνο, λόγῳ τῆς διαμεσολαβήσεώς του νὰ μὴν καταστραφεῖ ἀπὸ τοὺς 

Ῥωμαίους ἡ Φαλκίδα567. 

 Κατὰ τοὺς πρώιμους ῥωμαϊκοὺς χρόνους (67 π.Φ.-200 μ.Φ.)  στὴν συνοικία  τοῦ Ἁγ. 

Ἰωάννου κτίσθηκαν δημόσια κτίρια568, οἰκίες569, ἐργαστήρια570 καὶ κτίρια 

ἀδιάγνωστου χαρακτήρα571. Κεραμεικὴ ἔχει βρεθεῖ πλούσια σὲ  πρώιμα ῥωμαϊκὰ 

στρώματα572. Ἔχουν ἐπίσης ἀνασκαφεῖ καὶ λίγοι τάφοι τῆς ἐποχῆς αὐτῆς573.   

 Ἐντυπωσιακὸ εἶναι τὸ ἀκέφαλο ὑπερμέγεθες ἄγαλμα Διονύσου ἥ Ἀπόλλωνα, 

ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς, ἀντίγραφον ἑλληνιστικοῦ ἔργου574. Σμήματα ἀγάλματος 

ῥωμαϊκῶν χρόνων ἔχουν βρεθεῖ καὶ  σὲ ἄλλο οἰκόπεδο τῆς συνοικίας τοῦ Ἁγίου 

Ἰωάννη575. Ἀναφέρονται ἐπίσης (ἀ λ λὰ  δ ὲ ν  χ ρ ο ν ο λο γο ῦ ν τα ι )  τμ ῆ μ α  

μ α ρ μ ά ρ ι ν η ς  στή λη ς  μ ὲ  ἀνάγλυφους στεφάνους καὶ τιμητικόν ψήφισμα σὲ 

ἀθλητές576, λίθινη σαρκοφάγος577 καὶ κεραμοσκεπὴς τάφος578 ἀπὸ τὴν ἴδια συνοικία. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: 

 τὴν θέση τοῦ λόφου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, ὅπου ἐντοπίζεται καὶ ὁ οἰκιστικὸς 

πυρῆνας τῆς ἀρχαϊκῆς καὶ κλασσικῆς Φαλκίδας, ὑπῆρχε ΠΓ οἰκισμός, ὅπως φαίνεται 

ἀπὸ τοὺς λαξευμένους στὸν βράχο ΠΓ τάφους. Ἡ ἔλλειψη πολύτιμων ἀντικειμένων 

δείχνει καὶ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς Φαλκίδας, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ πλούσιο 

Λευκαντί, ἀλλὰ καὶ τοὺς τομεῖς τῆς οἰκονομίας ποὺ εἶχε ἀναπτύξει. Ἀντίθετα μὲ τὸ 

Λευκαντί, ποὺ εἶχε ἀναπτύξει ἐξαιρετικὰ τὸν τριτογενῆ τομέα τῆς οἰκονομίας καὶ 

συγκεκριμένα τὸ ἐμπόριο, ἡ Φαλκίδα, ὅπως καὶ οἱ περισσότερες ἑλληνικὲς πόλεις 

καὶ περιοχὲς ἐκείνη τὴν ἐποχή, στηριζόταν περισσότερο στὸν πρωτογενῆ τομέα 

(γεωργία, κτηνοτροφία), καὶ σὲ κάποιο βαθμό στὸν δευτερογενῆ (βιοτεχνία), ἀλλὰ 

γιὰ ἐγχώρια κατανάλωση.  

 Ὁ Καλλιγᾶς ἀποκαθιστᾷ τοὺς πρωτογεωμετρικοὺς οἰκισμοὺς τῆς Φαλκίδας, 

τοποθετώντας στὸν χάρτη τοὺς τάφους στοὺς πρόποδες τῶν λόφων καὶ στὶς 

                                                 
566 Βρανόπουλος (1995), σελ. 179. 
567 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)BI, σελ. 38-40. 
568 Φωρέμης (1971), σελ. 250-1. 
569 Blackman (1998-9), σελ. 58. 
570 άμψων (1986), σελ. 17-19, 40-41∙ ΑΔ 1976, Φρον., σελ. 136 καὶ 157-9. 
571 απουνᾶ-ακελλαράκη (1987), σελ. 208∙ τῆς ιδίας (1994)Α΄, σελ. 294∙ Blackman (1999-2000), σελ. 59∙ BCH 122, 

2, 1998∙ BCH 120, 1996, σελ. 1294∙ ΑΔ 46, 1991, Φρον., σελ. 185-7∙ ΑΔ 47, 1992, Φρον., σελ. 175-6. 
572 Φωρέμης (1971), σελ. 250-1∙ Blackman (1998-9), σελ. 58∙ άμψων (1986), σελ. 17-19, 40-41∙ ΑΔ 1976, Φρον., σελ. 

136 καὶ 157-9∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1987), σελ. 208∙ τῆς ιδίας (1994)Α΄, σελ. 294∙ Blackman (1999-2000), 

σελ. 59∙ BCH 122, 2, 1998∙ BCH 120, 1996, σελ. 1294∙ ΑΔ 46, 1991, Φρον., σελ. 185-7∙ ΑΔ 47, 1992, Φρον., σελ. 175-

6., French (1989-90), σελ. 38∙ Catling (1983-4), σελ. 15-16, απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 193∙ Θέμελης 

(1969), σελ. 202-3. 
573 BCH 112, 2, 1988, σελ. 671∙ ΑΔ 34, 1979, σελ. 174-5∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1994), σελ. 294-5. 
574 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 93-95. 
575 άμψων (1976), σελ. 147 καὶ ἑξῆς. 
576 ΑΔ 21, 1966, Φρον., σελ. 232. 
577 απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α΄, σελ. 294. 
578 απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α΄, σελ. 295. 
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κορυφές τους μέγαρα (ὑποθετικὴ ἀποκατάσταση) ὅπως συμβαίνει στὴν περίπτωση 

τοῦ Λευκαντίου. Σὸν γεωμετρικὸν οἰκισμὸ τοποθετεῖ στὴν ἴδια θέσιν 579. Οἱ 

γεωμετρικὲς οἰκίες, οἱ τάφοι καὶ οἱ ἀποθέτες ποὺ περιεἶχαν γεωμετρικὴ κεραμεικὴ 

δείχνουν τὴν συνέχεια τοῦ οἰκισμοὺ στὰ ΓΕ χρόνια. Ὅπως εἴπαμε καὶ πρίν , 

θεωρεῖται ὅτι οἰκισμοί ποὺ ἀπὸ τὴν πρωτογεωμετρικὴ ἐποχὴ ἦταν διασκορπισμένοι, 

γύρω στὸ 800 π.Φ. συγκεντρώθηκαν, πύκνωσαν καὶ ἀπετέλεσαν ἑνιαία οἰκιστικὴ 

μονάδα στὶς προαναφερθεῖσες περιοχές, καθὼς ἐπίσης καὶ στὸν λόφο τοῦ Βελῆ -

Μπαμπᾶ καὶ στὸν Βάλτο (ΝΑ τοῦ Ἁγ. τεφάνου).  

 Σὰ ἀρχαϊκὰ στρώματα, ὅπου βρέθηκε κεραμεικὴ τῆς ἐποχῆς αὐτῆς, ὅπως καὶ ἡ 

κεφαλὴ κούρου τοῦ 6ου αἰώνα π.Φ. δηλώνουν τὴν συνέχεια τοῦ οἰκισμοῦ στὰ ΑΡ 

χρόνια, καὶ πιθανῶς τὴν ὕπαρξη ἱεροῦ, ἅν ὁ κοῦρος ἦταν ἀναθηματικός 580. 

Διαφορετικὰ θὰ ἦταν πιθανότατα ἐπιτύμβιο ἄγαλμα581. 

Ἡ ἀρχαϊκὴ Φαλκίδα θὰ περιβαλλόταν ἀπὸ τεῖχος, τοῦ ὁποίου ὅμως λείψανα δὲν 

ἔχουμε ἐντοπίσει ἥ ταυτίσει μὲ ἀσφάλεια, ἄρα δὲν γνωρίζουμε ἀκριβῶς τὰ ὅρια τοῦ 

οἰκισμοῦ καὶ τὴν θέση τῶν νεκροταφείων.  

 Σὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν κλασσικὴ πόλη, κτίρια τῆς ὁποίας καὶ κεραμεικὴ ἔχει 

ἐντοπισθεῖ στὴν ἴδια περίπου θέση. τὴν ΤΚΛ περίοδο (331 π.Φ.) ἐπεκτείνονται οἱ 

ὀχυρώσεις γιὰ νὰ συμπεριλάβουν τὸν Κάνηθο καὶ τὸν Εὔριπο, θέσεις ποὺ πρίν δὲν 

ἦταν ὀχυρωμένες582. τὴν ΕΛ ἐποχὴ ἡ θέση τοῦ Ἁγίου Ἱωάννου ἀνήκει στὸ Α τμῆμα 

τοῦ οἰκισμοῦ, ἀφοῦ ἡ πόλη ἐπεκτάθηκε μέχρι τὸ Εὔριπο. Ὁ οἰκισμὸς ὀργανώθ ηκε 

πολεοδομικὰ σὲ μικροὺς κανάβους ὁριζοντίων καὶ καθέτων ὁικῶν ἀξόνων ἀνάμεσα 

στοὺς λόφους. Οἱ πολυτελεῖς ἰδιωτικὲς οἰκίες, τὰ δημόσια κτίρια, τὰ ἐργαστήρια, ἡ 

κεραμεικὴ καὶ ὅλα γενικὰ τὰ εὑρήματα τῆς ἐποχῆς αὐτῆς δείχνουν τὴν οἰκονομικὴ 

ἀκμὴ καὶ εὐημερία ποὺ εἶχε ἀποκτήσει ἡ πόλη.  

 Καὶ στὴ ΡΨ ἐποχὴ ἡ εἰκόνα εἶναι λίγο-πολὺ ἡ ἴδια ἀπὸ πλευρᾶς κατάληψης τοῦ 

χώρου καὶ χρήσης τῆς θέσεως. Οἱ ἰδιωτικὲς οἰκίες, τὰ δημόσια κτίρια, τὰ 

ἐργαστήρια, τὰ ἔργα γλυπτικῆς καὶ ἡ πλούσια κεραμεικὴ παρουσιάζουν μία εἰκόνα 

ἀκμῆς, ἀντίθετη μὲ τὴν εἰκόνα ποὺ παρουσιάζει ἡ Ἐρέτρια ἀπὸ τὸ β΄ ἥμισυ τοῦ 1 ου 

π.Φ. καὶ ἑξῆς. Ἔχουν βρεθεῖ τμήματα ἀγαλματίων, ἀγαλμάτιο 583 καὶ ἄλλα 

ἀγαλμάτια ἑλληνιστικῶν χρόνων, καθὼς καὶ νομίσματα584.  

 Σὰ ἀγάλματα καὶ ἀγαλμάτια ἔνθρόνης Κυβέλης, Ἑρμῆ, Ἀπόλλωνα καὶ Ἄρτεμης 

καὶ ἄρκτων καὶ τρίποδας ἀφιερωμένος στὸν Δελφίνιο Ἀπόλλωνα 585, μαρτυροῦν τὴν 

ὕπαρξη ἀντίστοιχων λατρειῶν τῶν θεοτήτων αὐτῶν καὶ ἱερῶν τους στὴν 

Φαλκίδα. Γνωρίζουμε καὶ ἀπὸ τὶς φιλολογικὲς πηγὲς τὸ ἱερὸ τοῦ Δελφινίου 

Ἀπόλλωνος, τὸ ὁποῖον ὑπῆρχε σίγουρα ἀπὸ τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ καὶ κατὰ τὰ 

ὕστερα ἑλληνιστικὰ χρόνια ἀφιερώθηκε καὶ στὸν Σῖτο Υλαμινῖνο 586, λόγῳ τῆς 

διαμεσολαβήσεώς του νὰ μὴν καταστραφεῖ ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους ἡ Φαλκίδα 587. Ἡ 

                                                 
579 Καλλιγᾶς (1988-9), σελ. 88-105. 
580 Παράβαλε: Κοῦρος τοῦ ουνίου, κοῦροι καὶ κόρες τῆς Ἀκροπόλεως κ.λ.π. 
581 Παράβαλε: Κόρη τῆς Υρασίκλειας, Κοῦρος τῆς Ἀναβύσου- Κροῖσος. 
582 Βλέπε: θέση Δ21ιβ΄: Φαλκίς: Πορθμὸς τοῦ Εὐρίπου καὶ λόφος τοῦ Καρᾶ -Μπαμπᾶ. 
583 ΑΔ 44, 1989, Φρον., σελ. 159-161∙ BCH 120, 3, 1996, σελ. 1294. 
584 Θέμελης (1969), σελ. 202-3. 
585 Βρανόπουλος (1995), σελ. 179. 
586 Πλούταρχος, Βίος Τίτου, 16, 378, Διόδωρος ικελιώτης, Ἱστορικὴ Βιβλιοθήκη, ΦVI, 70. 
587 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)BI, σελ. 38-40. 
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ἀγωνιστικὴ ἐπιγραφὴ Ἡρακλείων καὶ Ἑρμαίων 2ου π.Φ. αἰώνα588 μαρτυρεῖ τὴν τέλεση 

ἀγώνων πρὸς τιμὴν τοῦ Ἡρακλῆ, στὸν ὁποῖο ἦταν ἀφιερωμένο καὶ γυμνάσιο τῆς 

πόλεως, καὶ στὸν Ἑρμῆ.  

 

      
Ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο Φαλκίδας: Ἀριστερὰ ὁ ἀναθηματικὸς τρίποδας στὸν Δελφίνιο 

Ἀπόλλωνα καὶ δεξιὰ τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἀπόλλωνος.  

 

Δ21ιη΄: Φαλκίς: Δέλτα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: υνοικία Β-ΒΔ τῆς συνοικίας Ἁγ. Ἰωάννου καὶ Ν τῆς Βροντοῦς. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν ἀνασκαφεῖ ἑλληνιστικὲς οἰκίες μὲ μωσαϊκὰ 

δάπεδα589, ἀποθέτης ποὺ περιεῖχε ἑλληνιστικὴ κεραμεική590, κεραμεικὸ ἐργαστήριο591, 

ὑπόγεια στοὰ τοῦ ἀρχαίου ὑδραγωγείου592, στρῶμα ποὺ προέρχεται ἀπὸ καθαρισμὸ 

ἑλληνιστικοῦ νεκροταφείου593 καὶ ῥωμαϊκοὶ τάφοι (ὁ ἕνας ἀνῆκε σὲ παιδί)594. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σὰ εὑρήματα δείχνουν ὅτι ἡ θέση τῆς συνοικίας Δέλτα βρισκόταν 

στὸ ΒΔ τμῆμα τῆς ΕΛ καὶ ΡΨ πόλεως καὶ συνόρευε μὲ νεκροταφεῖο τῆς ἴδιας ἐποχῆς. 

Ἑπομένως τὸ τεῖχος τῆς ΕΛ Φαλκίδας διερχόταν ἀπὸ τὴν θέση αὐτήν, καὶ ἴσως τὰ ἑπόμενα 

χρόνια ἐντοπισθεῖ καὶ ταυτισθεῖ. Ἡ ἀπουσία ΚΛ καὶ παλαιότερων εὑρημάτων, καὶ μάλιστα 

ἡ ἀπουσία κτιρίων, ἴσως δείχνει ὅτι ἡ περιοχὴ Δέλτα, ἡ ὁποία γειτνιάζει μὲ τὸν λόφο τοῦ 

Βελῆ-Μπαμπᾶ, ὅπου μόνο τάφοι καὶ ἀποθέτες ΚΛ ἐποχῆς ἔχουν ἐντοπισθεῖ, ἀλλὰ ἔχουν 

εἶναι μᾶλλον ἐπέκταση τοῦ οἰκιστικοῦ πυρῆνα τῆς ΚΛ Φαλκίδας πρὸς Δ. 
 

Δ21ιθ΄: Φαλκίς: Πειραϊκὴ- Πατραϊκή, Σάγμα Πεζοναυτῶν- Πλάτανος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: υνοικία Α/ΒΑ τῆς συνοικίας Δέλτα καὶ ΝΔ τῆς Βρωμούσας.  

                                                 
588 Knoepfler (1979), σελ. 165-188. Ἐπίσης σχετικὰ μὲ τιμητικῆς στήλης σὲ ἀθλητὲς  βλέπε: ΑΔ 21, 1966).  
589 Σουλούπα (1978), σελ. 122∙ Καραπασχαλίδου (1984-5), σελ. 271-290∙ Touchais (1986), σελ. 733∙ τοῦ ἰδίου (1987), 

σελ. 561. 
590 Φωρέμης (1971), σελ. 252. 
591 Καραπασχαλίδου (1984-5), σελ. 271-290∙ BCH 111, 1987, σελ. 561∙ BCH 110, 1986, Φρον., σελ. 733. 
592 BCH 124, 2, (2000), σελ. 964. 
593 Καραπασχαλίδου (1984-5), σελ. 271-290. 
594 απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α΄, σελ. 295. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν βρεθεῖ τάφοι595 καὶ κεραμεικὴ 

πρωτογεωμετρικῆς καὶ γεωμετρικῆς ἐποχῆς596,  καθὼς ἐπίσης  καὶ λείψανα 

γεωμετρικών κτιρίων597. Ἀρχαϊκὰ ἀγγεῖα 6ου καὶ 5ου π.Φ. αἰώνα598, καθὼς καὶ 

ἀποθέτης ποὺ περιεῖχε 210 μελαμβαφεῖς λύχνους τέλους 6ου καὶ ἀρχῶν 5ου π.Φ. 

αἰώνα599, εὑρήματα ποὺ σημαίνουν τὴν κατοίκηση τοῦ χώρου κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴ 

ἐποχή. Ἔχουν ἀκόμη ἀνασκαφεῖ λείψανα κτιρίων (θεμέλια καὶ κέραμοι στέγης) 

κλασσικῆς ἐποχῆς600, καθὼς καὶ ἀποθέτης κεραμεικοῦ ἐργαστηρίου601. Ἔχουν ἐπίσης 

βρεθεῖ ὄστρακα, ἀγγεῖα602 καὶ ἕνας τάφος τῆς ἴδιας ἐποχῆς603. 

 Ἡ ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ ἐδώ ἀντιπροσωπεύεται μὲ πολὺ  περισσότερα καὶ πιὸ 

καλοδιατηρημένα εὑρήματα. Ἔχουν ἀνασκαφεῖ ἑλληνιστικὲς οἰκίες μὲ μωσαϊκὰ 

δάπεδα, πολλὰ κτίρια ἀδιάγνωστου χαρακτήρα604 καὶ τάφοι πρώιμης καὶ ὕστερης 

ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς605. Σὰ ἑλληνιστικὰ στρώματα εἶναι εὐδιάκριτα στὰ οἰκόπεδα 

ποὺ ἀνασκάπτονται καὶ περιέχουν μεγάλη ποσότητα κεραμεικῆς606. Σέλος, 

βρέθηκαν ἐπιτύμβιες στῆλες, κορμὸς εἰδωλίου καὶ κιονίσκος μὲ ἀναθηματικὴ 

ἐπιγραφὴ στὴν Δήμητρα καὶ τὴν Κόρη, 2ου π.Φ. αἰώνα607. Κατὰ τὴν πρώιμη ῥωμαϊκὴ 

ἐποχὴ ἡ συνοικία αὐτὴ παρουσίασε πυκνὴ κατοίκηση. 

 Ἔχουν ἀνασκαφεῖ πολλὰ ῥωμαϊκὰ κτίρια κτισμένα ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τῶν 

μεγαλοπρεπῶν ἑλληνιστικῶν οἰκιῶν καὶ τῶν ἄλλων ἑλληνιστικῶν κτιρίων608.  

Μεταξὺ αὐτῶν εἶναι καὶ ἕνα κεραμεικὸ ἐργαστήριο, τοῦ ὁποίου βρέθηκε ὁ 

κεραμεικὸς κλίβανος609. τὴν φάση αὐτὴ τὸ πολεοδομικὸ σχέδιο τῆς ἑλληνιστικῆς 

ἐποχῆς διατηρεῖται σὲ μεγάλο βαθμό610. Κατὰ τὴν ἀκόλουθη ΤΡ περίοδο οἱ δρόμοι 

καταπατοῦνται κατὰ τὴν οἰκοδόμηση τῶν νέων κτιρίων καὶ ἡ ὅλη εἰκόνα τῆς 

ῥυμοτομίας τῆς συνοικίας ἀλλάζει . τὴν ἴδια συνοικία ἔχουν ἐπίσης βρεθεῖ πολλοὶ 

                                                 
595 ΑΔ 35, 1980, Φρον., σελ. 64-66∙ ΑΔ 36, 1981, Φρον., σελ. 198-9∙ Touchais (1989), σελ. 677∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 64-66∙ τῆς ἰδίας (1996), σελ. 287-8. 
596 τῆς ἰδίας (1995)ΒΙ, σελ. 64-66∙ άμψων (1986), σελ. 16-7 καὶ 37∙ Ἀνδρειωμένου (1987), σελ. 71-98 καὶ πίνακες 

20-28. 
597 άμψων (1986), σελ. 16-7 καὶ 37. 
598 Φωρέμης (1973), σελ. 294-5. 
599 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 151. 
600 άμψων (1973-4), σελ. 482-3∙ τοῦ ἰδίου (1986), σελ. 7, 20, 22, 37 καὶ 41-3∙ τοῦ ἰδίου (1975)Α΄, σελ. 135-155 καὶ 

τοῦ ἰδίου (1975)Β΄, σελ. 35-37∙ Φωρέμης (1971), σελ. 253, σχ. 3. 
601 ΑΔ 29, 1973-4, Φρον. σελ. 479-483∙ Touchais (1980), σελ. 656∙ άμψων (1986), σελ. 20, 22 καὶ 41-43. 
602 Φωρέμης (1973), σελ. 294-5. 
603 άμψων (1973-4), σελ. 482-3. 
604 άμψων (1986), σελ. 16-17, 20-22, 41-43∙ τοῦ ἰδίου (1975), 135-155∙ Φωρέμης (1973), σελ. 294-5, σχ. 1 καὶ 3∙ τοῦ 

ἰδίου (1971), σελ. 251-4 καὶ σχ. 4∙ άμψων (1975), σελ. 135-143∙ τοῦ ἰδίου (1973-4), σελ. 482-3∙, Ἀνδρειωμένου 

(1960), σελ. 151∙ Φωρέμης (1970), σελ. 247-248. 
605 άμψων (1975), σελ. 143-4∙ Φωρέμης (1973), σελ. 294. 
606 άμψων (1986), σελ. 16-17, 20-22, 41-43∙ τοῦ ἰδίου (1975), 135-155∙ Φωρέμης (1973), σελ. 294-5, σχ. 1 καὶ 3∙ τοῦ 

ἰδίου (1971), σελ. 251-4 καὶ σχ. 4∙ άμψων (1975), σελ. 135-143∙ τοῦ ἰδίου (1973-4), σελ. 482-3∙, Ἀνδρειωμένου 

(1960), σελ. 151∙ Φωρέμης (1970), σελ. 247-248. 
607 άμψων (1975), σελ. 143-4∙ Φωρέμης (1973), σελ. 294. 
608 Σουλούπα (1979), σελ. 175∙ άμψων (1986), σελ. 20, 22, 41-3∙ Ἀνδρειωμένου (1977)∙ άμψων (1975), 135-155∙ 

Φωρέμης (1973), σελ. 294, σχ. 1-2∙ τοῦ ἰδίου (1971), σελ. 253, σχ. 4. 
609 Touchais (1989), σελ. 677∙ ΑΔ 35, 1980, Φρον., σελ. 223-4∙ ΑΔ 36, 1981, Φρον., σελ. 198-9. 
610 Σουλούπα (1979), σελ. 175∙ άμψων (1986), σελ. 20, 22, 41-3∙ Ἀνδρειωμένου (1977)∙ άμψων (1975), 135-155∙ 

Φωρέμης (1973), σελ. 294, σχ. 1-2∙ τοῦ ἰδίου (1971), σελ. 253, σχ. 4. 
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ῥωμαϊκοὶ τάφοι611. Ἔχει ἐπίσης ἐδῶ βρεθεῖ συλημένος λαξευτὸς τάφος, καλυμμένος 

μὲ μαρμάρινο ἀρχιτεκτονικὸ μέλος, ποὺ προφανῶς λόγῳ ἐλλείψεως συνευρημάτων 

δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ χρονολογηθεῖ612. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Οἱ γειτονικὲς θέσεις Πειραϊκῆς-Πατραϊκῆς, Σάγματος 

πεζοναυτῶν καὶ Πλάτανου τοποθετοῦνται ἀπὸ τὰ εὑρήματα στὸ Β τμῆμα τῆς ΚΛ Φαλκίδας 

καὶ ὁριοθετοῦν τὸν ΚΛ οἰκισμὸ ἀπὸ Β. Οἱ θέσεις εἶναι κατοικημένες κατὰ τὴν ΠΓ καὶ ΓΕ 

περίοδο καὶ συγκροτοῦν κατὰ ΤΓΕ ἐποχὴ μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες θέσεις τὸν οἰκισμὸ τοῦ 

πολιτικοῦ κέντρου τῆς πόλεως-κράτους Φαλκίδας. Κατὰ τὴν ΑΡ καὶ ΚΛ ἐποχὴ ἀποτελεῖ 

μέρος τοῦ οἰκισμοῦ καὶ κατὰ τὴν ΕΛ ἐποχὴ οἰκοδομοῦνται ἐδῶ πολυτελεῖς οἰκίες μὲ 

μωσαϊκὰ δάπεδα. 

 Ἡ ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ στὴν Δήμητρα καὶ τὴν Κόρη, 2ου π.Φ. αἰώνα613 δηλώνει 

τὴν ὕπαρξη Θεσμοφορίου, πιθανῶς σὲ αὐτὸ τὸ τμῆμα τῆς πόλεως. Οἱ ἐπιτύμβιες 

στῆλες δείχνουν ὅτι οἱ κοντινὲς αὐτὲς θέσεις περιλαμβάνουν τμῆμα τοῦ Β 

νεκροταφείου τῆς Φαλκίδας, καὶ ἑπομένως ἀπὸ ἐδῶ διερχόταν τὸ ΚΛ καὶ ΕΛ τ εῖχος 

τῆς πόλεως. Κατὰ τὴν πρώιμη ῥωμαϊκὴ ἐποχὴ ἡ συνοικία αὐτὴ παρουσίασε πυκνὴ 

κατοίκηση. 
 

Δ21κ΄: Φαλκίς: Γύφτικα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: υνοικία Ν τῆς προηγουμένης ποὺ εἶναι κτισμένη σὲ χαμηλὸ 

λόφο. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα:  

 Ἔ χ ο υ ν  ἀνασκαφεῖ ἐδῶ πρωτογεωμετρικοὶ τάφοι ποὺ περιεῖχαν ἀγγεῖα, φρέατα 

καὶ ἀποθέτες ποὺ περιεῖχαν κεραμεικὴ πρωτο-γεωμετρικῆς ἐποχῆς614. Γεωμετρικὰ 

στρώματα καὶ ἀποθέτες περιεῖχαν κεραμεικὴ καὶ εἰδώλια γεωμετρικῶν χρόνων615. 

Σάφοι τῆς ἐποχῆς αὐτῆς ἔχουν ἐπίσης ἀνασκαφεῖ στὴν ἴδια συνοικία616. 

 τὰ Γύφτικα ἔχουν βρεθεῖ σὲ ἀποθέτες εἰδώλια καὶ κεραμεικὴ ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς  

617, καὶ ἔχουν ἀνασκαφεῖ τοῖχοι ἀρχαϊκῶν κτιρίων618. Ἡ περιοχὴ κατοικεῖται κατὰ τὴν 

κλασσικὴ ἐποχὴ καὶ συνεχίζει νὰ κατοικεῖται κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ καὶ ῥωμαϊκὴ 

ἐποχή619. Ἔχουν βρεθεῖ ἀγωγοὶ τοῦ ἀρχαίου ὑδραγωγείου620, κεραμεικὴ κλασσικῶν 

χρόνων621 καὶ ἔχει ἀνασκαφεῖ μνημειώδης κατασκευὴ κατασκευασμένη ἀπὸ 

πωρολίθους,  ποὺ μοιάζει μὲ θεμελίωση ἀρχαίου ναοῦ καὶ ἴσως μπορεῖ νὰ 

                                                 
611 Φωρέμης (1973), σελ. 294-5∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1996), σελ. 287-8. 
612 τῆς ιδίας (1987), σελ. 208. 
613 άμψων (1975), σελ. 143-4∙ Φωρέμης (1973), σελ. 294. 
614 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 150-1∙ Πετράκος (1960), σελ. 150, πίν. 132∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 59 καὶ 

σημ. 72∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 174 καὶ σημ.72∙ Boardman (1957), σελ. 1-2, πίν. 1-2d∙ άμψων (1976), 

σελ. 135, 160∙ τοῦ ἰδίου (1986), σελ. 17 καὶ 37-40∙ Megaw (1962-3), σελ. 22. 
615 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 150-1∙ Θέμελης (1969)Α, σελ. 203-4∙ τοῦ ἰδίου (1969)Β, σελ. 27 καὶ ἑξῆς∙ Michaud 

(1970), σελ. 1090∙ Πετράκος (1960), σελ. 150, πίν. 132∙ άμψων (1986-7), σελ. 17 καὶ 37-40∙ Λιάγκουρας (1968), 

σελ. 233-4, σχ. 7-8. 
616 ΑΔ 31, 1976, Φρον., σελ. 136-157∙ Touchais (1985), σελ. 832. 
617 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 150-151∙ Blackman (1957), σελ. 1-2, πίν. 1-2d∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 59. 
618 Λιάγκουρας (1968), σελ. 233, σχ. 7∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 191-3. 
619 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33. 
620 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 150-1∙ άμψων (1976), σελ. 136-156∙ τοῦ ἰδίου (1986-7), σελ. 17 καὶ 37-40∙ 

Ἀνδρειωμένου (1976). 
621 AR 1958, σελ. 11. 
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χρονολογηθεῖ στοὺς κλασσικοὺς-ἑλληνιστικοὺς χρόνους622. Ἀνασκάφηκε ἐπίσης 

ἀρχαία ὁδὸς μὲ διεύθυνση ἀπὸ ΝΔ πρὸς ΒΑ, ἡ ὁποία ἔχει πολλὰ διαδοχικὰ 

ὁδοστρώματα. Σὸ τελευταῖον ἀπὸ αὐτὰ χρονολογεῖται στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου π.Φ. 

αἰώνα623. 

 Πολλὰ ἑλληνιστικά κτίρια ἔχουν ἀνασκαφεῖ, μεταξὺ τῶν ὁποίων πολυτελεῖς 

οἰκίες μὲ μωσαϊκὰ ἥ βοτσαλωτὰ δάπεδα624, καὶ ἄλλα κτίρια ἀδιάγνωστου 

χαρακτῆρα625. Εἶναι τοποθετημένα σὲ οἰκοδομικὰ τετράγωνα ποὺ ὁρίζονται ἀπὸ 

σύγχρονές τους ὁδούς626. Κεραμεικὴ ἑλληνιστικῶν χρόνων βρέθηκε σὲ πολλὰ 

ἀνεσκαμμένα οικόπεδα627. 

 Ἐδῶ, ἐπίσης, ἔχουν ἀνασκαφεῖ πολλὰ ῥωμαϊκὰ κτίρια. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ 

ἑρμηνεύονται ὡς οἰκίες628, κάποια ὡς ἐργαστήρια629 καὶ ὑπάρχουν καὶ ἀρκετὰ 

ἀδιάγνωστου χαρακτήρα630. Ῥωμαϊκὰ στρώματα ποὺ περιέχουν κεραμεικὴ 

ἐντοπίζονται στὴν πλειονότητα τῶν ἀνεσκαμμένων οἰκοπέδων631. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἐδῶ ὑπῆρξε ἐγκατάσταση ἀπὸ τὴν πρωτογεωμετρικὴ ἐποχή, 

ἡ ὁποία συνεχίστηκε κατὰ τὴν γεωμετρικὴ ἐποχὴ καὶ γύρω στὸ 800 π.Φ., ὅταν οἱ 

διεσκορπισμένοι οἰκισμοὶ συγκεντρώθηκαν καὶ συγκρότησαν ἑνιαία οἰκιστικὴ 

μονάδα, ἡ θέση αὐτὴ το ῦ  Β  τμ ή μ α τ ο ς  το ῦ  ο ἰ κ ι στ ι κ ο ῦ  π υ ρ ῆ ν α  τῆ ς  π ό λε ω ς -

κ ρ ά το υ ς  Φα λκ ί δ α ς 632.  

 Σὰ εἰδώλια ποὺ ἔχουν βρεθεῖ σὲ ἀποθέτες δηλώνουν τὴν ὕπαρξη ἱερῶν, στὰ 

ὁποῖα εἶχαν ἀφιερωθεῖ καὶ κατέληξαν στοὺς ἀποθέτες μετὰ ἀπὸ κάποιο καθαρισμὸ 

ἥ καταστροφὴ τῶν ἱερῶν αὐτῶν. Ἡ κεραμεικὴ ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς  633 καὶ οἱ τοῖχοι 

ἀρχαϊκῶν καὶ κλασσικῶν κτιρίων634 ποὺ ἔχουν ἀνασκαφεῖ δηλώνουν ὅτι  ἡ περιοχὴ 

κατοικεῖται κατὰ τὴν κλασσικὴν ἐποχὴ635 καὶ συνεχίζει νὰ κατοικεῖται κατὰ τὴν 

ἑλληνιστικὴ καὶ ῥωμαϊκὴ ἐποχή636. Ἡ πώρινη, μνημειώδης θεμελίωση ποὺ μοιάζει μὲ 

θεμελίωση ναοῦ ΚΛ ἥ ΕΛ ἐποχῆς δὲν εἶναι σίγουρο ὅτι ἀνήκει σὲ ναὸ καὶ ὅχι σὲ 

κάποιο ἄλλο δημόσιο κτίριο.  

 Κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ τὸ τμῆμα αὐτὸ τοῦ οἰκισμοῦ εἶναι πολεοδομικῶς 

ὀργανωμένο σὲ οἰκοδομικὰ τετράγωνα 637, καὶ τὰ πολλὰ ἑλληνιστικά κτίρια ἔχουν 

ἀνασκαφεῖ, μεταξὺ τῶν ὁποίων πολυτελεῖς οἰκίες μὲ μωσαϊκὰ ἥ βοτσαλωτὰ 

                                                 
622 Παπαβασιλείου (1891), σελ. 609-610∙ τοῦ ἰδίου (1900), σελ. 57-66∙ βλέπε ἐπίσης Ἀνδρειωμένου (1976) καὶ 

άμψων (1986), σελ. 17 καὶ 37-40. 
623 άμψων (1976), σελ. 136-156. 
624 άμψων (1986), σελ. 17 καὶ 37-40∙ Φωρέμης (1973), σελ. 298, σχ. 4∙ Καραπασχαλίδου (1984-1985), σελ. 271-190. 
625 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 150-1∙ άμψων (1986), σελ. 17 καὶ 37-40, τοῦ ἰδίου (1976), σελ. 136-160∙ Φωρέμης 

(1973), σελ. 298, σχ. 4. 
626 άμψων (1976), σελ. 136-156. 
627 Bλέπε σημ.476 καὶ 477, καθὼς καὶ Θέμελης (1969)Α, σελ. 203-4. 
628 άμψων (1986-7), σελ. 17 καὶ 37-40∙ Ἀνδρειωμένου (1976)∙ Λιάγκουρας (19680, σελ. 233, σχ. 7∙ Φωρέμης (1973), 

σελ. 298, σχ. 4∙ AR 1958, σελ. 11. 
629 Θέμελης (1969)Α, σελ. 203, πίν. 211δ∙ άμψων (1986), σελ. 17 καὶ 37-40. 
630 άμψων (1975), σελ. 144∙ τοῦ ἰδίου (1986-7), σελ. 17 καὶ 37-40. 
631 Βλέπε σημ. 480 καὶ 482∙ Boardman (1957), 1-2, πιν. 1, 2d∙ Sackett και ἄλλοι (1966), σελ. 59. 
632 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 23-25. 
633 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 150-1∙ Blackman (1957), σελ. 1-2, πίν. 1-2d∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 59. 
634 Λιάγκουρας (1968), σελ. 233, σχ. 7∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 191-3. 
635 AR 1958, σελ. 11. 
636 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33. 
637 άμψων (1976), σελ. 136-156. 
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δάπεδα638, δείχνουν ὅτι τὸ τμῆμα αὐτὸ τοῦ οἰκισμοῦ εἶναι πυκνοκατοικημένο καὶ ὅτι 

γενικῶς ἡ πόλη διακρίνεται ἀπὸ εὐμάρεια κατὰ τὴν περίοδο αὐτήν .  

 Παρόμοια εἰκόνα παρουσιάζει ἐπίσης κατὰ τὴν τὴν ῥωμαϊκὴ ἐποχή, ὅπως 

δείχνουν τὰ πολλὰ ῥωμαϊκὰ κτίρια ποὺ ἔχουν ἀνασκαφεῖ 639, οἰκίες640 καὶ 

ἐργαστήρια641. 

 

 
Φαλκίς: πολιτικὸ κέντρο: ἑλληνιστικὴ ἐποχή. 

 

Δ21κα΄: Φαλκίς: Ἐργατικὲς Κατοικίες : 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: υνοικία Α-ΝΑ της συνοικίας Γύφτικα.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα:  Ἡ θέση κατοικήθηκε κατὰ τοὺς πρωτογεωμετρικοὺς 

χρόνους, ὅταν, ὅπως εἴδαμε, καὶ σὲ κοντινὲς συνοικίες δὲν ὑπῆρχε μία 

συγκροτημένη πόλη (ἀστικὸ  κέντρο) ,  ἀλλὰ μικροὶ  οἰκισμοὶ ἐπὶ τῶν λόφων 
                                                 
638 άμψων (1986), σελ. 17 καὶ 37-40∙ Φωρέμης (1973), σελ. 298, σχ. 4∙ Καραπασχαλίδου (1984-1985), σελ. 271-190∙ 

Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 150-1∙ άμψων (1986), σελ. 17 καὶ 37-40, τοῦ ἰδίου (1976), σελ. 136-160∙ Φωρέμης 

(1973), σελ. 298, σχ. 4. 
639 άμψων (1975), σελ. 144∙ τοῦ ἰδίου (1986-7), σελ. 17 καὶ 37-40. 
640 άμψων (1986-7), σελ. 17 καὶ 37-40∙ Ἀνδρειωμένου (1976)Α΄, σελ. 131-136∙ Λιάγκουρας (1968), σελ. 233, σχ. 7∙ 

Φωρέμης (1973), σελ. 298, σχ. 4∙ AR 1958, σελ. 11. 
641 Θέμελης (1969)Α΄, σελ. 203, πίν. 211δ∙ άμψων (1986), σελ. 17 καὶ 37-40. 
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(Ἁγ. Ἰωάννου, Γύφτικων, Ἐργατικῶν Κατοικιῶν κ.λ.π.), ἐν στοὺς πρόποδες τῶν 

λόφων αὐτῶν βρίσκονταν τὰ νεκροταφεῖα 642. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἔχει βρεθεῖ 

κεραμεικὴ μέσα σὲ μεγάλους ἀποθέτες643. 

 Κατὰ τὴν γεωμετρικὴ ἐποχὴ ἡ θέση ἐξακολούθησε νὰ κατοικεῖται καὶ μετὰ τὸ 

800 π.Φ. ἀποτέλεσε τμῆμα τῆς νέας πόλεως 644. Μέσα σὲ ἀποθέτες ἔχουν βρεθεῖ 

πολλὰ θραύσματα γεωμετρικῶν ἀγγείων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τμῆμα πώματος 

γεωμετρικῆς πυξίδας τῶν μέσων του 8ου π.Φ. αἰώνα645. Γεωμετρικὰ στρώματα ποὺ 

περιεῖχαν κεραμεικὴ ἔχουν ἀνασκαφεῖ σὲ πολλὰ οἰκόπέδα 646 τῆς συνοικίας. 

 τὴν συνοικία αὐτὴν ἔχουν βρεθεῖ καὶ λείψανα κατοικήσεως ἀρχαϊκών χρόνων, 

μεταξὺ τῶν ὁποίων τμῆμα λαβῆς μεγάλου μελανομόρφου κιονωτοῦ κρατῆρα τοῦ  6ου 

π.Φ. αἰώνα647. τὶς ἀνασκαφὲς οἰκοπέδων ἔχει βρεθεῖ ἕνας ἀρύβαλλος 7ου π.Φ. 

αἰώνα648 καὶ ἀρκετὴ ἀρχαϊκὴ κεραμεική649. 

 Κατὰ τὴν κλασσικὴ ἐποχὴ ἐδῶ ὑπῆρχαν πολλὰ κτίρια, οἰκίες, ἐνδεχομένως 

ἐργαστήρια καὶ τόποι λατρείας. ὲ οἰκίες ἀνήκουν τὰ λείψανα κτιρίων ποὺ ἔχουν 

ἀνασκαφεῖ σὲ πολλὰ οἰκόπεδα650, ἐν ὁ χαρακτήρας πολλῶν κτιρίων τῆς ἐποχῆς 

αὐτῆς παραμένει ἀδιευκρίνιστος λόγῳ τῆς μικρῆς ἐπιχώσεως καὶ τῆς κακῆς 

διατηρήσεως τῶν στρωμάτων651. ὲ ἕνα μεγαλοπρεπὲς κτίριο κλασσικῆς ἥ 

ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, πιθανῶς σὲ ναό, ἀνήκουν τὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ποὺ  

βρέθηκαν ἐντοιχισμένα σὲ πρώιμο ῥωμαϊκὸ κτίριο652. 

 τὴν συνοικία αὐτὴ ἔχουν βρεθεῖ φρέατα καὶ ἀγωγοὶ τοῦ ἀρχαίου 

ὑδραγωγείου653. Κλασσικὴ κεραμεικὴ ἔχει βρεθεῖ  σὲ πολλὰ ἀνεσκαμμένα 

οἰκόπεδα654. 

 Πολὺ πλούσια εἶναι τὰ ἑλληνιστικὰ εὑρήματα τῆς συνοικίας. Ἔχουν ἀνασκαφεῖ 

ἑλληνιστικὲς ὁδοὶ655 καὶ πολλὰ κτίρια, ἐκ τῶν ὁποίων πολλὰ ἦταν πολυτελεῖς 

οἰκίες656, κάποια ἐργαστήρια657, ἐν πολλὰ εἶναι ἀδιαγνώστου χρήσεως658. Πολλὴ 

κεραμεικὴ ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς ἔχει ἔλθει στὸ φῶς σὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ ἀνεσκαμμένα 

οἰκόπεδα659. 

                                                 
642 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σ. 23-25 καὶ Μπουκάρας (1997), σελ. 401.. 
643 Ἀνδρειωμένου (1972), σελ. 178-182. 
644 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 23-25. 
645 Ἀνδρειωμένου (1972), σελ. 178-182. 
646 άμψων (1975), σελ. 138-148∙ τοῦ ἰδίου (1986-7), σελ. 10-15 καὶ 32-37∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1991), σελ. 185. 
647 Ἀνδρειωμένου (1972), σελ. 178-182. 
648 ΑΔ 31, Φρον., σελ. 136-157∙ AR 1982-3, σελ. 11-12∙ AR 1983-4, σελ. 15-16∙ AR 1984-5, σελ. 12-14. 
649 απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 192-3. 
650 άμψων (1976)Α, σελ. 140-153∙ τοῦ ἰδίου (1986-7), σελ. 10-15 καὶ 32-37. 
651 άμψων (1973-4), σελ. 481-2∙ τοῦ ἰδίου (1975), σελ. 145-8. 
652 άμψων (1975), σελ. 138-143∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33. 
653 Ἀνδρειωμένου (1972), σελ. 178-182∙ άμψων (1976), σελ. 140-149. Βλέπε ἐπίσης περὶ τοῦ ὑδραγωγείου: BCH 

120, 3, 1996, σελ. 1294∙ ΑΔ 44, 1989, Φρον., 159-161∙ Παπαβασιλείου (1911), σελ. 241∙ τοῦ ἰδίου (1913), σελ. 213-

216∙ άμψων (1986), σελ. 17-19 καὶ 40-41∙ Παπαβασιλείου (1891), σελ. 610∙ τοῦ ιδίου (1911), σελ. 241-2∙ ΑΔ 

1982, Φρον., σελ. 174-176∙ άμψων (1976), σελ. 147 καὶ ἑξῆς∙ Tomlisnson (1995-6), σελ. 21∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1994)Α΄, σελ. 294-5∙ Παπαβασιλείου (1961), σελ. 241-2. 
654 άμψων (1976)Α, σελ. 140-149∙ άμψων (1986), σελ. 10-15 καὶ 32-40. 
655 άμψων (1986-7), σελ. 10-15 καὶ 32-40∙ άμψων (1976)Α΄, σελ. 135-160∙ τοῦ ἰδίου (1976)Β. 
656 άμψων (1973-4), σελ. 481-2, σχῆμα 10∙ Λυγγούρη (1982). 
657 απουνᾶ-ακελλαράκη (1991), σελ. 185-187 
658 άμψων (1975), σελ. 138-148. 
659 Catling (1983-4), σ. 15-16, Φρον., σελ. 135-148∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 191-2. 
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 Κατὰ τὴν πρώιμη ῥωμαϊκὴ ἐποχὴ ἐδῶ κτίσθηκαν ἐπὶ τοῦ ἑλληνιστικοῦ 

στρώματος καταστροφῆς διάφορα κτίρια, μεταξὺ τῶν ὁποίων πολλὰ ἐργαστήρια660 

καὶ ἀρκετὰ ἀδιευκρίνιστης χρήσεως661. Κεραμεικὴ πρώιμων ῥωμαϊκών χρόνων 

βρέθηκε σὲ πολλὰ ἀπὸ τὰ ἀνεσκαμένων οἰκόπεδα662. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἡ θέση κατοικήθηκε κατὰ τοὺς πρωτογεωμετρικοὺς 

χρόνους, ὅταν, ὅπως είδαμε, καὶ σὲ κοντινὲς συνοικίες δὲν ὑπῆρχε μία 

συγκροτημένη πόλις ,  ἀλλὰ μικροὶ  οἰκισμοὶ ἐπάνω στοὺς γύρω λόφους (Ἁγ. 

Ἰωάννου, Γύφτικων, Ἐργατικῶν κατοικιῶν κλπ), ἐν στοὺς πρόποδες αὐτῶν  

βρίσκονταν τὰ νεκροταφεῖα663. 

 Κατὰ τὴν γεωμετρικὴ ἐποχὴ ἡ θέση ἐξακολούθησε νὰ κατοικεῖται καὶ μετὰ τὸ 

800 π.Φ. ἀποτέλεσε τμῆμα τῆς νέας πόλεως 664. Αὐτὸ δηλώνουν οἱ ἀποθέτες ὅπου 

ἔχουν βρέθηκαν πολλὰ θραύσματα γεωμετρικῶν ἀγγείων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ 

τὸ τμῆμα πώματος γεωμετρικῆς πυξίδας των μέσων του 8ου π.Φ. αιώνα665 καὶ γενικὰ 

τὰ ἀνεσκαμμένα γεωμετρικὰ στρώματα σὲ πολλὰ οἰκόπέδα τῆς συνοικίας 666. 

 Ἡ θέση ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ τμῆμα τοῦ οἰκισμοῦ καὶ κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴ 

ἐποχή, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἀρχαϊκὴ κεραμεικὴποὺ βρέθηκε σὲ ἀνασκαφὲς 

οἰκοπέδων τῆς συνοικίας αὐτῆς667. Κατὰ τὴν κλασσικὴ ἐποχὴ ἐδῶ ὑπῆρχαν πολλὰ 

κτίρια, οἰκίες, ἐνδεχομένως ἐργαστήρια καὶ τόποι λατρείας 668. 

 Κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ ἡ συνοικία τῶν Ἐργατικῶν Κατοικιῶν ἀποτελεῖ τὴν 

ΒΑ συνέχεια τοῦ πολεοδομικοῦ ἱστοῦ 669 μὲ πολλὰ κτίρια στὰ ἀνεσκαμμάνα 

στρώματα670, πολυτελεῖς οἰκίες671 καὶ ἐργαστήρια672. Κατὰ τὴν πρώιμη ῥωμαϊκὴ ἐποχὴ 

κτίσθηκαν ἐπὶ τοῦ ἑλληνιστικοῦ στρώματος καταστροφῆς διάφορα κτίρια, μεταξὺ 

τῶν ὁποίων πολλὰ ἐργαστήρια673 καὶ ἀρκετὰ ἀδιευκρίνιστης χρήσεως674. 

                                                 
660 άμψων (1986-7), σελ. 10-15 καὶ 32-40∙ τοῦ ἰδίου (1976)Α΄, σελ. 135-160∙ τοῦ ἰδίου (1976)Β∙ τοῦ ἰδίου (1980), σελ. 

136-166∙ Καραπασχαλίδου (1981), σελ. 1987-202∙ άμψων (1973-4), σελ. 481-2∙ τοῦ ἰδίου (1975), 138-155∙ BCH 

116, 1992, σελ. 925∙ BCH 110, 1986, σελ. 733∙ ΑΑΑ 19, 1986, σελ. 27-30∙ BCH 109, σελ. 183∙ Καραπασχαλίδου 

(1990)Β΄. 
661 άμψων (1986), σελ. 10-17 καὶ 32-40∙ Καραπασχαλίδου (1985), σελ. 271-290∙ άμψων (1976)Α, σελ. 140-149∙ 

άμψων (1973-4), σελ. 480-1∙ τοῦ ἰδίου (1975), σελ. 138-143∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1991), σελ. 187∙ τῆς ἰδίας 

(1993), σελ. 191-3. 
662 AR 1983-4, σελ. 15 καὶ AR 1984, σελ. 12-14.  
663 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 23-25. 
664 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 23-25. 
665 Ἀνδρειωμένου (1972), σελ. 178-182. 
666 άμψων (1975), σελ. 138-148∙ τοῦ ἰδίου (1986-7), σελ. 10-15 καὶ 32-37∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1991), σελ. 185. 
667 Ἀνδρειωμένου (1972), σελ. 178-182∙ ΑΔ 31, Φρον., σελ. 136-157∙ AR 1982-3, σελ. 11-12∙ AR 1983-4, σελ. 15-16∙ AR 

1984-5, σελ. 12-14∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 192-3. 
668 άμψων (1976)Α΄, σελ. 140-153∙ τοῦ ἰδίου (1986-7), σελ. 10-15 καὶ 32-37. 
669 άμψων (1986-7), σελ. 10-15 καὶ 32-40∙ άμψων (1976)Α, σελ. 135-160∙ τοῦ ἰδίου (1976)Β. 
670 Catling (1983-4), σελ. 15-16, Φρον., σελ. 135-148∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 191-2∙ άμψων (1975), 

σελ. 138-148. 
671 άμψων (1973-4), σελ. 481-2, σχῆμα 10∙ Λυγγούρη (1982). 
672 απουνᾶ-ακελλαράκη (1991), σελ. 185-187 
673 άμψων (1986-7), σελ. 10-15 καὶ 32-40∙ τοῦ ἰδίου (1976)Α΄, σελ. 135-160∙ τοῦ ἰδίου (1976)Β∙ τοῦ ἰδίου (1980), σελ. 

136-166∙ Καραπασχαλίδου (1981), σελ. 1987-202∙ άμψων (1973-4), σελ. 481-2∙ τοῦ ἰδίου (1975), 138-155∙ BCH 

116, 1992, σελ. 925∙ BCH 110, 1986, σελ. 733∙ ΑΑΑ 19, 1986, σελ. 27-30∙ BCH 109, σελ. 183∙ Καραπασχαλίδου 

(1990)Β΄∙ Μπουκάρας (1997), σελ. 401. 
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Δ21κβ΄: Φαλκίς: Ὑψηλὲς Καμάρες: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: υνοικία Ν-ΝΑ τῶν Ἐργατικῶν Κατοικιῶν, ὅπου ἕνα σωζόμενο 

τμῆμα τοῦ ἑνετικοῦ ὑδραγωγείου τῆς Φαλκίδας (Negroponte), τὸ ὁποῖο ἔφερνε τὸ 

νερὸ ἀπὸ μακριά. Ἀντιστοιχεί μὲ τμῆμα τοῦ Α τμήματος τῆς ἀρχαίας πόλεως. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχει ἀνασκαφεῖ τμῆμα θεμελιώσεως ΤΓΕ κτιρίου 

κατασκευασμένης ἀπὸ ἀργοὺς λίθους ποὺ ἔφερε ὠμοπλινθοδομή. Φρονολογεῖται 

στὰ τέλη τοῦ 8ου π.Φ. αἰώνος675. Ἐδῶ βρέθηκαν καὶ τάφοι γεωμετρικῆς περιόδου ποὺ 

περιεῖχαν ἑπτὰ ἀμφορεῖς, ἕξι ἀμφορίσκους, ἕνα κάλαθο, χρυσᾶ καὶ χάλκινα 

κοσμήματα καὶ ἕνα χάλκινο ξίφος676. Γεωμετρικὰ στρώματα ἔχουν ἀνασκαφεῖ σὲ 

ἀρκετὰ οἰκόπεδα τῆς συνοικίας ὅπου ἔχουν βρεθεῖ λείψανα τοίχων καὶ ποσότητες 

κεραμεικῆς677. Ἐπίσης ἔχουν ἀνασκαφεῖ ἀρχαϊκὰ στρώματα ὅπου βρέθηκαν 

θεμελιώσεις κτιρίων καὶ κεραμεικὴ τῆς ἴδιας ἐποχῆς 678. 

 

 
Φαλκίς: Θέση Καμάρες ἥ Ὑψηλὲς Καμάρες.  

 

 τὴν συνοικία αὐτὴν ἔχουν ἀνασκαφεῖ  θεμέλια κτιρίων ὕστερης κλασσικῆς-

ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς. Ὁρισμένα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν μνημειώδη κατὰ τὴν κατασκευὴ καὶ 

τὸ μέγεθος καὶ ἑρμηνεύονται ὡς ἀνήκοντα σὲ δημόσι  α κτίρια. Ἡ κατασκευή τους 

ἦταν ἀπὸ μεγάλες πώρινες λιθοπλίνθους679.  

 Πολλὰ κτίρια ἀναγνωρίζονται ὡς λείψανα πολυτελῶν οἰκιῶν ὕστερης 

κλασσικῆς-ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς ποὺ διέθεταν ἀνδρῶνες μὲ μωσαϊκὰ  δάπεδα680. 

                                                                                                                                                                            
674 άμψων (1986), σελ. 10-17 καὶ 32-40∙ Καραπασχαλίδου (1984-1985), σελ. 271-290∙ άμψων (1976)Α΄, σελ. 140-

149∙ άμψων (1973-4), σελ. 480-1∙ τοῦ ἰδίου (1975), σελ. 138-143∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1991), σελ. 187∙ τῆς 

ἰδίας (1993), σελ. 191-3. 
675 ΑΔ 26, 1971, Φρον., σελ. 250-2 καὶ AR 1973-4. 
676 ΑΔ 50, 1995, Φρον., σελ. 314-315∙ BCH 124, 2, 2000. 
677 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 59 καὶ σημ. 73∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 174-175  καὶ σημ. 73∙ 

Θέμελης (1969)Β’, σελ. 27-8∙ Λιάγκουρας (1968), σελ. 232-4∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 199. 
678 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 59 καὶ σημ. 73∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 174-175  καὶ σημ. 73∙ 

Λιάγκουρας (1968), σελ. 232-4∙ Θέμελης (1969)Β’, σ. 27-8∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 25-26 καὶ 

29. 
679 Φωρέμης (1971), σελ. 250-260, σχ. 1∙ ΑΔ 1972, Φρον. σελ 340, σχ. 1∙ άμψων (1976)Β΄, ἀρ. 102∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1987), σελ. 210, άμψων (1986), σελ. 45-48. 
680 άμψων (1975)Β, σελ. 200, τοῦ ἰδίου (1973-4), σελ. 480∙ Καραπασχαλίδου (1982), σελ 174-176∙ Θέμελης (1967)∙ 

άμψων (1975)Α, σελ. 135-144∙ άμψων (1976)Β, ἀρ. 12, 57, 106∙ Φωρέμης (1971), σελ. 250-260, σχ. 2, 5∙ τοῦ 

ἰδίου (1973), σελ. 295, σχ. 3∙ άμψων (1976)Α΄, σελ. 135-160∙ τοῦ ἰδίου (1981)Α΄, σελ. 197-202∙ Καλλιγᾶς (1981), 

σελ. 199. 
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Ὑστεροκλασσικὴ καὶ ἑλληνιστικὴ κεραμεικὴ ἔχει βρεθεῖ ἐντὸς διαφόρων 

στρωμάτων τῆς ἐποχῆς αὐτῆς, στὴν πλειονότητα τῶν οἰκοπέδων τῆς συνοικίας τῶν 

Ὑψηλῶν Καμαρῶν681. Κάποια εἶναι ἀδιάγνωστου χαρακτήρα682. Ἀρχαῖες ὁδοί 

χώριζαν τὸ τμῆμα αὐτὸ τῆς ἀρχαίας πόλεως σὲ οἰκοδομικὰ τετράγωνα. Σμήματα 

τῶν ἀρχαίων ὁδῶν ἔχουν ἀνασκαφεῖ σὲ πολλὰ  ἀπὸ τὰ οἰκόπεδα τῆς συνοικίας τῶν 

Ὑψηλῶν Καμαρῶν683. Ἐπίσης λείψανα τοίχων μεγάλων διαστάσεων ἑρμηνεύονται 

ὡς ἀνήκοντα στὶς λιμενικὲς ἐγκαταστάσεις τοῦ ἀρχαίου λιμένα τῆς Φαλκίδας,  ὁ 

ὁποῖος ἦταν στὸν ὅρμο τοῦ Ἁγ. τεφάνου684. Ἐπίσης βρέθηκαν φρέατα καὶ ἀγωγοὶ 

νεροῦ τοῦ ἀρχαίου ὑστεροκλασσικοῦ ὑδραγωγείου τῆς πόλεως 685. 

 Ἐδῶ ἔχουν, ἐπίσης, βρεθεῖ πολλὲς ἐπιγραφὲς686, ὁρισμένες ἀπὸ τὶς ὁποῖες 

ἀφοροῦν στοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνες τῶν Ῥωμαίων, τὴν πομπὴ καὶ θυσία τῶν 

Διονυσίων687 καὶ κάποιες εἶναι ἀναθηματικὲς στὴν Ἴσιδα, τον Ὄσιρι καὶ τὸν Ἄνουβι. 

τὸ ἴδιο οἰκόπεδο ὁ Παπαβασιλείου βρῆκε ἀρχιτεκτονικὰ κατάλοιπα καὶ παχὺ  

στρώμα τέφρας καὶ ἑρμήνευσε τὸν χῶρο ὡς ἱερὸ τῶν τριῶν αὐτῶν αἰγυπτιακῶν 

θεοτήτων688. Σέλος πρέπει νὰ ἀναφέρουμε ὅτι τὸ 1982 ἀνασκάφηκαν κατεστραμμένα 

πώρινα κτίρια καὶ ἀποθέτης, ὁ ὁποῖος περιεῖχε χάλκινα εἰδώλια καὶ ἄλλα 

μεταλλικὰ ἀντικείμενα. Πρόκειται γιὰ ἀφιερώματα σὲ ἱερό689. 

 τὴν ἴδια συνοικία ἀνασκάφηκαν πολλὰ πρώιμα ῥωμαϊκὰ κτίρια, ὁρισμένα ἐκ 

τῶν ὁποίων ἦταν οἰκίες καὶ ἐργαστήρια. Σέλος, μέσα σὲ λάκκο βρέθηκε ἄγαλμα 

ῥωμαϊκῶν χρόνων690. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σὸ ΤΓ κτίριο ποὺ ἔχει ἀνασκαφεῖ μὲ τὴν συνηθισμένη γιὰ 

τὴν ἐποχὴ τοιχοδομία691 καὶ τὰ ἀνασκαφικὰ στρώματα τῆς ἴδιας μὲ αὐτὸ ἐποχῆς 692 

δείχνει ὅτι ἡ θέση βρισκόταν ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ οἰκισμοῦ στὰ τέλη τοῦ 8 ου π.Φ. 

αἰώνα. Ἐκεῖ τοποθετεῖται καὶ τὸ σύγχρονο μὲ τὸ οἰκισμὸ ΓΕ νεκροταφεῖο 693. 

 Ἡ συνοικία αὐτὴ ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ  μέρος τοῦ οἰκισμοῦ τοῦ πολιτικοῦ 

κέντρου, τῆς Φαλκίδας καὶ κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴ ἐποχή, ὅπως δείχνουν τὰ ἀρχαϊκὰ 

                                                 
681Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 59 καὶ σημ. 73∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1974), σελ. 174-175  καὶ σημ. 73∙ 

Φωρέμης (1971), σελ. 250-260, σχ. 1∙ ΑΔ 1972, Φρον. σελ 340, σχ. 1∙ άμψων (1976)Β, ἀρ. 102∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1987), σελ. 210, άμψων (1986), σελ. 45-48∙ άμψων (1975)Β, σελ. 200, τοῦ ἰδίου (1973-4), σελ. 

480∙ Καραπασχαλίδου (1982), σελ. 174-176∙ Θέμελης (1967)∙ άμψων (1975)Α, σελ. 135-144∙ άμψων (1976)Β΄, 

ἀρ. 12, 57, 106∙ Φωρέμης (1971), σελ. 250-260, σχ. 2, 5∙ τοῦ ἰδίου (1973), σελ. 295, σχ. 3∙ άμψων (1976)Α΄, σελ. 

135-160∙ τοῦ ἰδίου (1981)Α΄, σελ. 197-202∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 199∙ Σουλούπα (1980), σελ. 222-224∙ άμψων 

(1986), σελ. 48-9. 
682 Σουλούπα (1980), σελ. 222-224∙ άμψων (1986), σελ. 48-9. 
683 Καλλιγᾶς (1981), σελ. 199∙ άμψων (1986), σελ. 45-49∙ Καραπασχαλίδου (2000), σελ. 409-410. 
684 άμψων (1975)Α΄, σελ. 138-155∙ τοῦ ἰδίου (1986), σελ. 45-49∙ Καραπασχαλίδου (1978)∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1987), σελ. 210∙ ΑΔ 27, 1972, Φρον., σελ. 340∙ ΑΔ 30, 1975, Φρον., σελ. 135∙ ΑΔ 33, 1978, Φρον., σελ. 124. 
685 άμψων (1976)Α΄, σελ. 140∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1989), σελ. 159∙ άμψων (1986), σελ. 45-49. 
686 Παπαβασιλείου (1892), σελ. 623-630. 
687 Μάτσας (1899), σελ. 265-271. 
688 Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-66∙ τοῦ ἰδίου (1902), σελ. 109-110∙ τοῦ ἰδίου (1911), σελ. 83∙ IG, XII, 9, 928-929∙ 

Βρανόπουλος (1995), σελ. 165. 
689 Καραπασχαλίδου (1982), άμψων (1986), σελ. 45-8. 
690 άμψων (1986), σελ. 45-49∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 199∙ άμψων (1975), σελ. 144-145∙ ΑΔ 26, 1971, Φρον., σελ. 

250-252∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1987), σελ. 208-210. 
691 ΑΔ 26, 1971, Φρον., σελ. 250-2 καὶ AR 1973-4. 
692 Θέμελης (1969)Β’, σελ. 27-8∙ Λιάγκουρας (1968), σελ. 232-4∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 199. 
693 ΑΔ 50, 1995, Φρον., σελ. 314-315∙ BCH 124, 2, 2000. 
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κτίρια καὶ ἡ κεραμεικὴ τῆς ἴδιας ἐποχῆς694. Ἀπὸ τὸν 7ο ἕως τὸν 5ο π.Φ. αἰώνα στὴν 

Φαλκίδα κυριάρχησαν οἱ Ἱπποβόται μὲ ἀριστοκρατικὸ πολίτευμα. Κατόπιν τὸ 

πολίτευμα ἔγινε τιμοκρατικὸ καὶ μετὰ τυραννικόν. Ὁ β΄ ἀποικισμός, ὁ ὁποῖος 

ξεκίνησε τὸ γ΄ τέταρτον τοῦ 8ου π.Φ. αἰώνα συνεχίστηκε τὸν  7ο, τὸν 6ο αἰώνα, ὁ 

ποιητὴς Θέογνις ποὺ ἔζησε στὴν Φαλκίδα ἀναφέρει ὅτι κυριάρχησαν οἱ τύραννοι καὶ 

ὅτι ἐξορίστηκαν οἱ ἀγαθοί. (Ἐννοεῖ τοὺς ἀριστοκράτες).  

 τὰ τέλη τοῦ 6ου π.Φ. αἰώνα ἡ Φαλκίδα συμμαχεῖ μὲ τὴν πάρτη καὶ τὴν Βοιωτία 

καὶ συγκρούεται μὲ τὴν Ἀθήνα. Σὸ 506 π.Φ. οἱ Φαλκιδεῖς ἡττῶνται ἀπὸ τοὺς 

Ἀθηναίους, καὶ μετὰ οἱ Ἀθηναῖοι ἐγκαθιστοῦν Ἀθηναίους κληρούχους στὸ Ληλάντιο 

Πεδίο695, τὸ ὁποῖο ἀνῆκε στὴν χαλκιδικὴ ἐπικράτεια. Αὐτοὶ προφανῶς οἱ κληροῦχοι 

ἵδρυσαν τὸ «τέμενος Ἀθηναίης»696. 

 Κατὰ τὴν κλασσικὴ ἐποχὴ ἡ θέση ἀποτελεῖ σημαντικὸ τμῆμα τοῦ ἄστεως, ὅπως 

δείχνουν τὰ θεμέλια κτιρίων ὕστερης κλασσικῆς-ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς ποὺ 

ἑρμηνεύονται ὡς ἀνήκοντα σὲ δημόσια κτίρια, καθὼς καὶ τὰ λείψανα πολυτελῶν 

οἰκιῶν τῆς ἴδιας ἐποχῆς ποὺ διέθεταν ἀνδρῶνες μὲ μωσαϊκὰ δάπεδα 697. 

Ὑστεροκλασσικὴ καὶ ἑλληνιστικὴ κεραμεικὴ ἔχει βρεθεῖ ἐντὸς διαφόρων 

στρωμάτων τῆς ἐποχῆς αὐτῆς, στὴν πλειονότητα τῶν οἰκοπέδων τῆς συνοικίας τῶν 

Ὑψηλῶν Καμαρῶν698. Σὰ εὑρήματα δείχνουν τὴν ἐξαιρετικὴ ἀκμὴ τῆς Φαλκίδας κατὰ 

τὴν ΤΚΛ-ΕΛ ἐποχή. Οἱ ἀρχαῖες ὁδοί ποὺ χώριζαν τὸ τμῆμα αὐτὸ τῆς ἀρχαίας  

πόλεως σὲ οἰκοδομικὰ τετράγωνα δείχνουν ὅτι ὑπῆρχε πολεοδομικὸ σχέδιο 699. 

Ἐπίσης τὰ λείψανα τοίχων μεγάλων διαστάσεων ποὺ θεωρεῖται ὅτι ἀνῆκαν στὶς 

λιμενικὲς ἐγκαταστάσεις τοῦ ἀρχαίου λιμένα τῆς Φαλκίδας,  δείχνουν ὅτι ἡ θέση 

του ἦταν ἐδῶ, στὸν ὅρμο τοῦ Ἁγ. τεφάνου700. 

 Οἱ ἐπιγραφὲς701, ὁρισμένες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀφοροῦν στοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνες τῶν 

Ῥωμαίων, καθὼς καὶ τὴν πομπὴ καὶ τὴν θυσία τῶν Διονυσίων702 δείχνουν ὅτι τόσο τὸ 

θέατρο τοῦ Διονύσου, ὅσο καὶ τὸ στάδιο τῆς Φαλκίδας βρισκόταν σὲ αὐτὴν τὴν 

πλευρὰ τῆς πόλεως. Σὸ ἀναφερόμενο ἀπὸ τὶς ἐπιγραφὲς ἱερὸ τῶν αἰγυπτιακῶν 

θεοτήτων μπορεῖ ὄντως νὰ ταυτίζεται μὲ τὸ κτίριο καὶ τὰ κατάλοιπα τέφρας ποὺ 

                                                 
694 Λιάγκουρας (1968), σελ. 232-4∙ Θέμελης (1969)Β’, σ. 27-8∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 25-26 καὶ 29. 
695 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)BI, σελ. 25-26 καὶ 29. 
696 Βρανόπουλος (1995), σελ. 165 
697 άμψων (1975)Β, σελ. 200, τοῦ ἰδίου (1973-4), σελ. 480∙ Καραπασχαλίδου (1982), σελ 174-176∙ Θέμελης (1967)∙ 

άμψων (1975)Α, σελ. 135-144∙ άμψων (1976)Β΄, ἀρ. 12, 57, 106∙ Φωρέμης (1971), σελ. 250-260, σχ. 2, 5∙ τοῦ 

ἰδίου (1973), σελ. 295, σχ. 3∙ άμψων (1976)Α΄, σελ. 135-160∙ τοῦ ἰδίου (1981)Α΄, σελ. 197-202∙ Καλλιγᾶς (1981), 

σελ. 199. 
698 Φωρέμης (1971), σελ. 250-260, σχ. 1∙ ΑΔ 1972, Φρον. σελ 340, σχ. 1∙ άμψων (1976)Β΄, ἀρ. 102∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1987), σελ. 210, άμψων (1986), σελ. 45-48∙ άμψων (1975)Β΄, σελ. 200, τοῦ ἰδίου (1973-4), σελ. 

480∙ Καραπασχαλίδου (1982), σελ. 174-176∙ Θέμελης (1967), ΑΔ ∙άμψων (1975)Α, σελ. 135-144∙ άμψων 

(1976)Β΄, ἀρ. 12, 57, 106∙ Φωρέμης (1971), σελ. 250-260, σχ. 2, 5∙ τοῦ ἰδίου (1973), σελ. 295, σχ. 3∙ άμψων 

(1976)Α΄, σελ. 135-160∙ τοῦ ἰδίου (1981)Α΄, σελ. 197-202∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 199∙ Σουλούπα (1980), σελ. 222-

224∙ άμψων (1986), σελ. 48-9. 
699 Καλλιγᾶς (1981), σελ. 199∙ άμψων (1986), σελ. 45-49. 
700 άμψων (1975)Α΄, σελ. 138-155∙ τοῦ ἰδίου (1986), σελ. 45-49∙ Καραπασχαλίδου (1978)∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1987), σελ. 210∙ ΑΔ 27, 1972, Φρον., σελ. 340∙ ΑΔ 30, 1975, Φρον., σελ. 135∙ ΑΔ 33, 1978, Φρον., σελ. 124. 
701 Παπαβασιλείου (1892), σελ. 623-630. 
702 Μάτσας (1899), σελ. 265-271. 
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ἀνάσκαψε ὁ Παπαβασιλείου703 στὸ ἴδιο οἰκόπεδο ὅπου βρέθηκαν καὶ οἱ 

ἀναθηματικὲς στὴν Ἴσιδα, τον Ὄσιρι καὶ τὸν Ἄνουβι ἐπιγραφές704. Ὁ ἀποθέτης, 

ἐπίσης, ὁ ὁποῖος περιεῖχε χάλκινα εἰδώλια καὶ ἄλλα μεταλλικὰ ἀντικείμενα ἀνῆκε 

σὲ ἱερό705. 

 Σὰ φρέατα καὶ οἱ ἀγωγοὶ τοῦ νεροῦ τοῦ ἀρχαίου ὑστεροκλασσικοῦ ὑδραγωγείου 

δείχνουν τὸ μέγεθος αὐτοῦ τοῦ σημαντικοῦ ἔργου τῆς πόλεως706. 

 Σέλος τὰ πρώιμα ῥωμαϊκὰ κτίρια ποὺ ἀνεσκάφησαν στὴν θέση αὐτὴ  (οἰκίες καὶ 

ἐργαστήρια) καὶ τὰ ἄλλα εὑρήματα707 δείχνουν ὅτι ἡ θέση αὐτὴ στὰ ῥωμαϊκὰ χρόνια 

ἀνῆκε στὸν οἰκιστικὸ πυρήνα τῆς Φαλκίδας . 

 

Δ21κγ΄: Φαλκίς: Περιοχὴ Γηροκομείου: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Περιοχὴ Α τῶν Ὑψηλῶν Καμαρῶν κοντὰ στοὺς ΒΔ πρόποδες 

τοῦ Βαθροβουνίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀπό μπάζα στὴν περιοχὴ τοῦ Γηροκομείου περισυνελέγη 

μελαμβαφὲς σφαιρικὸ ληκύθιο καὶ παραδόθηκε708. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σὸ εὕρημα εἶναι συμπτωματικὸ καὶ μᾶλλον ἔχει ἔλθει ἀπὸ 

ἀλλοῦ. Δὲν ἔχουν προκύψει ἄλλα εὑρήματα ἀπὸ τὴν θέση αὐτήν. 

                                                 
703 Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-66∙ τοῦ ἰδίου (1902), σελ. 109-110∙ τοῦ ἰδίου (1911), σελ. 83∙ IG XII, 9, 928-929∙ 

Βρανόπουλος (1995), σελ. 165. 
704 Παπαβασιλείου (1892), σελ. 623-630∙ Μάτσας (1899), σελ. 265-271. 
705 Καραπασχαλίδου (1982), άμψων (1986), σελ. 45-8. 
706 άμψων (1976)Α΄, σελ. 140∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1989), σελ. 159∙ άμψων (1986), σελ. 45-49. 
707 άμψων (1986), σελ. 45-49∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 199∙ άμψων (1975), σελ. 144-145∙ ΑΔ 26, 1971, Φρον., σελ. 

250-252∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1987), σελ. 208-210. 
708 απουνᾶ-ακελλαράκη (1983), σελ. 151-2. 
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Φαλκίς: πολιτικὸ κέντρο: ῥωμαϊκὴ ἐποχή.  

 

Δ21κδ΄: Φαλκίς: Λόφος Καλλιμάνη: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λόφος ΝΔ του Γηροκομείου καὶ ΝΑ τῶν Ὑψηλῶν Καμαρῶν, 

παρὰ τὶς Δ παρυφὲς τοῦ Βαθροβουνίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχει ἐντοπισθεῖ διάσπαρτη σὲ ὅλο τὸν λόφο 

πρωτογεωμετρικὴ κεραμεικὴ καὶ ἔχουν ἀνασκαφεῖ τάφοι τῆς ἴδιας ἐποχῆς στοὺς 

πρόποδές του709. Κεραμεικὴ γεωμετρικῶν χρόνων ἔχει ἐντοπισθεῖ ἐπάνω στὸν λόφο 

καὶ στὶς παρυφές του710. Ἐδῶ ἔχουν ἐντοπισθεῖ διάσπαρτα ὄστρακα καὶ τάφοι 

ἀρχαϊκῶν χρόνων711. 

 Πολλὰ κτίρια κλασσικῆς καὶ ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς εἶχαν βρεθεῖ στὶς ἀρχὲς τοῦ 

20ου αἰώνα στὴ Δ κλιτὺ τοῦ λόφου, ἀλλὰ κατόπιν καταστράφηκαν712.  τὴν κορυφὴ 

τοῦ  λόφου ἔχει ἐντοπισθεῖ πλῆθος λαξευμάτων, κυρίως βαθμίδες. Πρὸς τὸ μέρος 

τοῦ Πεδίου Βολῆς (Β-ΒΔ τοῦ λόφου) ἔχουν ἐντοπισθεῖ παράλληλες ἐγχαράξεις 

                                                 
709 άμψων (1975)Α, σελ. 153-4∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 23-25. 
710 άμψων (1975)Α, σελ. 153-4∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 23-25. 
711 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 25-26∙ άμψων (1975)Α΄, σελ. 153-4∙ τοῦ ἰδίου (1986), σελ. 48-9∙ 

Παπαβασιλείου (1891), σελ. 609∙ Boardman (1957), Ι, πιν. 1-2∙ ΠΑΕ 1910, σελ. 266, ΠΑΕ 1911, σελ. 241. 
712 άμψων (1986), σελ. 45-49∙ τοῦ ἰδίου (1976)Β, ἀρ. 11, εἰκ. 22. 
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ἐπάνω στοὺς βράχους, ποὺ ἴσως μποροῦν νὰ ἑρμηνευθοῦν ὡς ἴχνη τροχῶν. 

υμπεραίνεται δηλαδὴ ὅτι Β-ΒΔ τοῦ λόφου διερχόταν ἀρχαία ὀδός713. Ἐπίσης, 

μεταξὺ τοῦ λόφου Καλλιμάνη καὶ τῶν Ὑψηλῶν Καμαρῶν, ὁ Παπαβασιλείου στὰ 

τέλη τοῦ 19ου αἰώνα εἶχε ἐντοπίσει λείψανα ἀρχαίου θεάτρου (σειράς ἑδωλίων), καὶ 

θεωρεῖται  πιθανόν λόγῳ τῆς μορφολογίας τοῦ ἐδάφους ὅτι ἡ θέση τοῦ ἀρχαίου 

θεάτρου τῆς Φαλκίδας ἦταν ἐδῶ714. 

 Ἔχουν ἀκόμη βρεθεῖ στὴ Δ κλιτὺ τοῦ λόφου λείψανα τριῶν κεραμοσκεπῶν 

τάφων ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, ποὺ περιεῖχαν θραύσματα ἑλληνιστικῶν ἀγγείων715. 

Μία ἐπιγραφὴ 4ου π.Φ. αἰώνα ἐπάνω σὲ βράχο τοῦ λόφου δηλώνει ὅτι ἐκεῖ ἦταν τὰ 

ὅρια τῆς πόλεως τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, καὶ κατὰ συνέπεια θὰ ἀνέμενε κανεὶς τὴν 

ὕπαρξη κάποιας πύλης στὸ σημεῖον αὐτό716. 

 Ἡ θέση κατοικήθηκε καὶ κατὰ τοὺς ῥωμαϊκοὺς χρόνους. Ἐδῶ ἔχει ἀνασκαφεῖ 

ῥωμαϊκὸ κτίριο717 καὶ κιβωτιόσχημοι ῥωμαϊκοὶ τάφοι718, καὶ ἔχει ἐντοπισθεῖ 

κεραμεικὴ ῥωμαϊκῶν χρόνων719. 

ΙΙΙ)Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὁ λόφος κατοικήθηκε κατὰ τὴν πρωτογεωμετρικὴ  ἐποχή, 

ὅπως δηλώνει ἡ διάσπαρτη σὲ ὅλο τὸν λόφο ΠΓ κεραμεικὴ καὶ οἱ τάφοι 

πρωτογεωμετρικῆς ἐποχῆς στοὺς πρόποδές του 720. Κατὰ τὴν γεωμετρικὴ ἐποχὴ ὁ 

λόφος ἐξακολουθεῖ νὰ κατοικεῖται, ὅπως δείχνει ἡ κεραμεικὴ γεωμετρικῶν χρόνων 

ποὺ ἔχει ἐντοπισθεῖ ἐπάνω σὲ αὐτὸν καὶ στὶς παρυφές του 721. Μετὰ τὸ 800 π.Φ., ὅταν 

ἔγινε ὁ συνοικισμός, ὁ λόφος βρισκόταν στὶς ΝΑ παρυφὲς τοῦ νέου οἰκισμοῦ. Ἐδῶ 

ἦταν καὶ τὸ Α ὅριο τῆς ἀρχαϊκῆς πόλεως  ὅπως δείχνουν τὰ διάσπαρτα ὄστρακα ποὺ 

ἔχουν ἐντοπισθεῖ καὶ οἱ τάφοι ἀρχαϊκῶν χρόνων722. 

 Σὰ κτίρια κλασσικῆς κτίρια κλασσικῆς καὶ ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς στὴ Δ κλιτὺ τοῦ 

λόφου723 δείχνουν ὅτι ἡ θέση αὐτὴ ἀνήκε στὴν κλασσικὴ καὶ ἑλληνιστικὴ πόλη. Ἡ 

σειρὰ τῶν ἑδωλίων ποὺ εἶχε ἐντοπίσει ὁ Παπαβασιλείου στὰ τέλη τοῦ 19 ου αἰώνα 

μεταξὺ τοῦ λόφου Καλλιμάνη καὶ τῶν Ὑψηλῶν Καμαρῶν, καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν 

εὕρεση τῆς ἐπιγραφῆς ποὺ ἀναφέρεται στὴν πομπὴ καὶ θυσία τῶν Διονυσίων724, 

μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ θέατρο τοῦ Διονύσου βρισκόταν στὴ 

Δ κλιτὺ τοῦ λόφου Καλλιμάνη725. Οἱ παράλληλες ἐγχαράξεις ἐπάνω στοὺς βράχους 

                                                 
713 άμψων (1975)Α, σελ. 153-4. 
714 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33∙ άμψων (1986), σελ. 45-49∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 165∙ Δίων 

Φρυσόστομος, Εὐβοϊκὸς ἥ Κυνηγός, 103-106. 
715 ΑΔ 33, 1978, Φρον., σελ. 121-124∙ BCH, 110, 1985, σελ. 733. 
716 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33. 
717 AR 1984-5, σελ. 12-14∙ ΑΔ 31, 1978, Φρον., σελ. 136-153 καὶ 156-7. 
718 Σουλούπα (1978), σελ. 121-4∙ BCH, 110, 1985, σελ. 733. 
719 άμψων (1975)Α, σελ. 153-4. 
720 άμψων (1975)Α, σελ. 153-4∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 23-25. 
721 άμψων (1975)Α, σελ. 153-4∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 23-25. 
722 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 25-26∙ άμψων (1975)Α΄, σελ. 153-4∙ τοῦ ἰδίου (1986), σελ. 48-49∙ 

Παπαβασιλείου (1891), σελ. 609∙ Boardman (1957), Ι, πιν. 1-2∙ ΠΑΕ 1910, σελ. 266, ΠΑΕ 1911, σελ. 241. 
723 άμψων (1986), σελ. 45-49∙ τοῦ ἰδίου (1976)Β, ἀρ. 11, εἰκ. 22. 
724 Μάτσας (1899), σελ. 265-271. Βλ. ἐπίσης: Χήφισμα πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀρχένου Φαρικλέους ΙG, IX, III, ἀρ. 899. 

(2ος π.Φ. αἰώνας) 
725 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33∙ άμψων (1986), σελ. 45-49∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 165∙ Δίων 

Φρυσόστομος, Εὐβοϊκὸς ἥ Κυνηγός, 103-106. 
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πρὸς τὸ μέρος τοῦ Πεδίου Βολῆς (Β-ΒΔ τοῦ λόφου) ἴσως μποροῦν νὰ ἑρμηνευθοῦν ὡς 

ἴχνη τροχῶν. υμπεραίνεται δηλαδὴ ὅτι Β-ΒΔ τοῦ λόφου διερχόταν ἀρχαία ὀδός726.. 

 Σὰ λείψανα τῶν κεραμοσκεπῶν τάφων ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς στὴ Δ κλιτὺ τοῦ 

λόφου727, ὅπως καὶ ἡ ἐπιγραφὴ 4ου π.Φ. αἰώνα ἐπάνω στὸν βράχο τοῦ λόφου δείχνουν 

ὅτι ἐκεῖ ἦταν τὰ ὅρια τῆς πόλεως τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, καὶ κατὰ συνέπεια θὰ ἀνέμενε 

κανεὶς τὴν ὕπαρξη κάποιας πύλης στὸ σημεῖον αὐτό 728, κατὰ τὴν ακελλαράκη. 

 Ἡ θέση κατοικήθηκε καὶ κατὰ τοὺς ῥωμαϊκοὺς χρόνους, ὅπως δείχνει τὸ ῥωμαϊκὸ 

κτίριον ποὺ ἔχει ἀνασκαφεῖ729, οἱ ῥωμαϊκοὶ τάφοι730 καὶ ἡ κεραμεικὴ τῆς ἴδιας 

ἐποπχῆς ποὺ ἔχει ἐντοπισθεῖ.  

 

Δ21κε΄: Φαλκίς: Περιοχὴ Ἁγ. τεφάνου, Ἀρέθουσας, Ἐργοστασίου Δάριγκ: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Περιοχὴ Β καὶ Α τοῦ ὅρμου τοῦ Ἁγ. τεφάνου, ΝΔ τοῦ λόφου 

Καλλιμάνη, κοντὰ στὶς Δ καὶ ΝΔ παρυφὲς τοῦ Βαθροβουνίου, ὅπου βρισκόταν καὶ 

μία ἀπὸ τὶς ἀκροπόλεις τῆς ἀρχαίας Φαλκίδας. τὴν περιοχὴ ὑπάρχουν τρεῖς πηγές.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν βρεθεῖ ΠΓ τάφοι λαξευμένοι στὸν βράχον 

καὶ φρέατα σύγχρονα αὐτῶν, ποὺ περιεῖχαν πρωτογεωμετρικὴ κεραμεική. 731Ἡ θέση 

κατοικήθηκε, σύμφωνα μὲ τὰ εὑρήματα, ἤδη ἀπὸ τὴν  πρωτογεωμετρικὴ ἐποχὴ 

(τάφοι λαξευμένοι στὸν  βράχον καὶ φρέατα σύγχρονα αὐτῶν ποὺ περιεῖχαν 

πρωτογεωμετρικὴ κεραμεική).732 Ἐπίσης ἔχουν ἀνασκαφεῖ τοῖχοι γεωμετρικῶν 

κτιρίων733, ἀποθέτες ποὺ περιεῖχαν γεωμετρικὴ κεραμεικὴ734 καὶ γεωμετρικοὶ 

τάφοι735. Ἔχουν ἀκόμη πρόκυψει διάσπαρτα εὑρήματα ἀρχαϊκῶν χρόνων736 καὶ βάση 

ἀφιερώματος μὲ ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ βουστροφηδὸν ἀρχαϊκῶν χρόνων737. 

 τὴν θέση θέσεως αὐτὴ ἔχουν ἀνασκαφεῖ κλασσικὰ  κτίρια738, ἀγωγοὶ καὶ 

φρέατα739 τοῦ ἀρχαίου ὑδραγωγείου, τὸ ὁποῖο διοχέτευε τὸ νερὸ τῆς πηγῆς 

Ἀρέθουσας σὲ ὅλη τὴν ἀρχαία πόλη 740, καθὼς καὶ λείψανα κτιρίων ποὺ ἔχουν 

συνδεθεῖ μὲ γνωστὰ ἀπὸ τὶς ἐπιγραφὲς καὶ τὶς φιλολογικὲς πηγὲς ἱερά. 

υγκεκριμένα, ὁ Παπαβασιλείου, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἀνασκαφῶν ποὺ 

διενήργησε μέσα στὸν κῆπο τοῦ ἐργοστασίου Β. ακελλαράκη κοντὰ στὴν πηγήν, 

βρῆκε θεμέλια κτισμάτων ποὺ  θεώρησε ὅτι πιθανῶς σχετίζονται μὲ τὸν ναὸ τῆς 

                                                 
726 άμψων (1975)Α, σελ. 153-4. 
727 ΑΔ 33, 1978, Φρον., σελ. 121-124∙ BCH, 110, 1985, σελ. 733. 
728 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33. 
729 AR 1984-5, σελ. 12-14∙ ΑΔ 31, 1978, Φρον., σελ. 136-153 καὶ 156-7. 
730 Σουλούπα (1978), σελ. 121-4∙ BCH, 110, 1985, σελ. 733. 
731 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 23-25∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 59-60. 
732 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 23-25∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 59-60. 
733 άμψων (1975)Α΄, σελ. 135-144∙ τοῦ ἰδίου (1986), σελ. 45-48. 
734 άμψων (1986), σελ. 45-48∙ Φωρέμης (1971), σελ. 262, πίν. 227 α-β∙ ΑΔ 1972, τ. 27, Φρον., σελ. 340∙ ΑΔ 33, 1978, 

Φρον., σελ. 121-124∙ BCH 110, 1986, σελ. 733. 
735 άμψων (1986), σελ. 45-48. 
736 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 151∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 25-29. 
737 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 49. 
738 Σουλούπα (1978), σελ. 121∙ άμψων (1986), σελ. 45-48∙ BCH 124, 2, 2000, 964 σελ. καὶ ἑξῆς∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33. 
739 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33∙ άμψων (1982), σελ. 174-6∙ τοῦ ἰδίου (1986), σελ. 45-48. 
740 Καραπασχαλίδου ( 2012), σελ. 53-54. 
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Ἀρέθουσας ποὺ βρισκόταν κοντά741. Κοντὰ στὴν Ἀρέθουσα, ὁ ἴδιος ἀνασκαφέας εἶχε 

βρεῖ ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ στὴν Ἄρτεμη-Εἰλείθυια, καὶ θεμέλια κτιρίου ποὺ 

θεώρησε ὅτι ἀνῆκαν στὸν ναὸ τῆς θεᾶς, ἀφοῦ ἡ ἐπιγραφὴ ὡς ἀναθηματικὴ θὰ 

ἔπρεπε νὰ βρισκόταν στὸ ἱερό της742. 

 Ἐπίσης ἐδῶ βρέθηκε ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ στὴν Ἴσιδα, τὸν Ἄνουβι καὶ τὸν 

άραπι, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὸ Β κείμενου εραπείου, τὸ ὁποῖο βρισκόταν 

κοντὰ στὶς Ὑψηλὲς Καμάρες, καὶ ἄγαλμα ἐφήβου ἑλληνιστικῶν ἥ πρώιμων 

ῥωμαϊκῶν χρόνων743. τὸ νότιο τμῆμα τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁγ. τεφάνου καὶ τοῦ 

ἐργοστασίου Δάριγκ ἔχουν ἀνασκαφεῖ   λείψανα τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ ἀρχαίου 

λιμένος. Πρόκειται περὶ ἕξι τοίχων κατασκευασμένων ἀπὸ μεγάλες λιθοπλίνθους 

πωρολίθου, καὶ χρονολογοῦνται στὸν 4ο π.Φ. αἰώνα744. 

 Κατὰ τὴν ὕστερη κλασσικὴ καὶ ἑλληνιστικὴ ἐποχή  στὴν θέση αὐτὴ κτίσθηκαν 

σημαντικὰ κτίρια, οἰκίες μὲ μωσαϊκὰ δάπεδα καὶ ἄλλα κτίρια745. Κατάλοιπα δύο 

κτιρίων ΚΛ καὶ Ελ ἐποχῆς στὴν συνοικία αὐτὴν ποὺ ἀνασκάφηκαν τὰ ἔτη 1998 -1999 

θεωρεῖται ὅτι βρίσκονταν στὴν ἀγορὰ παρὰ τὸν ὅρμο τοῦ Ἁγίου τεφάνου, δηλαδὴ 

τὴν ἀγορὰ τῆς Φαλκίδας μέχρι τὴν ἐπέκταση πρὸς Δ ἐπὶ Μ. Ἀλεξάνδρου 746. 

 ΝΑ τῆς Ἀρέθουσας, ἐπὶ τῆς ΝΔ κορυφῆς τοῦ Βαθροβουνίου, ἦταν ἡ ἀκρόπολη τῆς 

ἀρχαίας πόλεως (γιὰ τὴν ὁποία θὰ μιλήσουμε ἀμέσως μετά), ἡ ὁποία βρισκόταν στὸ 

ΝΑ ἄκρον τοῦ οἰκισμού. Κάπου ἐδῶ θὰ ἦταν καὶ τὸ  κλασσικὸ τεῖχος τῆς Φαλκίδας, 

τὸ ὁποῖο ὅριζε κάποτε τὰ ὅρια τῆς πόλεως πρὸς ΝΑ. Ἀπὸ  τὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ πρὸς 

ΝΑ ἐκτείνονταν τὰ νεκροταφεῖα τῆς ἀρχαίας πόλεως.  

 Ἕνα ἐκτεταμένο νεκροταφεῖο ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς καλύπτει ὅλη τὴν Α ἀκτὴν 

τοῦ ὅρμου τοῦ Ἁγ. τεφάνου καὶ φθάνει μέχρι τοὺς Ν πρόποδες τῆς ἀκροπόλεως. Οἱ 

τάφοι ποὺ ἀνεσκάφησαν ἐδῶ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα συνήθως εἶναι 

κεραμοσκεπεῖς747 ἥ λαξευμένοι  στὸν βράχον, ἐνίοτε ἐφοδιασμένοι μὲ λαξευτὲς 

κλίμακες ἥ περικλείονταν ἐντὸς περιβόλων. Περιεῖχαν ἀγγεῖα ὑστεροκλασσικῆ ς καὶ 

ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς κυρίως, νομίσματα, πήλινα εἰδώλια χάλκινα κάτοπτρα κ.ἄ. ὲ 

ἕνα κιβωτιόσχημο τάφο βρέθηκαν 82 χρυσᾶ ἐλάσματα  σχήματος φύλλων ἐλιᾶς,  

ποὺ ἀνήκουν σὲ στεφάνι ἀθλητῆ. Θεωρεῖται ὅτι δόθηκε στὸν νεκρὸν ἀθλητὴ ὡς 

ἔπαθλο σὲ ἀγῶνες748. 

                                                 
741 Παπαβασιλείου (1910), σελ. 61, 265-6,∙ Ἀνδρειωμένου (1966), σελ. 257, πίν. XLVIIIβ΄, XLIΦγ∙ άμψων (1986), 

τομέας κ΄.  
742 Παπαβασιλείου (1902), σελ. 41-42. 
743 Παπαβασιλείου (1894), σελ. 175-6∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 38-42. 
744 ΑΔ 42, 1987, Φρον., σελ. 207-221∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 23-25∙ BCH 117, 1993, σελ. 873. 
745 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33∙ Καλλλιγᾶς (1981), σελ. 198∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1983), 

σελ. 139∙ ΑΔ 38, 1983, Φρον., σελ. 139∙ BCH 114, 1990, σελ. 808∙ ΑΔ 39, 1984, Φρον., σελ. 119-120∙ BCH 115, 1991, 

σελ. 923. 
746 Πρόκειται γιὰ τὰ κτίρια ποὺ χωρίζει ἕνας ἀρχαῖος δρόμος στὸ οἰκόπεδο τοῦ ΚΣΕΛ, στὴν γωνία τῶν ὁδῶν 

Ἀρεθούσης καὶ τύρων. Βλ. σχετικὰ στὰ: Καραπασχαλίδου (1998), σελ. 357-358∙ τῆς ἰδίας (1999), σελ. 334-

339∙BCH, τ. 125, 2001, Φρον., σελ. 971∙ BCH, τ. 127, 2, 2003, σελ. 1022-1023∙ Καραπασχαλίδου (2012), σελ. 53-54.  
747 Καραπασχαλίδου (1999), σελ. 409-412. 
748 Παπαβασιλείου (1910), σελ. 61, 265-6∙ άμψων (1976), σελ. 140∙ ΑΑΑ 7, 1974, σελ. 27-34∙ ΑΔ 30, 1975, Φρον., 

σελ. 135-148∙ άμψων (1986), σελ. 45-48 καὶ ἑξῆς∙ Φωρέμης (1973), σελ. 295-301∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1987), σελ. 207-210∙ τῆς ἰδίας (1989), σελ. 159∙ Καραπασχαλίδου (1988-9), σελ. 111-136∙ BCH 108, 1984, σελ. 

813∙ ΑΔ 34, 1979, Φρον., σελ. 174-5∙ BCH 112, 1988, σελ. 671∙ BCH 116, 1992, Φρον., σελ. 924∙ AR 1973-4, σελ. 

681-687∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 79∙ BCH 122, 2∙ Ἀρχαιολογία τ. 63, Ἰούνιος 1997∙ ἐφημερίδα 

«Σὰ Νέα» τῆς 31ης/3ης 1997∙ Bakhuizen (1985), σελ. 58-63. Βλέπε ἐπίσης BCH 98, 1974, Φρον., σελ. 681∙ BCH 102, 
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 Ἀπὸ τὸ ἴδιο νεκροταφεῖο προέρχονται ἐπιτυμβίες στῆλες, κυρίως 4ου π.Φ. αἰώνα, 

ἐπιτύμβιες κέραμοι καὶ ἐνεπίγραφα ὦτα ἀμφορέων, καθὼς καὶ τάφοι χριστιανικῶν 

χρόνων, ὅπου ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ὑλικὰ ἀρχαίων τάφων749. Σὸ νεκροταφεῖον 

ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖται κατὰ τὴν ὑστεροκλασσικὴ περίοδο καὶ ἐξακολούθησε νὰ 

χρησιμοποιεῖται μέχρι τὴν παλαιοχριστιανικὴ ἐποχή . 

 Πρώιμα καὶ ὕστερα ῥωμαϊκὰ στρώματα ἔχουν ἀνασκαφεῖ στὴν  πλειονότητα τῶν 

οἰκοπέδων. Παλαίστρα ῥωμαϊκῶν χρόνων ἔχει ἀνασκαφεῖ  κοντὰ στὴν 

Ἀρέθουσα 750, στὸ αἴθριο τῆς ὁποίας  σώζεται μωσαϊκὸ δάπεδο μὲ παράσταση 

ἀθλητῶν καὶ παιδοτρίβη. Ἔχει ἐπίσης στὴν περιοχὴ  βρεθεῖ κεφαλὴ ἑρμαϊκῆς στήλης 

μὲ τὴν μορφὴ Διονύσου, ῥωμαϊκῶν χρόνων751. Σέλος, ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς τάφοι ἔχουν 

ἀνασκαφεῖ στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Ἁγ. τεφάνου752. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: 

 Ὁ ὅρμος τοῦ Ἁγ. τεφάνου (ὅπου καὶ ἡ ὁμώνυμη ἐκκλησία) θεωρεῖται ὅτι ἦταν ὁ 

ἀρχαῖος λιμένας τῆς Φαλκίδας. Δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰ ῥεύματα τοῦ Εὐρίπου καὶ 

πρὶν τὴν κατασκευὴ τῆς γεφύρας ἀπὸ ἐδῶ ἐξυπηρετεῖτο ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὴν 

Βοιωτία753. Ὁ Ἡρακλείδης ὁ Κρητικὸς754 καὶ ὁ Σῖτος Λίβιος755 ἀναφέρονται στὴν 

περιοχὴ καὶ τὴν ὀνομάζουν «πύλη τοῦ ἐμπορίου».  

 Ἡ ἀρχαία Φαλκίδα διέθετε πολλὲς πηγές, οἱ ὁποῖες βρίσκονταν στοὺς πρόποδες 

τοῦ Βαθροβουνίου, ὅμως τὸ νερό τους δὲν ἦταν πόσιμο. Ἀντιθέτως, ἡ πηγὴ τῆς 

Ἀρέθουσας, ἅν καὶ κοντὰ στὴν θάλασσα ἔχει ἐξαιρετικῆς ποιότητας πόσιμο νερό, 

καὶ ἀποτελεοῦσε τὴν βασικὴ πηγὴ ὑδρεύσεως τῆς πόλεως καθ’ ὅλη τὴν ἀρχαιότητα. 

Ἡ πηγὴ Ἀρεθούσα, ἀφιερωμένη στὴν ὁμώνυμη Νύμφη, ἀναφέρεται ἀπὸ τοὺς 

σχολιαστὲς τοῦ Ὁμήρου, τὸν Εὐριπίδη756 καὶ τὸν Ἡρακλείδη τὸν Κρητικό757. Ὁ Σῖτος 

Λίβιος ἀναφέρεται καὶ στὴν ἀρχαίαν ἀγορά, ἡ ὁποία βρισκόταν στὸ  κέντρο τῆς 

πόλεως, πλησίον τοῦ λιμένος. Ἐκεῖ βρισκόταν ὁ τάφος τοῦ ἥρωα Κλεομάχου ἀπὸ τὰ 

Υάρσαλα, ὁ ὁποῖος βοήθησε τοὺς Φαλκιδεῖς στὸν Ληλάντιο Πόλεμο, καὶ ἡ ἐπιγραφὴ 

τῶν Ἀγορανόμων758. 

 Ἡ θέση κατοικήθηκε, σύμφωνα μὲ τὰ εὑρήματα, ἤδη ἀπὸ τὴν πρωτογεωμετρικὴ 

ἐποχὴ.  ὲ αὐτὴ τὴν θέση κατοικοῦσε, ὅπως φαίνε ται κάποιο γένος κατὰ τὴν 

ΠΓ ἐποχή, καὶ  γύρω ἀπὸ τὸ οἰκισμὸ θὰ ἔθαβαν τοὺς νεκρούς τους.  Κατὰ τὴν 

                                                                                                                                                                            
1978, Φρον., σελ. 731∙ Καραπασχαλίδου Ἀ., Πρακτικὰ συνεδρίου Ἡ Πόλη τῆς Φαλκίδας, 24-27 επτεμβρίου 

1987, ἐκδ. 1990, σελ. 71-6 καὶ BCH 116, 1992, Φρον., σελ. 924∙ AR 1983-4, σελ. 15-16 περὶ νεκροταφείου ἐν 

γένει. 
749 Παπαβασιλείου (1901), σελ. 91-92 καὶ 95-98∙ ΑΕ 1902, σελ. 42∙ Παπαβασιλείου (1903), σελ. 36-39∙ τοῦ ἰδίου 

(1911), σελ. 83∙ Καραπασχαλίδου (1988-9), σελ. 111-136∙ Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-66. 
750 Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-66∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 162 καὶ 139∙ Παπαβασιλείου (1902), σελ. 29-40∙ 

Καλλιπολίτης-Πετράκος (1963), σελ. 122-123∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 38-40. 
751 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 49. 
752 Σουλούπα (1979), σελ. 175∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α΄, σελ. 294. 
753 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33∙ Bakhuizen (1985), σελ. 54-58. 
754 Ἡρακλείδης ὁ Κρής, Ι, 29. 
755 Titus Livius, Ab Urbe condita, XXXV, 46, 4: 

rex ad Salganea castris positis navibus ipse cumprincipibus Aetolorum Euripum traiecit, et, cum haud proculportu egressu

s esset, magistratus quoque Chalcidensium etprincipes ante portam processerunt. pauci utrimque adcolloquium congressi s

unt. 
756 Εὐριπίδης, Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι, στ. 168-170. 
757 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33∙ Bakhuizen (1985), σελ. 54-58. 
758 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 38-40∙ Bakhuizen (1985), σελ. 84-91. 
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ΓΕ ἐποχὴ ἡ θέση θὰ ἀνῆκε στὸν οἰκισμό, ὅπως δείχνουν τὰ γεωμετρικὰ στρώματα 759 

καὶ κτίρια760 ποὺ ἔχουν ἀνασκαφεῖ, καὶ μετὰ τὸν συνοικισμὸ τοῦ 8 ου π.Φ. αἰώνα θὰ 

ἀνῆκε στὸ πολιτικὸ κέντρο τῆς πόλεως-κράτους Φαλκίδας. Οἱ γεωμετρικοὶ τάφοι 761 

ποὺ βρέθηκαν θὰ βρίσκονταν στὰ ὅρια τοῦ οἰκισμοῦ.  

Ἐπίσης ἔχουν ἀνασκαφεῖ τοῖχοι γεωμετρικῶν κτιρίων, ἀποθέτες ποὺ περιεῖχαν 

γεωμετρικὴ κεραμεικὴ καὶ γεωμετρικοὶ τάφοι.  

 Σὰ διάσπαρτα εὑρήματα ἀρχαϊκῶν χρόνων762 καὶ βάση ἀφιερώματος μὲ 

ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ βουστροφηδὸν ἐπίσης ἀρχαϊκῶν χρόνων763 δείχνουν ὅτι ἡ 

θέση ἀνῆκε στὸν οἰκισμὸ τῆς Φαλκίδας τῆς ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς καὶ περιελάμβανε 

κάποιο ἱερό, στὸ ὁποῖο εἶχε ἀφιερωθεῖ τὸ ἀνάθημα  γιὰ τὸ ὁποῖο μᾶς πληροφορεῖ ἡ 

ἐπιγραφή. 

 Ἡ θέση τῆς Ἀρέθουσας βρισκόταν μέσα στὰ ὅρια τοῦ οἰκισμοῦ τῆς κλασσικῆς 

Φαλκίδας, ὅπως δείχνουν τὰ κλασσικὰ κτίρια 764 ποὺ ἔχουν ἀνασκαφεῖ.  Ἀπὸ ἐδῶ 

ξεκινοῦσε τὸ ἀρχαῖο ὑδραγωγεῖο765, στὸ ὁποῖο ἀνήκουν οἱ ἀγωγοὶ καὶ τὰ φρέατα766 

ποὺ ἔχουν ἔρθει στὸ φῶς κατὰ τὶς ἀνασκαφές. τὴν θέση θέσεως αὐτὴ ἔχουν 

ἀνασκαφεῖ κλασσικὰ κτίρια, τοῦ ἀρχαίου ὑδραγωγείου, τὸ ὁποῖο διοχέτευε τὸ νερὸ 

τῆς πηγῆς Ἀρέθουσας σὲ ὅλη τὴν ἀρχαία πόλη.  

 Λείψανα κτιρίων ποὺ ἔχουν βρεθεῖ ἔχουν συνδεθεῖ μὲ γνωστὰ ἀπὸ τὶς ἐπιγραφὲς 

καὶ τὶς φιλολογικὲς πηγὲς ἱερά. Σὰ θεμέλια κτισμάτων ποὺ ἀνέσκαψε ὁ 

Παπαβασιλείου μέσα στὸν κῆπο τοῦ ἐργοστασίου Β. ακελλαράκη, τὸ ὁποῖο 

βρίσκεται κοντὰ στὴν πηγή, μπορεῖ πράγματι νὰ σχετίζονται μὲ τὸν ναὸ τῆς 

νύμφης Ἀρέθουσας, ὅπως ὑπέθεσε ὁ ἀνασκαφέας767. Ἐπίσης τὸ ἀρχαῖο κτίριο ποὺ ὁ 

ἴδιος ἀνασκαφέας ἀνέσκαψε κοντὰ στὴν Ἀρέθουσα καὶ βρῆκε ἀναθηματικὴ 

ἐπιγραφὴ στὴν Ἄρτεμη-Εἰλείθυια, μπορεῖ ὄντως νὰ ἀνῆκαν στὸν ναὸ τῆς θεᾶς, ἀφοῦ 

ἡ ἐπιγραφὴ ὡς ἀναθηματικὴ θὰ ἔπρεπε νὰ βρισκόταν στὸ ἱερό της 768. 

 Ἡ ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ στὴν Ἴσιδα, τὸν Ἄνουβι καὶ τὸν Σάραπι, προέρχεται 

ἀπὸ τὸ Β κείμενο εραπεῖο τῆς Φαλκίδας, τὸ ὁποῖο βρισκόταν κοντὰ στὶς Ὑψηλὲς 

Καμάρες769.  

 Οἱ κατασκευασμένοι ἀπὸ μεγάλες λιθοπλίνθους πωρολίθου τοῖχοι ποὺ 

ἀνεσκάφησαν στὸ νότιο τμῆμα τῆς περιοχῆς τοῦ Ἁγ. τεφάνου καὶ τοῦ ἐργοστασίου 

Δάριγκ χρονολογοῦνται στὸν 4ο π.Φ. αἰώνα770, πιθανῶς ἀποτελοῦν λείψανα τῶν 

ἐγκαταστάσεων τοῦ ἀρχαίου λιμένος  τῆς Φαλκίδας. Κάπου ἐδῶ θὰ ἦταν καὶ τὸ 

                                                 
759 άμψων (1986), σελ. 45-48∙ Φωρέμης (1971), σελ. 262, πίν. 227 α-β∙ ΑΔ 1972, τ. 27, Φρον., σελ. 340∙ ΑΔ 33, 1978, 

Φρον., σελ. 121-124∙ BCH 110, 1986, σελ. 733. 
760 άμψων (1975)Α, σελ. 135-144∙ τοῦ ἰδίου (1986), σελ. 45-48. 
761 άμψων (1986), σελ. 45-48. 
762 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 151∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 25-29. 
763 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 49. 
764 Σουλούπα (1978), σελ. 121∙ άμψων (1986), σελ. 45-48∙ BCH 124, 2, 2000, 964 σελ. καὶ ἑξῆς∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33. 
765 Καραπασχαλίδου (2012), σελ. 53 
766 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33∙ άμψων (1982), σελ. 174-6∙ τοῦ ἰδίου (1986), σελ. 45-48. 
767 Παπαβασιλείου (1910), σελ. 61, 265-6,∙ Ἀνδρειωμένου (1966), σελ. 257, πίν. XLVIIIβ΄, XLIΦγ∙ άμψων (1986), 

τομέας κ΄.  
768 Παπαβασιλείου (1902), σελ. 41-42. 
769 Παπαβασιλείου (1909), σελ. 206-268∙ Philippson (1951), σελ. 602, σημ. 2 καὶ σ. 721, σημ. 2a∙ Sackett καὶ ἄλλοι 

(1966), σελ. 59∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 59. 
770 ΑΔ 42, 1987, Φρον., σελ. 207-221∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 23-25∙ BCH 117, 1993, σελ. 873. 
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κλασσικὸ τεῖχος τῆς Φαλκίδας, τὸ ὁποῖο ὅριζε κάποτε τὰ ὅρια τῆς πόλεως πρὸς ΝΑ. 

Ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ πρὸς ΝΑ ἐκτείνονταν τὰ νεκροταφεῖα τῆς ἀρχαίας πόλεως.  

 Κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχή, ἡ θέση αὐτὴ ἦταν μία σημαντικὴ συνοικία τῆς 

ἀρχαίας πόλεως, ὅπως διαπιστώνουμε ἀπὸ τὶς οἰκίες μὲ μωσαϊκὰ δάπεδα καὶ τὰ 

ἄλλα κτίρια ποὺ κτίσθηκαν ἐδῶ771. ΝΑ τῆς Ἀρέθουσας, ἐπὶ τῆς ΝΔ κορυφῆς τοῦ 

Βαθροβουνίου, ἦταν ἡ ἀκρόπολη τῆς ἀρχαίας πόλεως (γιὰ τὴν ὁποία θὰ μιλήσουμε 

ἀμέσως μετά), ἡ ὁποία βρισκόταν στὸ ΝΑ ἄκρον τοῦ οἰκισμού. Ἡ θέση δὲν ἄλλαξε 

χρήση κατὰ τὰ ῥωμαϊκὰ χρόνια, ὅπως δηλώνουν τὰ πρώιμα καὶ ὕστερα ῥωμαϊκὰ 

στρώματα772 ἔχουν ἀνασκαφεῖ στὴν πλειονότητα τῶν οἰκοπέδων 773. Ἡ παλαίστρα 

ῥωμαϊκῶν χρόνων ποὺ ἀνασκάφηκε κοντὰ στὴν Ἀρέθουσα  καὶ διαθέτει τὸ 

μωσαϊκὸ δάπεδο μὲ παράσταση ἀθλητῶν καὶ παιδοτρίβη 774 δείχνει τὴν ἀκμὴ τῆς 

πόλεως κατὰ τὴν ἐποχὴ αὐτή.  

 Κατὰ μῆκος τῆς παραλίας τοῦ Ἁγ. τεφάνου ἦταν λαξευμένος στὴν βάση τῶν 

βράχων ὁ ἀρχαῖος δρόμος ποὺ ὁδηγοῦσε Α πρὸς Ἐρέτρια. Σὰ λείψανά του σώζονταν 

κατὰ τὸν 19ο αἰώνα775. Σὸ ἐκτεταμένο νεκροταφεῖο ἑκατέρωθεν τοῦ δρόμου, 

ὑστεροκλασσικῆς-ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, ἐκτείνεται σὲ ὅλη τὴν Α ἀκτὴν τοῦ ὅρμου 

τοῦ Ἁγ. τεφάνου καὶ φθάνει μέχρι τοὺς Ν πρόποδες τῆς ἀκροπόλεως. 776 Σὸ 

νεκροταφεῖο ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖται κατὰ τὴν ὑστεροκλασσικὴ περίοδο καὶ 

ἐξακολούθησε νὰ χρησιμοποιεῖται μέχρι τὴν παλαιοχριστιανικὴ ἐποχή 777. 

 

Δ21κστ΄: Φαλκίς: Βαθροβούνι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Σὸ Βαθροβούνι εἶναι τὸ βραχῶδες γυμνὸ βουνὸ ποὺ βρίσκεται 

Α-ΝΑ τῆς Φαλκίδας. Διαθέτει δύο κορυφές. Ἡ μία εἶναι πρὸς τὸ ΒΑ τμῆμα του, Β τῆς 

ὁποίας βρίσκονται οἱ θέσεις Δύο Δέντρα καὶ Σρεῖς Καμάρες. τὰ Δ αὐτῆς βρίσκεται 

τὸ Πεδίο Βολῆς. Ἡ ἄλλη κορυφὴ βρίσκεται στὸ ΝΔ τμῆμα του, κεῖται δηλαδὴ ΝΑ τῆς 

ἀρχαίας πόλεως, κοντὰ στὴν Α ἀκτὴ τοῦ ὅρμου τοῦ Ἁγ. τεφάνου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἡ ΝΔ κορυφὴ τοῦ Βαθροβουνίου ὀχυρώθηκε κατὰ τοὺς 

κλασσικοὺς χρόνους καὶ τὰ τείχη της ἐπισκευάσθηκαν τὸν 3ο π.Φ. Ὁ Παπαβασιλείου 

                                                 
771 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33∙ Καλλλιγᾶς (1981), σελ. 198∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1983), 

σελ. 139∙ ΑΔ 38, 1983, Φρον., σελ. 139∙ BCH 114, 1990, σελ. 808∙ ΑΔ 39, 1984, Φρον., σελ. 119-120∙ BCH 115, 1991, 

σελ. 923. 
772 Παπαβασιλείου (1894), σελ. 175-6∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 38-42. 
773 απουνά-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 49. 
774 Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-66∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 162 καὶ 139∙ Παπαβασιλείου (1902), σελ. 29-40∙ 

Καλλιπολίτης-Πετράκος (1963), σελ. 122-123∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 38-40. 
775 ΕΕ, τ. 1, σελ. 87-88. 
776 Παπαβασιλείου (1910), σελ. 61, 265-6∙ άμψων (1976), σελ. 140∙ ΑΑΑ 7, 1974, σελ. 27-34∙ ΑΔ 30, 1975, Φρον., 

σελ. 135-148∙ άμψων (1986), σελ. 45-48 καὶ ἑξῆς∙ Φωρέμης (1973), σελ. 295-301∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1987), σελ. 207-210∙ τῆς ἰδίας (1989), σελ. 159∙ Καραπασχαλίδου (1988-9), σελ. 111-136∙ BCH 108, 1984, σελ. 

813∙ ΑΔ 34, 1979, Φρον., σελ. 174-5∙ BCH 112, 1988, σελ. 671∙ BCH 116, 1992, Φρον., σελ. 924∙ AR 1973-4, σελ. 

681-687∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 79∙ BCH 122, 2∙ Ἀρχαιολογία τ. 63, Ἰούνιος 1997∙ ἐφημερίδα 

«Τὰ Νέα» τῆς 31ης/3ης 1997∙ Bakhuizen (1985), σελ. 58-63. Βλέπε ἐπίσης BCH 98, 1974, Φρον., σελ. 681∙ BCH 102, 

1978, Φρον., σελ. 731∙ Καραπασχαλίδου Ἀ., Πρακτικὰ συνεδρίου Ἡ Πόλη τῆς Φαλκίδας, 24-27 επτεμβρίου 

1987, ἐκδ. 1990, σελ. 71-6 καὶ BCH 116, 1992, Φρον., σελ. 924∙ AR 1983-4, σελ. 15-16 περὶ νεκροταφείου ἐν 

γένει. Βλέπε ἐπίσης Παπαβασιλείου (1901), σελ. 91-92 καὶ 95-98∙ ΑΕ 1902, σελ. 42∙ Παπαβασιλείου (1903), 

σελ. 36-39∙ τοῦ ἰδίου (1911), σελ. 83∙ Καραπασχαλίδου (1988-9), σελ. 111-136∙ Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-

66. 
777 Σουλούπα (1979), σελ. 175∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α΄, σελ. 294. 
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πρῶτος ἀποκάλυψε ἐπάνω στὴν κορυφὴ  αὐτὴ τοῦ Βαθροβουνίου τμῆμα 

ὀχυρωματικοῦ τείχους μὲ δεκαοκτὼ πύργους. Εἶχε σχέση μὲ τὴν Ἀρέθουσαν, ἡ 

ὁποία θὰ ἐφοδίαζε τὴν πόλη σὲ περίπτωση πολιορκίας. Σὸ μεγαλύτερον μέρος τῶν 

τειχῶν χρονολογεῖται στὸν 3ο αἰώνα καὶ διακρίνεται ἡ κλασσικὴ φάση  του.  

 τὴν κορυφὴ τῆς ἀκροπόλεως βρέθηκαν τεμάχια ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν καὶ 

ἐπιτύμβιες στῆλες, καὶ πλησίον αὐτῶν ἀνασκάφηκαν θεμέλια κυκλικοῦ 

οἰκοδομήματος778. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σὸ Βαθροβούνι εἶναι μία ἀπὸ τὶς φυσικὰ ὀχυρὲς θέσεις τῆς 

Φαλκίδας (λόφος τοῦ Βελῆ-Μπαμπᾶ, λόφος Καλλιμάνη) καὶ μάλιστα ἡ πιὸ ὀχυρὴ ἀπὸ 

αὐτές. Γνωρίζουμε ἀπὸ τὶς φιλολογικὲς πηγὲς ὅτι ἐπὶ Μ. Ἀλεξάνδρου ὀχυρώθηκε ὁ 

Κάνηθος779 καὶ ὁ Εὔριπος780, καὶ ἀπὸ τὰ εὑρήματα ὅτι ἡ Φαλκίδα κατὰ τὸν 4ο καὶ ἰδίως 

κατὰ τὸν 3ο αἰώνα π.Φ. ἐπεκτείνεται πρὸς τὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγ. τεφάνου. Σὸν 3 ο π.Φ. 

αἰώνα κάλυπτε ἔκταση 70 σταδίων781. Θὰ μπορούσαμε νὰ δεχθοῦμε τὴν ἄποψη 

ταύτισης τοῦ Bakhuizen, ὁ ὁποῖος ταυτίζει τὸν λόφο τοῦ Βελῆ-Μπαμπᾶ μὲ τὸν 

ἀρχαῖο Κάνηθο782, ἀφοῦ καὶ φυσικὰ ὀχυρὸς λόφος εἶναι, καὶ κοντὰ στὸν οἰκιστικὸ 

πυρῆνα τῆς ΚΛ Φαλκίδας βρίσκεται, ὁπότε θὰ μποροῦσε νὰ συνδεθεῖ μὲ τὸ τεῖχος 

τῆς πόλεως καὶ τὸ λιμάνι. Ἐπίσης τὰ ΚΛ-ΕΛ εὑρήματα δείχνουν ὅτι τότε 

κατοικήθηκε ὁ λόφος γιὰ πρώτη φορά. 

 Ὅμως τὸ Βαθροβούνι ἔχει περισσότερα πλεονεκτήματα  ἀπὸ τὸν λόφο τοῦ Βελῆ-

Μπαμπᾶ. Κατ’ ἀρχὰς εἶναι κατὰ πολὺ ψηλότερο καὶ τὸ πλάτωμα στὴν  ΝΔ κορυφή 

του εἶναι ἀσύγκριτα πλατύτερο, σὲ ἐμβαδὸ περίπου τὸ ¼ τῆς Φαλκίδας τῶν 

κλασσικῶν χρόνων. Δεύτερον, βρισκόταν ἀκριβῶς ἀπὸ πάνω καὶ ἤλεγχε τὴν πηγὴ 

Ἀρέθουσα καὶ τὸ λιμάνι. Σρίτον, ἥλεγχε τὸ στενὸ πέρασμα ΝΔ ποὺ ὁδηγοῦσε στὴν 

Φαλκίδα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐρέτριας καὶ τὴν κοιλάδα τῆς Καλογρίτσας ΒΑ , 

δηλαδὴ ἀπὸ τὴν πίσω πλευρά. 

 Ἑπομένως μὲ τὴν ὀχύρωση τοῦ Εὐρίπου, δηλαδὴ μὲ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ ΤΚΛ φρουρίου 

στὸν λόφο τοῦ Καρᾶ-Μπαμπᾶ καὶ τῆς ἀπέναντι ὀχυρώσεως τῆς προεκτάσεως τῆς πόλεως 

ἐλεγχόταν ὁ πορθμὸς τοῦ Εὐρίπου, ἐν μὲ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ φρουρίου στὸν Κάνηθον, 

δηλαδὴ στὸ Βαθροβούνι, προστατευόταν ἄμεσα ἡ πόλη, τὸ λιμάνι, ἡ πηγὴ τῆς Ἀρέθουσας 

καὶ ἡ χερσαία πρόσβαση ποὺ ὁδηγοῦσε ἀπὸ  ΝΑ πρὸς τὴν Φαλκίδα. Ἄρα μᾶλλον πρέπει νὰ 

θεωρήσουμε πολὺ πιὸ πιθανὴ τὴν ταύτηση τοῦ Κανήθου μὲ τὸ Βαθροβούνι. 

 Ὡστόσο, θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ ἀναρωτηθεῖ, ἀφοῦ τὸ Βαθροβούνι συγκέντρωνε τόσα 

πλεονεκτήματα, γιατὶ οἱ Φαλκιδεῖς δὲν τὸ εἶχαν ὀχυρώσει ἐνωρίτερα; Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ 

Φαλκίδα συγκροτήθηκε σὲ πόλη-κράτος, καὶ μάλιστα ἀφοῦ ἐνεπλάκη σὲ πόλεμο μὲ τὴν 

ἰσχυρὴ γείτονα πόλη, τὴν Ἐρέτρια, θὰ χρειαζόταν ἕνα τεῖχος ποὺ νὰ προστατεύει τὸν 

οἰκισμὸ τοῦ πολιτικοῦ κέντρου. Παράλληλο ὀχυρωματικὸ ἔργο ἔχουμε στὴν μύρνη, τεῖχος 

δηλαδὴ ποὺ προστάτευε τὸν οἰκισμὸ ἀπὸ ντόπιους γειτονικοὺς μὴ ἑλληνικοὺς λαοὺς τῆς Μ. 

Ἀσίας καὶ τὶς ἑλληνικὲς πόλεις τῆς Ἰωνίας. τὴν Ἐρέτρια μάλιστα (ἀνασκαφὴ Θέμελη καὶ 

                                                 
778 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 681∙ Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 151∙ ΑΔ 23, Μελέται, σελ. 142. 
779 Latte, RE, λ. Κάνηθος, σ. 1866-1867. 
780 τράβων, Γεωγραφικά, Φ, 8, 447C. 
781 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 59∙ Θεοχάρης (1959), σελ. 282, 308∙ IG XII, 9, σελ. 165∙ Παπαβασιλείου (1891), 

σελ. 607∙ Philippson (1951), σελ. 605, 694∙ Walter, ΑΑ 1942, σελ. 140∙ Πετράκος (1960), σελ. 150∙ ΑΔ 31, 1976, 

Φρον. σελ. 136-157∙ BCH 109, 1985, σελ. 832∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-38∙ Bakhuizen (1985), 

σελ. 35-39. 
782 Bakhuizen (1985)∙ άμψων (1986), σελ. 44-45∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-33. 
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παρακείμενα οἰκόπεδα) στὸ τέλος τοῦ 8ου π.Φ. αἰώνα κτίζεται ἕνας ἰσχυρὸς ἀναλημματικὸς 

τεῖχος, τόσο ἰσχυρός, ποὺ θεωρεῖται ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει ὑψηλὴ ἀνωδομὴ καὶ νὰ 

λειτουργεῖ ταυτοχρόνως ὡς ὀχυρωματικὸ τεῖχος783. 

 Υαίνεται λογικὸ νὰ διέθετε ἡ ΓΕ Φαλκίδα κάποιο τεῖχος καὶ θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει 

ὀχυρώσει ὡς ἀκρόπολη μία φυσικὰ ὀχυρὴ θέση κοντὰ στὸν οἰκισμό, ὅπως ὁ λόφος 

Καλλιμάνη, ἥ ὁ λόφος τοῦ Βελῆ-Μπαμπᾶ. Καὶ στοὺς δύο ἔχουμε ΓΕ εὑρήματα (κεραμεικὴ 

κυρίως) ποὺ πιστοποιοῦν τὴν κατάληψη τοῦ χώρου. Ἄλλωστε μπορεῖ ὁ Ληλάντιος πόλεμος 

νὰ διήρκεσε ἑκατὸ χρόνια, ὅμως ἡ καταστροφὴ τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Ξηροπόλεως τοῦ 

Λευκαντίου συνέβη λίγο πρὶν τὸ 700 π.Φ., τὰ πρῶτα χρόνια δηλαδὴ τοῦ πολέμου. Ἡ θέση 

αὐτὴ μᾶλλον ἀνῆκε στὴν Ἐρέτρια, διότι εἶναι πολὺ κοντὰ στὴν Φαλκίδα, ἀλλὰ μετὰ τὴν 

καταστροφή της δὲν ξανακτίζεται. Σὸ πιὸ πιθανὸ μάλιστα, ὅπως θὰ δοῦμε καὶ παρακάτω, 

εἶναι ὅτι ὁ οἰκισμὸς τῆς Ξηροπόλεως μὲ τὴν μακραίωνη ἱστορία του ποὺ παραπέμπει σὲ 

γνωστὴ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα πόλη, πιθανότατα ταυτίζεται μὲ τὸ πολιτικὸ κέντρο τῆς 

Ἐρέτριας. Ἔτσι οὐσιαστικὰ ἡ Φαλκίδα, ἅν κατέστρεψε τὸ πολιτικὸ κέντρο τῆς ἀντίπαλης 

πόλης καὶ αὐτὸ μετακινήθηκε 15 χιλιόμετρα Α, στὴν θέση τῆς ἀρχαϊκῆς καὶ κλασσικῆς 

Ἐρέτριας, οὐσιαστικὰ δὲν πρόλαβε νὰ ἀπειληθεῖ, ἀφοῦ κυριάρχησε στὸν χῶρο γύρω της. ὲ 

αὐτὴν τὴν ὑπόθεση συνηγορεῖ καὶ ἡ χρήση γιὰ πολὺ σύντομο χρονικὸ διάστημα τοῦ 

φρουρίου τῶν Υύλλων στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ Λήλαντα, τὸ ὁποῖο ταυτόχρονα μὲ τὴν 

καταστροφὴ τοῦ Λευκαντίου ἐγκαταλείπεται. Αὐτὸ τὸ μεθοριακὸ φρούριο τῆς Ἐρετρικῆς, ἡ 

ὁποία ἔφθανε στὰ τέλη τοῦ 8ου π.Φ. αἰώνα μέχρι τὸν Λήλαντα ποταμό, μετὰ τὴν 

καταστροφὴ τοῦ πολιτικοῦ κέντρου τῆς Ἐρέτριας, δηλαδὴ τοῦ οἰκισμοῦ τῆς Ξηροπόλεως, 

καὶ τὴν ματαφορά του, ἐγκαταλείπεται ἀπὸ τοὺς Ἐρετριεῖς, ἐν οἱ Φαλκιδεῖς δὲν τὸ 

χρησιμοποιοῦν γιατὶ φαίνεται ὅτι κυριαρχοῦν γενικὰ στὰ ἐδάφη Α τοῦ Λήλαντα σὲ ἀρκετὴ 

ἀπόσταση, τέτοια ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς συνοριακὸ ὀχυρό. Ὡς τέτοιο 

θὰ εἶχαν ἐπιλέξει ἄλλη φυσικὰ ὀχυρὴ θέση ἀνατολικότερα. 

 Ἡ ἀρχαϊκὴ καὶ κλασσικὴ ἀκρόπολη τῆς Φαλκίδας θὰ μποροῦσε ἐπίσης νὰ ταυτισθεῖ μὲ 

τὸν λόφο Καλλιμάνη ἥ τὸν λόφο τοῦ Βελῆ-Μπαμπᾶ λόγῳ φυσικῆς ὀχυρότητας, ἐγκύτητας 

στὸν οἰκισμὸ καὶ εὑρημάτων ποὺ πιστοποιοῦν τὴν κατάληψη τοῦ χώρου, ἅν καὶ δὲν ἔχουν 

βρεθεῖ θεμελιώσεις τείχους, ἥ δὲν ἔχει ταυτισθεῖ μὲ ἀσφάλεια ἀρχαῖος τοῖχος μὲ 

ὀχυρωματικὸ τεῖχος. τὰ χρόνια τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου ὀχυρώθηκε ὁ Κάνηθος, φυσικὰ ὀχυρὴ 

θέση ποὺ δὲν βρίσκεται στὴν πλευρὰ τοῦ Εὐρίπου, καὶ μπορεῖ νὰ ταυτισθεῖ γιὰ τοὺς λόγους 

ποὺ εἴπαμε πιὸ πάνω μὲ τὸ Βαθροβούνι. 

 Ἔτσι ἡ ἑλληνιστικὴ καὶ ῥωμαϊκὴ Φαλκίδα περιελάμβανε στὰ ὅριά της τὸν παλαιὸ 

οἰκιστικὸ πυρῆνα (Ἅγιος Ἰωάννης, Δέλτα, Πειραϊκὴ-Πατραϊκή, Γύφτικα, Ἐρατικὲς 

Κατοικίες, μὲ τὴν ἀρχαία ἀκρόπολή της, δηλαδὴ τὸν λόφο Καλλιμάνη ἥ τοῦ Βελῆ-Μπαμπᾶ, 

τὴν νέα ὑστεροκλασσικὴ ἰσχυρὴ ἀκρόπολη τοῦ Κανήθου στὰ Δ, ἐν στὰ Α ἡ πόλη 

                                                 
783 Θέμελης (1974), σελ. 34-46, πίν. 12-28∙ Ἔργον 1974, σελ. 17-24∙ τοῦ ἰδίου (1975), σελ. 34-48, πίν. 15-35∙ BCH 99, 

1975, σελ. 671∙ BCH 101, 1977, σελ. 627-630∙ Ἔργον 1975, σελ. 14-25∙ Θέμελης (1976), σελ. 69-87, πίν. 34-55∙ 

Ἔργον 1977, σελ. 19-25∙ τοῦ ἰδίου (1977), σελ. 32-37∙ τοῦ ἰδίου (1978), σελ. 18-33∙ Ἔργον 1978, σελ. 4-9∙ τοῦ 

ἰδίου (1979), σελ. 40-55, πίν. 24-39∙ Ἔργον 1979, σελ. 4-5∙ τοῦ ἰδίου (1980), σελ. 78-102, πίν. 65-85∙ Ἔργον 1980, 

σελ. 26-28∙ BCH, 104, 1980, σελ. 657∙ Θέμελης (1981), σελ. 141-153, πίν. 101-117 καὶ παρένθετος πίν. Ζ΄∙ Ἔργον 

1981, σελ. 42-44∙ BCH 105, 1981, σελ. 845-6∙ Θέμελης (1982), σελ. 163-180, πίν. 102-118, Ἔργον 1982, σελ. 36-37∙ 

Θέμελης (1983)Α΄, σελ. 131-147, πίν. 11-123∙ Ἔργον 1983, σελ. 55-57∙ Θέμελης (1984), σελ. 212-228, πίν. 125-

135∙ Ἔργον 1984, σελ. 56-58∙ Ἔργον 1985, σελ. 48∙ BCH 107, 1983, σελ. 808 καὶ 593∙ ΑΑΑ 14, 1981, σελ. 185-208∙ 

απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 24-27, 44, 71-73 καὶ 75∙ Ἔργον, 1976, σελ. 26-35∙ Θέμελης (1983)Β, σελ. 

131-141∙ τοῦ ιδίου (1992), σελ. 29-30. 
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ἐκτεινόταν μέχρι τὸν πορθμὸ τοῦ Εὐρίπου, περιλαμβάνοντας τὶς σημερινὲς συνοικίες τοῦ 

Πλατώματος καὶ τοῦ Κάστρου, καθὼς καὶ τὸ ΤΚΛ φρούριο στὸν λόφο τοῦ Καρᾶ-Μπαμπᾶ.  

 

Δ21κζ΄: Φαλκίς: Σροχός, Βάλτος (Ἕλος), Μακρυχώραφο : 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέσεις ΝΑ τῆς ἀκροπόλεως τοῦ  Βαθροβουνίου. Ἡ  ὁδὸς ἀπὸ τὴν 

Ἐρέτρια κατέληγε στὴν θέση Σροχός, κοντὰ στὴν ΝΑ κλιτὺ τῆς ἀκροπόλεως τοῦ 

Βαθροβουνίου. Λέγεται ἕλος διότι παλαιὰ ὑπῆρχε πράγματι ἐκεῖ ἕλος, κατάλοιπο 

τοῦ ὅρμου τοῦ Ἁγίου τεφάνου, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν ἀρχαιότητα εἰσχωροῦσε 

βορειότερα στὴν ξηρὰ μέχρι τοὺς πρόποδες τοῦ Βαθροβουνίου 784. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπὶ τοῦ βράχου εἶναι χαραγμένη ἡ ἐπιγραφὴ «Μὴ 

ἐγβαίνειν εἰς τὰ χωρία785». Θεωρεῖται ὅτι χαράχθηκε σὲ κάποια περίπτωση πολέμου 

ἥ πολιορκίας, πάντως κινδύνου786. Ἐκεῖ θεωρεῖται ὅτι ὑπῆρχε μία πύλη τῆς 

πόλεως787. Κοντὰ στὴν ἐπιγραφὴ βρέθηκε κυκλικὸς βωμὸς τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα788. 

 Ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ πρὸς Ν συνεχίζονται τὰ νεκροταφεῖα, τὰ ὁποῖα 

καλύπτουν τὶς ἐκτάσεις τοῦ Βάλτου (Ἕλους) καὶ τοῦ  Μακρυχώραφου. Πρόκειται γιὰ 

νεκροταφεῖα ποὺ ἀρχίζουν νὰ χρησιμοποιοῦνται κατὰ τὴν κλασσικὴ περίοδο καὶ 

συνεχίζεται ἡ χρήση τους μέχρι τὸν 4ου μ.Φ. αἰώνα. Οἱ τάφοι ποὺ ἀνασκάφηκαν ἦταν 

κεραμοσκεπεῖς καλυβίτες, κλειδωτοὶ ἐκ τετραγώνων κεράμων789, κιβωτιόσχημοι καὶ 

λάρνακες. Περιεῖχαν καύσεις καὶ ταφές, ὡστόσο, οἱ περισσότεροι περιεῖχαν ταφές. 

Οἱ νεκροὶ ἦταν κτερισμένοι ἀγγεῖα (σκύφους, κανθάρους, ἀρυβάλλους), κάτοπτρα 

μεταλλικά, καὶ μέσα σὲ κάποιους κιβωτιόσχημους τάφους ἀπὸ πωρόλιθο βρέθηκαν 

χρυσᾶ φύλλα δεμένα δεμένα μὲ λεπτὸ νῆμα, καὶ χρυσᾶ φύλλα δρυὸς μέσα σὲ 

παιδικὸ τάφο790. 

 Κοντὰ στὸν Βάλτο, βρίσκεται καὶ ὁ λόφος τοῦ Πεπέ. Ἐκεῖ βρέθηκε τὸ 1900 πλάκα 

μὲ ἀνάγλυφη παράσταση Διονύσου. Ὁ ἀνασκαφέας τοποθετεῖ ἐκεῖ ἱερὸ καὶ ναὸ τοῦ 

Διονύσου, ὁ ὁποῖος κατόπιν μετατράπηκε σὲ χριστιανικὸ ναό. Κοντὰ στὸ σημεῖο 

αὐτὸ βρέθηκαν χριστιανικοὶ τάφοι, τοὺς ὁποίους φαίνεται νὰ συνδέει ὁ ἀνασκαφέας 

μὲ τὸν χριστιανικὸ ναό791. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Κοντὰ στὴν ΝΑ κλιτὺ τῆς ἀκροπόλεως τοῦ Βαθροβουνίου 

θεωρεῖται ὅτι ὑπῆρχε μία πύλη τῆς πόλεως 792. Αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ 

«Μὴ ἐγβαίνειν εἰς τὰ χωρία» ποὺ χαράχθηκε πιθανῶς σὲ κάποια περίπτωση 

                                                 
784 Σὸ ἴδιο ἀκριβῶς φαινόμενο ἔχουμε στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Βαθροβουνίου, δηλαδὴ στὴ Β πλευρά του ὅπου 

ὑπῆρχε τὸ ἕλος τῆς Βρωμοῦσας. 
785 υντακτικὰ ἔχουμε ἀπαρέμφατο σὲ θέση προστακτικῆς. Παράβαλε τὸ ἐπίγραμμα τοῦ ιμωνίδη στὶς 

Θερμοπύλες: Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι. Ἡ χρήση 

τοῦ ἀπαρεμφάτου σὲ θέση προστακτικῆς εἶναι ἡ ἴδια. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι τὸ ἐπίγραμμα τῶν Θερμοπυλῶν 

εἶναι λογοτεχνικὸ κείμενο (ἔμμετρο ἐπίγραμμα σὲ ἐλεγειακὸ δίστιχο), ἐν ἐδῶ πρόκειται ἁπλῶς γιὰ 

ἐντολὴ ἀπογόρευσης σὲ πεζὸ λόγο. 
786 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-38∙ Wilhelm (1892), 70-180∙ Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 150. Ἐπίσης: 

κούρας (2003), σελ. 110. 
787 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-38. 
788 Ἀνδρειωμένου (1972), σελ. 176. 
789 Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-66∙ τοῦ ἰδίου (1901), σελ. 43-45∙ τοῦ ἰδίου (1910), σελ. 60. 
790 Sackett και ἄλλοι (1966), σελ. 59-60∙ Sackett και ἄλλοι (1974), σελ. 175∙ Καραπασχαλίδου (1988-9), σελ. 111-

136∙ BCH 117, 1993, σελ. 873∙ Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-66∙ τοῦ ἰδίου (1901), σελ. 43-45∙ τοῦ ἰδίου (1910), 

σελ. 60. 
791 Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-66.  
792 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-38. 
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πολέμου ἥ πολιορκίας793. Ὅλη ἡ ἔκταση ἐκτὸς τοῦ ἀνατολικοῦ τείχους τῆς πόλεως 

(ποὺ δὲν σώζεται ἥ δὲ ἔχει ἀνασκαφεῖ) ἀνήκει σὲ ἐκτεταμένα ἀρχαῖα νεκροταφεῖα, 

τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται κατὰ τὴν κλασσικὴ περίοδο μέχρι τὸν 4 ου μ.Φ. αἰώνα794. 

 Κοντὰ στὸν Βάλτο, στὸ λόφο τοῦ Πεπέ, μποροῦμε νὰ ἀναγνωρίσουμε ἱερὸ τοῦ 

Διονύσου, ποὺ κατόπιν μετατράπηκε σὲ χριστιανικὸ κοιμητήριο. Ὁ ναὸς τοῦ 

Διονύσου τότε μπορεῖ νὰ μετατράπηκε σὲ χριστιανικὴ κοιμητηριακὴ ἐκκλησία, ἥ 

μέσα στὸ χῶρο τοῦ ἀρχαίου ἱεροῦ νὰ κτίσθηκε χριστιανικὴ ἐκκλησία ἅν τὸ κτίριο 

τοῦ ἀρχαίου ναοῦ εἶχε καταστραφεῖ795. 

 

Δ21κη΄: Φαλκίς: Φιλιομόδιο ἢ Νησὶ τοῦ Πασσᾶ ἢ  Σσιρικάκη: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Μικρὸ στρογγυλὸ νησάκι στὴν εἴσοδο τοῦ ὅρμου τοῦ Ἁγ. 

τεφάνου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχουν ἀνασκαφεῖ λεπτὲς ἐπιχώσεις ποὺ περιεῖχαν 

κεραμεικὴ ἑλληνιστικῶν καὶ ῥωμαϊκῶν χρόνων (καθὼς  καὶ μεταγενέστερα)796. Kατὰ 

τὰ ἔτη 1988-1989 ἀνακοινώθηκε ἡ ἀποκάλυψη ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν  ποὺ 

χρονολογοῦνται ἀπὸ τὴν κλασσικὴ περίοδο μέχρι τὴν τουρκοκρατία.Ἐπίσης 

ἀνασκάφηκε ἑλληνιστικὸς τοῖχος καὶ βρέθηκε ἑλληνιστικὴ καὶ ῥωμαϊκὴ 

κεραμεική797. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θεωρεῖται ὅτι ἐδῶ κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς καὶ ῥωμαϊκοὺς 

χρόνους πιθανῶς ὑπῆρχε μία μικρὴ ἐμπορικὴ ἐγκατάσταση 798. 

 

Δ21: Φαλκίς: Ἀδιευκρίνιστα: Σὸ 1895 ἀνασκάφηκε στὴν τοποθεσία Μπέη-Μπαξέ, 

στὴν Β γωνίαν τῆς πόλεως, γυμνάσιο ῥωμαϊκῶν χρόνων καὶ λουτρὸ ποὺ ἀνῆκε σὲ 

αὐτό799. Ἀπὸ τὴν ἴδια θέση προέρχεται ἕνα ἄγαλμα τοῦ Πολυδευκίωνος, 

εὐνοούμενου τοῦ Ἡρώδη τοῦ Ἀττικοῦ, τὸ ὁποῖο χρονολογεῖται γύρω στὸ 150 μ.Φ.800. 

τὴν θέση Φαλιωτέικα ἐντοπίσθηκαν ἀρχαία ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ἐντοιχισμένα σὲ 

πολλὰ ἀκατοίκητα σπίτια801. Πολλὲς ἐνεπίγραφες πλάκες ἔχουν βρεθεῖ σὲ διάφορα 

σημεῖα τῆς Φαλκίδας. (Θὰ ἀναφέρουμε  τὶς πλέον σημαντικές). τὴν Φαλκίδα τὸ 1900 

βρέθηκε ψηφισματικὸ ἀνάγλυφο τοῦ Δήμου τῆς Ἐρετρίας, τὸ ὁποῖο, ὅπως ὁρίζει τὸ 

ψήφισμα ποὺ ἀναγράφεται, εἶχε στηθεῖ στὸ ἐρετρικὸ ἱερὸ τῆς Ἀρτέμιδος Ἀμαρυσίας. 

Κατὰ τὸ ψήφισμα, στὰ τέλη τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα ἡ πόλη τῆς Ἐρετρίας ἀνέθεσε στὸν  

ἐργολάβο Φαιρεφάνη τὴν ἀποξήρανση τῆς «ἐν Πτέχαις λίμνης». Θεωρεῖται ὅτι 

μᾶλλον πρόκειται γιὰ ἀπόπειρα ἀποξηράνσεως τοῦ ἕλους ποὺ εἶχε σχηματισθεῖ 

λόγῳ τῆς προσχώσεως τοῦ ὅρμου Α τῆς Ἐρετρίας ἀπὸ τὸ θαλάσσιο ΝΑ ῥεῦμα802. Σὸ 

ῥεῦμα αὐτὸ εἶναι συνεχὲς καὶ φανερὸ καὶ συνεχίζει τὴν πρόσχωση τῆς Α ἀκτῆς τῆς 

Ἐρετρίας καὶ σήμερα. 

                                                 
793 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 26-38∙ Wilhelm (1892), 70-180∙ Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 150. 
794 Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-66∙ τοῦ ἰδίου (1901), σελ. 43-45∙ τοῦ ἰδίου (1910), σελ. 60. 
795 Παπαβασιλείου (1900), σελ. 57-66.  
796 άμψων (1984-5), σελ. 369∙ Καραπασχαλίδου (1988-9), σελ. 205-206. 
797 ΑΔ 42, 1987, σελ. 205-206∙ BCH 117, 1993, σελ. 874. 
798 ΑΔ 42, 1987, σελ. 205-206∙ BCH 117, 1993, σελ. 874. 
799 AJA, σειρὰ 1, τ. 10, 1895, σελ. 553. 
800 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 95-6. 
801 Καλλιγᾶς (1981), σελ. 201. 
802 Κουρουνιώτης (1900), σελ. 10-18∙ ΑΕ 1869, σ. 404∙ ΑΕ 1895, σελ. 121-147∙ REG 1897, σελ. 181. 
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 Σὸ 1902 δημοσιεύθηκε ἐπιγραφή 5ου π.Φ. αἰώνα, ἡ ὁποία ἀναφέρεται σὲ ἱερὸ 

νόμο803. Ὁ Παπαβασιλείου πιστεύει ὅτι ὁ νόμος ἀφορᾷ στὴν τέλεση τῶν ἱερῶν 

τελετῶν σὲ ἱερὰ τῆς Φαλκίδας804. Ἀντιθέτως,  Wilhelm, πιστεύει ὅτι ἡ ἐπιγραφὴ ἔχει 

μεταφερθεῖ ἀπὸ τὴν Ἀττική, καὶ ὅτι ἀναφέρεται σὲ τελετὲς τῶν ἱερῶν τῆς Ἀττικῆς805. 

Σὸ 1893 δημοσιεύθηκε ἐνεπίγραφη πλάκα μὲ ψήφισμα ὑπέρ Θεοπόμπου806. Ἄλλες 

δημοσιευθεῖσες ἐπιγραφὲς μᾶς πληροφοροῦν γιὰ  τὴν ἑορτὴ τῶν Δημητρίων, ἡ ὁποία 

γινόταν πρὸς τιμὴν τοῦ Δημητρίου τοῦ  Πολιορκητῆ807, γιὰ τὰ Διονύσια808, γιὰ θίασο 

ἠθοποιῶν809 καὶ ἄλλες810. 

 Διάφορα εὑρήματα ἔχουν δημοσιευθεῖ, χωρίς νὰ ὁρίζεται ὁ  ἀκριβὴς τόπος 

εὑρέσεως. Πρόκειται περί ἀγγείων, εἰδωλίων, νομισμάτων, κ.ἄ., περί κτιρίων, 

φρεάτων καὶ τάφων ποὺ ἔχουν ἀνασκαφεῖ811. Ἄλλα ἀντικείμενα (ἐπιτύμβιες στῆλες 

καὶ ἀνάγλυφα) ἀποτελοῦν παλαιὰ εὑρήματα τοῦ μουσείου Φαλκίδας812, ἄλλα 

προέρχονται ἀπὸ περισυλλογή,813 ἥ ἔχουν παραδοθεῖ στὸ μουσεῖο Φαλκίδας814. 

Ἔχουν ἐπίσης καταγραφεῖ συλλογὲς ἀρχαίων ἀντικειμένων ποὺ ἔχουν στὴν κατοχή 

τους ἰδιῶτες815. 

 

Δ21΄: Φαλκίς: Παράρτημα:  

 χετικὰ μὲ τὰ νομίσματα τῆς  Φαλκίδας καὶ  τοῦ Κοινοῦ τῶν Εὐβοέων τρεῖς εἶναι 

οἱ κύριες περίοδοι νομισματοπίας. Ἡ α΄ περίοδος διαρκεῖ ἀπὸ τὸ 550 π.Φ. ἕως τὸ β΄ 

τέταρτον τοῦ 5ου π.Φ. αἰώνα. Σὴν περίοδο αὐτὴν ἀνέρχεται ἡ δύναμη τῶν Ἀθηναίων, 

οἱ ὁποῖοι νικοῦν τοὺς Φαλκιδεῖς στὸν σύντομο πόλεμο τῶν ὑστεροαρχαϊκῶν χρόνων 

καὶ ἐγκαθιστοῦν κληρούχους στὴν Εὔβοια. Σότε κυκλοφορεῖ χαλκιδικὸς στατήρας 

μὲ τὶς ὑποδιαιρέσεις του. τὸν ἐμπροσθότυπο εἰκονίζει τέθριππο καὶ στὸν 

ὀπισθότυπο ἔγκοιλο τετράγωνο (ἀρχίζει νὰ κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸ 540 π.Φ. καὶ  μετά). 

 ταδιακὰ υἱοθετεῖται τὸ ἀθηναϊκὸ σταθμητικὸ σύστημα καὶ κυκλοφορεῖ χαλκιδικὸ 

νόμισμα ἀντίστοιχο τοῦ ἀθηναϊκοῦ τετραδράχμου. Αὐτὸ στὸν ἐμπροσθότυπον εἰκονίζει 

ἀετὸ ποὺ κρατάει μὲ τὰ  πόδια του φίδι ,  καὶ στὸν ὀπισθότυπο  τροχό. Σὸ νόμισμα 

αὐτὸ κυκλοφορεῖ μεταξὺ 515-480 π.Φ. Σὸ 506 π.Φ. ἡ Φαλκίδα καὶ ἡ Θήβα κόβουν κοινὸ 

νόμισμα, ποὺ ἐπισφραγίζει τὴν σύντομη συμμαχία τους ἐναντίον τῶν Ἀθηνῶν. τὶς ὄψεις 

τοῦ νομίσματος αὐτοῦ εἰκονίζεται βοιωτικὴ ἀσπίδα καὶ χαλκιδικὸς τροχός. 

                                                 
803 ΑΕ 1902, σ. 20-40. 
804 Παπαβασιλείου (1903), σελ. 127-130∙ τοῦ ἰδίου (1905), σελ. 28-36. 
805 Wilhelm (1902), σ. 125-142, τοῦ ἰδίου (1904), σ. 103-110∙ τοῦ ἰδίου (1912), σ. 234-5. 
806 Βλέπε: Ἀθην τ. Ε΄, 1893, σελ. 348. Βλέπε ἐπίσης ΑΕ 1892, σ. 160-1. 
807 Κουρουνιώτης (1911), σελ. 2∙ ΙG, ΦΙΙ, 9, 207, στ. 18-20∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 134-6. 
808 Κουρουνιώτης (1911), σελ. 2 καὶ ἑξῆς∙ ΙG, ΦΙΙ, 9∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 134-6. 
809 Joubin-Wilhelm (1892), σελ. 90-94∙ ΙG, ΦΙΙ, 9, 910. 
810 Παπαβασιλείου (1902), σ. 109-120∙ τοῦ ιδίου (1911), σ. 83. 
811 AR, 1958, σελ. 11∙ άμψων (1973-4), σελ. 479-483∙ Σουλούπα (1978), σελ. 124∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), 

σελ. 193∙ τῆς ἰδίας (1995)ΒΙ, σελ. 70-89. 
812 Ἀνδρειωμένου (1968), σελ. 142∙ Μυλωνᾶς (1965), σελ. 2-6∙ Καραπασχαλίδου (1984), σελ. 5-8∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 92 (εἰδώλια ἄρκτων). 
813 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 151.  
814 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 528∙ τῆς ἰδίας (1973-4), σελ. 178-181∙ Φωρέμης (1970), σελ. 255∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1991), σελ. 189∙ Φωρέμης (1973), σελ. 301. 
815 Ἀνδρειωμένου (1973-4), σελ. 461-2∙ Σουλούπα (1978), σελ. 120∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 197∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1986), σελ. 128. 
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 Ἡ β΄ περίοδος νομισματοκοπίας ἀρχίζει τὸ 411 π.Φ. μὲ τὴν ἀποστασίαν τῶν 

Εὐβοέων ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ υμμαχίας καὶ τὴν ἵδρυση τοῦ Κοινοῦ τῶν Εὐβοέων, καὶ 

διαρκεῖ μέχρι τὸ 357 π.Φ. Φαλκίδα, Ἐρέτρια καὶ Κάρυστος κόβουν κοινὸ νόμισμα 

κατὰ τὸ σταθμητικὸ σύστημα τῆς Αἴγινας. Ἀρχικὰ εἰκονίζεται στὸν ἐμπροσθότυπο 

ἀγελάδα μὲ τὴν ἐπιγραφὴ ΕΤΒ, καὶ  στὸν ὀπισθότυπο ἡ κεφαλὴ τῆς νύμφης Εὐβοίας. 

Πρόκειται γιὰ τὸ δίδραχμο τοῦ 5ου π.Φ. αἰώνα. τὸ ἀντίστοιχο εὐβοϊκὸ νόμισμα τοῦ  

4ου π.Φ. αἰώνα εἰκονίζεται στὶς ὄψεις ἡ νύμφη Εὔβοια καὶ κεφαλὴ ταύρου 

ἀντιστοίχως. Σὰ νομίσματα αὐτὰ κυκλοφοροῦν μέχρι τὰ ῥωμαϊκὰ χρόνια. 

 Σὸ Κοινὸν τῶν Εὐβοέων διαλύθηκε τὸ 338 π.Φ. ἀπὸ τὸν Υιλίππου Β΄ καὶ 

ἐπανασυστάθηκε τὸ 304 π.Φ. ἀπὸ τὸν Δημήτριο Πολιορκητῆ. Κατὰ τοὺς χρόνους τῆς 

μακεδονικής κυριαρχίας στὴν Εὔβοια κυκλοφοροῦν εὐβοϊκὰ νομίσματα, νομίσματα 

γειτονικῶν περιοχῶν, ἀλλὰ καὶ δραχμῶν καὶ τετραδράχμων τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου. Σὸ 

νόμισμα τῆς Φαλκίδας ποὺ κόπηκε κατὰ τὸ γ΄ τέταρτο τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα εἰκονίζει 

στὴ μία ὄψη τὴν μορφὴ τῆς Ἥρας καὶ  στὴν ἄλλη ἀετὸ ποὺ κρατάει μὲ τὰ πόδια του 

φίδι816. 

      
Ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο Φαλκίδας: Ἐπιτύμβιες στῆλες στὸν τύπο τοῦ ναΐσκου. Ἀριστερὰ 

ἐπιτυμβια στήλη ἔνθρονης γυναίκας ἀπὸ Φαλκίδα (5ος π.Φ. αἰώνας). Δεξιὰ ἐπιτύμβια στήλη 

Ἀριστίωνος Παμφίλου ἀπὸ Φαλκίδα (4ος αἰώνας). 

 

Δ22: Νέα Λάμψακος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Κωμόπολη λίγα χλμ. Ν/ΝΑ τῆς Φαλκίδας.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχει βρεθεῖ πρωτογεωμετρικὴ καὶ γεωμετρικὴ 

κεραμεικὴ καὶ γεωμετρικοὶ τάφοι κατὰ τὴν διάνοιξη τῶν θεμελίων τοῦ ἐργοστασίου 

Ἐλλενίτ817 (τὸ ὁποῖο ἔχει κλείσει καὶ τώρα πλέον οἱ ἐγκαταστάσεις του εἶναι 

ἐγκαταλελειμμένες). Κατὰ τὴν ἄροση ἀγροῦ ἀποκαλύφθηκε μεγάλο ἀρχαϊκὸ 

βοιωτικὸ μᾶλλον ἀγγεῖο818. τὴν Ν. Λάμψακο ἔχουν βρεθεῖ κιβωτιόσχημοι τάφοι καὶ 

                                                 
816 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 73-76∙ Ricard (1976)∙ Barday (1963). 
817 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 150. Πρόκειται γιὰ δύο τάφους γεωμετρικῆς ἐποχῆς. τὴν πρώτη αὐτὴ 

δημοσίευση ὁ ἕνας χαρακτηρίζεται πρωτογεωμετρικός. Βλέπε ἐπίσης BCH 1970, σελ. 1090∙ Sackett καὶ 

ἄλλοι (1966), σελ. 60∙ υριόπουλος (1995), σελ. 136 5-6∙ ΑΔ 1972, Μελέται, σελ. 182-184. 
818 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 150. 
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σαρκοφάγος τοῦ 5ου π.Φ. αἰώνα, ἀπὸ τοὺς ὁποίους προέρχονται εἰδώλια καὶ ἀγγεῖα 

τῶν ἀρχῶν τοῦ 5ου π.Φ. μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα819. 

 

    
Ν. Λάμψακος: Ἀριστερά: ἄποψη πρὸς Δ/ΒΔ πρὸς Φαλκίδα. (φωτ. www.my.opera.com) 

Δεξιά: Ἄποψη ἀπὸ τὸ ὕψωμα βορέιως αὐτῆς πρὸς τὰ ἀνατολικά. τὸ βάθος ὁ 

Μύτικας, τὸ Βασιλικὸ καὶ τὸ Λευκαντί. Αὐτὴ ἦταν ἡ παραθαλάσσια ὁδὸς ποὺ 

συνέδεε τὴν κεντρικὴ μὲ τὴν νότια Εὔβοια, τὴν Φαλκίδα μὲ τὴν Ἐρέτρια.  

 

Ἐδῶ ἔχουν βρεθεῖ ἐπιτύμβια γλυπτὰ 4ου π.Φ. αἰώνα (μαρμάρινο λιοντάρι, ἄγαλμα  

γυναίκας καὶ σύμπλεγμα  ποὺ παριστάνει τὴν ἀπαγωγὴ τοῦ Γανυμήδη ἀπὸ τὸν 

Δία820 ἥ Ἀμαζόνα ποὺ παλεύει μὲ Γρύπα821. Ἡ α΄ ἑρμηνεία ὁδήγησε τὸν Θέμελην, 

ἀρχικῶς, στὸ συμπέρασμα ὅτι στὶς ἁλυκὲς Κοπανᾶ, ὅπου βρέθηκε τὸ σύμπλεγμα, 

ἦταν τὸ γνωστὸ ἀπὸ τὶς πηγὲς ἱερὸ καὶ ἡ κώμη Ἁρπάγιον ποὺ ὑπαγόταν στὴν 

Φαλκίδα. Ἀντιθέτως, ἡ ακελλαράκη θεωρεῖ ὅτι τὸ σύμπλεγμα ἀπεικονίζει γρύπα 

ποὺ ἔχει ἁρπάξει ἀπὸ τὸν ὦμο μίαν Ἀμαζόνα. Σέλος, ἐδῶ ἔχουν βρεθεῖ ἐπιτύμβιες 

στῆλες καὶ τάφοι ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς καὶ κεραμεικὴ ἑλληνιστικῆς καὶ ῥωμαϊκῆς 

ἐποχῆς822. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἡ θέση κατοικήθηκε ἀπὸ τὴν ΠΓ ἕως τὴν ΡΨ ἐποχὴ ἀδιάλειπτα. 

Βέβαιη εἶναι ἡ χρήση τῆς θέσεως ὡς νεκροταφείου Κατὰ τὴν ΓΕ, ΚΛ, ΕΛ καὶ ΡΨ ἐποχή. 

Πλησίον τῆς θέσεως αὐτῆς πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν τὰ λείψανα τοῦ οἰκισμοῦ, στὸν ὁποῖο τὸ 

νεκροταφεῖο ἀνῆκε. 

 

Δ23α΄: Μύτικας:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Φαλκίδας-Βασιλικοῦ. Λίγα χλμ. ἀπὸ τὴν 

Φαλκίδα, μετὰ τὴν Ν. Λάμψακο, βρίσκεται τὸ χωριὸ Μύτικας.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Διαπιστώθηκε ὅτι ἡ Ἀγία Σράπεζα τοῦ μέχρι πρὶν ἀπὸ 

λίγα χρόνια κοιμητηριακοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου στηρίζεται ἐπάνω σὲ κυλινδρικὸ 

βωμό, ὁ ὁποῖος φέρει ἀνάγλυφη παράσταση ἑννέα ὀρθίων μορφῶν σὲ πομπή 823. Ἀπὸ 

                                                 
819 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 150∙ Θέμελης (1969), σελ. 163-4. 
820 Θέμελης (1969), σελ. 163-4∙ BCH 1970, σελ. 1090∙ Ἀθήναιος, Δειπνοσοφισταί, ΦΙΙΙ, 601∙ Simon-Andreiomenou 

(1970), σελ. 26-28. 
821 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 44-48. 
822 Φωρέμης (1971), σελ. 260∙ Ἀνδρειωμένου (1972), σελ. 182-184. 
823 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 150.  

http://www.my.opera.com/
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τὴν ἴδια θέση προέρχονται ἐπιτύμβιες ἐνεπίγραφες στῆλες 824 καὶ ἀναθηματικὴ 

στήλη ῥωμαϊκῶν χρόνων, ἡ ὁποία ἀπομιμεῖται ἀρχαϊκὰ πρότυπα, ὅπου εἰκονίζεται ὁ 

Διόνυσος825. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πρόκειται γιὰ θέση ἀρχαίου νεκροταφείου. Ἐπίσης, ἡ ὕπαρξη τοῦ 

κυλινδρικοῦ βωμοῦ (θυμέλης;) σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀνάγλυφη ἀπεικόνιση τοῦ Διονύσου 

καθιστοῦν πολὺ πιθανὴ τὴν ὕπαρξη ἀρχαίου ἱεροῦ, ἴσως τοῦ Διονύσου. Ἡ ὑπόθεση αὐτὴ 

ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν ὕπαρξη τοῦ βωμοῦ στὴν ἁγία τράπεζα τῆς ὑπάρχουσας χριστιανικῆς 

ἐκκλησίας, στὴν θέση τῆς ὁποίας μπορεῖ νὰ ὑπῆρχε ἐπὶ Βυζαντίου ἄλλη, ἡ ὁποία μὲ τὴν 

σειρά της νὰ ἱδρύθηκε στὴν θέση ἀρχαίου ἱεροῦ. 

 

Δ23: Μύτικας: Δύο Δέντρα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση παρὰ τὸν Μύτικα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα:  Ἀνεσκάφηκε συλημένος κιβωτιόσχημος τάφος. Ἐδῶ 

ἐντοπίσθηκε κοῖλον καὶ τμῆμα παρόδου ἀρχαίου θεάτρου.  Ὁ χῶρος ταυτίσθηκε μὲ 

τὴν θέση ὅπου ὁ Παπαδημητρίου ἐντόπισε σημαντικὰ εὑρήματα 826. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἡ ὕπαρξη τοῦ θεάτρου σηματοδοτεῖ τὴν θέση τοῦ οἰκισμοῦ, στὸν 

ὁποῖο ἀνῆκαν τὰ κοντινὰ νεκροταφεῖα, καὶ προφανῶς πρόκειται γιὰ κάποια σημαντικὴ 

κώμη τῆς χαλκιδικῆς ἐπικράτειας. 

 

Δ24: Μύτικας: Καρατσόλια:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Γήλοφος κοντὰ στὸ Μύτικα.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκαν ἀρχιτεκτονικὰ μέλη σημαντικοῦ ἀρχαίου 

κτιρίου καὶ ἐντοπίσθηκαν δύο ἐπιτύμβιες στῆλες  ἐντοιχισμένες σὲ παρακείμενο 

ναΐσκο. Ἡ μία φέρει ἐπιγραφὴ καὶ ἀνάγλυφους ῥόδακες καὶ χρονολογεῖται στὸν 4 ο 

π.Φ. αἰώνα, καὶ ἡ ἄλλη φέρει ἀνάγλυφο στεφάνι 827. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση νεκροταφείου 4ου π.Φ. αἰώνα. 

 

Δ25: Ἅγ. Νικόλαος-Μπούρτζι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Παραλία καὶ σύγχρονος οἰκισμὸς λίγα χλμ. ΝΑ τῆς Φαλκίδας.  
 

   
Ἅγ. Νικόλαος, Μπούρτζι: τὸ βενετικὸ φρούριο καὶ ἡ παραλία (www.geogrphy.nu καὶ Evia guide) 

 

                                                 
824 Παπαβασιλείου (1894), σελ. 630-2. 
825 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 93. 
826 τῆς ἰδίας (1987), σελ. 210. 
827 άμψων (1973-4), σελ. 491. 

http://www.geogrphy.nu/
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα βρέθηκε τετράγωνο κτίσμα, καὶ 

δύο χριστιανικοὶ τάφοι κατασκευασμένοι ἀπὸ μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη 

ἀρχαίου οἰκοδομήματος828. Σὸ 1976 κατὰ τὶς ἐργασίες ἀποχωματώσεως γύρω ἀπὸ τὴν 

ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς βρέθηκε ῥωμαϊκὴ εἰκονιστικὴ κεφαλή, ἴσως  ἀπὸ 

ἐπιτύμβιο μνημεῖο. Ἐπιφανειακὴ  ἔρευνα ἀπέδωσε ἐπίσης τμήματα 

ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν ἀρχαίου οικοδομήματος 829. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαία θέση ΡΨ χρόνων. 

 

Δ26α΄: Βασιλικό: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Κωμόπολη ποὺ ἀπέχει 7-8 χλμ ΝΑ τῆς Φαλκίδας κοντὰ στὸν 

Ἅγιο Νικόλαο. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ κοινοτικὸ κατάστημα φυλάσσονταν τὸ 1987 

ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ἀρχαίου κτιρίου, ἐνεπίγραφη ἐπιτύμβια στήλη ἑλληνιστικῶν 

χρόνων καὶ στλεγγίδες830. Παραδόθηκε πώρινο δωρικὸ κιονόκρανον, λύχνος 

χρονολογούμενος στὸ 200 π.Φ. καὶ ἀκρωτηριασμένο ἄγαλμα νέου, μὲ ἔνθετη 

κεφαλὴ ῥωμαϊκῶν χρόνων831. Ἡ Ἀσφάλεια Φαλκίδας ἐπίσης κατέσχεσε ἀπὸ κάτοικο 

τοῦ Βασιλικοῦ δύο πήλινα ἑλληνιστικὰ εἰδώλια παιδιῶν 832. Ἐδῶ ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ 

λείψανα κτιρίων ἑλληνιστικῶν καὶ ῥωμαϊκῶν χρόνων καὶ ἐνεπίγραφη  ἐπιτύμβια 

στήλη 3ου π.Φ. αἰώνα833 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση κατοίκησης καὶ ΕΛ νεκροταφεῖο. Σὰ εὑρήματα εἶναι πολὺ 

λίγα γιὰ νὰ ἐξαχθοῦν περαιτέρω συμπεράσματα. Ἴσως αὐτὸ νὰ ὀφείλεται καὶ στὸ ὅτι δὲν 

ἔχουν γίνει στὸ Βασιλικὸ ἐκτεταμένες ἀνασκαφικὲς ἔρευνες. 

 

Δ26β΄: Βασιλικό: Ἐργοστάσιο έλμαν:   

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση ΒΑ τοῦ ἐργοστασίου έλμαν, τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὸ Α 

ἄκρο τῆς κωμοπόλεως, παρὰ τὴν ἀκτή.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκαν λείψανα ἀρχαίων τάφων, πρωτογεωμετρικός 

κρατηρίσκος, ἀρχιτεκτονικὰ μέλη κτιρίου, ἀμφορίσκος 6ου π.Φ. αἰώνα, ἐνεπίγραφη 

στήλη 4ου π.Φ. αἰώνα καὶ λίθινη λεκανίδα834. Δύο ἀκόμη ἐπιτύμβιες ἀετωματικὲς 

στῆλες ἦλθαν στὸ φῶς στὸ παρακείμενο χωράφι. Ἀπὸ ἐπιτόπια ἔρευνα 

διαπιστώθηκε ἡ ὕπαρξη ἑλληνιστικοῦ πιθανῶς νεκροταφείου στὴν θέση αὐτήν835. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση κατοίκησης ΠΓ, ΑΡ, ΚΛ καὶ ΡΨ ἐποχῆς. Ἀνήκει στὴν 

εὐρύτερη θέση τοῦ Βασιλικοῦ. Πιθανὴ θέση ΕΛ νεκροταφείου. 

 

Δ26γ΄: Βασιλικό: Ἅγ. Κωνσταντῖνος:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ὕψωμα ποὺ βρίσκεται ΒΑ τοῦ Βασιλικοῦ,  500μ. ΒΑ τῆς 

κωμοπόλεως. 

                                                 
828 Παπαβασιλείου (1901), σελ. 43-45. 
829 άμψων (1976), σελ. 159. 
830 απουνᾶ-ακελλαράκη (1987), σελ. 214.  
831 τῆς ἰδίας (1993), σελ. 198. 
832 τῆς ἰδίας (1988), σελ. 204. 
833 BCH 108, σελ. 812∙ ΑΔ 30, 1975, Φρον., σελ. 152-155∙ BCH 117, 1993, σελ. 874∙ Καραπασχαλίδου (1988-9), σελ. 

207-210. 
834 Σουλούπα (1980), σελ. 224. 
835 Φωρέμης (1970), σελ. 255. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπισημάνθηκαν λείψανα περιμετρικοῦ ὀχυρωματικοῦ 

περιβόλου καὶ κτίσματα στὴν κορυφὴ τοῦ ὑψώματος. Ἀπὸ τὴν τοιχοδομίας 

χρονολογοῦνται στὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχή. Ἐπισημάνθηκαν ἐπίσης κλασσικὰ καὶ 

ἑλληνιστικὰ ὄστρακα836. Ἐπίσης ἐντοπίσθηκαν λείψανα837 μεγάλου ἑλληνιστικοῦ 

κτιρίου, πιθανῶς ἀγροικίας, ἐκεῖ κοντά.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πιθανὴ θέση φρουρίου ΕΛ ἐποχῆς. 

 

Δ26δ΄: Βασιλικό: Ἐργοστάσιο ΒΤΕΚΑ:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἐργοστάσιο στὸ Βασιλικό.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ ἐργοστασίου προέρχονται 

πρωτογεωμετρικὰ ἀγγεῖα τοῦ μουσείου Φαλκίδας 838. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: 

 

Δ26ε΄: Βασιλικό: ουβάλα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή:  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκε πώρινος κλειστός κιβωτιόσχημος τάφος. Καθ’ 

ὅλο τὸ μῆκος τοῦ σώματος τοῦ νεκροῦ βρέθηκαν χρυσᾶ φύλλα στεφάνου. Ἐντὸς τοῦ 

τάφου βρέθηκαν ἐπίσης 13 μυροδοχεῖα, δύο χρυσᾶ ἐνώτια, μία πρόχους, ἕνας 

λύχνος, ἕνα πῶμα ἀγγείου καὶ χάλκινα καρφιά 839. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πρόκειται μᾶλλον γιὰ μεμονωμένο τάφο, ἐκτὸς ἅν ἀνασκαφοῦν 

καὶ ἄλλοι πλησίον αὐτοῦ. 

 

Δ26: Βασιλικό: Μύλοι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση κοντὰ στὸ Βασιλικό.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκαν λείψανα κτιρίου ἑλληνιστικῆ ἐποχῆς καὶ τμῆμα 

ἐνεπίγραφης ἐπιτύμβιας στήλης 3ου π.Φ. αἰώνα. Ἐπίσης περισυνελέγη κεραμεικὴ 4ου-

1ου π.Φ. αἰώνα840. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση κατοίκησης ΕΛ ἐποχῆς, πιθανὴ θέση νεκροταφείου. 

 

Δ27α΄: Υύλλα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ποὺ βρίσκεται 2-3 χλμ. Β-ΒΔ τοῦ Βασιλικοῦ.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀπὸ τὸ χωριὸ προέρχεται μαρμάρινη ἐπιτύμβια στήλη μὲ 

παράσταση γυμνοῦ ἐφήβου μὲ τὸν σκύλο του, ποὺ φυλάσσεται στὸ μουσεῖο 

Φαλκίδας καὶ χρονολογεῖται γύρω στὸ 360 π.Φ. 841. Ἀπὸ τὸ χωριὸ προέρχονται πώρινα 

καὶ μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἕνα ψευδοκορινθιακὸ 

κιονόκρανο842. Γεωλογικὴ μελέτη ὁλόκληρου τοῦ Ληλαντίου Πεδίου ἔχει γίνει ἀπὸ 

τὸν . Λεοντάρη843. 

                                                 
836 απουνᾶ-ακελλαράκη (1990), σελ 165 ∙ BCH 120, 3, 1996, σελ. 1295. 
837 άμψων (1988-9), σελ. 169. 
838 AR 1976-7, σελ. 16∙ ΑΔ 27, Φρον., σελ. 341-3∙ υριόπουλος (1995), σελ. 1301∙ ΑΔ 1983, Φρον. σελ. 152. 
839 απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α, σελ. 296∙ AR 1999-2000, σελ. 63. 
840 Καραπασχαλίδου (1988-9), σελ. 207-210. 
841 Σουλούπα (1979), σελ. 181∙ ΑΔ 36, 1981, Μελέται, σελ. 188-198, πίν. 81-84∙ AR 1987-8, σελ. 19∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 86-87. 
842 ΑΔ 30, 1975, Φρον., σελ. 152-155∙ BCH 108, 1983, σελ. 812∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α, σελ. 300. 
843 Λεοντάρης (1974), σελ. 33-48. 
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση ΤΚΛ νεκροταφείου ποὺ ἀνήκει σὲ παρακείμενο οἰκισμό. 

 

     
Ἀριστερά: Υύλλα (θέση Δυὸ πύργο). (φωτ. www.trivago.gr) . Δεξιά: Μουσεῖο Φαλκίδας: 

μαρμάρινη ἐπιτύμβια στήλη μὲ παράσταση γυμνοῦ ἐφήβου μὲ τὸν σκύλο του (γύρω 

στὸ 360 π.Φ.) 

 

Δ27β΄: Υύλλα: Ἐκκλησία τῆς Παναγίας:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἡ ἐκκλησία αὐτὴ βρίσκεται μεταξὺ Υύλλων καὶ Ἀφρατίου 

(χωριοῦ ποὺ βρίσκεται Α τῶν Υύλλων καὶ Β τοῦ Βασιλικοῦ, πίσω ἀπὸ τὸν λόφο 

Καστέλλι, ὅπου τὸ φρούριο τοῦ Υραγκοκαρυστινοῦ ἱππότη Λικαρίου).  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Σὸ 1892 δημοσιεύθηκαν ἐπιτύμβιες ἐπιγραφὲς ἀπὸ 

ἀρχαῖες ἐπιτύμβιες πλάκες ποὺ ὁ Παπαβασιλείου βρῆκε στὴν ἐκκλησία 844. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σμῆμα τοῦ ἀρχαίου νεκροταφείου τῆς εὐρύτερης θέσης τῶν 

Υύλλων. 

 

Δ27γ΄: Υύλλα: Μονὴ Ἁγ. Γεωργίου ΑΡΜΑ:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Μονὴ ποὺ βρίσκεται ΒΑ των Υύλλων. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ καθολικὸ τῆς μονῆ ἔχουν ἐντοιχισθῆ δύο ἀρχαῖες 

στῆλες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ μία γράφει ΑΡΜΑ καὶ ἡ ἄλλη φέρει πολύπλοκο ἀνθέμιο. Ὁ 

Γεωργιάδης παρατήρησε ἴχνη ἀρχαίων λίθων σὲ κάποια μέρη τῶν θεμελίων, καὶ ὅτι 

ὅλες οἱ γωνίες, οἱ θόλοι καὶ τὰ παράθυρα τοῦ ναοῦ ἔχουν κτισθεῖ ἀπὸ ἀρχαῖο ὑλικὸ 

ἀπὸ ψαμμίτη λίθο. Σὸ πέτρωμα ἔχει λατομηθεῖ στὸν αγλανέα τῆς Βοιωτίας, ὅπου 

τὰ λατομεῖα ἐκτείνονταν σὲ ἀπόσταση 1000μ. μὲ κατεύθυνση Α -Δ παράλληλα πρὸς 

τὴν ἀκτήν. 

 Οἱ θόλοι τῆς ἐκκλησίας ἑδράζονται ἐπάνω σὲ κίονες που φέρουν μαρμάρινα ἥ 

ἀσβεστολιθικὰ ἰωνικὰ κιονόκρανα. Ἀναφέρεται ἐπίσης ἐπιτύμβια ἐνεπίγραφη 

πλάκα καὶ δωρικὰ κιονόκρανα845. 

                                                 
844 Παπαβασιλείου (1892), σελ. 632. 
845 Παπαβασιλείου (1892), σελ. 632∙ Γεωργιάδης (1914), σελ. 192-197. 
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Υύλλα: Ἅγιος Γεώργιος ΑΡΜΑ: τὸ καθολικό. Ἄποψη ἐξωτερικοῦ, ὅπου εἶναι 

ἐντοιχισμένα spolia καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ (τετρακιοόνιος σταυροειδὴς 

ἐγγεγραμμένος) μὲ τοὺς ἀρχαίους κίονες (φωτ. www.egnomi.gr καὶ www.lilantio.gr) 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: τὴν ἐκκλησία ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ἀρχιτεκτονικὸ ὑλικὸ 

ἀρχαίων κτιρίων τοῦ παρακείμενου ΤΚΛ οἰκισμοῦ, ἐκτὸς ἅν νεότερη ἀνασκαφικὴ ἔρευνα 

ἀποδείξει ὅτι ἡ ἴδια ἡ θέση τοῦ μοναστηριοῦ εἶναι θέση ἀρχαίου ἱεροῦ. 

 

Δ27δ΄: Υύλλα: Βρυσάρα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τῆς μονῆς Ἅγ. Γεωργίου ΑΡΜΑ.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ὑπῆρχε παλαιὸ ναΰδριο, τὸ ὁποῖο ἐπισκευάσθηκε τὸ 

1975. Κατὰ τὶς ἀπαραίτητες ἐκσκαφὲς ἀποκαλύφθηκαν ἀρχαῖα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη, 

βάση περιρραντηρίου, καὶ ἐπιτύμβια ἐνεπίγραφη στήλη τέλους 4ου π.Φ. αἰώνα846. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ἴσως ἀνῆκαν στὸ ἱερὸ ἀπὸ τὸ ὁποῖο 

προέρχεται ἡ βάση τοῦ περιρραντιρίου, τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ βρίσκεται στὴν θέση τοῦ 

χριστιανικοῦ ναϋδρίου, καὶ ἡ ἐπιτύμβια στήλη στὸ ΤΚΛ-ΕΛ νεκροταφεῖο τῶν Υύλλων.  

 

Δ27ε΄: Υύλλα: Ἀργυροῦ: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση 10 χλμ. Α τῶν Υύλλων.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκαν ἑπτὰ τάφοι ῥωμαϊκῶν καὶ παλαιοχριστιανικῶν 

χρόνων847. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση ΡΨ καὶ ΤΡΨ νεκροταφείου. 

 

Δ27στ΄: Υύλλα: Κομματάκια:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση 1 χλμ. Ν τῆς Ἀργυροῦς. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν ἐντοπισθεῖ λείψανα μικροῦ συνοικισμοῦ 

κλασσικῆς καὶ ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς848. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση τοῦ ΤΚΛ-ΕΛ οἰκισμοῦ τῶν Υύλλων. 

 

Δ27ζ΄: Υύλλα: Νιχώρι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση κοντὰ στὰ Υύλλα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχει ἐντοπισθεῖ μαρμάρινο ἐνεπίγραφο ἀρχιτεκτονικὸ 

μέλος σὲ ἐκκλησία ἐρειπωμένη. Ἡ θέση αὐτὴ κεῖται ἐπίσης πλησίον τῶν Υύλλων 849. 

                                                 
846 άμψων (1975)Α, σελ. 152. 
847 BCH 99, 1975, σελ. 76∙ ΑΑΑ 7, 1974, σελ. 338-341∙ άμψων (1973-4), σελ. 483-4. 
848 άμψων (1973-4), σελ. 483-4. 
849 Καλλιπολίτης-Πετράκος (1963), σελ. 123. 

http://www.egnomi.gr/
http://www.lilantio.gr/
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Προέρχεται πιθανῶς ἀπὸ κάποιο κτίριο τοῦ οἰκισμοῦ ἥ ἀπὸ ἄλλη 

κατασκευή. 

 

Δ27: Υύλλα: Βράχος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση ΒΔ τοῦ Βασιλικοῦ καὶ Δ τοῦ λόφου Καστέλλι (ὅπου τὸ 

ἐνετικὸ φρούριο τοῦ ἱππότη Λικαρίου). Πρόκειται γιὰ πετρώδη ἐπιμήκη λόφο, 

ἀπόκρημνο πρὸς τὴν πλευρὰ τοῦ φρουρίου καὶ ὁμαλοῦ ἀπὸ  τὴν πλευρὰ τῆς 

πεδιάδας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπάνω σὲ αὐτὸ ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα 

ἐνετοπίσθηκαν λείψανα ἀρχαίου φρουρίου. Ὁ Παπαβασιλείου ὁμιλεῖ γιὰ περίβολο 

μὲ πύλες καὶ γιὰ συγκροτήματα δωματίων στὴν κορυφή του, προοριζόμενα, κατὰ 

τὸν ἀνασκαφέα, γιὰ τὴν διαμονὴ στρατιωτῶν, ἀξιωματικῶν καὶ στρατηγῶν. Θεωρεῖ 

ὅτι τὸ φρούριο ἀνῆκε στὴν Φαλκίδα, ἐπειδὴ κεῖται Β τοῦ ποταμοῦ Λήλαντος, τὸν 

ὁποῖο θεωρεῖ φυσικὸ ὅριο μεταξὺ τῶν ἐπικρατειῶν Φαλκίδας καὶ Ἐρετρίας. Σὸ 

χρονολογεῖ πρὶν τὴν ἐγκατάσταση Ἀθηναίων κληρούχων στὸ Ληλάντιο πεδίο (506 

π.Φ.), ἀλλὰ πιστεύει ὅτι κατόπιν χρησιμοποιήθηκε καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους « ἵνα 

τούς τε κλήρους φυλάττωσιν καὶ τοὺς Χαλκιδεῖς φόβῳ συνέχωσιν» 850. 

 Ἀπὸ τὸ 1994 μέχρι σήμερα ἐπανεξετάσθηκε ἡ θέση. Οἱ νέες ἔρευνες 851 ἔδειξαν ὅτι 

τὸν λόφο περιβάλλει ἀπὸ ΝΔ πρὸς ΒΑ μεγάλος ὀχυρωματικὸς περίβολος 

πρωτοελλαδικῆς ἐποχῆς. Μὲ νεότερο τεῖχους στὴν ΝΔ πλευρά του ἀποκλείσθηκε 

ἕνα τμῆμα τοῦ προϊστορικοῦ περιβόλου καὶ κατέστησε χρήσιμο τὸν ὑπόλοιπο 

περβολο καὶ τὴν μέσα σ’ αὐτὸν περικλειόμενη ἔκτασιν τῆς κορυφῆς τοῦ λόφου. Ὁ 

νεότερος περίβολος χρονολογεῖται στὴν ὑστερορχαϊκὴ ἐποχή. 

 τὰ πέντε κτιριακὰ συγκροτήματα ποὺ ἀνασκάφηκαν ἐντὸς τοῦ περιβόλου 

βρέθηκε κεραμεικὴ τέλους 6ου- ἀρχῶν 3ου π.Φ. αἰώνα (ὄστρακα μελανόμορφων 

ἀγγείων) καὶ μία αἰχμὴ βέλους. Σὰ κτίρια εἶχαν λίθινα θεμέλια, ἐπάνω στὰ ὁποῖα 

ἔβαινε ὠμοπλινθοδομή, καὶ στεγάζονταν μὲ λακωνικὴ καὶ κορινθιακὴ κεράμωση.  

 Κάτω ἀπὸ τὰ δάπεδα τῶν δωματίων 2, 4 καὶ 17 ποὺ ἀνασκάφηκαν βρέθηκαν 

θραύσματα ὑστερογεωμετρικῶν ἀγγείων (725-700 π.Φ.)852. Ἐπίσης, βρέθηκαν 

ὄστρακα ὕστερης πρωτογεωμετρικῆς καὶ γεωμετρικῆς ἐποχῆς, πρᾶγμα ποὺ 

σημαίνει ὅτι ὀ λόφος κατοικήθηκε καὶ κατὰ τὶς ἐποχὲς αὐτές 853. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ εὑρήματα, ὁ λόφος ὀχυρώθηκε 

ἀρχικῶς κατὰ τὴν πρωτοελλαδικὴ ἐποχὴ καὶ κατόπιν ἐγκαταλείφθηκε. Ἀρκετὰ 

ἀργότερα, κατὰ τὴν πρωτογεωμετρικὴ ἐποχὴ ἐπαναχρησιμοποιήθηκε ἀπὸ κάποια 

κοινότητα ποὺ ἔμενε κοντά, ἴσως κατὰ τὴν διάρκεια κάποιας τοπικῆς ἐμβέλειας 

σύγκρουσης. 

 τὰ τέλη τοῦ 8ου π.Φ. αἰώνα, ὅπου τοποθετεῖται χρονικῶς ἡ ἔναρξη τοῦ Ληλαντίου 

Πολέμου, ἡ φυσικὰ ὀχυρὴ θέση τοῦ προϊστορικοῦ φρουρίου ἐπαναχρησιμοποιήθηκε 

ἀπὸ τοὺς Φαλκιδεῖς, γιὰ νὰ φρουρεῖ τὰ Α ὅρια τῆς χαλκιδικῆς, ἥ ἀπὸ τοὺς Ἐρετριεῖς 

γιὰ νὰ φυλάσσει τὰ Δ ὅρια τῆς ἐρετρικῆς ἐπικράτειας, ἡ ὁποία ἔφθανε πιθαν ότατα 

πρὸς Δ μέχρι τὸν Λήλαντα ποταμό. Ὁ Λήλας δὲν ἦταν ἀέναος ἥ βαθὺς καὶ δύσκολος 

στὸ νὰ τὸν περάσει κανείς ποταμός, δὲν εἶναι δηλαδὴ φυσικὸ ὅριο ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ 

                                                 
850 Παπαβασιλείου (1903), σελ. 131-4. 
851 απουνᾶ-ακελλαράκη (1996), σελ. 288-289∙ Sapouna-Sakellaraki  κ. ἄ. (2002). 
852 Πρόσφατη μελέτη: Sapouna-Sakellaraki  κ. ἄ. (1998). 
853 Βeck (2004), σελ. 298-301. 
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ἀποτελέσει εὔκολα καὶ πολιτικὸ ὅριο, ἀλλὰ εἶναι τὸ μόνο φυσικὸ ὅριο ἀνάμεσα στὶς 

ἐπικράτειες Φαλκίδας καὶ Ἐρετρίας. Σὸν 7ο αἰώνα π.Φ., μετὰ τὴν ἧττα τῆς Ἐρετρίας, 

τὰ ὅρια τῆς Ἐρετρικῆς μετακινήθηκαν ὁριστικὰ πρὸς Α καὶ τὸ φρούριο 

ἐγκαταλείφθηκε854. 

 Ἂν ἦταν φρούριο τῶν Φαλκιδέων, χρησιμοποιήθηκε γιὰ ὅσο χρονικὸ διάστημα τὰ 

πολιτικὰ ὅρια Φαλκιδικῆς καὶ Ἐρετρικῆς βρίσκονταν στὸν ποταμὸ Λήλαντα, καὶ 

μετὰ τὴν νίκη τῶν Φαλκιδέων ἐπὶ τῶν Ἐρετριέων, τὴν ἐπέκταση τῆς Φαλκιδικῆς 

ἀνατολικότερα καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ Λευκαντίου χρησιμοποιήθηκε ὡς 

μεθοριακὸ φρούριο τῶν Φαλκιδέων κάποια ἄλλη φυσικὰ ὀχυρὴ θέση 

ἀνατολικότερα. Σὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι τὸ φρούριο τῶν Υύλλων στὴ θέση Βράχος 

βρίσκεται στὴν ἀνατολικὴ ὄχθη τοῦ ποταμοῦ, μέσα στὴν λεκάνη Υύλλων -

Βασιλικοῦ-Λευκαντίου καὶ πολὺ κοντὰ στὸ πολιτικὸ κέντρο τῆς Ξηροπόλεως, μὲ 

πολὺ καλὴ ὁρατότητα μέχρι τὴν Λάμψακο, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν καταστροφὴ τοῦ 

Λευκαντίου στὰ τέλη τοῦ 8ου π.Φ. αἰώνα καὶ τὴν ταυτόχρονη ἐγκατάλειψή του, μᾶς 

ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ φρούριο ἦταν μεθοριακὸ φρούριο τῆς πρώιμης 

ἐρετρικῆς, χρησιμοποιήθηκε δηλαδὴ ἀπὸ τοὺς κατοίκους τοῦ Λευκαντίου, δηλαδὴ 

τοὺ Ἐρετριεῖς855, γιὰ νὰ κατοπτεύει τὸ Ληλάντιο πεδίο καὶ τὶς κινήσεις τοῦ Ἱππικοῦ 

τῆς Φαλκίδας. Εὔκολα μποροῦσε νὰ μεταδώσει μήνυμα χαλκιδικῆς ἐπίθεσης στὸ  

Λευκαντὶ μὲ φωτιὰ (φρυκτωρία) ἥ μὲ ἀντανάκλαση κάποιου γυαλιστεροῦ 

ἀντικειμένου. 

 Ὅταν ἀργότερα, στὰ τέλη τοῦ 6ου π.Φ. αἰώνα, οἱ Φαλκιδεῖς ἡττήθηκαν ἀπὸ τοὺς 

Ἀθηναίους μετὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν Φαλκιδέων καὶ τῶν Βοιωτῶν στὴν Ἀττικὴ καὶ τὴν 

σύγκρουση ποὺ ἐπακολούθησε, ἡ Ἀθήνα ἐγκατέστησε στὸ  Ληλάντιο πεδίο 

Ἀθηναίους κληρούχους καὶ ἐπαναχρησιμοποίησε τὸ φρούριο στὸ ὕψωμα Βράχος. 

(Πιστεύεται ὅτι ἡ Ἐρέτρια, ἡ ὁποία πρὸ ἑκατὸν πενήντα ἐτῶν εἶχε ἡττηθεῖ ἀπὸ τοὺς 

Φαλκιδεῖς στὴν τελευταία φάση τοῦ Ληλαντίου Πολέμου, τήρησε στάση φιλικὴ πρὸς 

τὴς Ἀθήνα.) Θεωρεῖται μάλιστα, ὅτι τὰ κτίρια (στρατῶνες) ποὺ βρίσκονται στὸ 

ἐσωτερικὸ τοῦ περιβόλου στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου, εἶναι στραμμένα πρὸς Δ -ΒΔ καὶ 

ὄχι πρὸς ἄλλη κατεύθυνση, διότι ἤλεγχαν ὅλο τὸ Ληλάντιο πεδίο, κυρίως ὅμως πρὸς  

τὴν κατεύθυνση τῆς ἐχθρικῶς διακειμένης Φαλκίδας 856. 

 

Δ28΄: Λευκαντί: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση λίγα χλμ. ΝΑ τοῦ Βασιλικοῦ, παρὰ τὶς νότιες ἀκτὲς τῆς 

Εὔβοιας. Ἡ χερσόνησος τῆς Ξηροπόλεως, ὅπου ὁ ἀνθρωπογενὴς ἐπιμήκης λόφος, 

σχηματίζει Δ καὶ Α δύο ὅρμους μὲ ἀμμώδη ἀκτή. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχουν ἀνασκαφεῖ πρωτογεωμετικὰ857 καὶ γεωμετρικὰ 

στρώματα. Πρόκειται γιὰ τρία νεκροταφεῖα (κουμπρῆ τοῦ 11 -10ου αι., Σούμπας καὶ 

Παλαιῶν Περιβολίων ἐν χρήσει μεταξὺ 950-850 π.Φ.) καὶ ἕνα οἰκισμὸ (Ξηρόπολη), 

                                                 
854 απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α, σελ. 296∙ AR 1994-5, σελ. 31∙ AR 1996-7, σελ. 56-58∙ Coulton (1996), σελ. 161-

5∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1996), σελ. 288-9∙ BCH, 124, 2, 2000, σελ. 964∙ AR 1997-8, σελ. 64-65∙ AR 1999-2000, 

σελ. 63∙ BCH, 122, 2, 1998, σελ. 922. 
855 Βλέπε παρακάτω: θέση Δ28: Λευκαντὶ καὶ Δ32: Ἐρέτρια. 
856 απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α, σελ. 296∙ AR 1994-5, σελ. 31∙ AR 1996-7, σελ. 56-58∙ Coulton (1996), σελ. 161-

5∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1996), σελ. 288-9∙ BCH, 124, 2, 2000, σελ. 964∙ AR 1997-8, σελ. 64-65∙ AR 1999-2000, 

σελ. 63∙ BCH, 122, 2, 1998, σελ. 922. 
857 Καραπασχαλίδου (1997), σελ. 398-401∙ ΑR 2002-3,σελ. 52. 
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ποὺ κατοικήθηκε ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 10ου  π.Φ. αἰώνα ἕως τὸ 700 π.Φ., ὁπότε 

καταστράφηκε βιαίως ἀπὸ φωτιά. Οἱ ὅρμοι ἀσφαλῶς θὰ χρησίμευσαν κατὰ τὴν 

ἐποχὴ τοῦ Φαλκοῦ καὶ τὴν πρώιμη ἐποχὴ τοῦ ιδήρου ὡς λιμάνια, μέσῳ τῶν ὁποίων 

πραγματοποιούνταν οἱ ἐπαφὲς μὲ τὴν Κύπρο καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο κατὰ τὴν 

πρώιμη ἐποχὴ τοῦ ιδήρου, καθὼς καὶ μὲ τὴν Δύση κατὰ τὸν 8 ο π.Φ. αἰώνα, τὴν 

ἐποχὴ τῆς ἔναρξης τοῦ Β΄ ἑλληνικοῦ ἀποικισμοῦ 858. Ἀλλὰ ἅς δοῦμε τὶς ἐπὶ μέρους 

θέσεις ἀναλυτικῶς. 

 

 
Σοπογραφικὸ Λευκαντίου. (Desborough 1995) 

 

Δ28α΄: Λευκαντί: Νεκροταφεῑο κτήματος κουμπρῆ:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀπὸ τὸ 1964 ἕως τὰ μέσα περίπου τῆς δεκαετίας τοῦ ’80, 

διενήργησε ἀνασκαφὲς σὲ ὅλη τὴν ζώνη ὅπου εἶχαν προκύψει ἐπιφανειακὰ 

εὑρήματα ἡ βρετανικὴ ἀρχαιολογικὴ σχολὴ σὲ  συνεργασία μὲ τὴν ἑλληνικὴ 

ἀρχαιολογικὴ ὑπηρεσία. Ἀνασκάφηκαν κιβωτιόσχημοι τάφοι ἐκτεταμένου 

νεκροταφείου ποὺ περιεῖχαν ὡς κτερίσματα τῶν νεκρῶν ἀγγεῖα, ὅπλα καὶ 

κοσμήματα. Πρόκειται γιὰ καύσεις καὶ ἐνταφιασμούς, ἐν βρέθηκαν καὶ ταφικὲς 

πυρές. 

 Ἡ χρήση τοῦ νεκροταφείου ξεκινάει στὴν ὑπομυκηναϊκὴ ἐποχὴ καὶ φθάνει μέχρι 

τὴν μεσογεωμετρική (63 τάφοι καὶ 19 πυρές). Ὁ Desborough παρατηρεῖ ὅτι οἱ τάφοι 

τῆς ὕστερης ΤποΜΤ περιόδου ἥ πρώιμης ΠΓ παρουσιάζουν μία παραλλαγὴ τῶν 

ἀθηναϊκῶν ἐθίμων ταφῆς, ἡ ὁποία συνίσταται στὸ ὅτι οἱ προσφορὲς πρὸς τοὺς 

νεκροὺς τοποθετοῦνταν μέσα στοὺς τάφους, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι οἱ νεκροὶ εἶχαν 

ἀποτεφρωθεῖ στὶς παρακείμενες πυρές. Μετὰ τοποθετοῦνταν ἡ τέφρα τοῦ νεκροῦ 

                                                 
858 απουνᾶ-ακελλαράκη (2010), σελ. 47-48∙ 
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καὶ τὰ κτερίσματα μέσα στὸν τάφο, ἀλλὰ τὰ κτερίσματα τακτοποιοῦνταν γύρω ἀπὸ 

τὴν τέφρα σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ ἐνταφιασμένο σῶμα 859. Ὁ ἴδιος ἐρευνητὴς 

παρατηρεῖ ἐπίσης ὅτι ὁμοιότητες μὲ τὴν Ἀθήνα παρουσιάζουν καὶ τὰ κοσμήματα 

(δακτυλίδια, πόρπες τοξωτοῦ ἥ ἁψιδωτοῦ τύπου μὲ ὑπερυψωμένο τόξο, περόνες μὲ 

σφαιρικὸ ἔξαρμα καὶ δισκοειδῆ κεφαλή, καὶ αὐτὲς μὲ πεπλατυσμένο τὸ ἀνώτερο 

τμῆμα τοῦ στελέχους καὶ μικρὴ σφαιρικὴ κεφαλὴ 860) καὶ ἡ κεραμεικὴ (ὕστατη 

ὙποΜΤ-ΠΓ ἀμφορίσκοι, λήκυθοι, ψευδόστομοι ἀμφορεῖς, πρόχοι, κύλικες, σκύφοι, 

μικρὲς ὑδρίες, οἰνοχόες, τριπλᾶ ἀγγεῖα ποὺ ἀπηχοῦν τὴν μυκηναϊκὴ παράδοση, 

ἀσυνήθιστα ἀγγεῖα, μὲ χαρακτηριστικὸ τὸ χαμηλὸ κωνικὸ πόδι  καὶ βεβαίως ὁ 

Κένταυρος ποὺ βρίσκει τὸ παράλληλό του στὸ ἐλάφι ἀπὸ τὸν Κεραμεικό )861. 

 Οἱ τάφοι περιεῖχαν πολλὰ ἀντικείμενα εἰσηγμένα ἀπὸ τὴν Κύπρο, ἀπὸ τὴν 

Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, καὶ ἀπὸ τὴν Ἀττικὴ ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 9ου π.Φ. αἰώνα, κάτι ποὺ 

αποδεικνύει τὶς ἐμπορικὲς σχέσεις τοῦ Λευκαντίου μὲ τὸν Αἰγαιακὸ χῶρο καὶ τὴν 

Ἀνατολικὴ Μεσόγειο862 μεταξὺ 10ου καὶ τέλους 9ου π.Φ. αἰώνα863. τὸ τέλος τοῦ 9ου 

π.Φ. αἰώνα καὶ τὰ τρία νεκροταφεῖα σταματοῦν νὰ χρησιμοποιοῦνται. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: ΠΓ καὶ ΠΓΕ-ΜΓΕ νεκροταφεῖο ποὺ ἀνῆκε στὸν παρακείμενο 

οἰκισμὸ τῆς Ξηροπόλεως. Ὁ οἰκισμὸς γύρω στὸ 800 π.Φ. ὑφίσταται καποια καταστροφή, 

ὅπως μαρτυρεῖ τὸ στρῶμα καταστροφῆς ΜΓ Ι στὴν Ξηρόπολη, ἀλλὰ ξανακατοικεῖται864. 

 

   
Πρωτογεωμετρικὰ πήλινα εἰδώλια ἀπὸ Ἀθήνα καὶ Λευκαντὶ παρόμοια σὲ 

κατασκευὴ καὶ διακόσμηση.  

                                                 
859 Desborough (1995), σελ. 73-75 καὶ 219. 
860 τοῦ ἰδιου (1995), σελ. 74 καὶ 218. 
861 τοῦ ἰδίου (1995), σελ. 218. 
862 χετικὰ μὲ τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο τῆς περιόδου αὐτὴς γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο βλ. Coldstream (1997), 

σελ. 124-128. 
863 Popham-Sackett (1965), σελ. 30∙ τῶν ἰδίων (1964-1966), σελ. 91-182∙ ΑR 1964-65, σελ. 16-18∙ Sackett καὶ ἄλλοι 

(1966), σελ. 34 καὶ τῶν ἰδίων (1974), σελ. 130∙ ΑR 1966-67, σελ. 12 καὶ ἑξῆς∙ AR 1967-68, σελ. 12∙ AR 1968-69∙ 

σελ. 8∙ AR 1969-70, σελ. 8-10∙ Archaeοlogy, τ. 25, 1972, σελ. 8-19∙ Popham-Sackett-Themelis (1980) καὶ τῶν 

ἰδίων (1979) ∙ ΑR 1970-1, σελ. 7-8∙ Sackett (1971), σελ. 267∙ Desborough (1995), σελ. 214, 230∙ AR 1980-1, σελ. 7∙ 

ΑΔ 1980, Φρον. σελ. 224∙ ΑΔ 1981, Φρον. σελ. 199-200, 202-203∙ ΑΔ 1986, Φρον., σελ. 56∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 59-60 καὶ 94-96∙ ΑΔ 1970, Φρον., σελ. 258-260∙ BCH 94, 1970, σελ. 1094-1095∙ 

Θέμελης (1969), σελ. 98-102∙ υριόπουλος (1995), σελ. 130-131 καὶ 1366. Βλ. ἐπίσης: απουνᾶ-ακελλαράκη 

(2010), σελ. 47-48∙ Λαιμοῦ (2012), σελ. 49-56. 
864 Coldstream (1997), σελ. 261. 
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Δ28β΄: Λευκαντί: Νεκροταφεῖο Παλαιῶν Περιβολίων:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἐπίπεδη ἔκταση κοντὰ στὴν Σούμπα, τοὺς δύο ὅρμους καὶ τὸν λόφο 

τῆς Ξηροπόλεως. 

 
Tοπογραφικὸ τοῦ Λευκαντίου. (www.lefkandi.classics.ox.ac.uk) 

 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Καὶ στὸ νεκροταφεῖο αὐτὸ ἀνασκάφηκε μεγάλος ἀριθμὸς 

τάφων καὶ πυρῶν (47 τάφοι καὶ 46 πυρὲς) ποὺ περιεῖχαν παρόμοια κτερίσματα μὲ 

τοὺς τάφους τοῦ νεκροταφείου τοῦ κτήματος κουμπρῆ, ὡστόσο τὸ νεκροταφεῖο 

αὐτὸ ἦταν σὲ χρήση μεταξὺ 950-850 π.Φ.865. Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἐπιμονὴ τῆς 

ντόπιας κεραμεικῆς (σχήματα ἀγγείων καὶ διακόσμηση) σὲ ἕναν ΤποΠΓ ῥυθμό, 

συνέχεια τοῦ ἀττικῆς ἐπιρροῆς ΠΓ ῥυθμοῦ τοῦ 10ου αἰ.π.Φ., ἐν παρατηρεῖται σχεδὸν 

πλήρης ἀπουσία εἰσηγμένων ἀττικῶν ΠΓΕ ἀγγείων. υνηθισμένα μοτίβα του εἶναι 

ἀκόμα τὰ δικτυωτὰ τρίγωνα, οἱ ὁμόκεντροι κύκλοι καὶ ἡμικύκλια 866. τὸ τέλος τοῦ 

9ου π.Φ. αἰώνα, ὅπως εἴπαμε, καὶ τὰ τρία νεκροταφεῖα σταματοῦν νὰ 

χρησιμοποιοῦνται. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: ΠΓ καὶ ΓΕ νεκροταφεῖο ποὺ ἀνῆκε στὸν παρακείμενο οἰκισμὸ τῆς 

Ξηροπόλεως. 
 

Δ28γ΄: Λευκαντί: Σούμπα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φαμηλὸς λόφος κοντὰ στὰ νεκροταφεῖα κουμπρῆ καὶ Παλαιῶν 

Περιβολίων καὶ στὸν χαμηλὸ ἀνθρωπογενῆ λόφο τῆς Ξηροπόλεως. 

                                                 
865 Popham-Sackett (1965), σελ. 30∙ τῶν ἰδίων (1964-1966), σελ. 91-182∙ ΑR 1964-65, σελ. 16-18∙ ΑR 1966-67, σελ. 12 

καὶ ἑξῆς∙ AR 1967-68, σελ. 12∙ AR 1968-69∙ σελ. 8∙ AR 1969-70, σελ. 8-10∙ Archaelogy, τ. 25, 1972, σελ. 8-19∙ 

Popham-Sackett-Themelis (1980) καὶ τῶν ἰδίων (1979) ∙ ΑR 1970-1, σελ. 7-8∙ Sackett (1971), σελ. 267∙ 

Desborough (1995), σελ. 218, 230∙ AR 1980-1, σελ. 7∙ ΑΔ 1980, Φρον. σελ. 224∙ ΑΔ 1981, Φρον. σελ. 199-200, 202-

203∙ ΑΔ 1986, Φρον., σελ. 56∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ΄, σελ. 59-60 καὶ 94-96∙ ΑΔ 1970, Φρον., σελ. 258-

260∙ BCH 94, 1970, σελ. 1094-1095∙ Θέμελης (1969), σελ. 98-102∙ υριόπουλος (1995), σελ. 130-131 καὶ 1366. Βλ. 

ἐπίσης: Colstream (1997), σελ. 54-58∙ Βeck (2004), σελ. 298-301∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (2010), σελ. 47-48∙ 

Λαιμοῦ (2012), σελ. 49-56. 
866 Colstream (1997), σελ. 54-58. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα:  τὴν κορυφὴ τοῦ λόφου τῆς Σούμπας ἦλθε στὸ φῶς 

μεγάλων διαστάσεων ἁψιδωτὸ περίστυλο οἰκοδόμημα, χρονολογούμενο στὸ α΄ 

ἥμισυ τοῦ 10ου π.Φ. αἰώνα. Σὰ θεμέλιά του ἦταν λίθινα καὶ οἱ τοῖχοι 

κατασκευασμένοι ἀπὸ ὠμοπλίνθους. Ἡ στέγη ἦταν  δικλινὴς καὶ ἡμικωνικὴ στὴν 

ἁψίδα, καὶ στηριζόταν σὲ ἀξονικὴ κιονοστοιχία. Ἐσωτερικῶς χωρίζεται σὲ ἕνα 

προστῶο, ἕνα δωμάτιο μὲ διμερῆ διαίρεση, ἕνα κεντρικὸ θάλαμο, δύο μικρότερους 

θαλάμους ἑκατέρωθεν διαδρόμου, καὶ, τέλος, ἕναν ἁψιδωτὸ χῶρον στὸ βάθος το ῦ 

κτιρίου. Σὸ κτίριο ἐξωτερικῶς περιβαλλόταν ἀπὸ ξύλινη στοά.  

 τὸ μέσο περίπου τοῦ κτιρίου καὶ ἐντὸς δύο ὀρθογωνίων ταφικῶν ὀρυγμάτων 

βρέθηκαν, στὸ μὲν Β οἱ σκελετοὶ τεσσάρων ἀλόγων, στὸ δὲ Ν μία καύση πολεμιστοῦ 

καὶ ἕνας ἐνταφιασμὸς γυναίκας. Σὰ καμένα ὀστᾶ καὶ ἡ τέφρα τοῦ νεκροῦ εῖχαν 

τυλιχθεῖ σὲ νεκρικὸ ὕφασμα καὶ τοποθετηθεῖ μέσα σὲ χάλκινο ἀμφορέα 

ὑστεροκυπριακῆς ΙΙΙ περιόδου. Ἡ νεκρὴ εἶχε ἐνταφιασθεῖ μὲ τὰ  χέρια καὶ τὰ πόδια 

τοποθετημένα χιαστὶ (ἴσως ἦταν δεμένα). Σὸ κρανίο εἶχε ἀποκολληθεῖ ἀπὸ τὸ 

λαιμό, δίπλα στὸν ὁποῖο βρέθηκε σιδερένιο ἐγχειρίδιον. Οἱ ἀνασκαφεῖς θεωροῦν 

πιθανὸ ἡ γυναίκα εἶχε θανατωθεῖ βιαίως . 

 

                          
Ἀριστερά: Λευκαντί: Σούμπα: Ἁψιδωτὸ κτίριο. Ἡ ἀνδρικὴ καήση καὶ ὁ γυναικεῖος 

ἐνταφιασμός. Δεξιά: Λευκαντί: Σούμπα: ἁψιδωτὸ ΠΓ μέγαρο: κάτοψη καὶ ἀναπαράσταση. 

(evia guide καὶ www.lefkandi.classics.ox.ac.uk) 

 Σὰ πλούσια κτερίσματα καὶ ὁ ὁμηρικὸς χαρακτήρας τῆς ταφῆς δείχνουν κατὰ 

τοὺς μελετητές, ὅτι ὁ νεκρὸς πολεμιστὴς ἦταν ὁ βασιλιᾶς τοῦ Λευκαντίου κατὰ τὸ 

διάστημα 1000-950 π.Φ867. Κατόπιν τὸ κτίριο κατεδαφίσθηκε καὶ σχηματίσθηκε 

κεκλιμένο ἐπίπεδο. Σὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κτιρίου γέμισε μὲ πλίνθους, χῶμα καὶ λίθους. 

Ἔτσι σχηματίσθηκε ἕνας μακρόστενος τύμβος. Δίπλα στὶς ταφὲς τοποθετήθηκε 

ἕνας ὑπερμεγέθης πήλινος κρατήρας πιθανῶς ὡς ταφικὸ σῆμα, καὶ Α τῆς εἰσόδου 

τρεῖς ὀπὲς δηλώνουν τὴν τοποθέτηση ἑνὸς τεραστίων διαστάσεων χάλκινου 

τριποδικοῦ λέβητος. 

 Ἀνατολικῶς τοῦ κτιρίου ἄρχισαν νὰ θάβονται πλούσια κτερισμένοι νεκροὶ σὲ 

κιβωτιόσχημους τάφους μέχρι τὰ μέσα τοῦ 9ου π.Φ. αἰώνα. Προφανῶς πρόκειται γιὰ 

τοὺς ἀπογόνους τοῦ βασιλικοῦ ζεύγους.  Ἔτσι σχηματίσθηκε τὸ νεκροταφεῖον τῆς 

Σούμπας (35 τάφοι καὶ 9 πυρές). Μεταξὺ τῶν τάφων ἀφέθηκε ἐλεύθερος ἕνας 

διάδρομος (ταφικὴ ὁδός)  868. 

                                                 
867 Βλ: απουνᾶ-ακελλαράκη (2010), σελ. 47-48∙ Λαιμοῦ (2012), σελ. 49-56. 
868 Popham-Calligas-Sackett (1990)∙ τῶν ἰδίων (1993)∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 61∙ AR 1967-8, σελ. 12∙ BCH 

XCI, 1967, σελ. 743-747∙ BCH 94, 1970, σελ. 1094-5∙ Θέμελης (1969)Β΄, σελ. 98-102∙ Popham-Sackett (1970), σελ. 

http://www.lefkandi.classics.ox.ac.uk/
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 τὸν τάφο ἀρ. 13 βρέθηκαν πολλὰ χρυσᾶ ἀντικείμενα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ 

μία παράξενη πόρπη καταγόμενη ἀπὸ τὸν μυκηναϊκὸ τύπο τῆς βιολόσχημης 

πόρπης μὲ διακοσμητικὴ θηλιὰ στὸ μέσο τοῦ τόξου. Ὁ Coldstream ἐκτιμᾷ ὅτι 

πουθενὰ ἀλλοῦ στὴν Ἑλλάδα δὲν βρέθηκε αὐτὴν τὴν ἐποχὴ τέτοια ἀφθονία 

χρυσοῦ869. 

 ὲ ὅτι ἀφορᾷ στὰ ταφικὰ ἔθιμα παρατηρεῖται ἕνας περίεργος συνδυασμὸς. Ἡ καύση 

ἦταν τὸ κυρίαρχο ταφικὸ ἔθιμο  ἀπὸ τὴν ΤποΜΤ ἐποχὴ ἕως τὰ μέσα τοῦ 9ου αἰώνα, ὅπου 

χρονολογεῖται ὁ τελευταῖος χρονολογικὰ τάφος τοῦ βασιλικοῦ νεκροταφείου τῆς Σούμπας. 

Σὸ σῶμα τοῦ νεκροῦ καιγόταν ἐπάνω σὲ πυρὰ ποὺ ἄναβαν πλησίον τοῦ τάφου, μαζί μὲ τὰ 

ῥοῦχα καὶ τὰ ὑπόλοιπα κτερίσματα (ὅπλα. ἀγγεῖα κ.λ.π.) Ἐν συνεχείᾳ συνέλεγαν ἕνα μόνο 

μέρος τῶν ἀπανθρακωμένων ὀστῶν, καὶ ὄχι ὅλα τὰ ὑπολείμματα τῆς πυρᾶς, καὶ τὰ 

τοποθετοῦσαν, ὄχι σὲ τεφροδόχο ἀγγεῖο ὅπως στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ μέσα στὸν ἀνοιχτὸ τάφο 

μαζὶ μὲ ἄκαυτα ἀγγεῖα καὶ προσωπικὰ ἀντικείμενα (κτέρεα), καὶ πολλὲς φορὲς τὰ 

τακτοποιοῦσαν γύρω ἀπὸ τὰ ὀστᾶ, σὰν νὰ ἐπρόκεοτο γιὰ ἐνταφιασμένο σῶμα. Οἱ τάφοι 

αὐτοὶ ἦταν ἀρχικὰ κιβωτιόσχημοι, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 10ου  αἰώνα καὶ μετὰ περιορίζοντια 

σὲ ἁπλᾶ ὀρθογώνια σκάμματα μέσα στὸν βράχο, σκεπασμένα συνήθως μὲ καλυπτήριες 

πλάκες, οἱ ὁποῖες στηρίζονταν στὸ περιχείλωμα τοῦ τάφου. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Γιὰ τὸ μνημειακῶν διαστάσεων ἁψιδωτὸ κτίριο οἱ ἑρμηνεῖες 

ποικίλλουν. 

 Οἱ Ἄγγλοι ἀνασκαφεῖς πιστεύουν ὅτι κτίσθηκε μετὰ τὸν θάνατο καὶ τὸν 

ἐνταφιασμὸ τοῦ βασιλικοῦ ζεύγους870. Ἀντιθέτως, πολλοὶ μελετητές, μεταξὺ αὐτῶν 

ὁ Καλλιγᾶς871 καὶ ὁ Μαζαράκης-Αἰνιάν, πιστεύουν ὅτι τὸ κτίριο ἦταν ἀνάκτορο, ὁ 

οἶκος τοῦ βασιλιᾶ στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου, ὅπου διέμενε αὐτὸς καὶ ἡ οἰκογένειά του. 

Ὁ Μαζαράκης-Αἰνιάν πιστεύει ὅτι μετὰ τὸν θάνατο τοῦ βασιλικοῦ ζεύγους τὸ 

ἁψιδωτὸ κτίριο μετατράπηκε σὲ ἡρο872. Ὁ Καλλιγᾶς παρατηρεῖ ὅτι ἡ λατρεία τῶν 

ἡρώων σχετίζεται μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς κοινωνικῆς δομῆς, ἀπὸ τὴν φυλετικὴ κοινωνία τῆς 

πρώιμης ἐποχῆς τοῦ ιδήρου στὴν κοινωνία τῆς πόλης-κράτους στὰμέσα τοῦ 8ου π.Φ. 

                                                                                                                                                                            
258-260∙ Popham-Sackett (1964-66). Βλέπε ἐπίσης ΑΕΜ ΙΣ΄, 1970, σελ. 91-182∙ ΑR 1970-1, σελ. 7-8∙ Sackett 

(1971), σελ. 267∙ Σουλούπα (1980), σελ. 224-5∙ BCH 105, 1981, σελ. 850∙ ἐφημερίδα Καθημερινή 22/8/1980∙ 

ἐφημερίδα Τὸ Βῆμα 4/9/1980∙ BCH 106, 1982, σελ. 588∙ BCH 107 1983, σελ. 807∙ BSA τ. 77, 1982, σελ. 216-248∙ 

πίν. 15-34∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 199-2000∙ AR 1981-2, σ. 15-17∙ Popham-Touloupa-Sackett (1982), σελ. 169-174∙ 

AR 1982-3, σελ. 12-15∙ AR 1983-4, σελ. 17∙ AR 1984-5, σελ. 15-16∙ ΑΔ 31, Φρον., σελ. 136∙ Drerup (1969), σελ. 80 

καὶ ἑξῆς∙ AR 1986-7, σελ. 12-14∙ AR 1988-89, σελ. 117-129∙ BCH 108, 1984, σελ. 813∙ BCH 117, 1993, σελ. 874∙ 

BCH 118, 1994, σελ. 785∙ BCH 120, 1996, σελ. 1295∙ BCH 109, 1985, σελ. 832∙ BCH 111, 1987, σελ. 561∙ ΑΕΜ 26, 

1984-5, σελ. 253-269∙ ΑΔ 1986, Φρον., σελ. 56∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α, σελ. 123∙ AR 1991-2, σελ. 34∙ 

AR 1992-3, σελ. 40-41∙ AR 1993-4, σελ. 37-38∙ ΑΔ 42, Φρον., σελ. 214∙ AR 1994-5, σελ. 31∙ AR 1996-7, σελ. 56∙ AR 

1998-9, σελ. 61∙ Pophmam-Sackett (1972), σελ. 819∙ Kurtz-Boardman (1994), σελ. 173∙ Hurwit (1992), σελ. 164-

184∙ Crouwell, σελ. 23-25, 31-35, 46-54, 60, 77-79, 83, 87, 97, 101-111∙ Desborough (1995), σελ. 214-230∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 59-60∙ υριόπουλος (1995), σελ. 1366∙ Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 54-55, ὅπου 

καὶ ἡ πληρέστερη βιβλιογραφικὴ ἔκθεση μέχρι τὸ 1997∙ Μαζαράκης-Αἰνιάν (2000), σελ. 67-68, 172-173∙ 

Grielaard-Driessen (1994), σελ. 251-270∙ Κούρου (1992), σελ. 42-46∙ Themelis (1983), σελ. 145-160∙ Popham-

Lemos (1996). Βλ. ἐπίσης: απουνᾶ-ακελλαράκη (2010), σελ. 47-48∙ Λαιμοῦ (2012), σελ. 49-56. 
869 Coldstream (1997), σελ. 54-58. 
870 Popham-Kalligas-Sackett (1993), σελ. 49. 
871 Calligas (1986), σελ. 229-234. 
872 Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 54-55 καὶ Μαζαράκης-Αἰνιάν (2000), σελ. 67-68 καὶ 172-173.  
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αἰώνα. Ὁ Polignac πάλι πιστεύει ὅτι ἦταν ἑστιατόριο ἀριστοκρατῶν, κοινὴ αἴθουσα 

τοῦ γένους, κάτι σὰν πρόδρομος τῶν μεταγενεστέρων πρυτανείων 873. 

 

  
(http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/art/page_007.html) 

Λευκαντί: κάτοψη ΠΓ ἁψιδωτοῦ μεγάρου καὶ βασιλικὸ νεκροταφεῖο στὴν Α πλευρά 

του. 

 Ἡ ὑπόθεση ὅτι κτίσθηκε λίγο πρὶν τὸν ἐνταφιασμὸ τοῦ ζεύγους ὡς ταφικὸ μνημεῖο, 

ὅπως οἱ θολωτοὶ τάφοι τῆς ΤΕ ἐποχῆς, ἴσως μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ στὸ ὅτι οἱ κάτοικοι τοῦ 

                                                 
873 Polignac (2000), σελ. 42-43. 

http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/art/page_007.html
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Λευκαντίου καὶ τὸ βασιλικὸ ζεῦγος, κατὰ πᾶσα πιθανότητα Ἴωνες ἀπὸ τὴν Ἀττικὴ ποὺ 

ἦλθαν γύρω στὸ 1000 π.Φ. στὴν Εὔβοια874, ἀπωθώντας, ὑποτάσσοντας ἥ καὶ 

ἐνσωματώνοντας παλαιότερους πληθυσμούς, ἀνῆκαν σὲ αὐτὰ τὰ ἑλληνικὰ φῦλα ποὺ οἱ 

πρόγονοί τους μοιράζονταν τὸν μυκηναϊκὸ πολιτισμό, καὶ οἱ ἴδιοι ὡς ἀπόγονοί τους ἔφεραν 

ἀκόμη στοιχεῖα τῆς μυκηναϊκῆς παράδοσης ζωντανὰ ὡς τὶς μέρες τους. Σὸ τεφροδόχο 

ἀγγεῖο ΤΚ ΙΙΙΓ καὶ ἡ θυσία ἀλόγων (παράβαλε δρόμος ΤΕ θολωτοῦ τάφου τοῦ Μαραθώνα) 

δηλώνουν ἀφ’ ἑνὸς τὴν σχέση καὶ τὴν παράδοση ἀπὸ τὴν ΤΕΦ, ἀφ’ ἐτέρου τὴν εἰσαγωγὴ 

τοῦ ταφικοῦ ἐθίμου τῆς καύσης τῶν νεκρῶν, ποὺ ὅμως συνυπάρχει μὲ τὸν ἐνταφιασμό.  

 Ἡ ὑπόθεση ὅτι τὸ ἁψιδωτὸ ΠΓ κτίριο κτίσθηκε ἀρχικὰ καὶ χρησίμευσε ὡς κατοικία τοῦ 

βασιλικοῦ ζεύγους μέχρι τὸν θάνατο τοῦ βασιλιᾶ φαίνεται ἀρκετὰ πειστική, ἅν λάβουμε 

ὑπ’ ὄψιν τὴν ἐξέχουσα θέση του ἐπάνω στὸν λόφο τῆς Σούμπας, τὴν πρακτικὴ διαρρύθμιση 

τῶν χώρων του, ἡ ὁποία συμφωνεῖ μὲ τὶς περιγραφὲς τῶν ὁμηρικῶν μεγάρων875, καὶ τὸ 

μνημειῶδες τοῦ μεγέθους του. Αὐτὸ τὸ βασιλικὸ ζεῦγος φαίνεται ὅτι ἦταν ἰδιαιτέρως 

ἐπιφανές, καὶ ὁ νεκρὸς βασιλιᾶς πολεμιστὴς γιὰ κάποιο λόγο περιβεβλημένος μὲ ἰδιαίτερη 

αἴγλη, ἔνδοξος, μὲ ἰδιαίτερο κῦρος. Ἡ Claude Mossé στὸ βιβλίο τοῦ Polignac διαπιστώνει 

τὴν ὁμοιότητα ἀνάμεσα στὴν περίπτωση τοῦ τάφου τοῦ ἡγεμόνα τοῦ ἁψιδωτοῦ κτιρίου τῆς 

Σούμπας τοῦ Λευκαντίου μὲ ἐκεῖνον τοῦ ἡρῳου τῆς Δυτικῆς πύλης στὴν Ἐρέτρια∙ καὶ στὶς 

δύο περιπτώσεις κοντὰ σὲ αὐτὸν δημιουργεῖται μία δυναστικὴ νεκρόπολη, μὲ τὴν διαφορὰ 

ὅτι «μόνο στὴν Ἐρέτρια ἐμφανίστηκε μόνιμη λατρεί ἥρωος, γεγονὸς ποὺ δείχνει καθαρὰ 

τὴν δημιουργία συνενώσεως διαφορετικοῦ τύπου876». 

 Εἶναι γεγονὸς ὅτι μπροστὰ στὸ ἁψιδωτὸ κτίριο τοῦ Λευκαντίου δὲν προέκυψαν διακριτὰ 

λείψανα λατρείας, ἐν στὴν Ἐρέτρια κατασκευάστηκε τὸ πλακόστρωτο τριγωνικὸ ἡρο μὲ 

τὸν πιθανὸ τύμβο, τὸ ὁποῖο διαδέχθηκαν κατὰ τὴν ΜΑΡ καὶ ΤΑΡ ἐποχὴ κτίρια, στὰ ὁποῖα 

θὰ συγκεντρώνονταν τὰ μέλη τοῦ γένους γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν ἥρωα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη 

πλευρά, καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ γένος τοῦ ἡγεμόνα τοῦ Λευκαντίου ἄρχισε νὰ θάβεται 

καὶ συνέχισε νὰ θάβεται κοντὰ στὸν ἐπιφανῆ πρόγονο μέχρι τὰ μέσα τοῦ ἑπομένου, 9ου 

π.Φ., μπροστὰ ἀπὸ τὴν Α πλευρὰ τοῦ ἁψιδωτοῦ κτιρίου, δείχνει ὅτι, ὄπως καὶ στὴν 

περίπτωση τῆς Ἐρέτριας αίνεται ὅτι ὁ νεκρὸς ἀφηρωίστηκε λίγα χρόνια μετά. Ἴσως δὲν 

ἦταν ἀπαραίτητο νὰ κτίσουν ἕνα νέο κτίριο, ὅπως στὴν Ἐρέτρια, γιὰ τὶς συγκεντρώσεις 

αὐτῶν ποὺ τελοῦσαν λατρευτικὲς πράξεις πρὸς τιμὴν τοῦ ἥρωα. Μπορεῖ καὶ ὁ τύμβος 

ἁπλῶς νὰ λειτουργοῦσε ὡς ἐπιτάφιο σῆμα καὶ συνάμα ὡς ἡρο877. Ἐφ’ ὅσον δηλαδὴ εἶχε 

                                                 
874 ακελλαρίου (2007), σελ. 300-301. 
875 Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, γ καὶ δ καὶ ψ. τὴν γ (τὰ ἐν Πύλῳ) περιγράφεται τὸ ἀνάκτορο τοῦ Νέστορα, στὴν δ (τὰ 

ἐν Λακεδαίμονι) τοῦ Μενέλαου καὶ στὴν ψ (μνηστηροφονία) τοῦ Ὀδυσσέα. 
876 Polignac (2000), σελ. 19-20. 
877 Ἂν συνδυάσουμε τὸ πῶς γίνεται ἡ κηδεία ἐπιφανοῦς μέλους τῆς κοινωνίας ποὺ περιλαμβάνει ἐνίοτε 

ἐπιδεικτικό, ἐπιτάφιο λόγο, δηλαδὴ ἐπικήδειο, πῶς γίνεται ἕνα οἰκογενειακὸ μνημόσυνο σήμερα στὴν 

ἐκκλησία, μὲ τὴν ἀπόδοση τιμῆς στοὺς ἥρωες τοῦ Ἔπους τοῦ ’40, ἥ στοὺς ἥρωες τῆς ἑλληνικῆς 

Ἐπανάστασης τοῦ 1821, ἥ ἀκόμα στοὺς ἥρωες τοῦ Ἀρκαδίου, μποροῦμε ἴσως νὰ κατανοήσουμε λίγο 

καλύτερα τὸ πῶς ἀντιμετώπιζε ἡ ἀρχαία κοινωνία τοῦ Λευκαντίου τὸν ἐπιφανῆ νεκρό της. Ἀφ’ ἑνὸς 

πρέπει νὰ φέρουμε στὸ νοῦ μας τὸ πῶς τὸ γένος, ὄχι μόνο ἡ οἰκογένεια ἀλλὰ ὅλοι οἱ συγγενεῖς, 

συγκεντρώνεται γιὰ νὰ τιμήσει τὴν μνήμη τοῦ νεκροῦ συγγενοῦς, ἀφ’ ἑτέρου πῶς σύγχρονοι νεκροί, 

δηλαδὴ νεκροὶ τοῦ πρόσφατου παρελθόντος, ἀφηρωίζονται γιὰ τὶς πράξεις τους καὶ πῶς καθιερώνεται 

περιοδικὴ ἀπόδοση τιμῆς πρὸς αὐτούς. Οἱ ἑορτασικὲς ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν π.χ. τῶν ἡρώων τῆς 28ης 

Ὀκτωβρίου, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἥρωες πολέμου, περιλαμβάνουν ἐκκλησιασμὸ (τὸ θρησκευτικὸ στοιχεῖο), 

ὁμιλία ἀπὸ ἐπίσημο πρόσωπο, ποὺ ἀποτελεῖ συνήθως ἐπιδεικτικό, πανηγυρικὸ λόγο, παρέλαση, ποὺ εἶναι 

τὸ στρατιωτικὸ στοιχεῖο, κατάθεση στεφάνων, ποὺ εἶναι ἡ ἀπόδοση προσφορῶν. Ἀκόμα καὶ στὰφεῖα οἱ 

νεκροὶ ποὺ ἀνήκουν στὴν ἴδια οἰκογένεια θάβονται κοντά, ἐνίοτε σὲ οἰκογενειακοὺς τάφους. Κάποιοι ἀπὸ 
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μετατραπεῖ σὲ ἡρο τὸ ἁψιδωτὸ μέγαρο, θὰ γίνονταν πρὸς τιμὴν τῶν ἀφηρωισμένων 

νεκρῶν χοές, ὅπως γενικὰ περιελάμβαναν οἱ λατρευτικὲς πράξεις πρὸς τοὺς ἥρωες, οἱ 

ὁποῖες ἀπὸ μόνες τοῦς δὲν ἀφήνουν κατάλοιπα. 

 Σὰ σημεῖα ποὺ προβληματίζουν στὴν ἑρμηνεία τοῦ κτιρίου εἶναι δύο. Πρῶτον, ἅν ἦταν 

ὄντως τὸ μέγαρο αὐτὸ κατοικία τοῦ βασιλικοῦ ζεύγους, τότε πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ ἐτάφη 

μετὰ τὸν θάνατό του μέσα σὲ αὐτὸ καὶ ὄχι ἐκτός τῆς κατοικημένης ζώνης; Δεύτερον, ἅν 

χτίστηκε γιὰ ταφικὸ μνημεῖο, πῶς δικαιολογεῖται ἡ ἐσωτερική του διάρθρωση, ποὺ μοιάζει 

πάρα πολὺ μὲ τὶς ὁμηρικὲς περιγραφὲς καὶ ἡ ἐξωτερικὴ περίσταση, καὶ γιατὶ τὸ γκρέμισαν 

κατόπιν; 

 Γιὰ νὰ ἀπαντήσουμε στὰ ἐρωτήματα πρέπει νὰ λάβουμε ὑπ’ ὄψιν τὴν μυκηναϊκὴ 

κληρονομιὰ σὲ ἐπίπεδο πνευματικοῦ καὶ ὑλικοῦ πολιτισμοῦ, καθὼς καὶ τὸ παράλληλο τοῦ 

διακόσια χρόνια μεταγενέστερου ἡρου τῆς Δυτικῆς Πύλης τῆς Ἐρέτριας, ὅπου ἴσως 

ἐπαναλαμβάνεται ἡ πρακτικὴ τῆς Σούμπας τοῦ Λευκαντίου, πιθανῶς ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους 

τοῦ ἴδιου βασιλικοῦ γένους. 

 Σὸ μέγεθος, ἡ μεγαλοπρέπεια καὶ ἡ χρηστικότητα τοῦ κτιρίου φαίνεται νὰ ὑποδηλώνει 

ὅτι πράγματι χτίστηκε γιὰ νὰ χρησιμεύσει γιὰ κατοικία τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας. Σὸ 

γεγονὸς τοῦ ἐνταφιασμοῦ τοῦ βασιλικοῦ ζεύγους μέσα σὲ αὐτὸ καὶ ἡ μετατροπή του ἔτσι 

σὲ ταφικὸ μνημεῖο δὲν μπορεῖ νὰ σηματοδοτεῖ τόσο πρώιμα τὸ τέλος τῆς βασιλείας. 

Προφανῶς, ὁ διάδοχος αὐτοῦ τοῦ βασιλιᾶ, ὁ νέος βασιλιάς, δὲν πῆγε νὰ κατοικήσει σὲ αὐτὸ 

τὸ μέγαρο διότι ὑπῆρχε κάποιος λόγος. Καὶ αὐτὸς ὁ λόγος μπορεῖ νὰ εἶναι ὅτι ὁ 

συγκεκριμένος νεκρὸς ἦταν ξεχωριστὸς καὶ ἔνδοξος γιὰ κάποιο λόγο, ποὺ κανεὶς 

μεταγενέστερος βασιλιὰς δὲν μποροῦσε νὰ συγκριθεῖ μὲ αὐτόν. 

 τὸ Ν τμῆμα τοῦ οἰκισμοῦ ἀνακαλύφθηκε ἁψιδωτὴ οἰκία ΠΓΑ1 ἐποχῆς, ἡ ὁποία 

δείχνει ὅτι ὁ οἰκισμὸς ἦταν σὲ χρήση ὅταν κατασκευαζόταν τὸ ἁψιδωτὸ κτίριο τῆς 

Σούμπας878. Ἴσως λοιπὸν ὁ βασιλιὰ αὐτὸς νὰ ἦταν αὐτὸς ποὺ ὁδήγησε τοὺς Ἴωνες ἀπὸ τὴν 

Ἀθήνα καὶ γενικὰ τὴν Ἀττικὴ στὴν κεντρικὴ Εὔβοια, ποὺ κατέλαβε τὴν περιοχὴ μὲ πόλεμο, 

ἀπωθώντας ἥ ὑποτάσσοντας τοὺς προηγούμενους κατοίκους τῆς ἐποχῆς τοῦ Φαλκοῦ, ὁ 

ἡγεμόνας ποὺ ἐγκαθίδρυσε τὴν κυριαρχία του στὴν περιοχὴ τοῦ Λευκαντίου, ὁ οἰκιστὴς τῆς 

νέας πόλεως, ποὺ ἴσως καταγόταν ἀπὸ τὸ βασιλικὸ γένος τῶν Ἀθηνῶν ἥ ἄλλο 

ἀριστοκρατικὸ γένος. 

 Σὸ κτίριο μετὰ τὴν ταφὴ κατεδαφίστηκε, ἀλλὰ δὲν ξέρουμε γιατί. Θὰ μποροῦσε νὰ 

διατηρηθεῖ ὡς μία αἴθουσα γιὰ τελετουργικὰ δεῖπνα πρὸς τιμὴν τῶν ἀφηρωισμένων 

νεκρῶν879, ὅπως ὑποθέτει ὁ Polignac γιὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς χρήση του, καὶ ὅπως τὰ κτίρια 6ου π.Φ. 

αἰώνα ποὺ κτίστηκαν στὸ ἡρο τῆς Δυτικῆς πύλης τῆς Ἐρέτριας. Ἴσως ἡ ἀπάντηση 

βρίσκεται στὰ διακόσια χρόνια περίπου νεότερα ὁμηρικὰ ἔπη, ὅπου ἐπάνω ἀπὸ τὸν τάφο 

τοῦ νεκροῦ ὑψώνεται τύμβος μὲ ἐπιτάφιο σῆμα. Ἔτσι καὶ ἐδῶ, ἀφοῦ ἔθαψαν τὸν βασιλιὰ 

μέσα στὸ ἀνάκτορο, ἔπρεπε αὐτὸ νὰ γκρεμιστεῖ καὶ νὰ μετατραπεῖ σὲ τύμβο, ὅπως καὶ 

ἔγινε, τοποθετώντας κατόπιν τὸν τεραστίων διαστάσεων τριποδικὸ χάλκινο λέβητα (ὅπως 

ὑποδηλώνουν οἱ κατὰ χώραν ὀπὲς) ὡς ἐπιτάφιο σῆμα. 

 

                                                                                                                                                                            
αὐτούς τοὺς ἐπιφανεῖς νεκροὺς θάβονται ξεχωριστά, σὲ εἰδικὴ θέση, ὅπως οἱ τάφοι τῶν Βενιζέλων στὸ 

Ἀκρωτήρι. Ἡ τελευταία περίπτωση συνδυάζει τὴν ἐπιμνημόσυνη δέηση μὲ ἀπόδοση τιμῶν πρὸς τοὺς 

ἐπιφανεῖς νεκρούς, ἐν ἡ θέση τους δεσπόζει τῶν Φανίων, ὅπως τὸ Ἡρο τῆς Ἐρέτριας στὸ λοφίσκο 

δέσποζε κατὰ κάποιον τρόπο τοῦ ΤΓΕ οἰκισμοῦ τῆς Ἐρέτριας.  
878 BCH, τ. 128-129, τ. 2, 2, 2004-2005, Φρον., σελ. 1539-1540. 
879 Polignac (2000), σελ. 42-43. 
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Δ28δ΄: Λευκαντί: Οἰκισμὸς Ξηροπόλεως:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Παραθαλάσσιος λόφος παρὰ τὴν Α ἀκτὴ τοῦ ὅρμου τοῦ Λευκαντίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸν παραθαλάσσιο λόφο τῆς Ξηροπόλεως 

ἀνασκάφηκαν ὑστεροελλαδικά, πρωτογεωμετρικὰ καὶ γεωμετρικὰ στρώματα, ἐντὸς 

τῶν ὁποίων βρέθηκαν ἀποθέτες μὲ κεραμεική. Νεότερες ἀνασκαφὲς στὴν Ξηρόπολη 

ἔφεραν στὸ φῶς ΤΕ ΙΙΙΓ οἰκίες καὶ μέγαρα στὸ Α τμῆμα τοῦ οἰκισμοῦ, καθὼς καὶ ΠΓ 

οἰκίες. Σὸ στοιχεῖο ποὺ δηλώνει μετάβαση εἶναι ἡ ἀλλαγὴ προσανατολισμοῦ τῶν 

οἰκιῶν ἀπὸ τὴν ΤΕ ΙΙΓ στὴν ΠΓ ἐποχή 880. 

 τὸ Ν τμῆμα τοῦ οἰκισμοῦ ἀνακαλύφθηκε ἁψιδωτὴ οἰκία ΠΓΑ1 ἐποχῆς, ἡ ὁποία 

δείχνει ὅτι ὁ οἰκισμὸς ἦταν σὲ χρήση ὅταν κατασκευαζόταν τὸ ἁψιδωτὸ κτίριο τῆς 

Σούμπας881. Ἀνασκάφηκε ἐπίσης ἁψιδωτὴ γεωμετρικὴ οἰκία μὲ αὐλή, ἡ ὁποία 

καταστράφηκε ἀπὸ φωτιά, λείψανα ἄλλων γεωμετρικῶν οἰκιῶν, τρία κυκλικὰ 

θεμέλια σχήματος Θ (μᾶλλον σιταποθῆκες κατὰ τοὺς ἀνασκαφεῖς) καὶ ἄφθονος 

κεραμεικὴ γεωμετρικῶν χρόνων882.  

 τὸν Δ τομέα ἀνασκάφηκαν πολλὲς ΤΓΕ  ἁψιδωτές, ὀρθογώνιες καὶ κυκλικὲς 

στὴν κάτοψη οἰκίες883. Ὁ οἰκισμὸς καταστράφηκε ἀπὸ φωτιὰ λίγο πρὶν τὸ 700 π.Φ. 884. 

Ὁ Coldstream συνδέει τὴν καταστροφὴ τῆς Ξηροπόλεως, τὴν ὁποία τοποθετεῖ γύρω 

στὸ 710 π.Φ. βάσει κεραμεικῆς τοῦ στρώματος καταστροφῆς, μὲ τὸν Ληλάντιο 

πόλεμο ποὺ ἀναφέρει ὁ Θουκυδίδης (Α, 15), τὶς καύσεις τοῦ κατοπινοῦ ἡρῴου τῆς 

Δυτικῆς Πύλης τῆς Ἐρέτριας, οἱ ὁποῖες μαρτυροῦν, κατὰ τὴν γνώμη του ἐμπόλεμη 

κατάσταση, καθὼς καὶ μὲ τὶς συμμαχίες τῶν δύο ἐμπολέμων πόλεων 885. Ἀπὸ τὶς 

ἀρχαῖες πηγὲς μαθαίνουμε ὅτι ἡ Φαλκίδα συμμάχησε μὲ τὴν Κόρινθο, τὴν άμο καὶ 

τὴν Υάρσαλο, ἐν ἡ Ἐρέτρια μὲ τὰ Μέγαρα καὶ τὴν Μίλητο 886. 

 Ὁ Coldstream, ἐπίσης, συνδέει ἄλλες σποραδικὲς ἀναφορὲς ποὺ κάνουν οἱ 

ἀρχαῖοι συγγραφεῖς στὶς συγκρούσεις συμμάχων τῶν δύο ἐμπολέμων πόλεων,  οἱ 

ὁποῖες ἀνάγονται στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 8ου αἰώνα. υγκεκριμένα ἀναφέρεται 

                                                 
880 Whitley (2003-4), σελ. 39-40∙ τοῦ ἰδίου (2004-5), σελ. 50-52∙ τοῦ ἰδίου (2006-2007), σελ. 38-40∙ τοῦ ἰδίου (2007-

2008), σελ. 51-54∙ Morgan (2008-2009), σελ. 47-49∙ τῆς ἰδίας (2007-2008), σελ. 51-54∙ τῆς ἰδίας (2008-2009), σελ. 

47-49∙ Mulliez (2009-2010), σελ. 87∙ Lemos (2010), σελ. 134-135. 
881 BCH, τ. 128-129, τ. 2, 2, 2004-2005, Φρον., σελ. 1539 
882 Popham-Sackett-Themelis (1980), σελ. 1-25, 27-56, 57-79, 81-97, 101-108, 109-207, 217-279, 281-354, 355-369∙ τῶν 

ἰδίων (1979)∙ AR 1966-67, σελ. 12-13∙ AR 1965-66, σελ. 10∙ AR 1964-5, σελ. 16-18∙ Popham-Sackett (1967), σελ. 

263∙ Sackett-Popham (1965), σελ. 289-291∙ τῶν ἰδίων (1966), σελ. 233-235∙ τῶν ἰδίων (1967), σελ. 263∙ Sackett καὶ 

ἄλλοι (1966), σελ. 60-61∙ Θεοχάρης (1959), σελ. 283, 309, 312-3∙ Popham-Sackett (1964-66), σελ. 91-182∙ BCH 91, 

1967, σελ. 743-747∙ BCH 94, 1970, σελ. 1094-1095∙ Θέμελης (1969)Β΄, σελ. 98-102, Popham-Sackett (1970), σελ. 

258-260∙ Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 116, 122∙ AJA, 86, 1982, σελ. 550-551∙ AJA, 96, 1992∙ Desborough (1995), 

σελ. 214-230∙ Μαζαράκης-Αἰνιὰν (2000), σελ. 82∙ AR 1998-9, σελ. 61∙ Sackett-Popham (1972), σελ. 8-49. Βλ. 

ἐπίσης: απουνᾶ-ακελλαράκη (2010), σελ. 47-48∙ Λαιμοῦ (2012), σελ. 49-56. 
883 BCH, τ. 128-129, τ. 2, 2, 2004-2005, Φρον., σελ. 1539. 
884 Popham-Sackett-Themelis (1980), σελ. 1-25, 27-56, 57-79, 81-97, 101-108, 109-207, 217-279, 281-354, 355-369∙ τῶν 

ἰδίων (1979)∙ AR 1966-67, σελ. 12-13∙ AR 1965-66, σελ. 10∙ AR 1964-5, σελ. 16-18∙ Popham-Sackett (1967), σελ. 

263∙ Sackett-Popham (1965), σελ. 289-291∙ τῶν ἰδίων (1966), σελ. 233-235∙ τῶν ἰδίων (1967), σελ. 263∙ Sackett καὶ 

ἄλλοι (1966), σελ. 60-61∙ Θεοχάρης (1959), σελ. 283, 309, 312-3∙ Popham-Sackett (1964-66), σελ. 91-182∙ BCH 91, 

1967, σελ. 743-747∙ BCH 94, 1970, σελ. 1094-1095∙ Θέμελης (1969)Β΄, σελ. 98-102, Popham-Sackett (1970), σελ. 

258-260∙ Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 116, 122∙ AJA, 86, 1982, σελ. 550-551∙ AJA, 96, 1992∙ Desborough (1995), 

σελ. 214-230∙ Μαζαράκης-Αἰνιὰν (2000), σελ. 82∙ AR 1998-9, σελ. 61∙ Sackett-Popham (1972), σελ. 8-49. Βλ. 

ἐπίσης: απουνᾶ-ακελλαράκη (2010), σελ. 47-48∙ Λαιμοῦ (2012), σελ. 49-56. 
885  Coldstream (1997), σελ. 266-267. Παράβαλε: Boardman (1957), σελ. 27-29 
886 Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι, V, 99∙ Παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις, Ἀττικά, 44, 1∙ Πλούταρχος, Ἠθικά, 760. 
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στὴν ἐκδίωξη μεγαρικοῦ ἐκστρατευτικοῦ σώματος ἀπὸ τὴν χαλκιδικὴ ἀποικία τῶν 

Λεοντίνων τὸ 728 π.Φ.887, τὴν ἐκδίωξη τῶν Ἐρετριέων ἀποίκων τῆς Κέρκυρας ἀπὸ 

Κορινθίους ἀποίκους τὸ 708 π.Φ., καθὼς καὶ τὴν κατασκευὴ τεσσάρων πολεμικῶν 

πλοίων ἀπὸ τὸν Κορίνθιο Ἀμεινοκλῆ γιὰ λογαριασμὸ τῶν συμμάχων τῆς άμου τὸ 

704 π.Φ.888 Ὁ Coldstream παρατηρεῖ ὅτι οἱ δύο τελευταῖες χρονολογίες συμπίπτουν 

μὲ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ Λευκαντίου. Μετὰ τὴν ὁριστικὴ αὐτὴ καταστροφὴ τοῦ 

οἰκισμοῦ τῆς Ξηροπόλεως, ὁ χῶρος ξανακατοικήθηκε κατὰ τοὺς κλασσικοὺς 

χρόνους. 

 

  

 
Λευκαντί: Ξηρόπολη: ἀεροφωτογραφία (Ἐρέτρια: ματιὲς σὲ μία ἀρχαία πόλη, σελ. 

50-51,) καὶ ἄποψη πρὸς τὰ δυτικά (www.lilantio.gr) καὶ Λευκαντί: Ξηρόπολη. Ἄποψη 

ἀπὸ τὰ δυτικά. 

 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: 

 τὸ Λευκαντί, κατὰ τὸν Desborough, ἐπιβίωσε ἕνα ὕστατος μυκηναϊκὸς οἰκισμός, 

πιθανῶς καὶ μέσα στοὺς πρώιμους κοτεινοὺς αἰῶνες. Ἡ κοινότητα ποὺ 

ἐγκαθίσταται μετὰ τὴν ἐγκατάλειψή του  φαινεται ὅτι εἶχε δεσμοὺς μὲ τὶς ὕστερες 

ὑπομυκηναϊκὲς κοινότητες τῆς κεντρικῆς Ἑλλάδας 889. Ὁ ὕστερος 10ος αἰώνας καὶ τὸ 

β΄ἥμισυ τοῦ 9ου εἶναι περίοδος ἐπέκτασης τοῦ οἰκισμοῦ καὶ αὔξησης τοῦ πλούτου. 

Κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ εἰσάγεται ὁ χρυσὸς τῶν κοσμημάτων ἀπὸ τὴν Ἀνατολή, τὰ 

ἀντικείμενα ἀπὸ ἐλεφαντόδοντο καὶ ἐκείνα ἀπὸ φαγεντιανή, γεγονὸς ποὺ μαρτυρεῖ 

τὶς πρώιμες ἐμπορικὲς σχέσεις τοῦ Λευκαντίου μὲ τὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο 890. 

χέσεις μὲ τὴν Ἀνατολὴ διατηρεῖ κατὰ τὸν 8ο αἰώνα ἡ Ἐρέτρια, ὅπως ἀποδεικνύεται 

ἀπὸ τὰ ἀνατολικῆς προελεύσεως ἀντικείμενα ποὺ βρέθηκαν στὸν βόθρο -βωμὸ τοῦ 

8ου αἰ. στὸ ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος Δαφνηφόρου891. 

                                                 
887 Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, VI, 4, 1. 
888 Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, I, 13, 3. 
889 Desborough (1995), σελ. 215-218. 
890 Desborough (1995), σελ. 228. 
891 Coldstream (1997), σελ. 266-269. 

http://www.lilantio.gr/
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 Πολλὲς ἀπόψεις ἔχουν διατυπωθεῖ γιὰ τὴν δυνατότητα ταυτίσεως τοῦ 

σημαντικοῦ αὐτοῦ οἰκισμοῦ μὲ κάποια γνωστὴ ἀπὸ τὰ κείμενα εὐβοϊκὴ πόλη τῶν 

πρωτογεωμετρικῶν καὶ γεωμετρικῶν χρόνων (ἀλλὰ καὶ τῆς ὕστερης ἐποχῆς τοῦ 

Φαλκοῦ, καθ’ ὅτι ἐδῶ, κάτω ἀπὸ τὰ πρωτογεωμετρικὰ καὶ γεωμετρικὰ στρώματα, 

ἔχουν ἐπίσης ἀνασκαφεῖ ὑστεροελλαδικὰ στρώματα). Σὸ σημαντικὸ γεγονὸς ποὺ 

ἀναφέρουν οἱ φιλολογικὲς πηγὲς καὶ ἡ ἔναρξή του τοποθετεῖται στὸ δεύτερο μισὸ 

τοῦ 8ου π.Φ. αἰώνα εἶναι ὁ πόλεμος μεταξὺ Ἐρέτριας καὶ Φαλκίδας γιὰ τὸ Ληλάντιον 

πεδίον, τὴν μικρὴ ἀλλὰ εὔφορη πεδιάδα μεταξὺ Λευκαντίου καὶ Φαλκίδας ποὺ 

διαρρέεται κατὰ μέσον ἀπὸ τὸν ποταμὸ Λήλαντα.  

 Οἱ ἀνασκαφεῖς ταυτίζουν τὸν οἰκισμὸ τῆς Ξηροπόλεως μὲ τὴν Ἐρέτρια τῆς 

ὑστεροελλαδικῆς-μεσογεωμετρικῆς ἐποχῆς892. Σὸ ἴδιο πιστεύουν καὶ οἱ Ἑλβετοὶ 

Auberson καὶ Schefold893. Ἀναλυτικότερα, οἱ Auberson καὶ Schefold στὸν παλαιὸ 

ὁδηγὸ γιὰ τὴν Ἐρέτρια ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ πρόδρομος πόλη τῆς ἐρέτριας, δηλαδὴ ἡ 

θέση ὅπου ἦταν ἡ Ἐρέτρια πρὶν τὸ 800 π.Φ. ἦταν τὸ Λευκαντί. ταυτίζουν δηλαδὴ τὸ 

Λευκαντὶ μὲ τὴν πρώιμη Ἐρέτρια. Σὰ ἐπιχειρήματά τους ποὺ στηρίζουν τὴν ἄποψη 

τῆς μετακίνησης τῶν Ἐρετριέων ἀπὸ τὸ Λευκαντὶ στὴν Ἐρέτρια εἶναι πέντε: 

1)Ἐπειδὴ ὁ Ἀπόλλων στὸν ἀντίστοιχο ὁμηρικὸ ὕμνο, κατὰ τὴν πορεία ἀναζήτησης 

τόπου γιὰ ἵδρυση μαντείου περνάει ἀπὸ τὸ Ληλάντιο πεδίο, θεωροῦν ὅτι ἡ πεδιάδα 

αὐτή, ἡ ὁποία ἀπέχει ἀπὸ τὴν ΚΛ Ἐρέτρια 10 χλμ., ἦταν ἀφιερωμένη στὸν 

Ἀπόλλωνα. Ἄρα ἡ ἵδρυση ἱεροῦ τοῦ Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνος ἐκτὸς Ληλαντίου 

πεδίου δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ σημαίνει τὴν μεταφορὰ τῆς λατρείας ἀπὸ τὸ Ληλάντιο 

πεδίο στὴ νέα θέση. 

2)Ἐν τὸ Λευκαντὶ ἐγκαταλείπεται προοδευτικὰ ἀπὸ τὸ 800 π.Φ. μέχρι τὰ τέλη τοῦ 

αἰώνα, ἡ Ἐρέτρια ἐνισχύεται πληθυσμιακῶς, ἄρα ὅσοι ἐγκατέλειπαν τὸ Λευκαντὶ 

εἶναι λογικὸ νὰ μετακινοῦνταν στὴν Ἐρέτρια.  

3)Σὸ Λευκαντί ἦταν κάποια σημαντικὴ μυκηναϊκὴ πόλη, τῆς ὁποίας τὸ ὄνομα 

πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ, καθὼς δὲν εἶναι δυνατὸν οἱ μύθοι ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν 

ΕΦ νὰ μὴν τὸ ἀναφέρουν. 

4)Ἡ κεραμεικὴ τοῦ Λευκαντίου ταυτίζεται τεχνοτροπικῶς καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ 

χαρακτηριστικὰ πρὸς τὴν σύγχρονή της κεραμεικὴ τῆς Ἐρέτριας.  

5)τοὺς χρόνους τοῦ τράβωνα οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς τοῦ ἱεροῦ τοῦ Δελφινίου 

τοῦ Ὠρωποῦ ἔδειχναν τὰ ἐρείπια τῆς Παλαιᾶς Ἐρετρίας894. Μὲ αὐτὴν τὴν θέση 

ταυτίζουν οἱ παραπάνω τὸ Λευκαντί.  

 Καὶ τὰ πέντε ἐπιχειρήματά τους εἶναι ἰσχυρὰ κατὰ τὴν γνώμη μας. Εἰς ὅ,τι 

ἀφορᾷ στὸ πέμπτο μάλιστα, μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἐπειδὴ αὐτὴν τὴν παλαιά 

Ἐρέτρια ὁ τράβων τοποθετεῖ ἀρκετὰ χλμ. δυτικότερα τῆς Ἐρέτριας τῶν ΚΛ 

χρόνων, ἴσως οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς τοῦ Δελφινίου τοῦ Ὠρωποῦ νὰ εἶχαν 

διατηρήσει τὴν ἀνάμνηση τῆς παλαιότερης θέσης τῆς  Ἐρέτριας στὸ Λευκαντὶ πρὸ 

τῆς καταστροφῆς  της πρὶς τὸ τέλος τοῦ 8ου αἰώνα π.Φ. 

                                                 
892 Popham-Sackett (1965), σ. 289-291∙ AR 1965-6, σελ. 10∙ τῶν ἰδίων (1965), σελ. 30 καὶ ἑξῆς∙ Sackett (1967), σελ. 

60. τὴν τελική ὡστόσο δημοσίευση (Popham-Sackett 1980, Appendix Β΄, σελ. 425 καὶ ἑξῆς) ταυτίζουν τὴν 

θέσιν μὲ τὴν ἀρχαία πόλη Λήλαντον, ἡ ὁποῖα ἔδωσε καὶ τὸ ὄνομά της στὸ Ληλάντιο πεδίο. χετικὰ βλέπε 

Θέμελης (1979), σελ. 40-55. 
893 Auberson-Schefold (1973), σελ. 22-28 καὶ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)Β, σελ. 10-11 καὶ 23-24. 
894 τράβων, Γεωγραφικά, ΙΦ, 2, 6. 



 138 

 Οἱ Αuberson καὶ Schefold ἀποδίδουν τὴν μετακίνηση τῆς Ἐρέτριας ἀπὸ τὸ 

Λευκαντὶ στὴν νέα θέση σὲ δύο αἴτια: α) τὸ γεγονὸς ὅτι στὸ Λευκαντὶ δὲν ὑπῆρχαν 

καλῶς προστατευμένοι λιμένες, ἐν ἡ Ἐρέτρια διέθετε ἐξαιρετικὸ φυσικὸ λιμάνι, 

καὶ β) πιθανοὶ νεωτερισμοὶ στὴν ναυπηγικὴ τέχνη συνέτειναν στὴν ἀναζήτηση 

μεγαλύτερου λιμανιοῦ, καὶ μάλιστα σὲ περίοδο ὅπου ἀναπτύσσεται τὸ ναυτικὸ 895 

(ἀποικισμός, ἐμπόλεμες συγκρούσεις στὴ θάλασσα μὲ τοὺς Φαλκιδεῖς, ὅπου 

μάλιστα ἀναφέρεται ὅτι σκοτώθηκε ὁ βασιλιὰς τῆς Φαλκίδας Ἀμφιδάμαντας 896.) 

Ἔτσι ἡ Ἐρέτρια ἦταν συγχρόνως καὶ ἡ πρώτη ἀποικία τῆς παλιᾶς 897. 

 Ὁ Coldstream ὑποθέτει ὅτι μετὰ τὴν καταστροφὴ τoῦ οἰκισμοῦ τῆς Ξηροπόλεως κατὰ 

τὴν ΜΓ Ι περίοδο πολλοὶ ἀπὸ τοὺς κατοίκους τοῦ οἰκισμοῦ μετανάστευσαν898. Παρατηρεῖ δὲ 

ὅτι τότε περίπου, γύρω στὸ 800 π.Φ. ἱδρύεται ἡ Ἐρέτρια 10 χλμ. Α τοῦ Λευκαντίου (περ. 50 

στάδια), σὲ θέση μὲ ὡραῖο λιμάνι καὶ φυσικὰ ὀχυρὴ βραχώδη ἀκρόπολη899. Μάλιστα 

ἀποδίδει τὴν καταστροφὴ σὲ πιθανὴ ἐσωτερικὴ σύγκρουση στὴν Εὔβοια, τῆς ὁποίας 

ἐπακόλουθα ἦταν ἡ συρρίκνωση τοῦ οἰκισμοῦ καὶ ἡ ἵδρυση τῆς Ἐρέτριας900. Παρατηρεῖ, 

ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὰ εὑρήματα, ὅτι οἱ νέοι κάτοικοι τῆς Ἐρέτριας ἔσπευσαν νὰ 

καταλάβουν ὅλο τὸ πλάτος καὶ τὸ μῆκος τῆς θέσης, ἀπὸ τὴν παράκτια οἰκιστικὴ ζώνη στὸ 

μέσον τοῦ ΚΛ λιμανιοῦ, τὸ ἱερὸ τοῦ Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνος μέχρι τὸ «βασιλικὸ 

νεκροταφεῖο καὶ ἡρο τῆς Δυτικῆς Πύλης καὶ τὸ δυτικὸ παράκτιο νεκροταφεῖο901. 

  Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν ὁ Coldstream τὴν τοπογραφία τῆς νότιας παράκτιας λεκάνης 

Φαλκίδας-Λευκαντίου-Ἐρετρίας-Ἀμαρύνθου, θεωρεῖ ὅτι τὸ Ληλάντιο πεδίο, (τὸ ὁποῖο δὲν 

μπορεῖ παρὰ νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὴν σημερινὴ πεδιάδα τῶν Ἀμπελιῶν ποὺ διαρρέεται ἀπὸ τὸν 

μεγαλύτερο χείμαρρο ὅλης τῆς λεκάνης, σημ. Λήλαντα), βρίσκεται σὲ ἄμεση γειτονία μὲ 

τὴν Φαλκίδα, ἀλλὰ κάπως μακριὰ (σὲ ἀπόσταση 15 χλμ.) ἀπὸ τὴν Ἐρέτρια (τοῦ 800 π.Φ. καὶ 

ἑξῆς). Κατὰ τὴν γνώμη του, ἡ ἀπαίτηση τῶν Ἐρετριέων εἶναι πιὸ κατανοητὴ ἅν 

θεωρήσουμε πὼς τὸ Λευκαντὶ ἦταν ἡ ἀρχαία Ἐρέτρια, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔφυγαν οἱ προππάποι 

τους γιὰ νὰ ἱδρύσουν τὸν νέο οἰκισμὸ γύρω στὸ 800 π.Φ. Ἔτσι, κατὰ τὴν ΤΓΕ περίοδο ἡ 

παλιὰ πόλη εἶχε ἀδειάσει, ἀλλὰ ἀκόμη κάποιοι Ἐρετριεῖς ἔμεναν ἐκεῖ, δηλαδὴ στὸν οἰκισμὸ 

τῆς Ξηροπόλεως, δημιουργώντας, δημιουργώντας μιὰ πιθανὴ ἀπειλὴ καὶ ἕνα φυσικὸ στόχο 

γιὰ τὴν ἔχθρα τῶν Φαλκιδέων902. 

 Ὁ Coldstream, σὲ μία προσπάθεια καλύτερης κατανόησης τῶν ἱστορικῶν 

συνθηκῶν ποὺ ἐπικρατοῦσαν τὸν 8ο αἰώνα στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ κατὰ συνέπειαν 

τῶν αἰτίων ποὺ ὁδήγησαν στὸν Ληλάντιο πόλοεμο, κάνει λόγο γιὰ πιθανὲς 

ἐμπορικὲς ἀντιζηλίες στὴν Ἀνατολὴ καὶ στὴν Δύση ποὺ μπορεῖ νὰ συνέτειναν στὴν 

ἐχθρότητα Φαλκίδας καὶ Ἐρέτριας, καθὼς  καὶ γιὰ τὴν ἵδρυση ἀποικιῶν, τόσο ἀπὸ 

τὴν Ἐρέτρια, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν Φαλκίδα λόγῳ τῆς ἀδυναμίας τῶν δύο μητροπόλεων 

νὰ θρέψουν ὅλο τὸν πληθυσμό τους. υγκεκριμένα ἀναφέρει δύο περιπτώσεις 

ἀποστολῆς ἀποικίας. Κατὰ τὸν τράβωνα ἡ Φαλκίδα ἔστειλε ἀποικιακὴ ἀπο στολὴ 

                                                 
895 Auberson-Schefold (1973), σελ. 23-28. 
896 Ἡσίοδος, Ἔργα καὶ ἡμέραι, στ. 654-657. 
897 Auberson-Schefold (1973), σελ. 31. 
898 Coldstream (1997), σελ. 85-86. 
899 Coldstream (1997), σελ. 85-86. 
900 Coldstream (1997), σελ. 138-139. 
901 Coldstream (1997), σελ. 85-86. 
902 Coldstream (1997), σελ. 267-268. 



 139 

στὴν Ἰταλία γιὰ νὰ ἱδρύσει τὸ Ῥήγιο λόγῳ λιμοῦ ποὺ προηγήθηκε 903. Ἡ Ἐρέτρια, 

πάλι, ἔστειλε ἀποικιακὴ ἀποστολὴ στὴν Κέρκυρα. Νέα ὅμως ἀποικιακὴ ἀποστολὴ 

ἀπὸ τὴν Κόρινθο ἔδιωξε τὸ 708 π.Φ. τοὺς Ἐρετριεῖς ἀποίκους. Ὅταν αὐτοὶ 

ἐπέστρεψαν στὴν Ἐρέτρια, οἱ ντόπιοι Ἐρετριεῖς δὲν τοὺς ἄφησαν νὰ ἀποβιβασθοῦν 

ἀπὸ τὰ πλοῖα, ἀλλὰ ἔριχναν ἐναντίον τους βλήματα μὲ σφενδόνες 904. Ἔτσι, 

ἀποφάσισαν νὰ φύγουν γιὰ νὰ ἱδρύσουν ἄλλη ἀποικία στὶς ἀκτὲς τῆς Μακεδονίας, 

τὴν Μεθώνη τὸ 733 π.Φ.905 Ὁ Coldstream ἐκτιμᾷ ὅτι οἱ Ἐρετριεῖς πρέπει νὰ 

ἀντιμετώπιζαν φτώχεια γιὰ νὰ κάνουν κάτι τέτοιο 906.   

                                                 
903 τράβων, Γεωγραφικά, 247. χετικὰ μὲ τὸ Ῥήγιο βλ. ἐπίσης: τράβων, Γεωγραφικά, VI, 1,5-1,6: ἀπὸ δὲ 

στυλίδος ἑκατὸν εἰς Ῥήγιον, ἤδη τοῦ πορθμοῦ πλατυνομένου, προϊοῦσι πρὸς τὴν ἔξω καὶ πρὸς ἕω θάλατταν 

τὴν τοῦ Σικελικοῦ καλουμένου πελάγους.1.6 Κτίσμα δ᾽ ἐστὶ τὸ Ῥήγιον Χαλκιδέων, οὓς κατὰ χρησμὸν 

δεκατευθέντας τῶι Ἀπόλλωνι δι᾽ ἀφορίαν ὕστερον ἐκ Δελφῶν ἀποικῆσαι δεῦρό φασι παραλαβόντας καὶ 

ἄλλους τῶν οἴκοθεν· ὡς δ᾽ Ἀντίοχός φησι, Ζαγκλαῖοι μετεπέμψαντο τοὺς Χαλκιδέας καὶ οἰκιστὴν 

Ἀντίμνηστον συνέστησαν ἐκείνων. ἦσαν δὲ τῆς ἀποικίας καὶ οἱ Μεσσηνίων φυγάδες τῶν ἐν Πελοποννήσωι 

καταστασιασθέντες ὑπὸ τῶν μὴ βουλομένων δοῦναι δίκας ὑπὲρ τῆς φθορς τῶν παρθένων τῆς ἐν Λίμναις 

γενομένης τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἃς καὶ αὐτὰς ἐβιάσαντο πεμφθείσας ἐπὶ τὴν ἱερουργίαν, καὶ τοὺς 

ἐπιβοηθοῦντας ἀπέκτειναν. παραχωρήσαντες οὖν εἰς Μάκιστον οἱ φυγάδες πέμπουσιν εἰς θεοῦ, 

μεμφόμενοι τὸν Ἀπόλλω καὶ τὴν Ἄρτεμιν εἰ τοιούτων τυγχάνοιεν ἀνθ᾽ ὧν ἐτιμώρουν αὐτοῖς, καὶ 

πυνθανόμενοι πῶς ἅν σωθεῖεν ἀπολωλότες. ὁ δ᾽ Ἀπόλλων ἐκέλευσε στέλλεσθαι μετὰ Χαλκιδέων εἰς τὸ 

Ῥήγιον καὶ τῆι ἀδελφῆι αὐτοῦ χάριν ἔχειν· οὐ γὰρ ἀπολωλέναι αὐτοὺς ἀλλὰ σεσῶσθαι μέλλοντάς γε δὴ μὴ 

συναφανισθήσεσθαι τῆι πατρίδι ἁλωσομένηι μικρὸν ὕστερον ὑπὸ Σπαρτιατῶν· οἱ δ᾽ ὑπήκουσαν. διόπερ οἱ 

τῶν Ῥηγίνων ἡγεμόνες μέχρι Ἀναξίλα τοῦ Μεσσηνίων γένους ἀεὶ καθίσταντο. Ἡ πρωιμότερη κεραμεικὴ 

ἀπὸ τὸ Ῥήγιο χρονολογεῖται γύρω στὸ 700 π.Φ. Βλ. Boardman (1996), σελ. 217. 
903 Coldstream (1997), σελ. 267-268. 
904 Πλούταρχος, Αἴτια Ἑλληνικά καὶ Ῥωμαϊκά, 11:  Τίνες οἱ ἀποσφενδόνητοι; Κέρκυραν τὴν νῆσον Ἐρετριεῖς 

κατῴκουν· Χαρικράτους δὲ πλεύσαντος ἐκ Κορίνθου μετὰ δυνάμεως καὶ τ πολέμῳ κρατοῦντος ἐμβάντες 

εἰς τὰς ναῦς οἱ Ἐρετριεῖς ἀπέπλευσαν οἴκαδε. Προαισθόμενοι δ´ οἱ  πολῖται τῆς χώρας εἶργον αὐτοὺς καὶ 

ἀποβαίνειν ἐκώλυον σφενδονῶντες. Μὴ δυνάμενοι δὲ μήτε πεῖσαι μήτε βιάσασθαι πολλοὺς καὶ 

ἀπαραιτήτους ὄντας ἐπὶ Θρᾴκης ἔπλευσαν καὶ κατασχόντες χωρίον, ἐν ᾧ πρότερον οἰκῆσαι Μέθωνα τὸν 

Ὀρφέως πρόγονον ἱστοροῦσι, τὴν μὲν πόλιν ὠνόμασαν Μεθώνην, ὑπὸ δὲ τῶν προσοίκων « ἀποσφενδόνητοι 

» προσωνομάσθησαν. 
905 Boardman (1996), σελ. 289. 
906 Coldstream (1997), σελ. 267-268. Γνωρίζουμε ὅτι τὸ ἐρετριακὸ ἱππικὸ ἐτράπη σὲ φυγὴ ἀπὸ σῶμα Θεσσαλῶν 

ἱππέων συμμάχων τῶν Φαλκιδέων ὑπὸ τὸν Κλεόμαχο ἀπὸ τὴν Υάρσαλο. Βλ. Πλούταρχος, Ἐρωτικός, 17 καὶ 

Ἠθικά 760e4–761a1: Κλεόμαχον δὲ τὸνΦαρσάλιον ἴστε δήπουθεν ἐξ ἧς αἰτίας ἐτελεύτησεν ἀγωνιζόμενος.’ 

‘οὐχ ἡμεῖς γοῦν’ οἱ περὶ Πεμπτίδην ἔφασαν, ‘ἀλλ' ἡδέως ἅν πυθοίμεθα.’ ‘καὶ γὰρ ἄξιον’ ἔφη ὁ πατήρ· ‘ἧκεν 

ἐπίκουροςΧαλκιδεῦσι τοῦ † Θεσσαλικοῦ πολέμου πρὸς Ἐρετριεῖς ἀκμάζοντος· καὶ τὸ μὲν πεζὸν ἐδόκει 

τοῖςΧαλκιδεῦσιν ἐρρῶσθαι, τοὺς δ' ἱππέας μέγ' ἔργον ἦν ὤσασθαι τῶν πολεμίων παρεκάλουν δὴ τὸν 

Κλεόμαχον ἄνδρα λαμπρὸν ὄντα τὴν ψυχὴν οἱ σύμμαχοι πρῶτον ἐμβάλλειν εἰς τοὺς ἱππέας. ὁ δ' ἠρώτησε 

παρόντα τὸν ἐρώμενον, εἰ μέλλοι θεσθαι τὸν ἀγῶνα· φήσαντος δὲ τοῦ νεανίσκου καὶφιλοφρόνως αὐτὸν 

ἀσπασαμένου καὶ τὸ κράνος ἐπιθέντος, ἐπιγαυρωθεὶς ὁ Κλεόμαχος καὶ τοὺς ἀρίστους τῶνΘεσσαλῶν 

συναγαγὼν περὶ αὑτὸν ἐξήλασε λαμπρῶς καὶ προσέπεσε τοῖς πολεμίοις, ὥστε συνταράξαι καὶ τρέψασθαι τὸ 

ἱππικόν· ἐκ δὲ τούτου καὶ τῶν ὁπλιτῶν φυγόντων, ἐνίκησαν κατὰ κράτος οἱ Χαλκιδεῖς. 

  Οἱ Φαλκιδεῖς, ὅμως ἔχασαν τὸν βασιλιά τους Ἀμφιδάμαντα σὲ ναυμαχία μὲ τοὺς Ἐρετριεῖς. τοὺς 

ἐπιτάφιους ἀγῶνες μετεῖχε, κατὰ τὴν προσωπικὴ μαρτυρία του ὁ ἐπικὸς ποιητὴς Ἡσίοδος. Βλ. Ἡσίοδος, 

Ἔργα καὶ Ἡμέραι, στ. 650-659: οὐ γάρ πώ ποτε νηὶ γ’ ἐπέπλων εὐρέα πόντον εἰ μὴ ἐς Εὔβοιαν ἐξ 

Αὐλίδος, ᾗ ποτ’ Ἀχαιοὶ μείναντες χειμῶνα πολὺν σὺν λαὸν ἄγειραν Ἑλλάδος ἐξ ἱερῆς Τροίην ἐς 

καλλιγύναικα. ἔνθα δ’ ἐγὼν ἐπ’ ἄεθλα δαΐφρονος Ἀμφιδάμαντος Χαλκίδα τ’ εἰς ἐπέρησα· τὰ δὲ 

προπεφραδμένα πολλὰ ἆθλ’ ἔθεσαν παῖδες μεγαλήτορος· ἔνθα μέ φημι ὕμνῳ νικήσαντα φέρειν 

τρίποδ’ ὠτώεντα. τὸν μὲν ἐγὼ Μούσῃσ’ Ἑλικωνιάδεσσ’ ἀνέθηκα ἔνθά με τὸ πρῶτον λιγυρῆς 

ἐπέβησαν ἀοιδῆς.  
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 Ἐπειδὴ ὅμως προέκυψαν εὑρήματα γεωμετρικῶν, πρωτογεωμετρικῶν, ἀλλὰ καὶ 

μυκηναϊκῶν χρόνων ἀπὸ τὴν θέση τῆς Ἐρετρίας, ὁ Π.Γ. Θέμελης εἶχε κατὰ τὸ 

παρελθὸν ἐκφράσει τὴν ἄποψη ὅτι ἡ Ἐρέτρια πάντοτε βρίσκόταν στὴν ἴδια θέση καὶ 

δὲν μετακινήθηκε. Ἴσως, κατὰ τὴν ἄποψή του, ὁ οἰκισμὸς τοῦ Λευκαντίου θὰ 

μποροῦσε νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὴν ἀρχαία πόλη Οἰχαλία ποὺ βρισκόταν στὴν 

περιοχή907. Ἀντιθέτως, ὁ Bakhuizen πιστεύει ὅτι τὸ Λευκαντί ἦταν ἡ 

πρωτογεωμετρικὴ καὶ γεωμετρικὴ Φαλκίδα, ἥ ἡ πόλη Εὔβοια, πρόδρομος τῆς 

Φαλκίδας, τὴν ὁποία λίγον πρὶν τὸ 700 π.Φ. κατέστρεψαν οἱ Ἐρετριεῖς, κατὰ τὴν 

διάρκεια τοῦ Ληλαντίου πολέμου καὶ οἱ Φαλκιδεῖς ἔκτισαν ἐκ νέου τὴν πόλη τους 

δυτικότερα908. 

 Εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ στὴν ἄποψη τοῦ Π.Γ.Θέμελη θὰ μποροῦσαμε νὰ ἀπαντήσουμε τὰ ἑξῆς: 

τὰ μυκηναϊκά, πρωτογεωμετρικὰ καὶ γεωμετρικὰ εὑρήματα μέχρι τὴν ΜΓΙ (γύρω στὸ 800 

π.Φ.) εἶναι σποραδικὰ καὶ πολὺ λίγα γιὰ νὰ θεωρήσουμε ὅτι συνιστοῦν θέση μιᾶς πόλεως 

σὰν τὴν Ἐρέτρια, μὲ τὸ μυθικὸ παρελθὸν ποὺ τὴν συνοδεύει, τέτοιας ποὺ λίγο μετὰ τὸ 800 

π.Φ. στέλνει ἀποίκους στὶς Πιθηκοῦσες. Ἄρα ἡ Ἐρέτρια μετακινήθηκε ἀπὸ ἄλλη θέση. Καὶ 

μάλιστα ὁ Ληλάντιος πόλεμος ποὺ ξέσπασε κατὰ τὸν 8ο αἰώνα θὰ συνέτεινε στὴν 

μετακίνηση, ὄχι μόνο τμήματος τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Ἐρετριέων ποὺ κινδύνευε ἀπὸ τοὺς 

Φαλκιδεῖς, ἀλλὰ καὶ τοῦ πολιτικοῦ κέντρου, σὲ ἄλλη θέση, σίγουρα ἀνατολικότερα, λόγῳ 

τοῦ κινδύνου ἀπὸ τὰ δυτικά. 

 Εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν ἄποψη τοῦ Bakhuizen, θὰ λέγαμε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ εὐσταθεῖ, καθώς, 

ἅν τὸ Λευκαντὶ ἀνῆκε στὴν Φαλκίδα, ἀφοῦ τὰ σύνορα τῶν δύο πόλεων μετακινήθηκαν 

ἀνατολικότερα, θὰ περιερχόταν ὁριστικὰ ὑπὸ τὴν κυριαρχία τῆς Φαλκίδας καὶ οἱ Φαλκιδεῖς 

θὰ τὸ ξαναέχτιζαν. Ἀντίθετα βλέπουμε ὅτι παρ’ ὅλο ποὺ ἀπὸ τὸ 750 π.Φ. τὸ πολιτικὸ 

κέντρο τῆς Ἐρέτριας βρίσκεται ἀναμφισβήτητα στὴν θέση τῆς ΑΡ καὶ ΚΛ Ἐρέτριας, αὐτὴ ἡ 

συρρικνωμένη πόλη τοῦ Λευκαντίου, μὲ τὴν τόση ἱστορία, ὅπως δείχνουν τὰ ἀρχαιολογικὰ 

εὑρήματα τῆς ἐποχῆς τοῦ Φαλκοῦ καὶ καὶ τῆς πρώιμης ἐποχῆς τοῦ ιδήρου, δὲν 

ἐγκαταλείπεται ἀπὸ τοὺς κατοίκους της, ἀλλὰ καταστρέφεται καὶ δὲν ἀνοικοδομεῖται ἀπὸ 

τοὺς Φαλκιδεῖς. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Coldstream, ἅν ἡ πρώιμη Ἐρέτρια ταυτίζεται μὲ τὸ 

Λευκαντί, θὰ ἦταν ἰσχυρὸ τὸ πλῆγμα γιὰ τοὺς Ἐρετριεῖς, ἀφοῦ ἔτσι ἔχαναν τὴν πρόσβαση 

στὸ Ληλάντιο πεδίο909.  

 Ἡ καταστροφὴ τοῦ εὑρισκόμενου σὲ παρακμὴ οἰκισμοῦ τῆς Ξηροπόλεως, (τὴν στιγμὴ 

ποὺ ἡ Ἐρέτρια στὴν νέα θέση της ὀργανώνεται χωροταξικὰ ὡς οἰκισμὸς καὶ ὡς νέο 

πολιτικὸ κέντρο τῆς πόλεως κράτους,) μᾶς δίνει τὴν ἐντύπωση, σὲ πρακτικὸ ἐπίπεδο, τῆς 

καταστροφῆς προκεχωρημένης βάσεως τῶν Ἐρετριέων πολὺ κοντὰ στὴν Φαλκίδα,  ἀλλὰ 

καὶ τῆς καταστροφῆς σὲ συμβολικὸ ἐπίπεδο τῆς ἐρετριακῆς κυριαρχίας στὸ Ληλάντιο πεδίο 

ἀπὸ τοὺς Φαλκιδεῖς, μὲ τὴν ἔννοια τῆς ὁριστικῆς ἐξαφάνισης τοῦ ἐρετριακοῦ στοιχείου ἀπὸ 

τὸ Ληλάντιο πεδίο, στὴν Α ἄκρη τοῦ ὁποίου βρισκόταν τὸ Λευκαντί, τὸ πάλαι ποτὲ πολιτικὸ 

κέντρο τῆς Ἐρέτριας. Καὶ ἅν ὁ ἐνταφιασμὸς τοῦ «πρίγκιπα» ἥ ἡγεμόνα τῆς Ἐρέτριας καὶ 

τῶν ὑπολοίπων πολεμιστῶν τοῦ κατοπινοῦ ἡρῴου τῆς Δυτικῆς Πύλης τῆς Ἐρέτριας, μὲ τὴν 

συσσώρευση τόσων ὅπλων δείχνει ἐμπόλεμη κατάσταση καὶ ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα εἶναι ἕνα 

                                                 
907 Θέμελης (1969)Β, σελ. 101∙ τοῦ ἰδίου (1969)Γ, σελ. 143-164. Βεβαίως οἱ φιλολογικὲς πηγὲς τοποθετοῦν τὴν 

Οἰχαλία πλησίον τῶν Σαμυνῶν, ἐν οἱ ἐπιγραφικὲς τὴν παρουσιάζουν ὡς δῆμο τῆς ἐρετρικῆς, ποὺ ὅμως 

δὲν ἔφτανε μέχρι ἐκεῖ, διότι τὰ Δ σύνορά της μετὰ τὸν Ληλάντιο πόλεμο μετακινήθηκαν ἀνατολικότερα. 
908 Bakhuizen (1976), σελ.: 5-42. 
909 Coldstream (1997), σελ. 267-268. 
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ἐντυπωσιακὸ πολεμικὸ μνημεῖο910 ποὺ ἀναδεικνύεται σὲ ἡρο, ὁ ἐνταφιασμὸς τῆς χάλκινης 

αἰχμῆς τοῦ μυκηναϊκοῦ δόρατος τοῦ ἡγεμόνα μαζὶ μὲ τὸν κάτοχό του στὴν νέα θέση τοῦ 

πολιτικοῦ κέντρου τῆς Ἐρέτριας πιστεύουμε ὅτι σημαίνει τὴν μετακίνηση τοῦ πολιτικοῦ 

κέντρου. 

    

Δ28ε΄: Λευκαντί: Κοντὰ κουμπρῆ:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λόφος 50μ. Α τοῦ κτήματος κουμπρῆ.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀνασκάφηκαν πέντε καλυβῖται κεραμοσκεπεῖς  τάφοι 

ῥωμαϊκῶν χρόνων. Ἕνας ἀκόμη κεραμοσκεπὴς τάφος ἀνασκάφηκε στὸ οἰκόπεδο 

Παπακίτσου911. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: ΡΨ νεκροταφεῖο μικροῦ οἰκισμοῦ ποὺ βρισκόταν κοντά. 

 

Δ28στ΄: Λευκαντί: Κοντὰ στὴν Σούμπα:   

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση κοντὰ στὴν Σούμπα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀνεσκάφησαν ἕξι κεραμοσκεπεῖς καὶ ἕνας κιβωτιόσχημος 

τάφος, ῥωμαϊκῶν χρόνων912. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀνήκει στὸ ΡΨ νεκροταφεῖο τῆς θέσεως. 

 

Δ28ζ΄: Λευκαντί: Πύργος:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: τὴν Δ πλευρὰ τοῦ χωρίου βρίσκεται ἡ θέση Πύργος, κοντὰ 

στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, ὅπου τὰ ἐρείπια μεσαιωνικοῦ πύργου.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκαν πρωτογεωμετρικὰ καὶ γεωμετρικὰ 

ὄστρακα913. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση κατοιίκησης ΠΓ καὶ ΓΕ ἐποχῆς. 

 

Δ28η΄: Λευκαντί: Μύλοι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση κοντὰ στὸ Λευκαντίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀνασκάφηκε ταφικὸς περίβολος καὶ βρέθηκε ἐνεπίγραφη 

ἐπιτύμβια στήλη914. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση νεκροταφείου. Δὲν χρονολογεῖται. 

 

Δ28θ΄: Λευκαντί: Ἀπροσδιόριστο:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση Κάμπος, κοντὰ στὸ Λευκαντί.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκε μαρμάρινο λιοντάρι ἀπὸ ἐπιτύμβιο μνημεῖο 4ου 

π.Φ. αἰώνα συσκευασμένο γιὰ μεταφορά. Ἡ προέλευσή του εἶναι ἄγνωστη 915. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Προέρχεται ἀπὸ ταφικὸ μνημεῖο τοῦ 4ου αἰώνα π.Φ., ἴσως ὄχι ἀπὸ 

τὴν θέση αὐτήν, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ Υύλλα, ὅπου γνωρίζουμε τὴν ὕπαρξη ΤΚΛ νεκροταφείου. 

 

Δ29: Λινοβρόχι: 

                                                 
910 Coldstream (1997), σελ. 267-268. 
911 Ἀνδρειωμένου (1976), σελ. 135-136. 
912 ΑΔ 45, 1990, Φρον. σελ. 165∙ BCH 120, 3, 1996, σελ. 1295. 
913 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 61∙ Καραπασχαλίδου (1997), σελ. 401-402. 
914 BCH 116, 1992, σελ. 925∙ ΑΑΑ, 19, 1986, σελ. 635-6.  
915 απουνᾶ-ακελλαράκη (1992), σελ. 179∙ BCH 122, 2, 1998, σελ. 922. 
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Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέσις λίγα χλμ. Α τοῦ Βασιλικοῦ στὸ δρόμο πρὸς Ερέτρια, 14 

χλμ. Α της Φαλκίδος. Ἔχουν ἐντοπισθεῖ ὀκτὼ θερμὲς πηγὲς τῶν ὁποίων τὸ ὕδωρ 

εἶναι ὑφάλμυρο παρόμοιας συστάσεως μὲ τῶν πηγῶν τῆς Αἰδηψοῦ 916. Θερμὲς πηγὲς 

στὸ Ληλάντιο πεδίον ἀναφέρονται ἀπὸ τὸν τράβωνα 917. Κοντὰ στὴν θάλασσα 

ὑπάρχει χαμηλὸς λόφος. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴν κορυφὴ τοῦ λόφου ὑπάρχουν οἰκοδομικὰ λείψανα 

καὶ κεραμεικὴ 4ου π.Φ. αἰώνα918. 500μ. Δ τῆς θέσεως κοντὰ στὸν δρόμο ἔχουν 

ἐπισημανθεῖ λείψανα κτιρίων ῥωμαϊκῶν χρόνων 919. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Μεμονωμένα λείψανα κατοίκησης 4ου π.Φ. αἰώνα καὶ ΡΨ χρόνων. 

 

Περιοχὴ ΠΔΕΙΙ΄: Περιοχὴ Μαλακώντα-Ἐρετρίας-Ἀμαρύνθου-Γυμνοῦ. 

1)Μορφολογία τοῦ ἐδάφους-Υυσικὰ ὅρια. 

Βλ. ἀρχὴ τοῦ κεφαλαίου: Μείζων περιοχὴ ΠΔ΄. 

 

2) Ἐξέταση τῶν ἐπὶ μέρους περιοχῶν τῆς περιοχῆς ΠΔΕ2΄.  

Περιοχὴ ΠΔΕ2΄: Περιοχὴ Μαλακώντα-Ἐρετρίας-Ἀμαρύνθου-Γυμνοῦ. 

 

Δ30: Ἁγ. Ἀνδρέας:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λίγα χλμ. Α τοῦ Λινοβροχίου καὶ 500μ. Ν τῆς ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ 

Φαλκίδας-Ἐρετρίας βρίσκονται οἱ δύο ἐκκλησίες τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέα, ὅπου καὶ ὁ 

σύγχρονος οἰκισμός. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴν πλαγιὰ τοῦ χαμηλοῦ λόφου ἔχουν βρεθεῖ κλασσικά, 

ἑλληνιστικὰ καὶ ῥωμαϊκὰ λείψανα κατοικήσεως. Πρόκειται γιὰ τέσσερις τάφους 

κλασσικῆς ἐποχῆς, κτιστὴ δεξαμενή, λίθινο ἐλαιοπιεστήριο, ὄστρακα καὶ κεραμίδες920. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Προφανῶς πρόκειται γιὰ θέση κατοίκησης ΚΛ, ΕΛ καὶ ΡΨ 

ἐποχῆς, θέση δηλαδὴ μιᾶς κώμης, ἑνὸς μικροῦ οἰκισμοῦ καὶ ἑνὸς νεκροταφείου. 

 

Δ31α΄: Μαλακώντας: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση 5 χλμ. Δ τῆς Ἐρετρίας ἐπὶ τῆς ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ Φαλκίδας – 

Ἐρετρίας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ σὲ σημεῖο ποὺ βρίσκεται 4 χλμ. ΒΔ τῆς Ἐρετρίας 

βρέθηκαν δύο πρώιμα γεωμετρικὰ ἀγγεῖα, χρονολογούμενα στὸ διάστημα 875 -850 

π.Φ.  921. Κοντὰ στὸν δημόσιο δρόμο ἀνασκάφηκε ὀρθογώνιας κατόψεως κτίριο 4 ου 

π.Φ. αἰώνα922. Ἐδῶ ἀνασκάφηκε τάφος 5ου π.Φ. αἰώνα923, ἡμικατεστραμμένοι τάφοι 3ου 

καὶ 2ου αἰώνα π.Φ. καὶ ἐντοπίσθηκαν ἐπιτύμβιες στῆλες ἴδιας ἐποχῆς ποὺ ἐκτιμᾶται 

ὅτι ἀνῆκαν σὲ ἑλληνιστικὸ νεκροταφεῖο924. Ἐπίσης ἀνασκάφηκαν πέντε 

                                                 
916 Παπαβασιλείου (1912), σελ. 141. 
917 τράβων, Γεωγραφικά, 58, 60, 447, 9∙ Πλουτάρχου, Σύλλας, 26, 18. 
918 άμψων (1975), σελ. 152. 
919 Παπαβασιλείου (1912), σελ. 141. 
920 Καλλιγᾶς (1981), σελ. 202∙ AR 1989-1990, σελ. 42∙ άμψων (1976), σελ. 157∙ τοῦ ἰδίου (1975), σελ. 152∙ Sackett 

καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 61. 
921 Θέμελης (1984), σελ. 115-117. 
922 ΑΔ 2000, Φρον., σ. 311-314∙ AR 2000-2001, σελ. 62∙ Πετράκος (1974), σελ. 101-102. 
923 ΑΔ 36, 1981, Φρον., σελ. 201. 
924 ΑΔ 31, Φρον., σελ. 135∙ AR 1984-5, σελ. 16∙ ΑΔ 55, 2000, Φρον., σελ. 415-416 καὶ AR 2009-2010, σελ. 86-87. 
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κεραμοσκεπεῖς τάφοι πρωίμου ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς 925. Ἐπίσης τὸ 1890 στὸ κτῆμα Κ. 

Θεοδώρου ἀνασκάφηκε ἀρχαῖος τάφος, ποὺ χαρακτηρίσθηκε ὡς τάφος τοῦ 

Ἀριστοτέλη926. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση ποὺ κατοικεῖται κατὰ τὰ ΓΕ, ΚΛ, ΕΛ, καὶ ΡΨ χρόνια. Ἀπὸ 

τὸν 5ο αἰώνα μέχρι τὰ ΡΨ χρόνια εἶναι βέβαιη ἡ χρήση τοῦ χώρου ὡς νεκροταφείου. 

Πλησίον αὐτοῦ θὰ βρισκόταν ὁ οἰκισμὸς μιᾶς κοντινῆς, περιοικίδος οὐσιαστικὰ κώμης τῆς 

ἐρετρικῆς, πολὺ κοντὰ στὸ πολικικὸ κέντρο τῆς Ἐρέτριας, δηλαδὴ στὸ ἄστυ. 

 

Δ31β΄: Μαλακώντας: Καμάρα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση ποὺ βρίσκεται στὴν περιοχὴ τοῦ Μαλακώντα.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐνετοπίσθηκε ἐδῶ νεκρόπολη 4ου π.Φ. αἰώνα καὶ 

βρέθησαν δύο πρωτογεωμετρικὰ ἀγγεῖα927. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση ποὺ χρησιμοποιεῖται στὰ ΠΓ χρόνια καὶ ξανακατοικεῖται 

τον 4ο π.Φ. αἰώνα ὡς νεκροταφεῖο. Εἶναι μᾶλλον ἕνα ἀπὸ τὰ νεκροταφεῖα τῆς ἴδιας 

περιοικίδας κώμης τῆς ἐρετρικῆς ποὺ ἀναφέραμε. 

Δ31γ΄: Μαλακώντας: Μύλοι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἀνασκάφηκαν δέκα ὑστεροαρχαϊκοὶ τάφοι, οἱ ὁποῖοι 

ἀπέδωσαν δώδεκα περίπου μελανομόρφους ληκύθους (6ου-5ου π.Φ. αι.)  928. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση ἀρχαίου νεκροταφείου ΤΑΡ χρόνων, τὸ ὁποῖο θὰ ἀνῆκε σὲ 

μία ἄλλη περιοικίδα κώμη, κοντὰ στὸ πολιτικὸ κέντρο τῆς Ἐρέτριας. 

 

Δ31δ΄: Μαλακώντας: Πλακάκια:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐντοπίσθηκε ἑλληνιστικὴ ἀγροικία καὶ νεκρόπολη 

ἑλληνιστικῶν καὶ πρωίμων ῥωμαϊκῶν χρόνων929. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση ΕΛ καὶ ΠΡΨ νεκροταφείου ποὺ ἀνῆκε σὲ κοντινὴ περιοικίδα 

κώμη τῆς ἐρετρικῆς. 

 

Δ31ε΄: Μαλακώντας: Παλιοχώριον:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση τοῦ Μαλακώντα στὸ 15ο χλμ. τῆς ὁδοῦ Φαλκίδας-Ἐρετρίας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Δεξιὰ τῆς ὁδοῦ ἔχουν ἐπισημανθεῖ θεμέλια ἀρχαίων 

κτιρίων καὶ ἐπιφανειακῶς κεραμεικὴ κλασσικῶν καὶ ἑλληνιστικῶν χρόνων 930. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πιθανῶς θέση κώμη τῆς ἐρετρικῆς ἐπικράτειας, 7 χλμ. ἀπὸ τὴν 

Ἐρέτρια. 

 

Δ31στ΄: Μαλακώντας: κληρό:  

                                                 
925 ΑΔ 42, 1987, Φρον., σελ. 210∙ BCH 117, 1995, σελ. 876. 
926 Πετράκος (1961-2), σελ. 155∙ AJA 1890, σελ. 360∙ Richardson (1891), σελ. 246∙ Waldstein (1891)Α΄, σελ. 142∙ τοῦ 

ἰδίου (1892)Β, σ. 848∙ Wilhelm (1892), σ. 138∙ IG XII, 9, 564. 
927 BCH 11, 1989, σελ. 668∙ ΑΔ 35, 1980, Φρον., σελ. 224-225∙ υριόπουλος (1995), σελ. 1301. 
928 ΑΔ 35, 1980, Φρον., σελ. 224-225∙ BCH 113, 1989, σελ. 668∙ ΑΔ 36, 1981, Φρον., σελ. 201∙ AR 1989-90, σελ. 42-43. 
929 Πετράκος (1974), σελ. 101-102∙ Ἀνδρειωμένου (1970), σελ. 135∙ Σουλούπα (1980), σελ. 226∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1987), σελ. 210∙ τῆς ἰδίας (1988), σελ. 204∙ τῆς ἰδίας (1990), σελ. 165∙ Catling (1988-9), σελ. 106-

109∙ BCH 120, 3, 1996, σελ. 1295∙ BCH 116, 1992, σελ. 925∙ AAA 19, 1986, σελ. 36-37∙ AR 1999-2000, σελ. 62∙ 

απουνᾶ-ακελλαράκη (1996), σελ. 301-303∙ AR 1989-90, σελ. 42-43∙ Βlackman (2000-2001), σελ. 62-63.. 
930 άμψων (1975)Α, σελ. 153. 
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Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση στὸ 17ο χλμ. τῆς ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ Φαλκίδας-Ἐρετρίας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχουν ἐπισημανθεῖ μαρμάρινες σαρκοφάγοι καὶ ἀρχαῖα 

μάρμαρα πλησίον τοῦ προαυλίου τῆς ἐκκλησίας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς 931. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Εἶναι ἀχρονολόγητα καὶ δὲν ξέρουμε ἅν ἀφοροῦν αὐτὰ τὰ 

εὑρήματα τὴν μελέτη μας. Πάντως οἱ σαρκοφάγοι μποροῦν νὰ δηλώνουν θέση 

νεκροταφείου. 

 

Δ31: Μεταξὺ Μαλακώντα καὶ Ἐρετρίας: Φαλάσματα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Β τῆς θέσεως Πλακάκια διέρχεται ἡ ἀρχαία ὁδὸς 

Ἐρετρίας-Φαλκίδας, τὴν ὁποία ἀκολουθεῖ ὁ σύγχρονος ἀγροτικὸς δρόμος. Εἶναι 

στρωμμένη μὲ λιθίστρωτο καὶ διακρίνεται ἀπὸ τὸ κληρὸ μέχρι τὰ Φαλάσματα. 

Ἑκατέρωθεν αὐτῆς βρίσκονται λιθόπλινθοι ἀρχαίων κτιρίων. Ἡ συνέχεια τῆς 

πορείας τῆς ὁδοῦ εἶναι ἄγνωστη932. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἡ ἀρχαία ὁδὸς Χαλκίδος-Ἐρετρίας. 

 

Δ32: Ἐρέτρια: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἡ σύγχρονη πόλη, ὁμώνυμη τῆς ἀρχαίας, κεῖται 22 περίπου 

χλμ. ΝΑ τῆς Φαλκίδας ἐπάνω στὴν θέση ἀκριβῶς τῆς ἀρχαίας πόλεως.  

Ἡ ἀρχαία πόλη ἔχει καλῶς ἀνασκαφεῖ ἀπὸ τὴν Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία, ἀπὸ 

τὴν Ἀρχαιολογικὴ Ὕπηρεσία, τὴν Ἑλβετικὴ ἀρχαιολογικὴ σχολὴ καὶ ἀπὸ τὴν 

Ἀμερικανικὴ ἀρχαιολογικὴ σχολὴ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα καὶ στὰ τέλη τοῦ 19ου. 

Σὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀνασκαφῶν εἶναι δημοσιευμένα καὶ εὔκολα  προσβάσιμα. 

Ἐδῶ θὰ ἀρκεσθοῦμε σὲ μία σύντομη ἀναφορὰ στὶς φάσεις τοῦ οἰκισμοῦ καὶ τὴν 

ἐξελικτικὴ πορεία του κατὰ ἐποχές.  

Ἡ ἀρχαία πόλη ἦταν κτισμένη στὴν Α πλευρὰ ἑνὸς λόφου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ 

τὴν κατάληξη ἀσβεστολιθικὴ ῥάχεως, ποὺ ἐκφύεται ἀπὸ τοὺς Ν πρόποδες τῆς 

ὀροσειρᾶς τοῦ εὐβοϊκοῦ ὄρους Ὄλυμπος. Ὁ κόλπος τοῦ λιμένα ἀπὸ Α ὁρίζεται ἀπὸ 

τὸ «Νησὶ τῶν Ὀνείρων», ἐν τὸ Δ ὅριό του καὶ μέχρι τὸν σκόπελο μὲ τὸν φάρο, 

ὑπάρχει ἰσχυρὸς ἀρχαῖος λιμενοβραχίονας πρώιμων ἀρχαϊκῶν χρόνων. Κατὰ τὴν 

ἀρχαιότητα ὁ κόλπος τοῦ λιμένα εἰσερχόταν πολὺ βαθύτερα ἐν συγκρίσει, πρὸς τὴν 

σημερινὴ κατάσταση. Κατὰ τὴν Π.Ε. ἐποχήν ἐδῶ ὑπῆρχε ὁρμίσκος, κοντὰ στὴν ἀκτὴ 

τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε οἰκισμός. Ἡ θέση τοῦ ΠΕ οἰκισμοῦ βρίσκεται ΒΑ τῆς ἀρχαϊκῆς 

καὶ κλασσικῆς ἀγορᾶς. Ὁ ὅρμος, ὅμως, ὑφίστατο ἐξ αἰτίας τῶν θαλάσσιων 

ῥευμάτων συνεχῶς προσχώσεις. Μία νησίδα, στὸ σημεῖο ὅπου ἀργότερα 

θεμελιώθηκε τὸ Α τεῖχος της  κλασσικής πόλεως ἴσως νὰ συγκρατοῦσε τὰ κύματα, 

μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σχηματισθεῖ ἕνα ἀμμῶδες φράγμα. Αὐτὸ συνετέλεσε στὸ νὰ 

μετατραπεῖ ὁ ὅρμος προοδευτικὰ σὲ ἕλος μέχρι τὴν ὑστεροαρχαϊκὴ ἐποχή. Μετὰ 

τοὺς περσικοὺς πολέμους τὸ ἕλος (προσχωθεὶς ὅρμος) μπαζώθηκε  μὲ χῶμα. Ἡ 

ὀχύρωση ποὺ ὁλοκληρώθηκε γύρω στὸ 400 π.Φ. περιέβαλε τὴν προσχωθεῖσαν ζώνη. 

Σότε κατασκευάσθηκε καὶ ἐσωτερικὸς λιμένας ποὺ περιβαλλόταν καὶ αὐτὸς ἀπὸ 

τείχος στὴν ΝΑ γωνία τῆς ὀχυρώσεως. Ἑκατὸ χρόνια ἀργότερα (περὶ τὸ 300 π.Φ.) ὁ 

ἐσωτερικὸς λιμένας σιγὰ σιγὰ προσχώθηκε καὶ ἀπὸ τότε ἡ ἀκτογραμμὴ 

                                                 
931 άμψων (1975)Α, σελ. 153. 
932 άμψων (1988-9), σελ. 169. 
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μετατοπίσθηκε δυτικότερα933. Ἀλλὰ ἅς δοῦμε ἀναλυτικότερα τὶς φάσεις τῆς 

οἰκιστικῆς ἐξελίξως τῆς Ἐρέτριας.  

 

Παλαιότερα, πολλοὶ ἐρευνητὲς πίστευαν ὅτι στὰ τέλη τοῦ 8 ου αἰώνα π.Φ., οἱ 

κάτοικοι τοῦ οἰκισμοῦ τοῦ Λευκαντίου ἐγκατέλειψαν τὴν Ξηρόπολη λόγῳ τῆς 

ἐπικρατήσεως τῆς Φαλκίδας στὸν Ληλάντιο Πόλεμο καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ 

οἰκισμοῦ. Πίστευαν δηλαδὴ ὅτι ἡ γεωμετρική, πρωτογεωμετρικὴ καὶ ἐποχῆς τοῦ 

Φαλκοῦ Ἐρέτρια ταυτίζεται μὲ τὸν οἰκισμὸ τοῦ Λευκαντίου, καὶ ὅτι,  μετὰ τὴν 

καταστροφή του ἀπὸ ἐπίθεση τῶν Φαλκιδέων, οἱ διασωθέντες Ἐρετριεῖς μετέφεραν 

τὸ πολιτικὸ κέντρο τῆς Ἐρέτριας στὴν θέση τῆς ἀρχαϊκῆς, κλασσικῆς καὶ 

μεταγενέστερης πόλεως934. 

 

 
Ἀεροφωτογραφία τῆς Ἐρέτριας. (www.tourismpress.gr) 

 

Κατόπιν οἱ ἀνασκαφὲς ποὺ ἔγιναν στὴν Ἐρέτρια ἔφεραν στὸ φῶς παλαιότερα 

εὑρήματα (πρωτογεωμετρικής, πρώιμης καὶ μέσης γεωμετρικῆς ἐποχῆς, ἀλλὰ καὶ 

κάποια εὑρήματα ποὺ ἀνήκουν στὴν ὕστερη ἐποχὴ τοῦ Φαλκοῦ), ὁπότε 

διατυπώθηκε ἡ ἄποψη ὅτι ἡ Ἐρέτρια  καὶ πρὶν τὸ 700 βρισκόταν στὴν ἴδια θέση ὅπου 

ἀργότερα κτίσθηκε ἡ ἀρχαϊκή, κλασσική, ἑλληνιστικὴ καὶ μεταγενέστερη πόλη. Ὁ 

                                                 
933 Auberson-Schefold (1973), σελ. 14-16, (ὅπου καὶ ἡ σχετικὴ μὲ τὴν θέση τῆς Ἐρέτριας βιβλιογραφία) ∙ IG XII, 9, 

σελ. 162∙ Lehmann (1923), σελ. 51∙ Philippson (1951), σελ. 607∙ Jeffery (1961), σελ. 80 καὶ ἑξῆς∙ Auberson (1967), 

σελ. 57∙ Leake (1844), σελ. 144∙ τοῦ ἰδίου (1835), σελ. 265 καὶ ἑξῆς. 
934 Schefold K., AntK, 9, 1966, σελ. 108∙ Sackett (1967), σελ. 60∙ Descoeudres (1968), σελ. 105∙ ΑΔ, 20, 1965, σελ. 273∙ 

ΑΔ, 22, 1967, σελ. 271∙ Archaeology 21, 4, 1968, σελ. 275. Οἱ Βρετανοὶ ἀνασκαφεῖς, ὡστόσο, ἐγκαταλείπουν 

τὴν ὑπόθεση αὐτὴ στὸ: Popham-Sackett (1964-66), σελ. 33 καὶ ἑξῆς. 

http://www.tourismpress.gr/
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Π. Γ. Θέμελης, ποὺ κατὰ τὸ παρελθὸν ἐξέφρασε τὴν ἄποψη αὐτὴ βάσει κάποιων 

εὑρημάτων, τοποθέτησε τὸν μυκηναϊκὸ οἰκισμὸ Α τῆς ἀκροπόλεως τῆς Ἐρετρίας935. 

 

Α) Πρωτογεωμετρικὴ Ἐρέτρια:  

Σὰ πρωτογεωμετρικὰ λείψανα κατοικήσεως στὸν ἐρετριακὸ χῶρο εἶναι 

ἐλάχιστα. Πρόκειται γιὰ πρωτογεωμετρικὸ λακκοειδῆ τάφο, ὁ ὁποῖος βρέθηκε στὴν 

ἀνασκαφὴ Θέμελη Ν τῆς οἰκίας μὲ τὰ μωσαϊκὰ καὶ περιεῖχε ἕξι μόνωτα κύπελλα 

χρονολογούμενα μεταξὺ ὕστερης πρωτογεωμετρικῆς καὶ ὑποπρωτογεωμετρικῆς 

ἐποχῆς936. Ἐνδεχομένως πρωτογεωμετρικὰ εἶναι καὶ κάποια ὄστρακα ποὺ 

προέρχονται τὴν περιοχὴ τοῦ τεμένους τοῦ Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνος 937. 

Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ εὑρήματα ΠΓ ἐποχῆς ἀπὸ τὴν Ἐρέτρια δὲν συνιστοῦν 

τὴν ὕπαρξη οἰκισμοῦ, ὁ Verdin ἀναφέρει τὴν ἄποψη ὅτι ἴσως ὑπῆρχε οἰκισμός, ὁ 

ὁποῖος δὲν ἄφησε ἴχνη, διότι τὰ σπίτια ἦταν ἴσως κτισμένα ἀπὸ εὐτελῆ ὑλικά. Αὐτὸ 

δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ ἰσχύει, διότι θὰ εἴχαμε στρώματα μὲ κεραμεική αὐτῆς τῆς 

ἐποχῆς σὲ ὅλη τὴν κατοικημένη ἔκταση καὶ φρέατα ποὺ θὰ περιεῖχαν καὶ αὐτὰ 

κεραμεική, καθὼς καὶ τάφους, ὅπως συμβαίνει στὴν Φαλκίδα. Ὁ ἴδιος θεωρεῖ ὅτι 

κατὰ τὴν ΠΓ ἐποχὴ ἡ Ἐρέτρια θὰ ἦταν ἐξαρτημένη ἀπὸ σημαντικότερους 

γειτονικοὺς οἰκισμούς, ὅπως τὸ Λευκαντὶ ἥ ἡ Ἀμάρυνθος938, σκέψη ποὺ ὅμως 

παραπέμπει σὲ κώμη ἐπικράτειας πόλεως κράτους. Ἀλλὰ τὸ διάστημα 1050 -800 π.Φ. 

δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ πόλη κράτος ἀκόμη.  

 

B) Γεωμετρικὴ Ἐρέτρια: 

α) Πρώιμη γεωμετρικὴ ἐποχή:  

Παλαιότερα πίστευαν οἱ μελετητὲς τῆς Ἐρέτριας ὅτι ἡ κατοίκηση στὸν χῶρο μετὰ τὸ 

800 π.Φ., ὁπότε κτίσθηκε τὸ παλαιότερο ἁψιδωτὸ κτίσμα κάτω ἀπὸ τὸν ὑστεροαρχαϊκὸ 

ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος Δαφνηφόρου καὶ ὁ κυκλικῆς διατομῆς βόθρος πλησίον του. Ὡστόσο, 

τὰ τελευταῖα εἴκοσι περίπου χρόνια ἦλθαν στὸ φῶς εὑρήματα πρώιμης γεωμετρικῆς 

ἐποχῆς κοντὰ στὸ ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος. υγκεκριμένα βρέθηκαν δύο τάφοι (ὁ ἕνας 

καύση πολεμιστοῦ), χρονολογούμενοι στὰ μέσα τοῦ 9 ου π.Φ. αἰώνα939, καὶ 

ἀνασκάφηκαν στρώματα ποὺ περιεῖχαν κεραμεικὴ πρώιμης γεωμετρικῆς ἐποχῆς940. 

Ἐπίσης στὴν ἀνασκαφὴ Θέμελη Ν τῆς οἰκίας μὲ τὰ μωσαϊκὰ βρέθηκαν 

ὄστρακα καὶ ἀκέραιος ἀμφορίσκος 9ου π.Φ. αἰώνα στὸ κατώτατον στρῶμα πάνω ἀπὸ 

τὸ παλαιοέδαφος ἐρυθρογῆς. Αὐτὸ κατὰ τὸν Π. Γ. Θέμελην σημαίνει ὅτι ἐπάνω στὸ 

φυσικὸ ἔδαφος ἐρυθρογῆς ὑπῆρχαν πιθανῶς κτίσματα ἥ τάφος πρωτογεωμετρικῆς 

ἐποχῆς, ποὺ κατὰ τὴν ὑστερογεωμετρικὴ ἐποχὴ παρασύρθηκαν καὶ ἐναποτέθηκαν 

στὸ πρῶτο στρῶμα ἐπιχώσεως ἐπάνω ἀπὸ τὸ φυσικὸ ἔδάφος 941. 

 

                                                 
935 Θέμελης (1969), σελ. 143-178∙ Ducrey καὶ ἄλλοι (2004), σελ. 16. 
936 Θέμελης (1979), σελ. 40-55, πίν. 24-39.  
937 υριόπουλος (1995), σελ. 1301. 
938 Verdan (2010), σελ. 63-66. 
939 Blandin (2000), σελ. 134-146∙ Huber (1992), σ. 120-1∙ BCH 104, 1980, σελ. 656-7. 
940 Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 58-61∙ Krause (1982), σελ. 139∙ Kahil (1981), σελ. 167∙ Altherr-Charon (1981), σελ. 

83∙ Σουλούπα (1978), σελ. 125∙ ΑΔ 35, 1980, Φρον., σελ. 227∙ Gisler (1993-4), σελ. 11-94. 
941 Θέμελης (1975), σελ. 671∙ τοῦ ἰδίου (1976), σελ. 69-87, πίν. 34-55∙ τοῦ ἰδίου (1982), σελ. 163-180, πίν. 102-118∙ 

Ἔργον (1975), σελ. 14-25∙ Ἔργον (1977), σελ. 19-25. 
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β) Μέση γεωμετρικὴ ἐποχή:  

Ἥ ἵδρυση τῆς Ἐρετρίας ὡς ὀργανωμένος οἰκισμὸς κατὰ τὸν Μαζαράκη -

Αἰνιάνα ἀνάγεται στὰ τέλη τοῦ 9ου π.Φ. αἰώνα. Ὁ οἰκισμὸς ἱδρύθηκε στὴν πεδινὴ 

ἔκταση μεταξὺ τοῦ λόφου Καστέλλι καὶ τῆς ἀκτῆς, στὸ μέσο ἑνὸς δέλτα ποὺ 

σχημάτιζαν τὰ δύο ῥεύματα τοῦ χειμάρρου. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ στὸ ὕψος τῆς 

κατοπινῆς Δυτικῆς Πύλης τῆς ὀχυρώσεως χωριζόταν ὁ ποταμὸς σὲ δύο ῥεύματα: τὸ 

ἕνα κατευθυνόταν ΝΑ καὶ κατέληγε στὴν Α ἀκτή, ἐν τὸ ἄλλο κατευθυνόταν πρὸς 

Ν καὶ οἱ ἐκβολές του ἦταν στὸ δυτικὸ ἄκρο τοῦ λιμένος 942. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ 

εὑρήματα ὁ οἰκισμὸς ἀπετελεῖτο ἀπὸ μεμονωμένες νησίδες, οἱ ὁποῖες ἦταν 

διασκορπισμένες στὴν πεδιάδα ποὺ σχηματίζεται ἀνάμεσα στὸν λόφο τῆς 

μεταγενέστερης ἀκρόπολης καὶ στὸ λιμάνι. Πρόκειται γιὰ συγκροτήματα δύο ἥ 

τριῶν κατοικιῶν ποὺ περικλείονταν ἀπὸ περιβόλους 943. Σὰ νεκροταφεῖα ἦταν ἐπίσης 

ὀργανωμένα σὲ συστάδες τάφων, μᾶλλον ἀνὰ οἰκογένεια.  

τὸ κέντρο τοῦ δέλτα κατὰ τὴν μεσογεωμετρικὴ ἐποχή, μέσα στὸν χῶρο τοῦ 

τεμένους τοῦ Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνος, κατασκευάστηκε κυκλικὸς βωμὸς-βόθρος. 

Μέσα σὲ αὐτὸν βρέθηκαν οἱ ἀρχαιότερες ἐνδείξεις λατρείας στὸν χῶρον (κεραμεική, 

ὀστᾶ ζῴων καὶ τέφρα)  944. Οἱ Ἑλβετοὶ παρατηροῦν ὅτι, ἅν στὸν βωμὸ αὐτὸν 

τελοῦνταν οἱ θυσίες πράγματι στὸν Ἀπόλλωνα, πολιάδα θεότητα, καταλήγουμε σὲ 

μία λατρεία συνδεδεμένη μὲ τὴν ἐμφάνιση τῆς πόλης 945. Λίγο ἀργότερα, λίγα μέτρα 

ΒΔ τοῦ βόθρου κτίστηκε τὸ ἁψιδωτὸ οἰκοδόμημα Α, γνωστὸ καὶ ὡς «Δαφνηφορεῖον». 

Οἱ Ἑλβετοὶ ἀνασκαφεῖς θεώρησαν ὅτι ἐπὶ τοῦ λίθινου καμπύλου τοιχοβάτη καὶ τῶν 

πήλινων βάσεων ποὺ τὸν περιστοίχιζαν, ἔβαινε ἀνωδομὴ ἀπὸ κορμοὺς καὶ κλαδιὰ 

δάφνης. Θεώρησαν δηλαδὴ ὅτι ἦταν τὸ παρὸν κτίριο ὁμοίωμα τοῦ πρώτου μυθικοῦ 

ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος, καὶ οὐσιαστικὰ ὁ πρῶτος ναὸς τοῦ θεοῦ στὴν Ἐρέτρια 946. 

Ὡστόσο, νεότερη ἔρευνα ἔδειξε ὅτι ὁ λίθινος τοιχοβάτης ἔφερε ὡμοπλινθοδομή. Ὁ 

Μαζαράκης-Αἰνιὰν ἑρμηνεύνει τὸ μεσογεωμετρικὸ κτίσμα Α ὡς ἀριστοκρατικὴ 

κατοικία947. 

                                                 
942 Μαζαράκης-Αἰνιάν (2000), σελ. 79-82 καὶ 95-96∙ τοῦ ἰδίου (1987), σελ. 3-23, ὅπου καὶ ἡ παλαιότερη 

βιβλιογραφία∙ ἐπίσης AR 1996-7∙ Schmid (1997), AR 2000-1, σελ. 62-63. 
943 Verdan (2010), σελ. 63-66. 
944 Κωνσταντινίδου (1952), σελ. 153-163∙, Auberson-Schefold (1973), σελ. 149-160∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1995)ΒΙΙ, σελ. 48-51∙, Μαστραπάς (1994), σελ. 32-37∙ Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 58-61∙ Μαζαράκης-Αινιάν 

(2000), σελ. 79-82, 95-96∙ Kahil (1965), σελ. 285-287. 
945 Ducrey (2004), σελ. 20-25. 
946 Berard (1971), σελ. 59-73∙ Schefold (1971), σελ. 268-270∙ τοῦ ἰδίου (1972), σελ. 357-359∙ AJA 75, 1971, σελ. 302∙ 

BCH 95, 1971, σελ. 1003∙ BCH 96, 1972, σελ. 758∙ BCH 98, 1974, σελ. 687∙ Auberson-Schefold (1972), σελ. 118∙ 

Auberson-Schefold (1974), σελ. 60-68, Brunean (1976), σελ. XII-XNI∙ Coldstream (1977), σελ. 322-324∙ 

Sourvinou-Inwood (1991), σελ. 211∙ Κahil (1980), σελ. 526∙ Altherr-Charon καὶ Berard (1980), σελ. 234-238∙ 

Κουρουνιώτης (1900) καὶ τοῦ ἰδίου (1910) ∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 76-78 καὶ 83-85∙ AR 1971-2, 

σελ. 7. τό: Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 58-61 ἡ πλήρης μέχρι τότε βιβλιογραφία. 
947 Μαζαράκης-Αινιάν (2000), σελ. 79-82 καὶ 95-96. 
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Κάτοψη τοῦ ἱεροῦ τοῦ Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνος. (απουνᾶ-ακελλαράκη, Ἔ., 

Ἐρέτρια, ΣΑΠΑ 1995) 
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Σοπογραφικὸ Ἐρετρίας Ἑλβετῶν μὲ ἀποτυπωμένα τὰ λείψανα τῆς ἀρχαίας πόλεως. 

(ΑntK 2003, σελ.93). 



 150 

 
Ἐρέτρια: πολιτικὸ κέντρο: πρωτογεωμετρικὴ καὶ πρώιμη γεωμετρικὴ ἐποχή.  
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Σοῑχος καὶ ἄλλου μεσογεωμετρικοῦ κτιρίου βρέθηκε ΒΑ τοῦ τεμένους. Ἴσως ἦταν 

τοῖχος ναοῦ, στοᾶς ἥ ἄλλης μνημειώδους κατασκευῆς948. ΝΑ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος 

ἀνασκάφηκε ἐπίσης στρῶμα μεσογεωμετρικῆς ἐποχῆς949. Σὸ 2000-2001 ἀνακαλύφθηκε ΤΓΕ 

τοῦχος ποὺ ὅριζε τὸν χῶρο καὶ ἁψιδωτὸ κτίριο ποὺ ἡ α΄ φάση του ἦταν σύγχρονη μὲ τὸ 

Δαφνηφορεῖο950. Λείψανα κτιρίου καὶ στρῶμα ποὺ περιεῖχε κεραμεικὴ μέσης γεωμετρικῆς 

ἐποχής βρέθηκε καὶ στὴν ἀνασκαφὴ Θέμελη, Ν τῆς Οἰκίας μὲ τὰ μωσαϊκά, καθὼς καὶ ἐντὸς 

τοῦ ὑστερογεωμετρικοῦ ἀναλήμματος- πιθανῆς ὀχυρώσεως951.  Ἐπίσης, ΝΔ τῆς ἀρχαίας 

ἀγορᾶς τῆς ἀρχαϊκῆς καὶ κλασσικῆς ἐποχῆς, παρὰ τὴν Β παρειὰ τῆς σύγχρονης ὁδοῦ 

Ἀμαρυσίας Ἀρτέμιδος, ἀνασκάφηκε γεωμετρικὸς οἰκισμός. Πρόκειται γιὰ οἰκίες 

ἐλλειψοειδοῦς, ἁψιδωτῆς ἥ ὀρθογώνιας κάτοψης, ποὺ ἦταν κτισμένες παρὰ τὴν ἀρχαία 

ἀκτή. Σὰ θεμέλιά τους ἦταν λίθινα καὶ ἐπ’ αὐτῶν ἔβαινε ὠμοπλινθοδομή. Παρουσιάζουν 

τρεῖς φάσεις, οἱ ὁποῖες χρονολογοῦνται διαδοχικῶς ἀπὸ τὸ 775 π.Φ. περίπου, ἕως τὶς ἀρχὲς 

τοῦ 7ου π.Φ. αἰώνα (ὑπογεωμετρικοὶ χρόνοι) 952. 

τὸ Δ μέρος τοῦ γεωμετρικοῦ οἰκισμοῦ Α τοῦ δυτικοῦ τείχους, (δηλαδὴ ἐντὸς τῶν 

ὁρίων τῆς κλασσικῆς πόλεως) ἀνασκάφηκαν τρεῖς πυρὲς ἐντὸς τάφων, χρονολογούμενες 

στὸ διάστημα 775-750 π.Φ. (μεσογεωμετρικὴ ΙΙ περίοδος) ποὺ περιεῖχαν ἀγγεῖα. Ὁ ἕνας ἀπὸ 

τοὺς νεκροὺς ἔφερε ἐπὶπλέον χρυσὸ διάδημα, τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ παλαιότερο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ 

εἶχαν βρεθεῖ μέχρι τὸ 1981953. Ἄλλες τρεῖς ΓΕ καύσεις μέσα σὲ σκάμματα α΄ ἡμίσεως 8ου π.Φ. 

αἰώνα ἀνασκάφηκαν τὸ 1998, ποῦ περιεῖχαν ὡς κτερίσματα ἕνα χρυσὸ νεκρικὸ διάδημα μὲ 

ἐμπίεστες μορφές, ἕνα σκαραβαῖο ἀπὸ φαγεντιανή, τέσσερις ἐπείσακτες ἀττικὲς πυξίδες, 

σκύφους καὶ κρατῆρες τοπικοῦ ἐργαστηρίου. Καὶ ἄλλοι, μεσογεωμετρικοὶ πιθανῶς , 

τάφοι ἀνασκάφηκαν παλαιότερα. Σέλος, σὲ ὁρισμένα οἰκόπεδα τῆς πόλεως κατὰ τὶς 

ἀνασκαφὲς βρέθηκαν μεσογεωμετρικὰ στρώματα ποὺ περιεῖχαν κεραμεική954. 

Ὅπως ἀναφέρουν γενικὰ οἱ Ἐλβετοὶ σὲ μία συνολικὴ ἐκτίμησή τους, «τὰ 

πρῶτα ἴχνη κατοίκησης στὴν Ἐρέτρια ἐμφανίζονται κατὰ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ 8 ου 

π.Φ. αἰώνα. Οἱ κατασκευὲς ποὺ πληθαίνουν συνεχῶς μαρτυροῦν τὴν γρήγορη 

αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ. Καθὼς τὴν ἴδια περίοδο παρακμάζει τὸ Λευκαντί, δὲν 

μπορεῖ νὰ ἀποκλεισθεῖ μία μετακίνηση κατοίκων ἀπὸ τὴν μία θέση στὴν ἄλλη 955». 

ὲ ἐπίπεδο χωροταξίας, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ εὑρήματα ἡ Ἐρέτρια δὲν ἔχει ἀκόμη 

διαμορφώσει ὀργανωμένο πολεοδομικὸ ἱστό. Ὁ οἰκισμὸς ἐκτείνεται ἀπὸ τὴν ἀκτὴ 

ἕως τοὺς πρόποδες τοῦ λόφου τῆς ἀκροπόλεως (Καστέλλι) κατὰ ἀσυνεχῆ τρόπο, 

ἀποτελεῖται δηλαδὴ ἀπὸ νησίδες ἐγκατάστασης ἀνάμεσα στὰ παρακλάδια τοῦ 

χειμάρρου ποὺ διαρρέουν τὴν πόλη. Πρόκειται γιὰ συγκροτήματα κατοικιῶν  ποὺ 

περικλείονταν ἀπὸ περιβόλους956. Ἡ ὀργάνωση αὐτὴ σὲ ξεχωριστὰ σύνολα, φαίνεται 

                                                 
948 Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 243 καὶ σημ. 1942-1943 τῆς ἴδιας σελίδας∙ BCH 103, 1979, σελ. 598∙ BCH 104, 

1980, σελ. 656∙ BCH 106, 1982, σελ. 597∙ Altherr-Charon (1981), σελ. 82∙ Altherr-Charon καὶ Amstad (1982), σελ. 

157∙, AR 1980-1, σελ. 8∙ AR 1982-3, σελ. 18∙ Mazarakis-Ainian (1987), σελ. 257∙ AR 1990-1, σελ. 38. 
949 Huber (1992), σελ. 122-125. 
950 Βlackman (2000-2001), σελ. 62-63. 
951 Θέμελης (1976), σελ. 69-87, πίν. 34-55∙ τοῦ ἰδίου (1977), σελ. 32-37∙ Ἔργον (1977), σελ. 19-25. 
952 Ἀνδρειωμένου (1973-4), σελ. 478∙ τῆς ἰδίας (1975), σελ. 206-208∙ τῆς ἰδίας (1981), σελ. 203-214∙ Mazarakis-

Ainian (1987), σελ. 4-6∙ τοῦ ἰδίου (1997), σελ. 116. 
953 Ἀνδρειωμένου (1981), σελ. 203-214∙ Coldstream (1977), σελ. 198. 
954 Descoeudres (1968), σελ. 239-242∙ Ἀνδρειωμένου (1976), σελ. 131-133∙ τῆς ἰδίας (1981), σελ. 203-214∙ Χάλτη 

(1998), σελ. 358-359 καὶ Whitley (2004-2005), σελ. 50. 
955 Χάλτη (2012), σελ. 55. 
956 Verdan (2010), σελ. 63-66. 



 152 

πιθανῶς νὰ ἀντανακλᾷ τὴν κατανομὴ τοῦ χώρου σὲ οἰκογενειακὲς ὁμάδες, ἀφοῦ 

μάλιστα κοντὰ σὲ κάθε ἐγκατάσταση, ἡ ὁποία ἔχει ἀφήσει ὡς ὑλικὰ κατάλοιπα 

κυρίως τὶς θεμελιώσεις ἀπὸ ἀργολιθοδομὴ τῶν ἁψιδωτῶν συνήθως ΓΕ κτιρίων καὶ 

τὴν κεραμεική, ἀνευρίσκονται μικρὲς συστάδες τάφων, χωρὶς νὰ ἔχει συγκροτηθεῖ 

ἀκόμη ὀργανωμένο νεκροταφεῖο957. 

 

γ) Ὕστερη γεωμετρικὴ περίοδος: Κατὰ τοὺς ὕστερους γεωμετρικοὺς  χρόνους 

(μετὰ τὸ 725 π.Φ.),  στὴν ΒΑ πλευρὰ τοῦ ἁψιδωτοῦ κτιρίου Α κτίσθηκε ἁψιδωτὸς 

ἑκατόμπεδος ναός958. Εἶχε λίθινα θεμέλια ἐπάνω στὰ ὁποῖα ἔβαιναν τοῖχοι ἀπὸ 

ὠμοπλίνθους καὶ ἐσωτερικὴ κιονοστοιχία ἀπὸ ξύλινους κίονες κατὰ  τὸν μακρὸ 

ἄξονα. Σὸ κτίριο στὶς ἀναλογίες του, ὄχι ὅμως καὶ στὴν ἐσωτερική του διαρρύθμιση, 

θυμίζει τὸ ἁψιδωτὸ ΠΓ μέγαρο στὴν Σούμπα τοῦ Λευκαντίου, χωρὶς ἐξωτερικὴ 

περιμετρικὴ στοά. Ὁ Coldsream ἀποδίδει τὸ μέγεθος καὶ τὸ σχῆμα του στὴν ἀνάγκη 

στέγασης λατρευτικῶν ἀγαλμάτων, ὅπως στὴν Περαχώρα καὶ τὴν άμο 959. Ὅταν 

κτίσθηκε ὁ ναὸς αὐτός, προστέθηκε τετράγωνη κατασκευὴ γύρω ἀπὸ τὸν κυκλικὸ 

βωμὸ-βόθρου960. 

 
χέδιο τῆς σύγχρονης πόλεως μὲ ἀποτυπώσεις τῶν ἀρχαίων μνημείων. (ΑSAtene). 

                                                 
957 Μαζαράκης-Αἰνιάν (2000), σελ. 79-82 καὶ 95-96∙ τοῦ ἰδίου (1987), σελ. 3-23, ὅπου καὶ ἡ παλαιότερη 

βιβλιογραφία∙ ἐπίσης AR 1996-7∙ Schmid (1997), AR 2000-1, σελ. 62-63∙ Verdan (2010), σελ. 63-66∙ Ducrey καὶ 

ἄλλοι (2004), σελ. 20-23. 
958 Coldstream (1997), σελ. 261-264∙ Verdan (2010), σελ. 238-247. 
959 Coldstream (1997), σελ. 422-451. 
960 Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 58-61∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 149-160∙ Altherr-Charon (1981), σέλ. 81∙ 

Altherr-Charon καὶ Amstad (1982), σελ. 154-156∙ AR 1980-1, σελ. 8∙ AR 1982-3, σελ. 17∙ BCH 105, 1981, σελ. 850∙ 

BCH 106, 1982, σελ. 597∙ AJA 88, 1984, σελ. 54∙ Mazarakis-Ainian (1987), σελ. 11∙ Huber (1991), σελ. 924∙ BCH 

98, 1974, σελ. 687∙ Μαστραπᾶς (1994), σελ. 32-37∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 32-37∙ Schefold 

(1973), σελ. 69-77. 
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Ἐρέτρια: πολιτικὸ κέντρο: μέση γεωμετρικὴ καὶ ὕστερη γεωμετρικὴ ἐποχή.  

 

 Μέσα στὸ τέμενος τοῦ Ἀπόλλωνος Δαφνηφόρου ἀνασκάφηκαν: 

Α) Σὸ ἀρχικὰ ἁψιδωτὸ καὶ κατόπιν ἑλλειψοειδὲς ὑστερογεωμετρικὸ κτίριο Β, τὸ 

ὁποῖον οἱ ἀνασκαφεῖς θεώρησαν πολυγωνικῆς κατόψεως.  Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο 
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ταύτισαν τὸ κτίριο μὲ τὸ β΄μυθικὸ Δαφνηφορεῖον ποὺ ἦταν κατασκευασμένο ἀπὸ 

κηρήθρες μελισσῶν καὶ φτερὰ πουλιῶν961. 

Β) Ὑστερογεωμετρικὸ κτίσμα, τὸ ὁποῖον λόγῳ τῶν εὑρημάτων ἑρμηνεύεται ὡς 

ἐργαστήριο μεταλλοτεχνίας962. 

Γ) Οἱ ὑστερογεωμετρικοὶ τοῖχοι F καὶ G μποροῦν νὰ συμπληρωθοῦν ὡς στοὰ 

στραμμένη πρὸς Ν963 καὶ περίβολος τοῦ ἱερού964. 

Δ) Σὸ 2000-2001 ἀνακαλύφθηκε ΤΓΕ τοῦχος ποὺ ὅριζε τὸν χῶρο καὶ ἁψιδωτὸ κτίριο 

ποὺ ἡ α΄ φάση του ἦταν σύγχρονη μὲ τὸ Δαφνηφορεῖο, ἐν ἡ β΄ χρονολογεῖται στὰ 

τέλη τοῦ 8ου αἰώνα965. 

Ε) Σὸ 2001-2002 ἀνεσκάφησαν ΝΑ τοῦ ἱεροῦ μακροὶ τοῖχοι ποὺ πιθανὸν, κατὰ τοὺς 

ἀνασκαφεῖς, χώριζαν ἰδιοκτησίες ἥ προστάτευαν ἀπὸ πλημμύρες 966. 

Ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ σὲ διάφορα σημεῖα κάτω ἀπὸ τὸν ὑστεροαρχαϊκὸ ναὸ καὶ 

γύρω ἀπὸ αὐτὸν βρέθηκε ὑστερογεωμετρικὴ κεραμεικὴ967 καὶ ἀποθέτης, ὁ ὁποῖος 

περιεῖχε ὑστερογεωμετρικὰ θραύσματα ἀγγείων968. Σὸ 2001-2002 ἀνεσκάφη 

ἀποθέτης ποὺ περιεῖχε καλῆς ποιότητος κεραμεικὴ 8ου αἰώνα π.Φ., ὀργανικὰ 

κατάλοιπα ἀπὸ ἐλιές, σταφύλια καὶ ξύλινα ἐργαλεῖα, τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ τὴν 

λειτουργία τοῦ ἱεροῦ969. Σὸ ἱερὸ φαίνεται ὅτι καταστράφηκε καὶ ἐγκατελείφθηκε 

ἀμέσως μετὰ τὸ 700 π.Φ.  970. 

Β τοῦ τεμένους τοῦ Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνα ἀνασκάφηκε βωμὸς καὶ ἀποθέτης 

τέλους 8ου-ἀρχῶν 7ου π.Φ. αἰώνα, ὁ ὁποῖος περιεῖχε 1300 περίπου θραύσματα 

μικρογραφικῶν ὑδριῶν καὶ 40 πρόχοι μὲ ψηλὸ λαιμό, καθὼς καὶ ἀντικείμενα ποὺ 

προέρχονται ἀπὸ τὴν Ἀνατολή, δηλαδὴ τὴν συροφοινικικὴ ἀκτὴ καὶ τὴν Αἴγυπτο, 

καὶ τὴν Δύση, δηλαδὴ τὴν Ἰταλία (χάντρες, σφραγίδες, σκαραβαῖοι, φυλαχτὰ καὶ 

πόρπες)  971. Σὸ ἱερό, τὸ ὁποῖο χωριζόταν χωροταξικὰ ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ ἱεροῦ τοῦ 

Ἀπόλλωνος ἀπὸ παρακλάδι τοῦ χειμάρρου, βρίσκεται σὲ χρήση ἀπὸ τὴν ΤΓΕ μέχρι 

τὴν ΕΛ ἐποχή, καὶ ἀποδίδεται σὲ ἱερὸ θήλειας θεότητας, τὸ πιὸ πιθανὸ Δήμητρος ἥ 

                                                 
961 Auberson-Schefold (1973), σελ. 149-160∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 48-51∙ Mazarakis-Ainian 

(1997), σελ. 103-104∙ τοῦ ἰδίου (2000), σελ. 79-82 καὶ 95-96. 
962 Huber (1990), BCH 106, 1982, σελ. 597∙ Huber (1991), σελ. 137-154∙ Βlackman (2001-2002), σελ. 54-63. 
963 AR 1978-9, σελ. 8-9∙ Mazarakis-Ainian (1988), σελ. 105-119∙ τοῦ ἰδίου (1987), σελ. 3-23. 
964 Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 104∙ AR 1990-1, σελ. 38∙ τοῦ ἰδίου (2000), σελ. 79-82 καὶ 95-96∙ Auberson-Schefold 

(1973), σελ. 149-160∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 48-51. 
965 Βlackman (2000-2001), σελ. 62-63. 
966 Βlackman (2001-2002), σελ. 54-63. 
967 Γιὰ νεότερα εὑρήματα βλ.Verdan (2010), σελ. 238-247. 
968 AR 1964-5, σελ. 18∙ AR 1966-7, σελ. 12∙ Huber (1993), σελ. 122-125, πίν. 31∙ AR 1998-99, σελ. 61, AR 1992-3, σελ. 

39∙ AR 1999-2000, σελ. 60-62∙ BCH 124, 2000, τ. 2, σελ. 968∙ ΑΔ 1965, Φρον., σελ. 285-7∙ BCH 118, 1994, σελ. 785∙ 

Antk 43, 2000, σελ. 128-130∙ Antk 44, 2001, σελ. 84-87, πίν. 28∙ AR 1978-9, σελ. 17∙ BCH 1980, σελ. 656-7∙ BCH 

1980, σελ. 656-7∙ BCH 105, 1981, σελ. 850∙ Antk 24, 1981, σελ. 70-87∙ BCH 106, 1982, σελ. 597-600∙ 

Κωνσταντίνου (1952), σελ. 153-163∙ BCH 108, 1984, σελ. 815∙ BCH 117, 1993, σελ. 876∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1995)ΒΙΙ, σελ. 76-78 καὶ 83-85. 
969 Blackman (2001-2002), σελ. 54-63. 
970 Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 103-104. 
971 Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 243∙ τοῦ ἰδίου (1987), σελ. 8∙ AR 1990-1, σελ. 38∙ Θέμελης (1974), σελ. 83∙ Huber 

(1993)Α, σελ. 122-125∙ Huber (1993)Β΄. Βλ. ἐπίσης γιὰ σύγκριση: Diehl (1964) ∙ Cole (1988), σελ. 164∙ τοῦ ἰδίου 

(1994), σελ. 205∙ Huber (2003). 
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Ἀρτέμιδος972. Ἡ ἀνασκαφέας Sandrine Huber ὑποστηρίζει ὅτι οἱ Ἐρετριεῖς θὰ 

λάτρευαν τὴν Ἄρτεμη ὡς προστάτιδα τῶν γυναικῶν καὶ τῶν δραστηριοτήτων τους, 

ἀλλὰ καὶ ὡς θεὰ τῆς φύσεως, ἡ ὁποία θὰ προστάτευε καὶ ἀπὸ τὰ φυσικὰ φαινόμενα, 

ὅπως οἱ πλημμύρες, στὸ ἱερὸ αὐτό, ἀλλὰ καὶ ὡς λιμενία, ἀφοῦ βρίσκεται σὲ ἄμεση 

γειτνίαση μὲ τὸ λιμάνι973. 

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὰ εὑρήματα ἀνατολικῆς προελεύσεως  ἀπὸ τὸ ἱερὸ τοῦ 

Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνος, τὸν Βόρειο χῶρο θυσιῶν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν 

πόλη, κατὰ τοὺς Ἐλβετοὺς ἀνασκαφεῖς δείχνουν ὅτι ἡ Ἐρέτρια τὴν ἐποχὴ αὐτὴν 

συνδεόταν μὲ πολλὰ δίκτυα ἀνταλλαγῶν, εἶχε δηλαδὴ ἀνεπτυγμένο τὸ ἐμπόριό της 

μὲ τὴν Ἀνατολή. Αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὴν ἐπίδραση ἀνατολικῶν μοτίβων στὴν 

κεραμεική, ὅπως τὸ «δένδρο τῆς ζωῆς» μὲ τοὺς ἑκατέρωθεν ἀντωποὺς ἵππους, καὶ 

στὴν χρυσοχοΐα. Σὰ ὄστρακα ἐπίσης μὲ χαράγματα σὲ ἀλφαβητικὴ γραφὴ δείχνουν 

τὸ ἴδιο974. Ἡ ἐρετριακὴ κεραμεικὴ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐξάγεται στὴν μεσογειακὴ λεκάνη 

μέχρι περίπου τὸ 700 π.Φ. Κατὰ τὴν ΠΑΡ ἐποχὴ μόνο στὴν Δῆλο ἐξακολουθεῖ νὰ 

ἐμφανίζεται σὲ μεγάλες ποσότητες975. 

τοὺς ὕστερους γεωμετρικοὺς χρόνους χρονολογοῦνται καὶ οἱ τελευταῖες 

φάσεις τῶν παραθάλασσιων οἰκιῶν τῆς Ν ἀκτῆς τῆς Ἐρετρίας. Μεταξὺ αὐτῶν 

βρέθηκε πλούσιο ὑστερογεωμετρικὸ στρῶμα, ποὺ περιεῖχε κεραμεικὴ ἐγχυτρισμοὺς 

παιδιῶν καὶ τεφροδόχους πίθους καὶ ἀμφορεῖς σχεδὸν ἀκέραιους976. 

τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ εβαστείου ἀνασκάφηκε κάτω ἀπὸ τὰ μεταγενέστερα 

στρώματα ΤΓΕ στρῶμα, μέσα στὸ ὁποῖο ἦρθε στὸ φῶς ὁ λίθινος τοιχοβάτης ΤΓΕ ἁψιδωτοῦ 

κτιρίου977. 

τὴν ἀνασκαφὴ Θέμελη Ν τῆς οἰκίας μὲ τὰ μωσαϊκὰ ἀνασκάφηκαν 

ὑστερογεωμετρικοὶ τοῖχοι: (π.χ. ὁ τοῖχος α-α΄ χρονολογούμενος 725-700 π.Φ.). Γύρω 

στὸ 710 π.Φ. κατασκευάσθηκε ἰσχυρὸς ἀναλημματικὸς τοῖχος ποὺ προστάτευε τὸν 

οἰκισμὸ ἀπὸ πλημμύρες, ὁ ὁποῖος θεωρήθηκε λόγω τοῦ πάχους του ὅτι θὰ μποροῦσε 

νὰ ἔχει σχεδιασθεῖ γιὰ νὰ φέρει ὠμοπλινθοδομὴ καὶ νὰ ἀποτελεῖ συγχρόνως 

ὀχυρωματικὸ περίβολο. τὴν ἀνασκαφὴ Θέμελη ἀνασκάφηκε ἕνα τμῆμα του, στὸ Β 

ἄκρο τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε πιθανότατα πύλη. Σμήματα τοῦ ἰδίου ἰσχυροῦ τοίχου 

ἀνασκάφηκαν νοτιότερα καὶ στὴν περιοχὴ τῆς μεταγενέστερης Δ Πύλης. τὴν Α 

πλευρὰ τοῦ τοίχου ἔρρε τὸ ἕνα ῥεῦμα τοῦ χειμάρρου ποὺ χυνόταν ΝΑ στὴν 

θάλασσα. 

Ἀνασκάφηκαν ἐπίσης τὰ θεμέλια κατασκευῶν μεταγενεστέρων τοῦ ΎΓΕ 

ἀναλήμματος ἥ ὀχυρωματικοῦ περιβόλου (700-675 π.Φ.) καὶ Τ.Γ. κτίσμα, κάτω ἀπὸ 

τὸ δάπεδο τοῦ ὁποίου βρέθηκε ὑστερογεωμετρικὸς σκύφος ποὺ περιεῖχε 510 

γραμμάρια χρυσοῦ. Πρόκειται γιὰ ἐργαστήριο χρυσοχοΐας ὑστερογεωμετρικῶν 

χρόνων. Ὁ χρυσοχόος, κατὰ τὸν ἀνασκαφέα, διαβλέποντας κάποιον κίνδυνο 

                                                 
972 Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 243∙ τοῦ ἰδίου (1987), σελ. 8∙ AR 1990-1, σελ. 38∙ Θέμελης (1974), σελ. 83∙ Huber 

(1993)Α, σελ. 122-125∙ Diehl (1964) ∙ Cole (1988), σελ. 164∙ τοῦ ἰδίου (1994), σελ. 205∙ Ducrey καὶ ἄλλοι (2004), 

σελ. 20-25∙ Ηuber (2010), σελ. 256-260. 
973 Ηuber (2010), σελ. 256-260. 
974 Ducrey (2004), σελ. 21-23. 
975 Ducrey (2004), σελ. 26-29. 
976 ΑΔ 29-30, 1973-4, Φρον., σελ. 313-314∙ Auberson-Schefold (1972), σελ. 26∙ ΑΕ 1977, πίν. 44γ∙ Kahil (1981), σελ. 

165-173∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995), σελ. 312 καὶ τῆς ἰδίας (1996), σελ. 303-304. 
977 Morgan (2008-2009), σελ. 49-51∙ Μulliez (2009-2010), σελ. 88-90. 
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(γεγονότα Ληλαντίου Πολέμου ἥ φυσικὴ καταστροφή), ἀπέκρυψε τὸν χρυσό του, μὲ 

σκοπὸ νὰ τὸν ξαναβρεῖ ὅταν ὁ κίνδυνος ἔπαυε νὰ ὑπάρχει. Ὁ κίνδυνος ὅμως δὲν 

ἀποτράπηκε καὶ ὁ οἰκισμὸς ἐρημώθηκε. Οἱ Ἑλβετοὶ ὅμως ἐκφράζουν τὴν ἄποψη ὅτι 

ὁ χρυσός, ἔτσι ὅπως ἦταν κομμένος σὲ τεταρτοκυκλικὰ κομμάτια καὶ σὲ ἄλλα 

σχήματα, δείχνει ὅτι πιθανῶς τοποθετούμενος σὲ ζυγαριὰ ἐπρόκειτο νὰ 

χρησιμεύσει ὡς προνομισματικὴ μονάδα σὲ δίκτυο ἐμπορικῶν σχέσεων 978. Αὐτὸ δὲν 

μπορεῖ νὰ ἀποκλεισθεῖ κατὰ τὴν γνώμη μας, ἀλλὰ τὰ ὑπόλοιπα σχήματα (π.χ. τὰ 

τμήματα στριφτῶν συρμάτων) μᾶλλον ἐνισχύουν τὴν ἄποψη τοῦ ἀνασκαφέα, ὅτι 

δηλαδὴ ἀνῆκαν σὲ χρυσοχόο, ὁ ὁποῖος ἐπρόκειτο νὰ τὰ λιώσει ἥ νὰ τὰ 

ἐπεξεργασθεῖ, ὥστε νὰ κατασκευάσει κοσμήματα.  

Ἐδῶ βρέθηκε πλούσιος ἀποθέτης ποὺ περιεῖχε προϊόντα καταστροφῆς κτιρίου 

καὶ λείψανα ποὺ παραπέμπουν σὲ λατρείαν κάποιας θεότητας. Μετὰ τὴν κατασκευὴ 

τοῦ ἀποθέτη (725-700 π.Φ.) ὁ χῶρος χρησιμοποιήθηκε γιὰ ἐγχυτρισμοὺς βρεφῶν 

(ὑπογεωμετρικοὶ -πρώιμοι ἀρχαϊκοὶ χρόνοι: 690-675 π.Φ.)  979. τὸ τετράγωνο ΒΔ τῆς 

ἀνασκαφῆς Θέμελη ἀνασκάφηκε ὁ λίθινος τοιχοβάτης γεωμετρικῆς οἰκίας 

ἐλλειψοειδοῦς κατόψεως980. 

Ἡ Ἐλβετικὴ ἀρχαιολογικὴ σχολὴ ἔκανε ἀνασκαφὴ στὸ συνεχόμενο πρὸς Ν ΟΣ 

737 ἰδιοκτησίας Π. Βράκα, ἡ ὁποῖα ἔφερε στὸ φῶς δύο ΤΓΕ ἀντιπλημμυρικοὺς 

τοίχους καὶ ἕνα ΤΓΕ ἁψιδωτὸ κτίριο. Ὁ τοῖχος 1123 ἦταν σὲ χρήση τὸ τελευταῖο 

τέταρτο τοῦ 8ου π.Φ. αἰώνα. Λίγο πρὶν τὰ τέλη τοῦ αἰώνα κτίστηκε ὁ ἰσχυρότερος 

τοῖχος 1124981, ὁ γνωστός μας περίβολος ἀπὸ τὴν ἀνασκαφὴ Θέμελη, γιὰ τὸν ὁποῖο 

εἶχε ὑποτεθεῖ ὅτι εἶχε καὶ ὀχυρωματικὸ χαρακτῆρα.  

τὴν περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Πύλης ἔχουν βρεθεῖ γεωμετρικὰ ὄστρακα σὲ 

στρώματα κάτω ἀπὸ τὶς ἀρχαϊκὲς ὀχυρώσεις. Κατὰ τὴν γεωμετρικὴ ἐποχὴ ἡ ὁδὸς 

ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ Δυτικὰ διέσχιζε τὸν ποταμὸ περνώντας πάνω ἀπὸ μία γέφυρα καὶ 

συνέχιζε τὴν πορεία της πρὸς Ἀνατολάς982. 

Ἀμέσως ΝΑ τῆς κατοπινῆς Δυτικής Πύλης τῆς ὀχυρώσεως ἀνασκάφηκε 

ὑστερογεωμετρικὸ νεκροταφεῖον (β΄ ἡμίσεως 8ου π.Φ. αἰώνα). Πρόκειται περὶ ἕξι 

τάφων πολεμιστῶν, τῶν ὁποίων ἡ τέφρα εἶχε ἐναποτεθεῖ ἐντὸς χαλκῶν  λεβήτων  

τυλιγμένη ἐντὸς ὑφάσματος. Οἱ λέβητες εἶχαν τοποθετηθεῖ μέσα  σὲ λίθινες 

κυκλικὲς κατασκευὲς. Ὡς κτερίσματα εἶχαν ἐναποτεθεῖ στοὺς τάφους τὰ  ὅπλα τῶν 

νεκρῶν, ἕνα χρυσὸ διάδημα, ψῆφοι γιαλιοῦ καὶ πήλινα ἀγγεῖα.  

                                                 
978 Ducrey (2004), σελ. 20-25. 
979 Θέμελης (1974), σελ. 34-46, πίν. 12-28∙ Ἔργον 1974, σελ. 17-24∙ τοῦ ἰδίου (1975), σελ. 34-48, πίν. 15-35∙ BCH 99, 

1975, σελ. 671∙ BCH 101, 1977, σελ. 627-630∙ Ἔργον 1975, σελ. 14-25∙ Θέμελης (1976), σελ. 69-87, πίν. 34-55∙ 

Ἔργον 1977, σελ. 19-25∙ τοῦ ἰδίου (1977), σελ. 32-37∙ τοῦ ἰδίου (1978), σελ. 18-33∙ Ἔργον 1978, σελ. 4-9∙ τοῦ ἰδίου 

(1979), σελ. 40-55, πίν. 24-39∙, Ἔργον 1979, σελ. 4-5∙ τοῦ ἰδίου (1980), σελ. 78-102, πίν. 65-85∙ Ἔργον 1980, σελ. 

26-28∙ BCH, 104, 1980, σελ. 657∙ Θέμελης (1981), σελ. 141-153, πίν. 101-117 καὶ παρένθετος πίν. Ζ΄∙ Ἔργον 

1981, σελ. 42-44∙ BCH 105, 1981, σελ. 845-6∙ Θέμελης (1982), σελ. 163-180, πίν. 102-118∙ Ἔργον 1982, σελ. 36-37∙ 

Θέμελης (1983)Α, σελ. 131-147, πίν. 11-123∙ Ἔργον 1983, σελ. 55-57∙ Θέμελης (1984), σελ. 212-228, πίν. 125-

135∙ Ἔργον 1984, σελ. 56-58∙ Ἔργον 1985, σελ. 48∙ BCH 107, 1983, σελ. 808 καὶ 593∙ ΑΑΑ 14, 1981, σελ. 185-208∙ 

απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 24-27, 44, 71-73 καὶ 75∙ Ἔργον 1976, σελ. 26-35∙, Θέμελης (1983)Β, σελ. 

131-141∙ τοῦ ἰδίου (1992), σελ. 29-30. 
980 BCH, 104, 2000, σελ. 966-8. 
981 Morgan (2008-2009), σελ. 49-51∙ Μulliez (2009-2010), σελ. 88-90. 
982 ΑΔ 23, 1968, Φρον., σελ. 235-242∙ Antk 11, 1968, σελ. 91∙ AR 1969-70, σελ. 7-8∙ AR 1968-69, σελ. 8∙ Auberson-

Schefold (1973), σελ. 75-94∙ Κουρωνιώτης (1898), σελ. 95-100∙ Kahil (1968), σελ. 99-101∙ Metzger (1968), σελ. 

106-109. 
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Πρόκειται γιὰ νεκροταφεῖο ἀριστοκρατικοῦ γένους ποὺ ἀποδίδεται σὲ Εὐβοεῖς 

εὐγενεῖς, τοὺς Ἐρετριεῖς Ἱππεῖς. Ὁ παλαιότερος τάφος χρονολογεῖται περὶ τὸ 750 

π.Φ. Περιεῖχε αἰχμὴ δόρατος ὑστεροελλαδικῆς ἐποχῆς, καὶ ὁ χάλκινος τεφροδόχος 

λέβητας ἦταν τοποθετημένος μέσα σὲ λαξευτὸ λίθο. Θεωρεῖται ὅτι ἀνήκει σὲ 

κάποια ἐξέχουσα προσωπικότητα ποὺ ἴσως διεδραμάτισε σημαντικὸ ῥόλο στὰ 

γεγονότα τοῦ Ληλαντίου πολέμου. Αὐτὸς ἴσως ἦταν ὁ τελευταῖος βασιλιὰς τῶν 

Ἐρετριέων, καταγόμενος ἀπὸ κάποιο ἰσχυρὸ γένος εὐγενῶν τῆς μυκηναϊκῆς ἐποχῆς, 

καθὼς ἡ Τ.Ε αἰχμὴ δόρατος ἑρμηνεύεται ὡς τὸ κληρονομικῶς μεταβιβαζόμενο σύμβολο 

βασιλικῆς εξουσίας (σκῆπτρο), τὸ ὁποῖο τάφηκε μαζὶ μὲ τὸν τελευταῖο βασιλιὰ, 

καθὼς τὸ πολίτευμα ἄλλαξε σὲ ἀριστοκρατικό) 983. 

 Ἀκολούθησαν πέντε ἀκόμη ταφές, ἀπὸ  τὶς ὁποῖες ἡ τελευταῖα χρονολογεῖται 

ἀμέσως μετὰ τὸ 700 π.Φ. Ὅλες ἀνῆκαν σὲ μέλη τῆς ἴδιας οἰκογένειας ποὺ θέλησαν, 

κατὰ τοὺς ἀνασκαφεῖς, νὰ ταφοῦν πλησίον τοῦ ἐπιφανοῦς προγόνου. Κατὰ τὴν 

κατασκευὴ τῆς ὑστερογεωμετρικῆς ὀχυρώσεως τῶν ἀρχῶν τοῦ  7ου π.Φ. αἰώνα τὸ 

νεκροταφεῖο αὐτὸ περικλείσθηκε μέσα στὰ τείχη. Ἐπάνω  στοὺς τάφους ἱδρύθηκε 

τριγωνικὸ μνημεῖο, κατασκευασμένο λίθινες πλάκες καὶ γύρω ἀπὸ τὸ μνημεῖο 

περίβολος. Σὸ νεκροταφεῖο εἶχε πλέον μεταβληθεῖ   σὲ ἡρῶον. Σότε ἄρχισε ἡ 

ἐναπόθεση προσφορῶν καὶ ἡ τέλεση θυσιών καὶ λατρευτικῶν δείπνων πρὸς τιμὴν 

τῶν ἐπιφανῶν νεκρῶν984. 

Σὰ ἴχνη λατρείας ποὺ τοὺς ἀποδιδόταν δείχνει κατὰ τὸν Coldstream ὅτι οἱ 

νεκροὶ εἶχαν ἡρωοποιηθεῖ καὶ λατρεύονταν ὡς φύλακες τῆς πόλης 985. Σὸ 

τελετουργικὸ τῆς ταφῆς θυμίζει ὁμηρικὲς περιγραφές, καὶ κυρίως τὴν κηδεία τοῦ 

Πατρόκλου. υγκρίσιμη εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ πολεμιστῆ ἀπὸ τὸ νεκροταφεῖο τῆς 

Ἐλεύθερνας986 καὶ ἡ ταφὴ τοῦ νεκροῦ ἀπὸ τὸν τάφο 1 τῆς αλαμίνας τῆς Κύπρου, 

ὅπου τὰ καμένα ὀστᾶ καὶ οἱ στάχτες τοῦ ἥρωα νεκροῦ τυλίχθηκαν σὲ λινὸ ὕφασμα 

καὶ τοποθετήθηκαν σὲ χρυσῆ φιάλη 987. Ἐπίσης, Coldstream ὑποθέτει ὅτι πιθανῶς 

τέτοιες τιμὲς θὰ εἶχαν ἀποδοθεῖ καὶ στὸν βασιλιὰ τῆς Φαλκίδας Ἀμφιδάμαντα, γ ιὰ 

τὸν ὁποῖον μᾶς μιλάει ὁ Ἡσίοδος988. 

                                                 
983 Berard (1978), σελ. 89-95∙ τοῦ ἰδίου (1970)∙ τοῦ ἰδίου (1983), σελ. 43-59∙ τοῦ ἰδίου (1972), σελ. 219-227∙ τοῦ ἰδίου 

(1982), σελ. 89-105. 
984 Berard (1983), σ. 43-59∙ τοῦ ἰδίου (1985), σελ. 274∙ τοῦ ἰδίου (1986), σελ. 710∙ Crielaard (1992-3), σελ. 45-53∙ 

Auberson-Schefold (1973), σελ. 98-118∙ Antk 9, 106, σελ. 106∙ AR 1966-7, σελ. 12∙ ΑΔ 22, 1967, Φρον., σελ. 270-

278∙ AR 1968-69, σελ. 8∙ AR 1969-70, σελ. 7-10∙ ΑΔ 23 1968, Φρον., σελ. 227-34∙ Καλλιγᾶς (1983), σελ. 119∙ Kurz-

Boardman (1994), σελ. 172∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 72, 75-76∙ Μαζαράκης-Αἰνιάν (2000), σελ. 

187-189, 199-200∙ τοῦ ἰδίου (1987), σελ. 3-23∙ τοῦ ἰδίου (1997), σελ. 61-62∙ Ducrey καὶ ἄλλοι (2004), σελ. 20-25. 
985 Coldstream (1997), σελ. 464-466. 
986 ταμπολίδης (1996)∙ τοῦ ἰδίου (2004).  
987 Coldstream (1997), σελ. 462-463. 
988 τοῦ ἰδίου (1997), σελ. 415-417, 464-466 καὶ 488-490. χετικὰ μὲ τὴν λατρεία ποὺ ἀποδιδόταν σὲ ἥρωες τοῦ 

μυθικοῦ παρελθόντος σὲ μυκηναϊκοὺς τάφους βλ. σελ. 458-461. 

988 Ἀνδρειωμένου (1981), σελ. 203-214∙ Boardman (1952), σελ. 8, εἰκ. 11∙ ΑΕ 1975, σελ. 206 καὶ ἑξῆς, πίν. 6-8∙ ΑΔ 

31, 1976, Φρον.∙ ΑΔ 33, 1977, Φρον.∙ ΑΔ 1973-4, σελ. 468-473, πίν. 304-6∙ BCH 104, 1980, σ. 657∙ Καλλιγᾶς (1983), 

σελ. 117-128∙ ΑΔ 24 1969∙ Φρον., σελ. 189-192∙ Krause (1982), σελ. 175-186∙ Ἀνδρειωμένου (1983), σελ. 161-192∙ 

τῆς ιδίας (1982), σελ. 161-186∙ Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 104 καὶ σημ. 605-607∙ Kahil (1982), σελ. 85∙ τῆς 

ἰδίας (1981), σελ. 167-169∙ Schefold (1964), σελ. 69∙ Coldstream (1968), σελ. 189-195∙ Ἀνδρειωμένου (1974), σελ. 

239, εἰκ. 8-9∙ τῆς ἰδίας (1977), σελ. 128-163∙ Καλλιγᾶς (1983), σελ. 119-128∙ Ἀνδρειωμένου (1981), σελ. 84-113∙ 

Καλλιγᾶς (1981)Β΄, σελ. 106-136∙ Kahil (1965), σελ. 281-284∙ Metzger (1966), σελ. 214-218∙ Λιάγκουρας (1968), 

σελ. 227-228 καὶ 231-233∙ Θέμελης (1969)Α΄, σελ. 192-197∙ άμψων (1975), σελ. 155∙ Σουλούπα (1978), σελ. 
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Ἀριστερὰ ὁ τάφος «τοῦ πρίγκιπα» (τάφος 6) καὶ δεξιὰ τὸ ἀρχαϊκὸ τριγωνικὸ ἡρο. 

(unil.ch) 

 

ὲ ὅλο τὸ δυτικὸ μέρος τῆς κλασσικῆς πόλεως ἀνασκάφηκαν γεωμετρικὰ καὶ  

κυρίως ὑστερογεωμετρικὰ καὶ ὑπογεωμετρικὰ στρώματα. Μέσα  σὲ αὐτὰ βρέθηκαν 

λείψανα λιθίνων θεμελίων ὑστερογεωμετρικῶν οἰκιῶν (καὶ ἀδιαγνώστου 

χαρακτήρα κτιρίων) καὶ μεγάλες ποσότητες κεραμεικῆς989. 

Γεωμετρικοὶ τάφοι βρέθηκαν κοντὰ στὸ ΝΔ ἄκρο τῆς ὀχυρώσεως τῆς 

κλασσικῆς πόλεως, ἀλλὰ καὶ κοντὰ στο μουσεῖο. Πρόκειται γιὰ ἐκτεταμένο 

γεωμετρικὸ νεκροταφεῖο ποὺ καταλαμβάνει ἔκταση 4.500τμ. Οἱ τάφοι τῶν ἐνηλίκων 

ἦταν λακκοειδεῖς καὶ ὁ νεκρὸς καιγόταν μαζὶ μὲ τὰ κτερίσματα του. Ἀγγεῖα 

ῥίχνονταν θραυόμενα μέσα στὴν πυρὰ ὅσο  ὁ νεκρὸς καιγόταν. Μέσα στοὺς τάφους 

βρέθηκαν τρία χρυσᾶ διαδήματα, μία ἀργυρῆ πόρπη, σιδερένιες αἰχμὲς δοράτων  καὶ 

πολλὰ ἀγγεῖα ὑστερογεωμετρικῶν χρόνων (κυρίως). Πρόκειται γιὰ πυξίδες, κυάθους, 

πρόχους, λοπάδες, πινάκια. Σὰ παιδιὰ θάβονταν μέσα σὲ μεγάλα ἀγγεῖα (πίθοι καὶ 

ἀμφορεῖς) 990. 

                                                                                                                                                                            
124-128∙ τῆς ἰδίας (1979), σελ. 176-181∙ τῆς ἰδίας (1980), σελ. 226-229∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1990), σελ. 157∙ 

Φωρέμης (1973), σελ. 301-302∙ Ἀνδρειωμένου (1973-4), σελ. 463-8∙ τῆς ἰδίας (1975)Α΄, σελ. 158-9∙ τῆς ἰδίας 

(1976), σελ. 131-133∙ Descoeudres (1968)Α, σελ. 239-242∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995), σελ. 311. 

 
990 Κουρουνιώτης (1897), σελ. 21-3∙ τοῦ ἰδίου (1998), σελ. 95-100∙ τοῦ ἰδίου (1899), σελ. 16∙ τοῦ ἰδίου (1903), σελ. 1-

38∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995), σελ. 312. 
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Γεωμετρικὰ νεκροταφεῖα ἔχουν ἀνασκαφεῖ ἐπίσης μπροστὰ στὴν 

μεταγενέστερη Δυτικὴ Πύλη τῆς πόλεως  καὶ καθ’ ὅλο τὸ μῆκος τοῦ Δυτικοῦ τείχους, 

καθὼς καὶ ἔξω τὸ ἀνατολικὸ τείχος. τὸ οἰκόπεδο ἔναντι τοῦ ἀρχαιολογικοῦ 

μουσείου, κάτω ἀπὸ στρῶμα τοῦ 4ου αἰώνα π.Φ., ἀνακαλύφθηκε ΓΕ τάφος μὲ χρυσὸ 

διάδημα991. Ἀναφέρω χαρακτηριστικὰ τὸν τάφο ποὺ ἀνασκάφηκε τὸ 1903 στὸν ἀγρὸ 

τῶν κληρονόμων Κωνσταντίνου Κανάρη, πρὸς τῆς Δυτικῆς Πύλης. Πρόκειται γιὰ 

μικρὸ τετράγωνο ὄρυγμα, γύρω κτισμένο μὲ  μικροὺς λίθους, ἐντὸς τοῦ ὁποίου εἶχε 

τοποθετηθεῖ χάλκινη σφαιρικὴ  κάλπις, ἡ ὁποία περιεῖχε τὰ ὁστᾶ καὶ τὴν τέφραν τοῦ 

νεκροῦ. Σὸ στόμο τῆς κάλπιδος ἔκλεινε μὲ μολύβδινη πλάκα. Ἡ κάλπις περιεῖχε ἀκόμη 

ἕνα χρυσὸ διάδημα, δύο σιδερένιες λόγχες καὶ ἕνα σιδερένιο μαχαίρι. Ἔξω ἀπὸ τὴν 

κάλπι στὸ ὄρυγμα εἶχε τοποθετηθεῖ κεκαμμένο ἕνα  σιδερένιο ξίφος γεωμετρικής 

εποχής992.  

 

Γ) Ἀρχαϊκὴ Ἐρέτρια 

α) Πρωτοαρχαϊκὴ καὶ πρώιμη ἀρχαϊκὴ ἐποχή: Κατὰ τοὺς ἀρχαϊκοὺς χρόνους ἡ 

Ἐρέτρια ἔκειτο στὸ δυτικὸ καὶ κεντρικὸ τμῆμα τῆς κλασσικῆς πόλεως, καταλάμβανε 

δηλαδὴ τὴν ἴδια περίπου ἔκταση μὲ τὸν ὑστερογεωμετρικὸ οἰκισμό, δηλαδὴ ἀπὸ 

τοὺς ΝΔ πρόποδες τῆς ἀκροπόλεως ἕως τὴν Ν ἀκτὴ καὶ ἀπὸ τὸ Ἡρο καὶ τὸ ΝΔ 

νεκροταφεῖο μέχρι τὸ τέμενος τοῦ Ἀπόλλωνος Δαφνηφόρου καὶ τὴν ἀνασκαφὴ 

Θέμελη Ν τῆς οἰκίας μὲ τὰ μωσαϊκά. Ὁ ὅρμος στὴν Α ἀκτὴ εἶχε ἀρχίσει νὰ  ὑφίσταται 

πρόσχωση. Σὴν ἐποχὴ αὐτὴ ὁ οἰκισμὸς ἐξακολουθοῦσε νὰ βρίσκεται στὸ δέλτα μεταξὺ 

τῶν δύο ῥευμάτων τοῦ ποταμοῦ. χῆμα ἀκρόπολη σώζονται τμήματα τείχους 7ου 

π.Φ. αἰώνα, κυκλώπειας τοιχοποιίας, κοντὰ το h και r993. 

Ἐπάνω στὸ πλάτωμα τῆς κορυφῆς τοῦ λόφου τῆς ἀκροπόλεως ἔγινε 

συστηματικὴ ἀνασκαφή, ποὺ ἀποκάλυψε  ἐπάνω ἀπὸ τὰ προϊστορικὰ λείψανα 

οἰκισμοῦ λείψανα ἱεροῦ τέλους 7ου-ἀρχῶν 6ου αἰώνα π.Φ. Σὸ μεταγενέστερο 

οἰκοδομικὸ πρόγραμμα τοῦ 3ου αἰώνα π.Φ., κατὰ τὴν ἀνασκαφέα, κατέστρεψε τὶς 

πρωιμότερες κατασκευές. Διαπιστώθηκε πάντως ἀνασκαφικῶς ὅτι 

κατασκευάστηκαν τρία ἄνδηρα καὶ λαξεύτηκε ὀρθογώνιο πλάτωμα στὸν φυσικὸ 

βράχο. Β τοῦ ἀνδήρου κάτω ἀπὸ στρῶμα καταστροφῆς ἑλληνιστικῶν χρόνων, 

ἀνασκάφηκε ἀποθέτης ποὺ περιεῖχε μικρογραφικὲς ὑδρίες καὶ ἀντικείμενα ἀπὸ 

χαλκὸ καὶ μόλυβδο τέλους 7ου-ἀρχῶν 6ου π.Φ. αἰώνα. Πρόκειται γιὰ ἀποθέτη ἱεροῦ 

πρώιμης ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς994. 

Μετὰ τὸ 700 π.Φ. κατασκευάσθηκε, ὅπως εἴδαμε, μὲ μεγάλες πλάκες, τὸ 

μνημεῖο σχήματος ἰσοπλεύρου τριγώνου ἐπάνω ἀπὸ τὸ ὑστερογεωμετρικὸ 

νεκροταφεῖο στὴν θέση τῆς κατοπινῆς Δυτικῆς Πύλης, καὶ περιβλήθηκε ἐντὸς ἱεροῦ 

περιβόλου. Οἱ νεκροὶ αὐτοὶ εἶχαν πλέον ἀφηρωισθεῖ  καὶ εἶχε ξεκινήσει λατρεία 

                                                 
991 Blackman (2000-2001), σελ. 62-63. 
992 Κουρουνιώτης (1903), σελ. 8-9. 
993 Mazarakis-Ainian (1987), σελ. 3-23∙ Lehmann (1923), σελ. 51∙ Philippson (1951), σελ. 607∙ Κωνσταντίνου (1955), 

σελ. 131∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 24-27∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 75-94, 172-177, 207∙ 

Krause (1982), σελ. 137-186. Οἱ Auberson-Schefold καὶ Krause πιστεύουν ὅτι ὁ ποταμὸς εἶχε ἕνα μόνο ῥεῦμα, 

τὸ ὁποῖο κατὰ τοὺς γεωμετρικοὺς χρόνους ἔρρεε πρὸς Ν, ἐν κατὰ τοὺς πρωίμους ἀρχαϊκοὺς χρόνους 

ὁδηγήθηκε πρὸς Α καὶ ἔπαυσε νὰ ῥέει πρὸς Ν.  
994 Müller (1995), σελ. 320∙ ΑntK, 38, 1995, σελ. 108-119∙ AntK, 39, 1996, σελ. 107-111 καὶ BCH 120, 3, 1996, σελ. 

1296∙ Ηuber (2010), σελ. 260-263. 
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πρὸς τιμήν τους. Ἐκεῖ ἀνασκάφηκαν 3 βόθροι ποὺ περιεῖχαν παχὺ στρῶμα μὲ 

ὑπολείμματα θυσιῶν πρὸς τοὺς ἐπιφανεῖς νεκροὺς (τέφρα, ὀστᾶ ζώων, θραύσματα 

κυπέλλων καὶ κρατήρων, εἰδώλια θρηνωδῶν, ἵππων καὶ ἱππέων), καὶ λύχνους ποὺ 

παραπέμπουν σὲ νυκτερινὲς τελετὲς. Ἐπάνω  ἀπὸ τὸ βelάθρο κτίσθηκε ὁ οἶκος Ο΄. 

Ὁ χώρος Β τοῦ βόθρου ἴσως ἦταν χῶρος τελετῶν. Ν τοῦ βάθρου καὶ τοῦ οἴκου 

Ο΄ βρέθηκε φρέαρ ποὺ περιεῖχε κεραμεικὴ τοῦ 7ου π.Φ. αἰώνα. Α τοῦ φρέατος 

κτίσθηκε κατὰ τὸν ἴδιο αἰώνα τὸ ἐπίμηκες οικοδόμημα Ρ ποὺ ἀποτελεῖτο ἀπὸ πέντε 

χώρους. Πρόκειται γιὰ κτίριο ποὺ ἑρμηνεύεται ὡς χῶρος τελέσεως τῶν συμποσίων 

πρὸς τιμήν τῶν προγόνων τοῦ γένους, τὸ ὁποῖον καταστράφηκε ἀπὸ φωτιὰ στὰ τέλη 

τοῦ 7ου π.Φ. αἰώνα995. 

Ν τοῦ ἡρώου ἀνασκάφηκαν θεμέλια πρώιμου ἀρχαϊκοῦ ναοῦ καὶ ἀρχαϊκοῦ 

περιβόλου ἱεροῦ, ποὺ εἶχαν κτισθεῖ ἐπάνω  σὲ βόθρο-ἀποθέτη γεωμετρικῶν χρόνων, 

ὁ ὁποῖος περιεῖχε κεραμεικὴ καὶ θραύσματα ὠμοπλίνθων. Ἀπὸ ἀποσπασματικῶς 

σωζόμενη ἐπιγραφὴ συνάγεται ὅτι πρόκειται γιὰ ἱερὸ τοῦ Ἐνυαλίου996. 

τὴν πρώιμη ἀρχαϊκὴ ἐποχὴ ἀνήκει καὶ ὁ ναὸς ποὺ ἀνασκάφηκε κάτω ἀπὸ 

τὸν δωρικὸ ὑστεροαρχαϊκὸ περίπτερο ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος Δαφνηφόρου. Πρόκειται 

γιὰ ἑκατόμπεδο περίπτερο μὲ ξύλινους κίονας, ποὺ εἶχε λίθινα θεμέλια καὶ τοίχους 

ἀπὸ ὠμὲς πλίνθους. Ὁ ναὸς ἦταν ἰωνικὸς μὲ φαρδὺ πρόναο καὶ ἡ εἴσοδος σηκοῦ 

διαμορφωνόταν μὲ στυλοβάτη ποὺ ἔφερε  δύο ξύλινους κίονες (διπλὸς ἐν 

παραστάσι). Κτίσθηκε ἐπὶ ἀνδήρου ποὺ δημιουργήθηκε μὲ ἐπίχωση καὶ 

ἀναλημματικοὺς τοίχους997. Σὸ 2003-2004 ἀνασκάφηκε φρέαρ κάτω ἀπὸ τὸν 

στυλοβάτη τοῦ ΤΑΡ ναοῦ, τὸ ὁποῖο ἐχρησιμοποιεῖτο κατὰ τὴν φάση τοῦ ΠΑΡ ναοῦ 

καὶ ἐγκαταλείφθηκε ὅταν κτίσθηκε ὁ ΤΑΡ ναός998. 

  
 

                                                 
995 Schefold (1966), σελ. 120 καὶ ἑξῆς∙ Berard (1969), σελ. 74-79, πίν. 36, 1-2∙, τοῦ ἰδίου (1967), σελ. 273 καὶ ἑξῆς∙ 

τοῦ ἰδίου (1970)∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 98-118∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 28-32∙ Durant 

(1967), σελ. 277 καὶ ἑξῆς∙ τοῦ ἰδίου (1968), σελ. 237 καὶ ἑξῆς∙ Schefold (1971), σελ. 59∙ Schefold (1976), σελ. 51-

58∙ E. Kroth (1998), σελ. 117-130∙ Kalpaxis (1976), σελ. 71∙ Descoeudres (1968), σελ. 102-5, πίν. 28∙, Μetzger 

(1968), σελ. 106-109, πίν. 29. 
996 Schefold (1973), σελ. 69-77, πίν. 19-17∙ BCH 97, 3, 1972, σελ. 364-5∙ BCH 98, 1974, σελ. 687∙ Auberson-Schefold 

(1973), σελ. 128-129∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 24-5 καὶ 33. ∙ Verdan (2010), σελ. 238-247 καὶ 

Glaus (2010), σελ. 248-251. 
997 Κουρουνιώτης (1900), σελ. 53-56∙ Auberson-Schefold (1960), σελ. 22-231∙ AR 1966-67, σελ. 12∙ AR 1968-69, σελ. 

8∙ Auberson (1967), σελ. 283∙ τοῦ ιδίου (1968), σελ. 13-15∙ Auberson-Schefold (1973), σ. 149-160∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 48-51∙ Μπούρας (1991), σελ. 144-163, 183, 206∙ Μαστραπᾶς (1994), σελ. 32-37, 61∙ 

Kalpaxis (1976), σελ. 31-34∙ Verdan (2010), σελ. 238-247. 
998 Whitley (2003-2004), σελ. 40∙ Verdan (2010), σελ. 238-247. 
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Εἴδαμε ὅτι ΒΑ τοῦ τεμένους καὶ ΒΔ τοῦ γεωμετρικοῦ τοίχου G βρέθηκε 

ἀποθέτης, ὁ ὁποῖος περιεῖχε θραύσματα ὑδριῶν τέλους 8 ου-ἀρχῶν 7ου π.Φ. αἰώνα  999. 

Α τοῦ ἀποθέτη αὐτοῦ βρέθηκε ἄλλος ἀποθέτης, ποὺ περιεῖχε ἑξακόσιες περίπου 

ἀκέραιες ὑδρίες. Θεωρεῖται ὅτι ὁ ἀποθέτης ἀνῆκε σὲ ἱερὸ θήλειας θεότητας, τὸ 

ὁποῖο ἦταν ἀφιερωμένο μᾶλλον στὴν Ἄρτεμη ἥ τὴν Δήμητρα 1000. 

Μέσα στὴν πόλη ἔχουν βρεθεῖ σὲ διάφορα οἰκόπεδων οἰκοδομικὰ λείψανα 

καὶ κεραμεικὴ ποὺ χρονολογοῦνται στὴν πρωτοαρχαϊκὴ καὶ πρώιμη ἀρχαϊκὴ 

ἐποχή1001. Σέλος, κοντὰ στὴν ΝΔ γωνία τοῦ κλασσικοῦ τείχους, ὅπου τὸ νεκροταφεῖο 

τῶν γεωμετρικῶν χρόνων ἀνασκάφηκαν τάφοι 7ου, 6ου καὶ α΄ δεκαετίας τοῦ 5ου π.Φ. 

αἰώνα. Πρόκειται γιὰ ἐνταφιασμοὺς σὲ κεραμοσκεπεῖς τάφους καὶ ἐγχυτρισμοὺς  γιὰ 

τὰ παιδιὰ καὶ καύσεις, ὅπου ἡ τέφρα τοῦ νεκροῦ ἐτοποθετεῖτο ἐντὸς ἑνὸς 

τεφροδόχου ἀγγείου, καὶ ἄλλο ἀγγεῖο ἐτοποθετεῖτο ἐπάνω σὲ αὐτὸ ὡς κάλυμμα. 

Περιεῖχαν ὡς κτερίσματα ἀγγεῖα καὶ κοσμήματα, ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι 

χρυσᾶ1002. 

 
Ἀεροφωτογραφία καὶ κάτοψη ἱεροῦ Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνος. (evia-guide.gr καὶ απουνᾶ-

ακελλαράκη, Ἔ., Ἐρέτρια, ΣΑΠΑ 1995) 
 

                                                 
999 Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 243∙ τοῦ ἰδίου (1987), σελ. 8∙ AR 1990-1, σελ. 38∙ Θέμελης (1974), σελ. 83∙ Huber 

(1993)Β∙ Diehl (1964)∙ Cole (1988), σελ. 164∙ τοῦ ἰδίου (1994), σελ. 205. 
1000 Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 104, σημ. 603-604 καὶ σελ. 243, σημ. 1942-45∙ AR 1990-1, σελ. 38∙ Mazarakis-

Ainian (1987), σελ. 8∙ Θέμελης Π. Γ., ΠΑΕ 1974-1983, σημ. 698 καὶ Κωνσταντίνου (1956), σελ. 105-109. 
1001 Descoeudres (1968), σελ. 239-242∙ Kahil (1965), σελ. 281-284∙ Metzger (1966), σελ. 214-218∙ Λιάγκουρας (1968), 

σελ. 227-228 καὶ 231-233∙ Ἀνδρειωμένου (1973-4), σελ. 465-468∙ Σουλούπα (1980), σελ. 226-229∙ τῆς ἰδίας 

(1979), σελ. 176, 179-180∙ τῆς ἰδίας (1978), σελ. 127-128. 
1002 Κουρουνιώτης (1898), σελ. 15 καὶ 95-100∙ τοῦ ἰδίου (1900), σελ. 53-56∙ Λιάγκουρας (1968), σελ. 230- 232∙ 

Ἀνδρειωμένου (1975), σελ. 207∙ Descoeudres (1968), σελ. 104∙ Ἀνδρειωμένου (1974), σελ. 239, εἰκ. 8-9∙ AR 1969-

70, σελ. 7-10∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)Α, σελ. 78-82. Βλέπε ἐπίσης γιὰ ὑστεροαρχαϊκοὺς τάφους καὶ 

σημ. 753-754. Γενικὰ γιὰ τὴν ἀρχαϊκὴ Ἐρέτρια βλ. Ducrey (2004), σελ. 26-29. 
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Ἡ ἐρετριακὴ κεραμεικὴ ἐξακολουθεῖ, ὅπως εἴπαμε, νὰ ἐξάγεται στὴν 

μεσογειακὴ λεκάνη μέχρι περίπου τὸ 700 π.Φ. Κατὰ τὴν ΠΑΡ ἐποχὴ μόνο στὴν Δῆλο 

ἐξακολουθεῖ νὰ ἐμφανίζεται σὲ μεγάλες ποσότητες1003. Αὐτὸ τὸ γεγονός, τὸ ὁποῖο 

βεβαιώνεται ἀρχαιολογικῶς, φαίνεται νὰ σχετίζεται μὲ τὸν Ληλάντιο πόλεμο.  

Ὅμως αὐτὴ καὶ μόνο ἡ μείωση τῶν ἐξαγωγῶν δὲν σημαίνει κατ’ ἀνάγκην 

ἰσχυρὴ κάμψη τῆς οἰκονομίας. Ἡ Ἐρέτρια, τὰ χρόνια αὐτά, ἀφοῦ κατασκευάσει τὸ 

ἀνάλημμα στὰ ΒΔ, κτίζει τὸν ΠΑΡ ὀρθογώνιας κάτοψης ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος, 

ὕστερα ἀπὸ πιθανὴ πλημμύρα καὶ καταστροφὴ τοῦ «Δαφνηφορεῖου» καὶ τοῦ ΤΓΕ 

ἑκατόμπεδου στὸ ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος. Ὁ πολεοδομικὸς ἱστὸς ὀργανώνεται 

καλύτερα καὶ ἡ κατοίκηση πυκνώνει. Ὅλα αὐτὰ δείχνουν ὅτι ἡ Ἐρέτρια διέθετε 

ἀκμάζουσα οἰκονομία1004.  

 

β) Μέση καὶ ὕστερη ἀρχαϊκὴ ἐποχή:  Σὴν πορεία τοῦ τείχους τῆς πόλεως τοῦ 6ου 

π.Φ. δὲν τὴν γνωρίζομεν ἐπακριβῶς, διότι ἀπὸ αὐτὴν τὴν φάση ἔχουν σωθεῖ (η μέχρι 

τώρα ἀνασκαφεῖ καὶ ἐρευνηθεῖ) κάποια τμήματα τοῦ τείχους τῆς ἀκροπόλεως καὶ ἡ 

ὑστεροαρχαϊκὴ φάση τῆς Δυτικῆς Πύλης.  

τὴν ἀκρόπολη κοντὰ στὸ h ὑπάρχει ἀρχαϊκὴ φάση τοῦ τείχους μὲ 

πολυγωνικὴ τοιχοποιία, ἐν κοντὰ στὸ b τὸ ἀρχαϊκὸ τεῖχος προχωρεῖ ΒΔ, ἀντίθετα 

μὲ τὸ κλασσικὸ τεῖχος ποὺ κάμπτεται πρὸς ΒΑ, ἀναρριχώμενο ἐπὶ τῆς ΝΔ κλιτύος 

τοῦ λόφου τῆς ἀκροπόλεως. Ἐπίσης κοντὰ στὸ l σώζεται ἀρχαϊκὸς ἀναλημματικὸς 

τοῖχος, κοντὰ στὸν πύργο e τμῆμα τοῦ ἀρχαϊκοῦ τείχους κοντὰ στὴν κοίτη τοῦ 

ἀνατολικώτερου ῥεύματος τοῦ χειμάρρου. Ἐδῶ ἦταν καὶ τὰ ἀνατολικὰ ὅρια τῆς 

ὑστεροαρχαϊκῆς πόλεως. Σὸ ἀρχαϊκὸ καὶ κλασσικὸ τεῖχος εἶχαν ἰσχυρὰ λίθινα 

θεμέλια, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἔβαινε ὠμοπλινθοδομή1005. 

τοὺς ὑστεροαρχαϊκοὺς χρόνους χρονολογεῖται ἡ πρώτη μνημειώδης φάση 

τῆς Δυτικῆς Πύλης. Γέφυρα συνέδεε τὴν ἀρχαία ὁδὸ ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὴν Φαλκίδα 

μὲ τὴν Πύλης, ὅπου περνώντας μεταξὺ τῶν ἑκατέρωθεν τῆς πύλης πύργων ἔφθανε 

στὴν πόλη. Ἦταν ἡ «κοίλη ὁδός». ώζονται τὰ θεμέλια τῶν προμαχώνων τῆς πύλης 

καὶ τοῦ ἀρχαϊκοῦ τείχους ἑκατέρωθεν αὐτῆς. Ἡ πύλη καταστράφηκε, ὅπως καὶ ὅλη 

ἡ πόλη, ἀπὸ τοὺς Πέρσες τὸ 490 π.Φ.  1006. 

τοὺς ἀρχαϊκοὺς χρόνους χρονολογεῖτο  παλαιότερα καὶ ὁ μεγάλος 

λιμενοβραχίονας στὴν προέκταση τοῦ κατοπινοῦ δυτικοῦ κλασσικοῦ τείχους, ὁ 

ὁποῖος, σύμφωνα μὲ ὑποθαλάσσιες ἔρευνες τοῦ Καμπούρογλου ποὺ ἐντόπισαν 

ΕΛ κεραμεικὴ μέσα στὴν ἀργολιθοδομή του, πλέον θεωρεῖται ὅτι 

κατασκευάστηκε τὸν 3ο αἰώνα π.Φ.  υνέδεε τὴν προσχωσιγενῆ γλωσσοειδῆ 

                                                 
1003 Ducrey (2004), σελ. 26-29. 
1004 Ducrey (2004), σελ. 26-29. 
1005 Auberson-Schefold (1973), σελ. 172-177∙ Rickard (1891), σελ. 372 καὶ ἑξῆς∙ Gerkan (1924), σελ. 11, εἰκ. V∙ 

Scranton (1941), σελ. 38, 85∙ Θέμελης (1969)Α, σελ. 193 καὶ ἑξῆς∙ Vanderpool-Wallace (1964), σελ. 381 καὶ ἑξῆς∙ 

Wrede (1933), ἀρ. 76∙ Martin (1962), σελ. 381, πίν. 39, 2∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 24-27∙ Schefold 

(1971)Β, σελ. 59∙ Winter (1971)∙ Knoepfler (1969), σελ. 83-87, ὅπου δημοσιεύεται τὸ σχέδιο τοῦ Cockerell∙ 

Θέμελης (1969)Γ, σελ. 145∙ Καλλιγᾶς (1983), σελ. 120, 126, 127∙ Θέμελης (1979), σελ. 50∙ Antk 24, 1981, σελ. 70-

87∙ BCH 105, 1981, σελ. 847-850. 
1006 Kahil (1965), σελ. 283-287∙ Schefold-Krause (1968)∙ Φρον., σελ. 235-237∙ Schefold (1967), σελ. 270-278∙ Schefold 

(1968), σελ. 91-96∙ Metzger (1968), σελ. 102-105, πίν. 28∙ AR 1966-7, σελ. 12∙ AR 1968-69∙ AR 1969-70, σελ. 7-8∙ 

Auberson-Schefold (1973), σελ. 75-94, 167-8, 172-177∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 27-29∙ Auberson 

(1975), σελ. 789-799. 
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προεξοχὴ ποὺ σχηματίσθηκε στὶς ἐκβολὲς τοῦ χειμάρρου μὲ τὴν νησίδα ὅπου εἶναι 

σήμερα ὁ φάρος. Λόγῳ τῆς ἀνόδου τῆς στάθμης τῆς θάλασσας ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα 

μέχρι σήμερα, ὁ Δ λιμενοβραχίονας βρίσκεται σήμερα κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς 

θάλασσας, καὶ Α δὲν εἶναι ὁρατὸς λόγῳ σύγχρονης ἐπίχωσης1007. 

τὴν κορυφὴ τῆς ἀκροπόλεως, ἐπὶ τοῦ πλατώματος, ὅπως ἀναφέραμε καὶ στὴν 

προηγούμενη φάση, κάτω ἀπὸ στρῶμα καταστροφῆς ΕΛ περιόδου ἀνασκάφηκαν ἀποθέτες 

ποὺ περιεῖχαν κεραμεικὴ καὶ ἄλλο ὑλικὸ ὕστερων ἀρχαϊκῶν χρόνων, (μικρογραφικὲς 

πρώιμες ἀρχαϊκὲς ὑδρίες, ὅμοιες μὲ αὐτὲς τοῦ ἀποθέτη τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ἀπόλλωνος, 

στάμνους μὲ ψηλὸ λαιμό, δύο ἐπίνητρα, θραύσματα ἀπὸ χάλκινα ἀντικείμενα, καθὼς καὶ 

δεκάδες σπεῖρες ἀπὸ ἀδράχτι καὶ ὑφαντικὰ βάρη)1008. Μεταξὺ τῶν εὑρημάτων εἶναι καὶ 

κεφαλὲς πήλινων εἰδωλίων ΑΡ ἐποχῆς ποὺ παριστάνουν γυναικεία μορφὴ μὲ μίτρα. Σὰ 

εὑρήματα ὑπέδειξαν τὴν λατρεία θήλειας θεότητας. 

Ἐπάνω στὰ ἄνδηρα πρέπει νὰ εἶχαν κτισθεῖ τὰ δύο ΑΡ κτίρια, στὰ ὁποῖα φαίνεται ὅτι 

ἀνῆκαν τὰ πήλινα ἀνάγλυφα ἀρχιτεκτονικὰ στοιχεῖα (τμήματα ζωφόρου ἥ μετόπες) ποὺ 

βρέθηκαν στὴν ἀνασκαφή. Σὰ κτίρια στὰ ὁποῖα ἀνῆκαν ἀναγνωρίζονται ὡς δημόσια, 

χρονολογοῦνται στὸ α΄ ἥμισυ τοῦ 6ου π.Φ. αἰώνα καὶ θεωρεῖται πιθανὸν ὅτι καταστράφηκαν 

ἀπὸ τοὺς Πέρσες. Σὸ ἱερὸ ἀναγνωρίστηκε μὲ ἀσφάλεια ὡς ἱερὸ τῆς Ἀθηνᾶς λόγῳ τῆς 

ἀνακάλυψης λιονταριοῦ ἀπὸ ἀσβεστόλιθο μὲ τὴν ἐπιγραφὴ ΑΘΕΝΑΙΗ σὲ κυπριο-ἰωνικὸ 

ἀλφάβητο, ΤΑΡ ἐποχῆς. ύμφωνα μὲ τὰ εὑρήματα τῆς ἀνασκαφῆς τὸ ἱερὸ ἦταν σὲ χρήση 

ἀπὸ τὰ ΤΑΡ χρόνια μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 2ου αἰώνα π.Φ. Ἡ καταστροφή του μᾶλλον 

ὀφείλεται στὴν καταστροφὴ τῆς πόλεως ἀπὸ τὸν ῥωμαιοπεργαμηνὸ στόλο τὸ 198 π.Φ. 1009 

Γύρω στὸ 550 π.Φ. ἐπάνω στὰ ἐρείπια τοῦ συγκροτήματος Ρ τοῦ Ἡρώου (κοντὰ 

στὴν Δυτικὴ Πύλη) κτίζεται ὁ οἶκος Q. Ἀνατολικότερα κτίζεται ἕνα νέο συγκρότημα 

5 δωματίων ὅμοιας διαρθρώσεως μὲ τὸ προηγούμενο συγκρότημα Ρ, τὸ ὁποῖο 

καταστράφηκε γύρω στὸ 600 π.Φ. Σὰ κτίρια αὐτὰ καταστράφηκαν ἀπὸ τοὺς Πέρσες 

τὸ 490 π.Φ1010. 

Ἐπὶ τῆς Ν κλιτύος τοῦ λόφου τῆς ἀκροπόλεως ἀνασκάφηκε ἱερὸ 

ὑστεροαρχαϊκῶν χρόνων. Πρόκειται γιὰ ἕνα πολυγωνικῆς τοιχοποιίας καὶ 

ὀρθογώνιας κατόψεως περίβολο, πρωίμου, 5ου π.Φ. αἰώνα, ποὺ περιβάλλει ἕνα μικρὸ 

ναὸ μὲ βωμὸ στὴν Α πλευρά του. τὴν ΒΑ γωνία τοῦ τεμένους ἀνασκάφηκε 

ἀποθέτης, ποὺ περιεῖχε ἀγγεῖα τέλους 6ου-ἀρχῶν 5ου π.Φ. αἰ., καὶ πλησίον 

                                                 
1007 χετικὰ μὲ τὸ ΤΑΡ τεῖχος καὶ τὸν λιμενοβραχίονα βλ. Scranton (1941): Scranton (1941)∙ Auberson-

Schefold (1973), σελ. 172-177∙ Rickard (1891), σελ. 372 καὶ ἑξῆς∙ Gerkan (1924), σελ. 11, εἰκ. V∙ Scranton (1941), 

σελ. 38, 85∙ Θέμελης (1969)Α, σελ. 193 καὶ ἑξῆς∙ Vanderpool-Wallace (1964), σελ. 381 καὶ ἑξῆς∙ Wrede (1933), 

ἀρ. 76∙ Martin (1962), σελ. 381, πίν. 39, 2∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 24-27∙ Schefold (1971)Β, σελ. 

59∙ Winter (1971)∙ Knoepfler (1969), σελ. 83-87, ὅπου δημοσιεύεται τὸ σχέδιο τοῦ Cockerell∙ Θέμελης (1969)Γ, 

σελ. 145∙ Καλλιγᾶς (1983), σελ. 120, 126, 127∙ Θέμελης (1979), σελ. 50∙ Antk 24, 1981, σελ. 70-87∙ BCH 105, 1981, 

σελ. 847-850∙ Καμπούρογλου (1989). 
1008 Müller (1995), σελ. 320∙ ΑntK, 38, 1995, σελ. 108-119∙ AntK, 39, 1996, σελ. 107-111 καὶ BCH 120, 3, 1996, σελ. 

1296∙ Ηuber (2010), σελ. 260-263. 
1009 Müller (1995), σελ. 320∙ ΑntK, 38, 1995, σελ. 108-119∙ AntK, 39, 1996, σελ. 107-111 καὶ BCH 120, 3, 1996, σελ. 

1296. Βλέπε ἐπίσης BCH 118, 1994, σελ. 785. 
1010 Θέμελης (1969)Α, σελ. 204-209∙ BCH 1977, σελ. 624-6∙ BCH 94, 1970, σελ. 1102∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 

98-118∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 28-32∙ Πετράκος, (1961-2), σελ. 156, σχ. 11∙ Durant (1967), σελ. 

277 καὶ ἑξῆς∙ Schefold (1971)Β, σελ. 59. Βλέπε ἐπίσης σημ. 695∙ κούρας (2003), σελ. 62-63 καὶ φωτ. 76-77. 
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πολυάριθμα πήλινα εἰδώλια ἔνθρονων ἥ ὄρθιων γυναικῶν καὶ κοριτσιῶν. Σὸ ἱερὸ 

καταστράφηκε ἀπὸ τῶν Περσῶν, ἀλλὰ ἀνοικοδομήθηκε ἀργότερα 1011. 

Δὲν εἶναι βέβαιο σὲ ποιὰ θεότητα ἦταν ἀφιερωμένο τὸ ἱερὸ αὐτό, ὡστόσο ἀπὸ 

τὰ εὑρήματα συνάγεται, κατὰ τὸν ἀνασκαφέα 1012, ὅτι ἦταν ἀφιερωμένο σὲ θήλεια 

θεότητα, καὶ ἴσως στὴν Ἄρτεμη Ὀλυμπία, τὴν λατρεία τῆς ὁποίας μαρτυρεῖ ἡ 

ἐπιγραφὴ  Χρυσαλλὶς Σημίου Ἀρτέμιδι Ὀλυμπία1013. Σὸ ὄρος Κοτύλαιον ἦταν 

ἀφιερωμένο στὴν Ἄρτεμη, κατὰ τὸν Ἀρχέμαχο (βλ. πηγή) ἀπόσπασμα τοῦ ὁποίου 

παραθέτει ὁ τέφανος Βυζάντιος. Ἡ ὀνομασία τῆς Ἀρτέμιδος Κολαινὶς1014 ἴσως 

παραπέμπει στὴν προσφορὰ στὴν θεὰ κολοβωμένων ζώων, καὶ ἴσως τὴν σχέση της 

μὲ τὴν γεωργία καὶ τὴν κτηνοτροφία 1015. 

Ἡ Μetzger σὲ μελέτη της ἑρμήνευσε τὴν ἀνεύρεση τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ 

εἰδωλίων ποὺ παριστάνουν γυναικεῖες μορφὲς καὶ παιδιὰ ὡς ἀπεικονίσεις τῆς 

Δήμητρος καὶ τῆς Κόρης1016. Ὁ Willers ὅμως ἀμφισβήτησε τὴν θέση τῆς Μetzger καὶ 

τὰ ἐπιχειρήματά τηςδιαπιστώνοντας ὅτι: α) ἀπουσιάζουν εἰδώλια γυναικῶν ποὺ 

κρατοῦν χοιρίδια, β) λύχνοι, οἱ ὁποῖοι ἀπαντοῦν συχνὰ στὰ Θεσμοφόρια καὶ 

συνδέονται μὲ τὸ τελετουργικὸ τῆς λατρείας, ἐν ἀντιθέτως οἱ σκύφοι ποὺ 

βρέθηκαν ἀναποδογυρισμένοι στὸν ἀποθέτη Β τοῦ βωμοῦ, κατὰ τὴν γνώμη του 

χαρακτηρίζουν μᾶλλον τὰ ἱερὰ τῆς Ἀρτέμιδος 1017.  

τὸ  τέμενος τοῦ Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνος, ἀπὸ τὸ 530 ἕως τὸ 505 π.Φ. 

περίπου, κτίσθηκε ὁ μεγαλοπρεπὴς ὑστεροαρχαϊκὸς δωρικὸς περίπτερος, μὲ ἰωνικὰ 

στοιχεῖα ναός. Διατηροῦνται τὰ θεμέλια μέχρι τὴν εὐθυντηρία, κατασκευασμένα 

ἀπὸ μεγάλους ἀσβεστολιθικοὺς κυβολίθους. Ὁ ναὸς εἶχε σηκὸ διπλὸ ἐν παραστάσι, 

καὶ κίονες πτεροῦ 6x14. Διέθετε βαθύ πρόναον καὶ ἐσωτερικὲς κιονοστοιχίες, τῶν 

ὁποίων οἱ θεμελιώσεις ἀπὸ ψαμμίτη λίθο σώζονται κατὰ χώραν. Ἔχουν βρεθεῖ 

πολλὰ θραύσματα τῆς ἀνωδομῆς, καθὼς καὶ τμήματα τῆς γλυπτικῆς συνθέσεως τοῦ 

δυτικοῦ μᾶλλον ἀετώματος, τὸ ὁποῖο παρίστανε ἀμαζονομαχία καὶ ἁρπαγὴ τῆς 

Ἀντιόπης, βασίλισας τῶν Ἀμαζόνων ἀπὸ τὸν Θησέα 1018. Σὰ θραύσματα τῆς 

γλυπτικῆς συνθέσεως βρέθηκαν μέσα σὲ ὑστεροαρχαϊκὸ ἀποθέτη, καθὼς ὁ ναὸς 

καταστράφηκε τὸ 490 π.Φ. ἀπὸ τοὺς Πέρσες 1019. Κεφαλὴ ὑστεροαρχαϊκοῦ κούρου ποὺ 

                                                 
1011 Δαβάρας (1965), σελ. 257-259, πίν. 320-327, εἰκ. 1∙ AR 1964-5, σελ. 18∙ Καθημερινή 9/8/1964∙ BCH 1968, σελ. 

941-944∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 139-141∙ παράβαλε Κουρουνιώτης (1900)Α, σελ. 55∙ βλέπε ἐπίσης 

Θέμελης (1969)Γ, σελ. 171 καὶ ἑξῆς. ταυρόπουλος (1895), σελ. 157∙ ΑΕ 1892, σελ. 140-141, 154-5, 157-8, 160-1∙ 

Ἀθην Ε΄ (1893), σελ. 348∙ ΑΕ 1859, (περ. α΄), ἀρ. 3524-5∙ απουνᾶ-ακελλάρακη (1995)ΒΙΙ, σελ. 38-39∙ Willers 

(1991), σελ. 176-187. 
1012 Δαβάρας (1965), σελ. 257-259, πίν. 320-327, εἰκ. 1. 
1013 ΑΕ 1892, 141, ἀρ. 9 
1014 Εὐφρόνιος, Σχόλια στὸν Ἀριστοφάνη, Ὄρνιθες, στ. 874. 
1015 Υουριώτης (1970), σελ. 266-268. 
1016 Metzger  (1985)∙ 
1017 Willers  (1991), σελ. 176-187. 
1018 Σουλούπα (2010), σελ. 252-255. 
1019 Κουρουνιώτης (1899), σελ. 34-36∙ τοῦ ἰδίου (1911), σελ. 1 καὶ ἑξῆς∙ τοῦ ἰδίου (1900), σελ. 53-56∙ τοῦ ἰδίου 

(1910), σελ. 267∙ Huber (1993), σελ. 122-125∙ Πετράκος (1961), σελ. 144-145∙ Κωνσταντίνου (1955), σελ. 125-131∙ 

τῆς ἰδίας (1952), σελ. 153-163∙ Καλλιπολίτης-Πετράκος (1963), σελ. 123-7∙ AR 41963-4, σελ. 13∙ Kururiotis 

(1914/5), σελ. 27-29∙ Bosanquet (1900)∙ Auberson (1966), σελ. 9-10∙ Jucker (1969), ἀρ. 178-25∙ Herdejürger (1969), 

σελ. 162∙ Knell (1972), σελ. 40-48∙ Lippdd, σελ. 72, πίν. 20, 3, 4∙ Lullies-Hirmer (1960)∙ Schefold (1960), σελ. 42-

50∙ τοῦ ιδίου (1966), σελ. 115 καὶ ἑξῆς∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 149-160 Kalpaxis (1976), σελ. 31-34∙ ∙ 

Boardman (1982), σελ. 186, εἰκ. 205, 1-3∙ Μπούρας (1991), σελ. 144, 163, 183, 206∙ Μαστραπᾶς (1994), σελ. 32, 
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βρέθηκε ἐδῶ δὲν φαίνεται νὰ ἀνῆκε στὶς συνθέσεις τῶν ἀετωμάτων. Ἀνῆκε μᾶλλον 

σὲ ἀνεξάρτητο ἄγαλμα, ἀνάθημα πιθανότατα, τὸ ὁποῖο ἦταν τοποθετημένο ἐντὸς 

τοῦ ὑστεροαρχαϊκοῦ τεμένους. Ὑστεροαρχαϊκὰ στρώματα ἔχουν ἀνασκαφεῖ σὲ 

διάφορα σημεῖα τοῦ ἱεροῦ1020. 

 

                                                                                                                                                                            
37, 61∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 61∙ AR 1992-3∙ Antk 48, 1999, σελ. 123-125. Verdan (2010), σελ. 

238-247 καὶ Whitley (2003-2004), σελ. 40. 
1020 Κουρουνιώτης (1899), σελ. 34-36∙ τοῦ ἰδίου (1911), σελ. 1 καὶ ἑξῆς∙ τοῦ ἰδίου (1900), σελ. 53-56∙ τοῦ ἰδίου 

(1910), σελ. 267∙ Huber (1993), σελ. 122-125∙ Πετράκος (1961), σελ. 144-145∙ Κωνσταντίνου (1955), σελ. 125-131∙ 

τῆς ἰδίας (1952), σελ. 153-163∙ Καλλιπολίτης-Πετράκος (1963), σελ. 123-7∙ AR 41963-4, σελ. 13∙ Kururiotis 

(1914/5), σελ. 27-29∙ Bosanquet (1900)∙ Auberson (1966), σελ. 9-10∙ Jucker (1969), ἀρ. 178-25∙ Herdejürger (1969), 

σελ. 162∙ Knell (1972), σελ. 40-48∙ Lippdd, σελ. 72, πίν. 20, 3, 4∙ Lullies-Hirmer (1960)∙ Schefold (1960), σελ. 42-

50∙ τοῦ ιδίου (1966), σελ. 115 καὶ ἑξῆς∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 149-160∙ Boardman (1982), σελ. 186, εἰκ. 

205, 1-3∙ Μπούρας (1991), σελ. 144, 163, 183, 206∙ Μαστραπᾶς (1994), σελ. 32, 37, 61∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1995)ΒΙΙ, σελ. 61∙ AR 1992-3∙ Antk 48, 1999, σελ. 123-125∙ Verdan (2010), σελ. 238-247. 
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Ἐρέτρια: πολιτικὸ κέντρο: ἀρχαϊκὴ ἐποχή.  
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Κάτοψη τοῦ ΤΑΡ δωρικοῦ περίπτερου ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ ἄποψη ἀπὸ ΝΑ. 

(greeks.com καὶ evia-guide.gr) 

     

 
Tὸ ἱερὸ τοῦ Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνος: ἀεροφωτογραφία, ἐναέτιο σύμπλεγμα 

Θησέως-Ἀντιόπης καὶ ἄποψη ἀπὸ Α. (eviaportal.com, απουνᾶ-ακελλαράκη, Ἔ, Ἐρέτρια 

1995 καὶ evia guide) 

 

τὴν ἀνασκαφὴ Θέμελη βρέθηκαν μέσα σὲ ὑπόγειο θάλαμο ποὺ 

καταστράφηκε ἀπὸ σεισμὸ καὶ ἐπιχώθηκε, ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ἀρχαϊκῶν, 

http://www.google.gr/imgres?sa=X&rlz=1C1KMZB_enGR539GR539&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=696&tbm=isch&tbnid=FtPAhGccLZCd2M%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.evia-guide.gr%2Fplaces%2F%25CE%25BC%25CE%25BD%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25B1%2F%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25B4%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2586%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25BB%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B1.html&docid=BW65Pm5omsJJ-M&imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.evia-guide.gr%2Ffiles%2Fimagecache%2Fpreview%2Fevia-place-naosapollona2.jpg&w=800&h=600&ei=sjIRU6rFKMm7hAfA1YG4Cg&zoom=1&ved=0CH0QhBwwDQ&iact=rc&dur=817&page=1&start=0&ndsp=14
http://www.google.gr/imgres?sa=X&rlz=1C1KMZB_enGR539GR539&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=696&tbm=isch&tbnid=FtPAhGccLZCd2M%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.evia-guide.gr%2Fplaces%2F%25CE%25BC%25CE%25BD%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25B1%2F%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25B4%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2586%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25BB%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B1.html&docid=BW65Pm5omsJJ-M&imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.evia-guide.gr%2Ffiles%2Fimagecache%2Fpreview%2Fevia-place-naosapollona2.jpg&w=800&h=600&ei=sjIRU6rFKMm7hAfA1YG4Cg&zoom=1&ved=0CH0QhBwwDQ&iact=rc&dur=817&page=1&start=0&ndsp=14
http://www.google.gr/imgres?sa=X&rlz=1C1KMZB_enGR539GR539&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=696&tbm=isch&tbnid=FtPAhGccLZCd2M%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.evia-guide.gr%2Fplaces%2F%25CE%25BC%25CE%25BD%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25B1%2F%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25B4%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2586%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25BB%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B1.html&docid=BW65Pm5omsJJ-M&imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.evia-guide.gr%2Ffiles%2Fimagecache%2Fpreview%2Fevia-place-naosapollona2.jpg&w=800&h=600&ei=sjIRU6rFKMm7hAfA1YG4Cg&zoom=1&ved=0CH0QhBwwDQ&iact=rc&dur=817&page=1&start=0&ndsp=14
http://www.google.gr/imgres?sa=X&rlz=1C1KMZB_enGR539GR539&espv=210&es_sm=93&biw=1280&bih=696&tbm=isch&tbnid=FtPAhGccLZCd2M%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.evia-guide.gr%2Fplaces%2F%25CE%25BC%25CE%25BD%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25B1%2F%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25B4%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2586%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%25CE%25BB%25CE%25BB%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B1.html&docid=BW65Pm5omsJJ-M&imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.evia-guide.gr%2Ffiles%2Fimagecache%2Fpreview%2Fevia-place-naosapollona2.jpg&w=800&h=600&ei=sjIRU6rFKMm7hAfA1YG4Cg&zoom=1&ved=0CH0QhBwwDQ&iact=rc&dur=817&page=1&start=0&ndsp=14
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κλασσικῶν καὶ ἑλληνιστικῶν χρόνων1021. τὴν ἴδια ἀνασκαφή, στὸν δυτικὸ τομέα, 

κάτω ἀπὸ ῥωμαϊκὸ τέμενος, βρέθηκε μεγάλος ἀποθέτης ποὺ περιεῖχε κεραμεικὴ 6ου 

καὶ 5ου π.Φ. αἰώνα, εἰδώλια καὶ τμήματα μεγάλης γυναικείας προτομῆς. χετίζεται 

μὲ ἱερὸ θήλειας θεότητας1022. Ἀρχαϊκὸς τοιχοβάτης ἀνασκάφηκε κάτω ἀπὸ τὴν 

ὑστεροκλασσικὴ Κρήνη, Ν τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ἀπόλλωνος Δαφνηφόρου. Θεωρεῖται ὅτι 

ἀνῆκε σὲ ἀνάλογο οἰκοδόμημα ἀρχαϊκῶν χρόνων1023. τὸ πρὸς Ν κείμενο οἰκόπεδο 

ἀνασκάφηκε ΑΡ στρῶμα1024. 

Κατὰ τὶς ἀνασκαφὲς ποὺ ἔγιναν στὴν θέση τῆς ἀρχαίας  ἀγορᾶς τῆς πόλεως, 

ἀνεσκάφησαν τὰ θεμέλια ὑστεροαρχαϊκῆς στοᾶς καὶ μακροῦ  τοίχου, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε 

σὲ περίβολο ἥ ἄλλη στοά. Αὐτὰ κεῖνται κάτω ἀπὸ τὰ θεμέλια τῶν κλασσικῶν στοῶν 

καὶ χρονολογοῦνται στὸ διάστημα 550-500 π.Φ. Ἀπὸ τὴν στρωματογραφία εἶναι 

φανερό, πρώτον, ὅτι ἕως τὰ μέσα τοῦ  6ου π.Φ. ἡ περιοχὴ ἦταν ἐκτὸς τῶν τειχῶν και 

δεύτερον, ὅτι τὰ κτίρια τῆς ὑστεροαρχαϊκῆς ἀγορᾶς καταστάφηκαν ἀπὸ φωτιὰ κατὰ 

τὴν α΄ δεκαετία τοῦ 5ου π.Φ. αἰώνα, προφανῶς τὸ  490 π.Φ. ἀπὸ τοὺς Πέρσες1025. 

ὲ πολλὰ οἰκόπεδα τῆς σύγχρονης πόλεως ἔχουν ἀνασκαφεῖ ἀρχαϊκὰ  

στρώματα κυρίως ὑστεροαρχαϊκῶν χρόνων1026. Ἐντὸς αὐτῶν ἔχουν βρεθεῖ 

ἀρχιτεκτονικὰ λείψανα, κτιρίων, κυρίως οἰκιῶν, κεραμεικὴ1027 καὶ κάμινοι1028, ἡμίεργο 

ἄγαλμα κόρης1029, νομίσματα1030, εἰδώλια1031 καὶ μεγάλη ἀρχαϊκὴ ἐπιγραφὴ ποὺ 

περιλαμβάνει κείμενο νόμου τῆς ὑστεροαρχαϊκῆς Ἐρετρίας1032. Σὰ πρῶτα νομίσματα 

τῆς Ἐρέτριας χρονολογοῦνται στὸ 600 π.Φ., καὶ εἰκονἰζουν στὸν ἐμπροσθότυπο 

κεφαλὴ γοργόνος ἥ κεφαλὴ ταύρου καὶ στὸν ὀπισθὀτυπο διαγωνίως διῃρημένο 

τετράγωνο1033. 

                                                 
1021 Θέμελης (1982), σελ. 163-180, πίν. 102-118. 
1022 Θέμελης (1978), σελ. 18-33∙ Ἔργον 1981, σελ. 42-44. 
1023 Κωνσταντίνου (1952), σελ. 130∙ τῆς ἰδίας (1956)Α, σελ. 105-109∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 161-162∙ 

απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 52. 
1024 Morgan (2008-2009), σελ. 49-51∙ Μulliez (2009-2010), σελ. 88-90. 
1025 ΑΔ 21, 1960, σελ. 218-227∙ BCH 94, 1970, σελ. 1097∙ Antk 24, 1981, σελ. 70-87∙ BCH 105, 1981, σελ. 847∙ BCH 106, 

1982, σελ. 593-597∙ AR 1981-2, σελ. 17-18∙ Krause (1982)B, σελ. 137-144. 
1026 Θέμελης (1969), σελ. 176-8∙ Καθημερινή 9/8/1964∙ Δαβάρας (1965), σελ. 256-261∙ Σσιριβάκος-Λιάγκουρας 

(1967), σελ. 265-270∙ Descoeudres (1968), σελ. 239-242∙ Kahil (1965), σελ. 281-284∙ Metzger (1966), σελ. 214-218∙ 

Λιάγκουρας (1968), σελ. 227-8 καὶ 231-3∙ Verdelis (1966), σελ. 218-227∙ Metzger (1984-5), σελ. 221-252∙ Hutton 

(1899), σελ. 25, 44∙ Ἀνδρειωμένου (1973-4), σελ. 465-473∙ Σουλούπα (1980), σελ. 226-229∙ τῆς ἰδίας (1979), σελ. 

175-179, 181∙ τῆς ἰδίας (1978), σελ. 127-8∙ Ἀνδρειωμένου (1977), σελ. 128-163∙ Θέμελης (1969), σελ. 192-5∙ ΑΕ 

1975, πίν. 52δ∙ Καλλιγᾶς (1983), σελ. 117-128∙ Ἀνδρειωμένου (1975), σελ. 159∙ τῆς ἰδίας  (1976), σελ. 131-133∙ 

Antk 24, 1981, σελ. 70-87∙ BCH 104, 1980, σελ. 658-9∙ BCH 1970, σελ. 1097∙ ΑΔ 22, 1967, Φρον., σελ. 265-270∙ ΑΔ 

23, 1968, Φρον., σελ. 227-234∙ ΑR 1976-7, σελ. 16-17∙ ΑΔ 27, 1972, Φρον., σελ. 343-350∙ Ἀνδρειωμένου (1960), 

σελ. 151∙ BCH 105, 1981, σελ. 847 καὶ 850∙ Antk 24, 1981, σελ. 70-87. 
1027 Βλέπε ἰδιαιτέρως Δαβάρας (1965), σελ. 259-261∙ Σσιριβάκος-Λιάγκουρας (1967), σελ. 265-270∙ Kahil (1965), 

σελ. 281-284∙ Verdelis (1966), σελ. 218-227∙ Metzger (1966), σελ. 214-218∙ AR 1964-5, σελ. 18∙ Ἀνδρειωμένου 

(1973-4), σελ. 468-473∙ Σουλούπα (1980), σελ. 226 καὶ ἑξῆς∙ τῆς ἰδίας (1979), σελ. 175-177. 
1028 ΑΔ 22, 1967, σελ. 265-270 καὶ ΑΔ 23, 1968, σελ. 227-234∙ βλέπε ἐπίσης BCH 94, 1970. 
1029 Δαβάρας (1965), σελ. 256. 
1030 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 74-75∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 191-198. 
1031 Hutton (1899), σελ. 25-44. 
1032 Παπαβασιλείου (1913), σελ. 210-214∙ Γεωργιάδης (1913), σελ. 214-215∙ IG XII, 9, ἀρ. 1273-4, σελ. VIII-IX∙ 

Schwyzer, E., Dialectorum graecorum exempla epigrafica potiora, ἀρ. 800∙ Ziebarth (1915), σελ. 123 καὶ ἑξῆς∙  

IG, XII Supplementum, σελ. 204∙ Jeffery (1990), σελ. 80, πίν. 5, 9Α∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 57. 
1033 Geyer (1962), σελ. 74 καὶ Head (1898), σελ. 305. 
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τὶς πλεῖστες τῶν περιπτώσεων εῖναι ἐμφανῆ τὰ ἴχνη καταστροφῆς ἀπὸ 

φωτιὰ, ἡ ὁποῖα χρονολογεῖται στὰ τέλη τῆς ὑστεροαρχαϊκῆς ἐποχῆς καὶ ταυτίζεται 

ἀπὸ τῶν ἀνασκαφέων μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς Ἐρετρίας ἀπὸ τοὺς Πέρσες τὸ 490 π.Φ.  

1034. Σέλος, ἐπιβεβαιώθηκε ἀνασκαφικὰ ὅτι οἱ ὁδοὶ τῆς ἀρχαϊκῆς πόλεως χαράχθηκαν 

ἐπὶ τῆς κοίτης μικρῶν ῥευμάτων τοῦ ποταμοῦ ποὺ ἔρρεαν ἐντὸς τοῦ τριγώνου 

κατοικήσεως κατὰ τὴν γεωμετρικὴ ἐποχή. Ἐκτὸς δηλαδὴ ἀπὸ τὸν ὁδικὸ ἄξονα ποὺ 

συνέδεε τὴν δυτικὴ μὲ τὴν ἀνατολικὴ πύλη τοῦ ἀρχαϊκοῦ τείχους, ἀνεσκάφηκε ὁδὸς 

ποὺ συνέδεε τὴν δυτικὴ πύλη μὲ τὸν ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος, τὴν ἀγορὰ καὶ τὸ ν λιμένα, 

ἡ ὁποία χαράχθηκε ἐπὶ τῶν ἀποθέσεων τοῦ Α ῥεύματος τοῦ χειμάρρου κατὰ τὴν 

ὑστεροαρχαϊκὴ ἐποχήν, ὅταν διακόπηκε ἡ ῥοὴ τοῦ ῥεύματος αὐτοῦ1035. 

Σέλος, τάφοι μέσης καὶ ὕστερης ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς ἀνασκάφηκαν στὴν περιοχὴ 

τοῦ ΝΔ νεκροταφείου, ὅπου βρέθηκαν ἐπίσης γεωμετρικοί1036, πρωτοαρχαϊκοὶ καὶ 

πρώιμοι ἀρχαϊκοὶ τάφοι1037. Ἀπὸ αὐτοὺς προέρχονται μελανόμορφοι ἀμφορεῖς, οἱ 

ὁποῖοι εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ γιὰ ἐγχυτρισμοὺς παιδιῶν1038, καὶ χάλκινη ὑδρία 

λακωνικοῦ ἐργαστηρίου, χρονολογούμενη στὸ β΄ ἥμισυ τοῦ  6ου π.Φ. αἰώνα1039. 

 

Δ) Κλασική Ερέτρια. 

α) Πρώιμη κλασσικὴ ἐποχή: Ἡ Ἐρέτρια καταστράφηκε τὸ 490 π.Φ. ἀπὸ τοὺς 

Πέρσες κατόπιν πολιορκίας, ὡς ἀντίποινα γιὰ τὴν βοήθεια ποὺ εἶχε ἀποστείλει στὴ 

Μίλητο κατὰ τὴν ἰωνικὴ ἐπανάσταση λίγα χρόνια πρίν. Ἕνα μέρος τοῦ πληθυσμοῦ 

αἰχμαλωτίσθηκε καὶ μεταφέρθηκε στὰ Ἐκβάτανα τῆς Περσίας. Ὡστόσο, μεγάλο 

μέρος τοῦ πληθυσμοῦ διέφυγε τῆς αἰχμαλωσίας καὶ ἐπέστρεψε στὴν πόλη μετὰ τὴν 

ἀποχώρηση τῶν Περσῶν1040. 

τὰ πρῶτα χρόνια μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς πόλεως χρονολογεῖται συστάδα 

ὀκτὼ τάφων, οἱ ὁποῖοι ἀνασκάφηκαν στὸ κέντρο τῆς κλασσικῆς πόλεως, 100μ. 

δυτικῶς τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος. τὴν κατασκευή τους εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ 

πλάκες ἀπὸ πριονισμένους σπονδύλους τοῦ ὑστεροαρχαϊκοῦ ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος. 

Περιεῖχαν ἀγγεῖα, εἰδώλια, στλεγγίδα καὶ κοσμήματα 1041. Ἦταν αὐτὴ ἡ περίοδος 

ὅπου δὲν ὑφίστατο ἡ ἔννοια τῆς πόλεως γιὰ τὴν θέση τῆς Ἐρέτριας.  

Λίγα χρόνια μετὰ ξεκίνησε ἡ ἀνοικοδόμηση τῆς πόλεως καὶ  ὁ  ὁρμίσκος  στὴν 

Α  ἀκτή, ὁ ὁποῖος εἶχε  ἀ ρ χ ί σ ε ι  ν ὰ  προσχώνεται, ἐπιχωματώθηκε καὶ 

                                                 
1034 Auberson-Schefold (1973), σελ. 54-59∙ Χάλτη (1998), σελ. 359-363 καὶ Whitley (2004-2005), σελ. 50. 
1035 Auberson-Schefold (1973), σελ. 142-148∙ BCH 104, 1980, σελ. 656∙ BCH 105, 1981, σελ. 847∙ Antk 24, 1981, σελ. 

76-87∙ BCH 106, 1982, σελ. 593∙ Krause (1982), σελ. 137-144∙ Θέμελης (1974), σελ. 34-46∙ τοῦ ἰδίου (1975), σελ. 

671∙ τοῦ ἰδίου (1976), σελ. 69-87∙ τοῦ ἰδίου (1977), σελ. 32-37∙ τοῦ ἰδίου (1978), σελ. 18-33∙ τοῦ ἰδίου (1979), σελ. 

40-55∙ τοῦ ἰδίου (1980), σελ. 78-102∙ τοῦ ἰδίου (1981), σελ. 101-117∙ τοῦ ἰδίου (1982), σελ. 163-180∙ τοῦ ἰδίου 

(1983), σελ. 131-147, πίν. 111-123∙ τοῦ ἰδίου (1984)Α, σελ. 115-117. 
1036 Ἀνδρειωμένου (1981), σελ. 203-214∙ Coldstream (1977), σελ. 198∙ Βλέπε ἐπίσης σημ. 716. 
1037 Κουρουνιώτης (1899), σελ. 144-146∙ ἰδίου (1903), σελ. 1 καὶ ἑξῆς∙ τοῦ ἰδίου (1911), σελ. 37∙ Ἀνδρειωμένου 

(1975)Β, σελ. 206-208∙ τῆς ἰδίας (1974), σελ. 239 καὶ ἑξῆς∙ Descoeudres (1968), σελ. 104-105∙ Λιάγκουρας (1968), 

σελ. 230-232∙ ΑΔ 23, 1968, Φρον. σελ. 227-294∙ AR 1969-70, σελ. 7-10∙ ΑΔ 27, 1972, Φρον., σελ. 355-357∙ BCH 99, 

1975, σελ. 668-671∙ BCH 101, 1977, σελ. 629-632∙ Ἀνδρειωμένου (1981), σελ. 203-214∙ τῆς ιδίας (1974), σελ. 229-

248∙ τῆς ἰδίας (1976)Γ, σελ. 197-212∙, τῆς ἰδίας (1976)Β, σελ. 1-7∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 78-82. 
1038 Κουρουνιώτης (1898), σελ. 15, 95-100∙ τοῦ ἰδίου (1900)Α, σελ. 53-56∙ Laurent (1901), σελ. 173-194. 
1039 Πολίτης (1936), σελ. 173-194. 
1040 Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι, Ζ, 100-102. Βλ. ἐπίσης:  Θεοχάρης (1959), σελ. 256-261. 
1041 Auberson-Schefold (1973), σελ. 142-148. 
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ἰσοπεδώθηκε1042. Ὁ ναὸς τοῦ Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνος ἐπισκευάσθηκε, τὰ 

κατεστραμμένα ἀρχιτεκτονικά του μέλη χρησιμοποιήθηκαν ὡς οἰκοδομικὸ ὑλικὸ σὲ 

β΄ χρήση ἥ γιὰ τὴν κατασκευὴ τάφων, ἐν τὰ κατεστραμμένα ἐναέτια γλυπτά του 

μαζὶ μὲ κεράμους τῆς καταστραφείσας ὀροφῆς τάφηκαν σὲ ἀποθέτες 1043. τὴν 

πρώιμη κλασσικὴ περίοδο χρονολοῦνται οἱ θεμελιώσεις κάτω ἀπὸ τὸ 

ὑστεροκαλσσικὸ Κάτω Γυμνάσιο1044. 

Πρώιμη κλασσικὴ ἴσως καὶ ἀρχαϊκὴ φάση εἰκάζεται ὅτι εἶχε καὶ τὸ ἱερὸ τοῦ 

Διονύσου παρὰ τὸ Θέατρο, Α τῆς Δυτικῆς Πύλης 1045. Γύρω στὸ 450 π.Φ. ξεκίνησε καὶ ἡ 

ἀνοικοδόμηση τῆς Δυτικῆς Πύλης, ἡ ὁποία διακόπηκε κατὰ τὴν περίοδο τῆς 

Ἀθηναϊκῆς Ἡγεμονίας (446-411 π.Φ.). Ἡ γεφύρα κατασκευάστηκε ἐκ νέου καὶ ἡ 

πύλη κτίστηκε ὡς τετράπλευρη αὐλή, πλαισιωμένη ἀπὸ Β καὶ Ν ἀπὸ δύο 

ὀρθογώνιας κατόψεως πύργους, κτισμένους κατὰ τὸ ἀρχαΐζον πολυγωνικὸ σύστημα 

τοιχοποιίας1046. 

τὴν περίοδο αὐτὴν χρονολογοῦνται κάποια κτίρια καὶ μία κατοικία στὸ 

τετράγωνον F/S ποὺ βρίσκεται στὸ Β τμῆμα τῆς πόλεως 1047. Ἡ πόλη κόβει κατὰ τὴν 

ΠΚΛ περίοδο νομίσματα (480-445 π.Φ.), τὰ ὁποῖα εἰκονίζουν στὸν ἐμπροσθότυπο 

ξυόμενη ἀγελάδα καὶ στὸν ὀπισθότυπο σουπιά 1048. 

Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ αὐτὴν ἐγκαταλείπεται ἡ νεκρόπολη τῶν γεωμετρικῶν καὶ 

ἀρχαϊκῶν χρόνων κοντὰ στὰ ΝΔ ὅρια τῆς πόλεως, καὶ οἱ νεκροὶ θάπτονται ἔξω ἀπὸ 

τὴν Δυτικὴ Πύλης, παρὰ τὴν ὁδὸ πρὸς Φαλκίδα, καθὼς καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν κλασσικὴ 

Ἀνατολικὴ Πύλη, παρὰ τὴν ὁδὸ πρὸς Ἀμάρυνθο1049. 

 

β) Μέση κλασσική περίοδος:  

Ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 5ου αἰώνα π.Φ. καὶ μέχρι τὰ τέλη τοῦ αἰώνα αὐτοῦ ἡ Ἐρέτρια 

ἀνακάμπτει. Σότε κατασκευάστηκε ἡ πρώτη ὀρχήστρα τοῦ θεάτρου, ἀφοῦ 

καλύφθηκαν τὰ λείψανα οἰκοδομήματος, τὸ ὁποῖον εἶχε ἀρχίσει νὰ κατασκευάζεται 

πρὶν τὴν περσικὴν καταστροφὴ τοῦ 490 π.Φ καὶ ἔμεινε ἠμιτελές, καὶ ἰσοπεδώθηκε ὁ 

χῶρος. Ἡ ὀρχήστρα βρισκόταν στὸ ἐπίπεδο τοῦ ἐδάφους, ἐν τὸ κοῖλον, ἐπειδὴ δὲν 

εὐνοοῦσε τὸ ἀνάγλυφο τοῦ ἐδάφους καὶ ἦταν ἀνάγκη νὰ κτισθεῖ τὸ θέατρο ἐντὸς 

τοῦ προϋπάρχοντος τεμένους τοῦ Διονύσου, κατασκευάστηκε μὲ ἐπιχωμάτωση. Σὰ 

ἑδώλια τῆς φάσεως αὐτῆς ἦταν ξύλινα. ώζονται ἀρχιτεκτονικὰ λείψανα τῆς 

σκηνῆς τοῦ 5ου π.Φ. αἰώνα1050. 

                                                 
1042 Καλλιγᾶς (1981), σελ. 201∙ ΑΔ 33, 1978, Μελέται, σελ. 337-341∙ ΑΑΑ 14, 1981, σελ. 29-36∙ AR 1982-3, σελ. 15-18. 
1043 Βλέπε: Verdan (1999), σελ. 123-125. 
1044 Κουρουνιώτης (1917), σελ. 238-9∙ ΠΑΕ 1917, σελ. 17∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 193-196∙ Πετράκος (1961-

2), σελ. 145, σχ. 3∙ τοῦ ἰδίου (1968), σελ. 100, πιν. 46β΄-δ΄∙ Robert (1969), 450∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, 

σελ. 45. 
1045 Richardson (1895), σελ. 326-337∙ Πετράκος (1961-2), σελ. 147-8∙ Θέμελης (1969)Γ΄, σελ. 143∙ Auberson-Schefold 

(1973), σελ. 70-74∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 36-37. 
1046 Schefold (1965), σελ. 263-8 καὶ 273-280∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 75-94∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1995)ΒΙΙ, σελ. 27-29. 
1047 Θεοχάρης (1959), σελ. 256-261. 
1048 Geyer (1962), σελ. 74 καὶ Head (1884), σελ. 305. 
1049 Κουρουνιώτης (1906), σ. 1-22∙ τοῦ ἰδίου (1900)∙ Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 151∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1995)ΒΙΙ, σελ. 91-95. 
1050 Fossum (1891), σελ. 236-246 καὶ 253-266∙ Brownson (1891), σελ. 266-280∙ Pickard (1891), σελ. 371-389∙, AJA 1894, 

σελ. 1, 139-143∙ Capps (1894), σελ. 338-346, 417, 420∙ τοῦ ιδίου (1895), σελ. 326-338∙ AJA 1896, σελ. 417-420∙ τοῦ 

ἰδίου (1895) σελ. 326-338∙ AJA 1896, σελ. 317-331∙ Herrman (1896), σελ. 205-317∙ AJA 1898, σελ. 187 καὶ ἑξῆς∙ 
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Ὁ λίθινος τοῦχος τῆς ἀρχικῆς σκηνῆς, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἔχουν ἀργότερα στηθεῖ οἱ βάσεις 

χορηγικῶν μνημείων (trivago.gr) 

 

Περὶ τὸ 400 π.Φ. στὸν χῶρον τοῦ Ἡρῴου τῆς Δυτικῆς Πύλης οἰκοδομήθηκε 

κτιριακὸ συγκρότημα, τὸ ὁποῖο περιελάμβανε ὑπόγεια αἴθουσα. Σὸ συγκρότημα 

χρησίμευε ὡς κατοικία ἐπιφανῶν οἰκογενειῶν καὶ ἡ ὑπόγεια αἴθουσα θεωρεῖται ὅτι 

εἶχε σχέση μὲ τὴν λατρεία ἡρώων ποὺ προστάτευαν τὰ τείχη 1051. 

 Νοτίως τοῦ συγκροτήματος αὐτοῦ βρίσκεται τὸ ἱερὸ τοῦ Ἐνυαλίου. Σὸν 5 ο π.Φ. 

αἰώνα ὁ χῶρος ἰσοπεδώθηκε καὶ ἀνακατεσκευάστηκε ὁ οἶκος καὶ ὁ περίβολος τοῦ 

ἱεροῦ. Ἀπὸ τὸ ἱερὸ αὐτὸ προέρχεται ἑρμαϊκὴ στήλη, ἡ ὁποία χρονολογεῖται στὸ 

διάστημα 425-400 π.Φ. καὶ φέρει ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ τῶν Ἀειναυτῶν1052. 

Ἐντὸς τοῦ τετραγώνου Ε/600 Δ τῆς Οἰκίας μὲ τὰ μωσαϊκὰ ἀνασκάφηκαν 

δωμάτια κλασσικῶν κτιρίων 5ου π.Φ. αἰώνα1053. τὸ β΄ ἥμισυ τοῦ 5ου π.Φ. αἰώνα 

χρονολογοῦνται τὰ ἀετωματικὰ γλυπτὰ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος ωσιανοῦ τῆς 

Ῥώμης, τὰ ὁποῖα ἔχουν κλαπεῖ ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίων ἀπὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κλασσικὸ 

ναό. Ἔχει προταθεῖ ὅτι κλάπηκαν ἀπὸ τὸ ναὸ τοῦ Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνος στὴν 

Ἐρέτριας1054, καὶ ὅτι πρόκειται γιὰ τὰ ἐναέτια ποὺ τοποθέτησαν οἱ Ἐρετριεῖς κατὰ 

τὴν ἐπισκευὴ τοῦ ναοῦ μεταξὺ 450-440 π.Φ. στὰ ἀετώματα τοῦ ναοῦ σὲ 

ἀντικατάσταση τῶν καταστραφέντων ἀπὸ τοὺς Πέρσες, καθὼς καὶ τὸ θέμα καὶ οἱ 

διαστάσεις ταιριάζουν. Εἰκονίζεται ὁ Ἡρακλῆς καὶ ὁ Θησέας νὰ μάχονται κατὰ τῶν 

Ἀμαζόνων, ἐν στὸ κέντρο τῆς συνθέσεως ἐπιφαίνεται ἡ Ἀθηνᾶ 1055. 

                                                                                                                                                                            
Fossum (1898) σελ. 194∙ Dörpfeld, Reisen Das griechische Theater, σελ. 112-117∙ Fiechter, Antike griechische 

Theaterbanten, Das Theater in Eretria (1937)∙ Anti C.,  Teatri greci arcaici, σελ. 128-130∙ Dilke (1948), σελ. 158-160∙ 

τοῦ ἰδίου (1950), σελ. 34-35∙ Πετράκος (1961), σελ. 147∙ Schefold (1966), σελ. 110 καὶ ἑξῆς∙ Auberson- Schefold 

(1973), σελ. 62-69, 210-211, Θεμέλης (1969)Γ, σελ. 143∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 197∙ Μπούρας (1991), σελ. 330, 

337∙ BSA 105, 1981, σελ. 847∙ Antk 24, 1981, σελ. 70-87∙ Μαστραπᾶς (1994), σελ. 147∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1995), σελ. 34-36 καὶ 45∙ BCH 122, 2, 1998, σελ. 924∙ Schmid (1997), σελ. 104-10βγ  8∙ Isler (1998), σελ. 95∙ ΑR 

1998-9, σελ. 58-61∙ Isler (1999), σελ. 116-118∙, IG XII, ἀρ. 273-275∙ Busing (1970), σελ. 37-15. 
1051 Βλέπε ἐπίσης περὶ τῆς πορείας τοῦ τείχους καὶ τῆς τοπογραφίας τῆς πόλεως: Πετράκος (1961-2), σελ. 154-6, 

σχ. 11∙ AR 1969-70, σελ. 8∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 98-118∙ Schefold (1970), σελ. 255∙ Dunant (1967), σελ. 

277 καὶ ἑξῆς∙ ΑΔ 22, 1967, Φρον. σελ. 237 καὶ ἑξῆς∙ Schefold (1970), σελ. 51∙ BCH 98, 1974, σελ. 691∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1995) ΒΙΙ, σελ. 28-32∙ Reber (1998), σελ. 25-26. 
1052 Πετράκος (1961-2), σελ. 155∙ τοῦ ἰδίου (1963), σελ. 545-547∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 128-9∙ Schefold 

(1971)Β, σελ. 59∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 24-25 καὶ 33. 
1053 AR 1997-8, σελ. 61-64. 
1054 Verdan (2010), σελ. 238-247 
1055 Boardman (1993), σελ. 100-102. χετικὰ μὲ τὴν ὑστεροαρχαϊκὴ ἐναέτια σύνθεση τοῦ ναοῦ βλέπε σημ. 715. 
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Tὰ ἐναέτια γλυπτὰ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀπόλωνος ωσιανοῦ στὴν Ῥώμη μὲ σκηνὴ 

ἀμαζονομαχίας.(www.en.centralemontemartini.org) 

 

τὸν 5ο π.Φ. αἰώνα χρονολογεῖται ἡ πρώτη φάσις τῆς Θόλου καὶ ἡ μία 

τουλάχιστον στοὰ τῆς ἀγορᾶς. Ἡ κυκλικὴ θεμελίωση τῆς θόλου ἔφερε 

ὠμοπλινθοδομὴ καὶ κωνικὴ στέγη μὲ κεράμωση. τὸ κέντρο της εἶχε 

κατασκευασθεῖ ἕνας ἐπιμελημένης τοιχοποιίας βόθρος. ὲ νεότερες ἀνασκαφὲς 

ἦλθαν στὸ φῶς τὶς βάσεις τῆς μεταγενέστερης ξύλινης περίστασης, βάσεις 

ἀγαλμάτων καὶ ἀποθέτης. Μέσα στὸν ἀποθέτη βρέθηκαν 200 περίπου εἰδώλια 

γυναικείων μορφῶν,  τὰ ὁποῖα ὁμοιάζουν μὲ ἐκεῖνα ἀπὸ τοὺς ἀποθέτες τοῦ 

Θεσμοφορίου καὶ ἐκείνου ποὺ ἀνασκάφηκε στὴν Ἀμάρυνθο. Σὸ κτίριο συνδέεται, 

κατὰ τοὺς ἀνασκαφεῖς μὲ λατρεία θήλειας θεότητας, ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι 

ἡ Ἄρτεμις, ἱερὸ τῆς ὁποίας πρέπει νὰ ὑπῆρχε κατὰ τὸν Kneopfler κοντὰ στὸ ἱερὸ τοῦ 

Ἀπόλλωνος Δαφνηφόρου1056. Ἐδῶ ἐπίσης βρέθηκε θησαυρὸς 140 ἀργυρῶν 

νομισμάτων 5ου π.Φ. αἰώνα1057. 

 

 
Ἡ θόλος τῆς ἀρχαίας ἀγορᾶς τῆς Ἐρέτριας. (evia guide) 

                                                 
1056 Κnoepfler (2008), σελ. 166-171∙ Κnoepfler (2010): Knoepfler, D., Δύο μεγάλες ἐρετριακὲς ἑορτές: τὰ 

Ἀρτεμίσια καὶ τὰ Διονύσια, Ἐρέτρια: ματιὲς σὲ μία ἀρχαία πόλη, Ἀθήνα 2010, σελ. 276-283∙ βλ. 

καὶ τὰ ὑπόλοιπα σχετικὰ ἄρθρα τοῦ συγγραφέα. Ἐπίσης ἀναφορὰ στό: Χάλτη (2010), σελ. 284-285. 
1057 Πετράκος (1961-2), σελ. 148-151∙ Verdelis ( 1961-2), σελ. 218-1227∙ Πετράκος (1981-2), σελ. 324-336, πίν. 1-8∙ 

BCH 106, 19832 σελ. 593-595 καὶ 597∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 163-166∙ Καλλιγᾶς (1982), σελ. 3-9∙ BCH 

107, 1983, σελ. 808∙ Βραδυνὴ τῆς 20-10-1982∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 46-47. 

http://www.en.centralemontemartini.org/
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τὴν παραλιακὴ ζώνη, ὅπου ἀνασκάφηκαν οἱ ἁψιδωτὲς γεωμετρικὲς οἰκίες, 

βρέθηκαν τριάντα ἕξι ἀργυρᾶ ἀθηναϊκὰ τετράδραχμα καὶ ἕνα ἡμίδραχμο. Ἐδῶ 

ἐπίσης ἀνασκάφηκαν κλασσικὰ στρώματα 5ου π.Φ. αἰώνα ποὺ περιεῖχαν κεραμεικὴ 

καὶ τοίχους κτιρίων1058. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ Ἡγεμονία τὸ 411 

π.Φ. ἡ Ἐρέτρια, ἡ Φαλκίδα, ἡ Ἱστιαία καὶ ἡ Κάρυστος ἵδρυσαν τὸ Κοινὸν τῶν Εὐβοέων 

καὶ ἔκοψαν νομίσματα κατὰ τὸ σταθημητικὸ σύστημα τῆς Αἴγινας. τὰ νομίσματα 

αὐτὰ εἰκονίζεται στὸν ἐμπροσθότυπο ἀγελάδα μὲ τὴν ἐπιγραφὴ ΕΤΒ, καὶ στὸν 

ὀπισθότυπον ἡ κεφαλὴ τῆς νύμφης Εὐβοίας, ἀδελφῆς της νύμφης Χαλκίδος. 

Νομίσματα τῆς περιόδου αὐτῆς (δίδραχμα) ἔχουν βρεθεῖ στὶς ἀνασκαφὲς καὶ 

φυλάσσονται στὸ Μουσείο Ἐρετρίας1059 καὶ στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο τοῦ Λονδίνου 1060. 

Ἐντὸς τοῦ ὑστεροκλασσικοῦ τείχους, ἔχουν ἀνασκαφεῖ σὲ διάφορα οἰκόπεδα 

κλασσικὰ στρώματα β΄ ἡμίσεως 5ου π.Φ. αἰώνα. Περιεῖχαν κεραμεικὴ καὶ 

λείψανα κτιρίων τῆς περιόδου αὐτῆς1061, καὶ ὁρισμένα ἀπὸ αὐτὰ ἀναγνωρίζονται ὡς 

οἰκίες1062. Ἔχουν ἐπίσης ἀνασκαφεῖ τμήματα ὁδῶν κλασσικῆς ἐποχῆς 1063. τὴν 

Ἐρέτρια ἔχουν, ἀκόμη, βρεθεῖ εἰδώλια κλασσικῆς ἐποχῆς 1064 καὶ ἀττικὴ ἐρυθρόμορφη 

πυξίδα 5ου π.Φ. αἰώνα1065. Σάφοι β΄ ἡμίσεως 5ου π.Φ. ἔχουν ἀνασκαφεῖ στὸ 

νεκροταφεῖον Δ, παρὰ τὴν ὁδὸ πρὸς Φαλκίδα, ἔξω ἀπὸ τὴν Δυτικὴ Πύλη, καὶ παρά 

τὴν ὁδὸ πρὸς Ἀμάρυνθο, ἔξω ἀπὸ τὸ Α τεῖχος (λακκοειδεῖς, πώρινες ἥ πήλινες 

λάρνακες)  1066. 

 

γ) Ὕστερη κλασσικὴ περίοδος: Μετὰ τὴν ἀποστασία ἀπὸ τὴν Ἀθηναϊκὴ Ἡγεμονία (411 

π.Φ.) καὶ τὴν ἧττα τῶν Ἀθηνῶν στὸν Πελοποννησιακὸ πόλεμο (404 π.Φ.) ἡ Ἐρέτρια στὶς 

ἀρχὲς τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα ἀνοικοδομεῖ νέα τείχη. Σὰ τείχη αὐτὰ ἀποτελοῦν ἑνιαία 

κατασκευὴ καὶ περιβάλλουν τὴν ἀκρόπολη (ὕψωμα Καστέλλι). ὲ αὐτὰ ἐνσωματώθηκαν, 

                                                 
1058 Ἀνδρειωμένου (1973-4), σελ. 478∙ τῆς ἰδίας (1975), σελ. 207-8. Βlackman (2000-2001), σελ. 62-63. 
1059 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 83 καὶ 86. 
1060 Barclay-Head (1963), σελ. XIV-XIX. 
1061 Verdelis (1966), σελ. 218-227∙ Metzger (1966), σελ. 214-218∙ Λιάγκουρας (1968), σελ. 227-228 καὶ 231-233∙ 

Descoeudres (1968), σελ. 239-242∙ Ἀνδρειωμένου (1973-4), σελ. 465-468∙ τῆς ἰδίας (1976), σελ. 131-133∙ 

Σουλούπα (1979), σελ. 176∙ τῆς ιδίας (1980), σελ. 229∙ Καλλιγᾶς (1983), σελ. 106-136∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1983), σελ. 143-149∙ Metzger (1984-5), σελ. 221-252∙ Gex (1993) ∙ AR 1991-2, σελ. 34∙ ΑΔ 39, Φρον. σελ. 116-129∙ 

Χάλτη (1998), σελ. 359-363 καὶ Whitley (2004-2005), σελ. 50. 
1062 Auberson-Schefold (1973), σελ. 216∙ Κουρουνιώτης (1916), σελ. 30∙ τοῦ ἰδίου (1917)Α, σελ. 16 καὶ ἑξῆς∙ τοῦ 

ἰδίου (1917)Β, σελ. 238 καὶ ἑξῆς∙ Δαβάρας (1965), σελ. 259-261∙ Σσιριβάκος-Λιάγκουρας (1967), σελ. 265-270∙ 

Daux (1967), σελ. 942∙ Λιάγκουρας (1968), σελ. 227-230∙ AR 1968-9, σελ. 8∙ Ἀνδρειωμένου (1973-4), σελ. 463-5∙ 

τῆς ἰδίας (1975), σελ. 207-8∙ Antk 24, 1981, σελ. 70-87∙ BCH 105, 1981, σελ. 847 καὶ 850∙ BCH 106, 1982, σελ. 593 

καὶ 597∙ AR 1984-5, σελ. 14-15∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1990), σελ. 157-160∙ Καλλιγᾶς (1983), σελ. 119-128∙ 

Σheurillat καὶ ἄλλοι (2011), σελ. 135-142∙ Reber καὶ ἄλλοι (2012), σελ. 139-151∙ Reber καὶ ἄλλοι (2013), σελ. 90-

100. 
1063 Θέμελης (1969)Α, σελ. 192∙ τοῦ ἰδίου (1969)Γ, σελ. 170-1∙ BCH 104, 1980, σελ 656∙ BCH 105, 1981, σελ. 847∙ Antk 

24, 1981, σελ. 70-87∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 119-128. 
1064 Hutton (1899), σελ. 25-44∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 200. 
1065 τάης (1902), σελ. 129-136. 
1066 Κουρουνιώτης (1897), σελ. 21-23∙ τοῦ ἰδίου (1898), σελ. 95-100∙ Ἀνδρειωμένου (1976), σελ. 135∙ τῆς ἰδίας 

(1960), σελ. 151∙ AR 1969-70, σελ. 7-10∙ ΑΔ 23, Φρον. σελ. 227-234∙ Σουλούπα (1978), σελ. 127-128∙ Auberson-

Schefold (1973), σελ. 95-7∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 91-95. 
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σὲ διάφορα σημεῖα, τμήματα τῆς ἀρχαϊκῆς ὀχυρώσεως, ὅπου ἐπιβίωναν καὶ ὅπου 

ἐξυπηρετοῦσαν τὴν πορείαν τοῦ κλασσικοῦ τείχους1067. 

Ὁλοκληρώθηκε ἡ κατασκευὴ τῆς Δ. Πύλης, ἀπὸ τὴν ὁποία διερχόταν ἡ ἀρχαία ὁδὸς 

ἀπὸ τὴν Φαλκίδα1068. Ἡ ὁδὸς αὐτὴ διέσχιζε τὴν πόλη, ἀκολουθῶντας τὶς ἰσοϋψεῖς παρὰ τοὺς 

πρόποδες τῆς ἀκροπόλεως καὶ κατέληγε στὴν πύλη τοῦ ἀνατολικοῦ τείχους, ἀπὸ ὅπου 

συνέχιζε τὴν πορείαν της Α πρὸς Ἀμάρυνθο1069. Σὸ δυτικὸ σκέλος τῶν τειχῶν νοτίως 

κατέληγεν σὲ κυκλικὸ πύργο, πλησίον τοῦ ὁποίου ἀνεσκάφη πύλη1070. τὴν προέκτασή του 

βρισκόταν ὁ λιμενοβραχίονας τῆς ἀρχαϊκῆς πόλεως. Σὸ ἀνατολικὸ σκέλος κατερχόμενο 

ἀπὸ τὴν ἀκρόπολη, ἀκολουθοῦσε πορεία πρὸς Ν. Θεμελιώθηκε ἐπὶ στερεοῦ ἐδάφους καὶ 

διερχόταν ἀπὸ τὴν νησίδα, ἡ ὁποία βρισκόταν Α τοῦ ὁρμίσκου καὶ περιέκλειε τὸν 

προσχωθέντα καὶ ἐπιχωματωθέντα ὁρμίσκο τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς. τὴν ΝΑ γωνία τῆς 

ὀχυρώσεως κατεσκευάστηκε περιτειχισμένο λιμάνι, καὶ παράκτιο τεῖχος ἀνηγέρθηκε κατὰ 

μῆκος ὅλης τῆς νότιας ἀκτῆς. Σμήματα τοῦ ΤΚΛ τείχους τῆς Ἐρέτριας ἀνασκάπτονται σὲ 

διάφορα οἰκόπεδα1071. 

 τὴν ὑστεροκλασσικὴ περίοδο χρονολογεῖται ἡ β’ φάση τοῦ Θεάτρου. Κατὰ τὸν πρώιμο 

4ου αι π.Φ. ἡ ὀρχήστρα μετακινήθηκε 8μ. περίπου πρὸς Β. καὶ κατασκευάστηκε 3,35μ. 

βαθύτερα ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους. Μπροστὰ ἀπὸ τὴν παλαιὰ σκηνὴ 

κατασκευάστηκε νέα, χωρὶς νὰ καταστραφεῖ ἡ παλαιά. Ἡ ὑψομετρικὴ διαφορὰ μεταξὺ 

ἐπιπέδου σκηνῆς καὶ ἐπιπέδου ὀρχήστρας ἀντιμετωπίστηκε μὲ τὴν κατασκευὴ θολωτῆς 

διόδου μὲ κλίμακα. Ἄλλη θολωτὴ δίοδος ὁδηγοῦσε ἀπὸ τὰ παρασκήνια στὸ κέντρο τῆς 

ὀρχήστρας. Ἡ πρόσοψη τῆς σκηνῆς ἦταν ἰωνικοῦ ῥυθμοῦ. Σότε ἐπάνω στὸν τοῖχο τῆς 

παλαιᾶς παρόδου τοποθετήθηκαν βάσεις ἀναθημάτων καὶ κατεσκευάστηκε κυκλικὸ κτίριο 

τὸ ὁποῖο θεωρεῖται ὅτι ἦταν ναΐσκος. τὸ κοῖλον τοῦ θεάτρου καὶ στὴν ὀρχήστρα ἔγινε 

καθαρισμὸς καὶ δοκιμαστικὲς τομὲς τὸ 19981072. 

 Σὸ θέατρο ἀνῆκε στὸ ἱερὸ τοῦ Διονύσου. Γύρω τοῦ 380 πΦ. κτίστηκε ὁ ὑστεροκλασσικοῦ 

ναὸς τοῦ Διονύσου παρὰ τὸ θέατρο. ώζονται τὰ θεμέλιά του ἀπὸ ψαμμίτη λίθο καὶ 

                                                 
1067 Βλέπε σχετικὰ μὲ τὴν πορεία τοῦ τείχους καὶ σχετικὰ μὲ τὴν τοπογραφία τῆς πόλεως: Πετράκος (1961-2), 

σελ. 153∙ Auberson (1965), σελ. 270, σχ. 7∙ Θέμελης (1969) Γ’, σελ. 176-178∙ Καλλιγᾶς (1983) σελ. 119∙ 

Auberson-Schefold (1973)∙ απουνᾶ-ακελαράκη (1995) ΒΙΙ∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1996), σελ. 300-301∙ 

κούρας (2003), σελ. 62-63 καὶ φωτ. 76-77. 
1068 Κουρουνιώτης (1897), σελ. 21-23∙ τοῦ ἰδίου (1899)Α, σελ. 35-36∙ τοῦ ἰδίου (1899)Β, σελ. 145-6∙ τοῦ ἰδίου (1900), 

σελ. 53-56∙ Πετράκος (1961-2), σελ. 145-6∙ Bloesch (1965) σελ. 285-287∙ Schefold (1965) σελ. 263-268 καὶ 273-280∙ 

Martin (1965), σελ. 270-273∙ AR 1966-7, σελ. 12∙ AR 1968-9 σελ. 8∙ AR 1969-70 σελ. 7-8∙ Schefold (1971) σελ. 267-

273∙ τοῦ ἰδίου (1970), σελ. 255∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 75-94∙ Schefold (1964)B, σελ. 102 καὶ ἑξῆς∙ τοῦ 

ἰδίου (1966) σελ. 116 καὶ ἑξῆς∙ τοῦ ἰδίου (1968), σελ. 91 καὶ ἑξῆς∙ τοῦ ἰδίου (1969), σελ. 72∙ Krause (1967), σελ. 

271 καὶ ἑξής∙ τοῦ ἰδίου (1968), σελ. 235 καὶ ἑξῆς∙ τοῦ ἰδίου (1972)∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 27-

29∙ τῆς ἰδίας (1995)Α΄, σελ. 312-313. 
1069 Krause (1982)B’, σελ. 137-144∙ Θέμελης (1969) Γ’, σελ. 141-178∙ Πετράκος (1961-2), σελ 152-3∙ Auberson (1965), 

σελ. 270, σχ. 7∙ ΑΔ 29, 1973-4, Φρον., σελ. 465∙ ΑΔ 24, 1969, Φρον. σελ. 189-292∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 

14-16, 54-55, 167-168 καὶ 172-177∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 24-27.  
1070 Γεωργιάδης (1913), σελ. 214-215. 
1071 Βλέπε σχετικὰ μὲ τὴν πορεία τοῦ τείχους καὶ σχετικὰ μὲ τὴν τοπογραφία τῆς πόλεως: Πετράκος (1961-2), 

σελ. 153∙ Auberson (1965), σελ. 270, σχ. 7∙ Θέμελης (1969) Γ’, σελ. 176-178∙ Καλλιγᾶς (1983) σελ. 119∙ 

Auberson-Schefold (1973)∙ απουνᾶ-ακελαράκη (1995) ΒΙΙ. 
1072 Πετράκος (1961-2), σελ. 155∙ τοῦ ἰδίου (1963), σελ. 545-547∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 128-9∙ Schefold 

(1971)Β, σελ. 59∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 24-25 καὶ 33. 
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ἀποκαθίσταται ὡς δωρικὸς περίπτερος μὲ κίονες πτεροῦ 6Φ11 καὶ σηκὸ ἁπλοῦ ἐν 

παραστάσι. Θραύσματα μόνο τῆς ἀνωδομῆς σώζονται1073. 

 Κατὰ τὴν ἴδια περίοδον, ἐπὶ τοῦ κλασσικοῦ (β’ ἡμίσεως 5ου πΦ. αἰ.) συγκροτήματος 

οἰκιῶν ἐπὶ τοῦ Ἡρῴου τῆς Δ. Πύλης κτίστηκε ὑστεροκλασσικὸ συγκρότημα πολυτελῶν 

οἰκιῶν (Ἀνάκτορο Ι). Διέθετε ἀνδρῶνες βοηθητικοὺς χώρους καὶ αἴθρια, τῶν ὁποίων ἀρκετὰ 

ἀρχιτεκτονικὰ μέλη βρέθηκαν ἐντοιχισμένα σὲ μεταγένεστερους τοίχους1074. 

 Ν. τοῦ «Ἀνακτόρου Ι», κατὰ τὸ α’ ἥμισυ τοῦ 4ου π.Φ. αι. κτίστηκε μία οἰκία μεγάλων 

διαστάσεων (Ἀνάκτορο ΙΙ), τῆς ὁποίας οἱ χῶροι (ἀνδρῶνες καὶ βοηθητικοὶ χῶροι) 

διατάσσονται γύρω ἀπὸ μία μεγάλων διαστάσεων περίστυλη αὐλή. Ἡ ἀνεύρεση κεφαλῆς 

ἑρμαϊκῆς στήλης τῆς ἴδιας ἐποχῆς ἐδῶ μαζὶ μὲ τὴν βάση της, καθὼς καὶ οἱ διαστάσεις τῆς 

αὐλῆς, ὁδήγησαν τοὺς ἀνασκαφεῖς στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ αὐλὴ αὐτὴ χρησιμοποιεῖτο καὶ 

ὡς παλαίστρα. Kαταστράφηκε τὸ 198 π.Φ. ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους, ἐν λίγο πρὶν ἡ ἐπιφανὴς 

οἰκογένεια στὴν ὁποία ἀνῆκε, ἀπέκρυψε νομισματικὸ θησαυρὸ Υιλίππου Ε’1075. 

 Νοτίως τοῦ Ἀνακτόρου Ι ἔχει ἀνασκαφεῖ τὸ κτίριο V, τοῦ ὁποίου ἡ κατασκευὴ 

χρονολογεῖται γύρω στὸ 400 π.Φ. 1076 Β.Α τῶν κτιρίων αὐτῶν (Ἀνάκτορα Ι καὶ ΙΙ καὶ κτίριο V) 

ἔχει ἀνασκαφεῖ ἀρχαῖο γυμνάσιο (Ἄνω Γυμνάσιο), τοῦ ὁποίου ἡ α’ φάση χρονολογεῖται 

στοὺς ὑστεροκλασσικοὺς χρόνους. Περιελάμβανε μεγάλη τετράγωνη περίστυλη αὐλή, 

βοηθητικοὺς χώρους (λουτρικὲς ἐγκαταστάσεις) καὶ ἱερόν, καὶ καταστράφηκε ἀπὸ τοὺς 

Ῥωμαίους τὸ 198 π.Φ.1077 

                                                 
1073 Fossum (1891), σελ. 236-246 καὶ 253-266∙ Brownson (1891), σελ. 266-280∙ Pickard (1891), σελ. 371-389∙ AJA 1894, 

σελ. 1, 139-143∙ Capps (1894), σελ. 338-346, 417, 420∙ τοῦ ἰδίου (1895), σελ. 326-338∙ AJA 1896, σελ. 417-420∙ τοῦ 

ἰδίου (1895) σελ. 326-338∙ AJA 1896, σελ. 317-331∙ Herrman (1896), σελ. 205-317∙ AJA 1898, σελ. 187 καὶ ἑξῆς∙ 

Fossum (1898) σελ. 194∙ Dörpfeld Reison, Das griechische Thater, σελ. 112-117∙ Fiechter, Antike griechische 

Theaterbanten, Das Theater in Eretria, 1937∙ Anti C.,  Teatri greci arcaici, σελ. 128-130∙ Dilke (1948), σελ. 158-160∙ 

τοῦ ἰδίου (1950), σελ. 34-35∙ Πετράκος (1961), σελ. 147∙ Schefold (1966), σελ. 110 καὶ ἑξῆς∙ Auberson- Schefold 

(1973), σελ. 62-69, 210-211, Θεμέλης (1969)Γ, σελ. 143∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 197∙ Μπούρας (1991), σελ. 330, 

337∙ BSA 105, 1981, σελ. 847∙ Antk 24, 1981, σελ. 70-87∙ Μαστραπᾶς (1994), σελ. 147∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1995), σελ. 34-36 καὶ 45∙ BCH 122, 2, 1998, σελ. 924∙ Schmid (1997), σελ. 104-108∙ Isler (1998), σελ. 95∙ ΑR 1998-

9, σελ. 58-61∙ Isler (1999), σελ. 116-118∙ IG XII, ἀρ. 273-275∙ Busing (1970), σελ. 37-15∙ σχετικὰ βὲ δοκιμαστικὲς 

τομὲς στὸ κοῖλο καὶ στὴν ὀρχήστρα βλ. Κορωνάκης (1997), σελ. 402∙ Fachard-Χάλτη (2010), σελ. 187-191. 
1074 Ἀνδρειωμένου (1973-4), σελ. 478∙ τῆς ἰδίας (1975), σελ. 207-8∙ Richardson (1895), σελ. 326-337, Siedentopf 

(1958), σελ. 143, ἀρ. 184 (σχετικὰ μὲ τὴν ἀνέγερση τοῦ ἔφιππου ἀνδριάντα, παρὰ τὴν πλευρὰ τοῦ ναοῦ). Βλ. 

ἐπίσης απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 83 καὶ 86. 
1075 Barklay-Head (1963), σελ. XIV-XIX∙ Schefold (1974), σελ. 70-71∙ Gard (1974), σελ. 11-13∙ Schefold (1971), σελ. 

59∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 119-127∙ BCH 113, 1989, σελ. 667∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995) ΒΙΙ’ σελ. 

32-33∙ Reber (1989), σελ. 3-7, πίν. 1∙ τοῦ ιδίου (1998), σελ. 94-112 καὶ 113-237. Παράβαλε: Rumpf (1935), σελ. 1 

καὶ ἑξῆς∙ Ἀνδρόνικος (1961)∙ Schilikker (1940), σελ. 133, 17 καὶ 157. 
1076 Verdelis (1966), σ. 218-227, Metzger (1966), σ. 214-218, Λιάγκουρας (1968), σελ. 227-228 καὶ 231-233, 

Descoeudres (1968), σελ. 239-242 Ἀνδρειωμένου (1973-4), σελ. 465-468, της ιδίας (1976), σ. 131-133, Σουλούπα 

(1979), σελ. 176, της ιδίας (1980), σελ. 229, Καλλιγᾶς (1983), σελ. 106-136, απουνᾶ-ακελλαράκη (1983), σελ. 

143-149, Metzger (1984-5), σελ. 221-252, Gex (1993) AR 1991-2, σελ. 34∙ ΑΔ 39, Φρον., σ. 116-129 καὶ BCH 98, 

1974, σελ. 691 
1077 Auberson-Schefold (1973), σελ. 216, Κουρουνιώτης (1976), σελ. 30∙ τοῦ ἰδίου (1917)Α, σελ. 16 καὶ ἑξῆς∙ τοῦ 

ἰδίου (1917)Β, σελ. 238 καὶ ἑξῆς∙ Δαβάρας (1965), σελ. 259-261∙ Σσιριβάκος-Λιάγκουρας (1967), σελ. 265-270∙ 

Daux (1967), σελ. 942∙ Λιάγκουρας (1968), σελ. 227-230∙ AR 1968-9, σελ. 8∙ Ἀνδρειωμένου (1973-4), σελ. 463-5∙ 

τῆς ἰδίας (1975), σελ. 207-8∙ Antk 24, 1981, σελ. 70-87∙ BCH 105, 1981, σελ. 847 καὶ 850∙ BCH 106, 1982, σελ. 593 

καὶ 597∙ AR 1984-5, σελ. 14-15∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1990), σελ. 157∙ BCH 1203, 1996, σελ. 1296∙ ΑΔ 45, 

1990, Φρον., σελ. 157-160∙ Καλλιγᾶς (1983), σελ. 119-128∙ Richardson (1896), σελ. 152 καὶ 165∙ Hermance (1890)∙ 

Delorme (1960)∙ Πετράκος (1961-2), σελ. 147∙ Dunant (1965), σελ. 284-285∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 130-

137∙ Ginouves (1962), σελ. 177 καὶ ἑξῆς, σελ. 204 καὶ ἑξῆς, σελ. 433∙ Schefold (1966), σελ. 112 καὶ ἑξῆς∙ 
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Ἐρέτρια: πολιτικὸ κέντρο: κλασσικὴ ἐποχή.  

                                                                                                                                                                            
Θέμελης (1969)Α’ σελ. 200∙ BCH 118, 1994, σελ. 786∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995) ΒΙΙ, σελ. 37-39∙ Mango 

(1994), σελ. 100-104, πίν. 24∙ της ιδίας (1995), σελ. 120-135, πίν. 32, 1-4∙ AR 1996-7,  σελ. 54-55∙ BCH 120, 3, 1996, 

σελ. 1297∙ IG XII, 9, 282∙ Μüller (1995), σελ. 320. 
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Ἀριστερά: Tὸ δυτικὸ σκέλος τῆς ὑστεροκλασσικῆς ὀχυρώσεως τῆς Ἐρέτριας. Ἐνὸς τῆς 

ὀχυρώσεως οἱ οἰκίες τῆς δυτικῆς συνοικίας καὶ τὸ κοῖλο τοῦ θεάτρου. τὸ βάθος δεξιὰ 

φαίνεται τὸ τεῖχος νὰ ἀνέρχεται τὴν νότια κλιτὺ τῆς ἀκροπόλεως (Καστέλλι) μέχρι τὸ 

πλάτωμα τῆς κορυφῆς. (evia guide). Δεξιά: Ἡ ἑλληνιστικὴ φάση τοῦ θεάτρου. (www.gtp.gr) 

 

   
Σὸ Ἄνω γυμνάσιο. (unchil.ch) 

 

 Οἱ φιλολογικὲς καὶ ἐπιγραφικὲς πηγὲς κάνουν λόγο γιὰ τὸ ἀρχαῖον στάδιον, τὸ ὁποῖο 

τοποθετοῦν κοντὰ στὴν ἀγορά, τὸ στάδιον, τὸ ὁποῖο τοποθετεῖται κάπου Ν τοῦ Ἄνω 

γυμνασίου, ἅν λάβουμε σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν μας τὸ σχέδιο τοῦ Cockerel, τὸ ὁποῖο κατὰ 

τοπογραφικὰ δεδομένα καὶ τὶς ἀποτυπώσεις του εἶναι γενικῶς ἀξιόπιστο, καὶ τὴν 

παραδρομίδα τοῦ Ἄνω γυμνασίου ποὺ ἐντοπίστηκε, ἥ πιθανὸν ἐντοπίστηκε Δ τῆς 

παλαίστρας τοῦ Ἄνω γυμνασίου1078. 

 Γύρω στὸ 370 π.Φ. κτίστηκε καὶ ἡ Oἰκία μὲ τὰ Μωσαϊκά, καθὼς καὶ οἱ οἰκίες ποὺ 

ἀνασκάφηκαν γύρω της. Πρόκειται περὶ πολυτελοῦς οἰκίας μὲ περίστυλη αὐλή, γύρω ἀπὸ 

τὴν ὁποία διατάσσονται οἱ ἐπίσημοι χῶροι (ἀνδρῶνες) καὶ οἱ βοηθητικοὶ (θάλαμοι, 

μαγειρεῖα κλπ). Σὰ μωσαϊκὰ τῶν ἀνδρώνων σώζονται σὲ ἄριστη κατάσταση1079. 

 τὸ β’ ἥμισυ τοῦ 4ου αι. π.Φ. ἐπάνω στὴν παλαιὰ κοίτη τοῦ Α. ῥεύματος τοῦ ποταμοῦ1080 

κατασκευάστηκε ὁδόστρωμα, τὸ ὁποῖο ἐπικάθεται τῶν ἀμμωδῶν ἀποθέσεων τῆς κοίτης 

                                                 
1078 Mango  (1994), σελ. 100-104, πίν. 24∙ τῆς ἰδίας (1995), σελ. 120-125, πίν. 32, 1-4∙ τῆς ἰδίας (2010), σελ. 

176-181.  
1079 Ducrey  (1977),σελ. 102-3∙ τοῦ ἰδίου (1979), σελ. 3-13, πίν. 1-4∙ τοῦ ἰδίου (1981), σελ. 86∙ τοῦ ἰδίου 

(1985)∙ Ducrey-Reber-Charon-Huber  (1991)∙ Ducrey-Metzger-Reber (1993)∙ Ducrey καὶ ἄλλοι (2004), 

σελ. 206-211∙ Reber (2010), σελ. 121-126 καὶ Ducrey (2010), σελ. 128-138. 
1080 Hutton (1899), σελ. 25-44∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 200. 

http://www.gtp.gr/
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τοῦ χειμάρρου. Ἡ ὁδὸς ὁδηγοῦσε μὲ ἄξονα Δ-Α ἀπὸ τὴν Δυτικὴ πύλη στὴν Ἀνατολική. τὸ 

ὕψος τὸ  τῆς Οἰκίας μὲ τὰ μωσαϊκά, διασταυρωνόταν μὲ κάθετη ὁδό, ἡ ὁποία ὁδηγοῦσε Ν 

πρὸς τὸ ἱερὸ τοῦ Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνα, τὴν Κρήνη καὶ τὴν Ἀγορά, καὶ ἔφθανε μέχρι τὴν 

περιοχὴ τοῦ ἀρχαίου λιμένος1081. 

 Μεταξὺ Ἄνω γυμνασίου καὶ Οἰκίας μὲ τὰ μωσαϊκὰ ἀνεσκάφη τμῆμα τῆς ὁδοῦ ποὺ 

ὁδηγοῦσε ἀπὸ Δ πρὸς Α. Ἀνασκάφηκαν πέντε ἐπάλληλα ὁδοστρώματα χρονολογούμενα 

ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 4ου αἰώνα μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 2ου π.Φ. αἰώνα, δηλαδὴ μέχρι περίπου τὴν 

καταστροφὴ τοῦ 198 π.Φ. ἀπὸ τὸν ῥωμαιοπεργαμηνὸ στόλο. Κάτω ἀπὸ τὶς ἐπιχώσεις τῶν 

ὁδοστρωμάτων ἀποκαλύφθηκε τμῆμα τῆς κοίτης τοῦ ποταμοῦ, μὲ κατεύθυνση πρὸς τὰ Δ, 

ἐπιβεβαιώνοντας τὶς ἀπόψεις Θέμελη1082 καὶ Κrause1083 ὅτι μὲ τὸ ΤΓΕ ἀνάλημμα οἱ Ἐρετριεῖς 

εἶχαν ἐκτρέψει τὸν χείμαρρο πρὸς τὰ Δ, γιὰ νὰ μὴν πλημμυρίζει τὸν ὑπὸ οἰκιστικὴ 

ὀργάνωση ἀστικὸ χῶρο τῆς Ἐρέτριας1084. ΤΚΛ ὁδοὶ ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ σὲ πολλὰ σημεῖα 

τῆς πόλεως1085. 

 

                                                 
1081 τάης (1902), σελ. 129-136. 
1082 Θέμελης (1974), σελ. 34-46, πίν. 12-28∙ Ἔργον 1974, σελ. 17-24∙ τοῦ ἰδίου (1975), σελ. 34-48, πίν. 15-35∙ BCH 99, 

1975, σελ. 671∙ BCH 101, 1977, σελ. 627-630∙ Ἔργον 1975, σελ. 14-25∙ Θέμελης (1976), σελ. 69-87, πίν. 34-55∙ 

Ἔργον 1977, σελ. 19-25∙ τοῦ ἰδίου (1977), σελ. 32-37∙ τοῦ ἰδίου (1978), σελ. 18-33∙ Ἔργον 1978, σελ. 4-9∙ τοῦ ἰδίου 

(1979), σελ. 40-55, πίν. 24-39∙, Ἔργον 1979, σελ. 4-5∙ τοῦ ἰδίου (1980), σελ. 78-102, πίν. 65-85∙ Ἔργον 1980, σελ. 

26-28∙ BCH, 104, 1980, σελ. 657∙ Θέμελης (1981), σελ. 141-153, πίν. 101-117 καὶ παρένθετος πίν. Ζ΄∙ Ἔργον 

1981, σελ. 42-44∙ BCH 105, 1981, σελ. 845-6∙ Θέμελης (1982), σελ. 163-180, πίν. 102-118∙ Ἔργον 1982, σελ. 36-37∙ 

Θέμελης (1983)Α, σελ. 131-147, πίν. 11-123∙ Ἔργον 1983, σελ. 55-57∙ Θέμελης (1984), σελ. 212-228, πίν. 125-

135∙ Ἔργον 1984, σελ. 56-58∙ Ἔργον 1985, σελ. 48∙ BCH 107, 1983, σελ. 808 καὶ 593∙ ΑΑΑ 14, 1981, σελ. 185-208∙ 

απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 24-27, 44, 71-73 καὶ 75∙ Ἔργον 1976, σελ. 26-35∙, Θέμελης (1983)Β, σελ. 

131-141∙ τοῦ ἰδίου (1992), σελ. 29-30. 
1083 ἔ.ἀ. καὶ Krause  (1982), σελ. 137-144 καὶ τοῦ ἰδίου  (1981), σελ. 77-79. 
1084 Schmid (1996), σελ. 309-310. 
1085 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995), σελ. 312∙ τῆς ἰδίας (1996), σελ. 301. 
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Ἀριστερά: Οἰκία μὲ τὰ Μωσαϊκά. Ἀναπαράσταση (history-of-macedonia.com) Δεξιά: Oἰκία 

μὲ τὰ μωσαϊκά: μωσαϊκὸ δάπεδο τοῦ μεγάλου ἀνδρῶνα. (www.neaevias.gr) 

 τὴ ἀνασκαφὴ Θέμελη, Ν. τῆς Οἰκίας μὲ τὰ Μωσαϊκά, ἀνασκάφηκαν τέσσερα 

ὑστεροκλασσικὰ οἰκοδομήματα α’ ἡμίσεως 4ου αι. π.Φ., τὰ ὁποῖα γύρω στὸ 250 π.Φ. 

καταστράφηκαν βιαίως ἀπὸ φωτιά. Ὡρισμένα ἐγκαταλείφθηκαν (ὅπως  ἡ οἰκία μὲ τὸ 

ὑπόγειο καὶ ἡ οἰκία μὲ τὰ Μωσαϊκὰ βορείως τῆς ἀνασκαφῆς). Σὰ περισσότερα 

ἐπισκευάστηκαν καὶ συνέχισαν νὰ χρησιμοποιοῦνται μέχρι τὸ 198 π.Φ., ὁπότε 

καταστράφηκαν ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους1086. 

 τὴν ἀνασκαφὴ αὐτὴ βρέθηκαν μέσα σὲ ἀποθέτες θραύσματα παναθηναϊκῶν 

ἀμφορέων. υγκολλήθηκαν καὶ ἀποτέλεσαν ἑννέα σχεδὸν ἀκέραιους παναθηναϊκοὺς 

ἀμφορεῖς ἐποχῆς ἄρχοντος Χαρικλείδους (363/2 π.Φ) καὶ ἄρχοντος Καλλιμήδους (360/359 

π.Φ.) μὲ σκηνὲς πάλης, καθὼς ἐπίσης καὶ ἀνάγλυφα καὶ γλυπτὰ ποὺ μαρτυροῦν τὶς 

λατρεῖες τοῦ Ἀσκληπιοῦ, τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ Ἔρωτα καὶ τοῦ Ἡρακλῆ1087. 

 Ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα π.Φ. καὶ μέχρι τὴν καταστροφὴ τῆς πόλεως ἀπὸ τοὺς 

Ῥωμαίους τὸ 87π.Φ., τὸ τέμενος τοῦ Ἀπόλλωνος Δαφνηφόρου ἦταν τόπος πρὸς ἵδρυσιν 

ψηφισμάτων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου1088. τὸν 4ον αἰώνα χρονολογεῖται καὶ ἡ κατασκευὴ 

                                                 
1086 Κουρουνιώτης (1897), σελ. 21-23∙ τοῦ ἰδίου  (1898), σελ. 95-100∙ Ἀνδρειωμένου (1976), σελ. 135∙ Ἀνδρειωμένου 

(1960), σελ. 151∙ AR 1969-70, σελ. 7-10∙ ΑΔ 23, Φρον., σελ. 227-234∙ Σουλούπα (1978), σελ. 127-128∙ Auberson-

Schefold, (1975) σελ. 95-97∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 91-93. 
1087 Θέμελης (1969)Β’, σελ. 403 καὶ ἑξής∙ τοῦ ἰδίου (1969)Γ’, σελ. 151, εἰκ. 4∙ Ἔργον 1974, σελ. 17 καὶ ἑξῆς∙ Θέμελης 

(1974), σελ. 34-46, πίν. 12-28∙ Θέμελης (1976), σελ. 69-87, πιν. 34-55∙ BCH 99, 1975, σελ. 671∙ Ἔργον 1976, σελ. 

14-25∙ Βαλαβάνης (1991)∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 86-89∙ Θέμελης (2010), σελ. 268-269∙ Gex 

(2010), σελ. 139. 
1088 Κουρουνιώτης (1911), σ. 1-35∙ Verdan (2010), σελ. 238-247. Βλέπε παρακάτω τὴν ἑλληνιστικὴ φάση τοῦ 

ἱεροῦ. 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=eIFiPdh47s8tCM&tbnid=mfYe9m0QskFZUM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fhistory-of-macedonia.com%2F2010%2F03%2F29%2Fmaties-stin-arxaia-eretria%2F&ei=DBUSU6j_NMqttAa1-4G4AQ&psig=AFQjCNEbnqr_yY-3dqxjCNT4E-WKIB4aZA&ust=1393724992810554
http://www.neaevias.gr/
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τοῦ κρηναίου οἰκοδομήματος ΝΑ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ἀπόλλωνος, στὴν θέση πιθανῶς ὁμοίου 

ἀρχαϊκοῦ οἰκοδομήματος. Ὁ ἀγωγὸς ὕδατος ποὺ τροφοδοτοῦσε τὴν Κρήνη μὲ νερὸ 

ἀνασκάφηκε κάτω ἀπὸ τὸ ὁδόστρωμα τῆς «πομπικῆς ὁδοῦ»1089. τὴν ἀγορὰ τῆς πόλεως 

κατὰ τὸν 4ον αἰώνα π.Φ. κτίστηκαν τρεῖς νέες στοές, οἱ ὁποῖες μαζὶ μὲ τὴν Ν. στοὰ τοῦ 5ου 

π.Φ. αἰώνα πλαισίωναν ἀπὸ Δ, Β, Α, καὶ Ν. τὸν χῶρον τῆς ἀγορᾶς1090. 

 τὸν 4ον αἰώνα π.Φ. χρονολογεῖται ἡ β’ φάση τῆς Θόλου, παρὰ τὴν ΝΑ ἐσωτερικὴ 

γωνίαν τῆς πλατείας τῆς ἀγορᾶς. Διατηρεῖται ἡ ἀσβεστολιθικὴ θεμελίωση τοῦ κτιρίου ποὺ 

ἔφερε ἀνωδομὴ ἀπὸ πωροπλίνθους1091 ἥ ὠμοπλίνθους, οἱ βάσεις γιὰ τοὺς πασσάλους τοῦ 

ξύλινου κιγκλιδώματος γύρω ἀπὸ τὸ βασικὸ κτίριο, καὶ ὁ κυκλικὸς βόθρος στὸ κέντρο 

του1092. Θεωρεῖται ὅτι ἦταν ἱερὸ κάποιου ἥρωα ἥ αἴθουσα συμποσίων, παραβάλλεται δὲ μὲ 

τὴν θόλο τῆς ἀγορᾶς τῶν Ἀθηνῶν ὅπου σιτίζονταν οἱ πρυτάνεις1093. Σὰ κτίρια τῆς ἀγορᾶς 

καταστράφηκαν ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους τὸ 198 π.Φ. 

 τὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα χρονολογεῖται καὶ ἡ β’ φάση τοῦ λεγόμενου Κάτω 

Γυμνασίου. Πρόκειται γιὰ ἕνα τετράγωνο αἴθριο, τὸ ὁποῖον περιβάλλεται ἀπὸ στοές. 

Ἀνατολικῶς τοῦ αἰθρίου κεῖται συγκρότημα δωματίων ποὺ περιελάμβανε λουτρὰ καὶ 

βοηθητικοὺς χώρους γιὰ τὴν φύλαξη σκευῶν1094. Παρὰ τὴν ΒΔ γωνία τοῦ συγκροτήματος 

βρέθηκε μικρὸ τέμενος ἀφιερωμένο στὴν Εἰλείθυια, σύμφωνα μὲ ἐπιγραφή1095. Ὡστόσο ἔχει 

διατυπωθεῖ καὶ ἡ ἄποψη ὅτι τὸ κτίριο αὐτὸ δὲν ἦταν γυμνάσιο, καὶ ὅτι εἶχε ἄλλη χρήση1096. 

 ὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς ὑστεροκλασσικῆς Ἐρέτριας ἔχουν ἀνασκαφεῖ ὑστεροκλασσικὰ 

στρώματα, τὰ ὀποῖα περιεῖχαν κεραμεική1097, καθὼς καὶ λείψανα κτιρίων1098, ἀρκετὰ ἐκ τῶν 

ὁποίων ἀναγνωρίζονται oἰκίες μὲ τὴν τυπικὴ ἀρχιτεκτονικὴ τῆς ἐποχῆς, καὶ ὁρισμένα ὡς 

                                                 
1089 Κωνσταντίνου (1952), σελ. 130∙ τῆς ἰδίας (1955), σελ. 130∙ τῆς ἰδίας (1956), σελ. 105-109∙ Auberson-Schefold 

(1973), σελ. 161-162∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995) ΒΙΙ, σελ. 52∙ Θέμελης (1969)Β’, σελ. 409 καὶ ἑξῆς, εἰκ. 1. 
1090 Πετράκος (1961-2), σελ. 151-2∙ AR 1962-3∙ Verdelis (1966), σελ. 218-227∙ BCH 94, 1970, σελ. 1097∙ ΑΔ 21, 1960, 

σελ. 593, 595 καὶ 597∙, Antk 24, 1981, σελ. 70-87∙ Πετράκος (1981-2), σελ. 624-336, πίν. 1-8∙ Καλλιγᾶς (1982) 

σελ. 4 καὶ ἑξῆς∙ BCH 107 1983, σελ. 808∙ «Ἡ Βραδυνή», τῆς 20/10/1982∙ BCH 108,1984, σελ. 813, σημ. 783 καὶ 784 

τῆς παρούσης ἐργασίας. Παράβαλε Dinsmoor (1950), σελ. 263-4. Βλέπε ἐπίσης Κωνσταντίνου (1955), σελ. 

131∙ AR 1981-2, σελ. 17-18. 
1091 απουνά-ακελλαράκη (1995) ΒΙΙ, σελ. 46-47. 
1092 Auberson-Schefold (1973), σελ. 163-166. 
1093 Πετράκος (1961-2), σ. 148-151, σημ. 774∙ Θέμελης (1969)Α’, σελ. 201∙ IG XII, 9, 192. 
1094 Κουρουνιώτης (1917)Α’ σελ. 17∙ τοῦ ἰδίου (1917)Β, σελ. 238-9∙ Πετράκος (1961-2), σελ. 145, σχ. 3∙ τοῦ ἰδίου 

(1968), σελ. 100, πίν 46β’∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 193-196∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 45. 
1095 Θέμελης (1969)Γ’, σελ. 177, ἀρ. 17, εἰκ Α’ σελ. 151∙, τοῦ ἰδίου (1987), σελ. 106-125, πίν 32-39∙ IG XII, Suppl. 560-

572∙ Πετράκος (1968), σελ. 100, πίν 46β’∙ Robert (1969), σελ. 450. 
1096 Θέμελης (1987), σελ. 106-125, πίν. 32-39. 
1097 Verdelis (1966), σελ. 218-227∙ Metzger (1966), σελ. 214-218∙ Λιάγκουρας (1968), σελ. 227-228 καὶ 231-233∙ 

Σσιριβάκος-Λιάγκουρας (1967), σελ. 265-270∙ Ἀνδρειωμένου (1973-4), σελ. 465-468∙ τῆς ἰδίας (1975)Β’, σελ. 

207-8, Σουλούπα (1979), σελ. 177∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1984), σελ. 117-118∙ Metzger (1984-5), σελ. 221-252∙ 

απουνά-ακελλαράκη (1994)Α’, σελ. 296∙ Gex (1993). 
1098 Σσιριβάκος-Λιάγκουρας (1967), σελ. 265-270∙ Θέμελης (1969), σελ. 197-8∙ Ἀνδρειωμένου (1971), σελ. 264-266∙ 

τῆς ἰδίας (1973-4), σελ. 463-5∙ τῆς ἰδίας (1975)Β’, σελ. 207-208∙ άμψων (1975), σελ. 155∙ Ἀνδρειωμένου (1975), 

σελ. 161-164∙ τῆς ἰδίας (1977), σελ. 128-163∙ Σουλούπα (1978), σελ. 124-128∙ τῆς ἰδίας (1979), σελ. 174-181∙ 

απουνᾶ-ακελλαράκη (1983), σελ. 141-150∙ BCH 110, 1986, σελ. 733-4∙ Metzger (1984-5), σελ. 221-252∙ BCH 

112, 1988, σελ. 671∙ BCH 112, 1988, σελ. 671-672∙ BCH 113, 1989, σελ. 667∙ ΑΔ 35,1980, Φρον., σελ. 226-230∙ ΑΔ 

36, 1981, Φρον. σελ. 200-1∙ BCH 114, 1990, σελ. 809∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995), σελ. 311-312∙ τῆς ἰδίας 

(1996), σελ. 301-310, πίν. 81ε∙ Καραπασχαλίδου (1997), σελ. 402∙ Χάλτη (1998), σελ. 359-363 καὶ Whitley (2004-

2005), σελ. 50. 
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πολυτελεῖς οἰκίες μὲ μωσαϊκὰ δάπεδα1099. Ἕνα σημαντικὸ κτίριο 4ου π.Φ. αἰώνα ἔχει 

ἀνασκαφεῖ πλησίον τοῦ παράκτιου τείχους1100. Ἄλλο ἕνα στὸ Ο.Σ. 1441101 καὶ μία ἀκόμη 

κατασκευὴ ἐντὸς τοῦ Ο.Σ. 26. Ἡ τελευταία εἶναι οὐσιαστικὰ ἕνας ἰσχυρὸς τοῖχος, ὁ ὁποῖος 

εῖναι κτισμένος ἐπάνω σὲ ἕνα ἐπίσης μνημειῶδες ὑστεροαρχαϊκὸ οἰκοδόμημα. Εἰκάζεται 

ὅτι πρόκειται περὶ περιβόλου ἱεροῦ1102. Ἐπίσης στὸ Δ. τμῆμα τῆς πόλεως βρέθηκε μία 

μονολιθικὴ σαρκοφάγος, ἡ ὁποία περιεῖχε σκελετὸ νεαροῦ ἄνδρα, μία χάλκινη στλεγγίδα, 

χάλκινα τμήματα ἱπποσκευῆς, ἀστραγάλους καὶ ἐρυθρόμορφες ληκύθους, ἡ μία ἐκ τῶν 

ὁποίων φέρει παράσταση αὐλητῆ. Ἡ ἀνασκαφέας πιστεύει ὅτι ὁ τάφος αὐτός, ὁ ὁποῖος 

βρέθηκε ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς ὑστεροκλασσικῆς πόλεως, ἴσως εἶναι δυνατὸν νὰ ἑρμηνευθεῖ 

ὡς ἡρον ἀφηρωϊσμένου νεκροῦ1103. 

 Ἐπίσης, στὸ Ο.Σ. 655 ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀρχαίου Θεάτρου, μέσα σὲ στρώματα 

ὑστεροκλασσικῶν καὶ ἑλληνιστικῶν χρόνων, βρέθηκε εἰδώλιο καθημένου κοριτσιοῦ, τὸ 

ὁποίο φοράει ποδήρη χιτώνα. Εἶναι δυνατόν, κατὰ τὸν ἀνασκαφέα, νὰ συσχετιστεῖ μὲ τὴν 

λατρείαν τῆς Ἀρτέμιδος1104. 

 Μετὰ τὴν διάλυση τοῦ Κοινοῦ τῶν Εὐβοέων, (4ος π.Φ. αι.), ἡ Ἐρέτρια διετήρησε τὸν τύπο 

τῶν νομισμάτων τοῦ Κοινοῦ τῶν Εὐβοέων, ἐν ἡ Φαλκίδα ἔκοψε νομίσματα μὲ τὴν 

κεφαλὴν τῆς Ἥρας ἥ τῆς Νύμφης Χαλκίδος στὸν ἐμπροσθότυπο, καὶ στὸν ὀπισθότυπο τὸν 

ἀετό, σύμβολο τοῦ Διός, ποὺ ἔχει ἁρπάξει φίδι. Σὸν καιρὸ τῆς μακεδονικῆς κυριαρχίας 

κόβονται νομίσματα μὲ τὴν κεφαλὴ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου1105. 

 τοὺς ὑστεροκλασσικοὺς χρόνους χρησιμοποιοῦνται τὰ νέα νεκροταφεῖα, παρὰ τὴν  Δ. 

πύλη, ἑκατέρωθεν τῆς ὁδοῦ πρὸς Φαλκίδα καὶ Β αὐτῆς1106, καὶ παρὰ τὴν Α πύλην, 

ἑκατέρωθεν τῆς ὁδοῦ πρὸς Ἀμάρυνθο (θέση Ἀμπελῶνες) 1107. Πρόκειται περὶ λίθινων ἥ 

πήλινων λαρνάκων, κεραμοσκεπῶν καὶ λακκοειδῶν τάφων ποὺ περιεῖχαν ἀγγεία, 

(κύλικες, ἀρυβάλλους, ἀμφορεῖς, κανθάρους, ληκύθους, φιάλες), στλεγγίδες, κάτοπτρα, 

λαβίδες, και χρυσά κοσμήματα (περιδέραια, δακτυλίους, κουμπιά, ταινία μέρει παράσταση 

προτομῆς Ἀλεξάνδρου καὶ Νίκης 

                                                 
1099 Πετράκος (1961-2), σελ. 152∙ Σσιριβάκος-Λιάγκουρας (1967), σελ. 268-270∙ Daux (1967),  σελ. 942, ΑΑΑ, 2, 

1969, σελ. 409-416∙ Ἀνδρειωμένου (1971), σελ. 264-265∙ Ἀνδρειωμένου (1976), σελ. 131∙ Σουλούπα (1978), σελ. 

124-128∙ τῆς ἰδίας (1980), σελ. 222-229∙ Καλλιγᾶς (1983), σελ. 119-128∙ BCH 122, 2, 1998, σελ. 922∙ ἐφημ. «Τὰ 

Νέα», τῆς 13-3-96∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995), σελ. 311-314∙ BCH 120, 1996, σελ. 1299∙ ΑΔ 45, 1990, Φρον. 

σελ. 157-160∙ ἐφημ. «Τύπος», τῆς 26-11 καὶ 2-12-95∙ Ἀρχαιολογία 59, 1996, σελ. 103∙ BCH 108, 1984, σελ. 813∙ 

ΑΔ 30, 1975, Φρον. σελ. 155-164∙ ΑΔ 31. 1976, Φρον. σελ. 131-135∙ BCH 109, 1985, σελ. 832-833∙ AR 1984-5, σελ. 

14-15∙ Βlackman (2000-2001), σελ. 62-63∙ Χάλτη (2012), σελ. 55∙ Reber (2010), σελ. 121-126∙ Σheurillat καὶ ἄλλοι 

(2011), σελ. 135-142∙ Reber καὶ ἄλλοι (2012), σελ. 139-151∙ Reber καὶ ἄλλοι (2013), σελ. 90-100. 
1100 Σουλούπα (1979), σελ. 176 
1101 Ἀνδρειωμένου (1976)Α’, σελ. 131-133. 
1102 τῆς ἰδίας (1973-4), σελ. 473. 
1103 Σουλούπα (1978), σελ. 127-128. 
1104 Θέμελης (1969)Α’, σελ. 197. 
1105 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒI, σελ. 75-76∙ τῆς ἰδίας (1995)ΒII, σελ. 83-86∙ Barclay-Head (1963), σελ. XIV-

XIX. 
1106 Κουρουνιώτης (1898), σελ. 95-100∙ Παπαβασιλείου (1902), σελ. 63-65∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 95-97∙ 

Θέμελης (1977), σελ. 37∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α, σελ. 297∙ τῆς ἰδίας (1995)Α, σελ. 319 καὶ τῆς ἰδίας 

(1995)ΒΙΙ, σελ. 91-93. 
1107 Κουρουνιώτης (1898), σελ. 95-100∙ Παπαβασιλείου (1902), σελ. 65∙ Θρεψιάδης (1971), σελ. 38, απουνᾶ-

ακελλαράκη (1983), σελ. 141∙ τῆς ἰδίας (1984)Α, σελ. 118∙ Οἰκονομάκου (1986), σελ. 149-160∙ BCH 111, 1987, 

σελ. 562∙ BCH 113, 1989, σελ. 667∙ ΑΑΑ 18, 1985, σελ. 105-114∙ Σουλούπα (1980), σελ. 229-230∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1995), σελ 318 καὶ τῆς ἰδίας (1996), σελ. 301. 
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 Ὁ Κουρουνιώτης ἀνέσκαψε ἐπίσης κλασσικοὺς τάφους 4ου π.Φ. αι. παρὰ τὸ ΝΔ ἄκρο τῆς 

πόλεως, στὸ γεωμετρικὸ δηλαδὴ καὶ ἀρχαϊκὸ νεκροταφεῖο1108. 

 

Ε’ Ἑλληνιστικὴ Ἐρέτρια: 

α) Πρώιμη ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ (323 π.Φ. – 198π.Φ., δηλαδὴ καταστροφὴ τῆς Ἐρέτριας 

ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους). 

 Κατὰ τὰ τέλη τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα, ὁ γύρω στὸ 400 π.Φ. κατασκευασμένος ἐσωτερικὸς 

λιμένας τῆς πόλεως, λόγῳ θαλάσσιων ῥευμάτων, εἶχε προσχωθεῖ. Ἔκτοτε ἡ ἀκτογραμμὴ 

στὴν περιοχὴ αὐτὴ μετατοπίστηκε δυτικώτερα. Σὸν 3ο αἰώνα π.Φ. κατασκευάστηκαν οἱ δύο 

λιμενοβραχίονες, ὁ μεγάλος δυτικὸς καὶ ὁ ἀνατολικὸς στὸ Νησὶ τῶν Ὀνείρων.1109. τὰ τέλη 

τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα κτίστηκε τὸ Διατείχισμα, τεῖχος παράλληλο πρὸς τὸ Ν παράκτιο τεῖχος  

διερχόμενο 70μ. βορειότερα, τὸ ὁποῖο εἶχε λίθινα θεμέλια, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἔβαινε 

ὠμοπλινθοδομή. τὴν ἐσωτερικὴ παρειὰ ἔφερε κατὰ διαστήματα ἀντηρίδες, ἐπάνω στὶς 

ὁποῖες στηριζόταν τὸ ξύλινο πάτωμα τοῦ περιδρόμου1110. Σμήματα τοῦ τείχους τῆς 

ἀκροπόλεως χρονολογοῦνται ἐπίσης στὸν 3ον –2ον π.Φ. αἰώνα. 

τὸ αἴθριο τοῦ μουσείου, ἐπίσης, ἀνασκάφηκε τμῆμα τοῦ δυτικοῦ ὑστεροκλασσικοῦ 

τείχους, ὅπου κατὰ τὸν 3ον π.Φ. αἰώνα κατασκευάστηκε κυκλικῆς κατόψεως πύργος γιὰ 

προστασία τῆς πυλίδας ποὺ βρισκόταν ἐδῶ. Μεταγενεστέρως, πιθανώς τὸν 2ον π.Φ. αἰώνα 

κατασκευάστηκε ἄλλος πύργος γιὰ τὴν προστασία τῆς πυλίδος. τὴν πυλίδα αὐτὴν 

κατέληγε ὁδὸς ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὴν πόλη, ἑκατέρωθεν τῆς ὁποίας διαπιστώθηκε ἡ ὕπαρξη 

οἰκοδομημάτων ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς1111. 

  
Ἀριστερά: Ὁ σύγχρονος καὶ ὁ Δ ἑλληνιστικὸς λιμενοβραχίονας 80 ἑκ. ὑπὸ τὴν στἀθμη τῆς 

θάλασσας. (www.tourismpss.gr) Δεξιά: Ὁ ἑλληνιστικὸς λιμενοβραχίονας. Υωτογρ. 

τραβηγμένη ἀπὸ τὸ φερυμπότ. 

τὴν κορυφὴ τῆς ἀκροπόλεως, ὅπου εἶχαν βρεθεῖ ἀποθέτες ποὺ περιεῖχαν ΤΑΡ 

κεραμεικὴ (μικρογραφικὲς πρώιμες ἀρχαϊκὲς ὑδρίες, στάμνους μὲ ψηλὸ λαιμό, δύο 

ἐπίνητρα, θραύσματα ἀπὸ χάλκινα ἀντικείμενα, καθὼς καὶ δεκάδες σπεῖρες ἀπὸ ἀδράχτι 

καὶ ὑφαντικὰ βάρη), ἀνασκάφηκε στρῶμα καταστροφῆς ἑλληνιστικῶν χρόνων. Σὸ ἱερὸ 

κατὰ τὴν ΕΛ ἐποχὴ περιελάμβανε ἄνδηρο καὶ πλάτωμα ποὺ λαξεύτηκε στὸν φυσικὸ βράχο 

                                                 
1108 Κουρουνιώτης (1897), σελ. 21-23. 
1109 Auberson-Schefold (1973), σελ. 14-16∙ Καμπούρογλου (1989). 
1110 ἔ.ἀ., σελ. 167-168, 172-177∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 24-27∙ Πετράκος (1961-2), σελ. 152-153∙ 

Θέμελης (1969)Α’ σελ. 193-7, Ginouvès (1962), σελ. 185, AJA, 1891 πίν. ΦΙΦ, AR 1970-1, σελ. 6-7, Ἀνδρειωμένου 

(1973-4), σελ. 473-477, απουνᾶ-ακελλαράκη (1983), σελ. 142-143∙ τῆς ἰδίας (1988), σελ. 194-196. Περὶ τῶν 

τειχῶν τῆς Ἐρετρίας βλέπε σημ. 724, 731α καὶ 763, Georgiades (1905), σελ. 301, τοῦ ἰδίου (1907), σελ. 6, πιν. ΙΙΙ∙ 

Gerkan (1924), σελ. 11, πίν 1∙ Scranton (1941)∙ ΑΔ 1915, σελ. 115, Krause (1982)B’,  σελ. 137-144. 
1111 Θέμελης (1969)Γ’, σελ. 145∙ τοῦ ἰδίου (1969)Α’, σελ. 199-201 

http://www.tourismpss.gr/
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κατὰ τὸν 3ο π.Φ. αἰώνα1112. Σὸ ἱερὸ ἀναγνωρίστηκε μὲ ἀσφάλεια ὡς ἱερὸ τῆς Ἀθηνᾶς λόγῳ 

τῆς ἀνακάλυψης λιονταριοῦ ἀπὸ ἀσβεστόλιθο μὲ τὴν ἐπιγραφὴ ΑΘΕΝΑΙΗ σὲ κυπριο-

ἰωνικὸ ἀλφάβητο, ΤΑΡ ἐποχῆς. ύμφωνα μὲ τὰ εὑρήματα τῆς ἀνασκαφῆς τὸ ἱερὸ ἦταν σὲ 

χρήση ἀπὸ τὰ ΤΑΡ χρόνια μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 2ου αἰώνα π.Φ. Ἡ καταστροφή του μᾶλλον 

ὀφείλεται στὴν καταστροφὴ τῆς πόλεως ἀπὸ τὸν ῥωμαιοπεργαμηνὸ στόλο τὸ 198 π.Φ. 1113 

τὴν περιοχὴ τῆς Δ. Πύλης βρέθηκε κεραμεικὴ ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς1114 καὶ 

ἀνασκάφηκε ἑστία μὲ τεθραυσμένα ἀγαλμάτια ντυμένων κοριτσιῶν τέλους 4ου αἰώνα 

π.Φ.1115 τὴν περιοχὴ τῆς Δ. Πύλης, πλησίον Ἀνακτόρων Ι καὶ ΙΙ, ἀνάσκάφηκε πολυτελὴς 

οἰκία 4ου π.Φ. αἰώνα, ἡ ὁποία καταστράφηκε κατὰ τὸν Φρεμωνίδιο πόλεμο (267-261 π.Φ.) καὶ 

ἀνοικοδομήθηκε. Καταστράφηκε ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίων τὸ 198 π.Φ. καὶ κατόπιν ξανακτίσθηκε. 

Σὸ θέατρο ἐπίσης παρουσιάζει μία φάση ἐπισκευῶν τοῦ 300 π.Φ. 1116 

Ἐπὶ τῆς Α κλιτύος τῆς ἀκροπόλεως ἔχει ἀνασκαφεῖ στρῶμα καταστροφῆς 3ου π.Φ. 

αἰώνα1117. Ἡ ὁδὸς ποὺ διέσχιζε τὴν πόλη καὶ συνέδεε τὴν Δ μὲ τὴν Α πύλη ἐξακολούθησε νὰ 

χρησιμοποιεῖται καὶ κατὰ τὴν περίοδο ποὺ ἐξετάζουμε1118. Ἐπὶ τῆς Ν κλιτύος τῆς 

ἀκροπόλεως, βρέθηκε ναΐσκος στὸν ὁποῖο ὁδηγεῖ κλίμακα, μέσα στὸν ὁποῖο ὑπάρχει διπλὸ 

βάθρο, ἀποτελούμενο δηλαδὴ ἀπὸ δύο βάσεις ἀγαλμάτων ποὺ σχηματίζουν τόξο. Μέσα 

στὸ κτίριο βρέθηκε ἐπίσης ἐνεπίγραφη βάση μὲ ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ στὴν Κόρη (Παυσὼ 

Κόρῃ) μαζὶ μὲ ἕνα πήλινο εἰδώλιο γυναικείας μορφῆς ποὺ κρατάει χοιρίδιο καὶ καὶ 

ἀνασκάφηκε ἀποθέτης ποὺ περιεῖχε μεγάλο ἀριθμὸ πήλινων εἰδωλίων 3ου π.Φ. αἰώνα. Σὸ 

ἱερὸ ταυτίζεται μὲ τὸ Θεσμοφόριο τῆς Ἐρέτριας, τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε κατὰ τὸν 4ο π.Φ. αἰώνα 

καὶ λειτουργοῦσε ὅλην τὴν ΕΛ ἐποχή. Μὲ τὸ ἱερὸ συνδέεται ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ 4ου αἰώνα π.Φ. 

ἡγεμόνη Δήμητρι, ἡ ὁποία βρέθηκε 120μ. περίπου ΒΑ τοῦ Θεσμοφορίου καὶ ἡ πληροφορία 

τοῦ Πλουτάρχου1119 ὅτι κατὰ τὰ Θεσμοφόρια στὴν Ἐρέτρια ἔψηναν τὰ κρέατα τῶν 

θυσιαζόμενων ζῳων στὸν ἥλιο. 

Κεραμεικὴ ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς καὶ γυναικεῖα εἰδώλια 3ου π.Φ. βρέθηκαν ἐντός τοῦ 

τεμένους θήλειας θεότητας, ἴσως τῆς Ἀρτέμιδος Ὀλυμπίας, ἥ τῆς Δήμητρος καὶ Κόρης, ΝΑ 

τοῦ Θεσμοφορίου1120. Σὸ ἱερό, μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ 198 π.Φ. ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους, δὲν 

ἀνακατεσκευάστηκε. Θεωρεῖται ὅτι τὸ ἱερὸ τῆς Ἴσιδος, πλησίον τῆς ΝΑ γωνίας τῆς 

ὀχυρώσεως, ἦταν ὁ διάδοχος τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ. 

Δ τῆς Οἰκίας μὲ τὰ Μωσαϊκὰ καὶ κοντὰ σὲ αὐτήν, ἀνασκάφηκε ἐργαστηριακὸς χῶρος 

ἑλληνιστικῶν καὶ ῥωμαϊκῶν χρόνων1121. Ἡ Οἰκία μὲ τὰ Μωσαϊκὰ καταστράφηκε γύρω στὸ 

                                                 
1112 BCH 120, 3, 1996, σελ. 1926. Βλέπε ἐπίσης BCH 118, 1994, σελ. 785. 
1113 Müller (1995), σελ. 320∙ ΑntK, 38, 1995, σελ. 108-119∙ AntK, 39, 1996, σελ. 107-111 καὶ BCH 120, 3, 1996, σελ. 

1296∙ Ηuber (2010), σελ. 260-263. 
1114 Metzger (1967), σελ. 285-7. 
1115 Kahil (1968), σελ. 239. 
1116 Fachard-Χάλτη (2010), σελ. 187-191. 
1117 BCH 120, 3, 1996, σελ. 1296∙ Antk, 36,2,1993, σελ. 132-136, πίν. 33∙ BCH 117, 1993, σελ. 876∙ Κουρουνιώτης 

(1911), σελ. 33-34∙ AR 1996-97,  σελ. 54-55. 
1118 Κουρουνιώτης (1900), σελ. 53-56∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 147-148∙ Antk 12, 1969, σελ. 72∙ Descoeudres 

(1967), σελ. 278-283∙ τοῦ ἰδίου, (1968), σελ. 239-242. Descoeudres (1967), σελ. 278. 
1119 Πλούταρχος, Αἴτια Ῥωμαϊκὰ καὶ ἑλληνικά, (263d–304f): Διὰ τί τοῖς θεσμοφορίοις αἱ τῶν Ἐρετριέων γυναῖκες 

οὐ πρὸς πῦρ ἀλλὰ πρὸς ἥλιον ὀπτῶσι τὰ κρέα;  ὅτι ταῖς αἰχμαλώτοις, ἃς ἦγεν ἐκ Τροίας Ἀγαμέμνων, ἐνταῦθα 

συνέβη θεσμοφόρια θύειν, πλοῦ δὲ φανέντος ἐξαίφνης, ἀνήχθησαν ἀτελῆ τὴν θυσίαν καταλιποῦσαι. 
1120 Κουρουνιώτης (1900) σελ. 53-56∙ τοῦ ἰδίου (1911), σελ. 35∙ τοῦ ἰδίου (1910), σελ. 269∙ IG XII, 9, 258∙ Δαβαρας 

(1965) σελ. 257∙ Πετράκος (1961-2), σελ. 145∙ Auberson-Schefold (1973)  σελ. 138-139∙ Gruben (1966), σελ. 187 

καὶ ἑξῆς∙ Metzger (1985)∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 37-38∙ Baumer (2010), σελ. 264-269. 
1121 Schmid (1997), AR 1996-7, σελ. 54-55∙ Schmid (2000), σελ. 122-127. 

http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/wsearch?wtitle=0007+084&uid=0&GreekFont=Unicode&GreekInputFont=Unicode&SpecialChars=render&maxhits=5&context=3&mode=c_search
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270 π.Φ. ἀπὸ φωτιά, ὅπως καὶ ἡ ὑστεροκλασσικὴ οἰκία νοτίως αὐτῆς. Ἡ καταστροφὴ 

συνδέεται μὲ τὰ γεγονότα τοῦ Φρεμωνιδίου πολέμου (267-261 π.Φ.). Ἐπὶ τῶν ἐρειπίων της 

κατὰ τὸν 3ον – 2ον αἰώνα π.Φ. κτίστηκε μία φτωχικὴ οἰκία, ἡ ὁποία καταστράφηκε ἀπὸ τοὺς 

Ῥωμαίων τὸ 198 π.Φ. 1122 

Ν  τῆς Οἰκίας μὲ τὰ Μωσαϊκὰ ἀνασκάφηκε ἡ συνέχεια τῆς ὁδοῦ ποὺ ὁδηγοῦσε ἀπὸ 

τὸ Γυμνάσιο καὶ τὸ πιθανῶς παρακείμενο τάδιο στὸ ἱερὸ τοῦ Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνος, 

τὴν κρήνη τὴν ἀγορὰ καὶ τὸν λιμένα. Κάτω ἀπὸ τὸ ὁδόστρωμα ἀνασκάφηκε ὁ ἀγωγὸς ποὺ 

τροφοδοτοῦσε μὲ νερὸ τὴν κρήνην1123. τὸ κέντρο τῆς διασταυρώσεως αὐτῆς μὲ ἄλλη ὁδὸ 

ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ Δυσμάς, βρέθηκαν τὰ θεμέλια θόλου ὑστεροκλασσικῶν ἥ ἑλληνιστικῶν 

χρόνων1124. χετίζεται μὲ τὴν λατρεία τοῦ Ἡρακλῆ. 

Σὰ ὑστεροκλασσικὰ οἰκοδομήματα ποὺ βρέθηκαν ἑκατέρωθεν τῆς κεντρικῆς ὁδοῦ 

ἐπιβίωσαν μέχρι τὰ μέσα τοῦ 3ου π.Φ. αι, ὁπότε καταστράφηκαν βιαίως ἀπὸ φωτιά. Ἡ 

καταστροφὴ αὐτὴ σχετίζεται μὲ τὰ γεγονότα τοῦ Φρεμωνίδειου πολέμου. Μετὰ τὸ 250 π.Φ. 

ὁρισμένα ἀπὸ αὐτὰ ἐγκαταλείπονται, ὅπως ἡ ΒΑ οἰκία μὲ τὸν ὑπόγειον θάλαμον. Σὰ 

ὑπόλοιπα ἐπισκευάζονται καὶ ξανακατοικοῦνται μέχρι τὸ 198 π.Φ., ὁπότε ὅλη ἡ πόλη 

καταστρέφεται ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους. Μέσα σὲ ἀποθέτη τῆς ἀνασκαφῆς βρέθησαν ἔργα 

γλυπτικῆς β’ ἡμίσεως 4ου π.Φ. αἰώνα. 1125 

Ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνος ἕως τὴν β’ καταστροφὴ τῆς Ἐρέτριας ἀπὸ τοὺς 

Ῥωμαίους γύρω στὸ 88-86 π.Φ. τὸ τέμενος τοῦ Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνος ἦταν τόπος πρὸς 

ἵδρυση ψηφισμάτων τοῦ Δήμου τῶν Ἐρετριέων. Εἶναι ἐντυπωσιακὸ ὅτι, ἐν ἔχει διαρπαγεῖ 

τὸ 95% τοὐλάχιστον τῆς ἀνωδομῆς τοῦ ναοῦ, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὅτι καταστράφηκε τὸ 198 

π.Φ. καὶ δὲν ἀνοικοδομήθηκε, σὲ ὁρισμένα μάλιστα σημεῖα μέχρι καὶ οἱ λίθοι τῶν θεμελίων 

ἔχουν διαρπαγεῖ, σώζονται πολλὲς ψηφισματικὲς στῆλαι, ἐκ τῶν ὁποίων ἀρκετὲς βρέθηκαν 

στὸ τόπο ἱδρύσεώς τους1126. 

Ἡ Κωνσταντίνου κατὰ τὶς ἀνασκαφὲς τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας (1952-1956) 

ἀνέσκαψε λείψανα ἀγγειοπλαστικῶν καὶ κοροπλαστικῶν ἐργαστηρίων, πιθανῶς καὶ 

ἐργαστηρίων ζωγραφικῆς μαρμάρινων στηλῶν καὶ μεταλλοτεχνίας, τὰ ὁποῖα 

χρονολογοῦνται στὸν 4ον – 3ον αἰώνα π.Φ. 1127 Σὸ ἱερό, ὅπως εἴπαμε, καταστράφηκε τὸ 198 

π.Φ. ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους. 

τὴν ἀγορὰ τῆς πόλεως βρέθηκαν βάθρα ἀγαλμάτων μπροστὰ ἀπὸ τὴν πρόσοψη 

τῆς Β. στοᾶς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ βάθρο τοῦ ἔφιππου ἀνδριάντα τοῦ ἱερομνήμονα 

                                                 
1122 Ducrey  (1977),σελ. 102-3∙ τοῦ ἰδίου (1979), σελ. 3-13, πίν. 1-4∙ τοῦ ἰδίου (1981), σελ. 86∙ τοῦ ἰδίου 

(1985)∙ Ducrey-Reber-Charon-Huber  (1991)∙ Ducrey-Metzger-Reber (1993)∙ Ducrey καὶ ἄλλοι (2004), 

σελ. 206-211∙ Reber (2010), σελ. 121-126 καὶ Ducrey (2010), σελ. 128-138. 
1123 Κωνσταντίνου (1952), σελ. 130∙ τῆς ἰδίας (1955), σελ. 130∙ τῆς ἰδίας (1956), σελ. 105-109∙ Auberson-Schefold 

(1973), σελ. 161-162∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995) ΒΙΙ, σελ. 52∙ Θέμελης (1969)Β’, σελ. 409 καὶ ἑξῆς, εἰκ. 1. 

Βλέπε ἐπίσης: Θέμελης (1974), σελ. 34-46, πίν. 12-28∙ Ἔργον ΑΕ 1974, σελ. 17-24∙ 
1124 Θέμελης (1982), σελ. 163-180, πίν. 102-118∙ Ἔργον ΑΕ 1982, σελ. 36-37∙ Θέμελης (1984-5), σελ. 353-361∙ 

απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 44. 
1125 Πρόκειται γιὰ ἀγαλμάτιο Ἀσκληπιοῦ, ναΐσκο Κυβέλης, κορμό Ἡρακλῆ ὁ ὁποῖος σχετίζεται μὲ τὸ κυκλικὸ 

κτίσμα στὴν διασταύρωση τῶν ἀρχαίων ὁδῶν, καὶ σύμπλεγμα Ἀφροδίτης-Ἔρωτος. Βλέπε σχετικὰ μὲ αὐτά: 

Θέμελης (1978), σελ. 18-33∙ Ἔργον 1978, σελ. 4-9. 
1126 ταυρόπουλος (1895), σελ. 155-157∙ ΑΕ 1890, σελ. 195-803∙ ΑΕ 1887, σελ. 77-82∙ ΑΕ 1892, σελ. 119-160∙ Ἀθηνᾶ 

Ε’ 1893, σελ. 346-347∙ BCH II, 1878, σελ. 277∙ Δελτίον Αρχαιολογικόν 1889, σελ. 103-4∙ ΑΕ 1872∙ ΑΕ 1853∙ 

Κουρουνιώτης (1899)Α’, σελ. 16 καὶ 34-36∙ τοῦ ἰδίου (1900), σελ. 53-56∙ τοῦ ἰδίου (1911), σελ. 1-35∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 96-98∙ Verdan (1999), σελ. 123-125∙ Verdan (2010), σελ. 238-247. 
1127 Κωνσταντίνου (1952), σελ. 153-163∙ τῆς ἰδίας (1955), σελ. 125-131∙ τῆς ἰδίας (1956), σελ. 105-109∙ Ἔργον 1956, 

σελ. 37-41. 
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Αἰσχύλου Ἀντανδρίδου, πολιτικοῦ ἀντιπάλου τοῦ Μενεδήμου. Ἦταν ἔργο τοῦ 

Σεισικράτους καὶ χρονολογεῖται στὰ τέλη τοῦ 4ου – α’ ἥμισυ τοῦ 3ου π.Φ. αἰώνα. τὸν 3ον π.Φ. 

αἰώνα χρονολογεῖται καὶ ἡ γ’ φάση τῆς Θόλου1128 ὲ νεότερες ἀνασκαφὲς ἦλθαν στὸ 

φῶς βάσεις τῆς ξύλινης περίστασης τῆς β΄φάσης τῆς θόλου, βάσεις ἀγαλμάτων καὶ 

ἀποθέτης. Μέσα στὸν ἀποθέτη βρέθηκαν 200 περίπου εἰδώλια γυναικείων μορφῶν,  

τὰ ὁποῖα ὁμοιάζουν μὲ ἐκεῖνα ἀπὸ τοὺς ἀποθέτες τοῦ Θεσμοφορίου καὶ ἐκείνου ποὺ 

ἀνασκάφηκε στὴν Ἀμάρυνθο. Σὸ κτίριο συνδέεται, κατὰ τοὺς ἀνασκαφεῖς μὲ 

λατρεία θήλειας θεότητας, ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ Ἄρτεμις, ἱερὸ τῆς ὁποίας 

πρέπει νὰ ὑπῆρχε κατὰ τὸν Kneopfler κοντὰ στὸ ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος 

Δαφνηφόρου1129. 

τὸν 3ον π.Φ. αἰώνα χρονολογεῖται ἡ α’ φάση τῶν «Λουτρῶν παρὰ τὸν λιμένα». 

Πρόκειται γιὰ λουτρικὸ συγκρότημα ποὺ ἴσως ἀνῆκε σὲ γυμνάσιο. Καταστράφηκαν τὸ 198 

π.Φ. ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους1130. Ἀποθέτης κεραμεικῆς χρονολογούμενος περὶ τὸ  300 π.Φ. 

βρέθηκε κοντὰ στὰ λουτρά1131. Κοντὰ στὸ σύγχρονο λιμάνι, παρὰ τὴν ἀκτή, βρέθηκε τοῖχος 

οἰκοδομήματος 4ου π.Φ. αἰώνα ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ ἀρχαῖο λιμένα, καὶ λείψανα 

ἑλληνιστικῶν κτιρίων1132. τὴν ἴδια περιοχὴ ἀνασκάφηκε ἐργαστήριο ἐπεξεργασίας 

γυαλιοῦ1133, καὶ βρέθηκε ὅρος ἱεροῦ τοῦ ἥρωος Ναυστόλου1134. 

                                                 
1128 Πετράκος (1961-2), σελ. 148-151, σημ. 774∙ Θέμελης (1969)Α’, σελ. 201∙ IG XII, 9, 192∙ Auberson-Schefold 

(1973), σελ. 163-166∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995) ΒΙΙ, σελ. 46-47. 
1129 Κnoepfler (2008), σελ. 166-171∙ Κnoepfler (2010): Knoepfler, D., Δύο μεγάλες ἐρετριακὲς ἑορτές: τὰ 

Ἀρτεμίσια καὶ τὰ Διονύσια, Ἐρέτρια: ματιὲς σὲ μία ἀρχαία πόλη, Ἀθήνα 2010, σελ. 276-283∙ βλ. 

καὶ τὰ ὑπόλοιπα σχετικὰ ἄρθρα τοῦ συγγραφέα. Ἐπίσης ἀναφορὰ στό: Χάλτη (2010), σελ. 284-285. 
1130 Κουρουνιώτης (1900), σελ. 53-56∙ Πετράκος (1961-2), σελ. 147∙ ΠΑΕ 1916, σελ. 48∙ Ginouves, Balaneutike∙ 

Auberson-Schefold (1973), σελ. 167-171∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 45-46. 
1131 ΑΔ 33, 1978, Μελέται, σελ. 198-239∙ BCH 1971, σελ. 1010∙ BCH 109, 1985, σελ. 833∙ Les Dossiers, Histoire et 

Archeologie, Dijon, Mάιος 1985, ἀρ. 94. 
1132 απουνᾶ-ακελλαράκη (1996), σελ. 303-4∙ Βlackman (2000-2001), σελ. 62-63. 
1133 Kahil (1965, σελ. 281 καὶ εξῆς. 
1134 Κουρουνιώτης (1911), σελ. 36-37. 
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Ἐρέτρια: πολιτικὸ κέντρο: ἑλληνιστικὴ περίοδος. 
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τὴν πρώιμη ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ (γ’ τρίτον 4ου π.Φ. αἰώνα) χρονολογεῖται καὶ ἡ α’ 

φάση τοῦ ἱεροῦ τῆς Ἴσιδος, τὸ Ἱσεῖον, παρὰ τὴν ΝΑ γωνία τῆς ὀχυρώσεως. Πρόκειται γιὰ 

ἁπλὸ οἶκο μὲ πρόδομο δίστυλον ἐν παραστάσι. Βωμὸς καὶ βόθρος ἀνασκάφηκαν στὴν Α 

πλευρά του, ἐν τὸν ναὸ περιέβαλλαν στοὲς ἀπὸ Βορρᾶ, Δυσμὰς καὶ Νότο. Περίφημα 

ψηφιδωτὰ (βοτσαλωτὰ) δάπεδα κοσμοῦσαν τὰ δάπεδα τοῦ ἱεροῦ. Κοντὰ ἀνασκάφηκε 

κτίριο ποὺ ἀνῆκε στὸ ἱερό. Σὸ ἱερὸ καταστράφηκε τὸ 198 π.Φ. ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους1135. 

 

 
Η α’ φάση τῶν «Λουτρῶν παρὰ τὸν λιμένα». 

 

Καθ’ ὅλην τὴν ἔκταση τῆς πρώιμης ἑλληνιστικῆς Ἐρέτριας ἀνασκάφηκαν οἰκίες καὶ 

πολυτελεῖς οἰκίες ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς μὲ ἀνδρῶνες ποὺ διέθεταν ψηφιδωτὰ δάπεδα, 

περίστυλα αἴθρια καὶ βοηθητικοὺς χώρους1136. Ἀνασκάφηκαν, ἐπίσης, πολλὰ στρώματα τῆς 

ἴδιας ἐποχῆς, τὰ ὁποῖα περιεῖχαν κεραμεικὴ καὶ λείψανα κτιρίων ἀδιάγνωστου 

                                                 
1135 Παπαδάκις (1915), σελ. 115-190∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 185-192, BCH 98, 1974, 691, απουνᾶ-

ακελλαράκη (1984), σελ. 116-117∙ τῆς ἰδίας (1995)ΒΙΙ, σελ. 44-45∙ Bignasca (2010), σελ. 270-273∙ Χάλτη (2010), 

σελ. 274-275. 
1136 Πετράκος (1961-2) σελ. 152∙ Καθημερινή, 22-1-1963∙ AR 1962-3, σελ. 22∙ Verdelis (1966), σελ. 218-227∙ 

Σσιριβάκος-Λιάγκουρας (1967), σελ. 265-270∙ BCH 1967, σελ. 942∙ ΑΑΑ, τ. 3, 1970, σελ. 35-37∙ BCH 97, 1970, 

σελ. 366∙ ΑΑΑ, 5, 1972, σελ. 224-227∙ Λιάγκουρας (1968), σελ. 230∙ Dunant (1968), σελ. 237-239∙ AR 1968-9, σελ. 

8∙ Θέμελης (1969), σελ. 189-199∙ τοῦ ἰδίου (1970), σελ. 250-255∙ Ἀνδρειωμένου (1971), σελ. 264-5∙ AR 1971-2, 

σελ. 7∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 142-148∙ Ἀνδρειωμένου (1976), σελ. 131∙ Σουλούπα (1978), σελ. 124-127∙ 

τῆς ἰδίας (1979), σελ. 175-181∙ τῆς ἰδίας (1980), σελ. 226-229∙ Καλλιγᾶς (1983), σελ. 118∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1983), σελ. 143-149∙ τῆς ἰδίας (1984), σελ. 117-118∙ BCH 108, 1984, σελ. 813∙ ΑR 1984-5, σελ. 14-

15∙ BCH 110, 1986, σελ. 733-4∙ BCH 112, 1988, σελ. 671∙ BCH 114, 1990 σελ. 809∙ BCH 116, 1992, σελ. 925∙ BCH 

120, 3, 1996, σελ. 1296∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1994), σελ. 297∙ BCH 122, 2, 1998, σελ. 922∙ BCH 124, 2, 2000, 

σελ. 966∙ AR 1998-9, σελ. 61∙ AR 1999-2000, σελ. 60-62∙ AR 2000-2001, σελ. 63∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995), 

σελ. 312∙ τῆς ἰδίας (1996), σελ. 304∙ Βlackman (2000-2001), σελ. 62-63∙ Χάλτη (2012), σελ. 55∙ Reber (2010), σελ. 

121-126∙ Σheurillat καὶ ἄλλοι (2011), σελ. 135-142∙ Reber καὶ ἄλλοι (2012), σελ. 139-151∙ Reber καὶ ἄλλοι (2013), 

σελ. 90-100. 



 188 

χαρακτήρα1137. Μία κλασσικὴ οἰκία κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ μετατράπηκε σὲ κεραμεικὸ 

ἐργαστήριο1138. Σὸ σύμπλεγμα δωματίων στὰ Ν τῆς ἀνασκαφῆς Θέμελη ποὺ ἔβλεπε πρὸς 

τὸν ἀρχαῖο δρόμο θὰ μποροῦσε νὰ ἑρμηνευθεῖ καὶ ὡς ἐργαστήρια ἥ μαγαζιά1139. 

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν μεταξὺ ἄλλων ἑπτὰ εἰδώλια τέλους 3ου – ἀρχῶν 2ου π.Φ. 

αι1140 καὶ τρεῖς ἐνεπίγραφες βάσεις ἀγαλμάτων διακεκριμένων πολιτῶν τῆς Ἐρέτριας, 

χρονολογούμενες περὶ τὸ 300 π.Φ. 1141 τὴν Ἐρέτρια ἔχει βρεθεῖ νομισματικὸς θησαυρός, 

ὁποῖος εἶχε ἀποκρυβεῖ κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ περίοδο, καὶ συγκεκριμένα στὸ διάστημα 270-

260 π.Φ. 1142. Ἡ ἀπόκρυψη συνδέεται μὲ τὰ γεγονότα τοῦ Φρεμωνιδίου πολέμου (267-261 

π.Φ.). 

Ἀποθέτης μικροῦ ἱεροῦ 4ου π.Φ. αἰώνα ἔχει ἐπίσης ἀνασκαφεῖ στὸ Β. τμῆμα τῆς 

κλασσικῆς πόλεως. Ἐντὸς αὐτοῦ βρέθηκαν δέκα περίπου εἰδώλια ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν. Ὁ 

ἀνασκαφέας ἀποδίδει τὸν ἀποθέτη σὲ ἱερὸ θήλειας θεότητας, κατὰ πᾶσαν πιθανότητα τῆς 

Ἀρτέμιδος1143. 

Κατὰ τοὺς πρώιμους ἑλληνιστικοὺς χρόνους χρησιμοποιοῦνται οἱ νεκροπόλεις τῆς 

ὑστεροκλασσικῆς ἐποχῆς ποὺ βρίσκονται παρὰ τὴν δυτικὴ1144 καὶ τὴν ἀνατολικὴ πύλην1145. 

Ἐπιτύμβιες στῆλες ἔχουν βρεθεῖ ὅμως καὶ στὴν περιοχὴ τῆς ΝΔ νεκροπόλεως1146. 

 

β) Ὕστερη ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ (198 π.Φ. – 68 π.Φ.). 

Σὸ 198 π.Φ ἡ Ἐρέτρια καταστράφηκε ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίων. Λίγα χρόνια ἀργότερα ὅμως 

ἡ ῥωμαϊκὴ σύγκλητος τὴν κήρυξε ἀνεξάρτητη. Ἡ περίοδος ποὺ ἐξετάζουμε διήρκεσε ἀπὸ 

τὸ 198 π.Φ. μέχρι τὸ 87 π.Φ., ὁπότε καταστράφηκε πάλι ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίων, ἐπειδὴ μαζὶ τὶς 

ἄλλες εὐβοϊκὲς πόλεις συντάχθηκε μὲ τὸν βασιλιὰ τοῦ Πόντου Μιθριδάτη στὸν πόλεμο 

ἐναντίον τῶν Ῥωμαίων.  

Σὴν ἐποχὴ αὐτὴ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἐπισκευάστηκε1147. Σὴν θέση τῆς γέφυρας τῆς 

Δ. Πύλης κατέλαβε θολωτὴ δίοδος, ἐν μεγάλος προμαχώνας ἄρχισε νὰ κατασκευάζεται 

                                                 
1137 Kahil (1965), σελ. 281-284∙ Verdelis (1966), σελ. 218-227∙ Metzger (1966), σελ. 214-218∙ Σσιριβάκος-Λιάγκουρας 

(1967), σελ. 265-270∙ Descoeudres (1967), 278-283∙ τοῦ ἰδίου (1968), σελ. 239-242∙ Λιάγκουρας (1968), σελ. 227-

233∙ Θέμελης (1969), σελ. 197∙ Metzger (1969)∙ AR 1968-9, σελ. 8∙ Ἀνδρειωμένου (1971), σελ. 260-266∙ τῆς ἰδίας 

(1973-4), σελ. 463-468 καὶ 473∙ Φωρέμης (1973), 301-302, Ἀνδρειωμένου (1975)Α’, σελ. 159, 161-164∙ άμψων 

(1975), σελ. 155∙ Ἀνδρειωμένου (1975)Β’, σελ. 207-208∙ BCH 99, 1975, σελ. 91-6∙ BCH 101, 1977, σελ. 629-630∙ 

Ἀνδρειωμένου (1976) Α’, σελ. 131-3∙ BCH 101, 1977, σελ. 629, 631-2∙ Σουλούπα (1978), σελ. 124-8∙ τῆς ἰδίας 

(1979), σελ. 176-177 καὶ 180∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 200∙ BCH 1981, 105, σελ. 847-850∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1983), σελ. 143, 146-148∙ Καλλιγᾶς (1983), σελ. 117-8∙ Metzger (!984-5), σελ. 221-252∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(1988), σελ. 196∙ τῆς ἰδίας (1990), σελ. 157∙ τῆς ἰδίας (1994)Α’, σελ. 296∙ τῆς ἰδίας (1996), σελ. 301. 
1138 Δαβάρας (1965), σελ. 259-261. Βλέπε ἐπίσης AR 1964-5, σελ. 18 καὶ Καθημερινὴ τῆς 9ης-8-1964 
1139 Morgan (2008-2009), σελ. 49-51∙ Μulliez (2009-2010), σελ. 88-90. 
1140 Hutton (1899), σελ. 25-44. 
1141 Knoepfler (1977), σελ. 297-312. 
1142 Σουλούπα (1980), σελ. 229∙ Καλλιγᾶς (1983), σελ. 106-136∙ Καραμεσίνη-Οἰκονομίδου (1983) σελ. 137-147. Γιὰ 

τὰ νομίσματα ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς ποὺ βρέθηκαν στὴν Ἐρέτρια βλέπε: Βρανόπουλος (1995), σελ. 191-8∙ 

απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 74-76∙ τῆς ἰδίας (1995)ΒΙΙ, σελ. 83,  86,καθὼς ἐπίσης καὶ Barclay-Head 

(1963), σελ. ΦΙV-XIX. 
1143 Θέμελης (1969)Α’, σελ. 197. 
1144 Παπαβασιλείου (1907) σελ. 114-117∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 201∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)Βιι σελ. 91-93.  
1145 Κουρουνιώτης (1898), σελ. 95-100∙ Σουλούπα (1980), σελ. 229-230∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1983), σελ. 141∙ 

τῆς ἰδίας (1984), σελ. 118∙ Οἰκονομάκου (1986) σελ. 149-160∙ BCH 111, 1987, σελ. 562∙ BCH 113, 1989, σελ. 667. 
1146 Κουρουνιώτης (1899), σελ. 145-148∙ τοῦ ἰδίου (1911), σελ. 37. 
1147 χετικὰ μὲ τὸ τεῖχος καὶ τὸ διατείχισμα τῆς πόλεως βλέπε: απουνᾶ-ακελλαράκη (1996) σελ. 300-301∙ 

Θέμελης (1969)Α’, σελ. 199-201∙ τοῦ ἰδίου (1969)Γ’, σελ. 145. 
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μπροστὰ ἀπὸ αὐτήν, ὁ ὁποῖος ἔμεινε ἡμιτελής. Ὅταν καταστράφηκε ἐκ νέου ἡ πόλη του 87 

π.Φ., ἡ  ἀνωδομὴ τοῦ δυτικοῦ τείχους ἀπὸ ὠμοπλίνθους κατέρρευσε σιγὰ-σιγά, μὲ 

ἀποτέλεσμα νὰ γεμίσει μὲ χῶμα ἀπὸ τὶς διαλυμένες ὠμοπλίνθους ἡ κοίτη τοῦ ποταμοῦ. 

Ἀποτέλεσμα τοῦ γεγονότος αὐτοῦ ἦταν νὰ μετατοπισθεῖ ἔκτοτε δυτικοτερα, ὅπου κεῖται 

καὶ σήμερα1148. 

Κατὰ τοὺς ὕστερους ἑλληνιστικοὺς χρόνους ἡ πολυτελὴς οἰκία παρὰ τὴν Δυτικὴ 

πύλη (Ἀνάκτορο Ι) ξανακτίστηκε ἐπάνω στοὺς ἴδιους τοιχοβάτες, καὶ Ν αὐτῆς κτίστηκε 

ἄλλη μία οἰκία1149. τὸν 2ο π.Φ. αἰώνα χρονολογεῖται καὶ ἡ τελευταία φάση τοῦ ἱεροῦ τοῦ 

Ἐνυαλίου τὸ ὁποῖο βρίσκεται νοτίως τοῦ συγκροτήματος1150. Σὴν ἴδια ἐποχὴ ἐπισκευάστηκε 

τὸ θέατρο καὶ κατασκευάστηκε νέα σκηνὴ δωρικοῦ ῥυθμοῦ1151 Σότε ἀνακατασκευάστηκε τὸ 

Ἄνω Γυμνάσιο καὶ προστέθηκε κυκλικῆς κατόψεως θολωτὴ αἴθουσα ἐφιδρώσεως1152. Σὸ 

Θεσμοφόριον ἐπὶ τῆς ΝΔ κλιτύος τῆς ἀκροπόλεως ἀνακαινίστηκε, προστέθηκαν 

βοηθητικοὶ χῶροι καὶ διαμορφώθηκε ἡ πλατεῖα1153. 

τοὺς χρόνους αὐτοὺς χρονολογεῖται ἡ δεξαμενὴ στὴν Α κλιτὺ τῆς ἀκροπόλεως1154 

καὶ ὁ ἐργαστηριακὸς χῶρος ΝΑ τοῦ Ἄνω Γυμνασίου. τὸν χῶρον μεταξὺ τοῦ 

                                                 
1148 Κουρουνιώτης (1897), σελ. 21-23∙ τοῦ ἰδίου (1899), σελ. 35-36∙ τοῦ ἰδίου (1900), σελ. 53-56∙ Schefold (1965. σελ. 

263-268 καὶ 273-280∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 75-94, 211, 217. Ἐπίσης απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)Βιι, 

σελ. 27-29.  
1149 Reber (1998), σελ. 25-89, ὅπου καὶ παλαιότερη βιβλιογραφία. 
1150 χετικὰ μὲ τὴν τοπογραφία της πόλεως βλ. Πετράκος (1961-2), σελ. 153∙ Auberson (1965), σελ. 270, σχ. 7∙ 

Θέμελης (1969) Γ’, σελ. 176-178∙ Καλλιγᾶς (1983) σελ. 119∙ Auberson-Schefold (1973), απουνᾶ-ακελαράκη 

(1995) ΒΙΙ’. 
1151 χετικὰ μὲ τὸ θέατρο βλέπε: Fossum (1891), σελ. 236-246 καὶ 253-266∙ Brownson (1891), σελ. 266-280∙ Pickard 

(1891), σελ. 371-389∙ AJA 1894, σελ. 1, 139-143∙ Capps (1894), σελ. 338-346, 417, 420∙ τοῦ ἰδίου (1895), σελ. 326-

338∙ AJA 1896, σελ. 417-420∙ τοῦ ἰδίου (1895) σελ. 326-338∙ AJA 1896, σελ. 317-331∙ Herrman (1896), σελ. 205-317∙ 

AJA 1898, σελ. 187 καὶ ἑξῆς∙ Fossum (1898) σελ. 194∙ Dοrpfeld-Reison Das griechische Thater, σελ. 112-117∙ 

Fiechter, Antike griechische Theaterbanten, Das Theater in Eretria (1937)∙ Anti, C.,  Teatri greci arcaici, σελ. 128-130∙ 

Dilke (1948), σελ. 158-160∙ τοῦ ἰδίου (1950), σελ. 34-35∙ Πετράκος (1961), σελ. 147∙ Schefold (1966), σελ. 110 καὶ 

ἑξῆς∙ Auberson- Schefold (1973), σελ. 62-69, 210-211∙ Θεμέλης (1969)Γ, σελ. 143∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 197∙ 

Μπούρας (1991), σελ. 330, 337∙ BSA 105, 1981, σελ. 847∙ Antk 24, 1981, σελ. 70-87∙ Μαστραπᾶς (1994), σελ. 147∙ 

απουνᾶ-ακελλαράκη (1995), σελ. 34-36 καὶ 45∙ BCH 122, 2, 1998, σελ. 924∙ Schmid (1997), σελ. 104-108∙ Isler 

(1998), σελ. 95∙ ΑR 1998-9, σελ. 58-61∙ Isler (1999), σελ. 116-118∙, IG XII, ἀρ. 273-275∙ Busing (1970), 37-15 καὶ 

Fachard-Χάλτη (2010), σελ. 187-191. 
1152 Auberson-Schefold (1973), σελ. 216, Κουρουνιώτης (1976), σελ. 30∙ τοῦ ἰδίου (1917)Α, σελ. 16 καὶ ἑξῆς∙ τοῦ 

ἰδίου (1917)Β, σελ. 238 καὶ ἑξῆς∙ Δαβάρας (1965), σελ. 259-261∙ Σσιριβάκος-Λιάγκουρας (1967), σελ. 265-270∙ 

Daux (1967), σελ. 942∙ Λιάγκουρας (1968), σελ. 227-230∙ AR 1968-9, σελ. 8∙ Ἀνδρειωμένου (1973-4), σελ. 463-5∙ 

τῆς ἰδίας (1975), σελ. 207-8∙ Antk 24, 1981, σελ. 70-87∙ BCH 105, 1981, σελ. 847 καὶ 850∙ BCH 106, 1982, σελ. 593 

καὶ 597∙ AR 1984-5, σελ. 14-15∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1990), σελ. 157∙ BCH 1203, 1996, σελ. 1296∙ ΑΔ 45, 

1990, Φρον., σελ. 157-160∙ Καλλιγᾶς (1983), σελ. 119-128∙ Richardson (1896), σελ. 152 καὶ 165∙ Hermance (1890)∙ 

Delorme (1960)∙ Πετράκος (1961-2), σελ. 147∙ Dunant (1965), σελ. 284-285∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 130-

137∙ Ginouves (1962), σελ. 177 καὶ ἑξῆς, σελ. 204 καὶ ἑξῆς, σελ. 433∙ Schefold (1966), σελ. 112 καὶ ἑξῆς∙ 

Θέμελης (1969)Α’ σελ. 200∙ BCH 118, 1994, σελ. 786∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995) ΒΙΙ, σελ. 37-39∙ Mango 

(1994), σελ. 100-104, πίν. 24∙ της ιδίας (1995), σελ. 120-135, πίν. 32, 1-4∙ AR 1996-7,  σελ. 54-55∙ BCH 120, 3, 1996, 

σελ. 1297∙ IG XII, 9, 282∙ Μüller (1995), σελ. 320. Γιὰ νεότερες ἀνασκαφὲς βλέπε: Mango  (1994), σελ. 100-

104, πίν. 24∙ τῆς ἰδίας (1995), σελ. 120-125, πίν. 32, 1-4∙ τῆς ἰδίας (2010), σελ. 176-181. 
1153 Κουρουνιώτης (1900) σελ. 53-56∙ τοῦ ἰδίου (1911), σελ. 35∙ τοῦ ἰδίου (1910), σελ. 269∙ IG XII, 9, 258∙ Δαβαρας 

(1965) σελ. 257∙ Πετράκος (1961-2), σελ. 145∙ Auberson-Schefold (1973)  σελ. 138-139∙ Gruben (1966), σελ. 187 

καὶ ἑξῆς∙ Metzger (1985)∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 37-38∙ Baumer (2010), σελ. 264-269. 
1154 BCH 120, 3, 1996, σελ. 1926∙ BCH 118, 1994, σελ. 785. 
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ἐργαστηριακοῦ χώρου καὶ τοῦ Ἄνω Γυμνασίου τοποθετεῖται τὸ στάδιο τῆς πόλεως1155. 

Ἀρχιτεκτονικὸ μέλος ἀπὸ κάποιο κτίριο τοῦ σταδίου βρέθηκε στὴν ἀνασκαφὴ Θέμελη, Ν. 

τῆς οἰκίας μὲ τὰ Μωσαϊκά1156. Ἐκεῖ βρέθηκε καὶ ἐπιγραφὴ ποὺ μνημονεύει γυμνασίαρχο. 

Φρονολογεῖται στὸν 2ο – 1ον π.Φ. αἰ. καὶ θεωρεῖται ὅτι προέρχεται ἀπὸ τὸ παρακείμενο 

Γυμνάσιο1157. 

 
Tὸ Ἄνω γυμνάσιον. Ἀναπαράσταση. (neaeretrias.blogspot.com) 

Ἐπάνω στὰ ἐρείπια τῆς φτωχῆς κατασκευῆς οἰκίας, ἡ ὁποία κατὰ τὸν 3ο αἰώνα π.Φ. 

εἶχε διαδεχθεῖ τὴν πολυτελῆ Οἰκία μὲ τὰ Μωσαϊκὰ καὶ καταστράφηκε τὸ 198 π.Φ. ἀπὸ τοὺς 

Ρωμαίους, κατασκευάστηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 1ου π.Φ. αἰώνα ἕνας μνημειακὸς ταφικὸς 

περίβολος ποὺ περιέκλειε δύο τάφους. Πρόκειται γιὰ τάφὲς ἐπιφανῶν προσώπων σὲ 

σαρκοφάγους, στὴν διασταύρωση τῶν δύο βασικῶν ὁδικῶν ἀξόνων τῆς πόλεως1158. 

Μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ 198 π.Φ. κάποια ἀπὸ τὰ πρώιμα ἑλληνιστικὰ κτίρια τῆς 

ἀνασκαφῆς Θέμελη Ν. τῆς Οἰκίας μὲ τὰ Μωσαϊκὰ ἐγκαταλείφθηκαν, ἐν τὸ κεντρικὸ 

ἐπισκευάστηκε καὶ ἐπαναχρησιμοποιήθηκε κατὰ τὸν 2ο καὶ 1ο αἰώνα π.Φ. Σὸ 87 π.Φ. 

καταστράφηκε ἐκ νέου ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους1159. Σὸ 198 π.Φ. καταστράφηκε καὶ ὁ ναὸς τοῦ 

Δαφνηφόρου Ἀπόλλωνος καὶ δὲν ἐπισκευάστηκε ξανά. Μέχρὶ τὸ 87 π.Φ. ἡ λατρεία 

συνεχίστηκε στὸ ἱερό. Ἐκεῖ βρέθηκε τμῆμα κορυφῆς βάθρου μὲ ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ 

ἱέρειας τῆς Ἀθηνᾶς1160. τοὺς ὑστεροελληνιστικοὺς χρόνους χρονολογεῖται καὶ ἡ τελευταία 

φάση τῆς Θόλου τῆς ἀγορᾶς. Καὶ αὐτὴ καταστράφηκε τὸ 87 π.Φ. ἀπὸ τοὺς Ρωμαίων καὶ δὲν 

ἐπανωκοδομήθη1161. 

τὴν ἴδια ἐποχὴ ἀνήκει καὶ ἡ τελευταία φάση τῶν Λουτρῶν παρὰ τὸν Λιμένα. Μετὰ 

τὴν καταστροφὴ τοῦ 198 π.Φ. ἀνοικοδομήθηκαν καὶ προστέθηκαν δύο κυκλικῆς κατόψεως 

                                                 
1155 Mango  (1994), σελ. 100-104, πίν. 24∙ τῆς ἰδίας (1995), σελ. 120-125, πίν. 32, 1-4∙ τῆς ἰδίας (2010), σελ. 

176-181. 
1156 Θέμελης (1975), σελ. 36-48, πίνακες 15-35∙ τοῦ ιδίου (1977), σελ. 32-37. 
1157 Knoephler (1969), σελ. 87, εἰκ. 1∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 9 καὶ 205-206∙ Θέμελης (1969)Β’, σελ. 411, εἰκ 

1∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)Βιι, σελ. 26∙ Θέμελης (1976), σελ. 69-87, πίν. 34-55∙ AR 1976-77, σελ. 16-17∙ 

BCH 105, 1981, σελ. 845-6∙ Ἔργον 1976, σελ. 14-25. 
1158 Ducrey  (1977),σελ. 102-3∙ τοῦ ἰδίου (1979), σελ. 3-13, πίν. 1-4∙ τοῦ ἰδίου (1981), σελ. 86∙ τοῦ ἰδίου 

(1985)∙ Ducrey-Reber-Charon-Huber  (1991)∙ Ducrey-Metzger-Reber (1993)∙ Ducrey καὶ ἄλλοι (2004), 

σελ. 206-211∙ Reber (2010), σελ. 121-126 καὶ Ducrey (2010), σελ. 128-138. 
1159 Κουρουνιώτης (1911), σελ. 36∙ σχετικὰ μὲ τὴν λατρεία τῆς Ἀθηνᾶς στὴν Ἐρέτρια Ἀθηνά, Ε’, 394, 4. Ἐπίσης: 

Verdan (1999), σελ. 123-125 καὶ Verdan (2010), σελ. 238-247. 
1160 Κουρουνιώτης (1911), σελ. 36∙ σχετικὰ μὲ τὴν λατρεία τῆς Ἀθηνᾶς στὴν Ἐρέτρια Ἀθηνά, Ε’, 394, 4. 
1161 Κnoepfler (2008), σελ. 166-171∙ Κnoepfler (2010): Knoepfler, D., Δύο μεγάλες ἐρετριακὲς ἑορτές: τὰ 

Ἀρτεμίσια καὶ τὰ Διονύσια, Ἐρέτρια: ματιὲς σὲ μία ἀρχαία πόλη, Ἀθήνα 2010, σελ. 276-283∙ βλ. 

καὶ τὰ ὑπόλοιπα σχετικὰ ἄρθρα τοῦ συγγραφέα. Ἐπίσης ἀναφορὰ στό: Χάλτη (2010), σελ. 284-285. 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=E4tnLwRrHmNvrM&tbnid=Td-UfDKmkhp4HM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fneaeretrias.blogspot.com%2F2013_11_01_archive.html&ei=-hYSU6qZEIfItQaV5YDYCg&bvm=bv.62286460,d.Yms&psig=AFQjCNFLLch7vVU-MftC8u-eOajU_zss9A&ust=1393780736003417
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θολωτὲς αἴθουσες, προοριζόμενες γιὰ θερμὰ λουτρὰ (caldarium) 1162. Σὸ ἱερὸ τῆς Ἴσιδος 

ἐπίσης ἐπανακατασκευάστηκε μετὰ τὸ 198 π.Φ., μὲ ὁρισμένες τροποποιήσεις στὸ σχέδιό 

του1163. Ἐπανακαταστράφηκε τὸ 87 π.Φ. καὶ ἐγκαταλείφθηκε. 

Σο ἴδιο συνέβη καὶ μὲ τὸ λεγόμενο Κάτω Γυμνάσιο. Καταστράφηκε τὸ 198 π.Φ. καὶ 

ἀνοικοδομήθηκε. Κατὰ τὴν φάση αὐτὴν προστέθηκε στὴν Α. πλευρὰ του συγκρότημα 

βοηθητικῶν χώρων1164. Πολλὲς ἐπίσης ἀπὸ τὶς οἰκίες καὶ ἄλλα κτίρια τῆς υστεροκλασσικῆς 

και πρώιμης ἑλληνιστικῆς Ἐρέτριας μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ 198 π.Φ. 

ἀνοικοδομήθηκαν1165. Νομίσματα ὑστεροελληνιστικῆς ἐποχῆς βρέθηκαν σὲ διάφορα 

σημεῖα τῆς πόλεως1166. Κατὰ τὴν περίοδον αὐτὴ ἐξακολουθούν νὰ χρησιμοποιοῦνται τὸ 

δυτικὸ καὶ τὸ ἀνατολικὸ νεκροταφείο1167. 

 

Σ’ : Πρώιμη ῥωμαϊκὴ Ἐρέτρια. 

Ἡ θέση τοῦ ἄστεως τῆς Ἐρέτριας συνέχισε νὰ κατοικεῖται καὶ μετὰ τὴν καταστροφὴ 

τοῦ 87 π.Φ., μέχρι τὸν 4ον μ.Φ. αι. (ὕστεροι ῥωμαϊκοὶ χρόνοι). τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἀνήκει ἡ 

τελευταία φάση τοῦ ἐργαστηριακοῦ χώρου Δ τῆς Οἰκίας μὲ τὰ Μωσαϊκά, καθὼς ἐπίσης καὶ 

ὁ ναΐσκος τοῦ Αὐγούστου καὶ τῆς Ρώμης, τὸ εβαστεῖο τῆς Ἐρέτριας, Α τοῦ ἐργαστηριακοῦ 

χώρου. Ὁ ναΐσκος περιεῖχε τὰ ἀγάλματα τῶν μελῶν τῆς αὐτοκρατορικῆς οἰκογένειας1168. 

τὸ θέατρο ἀφαιρέθηκαν οἱ προεδρίες καὶ προστέθηκε ἕνα κιγκλίδωμα ἥ στηθαῖο γιὰ τὴν 

μετατροπή του σὲ ἀρένα1169. 

Κατὰ τὸν  1ο μ.Φ. αἰώνα, στὸν χῶρον τῆς Οἰκίας μὲ τὰ Μωσαϊκά, λειτουργοῦσε 

κάποιο ἐργαστήριο1170. τὴν ἀνασκαφὴ Θέμελη, Ν. τῆς Οἰκίας μὲ τὰ Μωσαϊκά, 

ἀνασκάφηκαν δύο δημόσια κτίρια ρωμαϊκῶν χρόνων. Σὸ δυτικότερο ἑρμηνεύεται ὡς 

περίβολος τεμένους μὲ πρόπυλο, ἐνῳ τὸ ἀνατολικότερο ὡς στοά. ὲ οἰκόπεδο ἀμέσως Α 

καὶ πλησίον τῆς ἀγορᾶς ἀποκαλύφθηκαν δύο τάφοι 1ου αἰώνα π.Φ. -1ου αἰώνα μ.Φ., ἑνὸς 

παιδιοῦ καὶ ἑνὸς ἐφήβου1171, ποὺ μαρτυροῦν, ἀφ’ ἑνὸς τὴν κατοίκηση τῆς Ἐρέτριας μετὰ τὴν 

καταστροφὴ ἀπὸ τὸν ύλλα, ἀφ’ ἑτέρου τὴν κατάλυση τοῦ ἀστικοῦ χώρου, ὅπως αὐτὸς εἶχε 

διαμορφωθεῖ ἐπὶ αἰῶνες, καὶ τὴν ἐκ νέου ὀργάνωσή του ἐπάνω ἀπὸ τὸ στρῶμα 

καταστροφῆς τοῦ 88-86 π.Φ. Πρόκειται γιὰ τὴν τελευταία σημαντικὴ φάση τοῦ οἰκισμοῦ ὁ 

                                                 
1162 Κουρουνιώτης (1900), σελ. 53-56∙ Πετράκος (1961-2), σελ. 147∙ ΠΑΕ 1916, σελ. 48∙ Ginouves, Balaneutike∙ 

Auberson-Schefold (1973), σελ. 167-171∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 45-46. 
1163 Παπαδάκις (1915), σελ. 115-190∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 185-192, BCH 98, 1974, 691, απουνᾶ-

ακελλαράκη (1984), σελ. 116-117∙ τῆς ἰδίας (1995)ΒΙΙ, σελ. 44-45∙ Bignasca (2010), σελ. 270-273∙ Χάλτη (2010), 

σελ. 274-275. 
1164 Κουρουνιώτης (1917), σελ. 238-9∙ ΠΑΕ 1917, σελ. 17∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 193-196∙ Πετράκος (1961-

2), σελ. 145, σχ. 3∙ τοῦ ἰδίου (1968), σελ. 100, πιν. 46β΄-δ΄∙ Robert (1969), 450∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, 

σελ. 45. 
1165 Ἀνδρειωμένου (1973-4), σελ. 468∙ Θέμελης (1969) Α’, σελ. 198∙ Σουλούπα (1979), σελ. 176∙ Σheurillat καὶ ἄλλοι 

(2011), σελ. 135-142∙ Reber καὶ ἄλλοι (2012), σελ. 139-151∙ Reber καὶ ἄλλοι (2013), σελ. 90-100. 
1166 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)Βι, σελ. 74-75∙ Barclay-Head (1963).  
1167 Ἀνδρειωμένου (1968)Β’, σελ. 140-1 καὶ Duboson (2010), σελ. 286-289. 
1168 Schmid  (1996), σελ. 309-310∙ τοῦ ἰδίου (1997), σελ. 104-108∙ τοῦ ἰδίου (2000), σελ. 122-127, πίν. 22-23∙ τοῦ ἰδίου 

(2001), σελ. 80-83, πίν.27∙ τοῦ ἰδίου  (2001)A΄, σελ. 113-142. 
1169 Fachard-Χάλτη (2010), σελ. 187-191. 
1170 Ducrey  (1977),σελ. 102-3∙ τοῦ ἰδίου (1979), σελ. 3-13, πίν. 1-4∙ τοῦ ἰδίου (1981), σελ. 86∙ τοῦ ἰδίου 

(1985)∙ Ducrey-Reber-Charon-Huber  (1991)∙ Ducrey-Metzger-Reber (1993)∙ Ducrey καὶ ἄλλοι (2004), 

σελ. 206-211∙ Reber (2010), σελ. 121-126 καὶ Ducrey (2010), σελ. 128-138. 
1171 Χάλτη (1997), σελ. 402-403. 
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ὁποῖος ἐξακολουθεῖ νὰ κατοικεῖται σὲ κάποιο βαθμό, ἀλλὰ στὰ μέσα τοῦ 4ου μ.Φ. αἰώνα 

ἐγκαταλείπεται1172. 

 

Δ32α’: Ἐρέτρια: Βουδόχιον ἢ Βουδόχη.  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Εἶναι τὸ ὕψωμα Β τῆς ἀκροπόλεως τῆς Ἐρέτριας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴν κορυφὴ τοῦ ὑψώματος ἔχουν ἐπισημανθεῖ δύο 

ὁμόκεντροι κυκλικοὶ περίβολοι ποὺ ἀποτελοῦσαν ἴσως ὀχυρώσεις ἀρχαϊκῆς ἥ κλασσικῆς 

ἐποχῆς ἐπὶ τοῦ Βουδοχίου, σὲ ὑψόμετρο 770 μ. 1173. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἂν εἶναι σωστὴ ἡ χρονολόγηση, πρόκειται πιθανῶς γιὰ φρούριο 

τῆς ἐρετρικῆς χώρας ΑΡ καὶ ΚΛ χρόνων, τὸ ὁποῖο κατόπτευε τὸ δυτικὸ τμῆμα της μέχρι 

περίπου τὰ σύνορα μὲ τὴν χαλκιδικὴ χώρα καὶ τὸ ἀνατολικὸ τμῆμα μέχρι τὸ ερβούνι- 

ἀρχαῖο Κοτύλαιο. Ὁ δῆμος Βούδιον ἥ Βούδιοι (ἐπιγρ. βουδιόθεν) πρέπει νὰ βρισκόταν στοὺς 

πρόποδες τοῦ ὑψώματος, στὴν λεκάνη ἀνάμεσα σὲ αὐτὸ καὶ τὴν ἀκρόπολη τῆς Ἐρέτριας. 

 

Δ32βΙ: Ἐρέτρια: Ὄλυμπος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: τὸ ὄρος εὐβοϊκὸς Ὄλυμπος ποὺ κεῖται Β-ΒΑ τῆς Ἐρέτριας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκαν ἀποσπασματικῶς σωζόμενες στῆλες καὶ ἄλλα 

εὑρήματα, τὰ ὁποῖα ὑποδεικνύουν τὴν ὕπαρξη ἱεροῦ τοῦ Ὀλυμπίου Διός. τὸ ὄρος ἴσως 

βρισκόταν ἱερὸ τῆς Ἀρτέμιδος Ὀλυμπίας, σύμφωνα μὲ ἐπιγραφὴ ποὺ βρέθηκε στὴν 

Ἐρέτρια. Ἐδῶ, ἐπίσης, βρέθηκαν ἑλληνιστικὰ νομίσματα1174. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὄρος ποὺ εἶναι τμῆμα τοῦ τόξου ποὺ ἀποτελεῖ τὸ φυσικὸ ὅριου 

μὲ τὴν Β κείμενη περιοχὴ ΠΔΔ΄. Θέση πιθανῶς τοῦ ἱεροῦ τοῦ Διὸς καὶ τῆς Ἀρτέμιδος 

Ὀλυμπίας. 

 

Δ32β’ΙΙ: Ἐρέτρια: Ἀσπρόχωμα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση ἐπὶ τοῦ εὐβοϊκοῦ Ὀλύμπου, ΒΑ τῆς Ἐρέτριας. ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ 

εὑρήματα: Ἔχουν ἐντοπισθεῖ πέντε θέσεις σιδηρομεταλλεύματος, μεταλλευτικὲς στοὲς καὶ 

λείψανα ἑλληνιστικοῦ κτιρίου1175. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση μεταλλείου ποὺ ἦταν πιθανῶς σὲ χρήση κατὰ τὴν ΕΛ 

ἐποχή, ἅν τὰ λείψανα τοῦ κτιρίου σχετίζονται πραγματικὰ μὲ τὸ μεταλλεῖο. 

 

Δ32γ’: Ἐρέτρια: Ἁγ. Κυριακή: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἐξωκκλήσιο κείμενο ΒΔ τῆς Ἐρέτριας στοὺς πρόποδες τοῦ Βουδοχίου 

(ἥ Βουδόχης). 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ὑπάρχει σύγχρονη ἀγροικία, ὅπου ἔχουν ἐντοιχισθεῖ 

κλασσικὲς ἐνεπίγραφες ἐπιτύμβιες στῆλες. Κατὰ τὴν ἄνοδο πρὸς τὴν ἀγροικία διακρίνεται 

κυκλώπιο τεῖχος. Ὁ λόφος ἔχει διαμορφωθεῖ γιὰ ἄμυνα, καὶ περιβάλλεται ἀπὸ 

ἀναλημματικοὺς τοίχους ποὺ χρονολογοῦνται περὶ τὸ 400 π.Φ. 1176 

                                                 
1172 Schmid  (1996), σελ. 309-310∙ τοῦ ἰδίου (1997), σελ. 104-108∙ τοῦ ἰδίου (2000), σελ. 122-127, πίν. 22-23∙ τοῦ ἰδίου 

(2001), σελ. 80-83, πίν.27∙ τοῦ ἰδίου  (2001)A΄, σελ. 113-142. 
1173 άμψων (1975)Α’, σελ. 153-4∙ AR 1983-4, σελ. 18∙ BCH 108, 1984, σελ. 812∙ άμψων (1984-5), σελ. 367∙ κούρας 

(2003), σελ. 41-42. 
1174 ΑΔ 22, 1967, Μελ. , σελ. 6∙ AR 1967-8, σελ. 12. 
1175 ΑΑΧ 1, 1986, σελ. 85-92∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 11 καὶ σημ. 1∙ AR 1999-2000, σελ. 62∙ BCH 111, 1987, σελ. 

562. 
1176 Auberson-Schefold (1973), σελ. 203. 
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πιθανὴ θέση ὀχυρωμένης κώμης κλασσικῶν χρόνων τῆς 

ἐρετρικῆς ἐπικράτειας σὲ κοντινὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ ἄστυ. 

 

 
Ἐρέτρια: πολιτικὸ κέντρο: ῥωμαϊκὴ ἐποχή. 

 

Δ32δ’: Ἐρέτρια: Σούμπα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λόφος ΒΔ τῆς Ἐρέτριας, 500 μ. περίπου ἀπὸ τὸ ΤΚΛ τεῖχος. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα:Ἐντὸς αὐτοῦ ὑπάρχει μονοθάλαμος καμαροσκεπῆς θολωτὸς 

τάφος μακεδονικοῦ τύπου τοῦ τελευταίου τετάρτου τοῦ 4ου π.Φ. αἰ. Σὸ τάφο καλύπτει 

τεχνητὸς τύμβος, ἡ καὶ σήμερα ἔτσι ἀποκαλούμενη Σούμπα. τὴν κορυφὴ τοῦ τύμβου 

κατασκευή ἀπὸ ὠμοπλίνθους θὰ ἐχρησίμευε ὡς βάση μνημειακοῦ ταφικοῦ σήματος. 

Διαθέτει δρόμο ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει τὴν πρόσβαση ἀπὸ τὰ ἀνατολικά. Ὁ ταφικὸς θάλαμος 

ἐσωτερικὰ ἔφερε λευκὸ ἐπίχρισμα, ἐπάνω στὸ ὁποῖο ἦταν ζωγραφισμένες πολύχρωμες 

ταινίες καὶ στεφάνια. Μέσα στὸν ταφικὸ θάλαμο ὁ ὁποῖος ἀπομιμεῖται αἴθουσα 

συμποσίων, ἦταν τοποθετημένες πέντε μαρμάρινες ἀπομιμήσεις ἐπίπλων (δύο θρόνοι, δύο 

κλίνες καὶ μία λάρνακα). τὶς κοιλότητες ἐπάνω στὰ ἔπιπλα εἶχε τοποθετηθεῖ ἡ τέφρα ἔξι 

ἀνδρῶν καὶ τεσσάρων γυναικῶν κατὰ τὸ διάστημα ἀπὸ τὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 4ου μέχρι 

τὶς ἀρχὲς τοῦ 2ου αἰώνα π.Φ. Ὁ τάφος ἀνακαλύφθηκε καὶ συλήθηκε ἀπὸ ντόπιους 

τυμβωρύχους στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰ., ἀλλὰ ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ κτερίσματα ἐντοπίστηκαν καὶ 

μποροῦμε νὰ ἔχουμε κάποια εἰκόνα ἀπὸ τὰ πρακτικὰ τῆς δίκης τῶν ἀρχαιοκαπήλων καὶ τὶς 

πρώτες ἀνασκαφὲς στὸν χῶρο. 1177ύμφωνα μὲ αὐτά, ὁ τάφος περιεῖχε πάνω ἀπὸ ἑκατὸ 

ἀντικείμενα, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἐξαιρετικῆς ποιότητας χρυσᾶ κοσμήματα, πήλινα εἰδώλια 

ἐρώτων ποὺ πετοῦν, τὰ ὁποῖα κρέμονταν ἀπὸ τὴν ὀροφή1178, καὶ πήλινο εἰδώλιο στὸν τύπο 

τῆς ταναγραίας, χάλκινες ὑδρίες μᾶλλον τεφροδόχες καὶ πῶμα πυξίδας Δυτικῆς κλιτύος. 

 Ν τοῦ μακεδονικοῦ τάφου ἀνασκάφηκαν δέκα τάφοι ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς (ὀκτὼ 

κεραμοσκεπεῖς καλυβῖτες, ἕνας κεραμοσκεπὴς ποὺ καλυπτόταν ἀπὸ ἐπίπεδη πλάκα καὶ 

ἕνας κιβωτιόσχημος). 1179 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἡ διάρκεια χρήσης τοῦ τάφου συμπίπτει μὲ τὴν ἐγκατάσταση 

μακεδονικῆς φρουρᾶς στὴν στὴν Ἐρέτρια (τελευταῖο τέταρτο 4ου π.Φ. αἰώνα) καὶ τὴν 

παραμονή της μέχρι τὴν καταστροφὴ τῆς πόλεως ἀπὸ τὸν Υλαμινῖνο τὸ 198 π.Φ. Ἂν οἱ ΕΛ 

τάφοι ποὺ βρέθηκαν Ν αὐτοῦ ἀνήκουν στὸ ἴδιο νεκροταφεῖο, τότε πιθανῶς σὲ αὐτὸ 

θάβονταν οἱ Μακεδόνες ποὺ ἦταν ἐγκατεστημένοι στὴν πόλη, καὶ ἡ διαφορὰ κατασκευῆς 

δηλώνει τὴν κοινωνικὴ διαστρωμάτωση μεταξὺ αὐτῶν. 

 

Δ32ε’: Ἐρέτρια: Ἁγ. Παρασκευή: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση 1χλμ. περίπου Α τῆς ἀρχαίας πόλεως. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀνασκάφηκε νεκροταφεῖο βυζαντινῶν χρόνων. τὴν 

κατασκευὴ τῶν τάφων καὶ τῶν ταφικῶν περιβόλων ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ἀρχαίο 

ἀρχιτεκτονικὸ υλικὸ καὶ ἐπιτύμβιες στῆλες1180. 

 Ἐδῶ βρέθηκε μολύβδινο σταθμίο ποὺ φέρει ἀνάγλυφα κοσμήματα καὶ ἐπιγραφὴ ὑπὸ 

μορφὴν συμπιλήματος, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀναγνωσθεῖ ὡς «Ἀρτέμιδι» ἥ «Ἀρτέμιδος» 1181. Ἐδῶ 

φαίνεται ὅτι βρέθηκε καὶ ἕνα ἄλλο παρόμοιο σταθμίο καὶ ἕνας μαρμάρινος ὀμφαλὸς ἀπὸ 

τὸν Κουρουνιώτη τὸ 19001182. Ὁ Θέμελης τὸ 1969 ἐντόπισε ἐδῶ συσσωρευμένα 

ἀρχιτεκτονικὰ μέλη, λιθοπλίνθους καὶ τμῆμα στήλης μὲ τὴν ἐπιγραφή Θ+ΕΨ, καθὼς καὶ 

                                                 
1177 Κουρουνιώτης (1897), σελ. 21-23∙ τοῦ ἰδίου (1899), σελ. 221-234∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 197-200∙ 

Πετράκος (1961-2), σελ. 147∙ Vollmoeller, K., AM. 26 1901, σελ. 333∙ Richter (1966), σελ. 27, εἰκ. 116∙ Huguenot, 

(2008). 
1178 Ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὸ ἀποτύπωμα τοῦ νήματος στὸν γύψο τῆς ὀπῆς γιὰ τὴν ἔξοδο τῶν ὑδρατμῶν κατὰ 

τὴν ὄπτηση. 
1179 Ἀνδρειωμένου (1973-74), σελ. 478∙ BCH 104 1980, σελ. 659∙απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 194. 
1180 απουνᾶ-ακελλαράκη (1993), σελ. 194. 
1181 Θέμελης (1969)Γ’, σελ. 147 καὶ 166-170. 
1182 Κουρουνιώτης (1900), σελ. 20. 
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θεμέλια ἀρχαίων κτιρίων. Περισυνέλεξε κάποια κλασσικὰ καὶ ἑλληνιστικὰ ὄστρακα. 

διετύπωσε τὴν ὑπόθεση ὅτι τὰ λείψανα τῶν ἀρχαίων κτιρίων ποὺ ἐνετόπισε ἀνῆκαν ἴσως 

σὲ στοές, γυμνάσια, παλαίστρες, θεηκολεώνα, ὅπως συμβαίνει στὸ ἱερὸ τῆς Βραυρωνίας 

Ἀρτέμιδος, ταυτίζοντας τὸν χῶρο μὲ τὸ ἱερὸ τῆς Ἀμαρυσίας Ἀρτέμιδος1183. Ἔγινε ἀνασκαφὴ 

συστηματικὴ ὅμως στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ἡ ὁποία ἀποκάλυψε τὸ ΠΒ 

νεκροταφεῖο, ὄχι ὅμως θεμελιώσεις ἀρχαίων κτιρίων, ὅπως αὐτὰ ποὺ ὑπέθεσε ὁ Θέμελης. 

Νεότερη ἔρευνα σὲ διπλανὰ οἰκόπεδα ἴσως πράγματι ἀποκαλύψει τὴν θέση ἀρχαίου ἱεροῦ 

τῆς Ἀρτέμιδος, ἀφοῦ ἡ σιμπηληματικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ σταθμίου δὲν ἀφήνει περιθώρια 

ἀμφισβήτησης. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὁ Θέμελης τὸ 1969 διετύπωσε τὴν ὑπόθεση ὅτι τὰ λείψανα τῶν 

ἀρχαίων κτιρίων ποὺ ἐνετόπισε ἀνῆκαν ἴσως σὲ στοές, γυμνάσια, παλαίστρες, 

θεηκολεώνα, ὅπως συμβαίνει στὸ ἱερὸ τῆς Βραυρωνίας Ἀρτέμιδος, ταυτίζοντας τὸν χῶρο 

μὲ τὸ ἱερὸ τῆς Ἀμαρυσίας Ἀρτέμιδος1184. Ἔγινε ἀνασκαφὴ συστηματικὴ ὅμως στὶς ἀρχὲς τῆς 

δεκαετίας τοῦ 1990, ἡ ὁποία ἀποκάλυψε τὸ ΠΒ νεκροταφεῖο, ὄχι  ὅμως θεμελιώσεις 

ἀρχαίων κτιρίων, ὅπως αὐτὰ ποὺ ὑπέθεσε ὁ Θέμελης. Νεότερη ἔρευνα σὲ διπλανὰ 

οἰκόπεδα ἴσως πράγματι ἀποκαλύψει τὴν θέση ἀρχαίου ἱεροῦ τῆς Ἀρτέμιδος, ἀφοῦ ἡ 

σιμπηληματικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ σταθμίου δὲν ἀφήνει περιθώρια ἀμφισβήτησης, ὄχι ὅμως τῆς 

Ἀμαρυσίας Ἀρτέμιδος. Καὶ τοῦτο διότι τὸ πλῆθος τῶν ἀναθηματικῶν στηλῶν στὴν 

Ἄμαρυσία Ἄρτεμη, τὴν Λητὼ καὶ τὸν Ἀπόλλωνα ποὺ βρέθηκαν μέσα καὶ γύρω ἀπὸ τὶς 

ἐκκλησίες τοῦ λόφου Παλαιοεκκλησιὲς τῆς Ἀμαρύνθου δὲν ἀφήνει περιθώρια 

ἀμφισβήτησης, οὔτε γιὰ τὸ ποῦ ἦταν ἡ ἀρχαία Ἀμάρυνθος, οὔτε γιὰ τὸ ποῦ βρισκόταν τὸ 

ἱερὸ τῆς Ἀρτέμιδος Ἀμαρυσίας1185. Ἡ εὕρεση ἀρχαίας ἐπιτύμβιας στήλης ἴσως μαρτυρεῖ τὴν 

θέση νεκροταφείου κοντινῆς κώμης τῆς Ἐρετρικῆς, ἥ ἴσως μέχρι ἐδῶ ἔφτανε τὸ ἀνατολικὸ 

νεκροταφεῖο τῆς ἴδιας τῆς Ἐρέτριας. 

 

Δ32στ’: Ἐρέτρια: Κοτρώνι ή Καστράκι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ὁ ἀσβεστολιθικός λόφος 3 χλμ Α. τῆς ’Ερέτριας. Πλησίον βρίσκεται 

τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Δημητρίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἔχουν ἐντοιχισθεῖ 

ἐνεπίγραφες ἐπιτύμβιες στῆλες. Μονοπάτι κοντὰ στὸ ἐκκλησάκι ὁδηγεῖ σὲ ἄνδηρο, ὅπου 

ὑπάρχουν ἴχνη τάφων καὶ λαξευμένη στὸν βράχο δεξαμενή. τὴν παρυφὴ τοῦ ἀνδήρου 

ἔχει διαπιστωθεῖ, ὅτι ἀρχαῖο οἰκοδομικὸ ὑλικὸ ἔχει ἐντοιχισθεῖ σὲ ἐγκαταλελειμένες 

σύγχρονες ἀγροικίες. Οἱ Auberson-Schefold ἔχουν τοποθετήσει ἐδῶ τὸν οἰκιστοκὸ πυρήνα 

κάποιου δήμου τῆς ἐρετρικῆς. 1186 

 τὴν ἴδια περιοχὴ ὑπάρχει θολωτὸς μακεδονικὸς τάφος. Πεντακόσια μέτρα Β. αὐτοῦ 

ἀνασκάφηκε ἀρχαῖος τάφος, ὅπου βρέθηκαν ἑλληνιστικὰ ὄστρακα. Ἡ περιοχὴ εἶναι 

διάσπαρτη ἀπὸ πώρινα μέλη, τάφους, τμήματα ἐπιτυμβίων στηλῶν καὶ ἑλληνιστικὰ 

                                                 
1183 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 95-96∙ τῆς ἰδίας (1992)Β’, σελ. 235-263∙ AR 1989-90, σελ. 41-42∙ AR 

1993-94, σελ. 35∙ ΑΔ, τ. 42, 1987, Β΄ Φρον., σελ. 213∙ AR 1995-96, σελ.21∙ ΑΔ, τ. 44,1989, Φρον., σελ.157-165∙ BCH 

116, 3, 1992, σελ. 926∙ BCH 120, 3, 1996, σελ. 1297. 
1184 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 95-96∙ τῆς ἰδίας (1992)Β’, σελ. 235-263∙ AR 1989-90, σελ. 41-42∙ AR 

1993-94, σελ. 35∙ ΑΔ, τ. 42, 1987, Β΄ Φρον., σελ. 213∙ AR 1995-96, σελ.21∙ ΑΔ, τ. 44,1989, Φρον., σελ.157-165∙ BCH 

116, 3, 1992, σελ. 926∙ BCH 120, 3, 1996, σελ. 1297. 
1185 Βλέπε παρακάτω θέση Δ33β΄. 
1186 απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α’, σελ. 299, Auberson-Schefold (1973), σελ. 202-203.  
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ὄστρακα. Πλησίον του βρέθηκε συστάδα κεραμοσκεπῶν καὶ κιβωτιόσχημων τάφων. 

Πρόκειται γιὰ ἐκτεταμένο νεκροταφεῖο ἑλληνιστικῶν χρόνων1187. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση νεκροταφείου ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς. Κοντά του θὰ πρέπει 

νὰ τοποθετήσουμε τὸν οἰκισμὸ στὸν ὁποῖο ἀνήκει. 

 

Δ32ζ’: Ἐρέτρια: Μαγούλα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: τὸ Θέση Α τῆς Ἐρέτριας.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ προαύλιο τῆς μικρῆς ἐκκλησίας τῶν Ἁγ. Θεοδώρων 

ἐπισημάνθηκαν ἀρχαῖα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη1188. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πιθανῶς τὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη προέρχονται ἀπὸ ἀρχαῖο κτίριο 

ποὺ βρισκόταν κοντά. 

 

Δ32η’: Ἐρέτρια: Ἁγ. Σριάς: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: τὸ Θέση ποὺ κεῖται 6 χλμ. Α. τῆς Ἐρέτριας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχει ἀνασκαφεῖ ἀρχαία νεκρόπολη (ὀκτὼ ἐγχυτρισμοὶ καὶ 

δύο κεραμοσκεπεῖς τάφοι)1189. Παλαιότερα εἶχε ἀνασκαφεῖ στὴν ἴδια θέση κιβωτιόσχημος 

τάφος ἐφήβου-ἀθλητῆ1190.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαία νεκρόπολη ποὺ θὰ ἀνῆκε σὲ παρακείμενο οἰκισμό. 

 

Δ33: Ἀμάρυνθος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: τὸ Θέση ποὺ κεῖται 7-8 χλμ. Α τῆς Ἐρέτριας παρὰ τὴν ἀκτήν. 

Παλαιότερα τὸ χωριό, τὸ ὁποῖο ἐξελίχθηκε σὲ σύγχρονη κωμόπολη, ὀνομαζόταν Κάτω 

Βάθεια (σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὴν Ἄνω Βάθεια ποὺ βρίσκεται Β στὴν ἄμεση ὀρεινὴ ἐνδοχώρα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: βλέπε παρακάτω θέση Δ33β΄: Ἀμάρυνθος: Κάτω Βάθεια ἥ 

Παλαιοεκκλησιές ἥ Παλαιόκαστρο ἥ  Παλαιόχωρα. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σαυτίστηκε μὲ τὴν ἀρχαία Ἀμάρυνθο. 

 

Δ33α’: Ἀμάρυνθος: Μακεδονικὸς τάφος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Παρὰ τὴν Ἀμάρυνθο. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Θολωτός τάφος ἑλληνιστικῶν χρόνων βρίσκεται 5χλμ Α τῆς 

Ἐρέτριας, κοντὰ στὴν Ἀμάρυνθο. Μέσα σὲ αὐτὸν εἶχαν τοποθετηθεῖ δύο 

πολυποίκιλτες κλίνες-σαρκοφάγοι, ὅπου φυλασσόταν ἡ τέφρα τῶν νεκρῶν. Μᾶλλον 

ταυτίζεται μὲ τὸν μακεδονικὸ τάφο ποὺ εἶχε ἀνασκάψει ὁ Κουρουνιώτης. 1191 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση μακεδονικοῦ τάφου. 

 

Δ33β΄: Ἀμάρυνθος: Κάτω Βάθεια ἢ Παλαιοεκκλησιές ἢ Παλαιόκαστρο ἢ 

Παλαιόχωρα ἢ Παλαιοχώρια: 

                                                 
1187 απουνᾶ-ακελλαράκη (1988), σελ. 196∙ τῆς ἰδίας (1990), σελ. 157∙ τῆς ἰδίας (1955)ΒΙΙ, σελ. 52-53∙ AR 1995-6 

σελ. 21∙ BCH 120, 3, 1996, σελ. 1295. 
1188 Καλλιγᾶς (1981), σελ. 201. 
1189 BCH 12, 1988, σελ. 671. 
1190 Παπαβασιλείου (1902), σελ. 63-65.  χετικὰ μὲ τὰ εὑρήματα τῆς περιοχῆς βλέπε ΑΕΜ 28, σελ. 91-94∙ ΑR 

1992-3, σελ. 40∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 63-64∙ Παπαβασιλείου (1910) Β΄, σελ. 46∙ Philippson (1951), σελ. 

608, σημ. 1∙ ΑR 1993-4, σελ. 37∙ ΑΔ,  τ. 42, Φρον. σελ. 211-213. 
1191 Auberson-Schefold (1973), σελ. 201-202. χετικὰ μὲ τὴν τοιχοποιία βλέπε: Wrede (1933), σελ. 15. Βλέπε 

ἐπίσης: απουνᾶ-ακελλαράκη (1995) ΒΙΙ, σελ. 53. Γιὰ παλαιότερες ἀνασκαφὲς βλέπε: Κουρουνιώτης 

(1899), σελ. 230-234. 
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Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λόφος παρὰ τὴν ἀκτὴ τοῦ χωριοῦ Κάτω Βάθεια. Σὸ χωριὸ Ἄνω 

Βάθεια καὶ τὸ χωριὸ Κάτω Βάθεια πῆραν τὸ ὄνομά τους ἀπὸ τὸ βενετικὸ φρούριο 

Vathia ποὺ βρισκόταν στὴν περιοχή.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν προκύψει εὑρήματα ποὺ μαρτυροῦν  τὴν χρήση 

τῆς θέσης κατὰ τὴν προϊστορικὴ καὶ ἱστορικὴ ἀρχαιότητα, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ΝΕ καὶ 

ΜΕ ἐποχὴ1192 καὶ τὴν ὕστερη ἐποχὴ τοῦ Φαλκοῦ1193 μέχρι τὰ ΡΨ χρόνια, μὲ πιθανὲς 

διακοπές.  ὲ πρόσφατες ἀνασκαφὲς ἔχουν ἔρθει στὸ φῶς εὑρήματα ΤποΠΓ, ΠΓ Β΄ 

καὶ ΤΓΕ ἐποχῆς1194. τὶς δοκιμαστικὲς τομὲς μέσα στὰ ΓΕ στρώματα  βρέθηκαν τοῖχοι 

καὶ γενικὰ λείψανα οἰκισμοῦ ΤΓΕ χρόνων καὶ 7ου π.Φ. αἰώνα1195. τὰ βαθύτερα 

στρώματα ἐντοπίστηκε τοῖχος τέλους ΤΓΕ ἐποχῆς (περὶ τὸ 700 π.Φ.) ποὺ τέμνει τὸ 

οἰκοδόμημα τῆς κλασικῆς ἐποχής, τὸ ὁποῖο ἀνασκάφηκε στὰ ἀνώτερα στρώματα. 

Ἕνας βόθρος ποὺ ἀνασκάφηκε περιεῖχε πέτρες καὶ κεραμεικὴ ΤΓΕ καὶ ΠΑΡ ἐποχῆς, 

ἐν ἕνας πίθος περιεῖχε κεραμεικὴ πρώιμου 7ου αἰώνα. Ἀνασκάφηκαν ἐπίσης τοῖχοι  

καὶ δωρικοῦ θριγκοῦ (πιθανῶς στοᾶς) ποὺ συνδέονται μὲ ΑΡ καὶ ΚΛ κτίρια, καθὼς 

καὶ ἀποθέτης ποὺ περιεῖχε κεραμίδια καὶ τὸ κατώτερο τμῆμα εἰδωλίου γυναικείας 

καθιστῆς μορφῆς μὲ τὴν ἐπιγραφὴ +ΤΝΘ* (ΑΜΑΡΤΝΘΙΑ) 1196. Οἱ ἐρευνητὲς 

προσανατολίστηκαν στὴν ταύτιση τοῦ οἰκοδομήματος μὲ τὸν ναὸ ποὺ ἀναζητοῦσαν, διότι 

ἀνάμεσα στὰ λίγα κινητὰ εὑρήματά τους περιλαμβάνονται γυναικεῖες μορφὲς ἀπό 

τερακότα, πήλινα δηλαδὴ ἀγαλμάτια, τὰ ὁποῖα συνδέονται μὲ τὴν λατρεία σὲ ἱερὸ τῆς 

Ἀρτέμιδος. 

 

    
Ἀριστερά: γυναικεία μορφή ἀπὸ τερακότα ποὺ βρέθηκε κοντὰ στὸ κτίριο, ἡ ὁποία ἐνισχύει 

                                                 
1192 Theurillat- Fachard (2007), σελ. 135-139∙ Theurillat- Fachard (2008), σελ. 154-159. 

Μοrgan (2007-2008), σελ. 55-56∙ Καραπασχαλίδου (2010), σελ. 35 σχετικὰ μὲ ΠΕ καὶ ΤΕΙΙ ἐποχῆς  οἰκιστικὰ 

λείψανα ἔναντι τοῦ λόφου τῆς  Παλαιόχωρας. 
1193 Whitley (2006-2007), σελ. 36∙ Theurillat- Fachard (2007), σελ. 135-139∙ Theurillat- Fachard (2008), σελ. 154-159. 
1194 French (1993), σελ. 35∙ Whitley (2003-2004), σελ. 40∙ τοῦ ἰδίου (2006-2007), σελ. 36∙ Μοrgan (2007-2008), σελ. 55-

56∙ Theurillat- Fachard (2007), σελ. 135-139∙ Theurillat- Fachard (2008), σελ. 154-159∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(2010), σελ. 47. 
1195 French (1993), σελ. 35∙ Whitley (2003-2004), σελ. 40∙ τοῦ ἰδίου (2006-2007), σελ. 36∙ Μοrgan (2007-2008), σελ. 55-

56∙ Theurillat- Fachard (2007), σελ. 135-139∙ Theurillat- Fachard (2008), σελ. 154-159∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(2010), σελ. 47∙ 
1196 French (1993), σελ. 35∙ Whitley (2003-2004), σελ. 40∙ τοῦ ἰδίου (2006-2007), σελ. 36∙ Μοrgan (2007-2008), σελ. 55-

56∙ Theurillat- Fachard (2007), σελ. 135-139∙ Theurillat- Fachard (2008), σελ. 154-159∙ απουνᾶ-ακελλαράκη 

(2010), σελ. 47∙ Reber (2013), σελ. 100-105. 
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τὴν ὑπόθεση ὅτι πρόκειται γιὰ ἱερὸ τῆς Ἀρτέμιδος. Δεξιά: Ἡ βάση τοῦ μεγάλου κτιρίου ποὺ 

κατὰ τοὺς Denis Knoephler καὶ Ἀμαλία Καραπασχαλίδου είναι κτίριο ποὺ σχετίζεται ἄμεσα 

μὲ τὸ ἱερὸ τῆς Ἀμαρυσίας Ἀρτέμιδος. (Ἑλβετικὴ ἀρχαιολογικὴ σχολὴ στὴν Ἑλλάδα.) 

 

Σὸ κτίριο ποὺ ἐντοπίστηκε στὴν Ἀμάρυνθο διαπιστώθηκε ἀνασκαφικῶς ὅτι ἦταν σὲ 

χρήση ἀπὸ τὸν 4ο μέχρι καὶ τὸν 2ο αἰώνα π.Φ. ύμφωνα μὲ τοὺς ἀνασκαφεῖς, οἱ 

δοκιμαστικὲς τομὲς ποὺ ἔγιναν στὶς ὑπώρειες τοῦ λόφου τῶν Παλαιοεκκλησιῶν 

ἀποκάλυψαν δύο τμήματα κτιρίου, τὰ ὁποῖα εἶναι κατασκευασμένα ἀπὸ ἡφαιστειακὴ 

πέτρα. Μέχρι στιγμῆς δὲν μποροῦμε νὰ ξέρουμε τὸ πλῆρες μέγεθός του, διότι ὁ τοίχος 

ἐκτείνεται σὲ μῆκος 6 μ. καὶ συνεχίζεται κάτω στὸ γειτονικὸ οἰκόπεδο ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη 

ἐρευνηθεῖ. Ὡστόσο, ἡ κεραμεική, ποὺ εἶναι καὶ ὁ ἀσφαλέστερος δείκτης χρονολόγησης, 

δείχνει ὅτι τὸ ἕνα τμῆμα τοῦ κτιρίου ἦταν σὲ χρήση ἀπὸ τὸν 4ο αἰώνα π.Φ., ἐν τὸ ἄλλο ποὺ 

εἶναι σαφῶς μεταγενέστερο ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖται μετὰ τὸν 2ο αἰώνα π.Φ. 

τὴν μνημειώδη κλίμακα τοῦ κτιρίου ἀποδίδονται τὰ ἑκατοντάδες θραύσματα 

μαρμάρου ποὺ βρέθηκαν, τὰ ὁποῖα φαίνεται πὼς εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ σὲ δεύτερη φάση 

ὡς ἐπένδυση τῆς κλίμακας, ἡ ὁποία ἦταν κατασκευασμένη ἀπὸ ἀσβεστόλιθο1197. 

Σὰ παλαιότερα εὑρήματα ποὺ βεβαιώνουν τὴν λατρεία τῆς Ἀρτέμιδος καὶ ἐν 

γένει τῆς Ἀπολλώνειας Σριάδας, εἶναι μαρμάρινος ὀμφαλός, ἀναθηματικὲς 

ἐπιγραφὲς στὸν Ἀπόλλωνα, τὴν Ἄρτεμη καὶ τὴν Λητώ, καὶ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη 

μνημειακῶν οἰκοδομημάτων ὅλων τῶν περιόδων τῆς ἱστορικῆς ἀρχαιότητας, μεταξὺ 

τῶν ὁποίων μεγάλοι σπόνδυλοι κιόνων, τοὺς ὁποίους, ὅπως καὶ τὸν ὀμφαλό, δὲν  

πρέπει νὰ μετέφεραν ἀπὸ μακριά. Σὸ ἀναθηματικὸ ἀνάγλυφο τοῦ Ἐθνικοῦ 

Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου, ποὺ παριστάνει τὴν Ἀπολλώνια τριάδα, δηλαδὴ σὲ ὄρθια στάση 

τὸν Απόλλωνα μὲ λύρα στὸ ἀριστερὸ χέρι, τὴν Λητὼ μὲ σκήπρο καὶ τὴν Ἄρτεμη με δάδα1198. 

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ θέση συνεχίζει νὰ χρησιμοποιεῖται μέχρι τὸ τέλος 

τῆς πρωτοβυζαντινῆς περιόδου, ἴσως καὶ ἀργότερα. Πάντως τὸ τοπωνύμιο χάνεται 

καὶ ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ βενετικοῦ φρουρίου Vathia, τὸ ὁποῖο κτίζεται 

στὴν περιοχὴ μετὰ τὸ 1204.   

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: 

Ὁ Παυσανίας κάνει λόγο γιὰ «τὸ ἱερὸ τῆς Ἀμαρυνθίας Ἀρτέμιδος», τὸ ὁποῖο κατὰ 

τὸν τράβωνα ἀνῆκε στοὺς Ἐρετριεῖς. Ὁ τράβων προσθέτει ὅτι ὑπήρχε στὸ ἱερὸ ἡ στήλη 

ποὺ εἶχαν ἀναθέσει οἱ Ἐρετριεῖς, στὴν ὁποία ἀναφερόταν ἡ ὀργάνωση τῆς πομπῆς ἀπὸ 

τὴν Ἐρέτρια μέχρι τὸ ἱερό, στὴν ὁποία μετεῖχαν 3.000 Ἐρετριεῖς ὁπλῖτες, 600 ἱππεῖς καὶ 60 

ἅρματα1199. Ὀργανώνονταν ἐπίσης  στὸ ἱερὸ καὶ ἀγῶνες ποὺ ἀναφέρονται στὸν 

                                                 
1197 www.acrobase.gr 
1198 ταυρόπουλος (1895), σελ. 161-2∙ ΑΕ 1892, σελ. 157-158, ἀρ. 52∙ Κουρουνιώτης (1898), σελ. 95-100∙ τοῦ ἰδίου 

(1899), σελ. 37∙ τοῦ ἰδίου (1899), σελ. 140-3∙ ΑΕ 1869, σελ. 347, ἀρ. 412∙ ΑΕ 1859, ἀρ. 3524 καὶ 3525∙ ΑΕ 1872, ἀρ. 

417∙ ΑΕ 1892, σελ. 140-1, ἀρ. 8, σελ. 154, ἀρ. 41, σελ. 154-155, ἀρ. 42 καὶ σελ. 157-8, ἀρ. 54∙ Κουρουνιώτης 

(1900)Β, σελ. 5-26∙ Παπαβασιλείου (1901), σελ. 43-45∙ τοῦ ἰδίου (1902), σελ. 121-4∙ τοῦ ἰδίου (1905), σελ. 1778∙ 

Θέμελης (1969)Β, σελ. 143-178∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 202-3∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 202∙ απουνᾶ-

ακελλαράκη (1995)Β, σελ. 67-70∙ IG II2 , 23, στ. 13∙ τῆς ἰδίας (1987), σελ. 213∙ τῆς ἰδίας (1988), σελ. 196-202∙ 

τῆς ἰδίας (1990), σελ. 160∙ υριόπουλος (1995), σελ. 1301∙ BSA 1966, σελ. 64-69, σημ. 92∙ Βρανόπουλος (1995), 

σελ. 31-32∙ Παπαβασιλείου (1910), σελ. 87∙ Wallace (1947), σελ. 134∙ Ålin (1962), σελ. 127. 
1199  Ὁ τράβων (Γεωγραφικὰά, Φ, 448, 10 ἀναφέρεται σὲ κάποια ἀναθηματικὴ στήλη ποὺ ὑπῆρχε στὰ 

χρόνια του στὸ ἱερὸ τῆς Ἀμαρυσίας Ἀρτέμιδος, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία κάποτε τὰ Ἀμαρύνθια ἥ Ἀρτεμίσια 

(Ἀρτεμίρια) ἑορτάζονταν μὲ τὴν συμμετοχὴ τριῶν χιλιάδων στρατωτῶν, ἑξακοσίων ἱππέων καὶ ἑξῆντα 

ἁρμάτων στὴν πομπὴ πρὸς τιμὴν τῆς θεᾶς. Σοῦτο μαρτυρεῖ, κατὰ τὸν συγγραφέα, τὴν δύναμη τῆς πόλεως: 

http://www.acrobase.gr/
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Πίνδαρο1200, ἐν σὲ ἐπιγραφὲς τῆς Ἐρέτριας ἡ ἑορτὴ ὀνομάζεται «πανήγυρις τῶν 

Ἀρτεμισίων1201». Ἡ λατρεία τῆς Ἀρτέμιδος Ἀμαρυσίας μεταφέρθηκε καὶ στὸ δῆμο τῆς 

Ἀθμονῆς (Μαρούσι) τῆς Ἀττικῆς ἀπὸ τὴν Ἀμάρυνθο, ὅπως καὶ οἱ μουσικοὶ καὶ ἀθλητικοὶ 

ἀγῶνες, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Παυσανίας1202. 

Λόγῳ τῶν εὑρημάτων ποὺ προέκυψαν ἀπὸ ἐδῶ ἡ θέση ταυτίστηκε μὲ τὴν 

ἀρχαία Ἀμάρυνθον1203, καὶ γι’ αὐτὸ καὶ σήμερα λέγεται Ἀμάρυνθος. Ἐπιπλέον οἱ 

Ἑλβετοὶ ἀνασκαφεῖς θεωροῦν ὅτι ἔχουν ἐντοπίσει τὴν ἀκριβῆ θέση τοῦ ἱεροῦ τῆς 

Ἀμαρυσίας Ἀρτέμιδος, ταυτίζοντας τὰ θεμέλια τοῦ ΚΛ κτιρίου μὲ τὸν ναό του, ἥ 

κάποιο ἀπὸ τὰ ἄλλα κτίρια τοῦ ἱεροῦ1204. Μάλιστα διορθώνουν εὐφυῶς τὴν 

ἀπόσταση τοῦ ἱεροῦ ἀπὸ τὴν Ἐρέτρια παλαιογραφικὰ ἀπὸ ζ΄ σὲ ξ΄ στάδια, δηλαδὴ 

ἀπὸ 7 σὲ 60, ποὺ εἶναι καὶ ἡ πραγματικὴ ἀπόσταση τῆς θέσεως ἀπὸ τὸ ἄστυ 1205. 

 Ἀκόμη καὶ ἅν δὲν ἔχουν ἐντοπίσει τὴν ἀκριβῆ θέση τοῦ ναοῦ ἥ τοῦ ἱεροῦ, αὐτὸ 

βρίσκεται μὲ βεβαιότητα ἐκεῖ κοντά, ὅπως μαρτυροῦν τὰ παλαιότερα καὶ τὰ 

νεότερα εὑρήματα ἀπὸ τὴν εὐτύτερη θέση τοῦ λόφου καὶ τῆς περιοχῆς γύρω του 

σὲ ἀκτίνα τὸ πολὺ 300 μέτρα. Ὁ ποταμός ποὺ ῥέει κοντὰ στὸν λόφο ὀνομαζόταν 

Ἐρασῖνος, ὅπως καὶ στὸ ἱερὸ τῆς Βραυρωνίας Ἀρτέμιδος. ύμφωνα μὲ τὶς ἐνδείξεις, 

τοποθετεῖται στὴν περιοχὴ τὸ ἱερὸ τῆς Ἀμαρυσίας Ἀρτέμιδος  1206. 

 

Δ33γ΄: Ἀμάρυνθος: Ἁγία Κυριακή:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση κοντὰ τὴν Ἀμάρυνθο. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀνασκάφηκε ἀποθέτης ποὺ περιεῖχε κεραμεικὴ καὶ 

ἑκατοντάδες λατρευτικῶν εἰδωλίων. Σὰ εὑρήματα χρονολογοῦνται ἀπὸ τά 

ἀρχαϊκὰ ἕως τὰ πρώιμα ῥωμαϊκὰ χρόνια. Πρόκειται γιὰ πήλινα εἰδώλια παιδιῶν 

ποὺ χορεύουν κρατώντας στεφάνια, σταφύλια καὶ τύμπανα, πήλινα προσωπεῖα 

καὶ εἰδώλια καθημένης θηλείας θεότητας, τὰ ὁποῖα κατὰ πᾶσα πιθανότητα 

                                                                                                                                                                            
τὴν δὲ δύναμιν τὴν Ἐρετριέων ἣν ἔσχον ποτὲ μαρτυρεῖ ἡ στήλη, ἣν ἀνέθεσάν ποτε ἐν τ ἱερ τῆς Ἀμαρυνθίας 

Ἀρτέμιδος· γέγραπται δ’ ἐν αὐτῇ τρισχιλίοις μὲν ὁπλίταις ἑξακοσίοις δ’ ἱππεῦσιν ἑξήκοντα δ’ ἅρμασι ποιεῖν 

τὴν πομπήν· ἐπῆρχον δὲ καὶ Ἀνδρίων καὶ Τηνίων καὶ Κείων καὶ ἄλλων νήσων. 
1200 Πίνδαρος, 13ος Ὀλυμπιόνικος, στ. 159. 
1201ΙG, XII, 9, σελ. 30-31, ἀρ. 139-148 καὶ σελ. 49-50, ἀρ. 237 καὶ 239.  
1202 Hirschfeld, RE, λ. Ἀμάρυνθος, τ. 1, στ. 1742. 
1203 Theurillat- Fachard (2007), σελ. 135-139∙ Theurillat- Fachard (2008), σελ. 154-159∙ Κnoepfler (2008), σελ. 166-17∙ 

απουνᾶ-ακελλαράκη (2010), σελ. 47. 
1204 Knoepfler (2010), σελ. 276-283. 
1205 Lolling (1885), σελ. 353 καὶ ἑξῆς∙ ταυρόπουλος (1895), σελ. 161-2∙ ΑΕ 1892, σελ. 157-158, ἀρ. 52∙ 

Κουρουνιώτης (1898), σελ. 95-100∙ τοῦ ἰδίου (1899), σελ. 37∙ τοῦ ἰδίου (1899), σελ. 140-1∙ ΑΕ 1869, σελ. 347, ἀρ. 

412∙ ΑΕ 1859, ἀρ. 3524 καὶ 3525∙ ΑΕ 1872, ἀρ. 417∙ ΑΕ 1892, σελ. 140-1, ἀρ. 8, σελ. 154, ἀρ. 41, σελ. 154-155, ἀρ. 

42 καὶ σελ. 157-8, ἀρ. 54∙ Κουρουνιώτης (1900)Β, σελ. 5-26∙ Παπαβασιλείου (1901), σελ. 43-45∙ τοῦ ἰδίου (1902), 

σελ. 121-4∙ τοῦ ἰδίου (1905), σελ. 1778∙ Θέμελης (1969)Β, σελ. 143-178∙ Auberson-Schefold (1973), σελ. 202-3∙ 

Καλλιγᾶς (1981), σελ. 202∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)Β, σελ. 67-70∙ IG II2 , 23, στ. 13∙ τῆς ἰδίας (1987), σελ. 

213∙ τῆς ἰδίας (1988), σελ. 196-202∙ τῆς ἰδίας (1990), σελ. 160∙ υριόπουλος (1995), σελ. 1301∙ BSA 1966, σελ. 64-

69, σημ. 92∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 31-32∙ Παπαβασιλείου (1910), σελ. 87∙ Wallace (1947), σελ. 134∙ Ålin 

(1962), σελ. 127∙ New Pauly, λ. Ἀμάρυνθος, τ. 1, στ. 560. 
1206 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 95-96∙ τῆς ἰδίας (1992)Β’, σελ. 235-263∙ AR 1989-90, σελ. 41-42∙ AR 

1993-94, σελ. 35∙ ΑΔ, τ. 42, 1987, Β΄ Φρον., σελ. 213∙ AR 1995-96, σελ.21∙ ΑΔ, τ. 44,1989, Φρον., σελ.157-165∙ BCH 

116, 3, 1992, σελ. 926∙ BCH 120, 3, 1996, σελ. 1297. 
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εἰκονίζουν τὴν Ἄρτεμη. Πλησίον τοῦ ἀποθέτη ἀνασκάφηκαν, ἐπίσης, λείψανα 

κτιρίου ὑστεροκλασσικῶν-ἑλληνιστικῶν χρόνων1207. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πρόκειται γιὰ ἀποθέτη ἱεροῦ θήλειας θεότητας, πιθανότατα 

τῆς Ἄρτεμης, ποὺ πιθανῶς συνδέεται μὲ τὸ ἱερὸ τῆς Ἀρτέμιδος Ἀμαρυσίας1208. 

 

Δ33δ΄: Ἀμάρυνθος: Γύρος:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση κοντὰ στὴν Ἀμάρυνθο. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκαν καὶ παραδόθηκαν πρωτογεωμετρικὰ 

ἀγγεῖα. Ἐκτιμᾶται ὅτι προέρχονται ἀπό πρωτογεωμετρικὸ νεκροταφεῖο ποὺ 

βρίσκεται σὲ αὐτὴν τὴν θέση. Ἐδῶ, ἐπίσης, βρέθηκε ἐνεπίγραφο τεμάχιο ἀρχαίας 

στήλης1209. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πρωτογεωμετρικὸ νεκροταφεῖο ποὺ κεῖται πλησίον τοῦ 

συγχρόνου του οἰκισμοῦ. 

 

Δ33ε’:   Ἀμάρυνθος:   Σρόχαλα:  

 Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση κοντὰ στὴν Ἀμάρυνθο. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχει ἐντοπισθεῖ ἀρχαία ἐπιγραφὴ ἐπὶ τοῦ βράχου. 1210 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀσαφὴς ὁ χαρακτήρας τῆς θέσεως.  

 

Δ33στ’:  Ἀμάρυνθος: Ἀναθώνη:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λόφος κοντὰ στὴν Ἀμάρυνθο. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκε ἐνεπίγραφο τεμάχιο ἀρχαίας στήλης. 1211 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαία θέση. 

 

Δ33ζ΄: Ἀμάρυνθος: Ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῆς Εὐαγγελίστριας: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἡ ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκε ἐδῶ ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ στὸν Ἀπόλλωνα, 

τὴν Λητὼ καὶ τὴν Ἄρτεμη1212. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πιθανότατα προέρχεται ἀπὸ τὸ Ἀρτεμίσιο τῆς Ἀμαρύνθου. 

 

Δ33η΄: Ἀμάρυνθος: Πύργος ἢ Λιμπουνάρι ἢ Βάθεια (Vathia): 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἡ θέση Λιμπουνάρι βρίσκεται ΝΑ τῆς Ἀμαρύνθου καὶ σὲ 

ὑψόμετρο 120μ., ποὺ εἶναι τὸ ὑψηλότερο σημεῖο τῆς λοφοσειρᾶς Ῥάχη 1213. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Θεμέλια ἑνετικοῦ πύργου. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Οἱ χάρτες ἐποχῆς ἑνετοκρατίας ὀνομάζουν τὴν θέση Vathia, 

Vatia, ἀλλὰ καὶ Αmarynthus, Amarinthus ἥ Amarynthos1214, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ 

ἀρχαία ὀνομασία εἶχε ἐπιβιώσει καὶ κατὰ τὴν ἑνετοκρατία. 

                                                 
1207 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙΙ, σελ. 95-96∙ τῆς ἰδίας (1992)Β’, σελ. 235-263∙ AR 1989-90, σελ. 41-42∙ AR 

1993-94, σελ. 35∙ ΑΔ, τ. 42, 1987, Β΄ Φρον., σελ. 213∙ AR 1995-96, σελ.21∙ ΑΔ, τ. 44,1989, Φρον., σελ.157-165∙ BCH 

116, 3, 1992, σελ. 926∙ BCH 120, 3, 1996, σελ. 1297. 
1208 απουνᾶ-ακελλαράκη (1988-9) σελ. 91-104∙ BCH 116, 3, 1992, σελ. 926. 
1209 απουνᾶ-ακελλαράκη (1988-9) σελ. 91-104∙ BCH 116, 3, 1992, σελ. 926∙.Παπαβασιλείου (1905) , σ. 18-19.  . 
1210 Παπαβασιλείου (1905), σ. 18-19. 
1211Παπαβασιλείου (1905) , σελ. 18-19.  
1212 τοῦ ἰδίου (1891), σελ. 634. 
1213 κούρας (2003), σελ. 42-43. 
1214 κούρας (2003), σελ. 42-43. 
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Δ33θ΄: Ἀμάρυνθος: Ἀδιευκρίνιστα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση κοντὰ στὴν ἀκτή. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχουν βρεθεῖ μεγάλοι τετράγωνοι λίθοι καὶ τεμάχιο 

ἀναγλύφου παιδιοῦ ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν Διόνυσο1215. Ἀρχιτεκτονικὰ μέλη καὶ 

λείψανα ἀρχαίων οἰκοδομημάτων ἔχουν βρεθεῖ σὲ διάφορα σημεῖα στὴν περιοχὴ 

τῆς Ἀμαρύνθου1216. Ἐπίσης ἔχουν ἀνασκαφεῖ τάφοι 6ου- 4ου π.Φ. αἰώνα1217 καὶ 

ἐνεπίγραφες ἐπιτύμβιες στῆλες1218. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σὸ οἰκοδόμημα στὸ ὁποῖο ἀνήκουν οἱ κυβόλιθοι ταυτίζεται 

ἀπὸ τὸν Γ. Παπαβασιλείου πιθανῶς μὲ ναὸ τοῦ Διονύσου. 1219 Σὰ λείψανα τῶν 

ἀρχαίων οἰκοδομημάτων θέλουν περαιτέρω διερεύνηση γιὰ νὰ ἀποσαφηνισθεῖ ὁ 

χαρακτήρας τους. Πάντως οἱ τάφοι μαρτυροῦν κώμη τῆς ἐρετρικῆς ἐπικράτειας 

ποὺ μὲ βεβαιότητα ἤκμασε κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴ καὶ τὴν κλασσικὴ ἐποχή.  

 

Δ34: Ἄνω Βάθεια: Φωριὸ στὶς Δ κλιτύες τοῦ ὄρους ερβούνι, τὸ ὁποῖο ταυτίζεται μὲ 

τὸ ἀρχαῖο Κοτύλαιον1220. 

 

Δ34α΄: Ἄνω Βάθεια: Βλαχοχώρια: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση παρὰ τὴν Ἄνω Βάθεια, ἡ ὁποία εἶναι χωριὸ λίγα χλμ. ΒΑ 

τῆς Κάτω Βαθείας ἥ Ἀμαρύνθου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκε ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ στὸν Ἀπόλλωνα, 

τὴν Λητὼ καὶ τὴν Ἄρτεμη.1221 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἡ ἐπιγραφὴ πιθανότατα προέρχεται ἀπὸ τὸ Ἀρτεμίσιο τῆς 

Ἀμαρύνθου. 

 

Δ34β΄: Ἄνω Βάθεια: Ἀγλέφαρος:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: τὰ Α τῆς Ἄνω Βάθειας, ἐπὶ τῶν κλιτύων τοῦ ὑψώματος 

ερβούνι ἥ Κοτύλαιον. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν ἐντοπισθεῖ πολλὰ ἐρείπια ἀρχαίων κτιρίων. 

Κτίρια καὶ ἀναλήμματα ἁπλώνονται σὲ μεγάλη ἔκταση. Ἐκτιμᾶται ὅτι πρόκειται 

γιὰ θέση ἀρχαίου οἰκισμοῦ, πιθανῶς γνωστοῦ δήμου τῆς ἀρχαίας Ἐρετρικῆς. Σὰ 

εὑρήματα χρονολογοῦν τὸν οἰκισμὸ στοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους. Πλησίον τῆς 

θέσεως ὐπάρχει σπήλαιο1222. 

 τὶς ΒΑ κλιτύες τοῦ ὄρους ὑπάρχει πηγή. Πλησίον τῆς πηγῆς βρίσκεται ἡ 

ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου, καὶ κοντὰ σὲ αὐτὴν ἐπιφανειακῶς διακριτὰ 

θεμέλια ἀρχαίου οἰκοδομήματος, ἐπιτύμβιες πλάκες καὶ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη. Ὁ 

Γεωργιάδης τοποθετεῖ ἐδῶ τὸν ἀρχαῖο δῆμον τῶν Κοτυλαιέων, ποὺ ἀνῆκε στὴν 

                                                 
1215 τοῦ ἰδίου (1901), σελ. 43-45. 
1216 Παπαβασιλείου (1902), σελ. 65∙ Ἀνδρειωμένου (1973-4), σελ. 479∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1983), σελ. 150∙ 

BCH 104, σελ. 659. 
1217 Θέμελης (1969) Α’, σελ. 204 καὶ Σουλούπα (1980), σελ. 230. 
1218 Παπαβασιλείου (1905), σελ. 17-19∙ Ἀνδρειωμένου (1968), σελ. 142∙ AR 1989-90, σελ. 41-42∙ AR 1992-3, σελ.39 

καὶ AR 1979-80, σελ. 22. 
1219 Παπαβασιλείου (1891), σ. 634-5. 
1220 ΙG, XII, 9, σελ. 163-165. 
1221 Παπαβασιλείου (1891), σ. 634-5. 
1222 άμψων (1988-9), σελ. 172.Γεωργιάδης (1922), σελ. 88-89∙ ΑΕ 1895, σ. 137α, 124-128 καὶ 149∙ ΑΕ 1916, σ. 21 καὶ 

50∙ IG XIIα, σελ. 209. 
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ἐπικράτεια τῆς Ἐρέτριας. Ἐπάνω ἀπὸ τὴν πηγὴ τοποθετεῖ ἀρχαῖο Ἀσκληπιεῖο1223. Ὁ 

Παπαβασιλείου ἐντόπισε ἐντὸς τῆς ἐκκλησίας τμῆμα ἀετωματικῆς στήλης ποὺ 

χρησίμευε ὡς νιπτήρας1224. Περίπου 1500μ. Ν τοῦ Ἁγ. Νικολάου βρίσκεται ἡ 

ἐκκλησία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἡ θέση αὐτὴ ὀνομάζεται Ἀγλέφειρα. Ἡ ἐκκλησία 

εἶναι κτισμένη ἐπάνω στὰ ἐρείπια ἀρχαίου κτίσματος, πλησίον πηγής1225. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση:  Ὁ Γεωργιάδης τοποθετεῖ στὴν θέση τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγ. 

Νικολάου τὸν ἀρχαῖο δῆμον τῶν Κοτυλαιέων, ποὺ ἀνῆκε στὴν ἐπικράτεια τῆς 

Ἐρέτριας. Ἐπάνω ἀπὸ τὴν πηγὴ τοποθετεῖ ἀρχαῖο Ἀσκληπιεῖο1226. Ὁ Γεωργιάδης, 

ἐπίσης,  ἑρμηνεύει τὰ λείψανα τοῦ ἀρχαίου κτιρίου στὴν θέση τῆς ἐκκλησίας τῆς 

Ζωοδόχου Πηγῆς ὡς ἐρείπια ἀρχαίου ἱεροῦ, καὶ ταυτίζει τὴν θέση μὲ τὴν θέση τοῦ 

ἀρχαίου δήμου τῶν Αἰγλεφειρέων ποὺ ἀνῆκε στὴν Ἐρετρική1227. 

 

Δ35: Μάμουλα ἢ Καλλιθέα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση Λοῦκος, κοντὰ στὸ χωριὸ Μάμουλα ἥ Καλλιθέα , τὸ 

ὁποῖο κείται Δ τῆς μονῆς τοῦ Ἁγ. Νικολάου καὶ ΒΔ τῆς Ἄνω Βάθειας.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκε κιβωτιόσχημος τάφος ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς. 

Περιεῖχε τριάντα ἑννέα λογχοειδῆ χρυσᾶ φύλλα νεκρικοῦ στεφάνου, ἀργυρὴ 

περόνη, χάλκινη φιάλη, ἀγγεῖα καὶ σιδερένια ἐξαρτήματα. Πλησίον τοῦ ναϋδρίου 

τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου, παρὰ τὴν ὁδό, ἀνασκάφηκε κεραμοσκεπὴς τάφος ἑλληνιστικῶν 

χρόνων, κατεστραμμένος1228. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἑλληνιστικὸ νεκροταφεῖο, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ βρίσκεται κοντὰ σὲ 

θέση συγχρόνου του οἰκισμοῦ. 

 

Δ36: Γυμνό:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ποὺ κεῖται ΒΔ τῆς Καλλιθέας (Μαμούλων).  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν βρεθεῖ ἐπιτύμβιες στῆλες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ 

μία χρονολογεῖται στοὺς πρώιμους ῥωμαϊκοὺς χρόνους. 1229 Ἐπίσης, ὅπως 

ἀναφέρεται, εἶχαν συγκεντρωθεῖ κατὰ τὰ ἔτη 1988-9 στὸ νεκροταφεῖο τοῦ χωριοῦ 

πολλὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ἀρχαίων κτιρίων, προϊόντα λαθρανασκαφῶν ἥ 

λαθραίων ἐκσκαφῶν σὲ ἄγνωστη θέση 1230. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ΡΨ ἐποχῆς προέρχονται ἀπὸ θέση ΡΨ 

ἐποχῆς ποὺ πρέπει νὰ βρίσκεται κοντά. 

 

Δ36α΄: Γυμνό: Παναγία ἡ Φιλιάρμενη:   

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἐκκλησία Δ τοῦ χωριοῦ. 

                                                 
1223 Γεωργιάδης (1922), σελ. 88-89∙ ΑΕ 1895, σ. 137α, 124-128 καὶ 149∙ ΑΕ 1916, σ. 21 καὶ 50∙ IG XIIα, σελ. 209. 
1224 Γεωργιάδης (1922), σελ. 88-89∙ ΑΕ 1895, σ. 137α, 124-128 καὶ 149∙ ΑΕ 1916, σ. 21 καὶ 50∙ IG XIIα, σελ. 209.τοῦ 

ἰδίου (1905), σ. 17. 
1225 Γεωργιάδης (1922), σελ. 88, ΑΕ 1916, σελ. 49 και 52, ΑΕ 1895, 11, στ. 88, σ. 136. 
1226 Γεωργιάδης (1922), σελ. 88-89∙ ΑΕ 1895, σ. 137α, 124-128 καὶ 149∙ ΑΕ 1916, σ. 21 καὶ 50∙ IG XIIα, σελ. 209. Βλ. 

ἐπίσης: Εὐβοϊκὴ ἐγκυκλοπαίδεια, τ. 1, σελ. 71-72. 
1227 Γεωργιάδης (1922), σ. 88, ΑΕ 1916, σ. 49 και 52, ΑΕ 1895, 11, στ. 88, σ. 136. Βλ. ἐπίσης: Εὐβοϊκὴ 

ἐγκυκλοπαίδεια, τ. 1, σελ. 71-72. 
1228 Καλλιγᾶς (1981), σ. 201, AR 1989-90, BCH 113, σ.668. Βλ. ΙG, XII, 9, σελ. 163-165. 
1229 Παπαβασιλείου (1905), σελ. 16-17, Φωρέμης (1973), σελ. 301 
1230 άμψων (1988-9), σελ. 178. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχει ἐντοπισθεῖ ἀρχαῖο ἀρχιτεκτονικὸ ὑλικό 1231. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη προέρχονται ἀπὸ ἀρχαία θέση ποὺ 

πρέπει νὰ βρίσκεται κοντά. 

 

Δ36β΄: Γυμνό: Ἅγ. Θεόδωρος:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἐκκλησία 300μ. Α τοῦ χωριοῦ. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχει ἐντοπισθεῖ ἀρχαῖο ἀρχιτεκτονικὸ ὑλικὸ καὶ 

ἐπιτύμβια πλάκα ἐπὶ τῆς Ἁγίας Σραπέζης.1232 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Κάπου κοντὰ βρίσκονται ἀρχαῖα κτίρια ποὺ δὲν ἔχουν 

ἀνασκαφεῖ, τὰ ὁποῖαμπορεῖ νὰ ἀνήκουν σὲ ἀρχαῖο οἰκισμό, ἀφοῦ ἡ ἐπιτύμβια πλάκα 

μαρτυρεῖ ἀρχαῖο νεκροταφεῖο. 

 

Δ36γ΄: Γυμνό: Ἅγ. Νικόλαος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἐκκλησία πρὶν τὴν εἴσοδο στὸ χωριό. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν βρεθεῖ κεραμίδια, τεμάχια στηλῶν καὶ 

ἐπιτύμβια πλάκα ποὺ χρησιμοποιείται ως Αγία Σράπεζα1233. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Προφανῶς ἀνήκει στὸ ἴδιο ἀρχαῖο νεκροταφεῖο μὲ τὴν 

προηγούμενη, ἀφοῦ ὅλες οἱ θέσεις αὐτὲς εἶναι περιφερειακὲς τῆς θέσης Δ36, ποὺ εἶναι τὸ 

κέντρο τοῦ χωριοῦ Γυμνό. 

 

Δ36δ΄: Γυμνό: Ἁγ. Ἰωάννης: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή:  Ἡ ἐκκλησία ἔχει οἰκοδομηθεῖ τὸ 1900, σὲ ἀπόσταση 300μ. ἀπὸ 

τὴν βρύση Α τοῦ χωριοῦ.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι ἔχουν ἐντοιχισθεῖ στὴν ἐκκλησία ἥ 

βρίσκονται γύρω ἀπὸ αὐτὴν, ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ἀρχαίου κτιρίου καὶ ἐπιτύμβες 

στῆλες. Ἐπίσης, ἀναφέρεται ὅτι ἡ ἐκκλησία εἶναι κτισμένη ἐπὶ τῶν θεμελιώσεων 

ἀρχαίου ναοῦ. Ἐπίσης θεμέλια ἀρχαίου περιβόλου διατηροῦνται καλά. Ὁ 

Γεωργιάδης θεωρεῖ ὅτι πρόκειται γιὰ ταφικὸ περίβολο 1234. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ ἅν πρόκειται γιὰ ταφικὸ περίβολο ἥ ἅν ἡ 

θεμελίωση ἀνήκει σὲ κτίριο μὲ θριγκὸ πρέπει νὰ γίνει ἀνασκαφικὴ ἔρευνα. Πάντως τὰ 

ἀρχιτεκτονικὰ μέλη μαρτυροῦν ἀρχαῖο κτίριο καὶ οἱ ἐπιτύμβιες στῆλες ἀρχαῖο 

νεκροταφεῖο. 

 

Δ36ε: Γυμνό: Ἅγ. Γεώργιος:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή:  Ἐκκλησία παρὰ τὴν ὁδὸ πρὸς Ἁγιά, στὴν δεξιὰ πλευρά της, 

ποὺ ἀπέχει 1.500 μ. ἀπὸ τὸ Γυμνὸ.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ ἐκκλησία οἰκοδομήθηκε ἐπάνω στὰ 

θεμέλια ἀρχαίου ναοῦ. Αὐτὸ συνάγεται ἀπὸ τὴν παρουσία ἀρχαίων 

ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν ἐντοιχισμένων στὴν ἐκκλησία, καὶ διασκορπισμένων 

τεμαχίων κεραμιδιῶν, στηλῶν καὶ κιονοκράνων 1235. 

                                                 
1231 Γεωργιάδης (1922), σελ. 86. 
1232 Γεωργιάδης (1922), σελ. 86. 
1233 Γεωργιάδης (1922), σελ. 86. 
1234 Γεωργιάδης (1922), σελ. 86. 
1235 Γεωργιάδης (1922), σελ. 86. Οsborne (2000), σελ. 56-60. 
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη θὰ ἀνῆκαν σὲ ἀρχαῖο κτίριο, τὸ ὁποῖο 

ἴσως βρισκόταν σὲ αὐτὴν τὴν θέση, ὅπως μαρτυροῦν τὰ τεμάχια κεραμιδιῶν. Ἀλλὰ εἶναι 

πράγματι τμήματα κεράμων ὀροφῆς ἥ ἀνήκουν σὲ κατεστραμμένους κεραμοσκεπεῖς 

τάφους; Δυστυχῶς αὐτὸ δὲν συνάγεται ἀπὸ τὴν βιβλιογραφία. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε΄: Περιοχὴ ΠΕ΄: Περιοχὴ Ἀλιβερίου - Αὐλωναρίου – Κύμης – Δύστου -

Ζαράκων. 

1) Μορφολογία τοῦ ἐδάφους – φυσικὰ ὅρια. 

 Εἶναι ἡ περιοχὴ ποὺ ὁρίζεται Δ ἀπὸ τὰ ὅρια τῶν ἐπαρχιῶν Φαλκίδος καὶ Καρυστίας, 

ἐν ἀπὸ Ν ὁρίζεται ἀπὸ τὴν νοητὴ γραμμὴ ποὺ διέρχεται ἀπὸ τὴν χερσόνησο Ν τοῦ ὅρμου 

τοῦ Ἁλμυροπόταμου, διὰ τοῦ ὑψώματος «Μεγάλο Βουνό», Β τῶν Μεσοχωρίων καὶ Ν τοῦ 

Ἁλμυροπόταμου, καὶ καταλήγει στὴν Α ἀκτὴ τῆς Εὐβοίας. 

 Σὸ ὄρος ερβούνι γενικὰ ταυτίζεται μὲ τὸ ἀρχαῖο Κοτύλαιον. Ὅλοι οἱ παλαιοὶ 

ἐρευνητὲς ταυτίζουν τὸ ερβούνι, δηλαδὴ τὴν νότια ἀπόληξη τῆς ὀροσειρᾶς τῆς Δίρφυος 

ποὺ ἀπὸ βορρᾶ πρὸς νότο καταλήγει στὴν θάλασσα, μὲ τὸ ἀρχαῖο Κοτύλαιον ὄρος1236. 

Πρόκειται γιὰ κορυφογραμμὴ μεγάλου ὑψομέτρου ποὺ συνιστᾷ τὸ φυσικὸ ὅριο τῆς 

λεκάνης τῆς μείζονος περιοχῆς ΠΔ΄(καὶ πιὸ συγκεκριμένα τοῦ ἀνατολικοῦ της τμήματος 

ΠΔ΄ΙΙ, δηλαδὴ τῆς περιοχῆς Μύτικα, Βασιλικοῦ, φύλλων, Λευκαντίου, Μαλακώντα, 

Ἐρετρίας, Ἀμαρύνθου, Ἄνω Βάθειας, Γυμνοῦ) μὲ τὴν Α κειμένη μέιζονα περιοχὴ ΠΕ΄ 

(δηλαδὴ τῆς περιοχῆς ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὶς μικρότερες λεκάνες Ἀλιβερίου, Αὐλωναρίου, 

Κύμης, Δύστου, Ζαράκων). Σὸ φυσικὸ ὅριο, λόγῳ τοῦ μεγάλου ὑψομέτρου, σίγουρα 

ἀποτελοῦσε καὶ πολιτικὸ ὅριο κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν πρώιμη ἐποχὴ τοῦ 

ιδήρου, καὶ συμπίπτει καὶ μὲ τὸ σύγχρονο πολιτικὸ ὅριο τῶν ἐπαρχιῶν Φαλκίδος καὶ 

Καρυστίας. 

 Πρὸς Ν, Β καὶ Α τὸ βορειότερο τμῆμα τῆς περιοχῆς ΠΕ΄ βρέχεται ἀπὸ τὸν νότιο 

Εὐβοϊκὸ κόλπο καὶ τὸ Αἰγαῖο πέλαγος ἀντστοίχως, ἐν τὸ νοτιότερο τμῆμα της βρέχεται 

ἀπὸ ΝΔ καὶ ΒΑ ἀπὸ τὸν νότιο Εὐβοϊκὸ καὶ τὸ Αἰγαῖο ἀντιστοίχως. Σὸ χερσαῖο φυσικὸ ὅριο 

πρὸς ΝΑ μὲ τὴν μείζονα περιοχὴ ΠΣ συνιστᾷ ἡ κορυφογραμμὴ Μακρυρράχη (250-350 μ.), 

ὄρος Ζάραξ (456 μ.), Μαυρομιχάλη (456 μ.), Βελανίδι (235 μ.), γιὰ νὰ καταλήξει στὸν Μαῦρο 

Κάβο, τὸ ἀκρωτήριο ἀνατολικῶς τοῦ μικροῦ νησιοῦ Καβαλλιανή στὸν Νότιο Εὐβοϊκό. 

 

2) Ἐξέταση τῶν ἐπὶ μέρους περιοχῶν τῆς μείζονος περιοχῆς ΠΕ΄: Περιοχὴ Ε΄: Περιοχὴ 

Ἀλιβερίου - Αὐλωναρίου – Κύμης – Δύστου -Ζαράκων. 

Περιοχὴ ΠΕΑ΄: Περιοχὴ Ἀλιβερίου. 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

 Πρόκειται γιὰ τὴν λεκάνη τοῦ Ἀλιβερίου, ἡ ὁποία στὰ δυτικὰ ὁρίζεται ἀπὸ τὸ 

ερβούνι-Κοτύλαιο, βόρεια καὶ ἀνατολικὰ ἀπὸ χαμηλὲς ῥάχες καὶ ἀποστραγγίζεται νοτίως 

στὸν Νότιο Εὐβοϊκὸ κόλπο. Κατόπιν τὸ φυσικὸ ὅριο στρέφεται Ν γιὰ νὰ φτάσει στὸ 

ερβούνι Σούρλα (773 μ.), Πλατειὰ Κορυφὴ (785 μ.), γιὰ νὰ καταλήξει στὴν θάλασσα. 

Πρόκειται γιὰ τὸ φυσικὸ ὅριο μὲ τὴν μείζονα περιοχὴ ΠΔ΄: Περιοχὴ Πολιτικῶν - Χαχνῶν - 

Σριάδας - Ν. Ἀρτάκης - Φαλκίδας - Βασιλικοῦ - Ἐρέτριας - Ἀμαρύνθου. 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΑΕ΄. 

                                                 
1236 Bruchner, RE, τ. 22, στ. 1542, ὅπου καὶ παλαιότερη βιβλιογραφία. Βλ. ἐπίσης: Υουσάρας (1964), σελ. 74. 

Ἀντιθέτως ὁ Fachard (2012) ταυτίζει τὸ Κοτύλαιον μὲ τὴν Α ἀπόληξη τῆς ὀροσειρᾶς τῆς Δίρφυος ποὺ κεῖται Β 

τοῦ ερβουνίου, δηλαδὴ μὲ τὴν κορυφὴ Μαυροβούνι καὶ τὶς περιφερειακές της Κόχη, παρτελούρι, 

Μακρύσταλλα. 
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Φάρτης τοῦ σημερινοῦ δήμου Κύμης- Ἀλιβερίου 

Ε1: Κακιὰ κάλα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἀπὸ τὸν λόφο τῶν Παλαιοεκκλησιῶν (Κάτω Βάθεια ἥ Ἀμάρυνθος) 

στὴν πεδιάδα τοῦ Ἀλιβερίου ὁσηγεῖ ἕνας δρόμος στριμωγμένος ἀνάμεσα στὸ ἀπόκρημνο 

βουνὸ καὶ στὴν θάλασσα. Ὁ Girard θεώρησε βέβαιο ὅτι πρόκειται γιὰ ἀρχαία ὁδό. Εἶναι 

σίγουρα ἀρχαία ὁδός, ἀφοῦ ἀκολουθεῖ τὴν μορφολογία τοῦ ἀναγλύφου, δὲν ὑπάρχει ἄλλο 

φυσικὸ πέρασμα πρὸς τὴν Ν. Εὔβοια, καὶ μέχρι σήμερα δὲν ἔχουν γίνει σοβαρὲς 

ἐπεμβάσεις στὸ ἀνάγλυφο1237. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ὁ Ῥαγκαβῆς εἶχε δεῖ ἀναλημματικοὺς τοίχους κυκλώπειας 

τοιχοποιίας ποὺ τὸν στήριζαν στὰ δύσκολα σημεῖα1238. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὁ Ῥαγκαβῆς πίστευε ὅτι ἡ Κακιὰ κάλα εἶναι ἡ Καλὴ ἀκτὴ ποὺ 

μνημονεύει ὁ Πτολεμαῖος1239, καὶ ὅτι πρόκειται γιὰ σχῆμα κατ’ εὐφημισμόν1240. 

 

Ε1α΄: Γύρος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση παρὰ τὴν ὁδὸ Ἀμαρύνθου-Ἀλιβερίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐκεῖ ἔχει ἐντοπισθεῖ χαμηλὸς γήλοφος ποὺ ἐκτιμᾶται ὅτι ἴσως 

καλύπτει θολωτὸ τάφο1241. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πρέπει νὰ γίνει ἀνασκαφὴ γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ ἅν ὁ γήλοφος 

εἶναι τεχνητὸς τύμβος καὶ τὶ καλύπτει.  

 

Ε2: Ἀλιβέρι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἡ ἴδια ἡ κωμόπολη τοῦ Ἀλιβερίου καὶ ἡ λεκάνη του, ὅπου οἱ κοντινὲς 

ἀρχαῖες θέσεις. Ἡ περιοχὴ στὸ ὕστερο Βυζάντιο εἶχε παραχωρηθεῖ σὲ κάποιον Υράγκο 

βαρῶνο Ἀλίβερο (1204-1470). Ἔτσι ἡ ἀρχαία ὀνομασία ξεχάστηκε καὶ ἐπιβίωσε το ὄνομα 

του βαρώνου, (δόκιμο καὶ σήμερα στὴν φράση «πάω στ’ Ἀλιβέρου, > καθαρεύουσα: 

Ἀλιβέριον > Ἀλιβέρι)1242. Tὸ ἴδιο τὸ Ἀλιβέρι εἶναι κτισμένο σὲ ὕψωμα, ἀπὸ ὅπου ἐλέγχει ὅλη 

τὴν πεδιάδα μέχρι τὴν θάλασσα. Παλαιότερα ὑπῆρχαν καὶ βάλτοι σὲ κάποια σημεῖα. τὰ 

δυτικὰ τὴν λεκάνη διαρρέει ἕνας χείμαρρος, στὶς ὄχθες τοῦ ὁποίου μαρτυροῦνται ἀρχαῖα  

λείψανα1243. 

 

Ε2α΄: Ἀλιβέρι: Σρόχαλα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση παρὰ τὴν Β πλευρὰ τῆς ὁδοῦ Ἀλιβερίου-Φαλκίδας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ εἶχε ἐντοπισθεῖ ἀπὸ τὸν Παπαβασιλείου ἀρχαῖος πύργος, 

μὲ τὸν ὁποῖον συνδέονται δύο ἀναλημματικοὶ τοῖχοι στὴν Ν πλευρά του. Ὁ άμψων 

ὑπολογίζει τὶς διαστάσεις του περίπου 8,50Φ 6,90μ. ώζονται καλῶς οἱ δύο γωνίες του, οἱ 

ὁποῖες εἶναι κατασκευασμένες ἀπὸ μεγάλες λιθοπλίνθους1244. 

                                                 
1237 (Ἀντίθετα ἀπὸ π.χ. τὴν πρόσφατη διάνοιξη δρόμου ἀπὸ Ἐρέτρια πρὸς Θεολόγο, ὁ ὁποῖος  διέρχεται ἀπὸ 

τὴν ὑδροκριτικὴ τῶν 500 μ. ἀνάμεσα στὸ Βουδόχι (797μ.) καὶ τὸν Ὄλυμπο (828μ.), ἐξασφαλίσηκε ἡ πρόσβαση 

ἀπὸ τὴν ἐρετρικὴ πεδιάδα, δηλ. μείζονα περιοχὴ τὴν ΠΔΙΙ, πρὸς τὰ ὀρεινὰ τῆς μείχονος περιοχῆς ΠΔΙ΄, 

δηλαδὴ πρὸς τὰ ὀρεινὰ τῆς λεκάνης τῶν Χαχνῶν. 
1238 Rangabès (1852), σελ. 15 καὶ εἰκ. 11. 
1239 Κλαύδιος Πτολεμαῖος, ΙΙΙ, 15, 24. 
1240 Βλ. Υουσάρας (1962), σελ. 73, ὅπου ἡ ὅλη προβληματική. 
1241 απουνᾶ-ακελλαράκη (1984), σελ. 127.  
1242 ΕΕ, τ. Α΄, σελ.144. 
1243 Υουσάρας (1964), σελ. 73-74. 
1244 άμψων (1988-9), σελ. 170-1. Βλ. ἐπίσης κούρας (2003), σελ. 41. 
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖος πύργος.        

            

Ε2β΄: Πλάτωμα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Κοντὰ στὸ Ἀλιβέρι, παρὰ τὴν ὁδὸ Φαλκίδας-Ἀλιβερίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ὑπάρχει λόφος, στὴν Ν πλευρὰ τοῦ ὁποίου ἔχουν 

ἐντοπισθεῖ λαξευμένος στὸν βράχο τάφος, κοιλότητες καὶ λαξευμένοι ἀγωγοί νεροῦ1245. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Φρειάζονται περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς 

θέσεως. 

 

Ε2γ΄: Ἀλιβέρι: Ῥίφι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή:  Φαμηλὸς βραχώδης λόφος στὴν Δ παραλία τοῦ Ἀλιβερίου, 1 χλμ. Δ 

τοῦ Ἀλιβερίου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀλιβερίου-Φαλκίδος1246. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ὑπάρχει τετραγωνικῆς κατόψεως ἀρχαῖος πύργος 4ου π.Φ. 

αἰώνα. Κοντὰ σὲ αὐτὸν βρίσκονται τὰ ἐρείπια ἐκκλησίας, κτισμένης ἀποκλειστικῶς ἀπὸ τὸ 

οἰκοδομικὸ ὑλικὸ τοῦ πύργου1247. Ἡ ΕΕ χαρακτηρίζει τὰ ἐρείπια ὡς λείψανα ἀρχαίου 

φρουρίου καὶ διασκορπισμένους κυβολίθους, ἐν στὴν συνεχόμενη πλαγιὰ παρατηρεῖ 

λείψανα τοίχων καὶ διάσπαρτα ὄστρακα ΚΛ ἐποχῆς1248. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πύργος ποὺ ἀνήκει σὲ ὀχυρωματικὰ ἔργα τοῦ 4ου π.Φ. αἰώνα. Ἡ 

ΕΕ ταυτίζει τὸ ὀχυρὸ μὲ ἐκεῖνο ὅπου εἶχαν ὀχυρωθεῖ οἱ δυνάμεις τοῦ Καλλία τὸ 349/8 κατὰ 

τὴν μάχη τῶν Ταμυνῶν. Σὸ ὀχυρὸ αὐτό, ὅπως καὶ ἐκεῖνο τοῦ γειτονικοῦ Πορθμοῦ 

κατέστρεψε ὁ στρατηγὸς τοῦ Υιλίππου Β΄ Ἱππόνικος, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀποσταλεῖ τὸ 342/341 

π.Φ. μὲ 1000 στρατιῶτες γιὰ νὰ ἐπιβάλει τὴν κυριαρχία τῆς Μακεδονίας1249.  

 

Ε2γ1΄: Ἀλιβέρι: Ἅγιος Λουκᾶς: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή:  Φωριὸ Β τοῦ Ἀλιβερίου σὲ κοντινὴ ἀπόσταση. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Χήφισμα τῶν Ἐρετριέων ποὺ ἀναφέρεται στὴν πομπὴ καὶ 

θυσία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀσλκηπιοῦ, προερχόμενο ἀπὸ ἐρειπωμένη ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ 

Ἅγιος Λουκᾶς Ἀλιβερίου1250. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Προέρχεται ἀπὸ ἱερὸ τοῦ Ἀσκληπιοῦ, τὸ ὁποῖο βρισκόταν στὴν 

περιοχή. Ἂν ἡ ἐπιγραφὴ βρέθηκε in situ, τότε μπορεῖ νὰ ταυτίζεται μὲ τὴν θέση τῆς 

ἐκκλησίας, ὅπου εἶχε ἐντοιχισθεῖ. 

 

Ε2δ΄: Ἀλιβέριον: Πόλη τοῦ Ἀλιβερίου: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἡ σύγχρονη πόλη τοῦ Ἀλιβερίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐντὸς τοῦ Ἀλιβερίου καὶ κοντὰ σὲ αὐτὸ ἔχουν βρεθεῖ λείψανα 

ἀρχαίων κτιρίων1251, καθὼς καὶ ἐνεπίγραφες ἀναθηματικὲς στῆλες1252, ψηφισματικὲς1253 καὶ 

στῆλες ἀσαφοῦς χαρακτήρα1254. 

                                                 
1245 άμψων (1988-9), σελ. 170-172. 
1246 ΕΕ, τ. Α΄, σελ. 144. 
1247 άμψων (1988-9), σελ. 169-170. 
1248 ΕΕ, τ. Α΄, σελ.144. 
1249 ΕΕ, τ. Α΄, σελ.144∙ Υουσάρας (1964), σελ. 72-73. 
1250 IG, XII, 9, σελ. 38-39, ἀρ. 194. 
1251 απουνᾶ-ακελλαράκη (1984), σελ. 126∙ AR 1991-2, σελ. 33. 
1252 Παπαβασιλείου (1905), σελ. 19-21∙ Wilhelm (1892), σ. 161. 
1253 ΑΕ 1892, σ. 160-1∙ Ἀθην, τ. Ε΄, 1893, σ. 348∙ Παπαβασιλείου (1911), σ. 81-82∙ Wilhelm (1892), σ. 158-9∙ ΑΕ 1907, 

σ. 23∙ Wilhelm (1912), σ. 239-248. 
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: τὴν περιοχὴ ὑπῆρχεν ἡ ἀρχαία πόλη Ταμύναι ἥ Τάμυνα, ὅπου 

βρισκόταν τὸ ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος Ταμυναίου, πρὸς τιμὴν τοῦ ὁποίου γίνονταν οἱ ἑορτὲς 

Ταμύναια1255. τὴν παράκτια ζώνη τῆς πόλεως, κατὰ τὸν Ἡρόδοτο καὶ κατὰ τὴν διόρθωση 

τοῦ Valckenaer1256 ἀποβιβάστηκαν οἱ Πέρσες γιὰ νὰ ἐπιτεθοῦν στὴν Ἐρέτρια. Κατὰ τὸν 

Ἡρόδοτο οἱ θέσεις Τάμυναι, Χοιρέαι, Αἰγίλια ἀποτελοῦσαν τὸ 490 π.Φ. νέας (μοίρας) τῆς 

ἐρετρικῆς. τοὺς κλασικοὺς χρόνους (349/348 π.Φ.), στὸν λόφο τοῦ Ἀλιβερίου ἔλαβε χώρα ἡ 

μάχη μεταξὺ Ἀθηναίων (ὑπὸ τὸν Υωκίωνα) καὶ Φαλκιδέων.1257 

 

Ε2δ1΄: Ἀλιβέρι Λατομεῖον: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση 4χλμ. ΝΑ τοῦ Ἀλιβερίου, 300μ. Β. τῆς ὁδοῦ Ἀλιβερίου-Βέλους. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐκεῖ ἔχει ἐντοπισθεῖ λατομεῖο ῥωμαϊκῶν χρόνων. Ἴσως 

ὑπάρχουν καὶ ἄλλα λατομεῖα στὴν περιοχή1258.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Λατομεῖο ῥωμαϊκῶν χρόνων. 

 

Ε2ε΄: Ἀλιβέρι: Κάραβος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Σὸ ἐργοστάσιο τῆς ΔΕΗ στὴν θέση Κάραβος, ΝΑ τοῦ Ἀλιβερίου παρὰ 

τὴν ἀκτή. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν βρεθεῖ ἐπιτύμβιες στῆλες 4ου-3ου π.Φ. αἰώνα1259. 

Προσφάτως στὸν ἠλεκτρικὸ σταθμὸ παρὰ τὴν ἀκτὴ ἀποκαλύφθηκε σημαντικὸ τμῆμα 

οἰκισμοῦ ἀρχαίας πόλεως, ἡ ὁποία εἶχε μεγάλη ἔκταση. Αὐτὸς ὁ ἀρχαῖος οἰκισμὸς ὑπέστη 

σημαντικὴ καταστροφὴ κατὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἠλεκτρικοῦ σταθμοῦ. Ἀποκαλύφθηκαν 

λείψανα σχετικὰ μὲ ἐμπορικὲς καὶ βιοτεχνικὲς δραστηριότητες καὶ δύο λουτρικὲς 

ἐγκαταστάσεις, πιθανῶς καὶ μία τρίτη. Σὸ λουτρὸ στὸν χῶρο τοῦ ῥεύματος εἶναι κυκλικῆς 

κατόψεως1260. Σὸ λουτρὸ Β τοῦ κτιρίου τῆς ΔΕΗ (τετράγωνα καὶ ἁψιδωτὰ δωμάτια, 

ὑπόκαυστο καὶ βοτσαλωτὰ δάπεδα) χρονολογεῖται στοὺς ὕστερους ῥωμαϊκοὺς χρόνους 1261.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση ΤΚΛ-ΕΛ οἰκισμοῦ καὶ νεκροταφείου, ὁ ὁποῖος 

ἀναγνωρίζεται ὡς οἰκισμὸς πλησίον τοῦ Πορθμοῦ1262, καὶ ΡΨ λουτρῶν.  

 

                                                                                                                                                                            
1254 Παπαβασιλείου (1905), σ. 20∙ BCH 94, 1970, σελ. 1094∙ ΑΑΧ, τ. 2, 1969, σελ. 29-30. Βλέπε ἐπίσης: 

Βρανόπουλος (1995), σελ. 32, ὅπου συγκεντρωμένες πηγὲς καὶ βιβλιογραφία. 
1255 Βλ. φιλολογικὲς καὶ ἐπιγραφικὲς πηγὲς τῆς περιοχῆς ΠΕ΄. 
1256 Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι, VI, 101. τὴν στερεότυπη ἔκδοση τῆς Ὀξφόρδης (1908) τὴν δέχεται ὁ ἐκδότης Carolus 

Hude. 
1257 Bλ. Fiehn, λ. Τάμυναιi, RΕ, IV, 55, στ. 2151-2. 
1258 άμψων (1988-9), σελ. 170-1. 
1259 απουνᾶ-ακελλαράκη (1996), σελ. 305, Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 149-150∙ Σουλούπα (1980), σελ. 230∙ AR 

2000-1, σελ. 61∙ BCH, 112, 1988, σελ. 672∙ ΑΔ 34, Φρον., 1979, σελ. 180∙ Θέμελης (1969)Β, σελ. 28∙ BCH 122, 2, 

1998, σελ. 925∙ BCH 124, 2, 2000, σελ. 316-318∙ Παπαβασιλείου (1905), σελ. 18-21. 
1260 Καραπασχαλίδου κ.ἄ. (2012), σελ. 55-56. 
1261 Blackman (2000-2001), σελ. 61∙ τοῦ ἰδίου (2001-2002), σελ. 53∙ Whitley (2002-2003), σελ. 48∙ Φατζηδημητρίου 

(1997), σελ. 405-407∙ BCH 127, 2, 2003, σελ. 1029∙ BCH 123, 1999, σελ. 792. 
1262 Υουσάρας (1964), σελ. 72-73∙ Wallace  (1961), σελ. 157-203.ΑntK 2003, σελ. 94-94∙ ΑntK 2004, σελ. 87-96∙ 

κούρας (2004), σελ. 39-41∙ Μαγκούτας (ἡμ. προς. 23-5-2014)∙ Μαγκούτας (ἡμ. προς. 24-5-2014)∙ Μαγκούτας 

(ἡμ. προς. 23-5-2014) 



 208 

  
Κάραβος Ἀλιβερίου (Εvia Guide) καὶ Ἀλιβέρι ἀπὸ Β (www.nocomments.gr.) 

 

E2ε1΄: Ἀλιβέρι: Κάμπος:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: πλησίον τοῦ Ἀλιβερίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Κατάλοιπα ἀρχαίου πύργου. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση ἀρχαίου πύργου ἥ ὀχυροῦ1263. 

 

Ε2στ΄: Ἀλιβέρι: Μακρὰ Ράχη: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τοῦ Ἀλιβερίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχει βρεθεῖ βάση ἀρχαίου ἀγάλματος καὶ ἐπιτύμβιες 

ἐνεπίγραφες στῆλες1264. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση ἀρχαίου νεκροταφείου. 

 

Ε2ζ΄: Ἀλιβέρι: Μυλάκι ἢ Μηλάκι ἢ Ἀσμίλακι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τοῦ Καράβου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔδῶ ἔχουν βρεθεῖ κεραμοσκεπεῖς τάφοι ποὺ περιεῖχαν ἀγγεῖα, 

ἐνεπίγραφες ἐπιτύμβιες στῆλες καὶ ἄλλα εὑρήματα κλασσικῆς, ἑλληνιστικῆς καὶ ῥωμαϊκῆς 

ἐποχῆς1265. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση νεκροταφείου ΚΛ, ΕΛ καὶ ΡΨ ἐποχῆς. Ἐδῶ κοντὰ πρέπει νὰ 

ἀναζητηθεῖ ὁ ΚΛ, ΕΛ καὶ ΡΨ οἰκισμός. 

 

Ε2ζ1΄: Ἀλιβέρι: Ριζόκαστρο: Πορθμός. 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: μεσαιωνικὸ φρούριο ΝΑ τοῦ Ἀλιβερίου, 1 χλμ. Ν τοῦ Μυλακίου. 

Πρόκειται γιὰ λόφο ὕψομέτρου 170μ. Βρίσκεται σὲ φυσικὰ ὀχυρὸ λόφο κοντὰ τὴν θάλασσα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Δὲν ὑπάρχουν δημοσιευμένα εὑρήματα τῶν χρόνων τῆς 

ἀρχαιότητας, δὲν ἔχει ὅμως γίνει καὶ συστηματικὴ ἀνασκαφή. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: 

 Ἡ ἀνάγκη φρούρησης τοῦ ὅρμου τῶν ἀρχαίων Ταμυνῶν πρέπει νὰ ὁδήγησε πιθανῶς 

κατὰ τὸν 4ο αἰώνα π.Φ. (πιὸ πρὶν δὲν μαρτυρεῖται σημαντικὸ φρούριο σὲ αὐτὴν τὴν θέση) 

στὴν κατασκευὴ φρουρίου μὲ τὴν ὀνομασία Πορθμός. Εἶναι τὸ φρούριο ποὺ κατέλαβε καὶ 

κατέστρεψε τὸ ἐκστρατευτικὸ σῶμα τοῦ Υιλίππου Β΄ὑπὸ τὸν Ἱππόνικο τὸ ἔτος 348 π.Φ. Σὸ 

ἔτος αὐτὸ οἱ εὐβοϊκὲς πόλεις μὲ ἀρχηγὸ τὸν φίλα προσκείμενο στὸν Υίλιππο τύραννο τῆς 

                                                 
1263 Φατζηδημητρίου (2000), σελ. 419-420∙ Μulliez (2009-2010), σελ. 91. 
1264 Παπαβασιλείου (1905), σελ. 19-21∙ τοῦ ἰδίου (1907), σελ. 24. 
1265 Παπαβασιλείου (1905), σ. 20∙  Θεοχάρης (1959), σελ. 283, 309∙ ΑΕ 1941, σελ. 44, 11, εἰκ. 13-14∙ Παπαβασιλείου 

(1909), σελ. 207. 

http://www.nocomments.gr/
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Ἐρέτριας Κλείταρχο, κήρυξαν ἀποστασία ἀπὸ τὴν Β΄ Ἀθηναϊκὴ συμμαχία. Οἱ στρατιωτικὲς 

δυνάμεις ποὺ κατάφερε νὰ συγκεντρώσει κατέλαβαν τὸ φρούριο τοῦ Πορθμοῦ, τὸ ὁποῖο 

κατὰ τὸν τράβωνα βρισκόταν πλησίον τῶν Σαμυνῶν1266. Ποῦ ὅμως; 

 Ὁ Jirard τοποθετοῦσε τὸν Πορθμὸ ἥ σὲ ἕνα λόφο στὰ μισὰ καὶ πλέον τῆς ἀπόστασης 

Ἐρετρίας-Ἀμαρύνθου ἥ σὲ ἕνα λόφο μὲ ἐρειπωμένες βυζαντινὲς ἥ μεταβυζαντινὲς 

ἐκκλησίες, ποὺ ταυτίζεται μᾶλλον μὲ τὸν λόφο τῶν Παλαιοεκκλησιῶν παρὰ τὴν 

Ἀμάρυνθο. Ὁ μεταφραστὴς Υουσάρας τοποθετεῖ τὸ φρούριο στὸν λόφο Μαγούλα μεταξὺ 

Ἐρετρίας καὶ Ἀμαρύνθου1267. 

 Ἀπὸ αὐτὲς τὶς τοποθετήσεις καμία δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχύει, διότι ὁ τράβων λέει 

ξεκάθαρα ὅτι ἐν δὲ τῇ Ἐρετρικῇ πόλις ἦν Τάμυναι πλησίον τοῦ Πορθμοῦ1268. Ἄν ἧταν κοντὰ 

στὴν Ἐρέτρια, ἥ κοντὰ στὴν Ἀμάρυνθο, ἥ ἀνάμεσα στὶς δύο θέσεις αὐτές, δηλαδὴ στὴ 

μέζονα περιοχὴ ΠΔΙΙ΄, θὰ ἔλεγε πλησίον τῆς Ἐρετρίας ἥ πλησίον τῆς Ἀμαρύνθου. Ἀλλὰ ὁ 

τράβων τοποθετεῖ τὸν Πορθμὸ πλησίον τῶν Ταμυνῶν. Ἄρα βρισκόταν στὴν εὐρύτερη 

περιοχὴ τοῦ Ἀλιβερίου, δηλαδὴ στὴν μείζονα περιοχὴ ΠΕ΄. Ἂν ὄντως ἦταν κυριολεκτικὸς ὁ 

σχηματισμός της, πρέπει νὰ βρισκόταν κοντὰ στὴν θάλασσα. Ἀλλὰ θὰ ἀναρωτιόταν 

κάποιος σὲ τὶ θὰ χρησίμευε ἕνα φρούριο κοντὰ στὴν θάλασσα, καὶ γιατὶ τὸ ἔλεγαν 

Πορθμόν, ἀφοῦ φυσικὸ θαλάσσιο πέρασμα δὲν ὑπάρχει. 

 τὸ πρῶτο ἐρώτημα θὰ μορούσαμε νὰ ἀπαντήσουμε ὅτι, ἅν ὄντως βρισκόταν κοντὰ 

στὴν θάλασσα, τὰ σημεῖα ποὺ χρειάζονταν φύλαξη ἦταν ἐκεῖνα στὸ Δ καὶ Α ἄκρο τῆς 

λεκάνης ΠΕΑ΄, παρὰ τὴν ἀκτή, ὥστε νὰ ἐλέγχουν τὴν χερσαία ὁδὸ πρὸς τὸ νότιο τμῆμα τῆς 

ἐρετρικῆς. Ἰδιαιτέρως κρίσιμης σημασίας εἶναι τὸ Δ ἄκρο τῆς λεκάνης. Ἂν ὑπῆρχε ἕνα 

φρούριο στὸ σημεῖο ὅπου τὸ ερβούνι συναντᾷ τὴν θάλασσα θὰ μποροῦσε νὰ ἐλέγχει τὸ 

πέρασμα πρὸς τὴν νότια Εὔβοια, ἀποκόπτοντας ἐντελῶς τὴν πρόσβαση, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει 

κανένα ἄλλο φυσικὸ πέρασμα. 

 τὸ δεύτερο ἐρώτημα θὰ μπορούσαμε νὰ ἐκλάβουμε τὸν ὅρο Πορθμὸς ὡς πορθμεῖον, 

δηλαδὴ λιμάνι. ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση θὰ πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε τὸ φρούριο σὲ ἄλλη 

θέση, δηλαδὴ σὲ θέση μὲ φυσικὸ λιμάνι, ἀφοῦ στὴν προηγούμενη θέση ἡ ἀκτὴ εἶναι σχεδὸν 

ἀκατάλληλη πρὸς ἐλλιμενισμὸ πλοίων (Κακιὰ κάλα). Σέτοια θέση εἶναι ὁ Κάραβος, ὅπου 

τὸ ἐργοστάσιο τῆς ΔΕΗ (Ε2ε΄: Ἀλιβέρι: Κάραβος). ὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση τὸ φρούριο θὰ 

ὑπερασπιζόταν τὸν ἀρχαῖο οἰκισμὸ στὸ λιμάνι ποὺ ἦταν ὁ Κάραβος. Μάλιστα ἐκεῖ ἔχει 

βρεθεῖ ΤΚΛ καὶ ΕΛ νεκροταφεῖο καὶ ἔχει ἐντοπισθεῖ σύγχρονος μὲ αὐτὸ οἰκισμός. 

                                                 
1266 τράβων, Γεωγραφικά, Φ, 10. Βλ. ἐπίσης τὶς πηγὲς 3-7. 
1267 Υουσάρας (1964), σελ. 73, σημ. 1. 
1268 τράβων, Γεωγραφικά, Φ, 10.                  
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Ἀριστερά: Φάρτης Εὐβοίας 1791. Διακρίνεται καθαρὰ ἡ θέση τοῦ Πορθμοῦ, Ν τοῦ 

Μυλακίου, στὸ Ν ἄκρο τοῦ ὅρμου τοῦ Ἀλιβερίου. Δεξιά: Σὸ Ῥιζόκαστρο ἥ Πορθμός. 

(http://www.allaroundevia.gr/galleries/aliveri_sights_rizokastro.html#leaf) 

Ὅλοι οἱ χάρτες ἐνετοκρατίας καὶ τουρκοκρατίας ποὺ ἔχουν τοπωνύμιο στὸ νότιο 

ἄκρο τοῦ ὅρμου τοῦ Ἀλιβερίου, ὅπως ἐπισημαίνει καὶ ὁ κούρας1269, ἀναγράφουν στὴν θέση 

τοῦ σημερινοῦ Ῥιζόκαστρου τὸ τοπωνύμιο Πορθμός. Μὲ βάση τὰ δεδομένα μας καὶ τοὺς 

συλλογισμοὺς ποὺ κάναμε πρέπει νὰ ταυτίσουμε τὴν θέση τοῦ Ῥιζόκαστρου μὲ τὸν 

Πορθμό, ὅπως καὶ ὅπως καὶ παλαιότεροι ἐρευνητὲς καὶ μελετητές1270, μὲ ἐπιφύλαξη 

βεβαίως, ἐφ’ ὅσον δὲν ἔχουν καταγραφεῖ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα 4ου αἰώνα ἀπὸ τὴν θέση 

αὐτήν. 

 

Ε2η΄: Ἀλιβέρι: Βελλούσια ἢ Μπελλούσια: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ πλησίον τοῦ Καράβου, Α τοῦ Ἀσμιλακίου ἥ Μιλακίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχουν ἐπισημανθεῖ τεμάχια ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν ἀρχαίου 

κτιρίου κλασσικῆς ἐποχῆς πλησίον τῆς ἐκκλησίας τοῦ χωριοῦ1271. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Μπορεῖ τὰ ἀρχιτεκτονικὰ αὐτὰ μέλη νὰ προέρχονται ἀπὸ τὸν 

χῶρο στὸν ὁποῖο ἐπισημάνθηκαν. Σὸ κτίριο στὸ ὁποῖο ἀνῆκαν δὲν γνωρίζουμε τὶ 

χαρακτήρα εἶχε. 

 

Ε2θ΄: Ἀλιβέριον: Πύργος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τοῦ Ἀλιβερίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βρέθηκε ἐδῶ ψήφισμα τῶν Σαμυναίων ποὺ προβλέπει τὴν 

ἵδρυση ἀνδριάντων τοῦ Ἱπποσθένους Αἰσχύλου καὶ τοῦ Αἰσχύλου Ἱπποσθένους στὸ 

γυμνασίο τῶν Σαμυνῶν1272. 

                                                 
1269 κούρας (2003), σελ. 39-41. 
1270 Υουσάρας (1964), σελ. 72-73∙ Wallace  (1961), σελ. 157-203.ΑntK 2003, σελ. 94-94∙ ΑntK 2004, σελ. 87-96∙ 

κούρας (2004), σελ. 39-41∙ Μαγκούτας (ἡμ. προς. 23-5-2014)∙ Μαγκούτας (ἡμ. προς. 24-5-2014)∙ Μαγκούτας 

(ἡμ. προς. 23-5-2014) 
1271 Ἀνδρειωμένου (1960), σελ. 149∙ Sackett (1966), σελ. 69∙ Παπαβασιλείου (1907), σελ. 114-119∙ τοῦ ἰδίου 

(1910)Β΄, σελ. 42∙ HanKey (1952), σελ. 49∙ Ålin (1962), σελ. 126. 
1272 Παπαβασιλείου (1907), σ. 23-24. 

http://www.allaroundevia.gr/galleries/aliveri_sights_rizokastro.html#leaf
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πρέπει νὰ προέρχεται ἀπὸ σημαντικὸ δημόσιο χῶρο, ὅπως π.χ. 

ἀπὸ ἀστικὸ ἥ ἐξωαστικὸ ἱερὸ ἥ ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἀγορὰ τῶν Σαμυνῶν. 

 

Ε2ι΄: Ἀλιβέρι: Κατακαλοῦ:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ λίγα χλμ. Α τοῦ Ἀλιβερίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸν δρόμο μυκηναϊκοῦ τάφου ποὺ ἀνασκάφηκε τὸ 1910 ἀπὸ 

τὸν Παπαβασιλείου, ὁ ὁποῖος τὸ 1987 καθαρίστηκε, βρέθηκαν γεωμετρικὰ καὶ κλασσικὰ 

ὄστρακα, καθὼς καὶ χάλκινο νόμισμα τῆς Εὔβοιας 2ου π.Φ. αἰώνα. Ἔχουν ἐπισημανθεῖ 

ἐπίσης ἐπιφανειακὰ στὸ  χωριὸ γεωμετρικὰ ὄστρακα1273. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση ποὺ κατοικεῖται κατὰ τὴν ΚΛ καὶ τὴν ΡΨ ἐποχή. 

 

Ε2ια΄: Ἄλιβέρι: Κακὴ Ράχη Κόσκινων: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση ΒΑ τοῦ Ἀλιβερίου μεταξὺ Ἀλιβερίου, Κόσκινων καὶ 

Αὐλωναρίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχει βρεθεῖ ἐπιτύμβια στήλη ποὺ φέρει ἀνάγλυφη 

παράσταση δεξιώσεως. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πιθανὴ θέση ἀρχαίου νεκροταφείου. τὴν θέση αὐτὴ 

τοποθετεῖται ὁ δῆμος τῶν Σαμυναίων. Κατὰ τὸν τράβωνα ἡ ἀρχαία πόλη Ταμύναι,Τάμυνα  

ἥ Τάμυνα βρίσκονταν πλησίον τῆς Ἐρετρίας1274. 

 

Ε2ιβ΄: Παρθένι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Σὸ χωριὸ Παρθένι βρίσκεται ΒΔ τοῦ Ἀλιβερίου, στὴν ΒΑ κλιτὺ τοῦ 

ερβουνίου-Κοτυλαίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴν κορυφὴ ἐπάνω ἀπὸ τὸ σύγχρονο χωριὸ μαρτυροῦνται 

ἀρχαῖα ἐρείπια, τὰ ὁποῖα ἀποδίδονται στὸ ἱερὸ τῆς Ἀρτέμιδος Παρθένου. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση:  Ὁ Υουσάρας τοποθετεῖ τὸ ἱερὸ τῆς Ἀρτέμιδος Παρθένου τοῦ 

ἀρχαίου Παρθενίου ἐπάνω ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ σημερινὸ χωριὸ Παρθένι. Ὁ σύγχρονος 

ποταμὸς θεωρεῖται ὅτι κατὰ τὴν ἀρχαιότητα θὰ ὀνομαζόταν Παρθένιος ἥ Ἴμβρασος1275. Ὁ 

κούρας ταυτίζει τὴν θέσιν μὲ τὸν ἀρχαῖο δῆμο Παρθένιον1276. 

 

Ε8η’: Αὐλωνάρι: Γαβαλάς: Κοκκίστρες: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση Κοκκίστρες, ΝΔ τοῦ Αὐλωναρίου.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: ὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγ. 

Παντελεήμονα, ἀνασκάφηκε κεραμοσκεπὴς τάφος, ποὺ περιεῖχε ἐρυθρόμορφο ληκύθιον 

καὶ πέντε χάλκινα νομίσματα. Κοντὰ βρέθηκαν ἕνας κιβωτιόσχημος καὶ ἕνας 

κεραμοσκεπὴς τάφος, συλημένοι.1277 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση νεκροταφείου ΤΑΡ ἥ ΚΛ ἐποχῆς. 

 

                                                 
1273 Παπαβασιλείου, (1907), σ. 15-24∙ ΑΔ 29, Φρον., σελ. 493∙ Βρανόπουλος (1979), σελ. 63-68∙ AR 1979-80, σελ. 22∙ 

απουνᾶ-ακελλαράκη (1987), σελ. 214∙ υριόπουλος (1995), σελ. 1365∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 70, 

σημ. 108∙ Παπαβασιλείου (1910)Β΄, σ. 24 καὶ ἑξῆς. 
1274 απουνᾶ-ακελλαράκη (1995)ΒΙ, σελ. 81. 
1275 Υουσάρας (1964), σελ. 74-77.  
1276 κούρας (2003), σελ. 89, εἰκ. 155-157. Γιὰ τὸν δῆμο Παρθένιον βλ. Baumeister (1864), σελ. 16 καὶ Wallace 

(1961), σελ. 201.  
1277 απουνᾶ-ακελλαράκη (1996), σελ. 304. 
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Περιοχὴ ΠΕΒ΄-ΠΕΓ΄-ΠΕΔ΄-ΠΕΕ΄: Περιοχὴ Θαρρουνιῶν, Μακρυχωρίου, Μανικιῶν, 

Ὀξυλίθου, Κύμης, Αὐλωναρίου. 

 Οἱ τέσσερις αὐτὲς λεκάνες ἀποτελοῦν ὑποπεριοχὲς μιᾶς μεγαλύτερης, εὐρύτερης 

λεκάνης, χωρὶς σημαντικὰ φυσικὰ ὅρια μεταξύ τους, καὶ γι’ αὐτὸ κατ’ ἀρχὰς τὶς 

συνεξετάζουμε ὡς μία ἑνότητα. Ὅλη αὐτὴ ἡ λεκάνη ἀποστραγγίζεται Α στὸ Αἰγαῖο 

πέλαγος. 

α) Υυσικὰ ὅρια: Σὰ νότια φυσικὰ ὅρια τῆς εὐρύτερης λεκάνης εἶναι τὰ βόρεια ὅρια τῆς 

περιοχῆς ΠΕΑ΄. Α ἡ λεκάνη ὁρίζεται ἀπὸ τὰ φυσικὰ ὅρια τῆς ὁροσειρᾶς τῆς Δίρφυος, καὶ 

εἰδικότερα στὸ νότιο τμῆμα της τὰ Α ὅρια τῆς μείζονος περιοχῆς ΠΔ΄ καὶ τῆς μείζονος ΠΓ΄ 

μὲ τὴν μείζονα περιοχὴ ΠΕ΄. 

 Ἡ περιοχὴ ΠΕΒ΄ ἀποτελεῖ τὴν (ὀρεινὴ) λεκάνη τοῦ ἄνω ῥοῦ τοῦ Μανικιάτη ποταμοῦ, 

ὅπου βρίσκονται τὰ χωριὰ Θαρρούνια, Μακρυχώρι, Δραγονάρα (ἥ Δραγγονάρα), ἐν ἡ 

λεκάνη ΠΔ΄ ἀποτελεῖ τὴν πεδινὴ συνέχειά της, δηλαδὴ τὸ τμῆμα τοῦ κάτω ῥοῦ τοῦ ἴδιου 

ποταμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκβάλλει Α στὸ Αἰγαῖο πέλαγος, ὅπου βρίσκονται τὰ χωριὰ Μονόδρυ, 

Κονίστρες, Ὀξύλιθος. Ἡ περιοχὴ ΠΕΓ΄ εἶναι ἡ λεκάνη τῆς Κύμης, ἡ ὁποία μὲ τὴν σειρά της 

περιλαμβάνει δύο μικρότερες λεκάνες∙ τὴν νοτιότερη ποὺ περιλαμβάνει τὰ χωριὰ Κάδι, 

Ἄνω Ποταμιὰ καὶ Ἐνορία Κύμης καὶ τὴν βορειότερη ποὺ βρίσκεται ἡ ἴδια ἡ κωμόπολη τῆς 

Κύμης καὶ ὁ ὅρμος ὅπου ἡ Παραλία Κύμης.  Ἡ περιοχὴ ΠΕΕ΄ εἶναι ἡ περιοχὴ τοῦ 

Αὐλωναρίου. Ἡ περιοχὴ ΠΕΖ΄ εἶναι ἡ στενὴ λεκάνη ποὺ ἀπομονώνει τὴν περιοχὴ ΠΕΔ΄ καὶ 

τὴν Ν κείμενη ΠΕΣ΄ ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ παραλία. Ἡ περιοχὴ ΠΕΖ΄ ἀποστραγγίζεται Α 

στὸ Αἰγαῖο πέλαγος, καὶ στὸ νοτιότερο τμῆμα της περιλαμβάνει τὴν μικρότερη λεκάνη τῶν 

Πετριῶν. 

 

Περιοχὴ ΠΕΒ΄: Ἡ περιοχὴ ΠΕΒ΄ ἀποτελεῖ τὴν (ὀρεινὴ) λεκάνη τοῦ ἄνω ῥοῦ τοῦ Μανικιάτη 

ποταμοῦ, ὅπου βρίσκονται τὰ χωριὰ Θαρρούνια, Μακρυχώρι, Δραγονάρα (ἥ Δραγγονάρα). 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια. 

Σὸ δυτικὸ φυσικὸ ὅριο εἶναι τὸ ὅριο τῶν μειζόνων περιοχῶν ΠΔ΄ καὶ ΠΓ΄ βορειότερα 

μὲ τὴν μείζονα περιοχὴ ΠΕ΄. Παρακολουθοῦμε αὐτὸ τὸ φυσικὸ ὅριο μέχρι τὸ ὕψωμα 

κόλος (920μ.), καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στρέφεται Ν Γεροέλατος (959μ.), Σούρλα (874μ.), Μαυροβούνι 

(1191μ.), Ὄχη (1120μ.), καὶ κατόπιν ΝΔ Μελιχώρα, καὶ ΒΑ Σούρλα (388μ.), Εὐαγγελίστρια, 

γιὰ νὰ καταλήξει Α στὸ Αἰγαῖο. 

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΕΒ΄: 

Ε3: Θαρρούνια: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ποὺ κεῖται ΒΑ τοῦ εὐβοϊκοῦ Ὀλύμπου καὶ ἀρκετὰ χλμ. ΒΔ τοῦ 

Ἀλιβερίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ σπήλαιο τῆς κοτεινῆς ἔχουν βρεθεῖ γεωμετρικὰ ὄστρακα, 

κλασσικὰ καὶ ἑλληνιστικά, εἰδώλια καὶ κεραμεική, ῥωμαϊκὰ νομίσματα, λίθοι ποὺ ἀνήκουν 

σὲ τάφους ἥ σὲ τοίχους κτιρίου καὶ ἴσως θεμέλια οικοδομήματος1278. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σὸ σπήλαιο κατὰ τὴν ἱστορικὴ ἀρχαιότητα  ἦταν τόπος κατοικίας 

ἥ τόπος λατρείας1279. 

                                                 
1278 υριόπουλος (1995), σελ. 1365∙ ΑΕΜ 1980, σελ. 127∙  Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 313-314∙ άμψων (1976)Γ, 

σελ. 44-56∙ τοῦ ἰδίου (1980), σελ. 125-127∙ τοῦ ἰδίου (1993), σελ. 324-326∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 202∙ ΑR 1993-4, 

σελ. 39∙ ΑΔ 42, Φρον., σελ. 700-2∙ BCH 87, 1992, σελ. 61-101∙ Παπαβασιλείου (1908), σ. 112. 
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Ε4: Μακρυχώρι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ εὑρισκόμενο λίγα χλμ. Β τῶν Θαρρουνιῶν. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ προαύλιο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγ. Νικολάου κατὰ τὰ ἔτη 1973-4, 

ὑπῆρχε ἰωνικὸ κιονόκρανο, κίονες καὶ ἄλλα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ἀρχαίου πιθανῶς 

κτιρίου1280. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ἀρχαίου κτιρίου ποὺ μπορεῖ νὰ προέρχονται 

ἀπὸ αὐτὴν τὴν θέση. 

 

Ε4α΄: Μακρυχώρι: Κούστα Βρύση: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τοῦ δρόμου πρὸς Μανίκια, σὲ ἀπόσταση 

1 χλμ. ἀπὸ τὸ Μακρυχώρι. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχει ἀνασκαφεῖ κτιστὸ ὀστεοφυλάκιο1281. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Κτιστὸ ὀστεοφυλάκιο ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων. 

 

Ε5: Δραγονάρα, ἢ Δραγγονάρα ἢ Δραγωνάρα ἢ Σραγουνέρα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λόφος Α τοῦ Μακρυχωρίου, κοντὰ στὰ χωριὰ Βρύση καὶ Ἐπισκοπή. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκε τμῆμα ἐνεπίγραφης ἐπιτύμβιας στήλης. Ὁ 

Φωρέμης τὸ 1973 διαπίστωσε ἐπάνω στὸν λόφο ἐρείπια κτιρίων καὶ τείχη χρονολογούμενα 

στὸν 5ο καὶ 4ο π.Φ. αἰώνα. Ἔξω ἀπὸ τὸ ναΰδριο τοῦ λόφου ὑπῆρχε ἕνα δωρικὸ κιονόκρανο 

κλασσικῆς ἐποχῆς, ἕνα ἰωνικὸ ἑλληνιστικῆς καὶ ἕνα καλυκόσχημο ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς1282. Σὸ 

1975 στὸν ἴδιο λόφο βρέθηκε κεραμεικὴ ἀρχαϊκῶν ἕως ἑλληνιστικῶν χρόνων, καὶ ἄλλα 

εὑρήματα. Ἡ Ἑλβετικὴ ἀρχαιολογικὴ σχολὴ πραγματοποίησε ἔρευνα τὸ 2010 στὴ φρούριο 

La Cuppa, ὅπου διαπίστωσε τὴν ὕπαρξη ὀχυρώσεων 5ου αἰώνα π.Φ., καθὼς καὶ κεραμεικὴ 

6ου-4ου π.Φ. αἰώνα. Ὁ Fachard ἐκεῖ τοποθετεῖ τὸ Κοτύλαιον ὄρος1283. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαία θέση ὀχυρωμένου οἰκισμοῦ ποὺ κατοικεῖται εῖται στὸ 

διάστημα ἀπὸ τὴν ΑΡ μέχρι τὴν ΡΨ ἐποχή. Σὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη μαρτυροῦν τὴν ὕπαρξη 

σημαντικῶν κτιρίων. τὸ σημεῖο αὐτὸ τοποθετεῖται ἀπὸ τὸν Baumeister, τὸν Bursian καὶ 

ἄλλους ἐρευνητὲς ἡ ἀρχαία πόλη Γρύγχαι, ποὺ στὰ κλασσικὰ χρόνια ἀνῆκε ὡς κώμη στὴν 

ἐπικράτεια τῆς Ἐρέτριας1284. τὴν θέση αὐτὴν ἀναφέρεται τὸ μεσαιωνικὸ φρούριο τῆς 

Δραγγονάρας, τὸ ὁποῖο στοὺς μεσαιωνικοὺς χάρτες ἀναφέρεται ὡς La Couppa, La Coupa, 

Cupali, Cupon κ.λ.π., στὴ θέση ἑνὸς φυσικοῦ βυθίσματος. Ὁ κούρας θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀρχαία 

ὀνομασία τοῦ δήμου τῆς ἐρετρικῆς Γρύγχαι, ἔχει ἐπιβιώσει μέχρι σήμερα ὡς Βρύση1285. 

ίγουρα εἶναι θέση ὀχυρωμένου οἰκισμοῦ, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἔκταση τοῦ χώρου. 

 

Περιοχὴ ΠΕΓ΄: 

                                                                                                                                                                            
1279 υριόπουλος (1995), σελ. 1365∙ ΑΕΜ 1980, σελ. 127∙  Mazarakis-Ainian (1997), σελ. 313-314∙ άμψων (1976)Γ, 

σελ. 44-56∙ τοῦ ἰδίου (1980), σελ. 125-127∙ τοῦ ἰδίου (1993), σελ. 324-326∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ. 202∙ ΑR 1993-4, 

σελ. 39∙ ΑΔ 42, Φρον., σελ. 700-2∙ BCH 87, 1992, σελ. 61-101∙ Παπαβασιλείου (1908), σ. 112. 
1280  άμψων (1973-4), σελ. 494. 
1281 απουνᾶ-ακελλαράκη (1983), σελ. 150. 
1282 Φωρέμης (1973), σελ. 304. 
1283 Φωρέμης (1973), σελ. 304∙ Fachard-Boukaras (2011), σελ. 129-135 καὶ Fachard (2012). 
1284 Μάτσας (1899), σελ. 298∙ κούρας (2003), σελ. 51. 
1285 κούρας (2003), σελ. 51, φωτ. 45-48. 
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Ἡ περιοχὴ ΠΕΓ΄ εἶναι ἡ λεκάνη τῆς Κύμης, ἡ ὁποία μὲ τὴν σειρά της περιλαμβάνει 

δύο μικρότερες λεκάνες∙ τὴν νοτιότερη ποὺ περιλαμβάνει τὰ χωριὰ Κάδι, Ἄνω Ποταμιὰ καὶ 

Ἐνορία Κύμης καὶ τὴν βορειότερη ποὺ βρίσκεται ἡ ἴδια ἡ κωμόπολη τῆς Κύμης καὶ ὁ ὅρμος 

ὅπου ἡ Παραλία Κύμης. 

 Ὁ Girard ἀναφέρεται στὴν γεωμορφολογία τῆς περιοχῆς μὲ ίδιαίτερη ἀκρίβεια στὴν 

περιγραφή του. Ἡ προεξοχὴ τῆς Δίρφυος ποὺ φτάνει μέχρι τὸ ἀκρωτήριο τῆες Κύμης 

σχηματίζει τὴν λεκάνη, ἡ ὁποία, ἀπὸ τὶς ἀπόκρημνες κορφὲς καὶ τὶς δυσπρόσιτες χαράδρες, 

κατεβαίνει μέχρι τὴν Α ἀκτὴ καὶ μέχρι τὴν κολάδα τοῦ Αὐλωναρίου. Ἀπὸ τὶς Α ὑπώρειες 

τῆς Δίρφυος μέχρι τὸν ὅρμο τῆς Κύμης, ὁ ὁποῖος σχηματίζεται μεταξὺ τοῦ ἀκρωτηρίου 

Κύμη Β καὶ Ὀκτωνιὰ στὰ Ν, μέσα στὴν λεκάνη τὰ ὑψώματα καὶ οἱ λόφοι σχηματίζουν 

μικρότερες λεκάνες1286. Αὐτὲς προσφέρονται γιὰ κατοίκηση καὶ καλλιέργεια καὶ μέσα σὲ 

αὐτὲς βλέπουμε κτισμένα τὰ σύγχρονα χωριά, εἴτε σὲ ὀρεινὲς θέσεις ποὺ δεσπόζουν τῶν 

μικρότερων λεκανῶν, εἴτε στὴν πεδινὴ ἔκταση ποὺ περιλαβάνουν οἱ λεκάνες αὐτές. 

 Ἡ ἴδια ἡ Κύμη εἶναι κτισμένη, ὄχι στὴν ἀκροθαλασσιά, ἀλλὰ στὰ ὀρεινὰ μιᾶς μικρῆς 

λεκάνης, σὲ ἕνα ὀροπέδιο, ἐλέγχοντας ὀπτικὰ ἀπὸ τὴν θέση της τὴν ἀκτή. Καθὼς ἡ λεκάνη 

αὐτὴ περιβάλλεται ἀπὸ βουνά, ἡ πρόσβαση σὲ αὐτὴν ἐπιτέπεται μόνο ἀπὸ στενὰ 

περάσματα, «κλεισοῦρες» 1287. Ἡ σύγχρονη κωμόπολη περιβάλλεται ἀπὸ παραγωγικὸ χῶρο 

7-8 τ.χλμ., ὁ ὁποῖος προσφέρεται γιὰ τὴν καλλιέργεια ὀπωροφόρων, ὅπως συκιές, καὶ 

ἀμπελοκαλλιέργεια. Ὁ δρόμος, ἀκολουθώντας τὸ φυσικὸ ἀνάγλυφο, (χωρὶς πολὺ 

σημαντικὲς ἀνθρώπινες παρεμβάσεις ποὺ νὰ τὸ ἀλλοιώνουν), ἑλισσόμενος καταλήγει στὸ 

λιμάνι, στὴν σημερνὴ Παραλία Κύμης. 

 

Περιοχὴ ΠΕΓ΄: 

α) Υυσικὰ ὅρια: 

 Ἡ περιοχὴ Β καὶ Α ὁρίζεται ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο. Πρὸς Δ ὁρίζεται ἀπὸ τὸ φυσικὸ ὅριο μὲ τὴν 

μείζονα περιοχὴ ΠΓ΄ καὶ τὸ φυσικὸ ὅριο μὲ τὴν περιοχὴ ΠΕΒ΄. Πρὸς Α παρακολουθοῦμε τὸ 

φυσικὸ ὅριο ἀπὸ τὸ ὕψωμα κόλος (920μ.), Μελίχωρα, Σούρλα, Εὐαγγελισμός, γιὰ νὰ 

καταλήξει στὸ Αἰγαῖο. Σὴν κοιλάδα τῆς Κύμης διαρρέει ἕνας χείμαρρος, ὁ Μανικίάτης (< 

ἀπὸ τὸ χωριὸ Μανίκια ποὺ βρίσκεται Δ), ὁ ὁποῖος πηγάζει ἀπὸ τὸ ὅρος τοῦ Ὀξυλίθου. 

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΕΓ΄: 

Ε6: Κάδι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ εὑρισκόμενο λίγα χλμ. ΒΑ τῆς Βρύσης. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Σὸ 1973, ἀναφέρεται ὅτι ὑπῆρχε στὸ προαύλιο τῆς ἐκκλησίας 

τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἡμικατεστραμμένος ταφικὸς πίθος. υχνὰ ἀναφέρεται ὅτι 

ἀνευρίσκονται στὴν περιοχὴ ἀρχαῖα κεραμίδια, ὄστρακα καὶ τμήματα πλακῶν 

ἑλληνιστικῶν τάφων1288. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πιθανὴ θέση ΕΛ νεκροταφείου. Ὁ σύγχρονός του οἰκισμὸς 

πρέπει νὰ τοποθετηθεῖ κοντά. 

 

Ε7΄: Κύμη: 

Ε7α΄: Κύμη: Ἄνω Ποταμιά: Καστρὶ ἢ Παλαιοκαστρί, ἢ Ἁγ. Νικόλαος: 

                                                 
1286 Υουσάρας (1964), σελ. 77-79. 
1287 Υουσάρας (1964), σελ. 77-79. 
1288 άμψων (1975), σελ. 155. 
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Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Εἰσερχόμαστε πλέον στὴν περιοχὴ τῆς Κύμης. Λίγα χλμ. ΒΑ τοῦ 

Καδίου βρίσκεται τὸ χωριὸ Ἄνω Ποταμιά, 3,5 χλμ. ἀπὸ τὴν γέφυρα τῆς Παραλίας Κύμης. Β 

αὐτοῦ κεῖται ὁ λόφος Καστρί ἥ Ἅγ. Νικόλαος. Ἡ πρόσβαση εἶναι δυνατὴ ἀπὸ μονοπάτι μὲ 

ἀρχαῖα σκαλοπάτια. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπάνω στὸν λόφο Καστρί ἥ Ἅγ. Νικόλαος διατηροῦνται 

ἀρχαῖες ὀχυρώσεις. Πρόκειται γιὰ δύο ὀχυρωματικοὺς περιβόλους ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας 

εἶναι κατασκευασμένος ἐπὶ τῶν κλιτύων τοῦ λόφου, χρονολογούμενος στὸν 4ο π.Φ. αἰ., ἐν 

ὁ ἄλλος ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὑψώματος. Ἐπὶ τῶν ἀνδήρων ποὺ σχηματίζονται στὶς κλιτύες 

τοῦ λόφου ἔχει διαπιστωθεῖ ἡ ὕπαρξη κτιρίων καὶ κεραμεικῆς 5ου, 4ου καὶ 3ου π.Φ. αἰώνα. 

Ἐπίσης, ἀναφέρεται ἡ εὕρεση νομισμάτων ἑλληνιστικῆς καὶ ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς1289. 

 Ὁ λόφος αὐτὸς ἦταν ἡ ἀκρόπολη τῆς πόλεως ποὺ βρισκόταν ἐδῶ, ἡ ὁποία βρισκόταν 

χαμηλώτερα καὶ ἔφθανε μέχρι τὸν ποταμό. Διακρίνονται κτίρια καὶ τμῆμα τοῦ 

ὀχυρωματικοῦ περιβόλου τῆς πόλεως, ὁ ὁποῖος ἑνώνεται μὲ ἐκεῖνον τῆς ἀκροπόλεως1290. 

 Ὁ Παπαβασιλείου ἀναφέρει καὶ ἄλλα εὑρήματα ἀπὸ τὴν θέση αὐτήν, μεταξὺ τῶν 

ὁποίων καὶ ἕνα ἀγαλμάτιο ὀρθῆς ἀνδρικῆς μορφῆς, ἐνδεδυμένης ἱερατικὰ ἴσως ἄμφια, ποὺ 

κρατάει τὸ κέρας τῆς Ἀμάλθειας. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὁ Παπαβασιλείου, συνδυάζοντας τὸ ἀγαλμάτιο μὲ τὸν 

παραρρέοντα ποταμό, ὁ ὁποῖος καλεῖται Ἀχελος (;) , ὑπέθεσε ὅτι σὲ αὐτὴν τὴν θέση 

βρισκόταν κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ἕνα ἱερὸ τοῦ Ἀχελῴου καὶ τῶν Ἀχελωΐδων Νυμφῶν, καὶ 

προέβη στὴν ἑρμηνεία ὅτι τὸ ἀγαλμάτιο παριστάνει τὸν Ἀχελο ὡς ἱερέα. Ὁ παραπάνω 

μελετητὴς ταύτισε τὴν θέση μὲ τὴν ἀρχαία πόλη Οἰχαλίαν τὴν Εὐρύτου, γιὰ τὴν ὁποία 

κάνει λόγο ὁ Ἑκαταῖος ὁ Μιλήσιος. Δὲν πιστεύει ὅτι ἡ θέση μπορεῖ νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὴν 

ἀρχαία εὐβοϊκὴ Κύμη1291. Σὴν πόλη αὐτὴν ἀναφέρει ἐπίσης ὁ Ἀπολλόδωρος1292 καὶ ὁ 

οφοκλῆς1293. Ὁ Geisau τοποθετεῖ τὴν εὐβοϊκὴ Κύμη στὴν ἀνατολικὴ ἀκτὴ τῆς Εὐβοίας καὶ 

τὴν θεωρεῖ, ἀφ’ ἑνὸς ἀποικία τῆς Κύμης τῆς Αἰολίδας1294, ἀφ’ ἑτέρου μητρόπολη τῆς Κύμη 

τῆς Καμπανίας1295. Σὸ Νew Pauly1296 τοποθετεῖ τὴν εὐβοϊκὴ Κύμη κοντὰ στὴν σύγχρονη 

Κύμη, κοινῶς Κούμη (ἐμφανῶς ἐπιβίωση τοῦ ἀρχαίου τοπωνυμίου μὲ ἀρχαϊκὴ προφορά), 

                                                 
1289 Παπαβασιλείου (1912), σ. 119-126∙ ΑΔ 31, Φρον., σελ. 153-5∙ AR 1984-5, σελ. 16-17∙ AR 1986-7, σελ. 15∙ 

απουνᾶ-ακελλαράκη (1984)Β, σελ. 150-160∙ άμψων (1984-5), σελ. 366∙ τοῦ ἰδίου (1976), σελ. 153∙ Κιοσσέ 

(1992-1995), σελ. 251-253∙ ἐφημ. «Σὸ Βῆμα» τῆς 9-7-1995, σελ. 33∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1988), σελ. 193∙ 

Φωρέμης (1973), σελ. 301∙ άμψων (1976), σελ. 153-155∙ Παπαβασιλείου (1912), σελ. 119-126∙ τοῦ ἰδίου (1910)Β΄, 

σελ. 31-38∙ ἐφημ. «Καθημερινή», τῆς 13-10-1976∙ BCH 101, 1977, σελ. 633∙ BCH 105, 1981, σελ. 850∙ άμψων 

(1981) ∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 73-75∙ AJA 18, 1914, σελ. 392∙ Γανώσης (1954)∙ Θεοχάρης (1959), σελ. 619, 

σημ. 2∙ BCH 124, 2, 2000, σελ. 970∙ ΕΥΠΠΟ 3, 1999, σελ. 112∙ ἐφημ. «Αὐριανή», τῆς 16-10-1999 καὶ «Ἐλεύθερος», 

τῆς 18-10-99∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Β, σελ. 298, AR 1999-2000, σελ. 63. 
1290 άμψων (1976), σελ. 153-155.  
1291 Παπαβασιλείου (1912), σ. 119-126∙ τοῦ ἰδίου (1910)Β΄, σ. 31-38.  
1292 Ἀπολλόδωρος, ΙΙ, 12, 7.  
1293 οφοκλέους Τραχίνιαι, στ. 74, 236-237, καὶ σχόλια εἰς Τραχινίας, στ. 352. 
1294 χετικὰ μὲ τὴν Κύμη τῆς Αἰολίδας βλ. Burchner, Kύμη, RE, τ. ΦΙ, 2, 1, στ. 2475-6, ὅπου καὶ παλαιότερη 

βιβλιογραφία γιὰ τὴν τοπογραφία, τὶς φιλολογικὲς καὶ ἐπιγραφικὲς πηγὲς καὶ τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα. 

Ἐπίσης τὸ New Pauly, λ. Κύμη, τ. 3, 2003, στ. 1050 παραθέτει ὅλη τὴν παλαιὰ καὶ νεότερη βιβλιογραφία, καθὼς 

καὶ τὶς πηγές.. Ἐπίσης ἀναφέρεται στὴν ἵδρυση τῆς Κύμης τῆς Αἰολίδας ἀπὸ Αἰολεῖς (P. Mela, I, 90∙ Velleius 

Paterculus, I, 4, 4), Λοκροὺς ( τράβων, Γεωγραφικά, ΦΙΙΙ, 3, 3) καὶ Ἀρριάνες (τράβων, Γεωγραφικά, Ι, 24, 4). 

χετικὰ μὲ τὴν αἰολικὴ ἑπτάπολη, ὅπου ἀνῆκε βλ. Ἡρόδοτος, Ι, 149.) 
1295 RE, ΦΙ, 2, 1, στ. 2474, ὅπου καὶ ὅλη ἡ παλαιότερη βιβλιογραφία. 
1296 Νew Pauly, λ. Κύμη, τ. 3, 2003, στ. 1048. Παραπέμπει σὲ παλαιότερη βιβλιογραφία. 
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στὴν Α ἀκτὴ τῆς Εὐβοίας, πιθανῶς 5 χλμ. Β τῆς μονῆς τοῦ ωτῆρος (17ου αἰώνα), ὅπου 

ὑπάρχει ἕνα ἐνετικὸ ὀχυρό. Θεωρεῖ συζητήσιμες τὶς ἀπόψεις τοῦ Geisau.  

Ὁ άμψων ἀναγνωρίζει στὴν θέση Καστρί Ποταμιᾶς Κύμης τὸ κέντρο ἑνὸς ἀπὸ τοὺς 

δήμους τῆς ἐρετρικῆς, χωρὶς νὰ τὸν ταυτίζει μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα μὲ τὴν Κύμη1297. Ὁ 

Παπαϊωάννου καὶ ὁ Γανώσης ἔχουν τοποθετήσει τὴν εὐβοϊκὴ Κύμη στὴν θέση Καστρὶ ἥ 

Παλαιοκαστρί. Πιστεύουν ὅτι, ἐπειδὴ ὁ οἰκισμὸς αὐτὸς βρίσκεται πλησίον τοῦ ὅρμου τῆς 

Πλατάνας, ἴσως ὁ ὅρμος αὐτὸς νὰ χρησίμευε ὡς λιμάνι τῆς ἀρχαίας πόλεως1298. Ἡ 

απουνᾶ-ακελλαράκη πιστεύει ὅτι ἀρχαῖος οἰκισμὸς ποὺ βρισκόταν σὲ αὐτὴν τὴν θέση 

πρέπει νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὴν Κύμη τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς1299, ἐν ἡ Κύμη τῶν γεωμετρικῶν 

χρόνων πρέπει νὰ ταυτισθεῖ, κατὰ τὴν ἐρευνήτρια καὶ ἀνασκαφέα τῆς περιοχῆς μὲ τὸν 

γεωμετρικὸ οἰκισμὸ ποὺ κεῖται σὲ ἄλλη θέση, σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀνατολικῶς τοῦ λόφου 

Καστρί, ὁ ὁποῖος σήμερα ὀνομάζεται Βιγλατούρι1300. 

 Ἡ παραπάνω ἐρευνήτρια ὑποστηρίζει ὅτι πράγματι ὑπῆρξε εὐβοϊκὴ Κύμη κατὰ τὴν 

ἀρχαιότητα, ὡστόσο, ἀπὸ τὸν 6ο αἰώνα π.Φ. καὶ ἑξῆς ἔχασε τὴν αὐτονομία της καὶ 

ὑπαγόταν στὴν ἐπικράτεια τῆς Ἐρέτριας. Ἡ ἴδια πιστεύει ὅτι ἡ Κύμη, ὡς κώμη τῆς 

Ἐρετρικῆς ταυτίζεται μὲ τὸν γνωστὸ ἀπὸ τὶς ἐπιγραφὲς Ἐρετριέων δημοτῶν, προερχόμενες 

ἀπὸ τὸ ἱερὸ του Ἀπόλλωνος Δαφνηφόρου, δῆμο τῶν Κωμαιέων1301. 

Περιοχὴ ΠΕΔ΄: Περιοχὴ Ὀξυλίθου: 

Ε7β΄: Κύμη: Βιγλατούρι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λόφος Α τοῦ λόφου Καστρὶ ἥ Παλαιοκαστρί, 3 χλμ. περίπου ἀπὸ τὴν 

Α ἀκτὴ τῆς Εὔβοιας, παρὰ τὴν ὁδὸ τομίου (Παραλίας) –Αὐλωναρίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴν εὐρύτερη λεκάνη Κύμης-Ὀξυλίθου ὁ Παπαβασιλείου εἶχε 

ἐρευνήσει ΜΤ τάφους, ἀλλὰ κανείς μέχρι τὴν ἀνασκαφὴ απουνᾶ-ακελλαράκη δὲν εἶχε 

ἐρευνήσει τὴν κορυφὴ τοῦ ὑψώματος. τὴν θέση Βιγλατούρι ἀνασκάφηκε γεωμετρικὸς 

οἰκισμὸς τοῦ 8ου π.Φ. αἰώνα, ὁ ὁποῖος εἶναι κτισμένος ἐπὶ ἐρειπίων πρωίμου γεωμετρικῆς, 

πρωτογεωμετρικῆς, ὑστεροελλαδικῆς καὶ μεσοελλαδικῆς ἐποχῆς. Σὰ γεωμετρικὰ εἶναι 

πολὺ κατεστραμμένα λόγῳ τῆς ἀρόσεως. Ἀνασκάφηκε κτίριο ὠοειδοῦς κατόψεως, τὸ ὁποῖο 

εἶχε λίθινα θεμέλια καὶ λίθινη ἀνωδομὴ μὲ ξυλοδεσιές. Σὸ Β τμῆμα του ἦταν 

πλακόστρωτον. Διέθετε λίθινο θρανίο, μονολιθικὴ τράπεζα καὶ ἑστία στὸ κέντρο. Ἐπάνω 

στὸ θρανίο βρέθηκαν δώδεκα καὶ πλέον μεγάλοι κρατῆρες καὶ ἄλλα ἀγγεῖα μέσης 

γεωμετρικῆς περιόδου (800-750 π.Φ.). Λείψανα ὑστερογεωμετρικῶν χρόνων ἀποδεικνύουν 

τὴν χρήση τοῦ χώρου καὶ τὴν περίοδο αὐτὴν (750-700 π.Φ.). 

Σὸ κτίριο ποὺ ἀνέσκαψε ἡ απουνᾶ-ακελλαράκη ἱδρύθηκε κατὰ τοὺς 

μεσογεωμετρικοὺς χρόνους ἐπὶ γεωμετρικῶν τάφων. Βαθύτερα βρέθηκαν 

πρωτογεωμετρικοὶ καὶ ὑπομυκηναϊκοὶ τάφοι. Σὰ στρώματα αὐτὰ ἁπλώνονται σὲ ὅλο τὸν 

χῶρο τοῦ οἰκισμοῦ. Κάτω ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο κτίριο, ἀνασκάφηκε συστάδα 

κιβωτιοσχήμων μεσογεωμετρικῶν ἥ πρώιμων γεωμετρικῶν τάφων ἀριστοκρατῶν. Ἐπάνω 

ἀπὸ τοὺς τάφους εἶχε τοποθετηθεῖ μία στήλη ὡς «γέρας θανόντων». Σὰ κτίρια αὐτὰ ἔχουν 

ἑρμηνευθεῖ ὡς οἶκοι , ὅπου ἐλάμβαναν χώρα θρησκευτικὲς καὶ πολιτικὲς συγκεντρώσεις, ἥ 

                                                 
1297 άμψων (1981), σελ. 1-45. 
1298 Γανώσης (1954), σελ. 131-136∙ Γεωργιάδης (1916), σελ. 50∙ Παπαβασιλείου (1905), σελ. 17-19. 
1299 απουνᾶ-ακελλαράκη (1984)Β, σελ. 151-160. 
1300 απουνᾶ-ακελλαράκη (1984)Β, σελ. 150-160∙ τράβων, Γεωγραφικά V, 3, 4, κύλαξ, Περίπλους. 
1301 IG XII, 9, 249∙ ΑΕ 1887, σελ. 77 καὶ ἑξῆς∙ ταυρόπουλος (1895), σελ. 135-6∙ Γεωργιάδης (1916), σελ. 50∙ 

τράβων, Γεωγραφικά V, 3, 4, κύλαξ, Περίπλους. 
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ὡς ἱερά. Ἡ ἀνασκαφέας πιστεύει ὅτι τὸ κτίριον αὐτό, ὅπως καὶ τὸ κτίριο τῆς Σούμπας στὸ 

Λευκαντί, δύναται νὰ ἑρμηνευθεῖ ὡς ἡρο ἀφηρωϊσμένων νεκρῶν. 

Β τοῦ κτιρίου ἀνεσκάφη στεγασμένος πλακόστρωτος χῶρος ποὺ θεμελιώνεται 

ἐπάνω σὲ πρωτογεωμετρικοὺς τάφους. Ἐδῶ βρέθηκε κίστη, ἐσχάρα καὶ ὀστᾶ ζῴων. Ἔξω 

ἀπὸ τὸν χῶρο αὐτὸν ἀνασκάφηκε χῶρος στρωμένος μὲ βότσαλα. Ἐδῶ βρέθηκε λιθοσωρός, 

ὁ ὁποῖος περιεῖχε πολλὰ ὀστᾶ ζῴων καὶ σχετίζεται μὲ τελετουργικὰ δεῖπνα. Σὸ κτίριο καὶ οἱ 

χῶροι αυτοὶ περικλείονται ἐντὸς κτιστοῦ περιβόλου. Δ τοῦ κτιρίου βρέθηκε μυκηναϊκὸς 

πιθανῶς βωμός, ὁ ὁποίος ἐχρησιμοποιεῖτο καὶ κατὰ τοὺς γεωμετρικοὺς χρόνους. 

Ἀνεσκάφησαν ἐπίσης δέκα κεραμεικοὶ κλίβανοι κατασκευασμένοι Β τοῦ τεμένους, οἱ 

ὁποῖοι βαίνουν ἐπὶ μεσοελλαδικοῦ τοίχου. Γύρω ἀπὸ τὰ ἐρείπια τοῦ ὀβάλ κτιρίου 

διαπιστώθηκε ἀνασκαφικῶς ἡ ὕπαρξη ἐκτεταμένου ΓΕ οἰκισμοῦ, μὲ πρωιμότερες φάσεις 

(ΤΕ, ΜΕ, ΠΕ, ΤΝΕ)1302. Σὸν οἰκισμὸ αὐτὸν ἡ ἀνασκαφέας Ἔφη απουνᾶ ακελλαράκη 

ταυτίζει μὲ τὴν μυκηναϊκή, πρωτογεωμετρικὴ καὶ γεωμετρικὴ ευβοϊκὴ Κύμη1303. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: χετικὰ μὲ τὴν ἀρχαία εὐβοϊκὴ Κύμη ἔχουν ἐκφρασθεῖ διάφορες 

γνῶμες. Ὁ Wilamowitz πίστευε ὅτι ἀνεξάρτητη πόλη Κύμη στὴν Εὔβοια δὲν ὑπήρξεν κατὰ 

τὴν ἀρχαιότητα1304. Ὁ ταυρόπουλος1305, ὁ Γεωργιάδης1306 καὶ ὁ Παπαβασιλείου1307 πιστεύουν 

ὅτι ὑπῆρξε. Ὡστόσο, οἱ μὲν ταυρόπουλος καὶ Γεωργιάδης πιστεύουν ὅτι ἦταν δῆμος τῆς 

Ἐρέτριας, ὁ δὲ Παπαβασιλείου ὅτι ἦταν δῆμος τῆς Φαλκίδας. Δῆμος τῆς Φαλκίδας δὲν θὰ 

μποροῦσε νὰ εἶναι, διότι ἡ ἐπικράτεια τῆς Φαλκίδας ὁρίζεται Α ἀπὸ τὴν ὀροσειρὰ τῆς 

Δίρφυος. Ὁ Παπαϊωάννου καὶ ὁ Γανώσης ἔχουν τοποθετήσει τὴν εὐβοϊκὴ Κύμη στὴν θέση 

Καστρὶ ἥ Παλαιοκαστρί. Πιστεύουν ὅτι, ἐπειδὴ ὁ οἰκισμὸς αὐτὸς βρίσκεται πλησίον τοῦ 

ὅρμου τῆς Πλατάνας, ἴσως ὁ ὅρμος αὐτὸς νὰ χρησίμευε ὡς λιμάνι τῆς ἀρχαίας πόλεως. 

Ὁ Παπαδημητρίου πιστεύει ὅτι δὲν ὑπῆρχε μία πόλη μὲ τὸ ὄνομα Κύμη, ἀλλὰ διάφορες 

κῶμες, δηλαδὴ ἐπαρχιακοὶ οἰκισμοί, χωριά, χωρὶς νὰ ἀποκλείεται ὅτι ὑπῆρχε μεταξὺ αὐτῶν 

μία κεντρικὴ πόλη, δηλαδὴ πολιτικὸ κέντρο, μὲ ἀκρόπολη1308. Ὁ άμψων ταυτίζει τὴν 

ἀρχαία Κύμη μὲ τὴν θέση Καστρὶ Ποταμιᾶς1309, ποὺ ὅμως, κατὰ τὸν Βρανόπουλο, ἦταν ἕνας 

μόνον οἰκισμὸς τῆς Κύμης1310. 

Ὁ Geyer κατὰ τὸν 19ο αἰώνα, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὶς φιλολογικὲς πηγές1311, εἶχεν 

ἐκφράσει τὴν ἄποψη ὅτι ὄχι μόνο ὑπῆρξε εὐβοίκὴ Κύμη, ἀλλὰ καὶ ὅτι κατὰ τὴν γεωμετρικὴ 

ἐποχὴ ἵδρυσε ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν Φαλκίδα τὴν  Κύμη τῆς Καμπανίας στὴν Ἰταλία. Μάλιστα 

τοποθετεῖ τὴν ἀρχαία Κύμη στὴν λεκάνη τῆς σύγχρονης κωμοπόλεως Κούμης1312. Ἡ 

ακελλαράκη, ἐπανεχόμενη στὶς ἀπόψεις τοῦ Geyer, εἶχε ἐκφράσει τὸ 1984 τὴν ἄποψη ὅτι ἡ 

ἀρχαία Κύμη ὑπῆρχε καὶ βρισκόταν στὴν εὐρύτερη περιφέρεια τῆς σημερινῆς ὁμώνυμης 

                                                 
1302 ΑR, 2001-2002, σελ. 56. 
1303 απουνᾶ-ακελλαράκη (1994)Α΄, σελ. 298∙ τῆς ἰδίας (1995)ΒΙ, σελ. 13-14∙ Κιοσσέ (1992-5), σελ. 251-253∙ 

ἐφημ., «Τὸ Βῆμα», τῆς 9-7-1995, σελ. 33∙ Μαζαράκης-Αινιὰν (2000), σελ. 187∙ Sapouna-Sakellaraki (1998), σελ. 

104∙ AR 1999-2000, σελ. 63∙ AR 2000-1, σελ. 64, BCH 120, 3, 1996, σελ. 1297-8∙ BCH 119, 1995, σελ. 995∙ BCH 123, 

2, 1998, σελ. 925, απουνᾶ-ακελλαράκη (1996-7), σελ. 59-64 καὶ εἰκ. 1-15∙ τῆς ἰδίας (1996), σελ. 306. 
1304 Γανώσης (1954), σελ. 131-136. 
1305 ταυρόπουλος (1895), σ. 135-136. 
1306 Γεωργιάδης (1916), σελ. 50. 
1307  Παπαβασιλείου (1905), σ. 17-19. 
1308 Παπαδημητρίου (1951). 
1309 άμψων (1981)Β, σελ. 11-45. 
1310 Βρανόπουλος (1995), σελ. 27-29.  
1311 Βλ. προηγούμενο ὑποκεφάλαιο φιλολογικῶν πηγῶν τοῦ παρόντος κεφαλαίου. 
1312 Geyer (1962), σελ. 92-93. 



 218 

πόλεως, μὲ ἐπίκεντρο τὸν λόφο Καστρί1313. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ νεότερα εὑρήματα, πιὸ 

λογικὴ φαίνεται ἡ τελευταία ἄποψη τῆς ἀνασκαφέως, ὅτι ἡ Κύμη τῆς γεωμετρικῆς καὶ 

πρωτογεωμετρικῆς ἐποχῆς, καθὼς καὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Φαλκοῦ, δύναται νὰ ταυτισθεῖ μὲ 

τὸν οἰκισμὸ ποὺ ἀνασκάπτεται στὸν λόφο Βιγλουτούρι, ἐν ἡ Κύμη τῆς ἀρχαϊκῆς, 

κλασσικῆς καὶ ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, ἕως τὰ ῥωμαϊκὰ χρόνια δύναται νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὸν 

οἰκισμὸ ποὺ ἀνασκάπτεται στὸν λόφο Καστρί. 

 

Ε7γ΄: Κύμη: Ἐνορία: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: ΒΑ τῆς Ἄνω Ποταμιᾶς βρίσκεται τὸ χωριὸ Ἐνορία. Πλησίον τῆς 

ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ Κύμης-Ἐνορίας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἀρκετοὶ κατεστραμμένοι κεραμοσκεπεῖς 

τάφοι, ἐπὶ τὸ πλεῖστον ῥωμαϊκῶν χρόνων1314. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση ΡΨ νεκροταφείου. 

 

Ε7δ΄: Κύμη: Ἁγιόκαμπος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση 2χλμ. ἀπόσταση ἀπὸ τὴν Κύμη. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀνασκάφηκε ἐδῶ κιβωτιόσχημος τάφος ὕστερης ἑλληνιστικῆς 

ἥ ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς. Ἐκτιμᾶται ἀπὸ τοὺς ἀνασκαφεῖς ὅτι ἴσως ἀνήκει σὲ ταφικὸ σύνολο, 

διότι ὑπάλληλοι τοῦ Δήμου Κύμης ἔδωσαν τὴν πληροφορία ὅτι παλαιότερα εἶχαν βρεθεῖ 

ἀρχαῖοι τάφοι ἐντὸς τοῦ παρακειμένου στρατοπέδου1315. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πιθανὴ θέση ΤΕΛ-ΡΨ νεκροταφείου. 

 

Ε7ε΄: Κύμη: Εύρημα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Κοντὰ στὴν θέση Βιγλατούρι κεῖται ἡ θέση Εὕρημα, καὶ πλησίον 

αὐτῆς ἡ θέση Μάρμαρα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴν θέση μάρμαρα καὶ σὲ μία θέση 1χλμ. Α τῆς γέφυρας τῶν 

Μαρμάρων ἔχουν βρεθεῖ κεραμοσκεπεῖς τάφοι καὶ ἄλλα εὑρήματα κλασσικῆς καὶ 

ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς1316. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση ΚΛ καὶ ΕΛ νεκροταφείου. 

 

Ε7στ΄: Κύμη: Πτελέα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ποὺ βρίσκεται πλησίον τοῦ Ὀξυλίθου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ὁ Παπαβασιλείου ἐντόπισε ἕνα οἰκοδόμημα τετράγωνον. 

Οἱ ντόπιοι τὸ ὀνομάζουν «Πύργο», ὁ Παπαβασιλείου ὅμως θεώρησε ὅτι πρόκειται γιὰ 

ἀρχαίο ναὸ ποὺ ὐπέστη πολλὲς διασκευὲς καὶ μεταβολές1317. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖο οἰκοδόμημα. 

 

Περιοχὴ ΠΕΕ΄: Περιοχὴ Αὐλωναρίου-Ὀκτωνιᾶς. 

 α) φυσικὰ ὅρια: 

                                                 
1313 απουνᾶ-ακελλαράκη (1984)Β, σελ. 151-160. 
1314 άμψων (1973-4), σελ. 494 
1315 απουνᾶ-ακελλαράκη (1990), σελ. 165∙ BCH 120, 3, 1996, σελ. 1297. 
1316 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 73-4∙ Παπαβασιλείου (1907), σελ. 114-9∙ τοῦ ἰδίου (1910)Β΄, σελ. 24∙ Hankey 

(1952), σελ. 49, σημ. 1, σελ. 60, σημ. 14, σελ. 64, 75, 88, 93∙ Furumark (1941), σελ. 41, 58∙ Ålin (1962), σελ. 126. 
1317 Παπαβασιλείου (1907), σελ. 117. 
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Ἡ περιοχὴ ΠΕΕ΄ εἶναι ἡ περιοχὴ τοῦ Αὐλωναρίου. Δ ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς περιοχῆς 

ΠΕΒ΄. Β τὸ φυσικὸ ὅριο εἶναι τὸ Ν τῆς περιοχῆς ΠΕΔ΄. Σὸ Α ὅριο εἶναι μία χαμηλὴ ῥάχη, ἡ 

ὁποία ὅμως ἀπομονώνει τὴν λεκάνη ἀπὸ τὴν θάλασσα πρὸς Α. Εἰδικότερα 

παρακολουθοῦμε τὸ Α φυσικὸ ὅριο ἀπὸ Β πρὸς Ν ὕψωμα (762 μ.), Δρυμὸς (700 μ.), 

Ἐλαφοκκλήσι (672 μ.), Σούρλα (360 μ.), ὕψωμα (338 μ.), Πικροβούνι (340 μ.), ὕψωμα (320 μ.) 

καὶ (300 μ.) καὶ Ἀγριαχλαδιὰ (280 μ.), γιὰ νὰ καταλήξει Α στὸ Αἰγαῖο. Σὸ Ν ὅριο 

παρακολουθοῦμε ἀπὸ Δ πρὸς Α ερβούνι-Κοτύλαιο Βορδόλακα (620 μ.), Λιναράκια (400 μ.), 

παρτὲς (400), τὰ ὑψώματα πρὸς Α 200-300μ. ὑψόμετρο μέχρι τὴ κορυφὴ Ἐλαφοκκλήσι (672 

μ.) τῆς Ὀκτωνιᾶς, γιὰ νὰ καταλήξει στὸ Αἰγαῖο. 

 

β) Θέσεις περιοχῆς ΠΕΕ΄: 

Ε8: Περιοχὴ Αὐλωναρίου: 

Ε8: Αὐλωνάρι ἢ Αὐλών: Ἅγ. Γεώργιος ἢ Καρέα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ν τῆς θέσεως Βιγλατούρι βρίσκεται τὸ χωριὸ Αὐλωνάρι. Περίπου 6-7 

χλμ. ΝΔ αὐτοῦ κεῖται τὸ χωριὸ Ἅγ. Γεώργιος. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴν οἰκία ἰδιοκτησίας Υραγκούλη τὸ 1902 μαρτυρεῖται ὅτι 

ἦταν ἐντοιχισμένη ἀρχαία ἐπιγραφή, ἡ ὁποία ἀναφερόταν σὲ μουσικούς ἀγῶνες ποὺ εἶχε 

θεσπίσει ἡ Ἐρέτρια1318. Ἐπίσης ἐνετοπίστηκε ἀρχαῖο οἰκοδομικὸ ὑλικὸ ἐντοιχισμένο στὸν 

ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου1319. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: πιθανὴ θέση ἀρχαίου ἱεροῦ ἥ ἐπίσημου δημοσίου χώρου τῆς 

κώμης αὐτῆς, ὅπου ἥταν στημένη ἡ ἐπιγραφὴ ποὺ ἀναφερόταν στοὺς μουσικοὺς ἀγῶνες. 

Ἡ ἐπιγραφὴ μαρτυρεῖ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀποτελοῦσε τμῆμα τῆς ἐρετρικῆς ἐπικράτειας. 

Ε8α΄: Αὐλωνάρι: Παλαιὸ Καστρὶ ἢ Παλαιοκαστρί:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Χηλὸς κωνικὸς λόφος ΝΔ τοῦ Αὐλωναρίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπ’ αὐτοῦ εἶχαν ἐπισημανθεῖ ἀπὸ τὸ 1902 λείψανα ὀχυρώσεων 

ὑστεροκλασσικῆς ἥ ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς μὲ πύργους. Σὸ ἕνα τεῖχος εἶναι κατασκευασμένο 

χαμηλὰ στὸν λόφο καὶ τὸ ἄλλο στὴν κορυφή. Οἱ πύργοι ποὺ ἀναφέρονται στὴν παλαιὰ 

δημοσίευση τὸ 1966 δὲν ἦταν ὁρατοί1320. Πλησίον τοῦ Παλαιοκάστρου ἔχει βρεθεῖ ἐπιτύμβια 

ἐνεπίγραφη στήλη καὶ ἔχουν ἀνασκαφεῖ κεραμοσκεπεῖς τάφοι ποὺ ἀνήκουν στὸν ἀρχαῖον 

οἰκισμό1321. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἡ Κωνσταντίνου, ὁ Σραυλός1322, ὁ Wallace1323 καὶ ὁ Philippson1324 

ταυτίζουν τὴν θέση μὲ τὴν ἀρχαία Οἰχαλίαν1325. Σὰ εὑρήματα δείχνουν ὅτι πρόκειται γιὰ 

θέση κέντρου ἑνὸς ἀπὸ τοὺς δήμους τῆς ἐρτρικῆς ἐπικράτειας, πιθανῶς τῆς Οἰχαλίας1326. 

 

                                                 
1318 Φωρέμης (1902)Α, σελ. 70-71∙ τοῦ ἰδίου (1902)Β, σελ. 97-109∙ Υωκίτης (1899), σελ. 357-363. 
1319 Φωρέμης (1973), σελ. 303-4. 
1320 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 71. 
1321 BCH 114, 1990, σελ. 811∙ ΑΔ 38, 1982, Φρον., σελ. 155∙ Παπαβασιλείου (1902)Β, σελ. 97-109. 
1322 Κωνσταντίνου-Σραυλός (1941-4), σελ. 37. 
1323 Wallace (1947), σελ. 140. 
1324 Philippson (1951), σελ. 615, σημ.1. 
1325 χετικὰ μὲ τὴν θέση αὐτὴν βλέπε ἐπίσης: IG XII, 9, σελ. 124-135∙ BCH 1942-3, σελ. 327∙ Θεοχάρης (1959), σελ. 

309. 
1326 Υουσάρας (1964), σελ. 75-76. Ἡ απουνᾶ-ακελλαράκη λόγω τῶν σημαντικῶν εὑρημάτων στὴν πειοχὴ 

τῆς Κύμης (τόμιο, Εὕρημα καὶ Ὀξύλιθος) τοποθετεῖ ἐδῶ τὴν μυκηναϊκὴ Οἰχαλία, ἄρα καὶ τὴν Οἰχαλία τῶν 

ἱστορικῶν χρόνων τοποθετεῖ κάπου ἐδῶ, στὴν εὐρύτερη λακάνη. Βλ. σχτικὰ απουνᾶ-ακελλαράκη (2010), 

σελ. 47-54. 
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Aὐλωνάρι: ἄποψη τοῦ χωριοῦ καὶ τῆς λεκάνης τοῦ (www.egnomi.gr) 

 

Ε8β΄: Αὐλωνάρι: Βαρυπόμπι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ποὺ βρίσκεται πλησίον τοῦ Αὐλωναρίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀναφέρεται ἐπιγραφὴ πρώιμου 4ου π.Φ. αἰώνα ἐντοιχισμένη σὲ 

ἐρειπωμένο ἐλαιοτριβεῖον. Πρόκειται γιὰ ψήφισμα ποὺ ὁρίζει τὴν τέλεση τῶν ἑορτῶν πρὸς 

τιμὴν τῆς Ἀμαρυσίας Ἀρτέμιδος1327. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: 

 

Ε8γ΄: Αὐλωνάρι: Ἄντηρες: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λόφος κοντὰ στὸ Αὐλωνάρι, ὅπου ὑπάρχει ἀρχαῖο φρούριο, τὸ ὁποῖο 

ὀνομάζεται Παλαιὸ Καστρί.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκε ἐπιγραφὴ ποὺ μνημονεύει Ἐρετριεῖς νικητὲς 

γυμνικῶν ἀγώνων1328. Ἐπίσης ἀναφέρεται ὅτι βρέθηκε ἐδῶ μαρμάρινη σαρκοφάγος1329. 

 

Ε8δ΄: Αὐλωνάρι: Ἅγ. Δημήτριος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τοῦ Αὐλωναρίου, κοντὰ στὸν Ἅγ. Δημήτριο, ὅπου 

τελεῖται τὸ πανηγύρι τῆς Ἁγίας Θέκλας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ὁ Παπαβασιλείου ἐντόπισε λείψανα ἀρχαίου ναοῦ 

κατασκευασμένου ἀπὸ πωρολίθους1330. 

 

Ε8ε’: Αὐλωνάρι: Ἰτέα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ κείμενο 100 μ. Ν. τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγ. Δημητρίου, ἐπὶ τῆς 

ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ πρὸς Κύμη. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκαν ἀρχιτεκτονικὰ μέλη κτιρίων, χρονολογούμενα 

ἀπὸ τὸν 4ο π.Φ. αι. ἕως τοὺς ῥωμαϊκοὺς χρόνους. Ἀνασκάφηκε πρώιμος ἑλληνιστικὸς ναός, 

περίπτερος, τέλους 4ου π.Φ. αἰ., καὶ βρέθηκαν γεωμετρικὰ καὶ ἀρχαϊκὰ ὄστρακα. Οἱ 

ἀνασκασφεῖς ταυτίζουν τὴν θέση αὐτὴ μὲ τὸ ιερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος στὶς Ταμύνες. Σὸ ἴδιο καὶ 

ὁ Fachard1331 

                                                 
1327 Παπαβασιλείου (1905)Β, σελ. 97-109∙ Υωκίτης (1902), σελ. 360∙ Wilhelm (1904), σελ. 89-97. 
1328 Παπαβασιλείου (1902)Β, σ. 97-109.  
1329 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 72∙ Θεοχάρης (1959), σελ. 279-338∙ ΑΕ 1941-44, σελ. 11, εἰκ. 13-14∙, IG XII, 9, 93 

καὶ 126. 
1330 Παπαβασιλείου (1902)Α΄, σελ. 70-71. 
1331 Κωνσταντίνου-Σραυλὸς (1941-4), σελ. 37, εἰκ. 9 καὶ Fachard (2012).  

http://www.egnomi.gr/
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση ἀρχαίου ἱεροῦ ΚΛ ἕως ΡΨ ἐποχῆς μὲ ναὸ ΕΛ ἐποχῆς. 

 

Ε8στ’ : Αὐλωνάρι: αρρῆ: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση Δ τῆς Ἰτέας καὶ κοντὰ σὲ αὐτήν. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀναφέρεται ὅτι βρέθηκαν δύο ἀγγεῖα προερχόμενα ἀπὸ 

κατεστραμμένο γεωμετρικὸ τάφο.1332 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πιθανὴ θέση ΓΕ νεκροταφείου. 

 

 
Sackett καὶ ἄλλοι (1966), ), σελ. 72. 

 

Ε8ζ’: Αὐλωνάρι: Ἀγρὸς Κουτσούκου: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ὁ ἀγρὸς αὐτὸς βρίσκεται παρὰ τὴν ἐπαρχιακὴ ὁδὸ Ἀλιβερίου- Κύμης. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκε ὑστεροαρχαϊκὴ ἐπιγραφὴ 5ου π.Φ. αἰ. καὶ 

ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ἀρχαίων κτιρίων.1333  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαία θέση ΤΑΡ ἐποχῆς. 

 

Ε8ι΄: Αὐλωνάρι: Ὀκτωνιά: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πρόκειται γιὰ τὸ ὄρος Ὀκτωνιά, τὸ ὀποῖο δεσπόζει ἐπάνω ἀπὸ τὰ 

χωριά τῆς λεκάνης καὶ καταλήγει Α στὸ ὁμώνυμο ἀκρωτήριο. Αὐτὸ μὲ τὴν σειρά του 

βρίσκεται στὸ Ν ὅριο τοῦ ὅρμου τῆς Κύμης. Ὁ χείμαρρος ποὺ σχηματίζεται στὴν λεκάνη 

ἐκβάλλει Α στὴν Πλατάνα. Μεγάλα πλατάνια σκιάζουν τὴν κοίτη τοῦ χειμάρρου. τοὺς 

πρόποδες τοῦ βουνοῦ σχηματίζεται μία μακριὰ κοιλάδα, ἐν στὴν νοτιότερη κορυφή του 

ὑψώνεται ἀκόμη ἕνα ἐνετικὸ ἥ φράγκικο φρούριο. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐντὸς τοῦ φρουρίου ἔχει ἐντοπιστεῖ δωμάτιο ῥωμαϊκοῦ 

λουτροῦ ἥ κινστέρνας, ἐπάνω στὸ ὁποῖο ἀκουμπᾷ μία ἐκκλησία. ὲ γειτονικὸ ὕψωμα ἔχουν 

ἐντοπισθεῖ σὲ μεγάλη ἀκτίνα διεσπαρμένα ἀρχαῖα κεραμίδια καὶ ὄστρακα.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὁ Girard1334 ἐκεῖ τοποθετεῖ τὴν Οἰχαλίαν, ἀρχαῖο δῆμο τῆς 

ἐρετρικῆς ἐπικράτειας, γνωστὸ ἀπὸ τὶς ἐπιγραφές δημοτῶν τοῦ ἱεροῦ τοῦ Δαφνηφόρου 

Ἀπόλλωνος1335. Ὁ Ulrichs1336 τοποθέτησε τὴν Οἰχαλίαν στὸ Νεοχώρι, 5 χλμ. ΒΔ τοῦ 

                                                 
1332 υριόπουλος (1995), σελ.1365∙ Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 72-73. 
1333 απουνᾶ – ακελλαράκη (1994) Α΄, σελ. 300. 
1334 Υουσάρας (1964), σελ. 75-76. 
1335 ΙG, XII, 9, σελ. 163-165. Βλ. ἐπιγρ. ἀρ. 18) τῆς Ἐρέτριας.  
1336 Ulrichs (1863), σελ. 243-245. 
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Αὐλωναρίου. Νεότερες ὅμως ἀνασκαφὲς ἔδειξαν ὅτι εἶναι πιθανότερο ἡ Οἰχαλία νὰ 

τοποθετηθεῖ στὴν Α κλιτὺ τοῦ λόφου Παλαιοκαστρὶ Δ τοῦ Αὐλωναρίου1337. 

 

Περιοχὴ ΠΕΣ΄- Περιοχὴ Νεοχωρίου-Κριεζῶν. 

α) φυσικὰ ὅρια: 

Ἡ περιοχὴ αὐτὴ ὡς βόρεια φυσικὰ ὅρια ἔχει τὰ νότια τῆς περιοχῆς ΠΕΕ΄, ὡς δυτικὰ 

τὰ ἀνατολικὰ τῆς ΠΕΑ΄, ἐν μία ῥάχη 200μ.-400 μ. τὴν χωρίζει πρὸς Α ἀπὸ τὴν παράκτια 

λεκάνη τῶν Πετριῶν, δηλαδὴ τὴν περιοχὴ ΠΕΖ΄. Εἰκότερα παρακολουθοῦμε τὸ φυσικὸ ὅριο 

ἀπὸ Β πρὸς Ν Ἐλαφοκκλήσι (660μ.), Σούρλα (387 μ.), Πικροβούνι (340μ.), Κορυφὴ ωτρίκου 

(328 μ.), Ἀγριαχλαδιὰ (280 μ.),  Μεσοκήπι (150 μ.). Σὸ Ν φυσικὸ ὅριο ἀπὸ Δ πρὸς Α συνιστὰ 

μία ῥάχη ἀπὸ χαμηλά καὶ ψηλότερα ὑψώματα. Εἰδικότερα παρακολουθοῦμε τὸ φυσικὸ ὅριο 

Κάκαρι (378 μ.), Κορυφὴ ωτρίκου (328 μ.), Πικροβούνι (346 μ.) 

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΕΣ΄. 

Ε8θ’: Αὐλωνάρι: Νεοχώρι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: ΝΑ τοῦ Γαβαλᾶ κεῖται τὸ χωριὸ Νεοχώρι. 

 

Ε8θ1’: Αὐλωνάρι: Νεοχώρι: Φερόμα ἢ Μάλλια:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση 4 χλμ. ΝΑ τοῦ Νεοχωρίου.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἐντοπίστηκε νεκροταφεῖο κλασσικῆς ἐποχῆς, καὶ 

ἀνασκάφηκε παιδικὸς ἐγχυτρισμὸς 5ου π.Φ. αἰ.1338 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Νεκροταφεῖο ΚΛ ἐποχῆς. 

 

Ε8θ2’: Αὐλωνάρι: Νεοχώρι: Λαμπούσα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση 1,5 -2 χλμ. Ν τοῦ Νεοχωρίου, Α τοῦ δρόμου Νεοχωρίου-

Αυλωναρίου.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκε μαρμάρινη σαρκοφάγος, ποὺ περιεῖχε 

μελαμβαφὲς φιαλίδιο 4ου π.Φ. αἰ., καὶ γύρω ἀπὸ τὸν τάφο λατύπες. Θεωρεῖται ὅτι ἀνήκει σὲ 

νεκροταφεῖο τοῦ 4ου π.Φ. αἰ.1339 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Νεκροταφεῖο 4ου π.Φ. αἰώνα. 

 

Ε8θ3’: Αὐλωνάρι: Νεοχώρι: Μαγούλα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φαμηλὸς λόφος πλησίον τοῦ κέντρου τῆς κοιλάδας μεταξὺ 

Λεπούρων-Αὐλωναρίου, 2 χλμ. Β τῶν Λεπούρων.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν βρεθεῖ μελαμβαφῆ ὄστρακα καὶ κέραμοι, καθὼς 

καὶ ἴχνη θεμελιώσεων κτιρίων, ποὺ πιθανότατα, κατὰ τοὺς Βρετανούς, ἀνήκουν σὲ οἰκισμὸ 

τοῦ 5ου π.Φ. αἰ. Ἴσως νὰ ἦταν ὁ οἰκισμὸς αὐτὸς κέντρο κάποιου δήμου τῆς ἐρετρικῆς 

ἐπικράτειας.1340 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Οἰκισμὸς τοῦ 5ου π.Φ. αἰώνα, ὁ ὁποῖος πιθανῶς ταυτίζεται μὲ 

κάποιον ἀπὸ τοὺς δήμους τῆς ἐρετρικῆς ἐπικράτειας. 

 

Ε9: Κριεζά:  

                                                 
1337 Βλέπε θέση: Ε8α΄: Αὐλωνάρι: Παλαιοκαστρί.  
1338 Καραπασχαλίδου (1986), σελ. 161-4. 
1339 Καραπασχαλίδου (1986), σελ. 161-4 καὶ BCH 111, 1987, σελ. 562.  
1340 Sackett καὶ ἄλλοι (1966), σελ. 71. 
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Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ΝΑ τῶν Λεπούρων.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχει ἐντοπιστεῖ νεκροταφεῖο 4ου αἰ. π.Φ. υγκεκριμένα, 

ἔχουν ἀνασκαφεῖ κιβωτιόσχημοι τάφοι, σαρκοφάγοι καὶ λείψανα ταφικῶν περιβόλων 4ου 

αι. π.Φ. τὸ Α ἄκρο τῆς κοιλάδας τῶν Λεπούρων ἔχει ἐντοπιστεῖ ἀρχαῖος οἰκισμός. Περίπου 

2χλμ. Ν τοῦ χωριοῦ, παρὰ τὴν ἐπαρχιακὴ ὁδὸ πρὸς Κάρυστο, ἔχουν ἐντοπισστεῖ τοῖχοι καὶ 

ἀρχαῖο ἀρχιτεκτονικὸ ὑλικὸ ἐντοιχισμένο σὲ παλαιὸ κτίσμα. τοὺς γύρω ἀγροὺς ἔχουν 

ἐντοπιστεῖ ἐπιφανειακὰ ἀρχαῖα ὄστρακα.1341 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Νεκροταφεῖο 4ου αἰώνα π.Φ. καὶ πιθανῶς πλησίον του ὁ οἰκισμός 

στὸν ὁποῖο ἀνήκει. 

 

Περιοχὴ ΠΕΖ΄: Περιοχὴ Πετριῶν: 

α) Υυσικὰ ὅρια: 

Ἡ λεκάνη αὐτὴ εἶναι στενὴ καὶ ἀποστραγγίζεται Α πρὸς τὸ Αἰγαῖο. Εἶναι ἡ λεκάνη 

τῶν Πετριῶν, ἡ ὁποία ἀναγνωρίζεται ὡς ὁ δῆμος Πέτρα ἥ Πέτραι, ἐπιγραφικῶς 

μαρτυρούμενος Πετρῆθεν. 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΕΖ΄: Δὲν ἔχουν προκύψει ἀρχαιολογικὲς θέσεις. 

  

Περιοχὴ ΠΕΗ΄: Περιοχὴ Δύστου. 

α) Υυσικὰ ὅρια: Σὰ Β φυσικὰ ὅριά της ἀποτελοῦν τὰ ΝΑ τῆς περιοχῆς ΠΕΑ΄, τὰ Ν τῆς 

περιοχῆς ΠΕΣ΄ καὶ τὰ Ν τῆς περοχῆς ΠΕΖ΄. Πρὸς Ν τὸ φυσικὸ ὅριο Δ, ΝΔ καὶ Ν 

ἀπομονώνει τὴν λεκάνη ἀπὸ τὸν Ν. Εὐβοϊκὸ κόλπο, ἐν πρὸς Α μία ῥάχη ἀπὸ χαμηλὰ 

ὑψώματα ἐπιτρέπει ἕνα μικρὸ μόνο ἄνοιγμα πρὸς τὸ Αἰγαῖο. Πρόκειται γιὰ μιὰ κλειστὴ 

λεκάνη, τὸ 1/3 περίπου  τῆς πεδινῆς ἐκτάσεως ὁποίας κατελάμβανε ἡ λίμνη. Ἡ θέση τῆς 

λίμνης εἶναι στὸ Δ τμῆμα της, παρὰ τοὺς πρόποδες τῶν ὑψωμάτων ποὺ σχηματίζουν τὸ Δ, 

ΝΔ καὶ Ν φυσικὸ ὅριο.  

 

β) Θέσεις περιοχῆς ΠΕΗ΄:  

Ε10: Δύστος: Καστρί: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Κωνικὸς σχιστολιθικὸς λόφος λίγα χλμ. ΝΔ τῶν Κριεζῶν καὶ 20χλμ. 

ΝΔ τοῦ Ἀλιβερίου, παρὰ τὴν λίμνη τοῦ Δύστου, στὴν ΝΑ ὄχθη της. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα:  Ὁ Philippson τοποθετεῖ τὴν πόλη Δύστος, τὴν ἵδρυση τῆς 

ὁποίας ἀποδίδει σὲ Δρύοπες, στὴν ἐνδοχώρα τῆς Ν. Εὐβοίας, κοντὰ στὸ ὁμώνυμο σύγχρονο 

χωριό. Ἐπὶ τοῦ κωνικοῦ λόφου ἔχουν ἐπισημανθεῖ τὰ ἐρείπια τῆς ἀρχαίας ὁμώνυμης 

πόλεως. Ὁ ἀρχαῖος οἰκισμὸς ἁπλώνεται καὶ στὴν πεδιάδα κάτω ἀπὸ αὐτόν. Σὸν λόφο 

περιβάλλει ἰσχυρὸ πολυγωνικὸ τεῖχος μὲ σωζόμενο ὕψος 3μ., μὲ 11 πύργους, ἀρχαϊκῆς 

μᾶλλον ἐποχῆς. τὴν Α πλευρὰ τοῦ τείχους σώζεται πύλη μὲ μονολιθικὰ πλαίσια, 

κτισμένη κατὰ τὸ ἰσοδομικὸ σύστημα τοιχοποιίας1342. τὴν θέση ἔχει βρεθεῖ κεραμεικὴ 5ου-

1ου αἰώνα π.Φ.1343 

                                                 
1341 άμψων (1975)Α’, σελ. 148∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1984), σελ. 126-127∙ AR 1983-4, σελ. 17-18∙ BCH 108, σελ. 

817∙ BCH 116, 1991, σελ. 925∙ AR 1991-2, σελ. 34∙ Φατζηδημητρίου (1992-8), σ.460-1.  
1342 Philippson (1951), σ. 623∙ τοῦ ἰδίου RE, Δύστος, τ. V1, σ. 1890. Ὁ μελετητὴς εἶχε συνδέσει τὴν ἐν Πτέχαις 

λίμνη (βλ. ΑΕ 1869, σ. 317), τὴν ὁποία εἶχε ἀναλάβει νὰ ἀποξηράνει ὁ Φαλκιδεύς ἐργολάβος Φαιρεφάνης, μὲ 

τὴν λίμνη τοῦ Δύστου. Δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ συμβαίνει αὐτό. Ἂν δοῦμε προσεκτικότερα τὸν δῆμο Μινθοῦς 

(<Μινθουντόθεν), παρατηροῦμε ὅτι στὴν ἐπιγραφὴ ΙG, XII, 9, ἀρ. 241, σελ. 52, ὅπου ἀναφέρονται οἱ 

στρατιῶτες ἀνὰ περιφέρεια, πρῶτα οἱ ὁπλῖται καὶ μετὰ οἱ ψιλοί, στὴν ἴδια περιφέρεια ἀνήκουν 

ἐκεῖνοι ἀπὸ τὸν Δύστο, τὰ τύρα, τὸν Ζάρηκα καὶ τὸν Μινθοῦντα. Αὐτὴ ἡ περιφέρεια δὲν εἶναι οὔτε 
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Ἕνας πύργος διαθέτει σύμπλεγμα δωματίων, τὰ ὁποῖα χρησίμευαν μᾶλλον ὡς 

καταυλισμὸς γιὰ τοὺς στρατῶτες. Δύο ὅροι ποὺ βρέθηκαν, πιθανῶς, κατὰ τοὺς μελετητές, 

ὁρίζουν τὰ ὅρια τῆς πόλεως, ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι δὲν ἐκτεινόταν σὲ ὅλην τὴν πεδιάδα. 

Ἐντὸς τῆς πόλεως ἀνασκάφηκαν σημαντικὲς μονώροφες καὶ διώροφες οἰκίες 5ου καὶ 4ου 

π.Φ. αἰώνα. Δεξαμενὴ τοῦ ἀρχαίου ὑδραγωγείου ἀνασκάφηκε στὸ ΝΔ τμῆμα τῆς πόλεως. 

Οἱ νεκροπόλεις ἐκτείνονταν ἐπὶ τῶν κλιτύων τοῦ λόφου στὶς θέσεις Φαμοβούνι καὶ 

Μαντριά. Ἐκεῖ ἔχουν ἀνασκαφεῖ ἀρχαῖοι τάφοι, ποὺ περιλαμβάνουν σαρκοφάγους 

κλασσικῆς ἐποχῆς1344. Προσφάτως ἐντοπίστηκε ἡ εἴσοδος λιθόκτιστης σήραγγας, ἡ ὁποία 

καλυπτόταν ἀπὸ βλάστηση καὶ πεσμένους ὀγκολίθους. Θεωρεῖται ὅτι εἶχε πολεμικὸ 

χαρακτήρα1345. 

   
Toπογραφικὸ τῆς ΑΕ καὶ φωτογραφία τῆς ἀρχαίας θέσεως τοῦ Δύστου. (archetai.gr καὶ 

www.greeknaturephotopress.gr) 

 

τὴν περιοχὴ βρισκόταν ἡ ἀρχαία πόλη Δύστος, ποὺ εἶναι γνωστὴ ἀπό τὸν 

Θεόπομπο καὶ ἄλλους ἀρχαίους συγγραφεῖς1346. ὲ αὐτὴν ἀναφέρεται καὶ ἡ ἐπιγραφὴ ποὺ 

βρέθηκε παρὰ τὸ Δ ἄκρο τῆς λίμνης, ἡ ὁποία ἀναγράφει τὸ ὄνομα τῆς πόλεως (Δύστος) καὶ 

τὸ ἐθνικὸ Δύστιος.1347 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὀχυρωμένος οἰκισμὸς ΑΡ καὶ ΚΛ ἐποχῆς (5ος-4ος αἰ. π.Φ.), ὁ ὁποῖος 

ταυτίζεται ἀπὸ τὶς ἐπιγραφὲς μὲ τὸ οἰκιστικὸ κέντρο τῆς ἀρχαίας πόλεως Δύστου, ἡ ὁποία 

ἀπὸ τὸν 5ο αἰώνα π.Φ. καὶ μετὰ σίγουρα ἔχει ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐρέτρια καὶ ἔχει γίνει 

                                                                                                                                                                            
ὁ Μεσόχωρος ποὺ ἀκολουθεῖ (στρατιῶτες ἀπὸ Σπλη<, Πτέχες καὶ Ἀφαρ<), οὔτε τὸ Λαράσιον ποὺ 

ἔχει σωθεῖ ἡ ὀνομασία, στὸ ὁποῖο ἀνῆκαν στρατιῶτες ἀπὸ τὴν Οἰχαλία. Δὲν εἶναι ἐπίσης ἡ κοντινὴ 

στὸ ἄστυ περιφέρεια (μείζων περιοχὴ ΠΔΙΙ), ἡ ὁποία ἀναφέρεται στὴν πρώτη στήλη (ἐξ ἄστεως, 

Δισμαρόθεν καὶ Φυ<). Ἑπομένως οἱ Πτέχες ἀνῆκαν στὸν Μεσόχωρον καὶ ὄχι στὴν εὐρύτερη 

περιοχὴ ἀπὸ τὴ λεκάνη τοῦ Δύστου μέχρι τὰ τύρα. Βλ. ἐπίσης: Ducrey κ.ἄ. (2005), σελ. 112-123. 
1343 Fachard-Boukaras (2011), σελ. 129-135. 
1344 Sackett καὶ ἄλλοι ( 1966), σελ. 76∙ Wiegand (1899), σελ. 458-467∙ τοῦ ἰδίου (1910) , σελ. 43∙ Geyer (1962), σελ. 

120∙ Philippson (1952), σελ.60, σημ.14∙ Alin (1962), σελ. 127∙ Παπαβασιλείου (1902)A’, σελ. 70-71∙ τοῦ ἰδίου 

(1909) ∙ τοῦ ἰδίου (1910)Β’, σελ. 47-49∙ Θεοχάρης (1959), σελ. 284∙ Girard (1852) ∙ Bursian (1859)∙ Baumeister 

(1864)∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (1980), σελ. 165-166∙ τῆς ἰδίας (1990), σελ.165-166∙ Μπούρας (1991), σελ. 356∙ 

ταυρόπουλος (1895) σελ. 148∙ ΑΕ 1892, σελ. 167-168, ἀρ.6∙ ΑΜ, 24, 1899, σ. 458-467∙ ΑΔ, 45, 1990, σελ. 165-166, 

πίν. 80γ∙ ΒCH 113, 1990), σελ. 668∙ BCH 119, 1989, σελ. 668∙ BCH 120, 3, 1996, σελ. 1297-8∙ BCH, 123, 1999, σελ. 

792∙ΒCΗ, 127, 2003, σελ. 1029∙ Ηόρος, τ. 6, 1988, σελ. 57-60∙ κούρας (2003), σελ. 59-60, φωτ. 71.  
1345 Φατζηδημητρίου (1997), σελ. 409-410. 
1346 Βρανόπουλος (1995), σελ. 32∙ Υουριώτης (1970), σελ. 296-300.  
1347 ΑΕ 1892, σ.167-8, ἀρ. 6∙ ταυρόπουλος (1895), σελ. 148. 

http://www.greeknaturephotopress.gr/
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δῆμος τῆς ἐρετρικῆς χώρας, ἀφοῦ δὲν φορολογεῖται χωριστὰ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στοὺς 

καταλόγους τῆς Ἀθηναϊκῆς συμμαχίας τοῦ 5ου π.Φ. αἰώνα. 

  

Περιοχὴ ΠΕΘ΄: Περιοχὴ Πόρτο Μπούφαλου. 

α) Υυσικὰ ὅρια: Πρόκειται γιὰ μία περιοχὴ ποὺ δὲν παρουσιάζει ἀρχαιολογικὲς θέσεις. 

Εἶναι ἡ συνέχεια τῆς περιοχῆς ΠΕΗ΄ πρὸς Δ. Σὰ ὑψώματα ποὺ συνιστοῦν τὸ φυσικὸ ὅριο 

τῶν περιοχῶν ΠΕΑ΄ (ΝΑ φυσικὸ ὅριο) καὶ ΠΕΗ΄ (ΝΔ φυσικὸ ὄριο) μαζὶ μὲ τὴν πρὸς Ν 

προέκτασή τους Πυργάρι (540 μ.) καὶ ὑψωμα (300 μ.) στὴν Δ ἀκτὴ τοῦ ὅρμου τοῦ 

Ἁλμυροπόταμου.  

β) Θέσεις περιοχῆς ΠΕΘ΄: Δὲν ἔχουν προκύψει ἀρχαιολογικὲς θέσεις. 

 

Περιοχὴ ΠΕΙ΄: Περιοχὴ Ζαράκων. 

α) Υυσικὰ ὅρια: Ἡ περιοχὴ ΠΕΙ΄ εἶναι οὐσιαστικὰ ἡ λεκάνη τῶν Ζαράκων ἥ Ζάρκων (τοῦ 

ἀρχαίου Ζάρακος. Σὰ πρὸς Β φυσικὰ ὅρια ἀποτελοῦν τὰ Ν τῶν περιοχῶν ΠΕΘ΄ καὶ ΠΕΗ΄, 

ἀπὸ τὴν χερσόνησο τοῦ Ἁλμυροπόταμου μέχρι τὸν ὅρμο τῆς Μουρτεριᾶς. Σὸ πρὸς Ν φυσικὸ 

ὅριο διαμορφώνει μία κορυφογραμμὴ ἀπὸ Δ πρὸς Α, Θάμνος (430μ.), Μαυρομιχάλη (456 μ.), 

Πυργάρι (377 μ.) καταλήγοντας στὶς ἀπόκρημνες ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου. Ὅλα αὐτὰ τὰ 

ὑψώματα, μὲ διεύθυνση ΝΔ - ΒΑ συναποτελοῦν τὸ ὄρος Ζάραξ.  

 

β) Θέσεις περιοχῆς ΠΕΘ΄:  

Ε11΄: Ζάρακες ἢ Ζάρκα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ 10 χιλιομέτρων περίπου ΝΑ τῆς Δύστου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ὁ Powel ἔχει ἐπισημάνει τὴν ὕπαρξη πύργου μὲ 

λιθοπλίνθους ἀπὸ λευκὸ μάρμαρο καὶ θεμελιώσεις κατασκευασμένες ἀπὸ μεγάλους 

κυβολίθους στὸ ἴδιο τὸ χωριὸ καὶ σὲ θέση Β τοῦ χωριοῦ, στὸ δρόμο πρὸς Δύστο1348.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴν προέρχεται καὶ ἀετωματικὴ μαρμάρινη 

στήλη ποὺ φέρει ἀνάγλυφη σκηνὴ δεξιώσεως1349. τὴν εὐρύτερη θέση τοποθετεῖται τὸ 

πολιτικὸ κέντρον  τοῦ δήμου Ζάρηξ τῆς Ἐρετρικῆς1350. 

 

                                                 
1348 Sackett καὶ ἄλλοι (1966) σελ. 77∙ Philippson (1951), σελ. 625, 692, 743∙ Powell (1899), σελ. 35. Βλ. ἐπίσης: 

Meyer, Ernst RE, λ. Ζάραξ. 
1349 απουνᾶ – ακελλαράκη (1994) Α΄, σελ. 300. 
1350 χετικὰ μὲ τὸν Ζάρηκα βλ.  πηγὲς προηγ. ὐποκεφαλαίου: Υιλολογικὲς πηγὲς ἀρ. 10) Πλούταρχος, Βίοι 

Παράλληλοι, Φωκίων, 12-13. ἐπιγραφές: Ζάραξ: ἀρ. 9: ΙG, ΦΙΙ, 9, σελ. 24, ἀρ. 72-77 καὶ ἀρ. 191, σελ. 35-37, ἀρ. 

241, σελ. 52-53, ἀρ. 245, σελ. 54-59. Ἐπίσης: Wallace (1947), σελ. 119∙ ΙG ΦΙΙ, 9, 72 – 77∙ Jeffery (1990), σελ. 89, ἀρ. 

31∙ Girard (1964), σελ. 130 καὶ εἰκ. 22∙ Μeyer, RE, λ. Ζάραξ, 9Α, σ. 2322∙ Νeue Pauly,  τ. 12/2, λ. Ζάραξ.  
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ημερινὸ χωριὸ Ζάρακες ἥ Ζάρκα στὴν λεκάνη τοῦ ἀρχαίου Ζάρηκος. (eviaguide καὶ 

www.penoramio.com) 

 

Ε11α΄: Ζάρακες ἢ Ζάρκα: Ντούσα ἢ Καμάρα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση πλησίον τῶν Ζαράκων. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἐντοπίστηκε συλημένος κιβωτιόσχημος τάφος1351. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πιθανῶς ἡ θέση τοῦ ἀρχαίου νεκροταφείου τοῦ Ζάρηκος. 

 

E11β΄: Ζάρακες: Μυρτιά: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση σὲ ὑψόμετρο 420 μ. ΒΔ τῶν Μεσοχωρίων καὶ τῶν Ραπταίων, 

3χλμ. Ν τοῦ σημερινοῦ οἰκισμοῦ τῶν Ζαράκων, ὅπου βρίσκεται ἡ ἐκκλησία τῆς Ζωοδόχου 

πηγῆς. ὲ αὐτὴν τὴν περιοχή στὴν Δ ἀκτὴ βρίσκεται ὁ ὅρμος τοῦ Ἁλμυροπόταμου.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἐντοπιστηκε φρουριακὴ ἐγκατάσταση καὶ λείψανα 

ἀρχαίων κτιρίων1352. Σὸ μῆκος τοῦ τείχους φθάνει τὰ 310 μ., ἐν τὸ συνολικὸ ἐμβαδὸν τῆς 

περικλειόμενης ἐκτάσεως τὰ 6000 τ.μ. Σὰ λείψανα ἀνήκουν σὲ ἐπάλληλες οἰκοδομικὲς 

φάσεις ἀπὸ τὴν ΤΓΕ ἕως τὴν ΤΡΨ ἐποχή. τὸ Δ τμῆμα τοῦ χώρου ἀποκαλύφθηκαν 

λείψανα κτιρίου (κτίριο Ι) μὲ ΚΛ καὶ ΤΡΨ φάση.  Α αὐτοῦ περὶ τὰ 15 μ. ἀποκαλύφθηκαν 

λείψανα ἄλλου ΚΛ κτιρίου (κτίριο ΙΙ) καὶ ὀπὲς ποὺ ἀνῆκαν σὲ περιστύλιο, καθὼς καὶ 

κεραμεικὴ 7ου π.Φ. αἰώνα. Α τοῦ κτιρίου αὐτοῦ ἀποκαλύφθηκαν τὰ λείψανα τουῦ κτιρίου ΙΙΙ, 

τὸ ὁποῖο χρονολογεῖται στοὺς ΚΛ χρόνους. τὸν χῶρο τῆς ἐκκλησίας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς 

ἀνεσκάφη βιοτεχνικὸ ἐργαστήριο, τὸ ὁποῖο ἦταν σὲ χρήση ἀπὸ τὴν ΚΛ ἕως τὴν ΤΡΨ ἐποχή. 

Ἐπίσης βρέθηκε σταθμίο χάλκινο μὲ τὴν ἐπιγραφὴ Ἀπόλλωνος Δηλίου1353. Ἡ ἀνασκαφέας 

ταυτίζει τὸν χῶρο πιθανῶς μὲ ἱερὸ τοῦ Δηλίου Ἀπόλλωνος, μαρτυρούμενο ἱερὸ τῆς 

ἐρετρικῆς1354.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πιθανῶς ἡ θέση ταυτίζεται μὲ τὸ ἀρχαιο φρούριο Ζάρητρα, τὸ 

ὁποῖο ἀναφέρει ὁ Πλούταρχος1355, ἐν ἡ θέση κοντὰ στὴν ἐκκλησία πιθανῶς νὰ ταυτίζεται 

                                                 
1351 απουνᾶ – ακελλαράκη (1996), σελ. 304 - 306. 
1352 Ducrey κ.ἄ. (2005), σελ. 112-123. 
1353 Φατζηδημητρίου (2003-2004), σελ. 53 - 68. 
1354 AntK, 14, 1971, σελ. 59-73∙ Huber (1998), σελ.111-114∙ Xατζηδημητρίου (2000), σελ. 420∙ Whitley (2002-2003), 

σελ. 48∙ τοῦ ἰδίου (2004-2005), σελ. 49∙ ΒCH 127, 2003, τ. 22, σελ. 1029∙ ΒCH 128-129, τ. 22, 2003-2004, Φρον., σελ. 

1541-2∙ Μulliez (2009-2010), σελ. 91 καὶ. 
1355 Πλούταρχος, Βίοι παράλληλοι, Φωκίων, 12. 

http://www.penoramio.com/


 227 

μὲ ἱερὸ τοῦ Δηλίου Ἀπόλλωνος, τὸ ὁποῖο σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση θὰ βρισκόταν στὴν 

διαδρομὴ ποὺ ἔκαναν τὰ δῶρα τῶν Ὑπερβορείων1356. 

 

 
 

 

(Fachard (2012). 

Περιοχὴ ΠΣ΄: Περιοχὴ τύρων - Καρύστου. 

1) Μορφολογία τοῦ ἐδάφους-Υυσικὰ ὅρια: 

Εἶναι ἡ νοτιότερη περιοχὴ τῆς Εὐβοίας. Ὡς βόρεια σύνορα τῆς περιοχῆς Σ΄ ἀκολουθῶ τὰ 

νότια σύνορα τῆς περιοχῆς Ε΄. 

 

2) Ἐξέταση τῶν ἐπὶ μέρους περιοχῶν τῆς περιοχῆς ΠΣ΄: 

Περιοχή Σ΄: 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια: 

Εἶναι ἡ νοτιότερη περιοχὴ τῆς Εὐβοίας. Ὡς βόρεια σύνορα τῆς περιοχῆς Σ΄ ἀκολουθῶ τὰ 

νότια σύνορα τῆς περιοχῆς Ε΄. Ἡ μείζων περιοχὴ ΠΣ΄ ἀπὸ Δ βρέχεται ἀπὸ τὸν Ν Εὐβοϊκό, 

ἐν ἀπὸ Ν καὶ Α βρέχεται ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο (καὶ Μυρτο) πέλαγος. 

                                                 
1356 Φατζηδημητρίου (1996-1998), σελ. 64, σημ. 42. 
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Περιοχὴ ΠΣΑ΄: Περιοχὴ τύρων καὶ περιοχὴ ΠΣΒ΄: Περιοχὴ Σσακαίων: 

α) Γεωμορφολογία -  Υυσικὰ ὅρια:  

 Πρόκειται οὐσιαστικῶς γιὰ μία περιοχή, ἡ ὁποία ὡς βόρεια φυσικὰ ὅρια ἔχει τὰ 

φυσικὰ ὅρια τῆς μείζονος περιοχῆς ΠΕ΄ μὲ τὴν μείζονα περιοχὴ ΠΣ΄, Δ ὁρίζεται ἀπὸ τὸν 

Ν. Εὐβοϊκὸ κόλπο καὶ Α ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο πέλαγος. Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο λεκάνες, ποὺ 

χωρίζονται μεταξύ τους  ἀπὸ Β πρὸς Ν μὲ μία χαμηλὴ ῥάχη. Ἔτσι ἡ λεκάνη ΠΣΑ΄ 

ἀποστραγγίζεται Δ στὸν Ν Εὐβοϊκὸ κόλπο, ἐν ἡ περιοχὴ ΠΣΒ΄ ἀποστραγγίζεται Α στὸ 

Αἰγαῖο πέλαγος.  

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΣΑ΄: 

Σ2΄: Νέα τύρα: Γκιζούρι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ποὺ κεῖται ΝΔ τῶν Σσακαίων 2 χιλιόμετρα Νότια τῶν Νέων 

τύρων, παρὰ τὴν ἀκτήν, ὑπάρχουν τέσσερις λόφοι.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπ’ αὐτῶν καὶ στὴν μεταξὺ αὐτῶν περιοχὴν ἔχουν 

ἐπισημανθεῖ κεραμίδια καὶ ὄστρακα κλασσικῆς ἐποχῆς, λείψανα κλασσικοῦ ἥ 

ἑλληνιστικοῦ κτιρίου, διαστάσεων θεμελίων 9 x 9 μ., καὶ ἴχνη τοίχων ἀρχαίων κτιρίων. 

Παρὰ τὴν ἀκτὴ ὁ Philippson σημειώνει λείψανα ἀρχαίου λιμενοβραχίονα. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θεωρεῖται ὅτι ἡ θέση καὶ ὁ λιμένας ἴσως ἀποτελοῦν τμῆμα τῆς 

ἀρχαίας πόλεως τῶν τύρων1357. Ὁ Ρουσσόπουλος βρῆκε σχετικὲς ἐπιγραφές, ἀλλὰ δὲν 

εἶναι βέβαιος1358. Ὁ Jeffrey τὶς χρονολογεῖ γύρω στὸ 475 π.Φ.1359. 

 

Περιοχὴ ΠΣΑ΄: Περιοχὴ τύρων. 

Σ2΄: Νέα τύρα: Γκιζούρι: Ἅγ. Νικόλαος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση στὴν ὀρεινὴ περιοχὴ Δ τῶν τύρων. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀρχαία φρουριακὴ ἐγκατάσταση. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Μεθοριακὸ φρούριο τῆς ἐρετρικῆς ἐπικράτειας ἀπὸ τὸν 4ο π.Φ. 

αἰώνα καὶ ἑξῆς1360. 

 

Σ3΄: τύρα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ εὑρισκόμενο σὲ ἀπόσταση 5 χιλιομέτρων περίπου ΝΑ τῶν 

Νέων τύρων. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχει βρεθεῖ μικρὸ βάθρο ποὺ φέρει ἐπιγραφὴ 

ἀναθηματική1361. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σὰ τύρα ὡς πόλη τῆς Εὐβοίας ἀναφέρονται στὸν Ὅμηρο, τὸν 

Ἡρόδοτο, τὸν Θουκυδίδη καὶ τὸν τράβωνα. Κατὰ τὴν ἄποψη συγκεκριμένων ἐρευνητῶν 

τὴν ἀρχαιότητα ἄλλοτε ἀνῆκαν στὴν Ἐρέτριαν καὶ ἄλλοτε στὴν Κάρυστο1362. 

 

Σ3α1΄: τύρα: Ἡ ἐγγὺς περιοχὴ ΝΑ τῶν τύρων: Μυτερή:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πρόκειται περὶ ὑψωμάτων ΝΑ τῶν τύρων. 

                                                 
1357 Sackett καὶ ἄλλοι (1966) σελ. 78 – 80∙ Θεοχάρης (1959), σελ. 309∙ Philippson (1951), σελ. 625, 686. 
1358 Ρουσσόπουλος (1862), σελ. 276.  
1359 Jeffery (1990). 
1360 BCH, τ. 128-129, 2, 2, 2003-2004, Φρον., σελ. 1542-1543∙ Ducrey κἄ (2005), σελ. 112-123. 
1361 Πετράκος (1974), σελ. 105. 
1362 Wallace (1947), σελ. 13 – 8∙ ΙG ΦΙΙ, 9, 56, ἀρ. 1 – 464∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 33, 75. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὶς δυτικὲς ὑπώρειές τους ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἀρχαῖα 

λατομεῖα μαρμάρου. Ἐπὶ τῶν κλιτύων τοῦ ὑψώματος Μυτερὴ ἔχει ἐντοπισθεῖ ἀρχαία 

λιθόστρωτη ὁδός, ποὺ χρησίμευε γιὰ νὰ  κατεβαίνουν οἱ ὀγκόλιθοι ποὺ εἶχαν ἐξορυχθεῖ 

ἀπὸ τὰ λατομεῖα στὴν θάλασσα. Φρονολογεῖται στοὺς ῥωμαϊκοὺς χρόνους1363. Ἐπάνω στὰ 

γύρω ὑψώματα βρίσκονται κτίρια κτισμένα κατὰ τὸ ἰσοδομικὸ σύστημα τοιχοποιΐας, τὰ 

ὁποῖα στεγάζονται ἐκφορικῶς, τὰ λεγόμενα Δρακόσπιτα 1364. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖα λατομεῖα καὶ "δρακόσπιτα". 

 

Σ3α2΄: τύρα: Ἡ ἐγγὺς περιοχὴ ΝΑ τῶν τύρων: Κλιόσι:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πρόκειται περὶ ἐπιμήκους λόφου ΝΑ τῶν τύρων. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ Δ ἄκρο τοῦ λόφου εἶναι κτισμένο φρούριο μὲ δύο φάσεις, 

μία ΚΛ καὶ μία μεσαιωνική. τὴν ΚΛ φάση ἡ τοιχοποιία ἀποτελεῖται ἀπὸ τραπεζιόσχημους 

λιθοπλίνθους καὶ χρονολογεῖται στὸ τέλος τοῦ 5ου αἰώνα π.Φ.1365 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Υρούριο τέλους τοῦ 5ου αἰώνα π.Φ. Ἀνήκει πιθανῶς στὴν ἐποχὴ 

ἀνασυγκροτήσεως τῶν εὐβοϊκῶν πόλεων κρατῶν, μετὰ τὴν ἀποστασία τοῦ 411 π.Φ. ἀπὸ 

τὴν Ἀθηναϊκὴ συμμαχία, ἥ καὶ μετὰ τὴν λήξη τοῦ πολέμου μὲ τὴν παράδοση τῶν Ἀθηνῶν 

τὸ 404 π.Φ. 

 

Σ3β΄: τύρα : Μαραγκό: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση ΝΔ τῶν τύρων. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Πλησίον τῶν Καγκαδαίων κεῖται ἠ θέση Μαραγκό, ἀπὸ τὴν 

ὁποία προέρχεται ἐνεπίγραφη στήλη1366. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαία θέση ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀναγνωριστεῖ ὁ χαρακτήρας της 

μὲ βεβαιότητα. 

 

Σ3γ΄: τύρα: Κάψαλα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ εὑρισκόμενο γύρω στὰ 2 χιλιόμετρα ΝΑ τῶν Καγκαδαίων. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὴν περιοχὴ τοῦ χωριοῦ ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἀρχαῖα λατομεῖα 

μαρμάρου1367. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖα λατομεῖα μαρμάρου. 

 

Σ3δ΄: τύρα: Νημπορειό: Θέση 5 – 7 χιλιόμετρα εὑρισκόμενη ΝΔ τῶν Καψάλων. 

Πρόκειται γιὰ λιμάνι μέσα στὸν ἐδῶ εὑρισκόμενο ὅρμο τοῦ Νημπορειοῦ. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: τὸ βουνὸ ἐπάνω ἀπὸ τὸ λιμάνι ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἐκτεταμένα 

ἀρχαῖα λατομεῖα καὶ πλακόστρωτοι δρόμοι γιὰ νὰ κατεβαίνουν οἱ ὀγκόλιθοι στὸ λιμάνι, 

ἀπὸ ὅπου πήγαιναν στὸν προορισμό τους διὰ θαλάσσης. Φρονολογοῦνται στὴν ῥωμαϊκὴ 

καὶ παλαιοχριστιανικὴ ἐποχή1368. 

                                                 
1363 Ζάππας (1981 – 2), σελ. 243– 275∙ άμψων (1988 – 9), σελ. 175 – 178∙ AR 1983 – 4, σελ. 17∙ Sackett καὶ ἄλλοι 

(1966) σελ. 78 – 79. 
1364 Johnson, F. (1925), σελ. 398 – 412καὶ Liritzis-Polymeris-Zacharias(2010), σελ. 65‐81. 
1365 BCH, τ. 128-129, 2, 2, 2003-2004, Φρον., σελ. 1542-1543 
1366 άμψων (1971), σελ. 263. 
1367 AR 1985– 6, σελ. 21 – 22∙ BCH 110, 1985, σελ. 734∙ BCH 111, 1987, σελ. 562 – 563.  
1368 AR 1985– 6, σελ. 21 – 22∙ BCH 110, 1985, σελ. 734∙ BCH 111, 1987, σελ. 562– 563. Ἐπίσης: Lampraki (1980) σελ. 

31 – 62.  
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σὸ δίκτυο πλακόστρωτων δρόμων ποὺ χρησίμευαν στὴν 

μεταφορὰ τῶν ὀγκολίθων μαρμάρου ἥ τῶν ἁδρῶς λαξευμένων ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν, στὸ 

λιμάνι τοῦ Μαρμαρίου, ἀπὸ ὅπου μεταφερόταν στὸν προορισμό του διὰ θαλάσσης. 

 

Σ3ε΄: τύρα: Γκύζη: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση στὴν περιοχὴ τῶν τύρων. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκε ταφικὸς πίθος κτισμένος γύρω γύρω μὲ 

πλακοειδεῖς ἀσβεστολίθους, ὁ ὁποῖος φρασσόταν μὲ σχιστολιθικὴ πλάκα. Ὁ νεκρὸς εἶχε 

τοποθετηθεῖ σὲ ὕπτία στάση. Ἐντὸς τοῦ πίθου βρέθηκαν ἕνας ἀμφορίσκος, μία οἰνοχόη, 

μία λήκυθος (καὶ τὰ τρία ἀγγεῖα μικρογραφικά), δύο σκύφοι καὶ μία ἀρυβαλλοειδὴς 

οἰνοχόη1369. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖος τάφος ποὺ δὲν χρονολογεῖται καὶ εἶναι μεμονωμένος. 

Δὲν ἔχουμε ἄλλα στοιχεῖα κατοίκησης τοῦ χώρου. 

 

Σ3στ΄: Ὄχη: Βίγλα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Β τῆς Ὄχης, πίσω ἀπὸ τὰ τύρα (ΝΑ). 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: ύνολο τριῶν κτιρίων ποὺ εἶναι στεγασμένα μὲ ἐκφορικὸ 

τρόπο. Σὸ τετράγωνης κατόψεως στεγάζεται μὲ θόλο. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Οἱ ἑρμηνεῖες ποὺ παραθέτει ὁ Υουσάρας, οἱ ὁποῖες εἶχαν μέχρι 

τὴν δεκαετία τοῦ 1960 προταθεῖ εἶναι: 

α) Θησαυρὸς καὶ κατοικίες τῶν προνομιούχων οἰκογενειῶν. 

β) Ἀνάκτορο ἀρχαιότατου βασιλέως. 

γ) Ναὸς τῆς Ἥρας ἥ τοῦ Ἀπόλλωνος, ἥ δρυοπικὸς ναὸς κατὰ τὸν Μουτσόπουλο. 

δ) Σὸ κτίσμα μὲ τὸν ἡμισφαιρικὸ θόλο ἔχει ἑρμηνευθεῖ ὡς θόλος, ὅπως τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς 

Ἐπιδαύρου. (Δηλαδὴ πρυτανεῖο ἥ κτίσμα ποὺ ἀνήκει σὲ ἱερό;) 

 Ὁ Υουσάρας χρονολογεῖ τὰ δρακόσπιτα στὴν ΤΕ ἐποχή1370. Οἱ Λυριτζῆς, Πολυμέρης, 

Ζαχαριᾶς δὲν ἀποφαίνονται γιὰ τὴν χρήση τους1371. 

 

Σ3ζ΄: Νῆσος τούρα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Σὸ νησάκι τούρα, Δ τῶν Νέων τύρων. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Δὲν ὑπάρχουν. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὁ Mülller Dietram ταυτίζει τὸ νησάκι μὲ τὴν Αἰγιλίην, ὅπου οἱ 

Πέρσες ἄφησαν πρὸς στιγμὴν τοὺς αἰχμαλώτους Ἐρετριεῖς1372. υμφωνοῦμε μὲ τὴν 

ταύτιση, ἀφοῦ ταιριάζει ἡ τοπογραφία μὲ τὶς περιγραφὲς τῶν κινήσεων τοῦ περσικοῦ 

στόλου. 

 

Περιοχὴ ΠΣΒ΄: Περιοχὴ Σσακαίων. 

α) Υυσικὰ ὅρια: (βλ. φυσικὰ ὅρια ΠΣΑ΄.) 

 

β) Ἀρχαιολογικὲς θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΣΒ΄: 

Σ1΄: Σσακαῖοι: Καστρί: 

                                                 
1369 απουνᾶ – ακελλαράκη (1990), σελ. 160, BCH 20, 3, 1996, σ. 1298 – 9. 
1370 Υουσάρας (1964), σελ. 108-118. 
1371 Liritzis-Polymeris-Zacharias(2010), σελ. 65‐81. 
1372 Mülller (1987), σελ. 396-397. 
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Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ποὺ κεῖται σὲ ἀπόσταση 12 χιλιομέτρων ΝΑ τῶν Ζαράκων. 

τὴν παραλία τοῦ χωριοῦ βρίσκεται ὁ κωνικὸς λόφος Καστρί1373. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ λόφου ἔχουν ἐπισημανθεῖ ὀχυρώσεις μὲ 

ψευδοϊσοδομικὴ τοιχοποιΐαν 4ου – 3ου αιώνα. π.Φ.1374 Σὰ τυπολογικὰ γνωρίσματα τῆς 

τοιχοδομίας χρονολογοῦν τὸ φρούριο, τὸ ὁποῖο περικλείει ἔκταση 4000 τ.μ., γύρω στὸ 400 

π.Φ., σύμφωνα μὲ νεότερη ἐκτίμηση. Ἐδῶ τὸ 2003 ἀνακαλύφθηκε καλῆς ποιότητας καὶ 

μεγάλης ποσότητας κεραμεική1375. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖο φρούριο τῆς Καρυστίας ΤΚΛ-ΠΕΛ ἐποχῆς. Ἔχει προταθεῖ 

ἀπὸ τὴν Ἑλβετικὴ σχολὴ ἡ ταύτιση μὲ τὴν Ἱστιαία, δῆμο τῆς ἐρετρικῆς ποὺ μαρτυροῦν οἱ 

κατάλογοι τῶν δημοτῶν τῆς ἐρετρικῆς1376. 

 

Περιοχὴ ΠΣΓ΄: Περιοχὴ Υιλάγρας-Ἁγίου Δημητρίου. 

α) Υυσικὰ ὅρια: (βλ. φυσικὰ ὅρια ΠΣΑ΄.) 

 Πρόκειται γιὰ μία κλειστὴ λεκάνη ἀπὸ Ν, Δ καὶ Β, ἡ ὁποία ἀποστραγγίζεται Α πρὸς τὸ 

Αἰγαῖο πέλαγος. τὰ Δ τῆς λεκάνης αὐτῆς σχηματίζεται ἡ ὅμορη λεκάνη ΠΣΔ΄, ἡ ὁποία 

ἀποστραγγίζεται Δ πρὸς τὴν πλευρὰ τοῦ Ν. Εὐβοϊκοῦ κόλπου. Εἰδικότερα 

παρακολουθοῦμε τὸ Ν φυσικὸ ὅριο ἀπὸ Α πρὸς Δ ἀπὸ τὸ ἀκρωτήριο Υιλάγρα (τὸ νότιο 

ἀκρωτήριο τοῦ ὅρμου τῆς Υιλάγρας), ὕψωμα (250 μ.), Παλαιόκαστρο (598 μ.), Λογκάκι (550 

μ.), Λεκάνη (400μ.), Σσούκα (471 μ.), Πολύρρεμα (560 μ.), Σρίκορφο (639 μ.). Ἀπὸ ἐκεῖ 

στρέφεται ΒΔ Καρφιά, Ἡλιόλουστη (638 μ.), Κορυφή, Λαγοφωλιὰ (615 μ.),  καὶ κατόπιν Α 

Ἅγιος Νικόλαος (648 μ.), Κορυφὴ (682 μ.), Ἀχλαδότοπος (560 μ.), ὕψωμα (381 μ.), Κέδρος (100 

μ.), γιὰ νὰ καταλήξει στὸ βόρειο ἀκρωτήριο τοῦ ὅρμου τῆς Υιλάγρας. 

 

β) Ἀρχαιολογικὲς θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΣΓ΄: 

Σ7ιδ΄: Κάρυστος: Ἅγ. Δημήτριος: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ εὑρισκόμενο ΒΔ τῆς Ὄχης, στὴν πλευρὰ τοῦ Αἰγαίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν ἀνασκαφεῖ λείψανα ῥωμαϊκῶν κτίριων, μεταξὺ τῶν 

ὁποίων μαρμαρίνη παραστάδα καὶ κεραμεικὴ ῥωμαϊκῶν χρόνων1377. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση κατοίκησης ῥωμαϊκῶν χρόνων, ἀγνώστων λοιπῶν 

στοιχείων. 

 

Σ7ιζ΄: Κάρυστος: Υιλάγρα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἀκρωτήριο ΒΔ τοῦ χωριοῦ Ἅγ. Δημήτριος, στὴν βόρεια ἀκτή. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπάνω σὲ λόφο ποὺ δεσπόζει ἐπάνω ἀπὸ δύο ὅρμους ἔχει 

ἐπισημανθεῖ ἀρχαῖο τεῖχος 5ου – 4ου αἰώνα π.Φ., τὸ ὁποῖο σώζεται σὲ μεγάλο μῆκος καὶ ὕψος 

μέχρι 4 – 5 μ. Εἶναι κτισμένο μὲ ὀρθογώνιους καὶ πλακοειδεῖς λιθοπλίνθους. Ἔχει πύργους 

κατὰ διαστήματα καὶ ὑπόγεια σήραγγα ὁδηγεῖ ἐκτὸς τῶν τειχῶν. Ἐντὸς τοῦ περιβόλου 

                                                 
1373 Ducrey κἄ (2005), σελ. 112-123. 
1374 άμψων (1988 – 9), σελ. 172. Βλ. ἐπίσης: κούρας (2003), σελ. 105-6. 
1375 BCH, τ. 128-129, 22, 2003-4, Φρον., σελ. 1542, σχ. σελ. 1542. 
1376 Whitley (2004-5), σελ. 49∙ BCH, τ. 128-129, 22, 2003-4, Φρον., σελ. 1542, σχ. σελ. 1542. Βλ. ἐπιγραφὲς Ἐρετρίας: 

δῆμοι τῆς ἐρετρικῆς. 
1377 άμψων (1973–4), σελ. 491. 
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ἔχουν ἐντοπιστεῖ λείψανα ἀρχαίων κτιρίων. Ἔχουν ἐπίσης παρατηρηθεῖ λαξεύματα ἐπὶ 

τῶν βράχων. Ἄλλα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι φυσικὰ καὶ ἄλλα ἀποτελοῦν ἴχνη λατομείου1378. 

 

 
Φάρτης τοῦ 1791 ποὺ παρουσιάζει τὴν περιοχή. (Βλ. Πορθμός.) 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Σὸ ἀκρωτήριο σὲ χάρτη τοῦ 1791 ὀνομάζεται Υάλαρρα, τὸ ὁποῖο 

θυμίζει τὸ τοπωνύμιο τοῦ δήμου τῆς ἐρετρικῆς κατὰ τὸν 3ο αἰώνα Φάλληθεν. Ἂν ὁ δῆμος 

Φάλλα ἥ Φάλλαι (κατὰ τὸ Ἀθήνηθεν < Ἀθῆναι) ἀνῆκε στὰ τύρα ἀρχικῶς, δηλαδὴ κατὰ 

τὸν 5ο αἰώνα, τότε μετὰ τὴν ἐνσωμάτωση τῶν τύρων μέχρι τὰ μέσα τοῦ 4ου αἰώνα π.Φ., 

ἔγινε δῆμος τῆς ἐρετρικῆς. Ἴσως τὰ νότια φυσικὰ ὅρια τῆς περιοχῆς ΠΣΓ΄καὶ τῆς ΠΣΔ, 

ἀπὸ τὸ ἀκρωτήριο Μαρμάρι στὸν Ν. Εὐβοϊκὸ κόλπο μέχρι τὸ (Ν) ἀκρωτήριο τοῦ ὅρμου τῆς 

Υιλάγρας (ἀκρωτήριο Υιλάγρα) ἦταν καὶ τὰ πολιτικὰ ὅρια τῆς ἐρετρικῆς ἀπὸ τὸν 4ο αἰώνα 

μέχρι τὸν 1ο αἰώνα π.Φ. μὲ τὴν Καρυστία. 

 

Σ7ιη΄: Κάρυστος: Ἀρχάμπολις ἢ Εὐαγγελισμός:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση ΒΔ τῆς Υιλάγρας, παρὰ τὴν ἀνατολικὴ ἀκτὴ τῆς νήσου Εὐβοίας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐντὸς ῥεματιᾶς ἐντοπίστηκαν ἀρχαῖα κτίρια κτισμένα ἐπάνω 

σὲ ἄνδηρα. Ἡ θέση κατοικήθηκε ἀπό τὸν 8ο καὶ 7ον π.Φ. αἰώνα ἕως τὴν ὕστερη ἑλληνιστικὴ 

ἐποχήν. τὸ βάθος τῆς ῥεματιᾶς ὁ Μαζαράκης Αἰνιὰν πιστεύει ὅτι ἴσως ὑπῆρχε ἱερὸ μὲ 

ναό, βωμὸ καὶ περίβολο1379.  Ἡ Μαρία Παναγοπούλου ποὺ ἔκανε ἀνασκαφικὴ ἔρευνα 

ἀναφέρει ὅτι ἐντόπισε ἀρχαία πόλη, 1,5 χλμ ἀπὸ τὴν ἀκτή. Πάνω ἀπὸ αὐτὴν σὲ γιγαντιαίο 

βράχο ἐντόπισε μεγαλιθικὴ ὀχύρωση1380. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἐδῶ ἀναγνωρίζουμε κάποιο σημαντικὸ οἰκιστικὸ κέντρο, τὸ 

ὁποῖο εἶχε μία μακρὰ πορεία ζωῆς ἀπὸ τὴν ΓΕ ἕως τὴν ΤΕΛ ἐποχή, ποὺ πιθανῶς νὰ 

ταυτίζεται μὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ἀναφερόμενα τῶν πηγῶν. Δὲν μποροῦμε ὅμως νὰ τὸ 

ταυτίσουμε.  

 

Περιοχὴ ΠΣΔ΄: Περιοχὴ Ἐλαφολίμανου. 

                                                 
1378 Sackett καὶ ἄλλοι (1966) σελ. 80∙ Baumeister, σελ. 33, 71∙ Bursian, σελ. 135∙ Γουναρόπουλος (1930), σελ. 131-2∙ 

Hankey (1952), σελ. 49∙ Φωρέμης (1973), σελ. 304. 
1379 Mazarakis – Ainian (1997), σελ. 253-4∙ Παναγιωτοπούλου (1995). 
1380 Παναγοπούλου (1999). 
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α) Υυσικὰ ὅρια: Πρόκειται γιὰ μία στενὴ λεκάνη, ἡ ὁποία ἀποστραγγίζεται Δ στὸν Ν. 

Εὐβοϊκὸ κόλπο. Εἰδικότερα παρακολουθοῦμε τὰ νότια φυσικὰ ὅρια ἀπὸ τὸ Μαρμάρι (57 μ.), 

Σρίκορφο ( 639 μ.) ποὺ κατόπιν στρέφονται ΒΔ Καρφιά, Ἡλιόλουστη (638 μ.), Κορφή, 

Πύργος, Ντελιβία, γιὰ νὰ καταλήξει στὸ ἀκρωτήριο Βίγλες. 

β) Ἀρχαιολογικὲς θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΣΔ΄: Δὲν ἔχουν προκύψει ἀρχαιολογικὰ 

εὑρήματα. 

 

Περιοχὴ ΠΣΕ΄: Περιοχὴ Μαρμαρίου- Ποθίου. 

α) Υυσικὰ ὅρια: Πρόκειται γιὰ μία λεκάνη ἡ ὁποία ἀποστραγγίζεται ΝΔ πρὸς τὸν Ν. 

Εὐβοϊκὸ κόλπο καὶ ΒΔ πρὸς τὸ Αἰγαῖο πέλαγος. Σὰ Β φυσικὰ ὅρια τῆς περιοχῆς αὐτῆς εἶναι 

κοινὰ μὲ τὰ νότια ὅρια τῶν περιοχῶν ΠΣΓ΄ καὶ ΠΣΔ΄. Σὸ ΝΑ φυσικὸ ὅριο εἶναι κοινὸ μὲ 

τὸ ΒΑ τῶν περιοχῶν ΠΣΣ΄καὶ ΠΣΘ΄.  

 

β) Ἀρχαιολογικὲς θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΣΕ΄: 

Σ4΄: Μαρμάριον: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Παραθαλάσσιο χωριὸ ἐντὸς τοῦ ὁμώνυμου ὅρμου, 20 περίπου 

χιλιόμετρα ΝΑ τῶν τύρων. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴν προέρχεται ἡ ὑπ’ ἀρ. 960 ἐρυθρόμορφη 

λήκυθος τοῦ μουσείου Φαλκίδος. Ὁ Ziebrarth ἐδῶ σημειώνει λείψανα ἀρχαίου ναοῦ1381. Ἀπὸ 

ἐδῶ προέρχονται ἀρχαῖα νομίσματα ποὺ κατεσχέθηκαν1382. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὁ Philippson, ἀκολουθώντας τὸν Geyer, θεωρεῖ ὅτι ἐδῶ ὑπῆρχεν 

ἀρχαῖο λιμάνι ἀπὸ ὅπου ἐξαγόταν μάρμαρο στὴν Ἀττική1383. 

 

   
Ἡ λεκάνη τοῦ Μαρμαρίου (www.travelphoto.gr) 

 

Σ4α΄: Μαρμάριον: Ὀμπόρες: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση κοντὰ στὸ Μαρμάρι. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀρχαῖα λατομεῖα. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖα λατομεῖα1384. 

 

Σ4β΄: Μαρμάριον Υηγιά: 

                                                 
1381 Sackett καὶ ἄλλοι (1966) σελ. 80∙ Geyer (1903)∙ Geyer (1962), σελ. 106∙ Philippson (1951), 26, ἀρ. IG XII, 9, 50 – 

51∙ Θεοχάρης (1959), σελ. 309. 
1382 Φωρέμης (1970), σελ. 255. 
1383 Geyer (1962), σελ. 115-116. 
1384 Κοσμᾶ καὶ ἄλλοι (2012), σελ. 55 

http://www.travelphoto.gr/
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Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Παραθαλάσσια θέση παρὰ τὴν Β ἀκτὴ τοῦ ὅρμου τοῦ Μαρμαρίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀπὸ τὴν θαλάσσα ἀνασύρθηκαν ἀρχαῖα ἀγγεῖα1385. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Προφανῶς πρόκειται γιὰ ἀρχαῖο ναυάγιο.  

 

Σ5΄: Πόθιον: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ποὺ βρίσκεται 12 χιλιόμετρα ΒΑ τοῦ Μαρμαρίου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ, στὸ προαύλιο τοῦ καθολικοῦ τῆς μονῆς τοῦ 

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, εἶχαν ἐντοπιστεῖ τὸ 1973 ἐνεπίγραφη βάση κίονα, δωρικὸ 

κιονόκρανο κλασσικῆς ἐποχῆς καὶ μαρμάρινος θρόνος1386. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχιτεκτονικὰ μέλη κλασσικῆς ἐποχῆς. Ἴσως προέρχονται ἀπὸ 

τὴν ἴδια θέση, ἴσως καὶ νὰ μεταφέρθηκαν ἀπὸ ἄλλη θέση. Ἐπειδὴ βρέθηκαν σὲ προαύλιο 

μονῆς, ἴσως αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι προέρχονται ἀπὸ ἀρχαῖο ἱερὸ στὴν ἴδια θέση ποὺ 

προϋπῆρχε. Ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ ὑποστηρίξουμε αὐτὴν τὴν ἄποψη λόγῳ ἐλλείψεως 

περαιτέρω στοιχείων ποὺ νὰ ἀποδεικνύουν κάτι τέτοιο. 

 

Περιοχὴ ΠΣΣ΄: Περιοχὴ Καρύστου. 

α) Υυσικὰ ὅρια: Ἡ λεκάνη αὐτὴ εἶναι ἡ ἄμεση περιοχὴ τῆς Καρύστου, ἡ ὁποία 

ἀποστραγγίζεται Ν στὸν ὅρμο τῆς Καρύστου καὶ ΝΔ πρὸς τὶς νήσους Πεταλιοὶ στὸν Ν. 

Εὐβοϊκὸ κόλπο.  

 

β) Ἀρχαιολογικὲς θέσεις περιοχῆς ΠΣΣ΄: 

Σ6΄: Φερσόνησος Παξιμάδι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φερσόνησος ποὺ κεῖται Ν – ΝΑ τοῦ ὅρμου τοῦ Μαρμαρίου καὶ Δ/ΝΔ 

τῆς πόλεως τῆς Καρύστου. τὴν χερσόνησο αὐτὴν βρίσκονται οἱ θέσεις Μνῆμα καὶ Παλιὸ 

Πιθάρι, καθὼς καὶ πολλὲς ἄλλες θέσεις (γύρω στὶς 50). Ἔχουν ἐντοπιστεῖ καὶ περάσματα 

ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὴν ἐπικοινωνία μεταξὺ τοῦ Βόρειου καὶ τοῦ Νότιου τμήματος τῆς 

Φερσονήσου1387. 

 

Σ6α΄: Φερσόνησος Παξιμάδι: Μνῆμα: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση παρὰ τὸ ἀκρωτήριο Μνῆμα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἐντοπίστηκε ὀχυρωμένος οἰκισμὸς 5ου π.Φ. αἰώνα. 

Ἀνασκάφηκε οἰκία 5ου π.Φ. αἰώνα, φρέαρ καὶ δεξαμενή, καὶ βρέθηκαν πολλὰ οἰκιακὰ σκεύη 

σχεδὸν πλήρη. Ἡ οἰκία εἶχε καὶ β΄ οἰκοδομικὴ φάση, ἡ ὁποία χρονολογεῖται στὴν 

ἑλληνιστικὴ καὶ ῥωμαϊκὴ ἐποχή1388. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θεωρεῖται ὅτι ἡ θέση κατοικήθηκε ἀπὸ Ἀθηναίους κληρούχους. 

ὲ αὐτοὺς ὑποστηρίζεται ὅτι ἀνήκει ὁ οἰκιμός 1389. 

 

Σ6β΄: Φερσόνησος Παξιμάδι Παλιό Πιθάρι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση παρὰ τὸ ἀκρωτήριο Μνῆμα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἀνασκάφηκε οἰκία 5ου – 4ου π.Φ. αἰώνα. Περιλαμβάνει 

κατασκευὴ διαστάσεων 8,50- 14 μ. ἀποτελούμενη ἀπὸ τρία μέρη. Σὴν φάση αὐτὴ 

                                                 
1385 Φωρέμης (1971), σελ. 263. 
1386 Φωρέμης (1973), σελ. 304. 
1387 BCH 114, 1990, σελ. 811∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 75. 
1388 AR 1985 – 6, σελ. 21 – 22∙ BCH 110, 1985, σελ. 734∙ BCH 111, 1987, σελ. 562 – 563.  
1389 BCH 110, 1985, σελ. 734. 
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διαδέχθηκε νέα φάση τοῦ τέλους τῆς ὑστεροκλασσικῆς ἐποχής. Βρέθηκαν κεραμίδια καὶ 

ἀνασκάφηκαν ἀποθέτες ποὺ περιεῖχαν κεραμικὴ κλασσικῆς ἐποχῆς1390. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θεωρεῖται ὅτι ἡ θέση ἀνήκει σὲ οἰκισμὸ 5ου αἰώνα π.Φ. καὶ ὅτι 

κατοικήθηκε ἀπὸ Ἀθηναίους κληρούχους1391. 

 

Σ6γ΄: Φερσόνησος Παξιμάδι Κουρμάλι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση ἐπὶ τοῦ πλατώματος τῆς Φερσονήσου πλησίον τῆς θάλασσας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχουν ἐντοπιστεῖ κτίρια λείψανα τοίχων καὶ κιβωτιόσχημοι 

τάφοι κλασσικῆς ἐποχῆς1392. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Νεκροταφεῖο ΚΛ ἐποχῆς. Ἀνῆκε σὲ πρακείμενο οἰκισμό. Ἐπειδὴ 

βρίσκεται σὲ ἀπόσταση ἀπὸ τὶς θέσεις Σ6β΄ καὶ ΠΣγ΄, πρέπει νὰ ἀνῆκε σὲ ἄλλο οἰκισμὸ 

ἴδιας ἐποχῆς δυτικότερα. 

 

Σ6δ΄: Φερσόνησος Παξιμάδι Πλακαρή: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Λόφος ἐπὶ τῆς Φερσονήσου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀνασκάφηκαν ἐπὶ τῶν κλιτύων τοῦ λόφου ἀποθέτης 

πρωτογεωμετρικῶν χρόνων, λείψανα κτιρίων καὶ περίβολος γεωμετρικῆς ἐποχῆς, καὶ 

ἐντοπίστηκαν ἴχνη ἀρχαίου ναοῦ καὶ βωμοῦ1393. Ἐπίσης, στὸ οἰκ. Παπουτσᾶ-τεφάνου 

ἀνεσκάφη τοῖχος σὲ ἀπόσταση 260 μ. ἀπὸ τὸ ΓΕ ἱερό. Ἡ ΓΕ κεραμεικὴ ποὺ τὸν συνόδευε 

περιελάμβανε θραύσματα ἀπὸ σκύφους, κρατῆρες καὶ οἰκιακὰ σκεύη. Ἐπίσης βρέθηκε 

τμῆμα ΓΕ ἀμφορέα μέσα σὲ στρῶμα στάχτης, τὸ ὁποῖο ἴσως ἑρμηνεύεται ὡς ταφικὴ πυρὰ ἥ 

τελετουργικὸ προσφορῶν1394. Ἔχει ἐντοπιστεῖ ἐπιφανειακῶς ΕΛ κεραμεική1395, καθὼς καὶ 

ναὸς καὶ βωμὸς στὴν Νότια κλιτὺ τοῦ λόφου. Φρονολογοῦνται στὴν πρώιμη ῥωμαϊκὴ 

ἐποχή1396. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὁ Kiepert εἶχε ταυτίσει τὴν θέση μὲ τὸν ἀναφερόμενο ἀπὸ τὸν 

Ἡρόδοτο1397 Κύρνο1398. Ὁ Geyer εἶχε ταυτίσει τὸ ἀκρωτήριο Παξιμάδι μὲ τὴν Λευκὴ Ἀκτὴ τοῦ 

τράβωνος1399. Κατὰ τὰ εὑρήματα πρέπει νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴν θέση ὡς ΓΕ ἱερό, τὸ ὁποῖο 

πιθανῶς λειτουργοῦσε καὶ κατὰ τὴν ΠΓ ἐποχή, καὶ πιθανῶς ἡ χρήση τοῦ εὐρύτερου χώρου 

νὰ παραμένει ἴδια μέχρι τὴν ΡΨ ἐποχή. Λείπουν ΑΡ καὶ ΚΛ εὑρήματα. Δὲν ξέρουμε ἅν 

ὑπῆρξε διακοπὴ ἐνδιάμεσα. 
 

Σ7΄: Κάρυστος:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἡ σύγχρονη, ὁμώνυμη τῆς ἀρχαίας πόλη, κεῖται παρὰ τὴν Β/ΒΔ 

πλευρὰ τοῦ ὅρμου τῆς Καρύστου. 

                                                 
1390 AR 1988, σελ. 672∙ BCH 111, 1990, σελ. 811 καὶ ΑR 1993-4, σελ. 97. 
1391 Wilhelm (1912), σελ. 236 – 239∙ Παπαβασιλείου (1905), σελ. 15, ἀρ. 3. 
1392 BCH 111, 1987, σελ. 811. 
1393 Mazarakis – Ainian (1997), σελ. 243 καὶ σημ. 1947–8∙ Σουλούπα (1979), σελ. 180∙ Καλλιγᾶς (1981), σελ.   202∙ 

υριόπουλος (1995), σελ. 1366.   
1394 Κοσμᾶ (2012), σελ. 55∙ Φιδίρογλου (2002), σελ. 418-419 καὶ Μulliez (2009-10), σελ. 91. 
1395 Whitley (2002-3), σελ. 47. 
1396 AR 1989 – 90, σελ. 43. 
1397 Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι, ΙΦ, 105. 
1398 Geyer (1962), σελ. 116-118, ὅπου καὶ παλαιότερη βιβλιογραφία. 
1399 Geyer (1962), σελ. 121-123, ὅπου καὶ πλήρης ἀναφορὰ πηγῶν. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀπὸ τὴν πόλη ἔχουν περισυλλεγεῖ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη 

ἰωνικοῦ καὶ κορινθιακοῦ ῥυθμοῦ, βάθρα καὶ βωμοί1400. τὸ κέντρο τῆς πόλεως ἀνασκάφηκε 

πρώϊμος ῥωμαϊκὸς περίπτερος ναΐσκος ἐποχής τῶν Ἀντωνίνων (περὶ τὸ 150 μ.Φ.1401). Ἴσως 

ἦταν μαυσωλεῖο κάποιου Ῥωμαίου ἀξιωματούχου1402, ἥ ναὸς τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τῆς 

Ἀρτέμιδος. ώζονται μεγάλα τμήματα τοῦ θριγκοῦ καὶ τῶν κιόνων1403. Ἐπιγραφὴ ἐπὶ τοῦ 

φυσικοῦ βράχου σχετίζεται πιθανῶς μὲ ἀλλαγὴ τοῦ πολιτεύματος καὶ δύναται νὰ 

χρονολογηθεῖ τὸ 472 ἥ τὸ 411 π.Φ.1404. 

 

 

 
Ἡ περιοχὴ τῆς Καρύστου στὸ νοτιότερο τμῆμα τῆς Εὐβοίας καὶ ἡ θέση τῆς σύγχρονης 

πόλεως τῆς Καρύστου. (www.cavodoros.blogspot.com καὶ www.trekearth.com) 

 Ἐντός τῆς πόλεως, ἐπίσης, ἔχουν βρεθεῖ ἐνεπίγραφη μαρμάρινη βάση1405, ἐνεπίγραφη 

ἑρμαϊκὴ στήλη1406, τμῆμα ἀναγλύφου μαρμάρινης ζωφόρου μὲ παράσταση ἔνθρονου Διὸς 

καὶ Ἀθηνᾶς τέλους  5ου π.Φ. αἰώνα1407, καθὼς καὶ ναόσχημο ἀναθηματικὸ ἀνάγλυφο μὲ 

παράσταση Πλούτωνος, Διονύσου καὶ νεαρῆς ἱκέτιδας, χρονολογούμενο περὶ τὸ 350 π.Φ. 

τὴν ὀρφικὴ λατρεία ὁ Διόνυσος εἶχε συσχετισθεῖ μὲ τὸν Πλούτωνα καὶ τὸν Ἅδη. 

Ἐπιγραφὴ ἐπὶ τοῦ ἐπιστυλίου μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τὸ ἀνάγλυφο ἀνέθεσε ἱέρεια τῶν δύο 

θεών1408. Ἔχουν ἐπίσης βρεθεῖ κορμὸς μαρμάρινου ἀγάλματος θεᾶς, ἀνάγλυφο μὲ 

                                                 
1400 απουνᾶ – ακελλαράκη (1994) Α΄, σελ. 299∙ Φωρέμης (1971), σελ. 261 - 2. 
1401 Παπαβασιλείου (1908), σελ. 113∙ AR 1993 – 4, σελ. 37∙ απουνᾶ-ακελλαράκη (2010), σελ. 52. 
1402 AR 1993 – 4, σελ. 37. 
1403 Παπαβασιλείου (1905), σελ. 1 - 16. 
1404 Wilhelm (1912), σελ. 236 – 239∙ Παπαβασιλείου (1905), σελ. 15, ἀρ. 3. 
1405 Wilhelm (1912), σελ. 235 – 6∙ Παπαβασιλείου (1905), σελ. 14. 
1406 Κοντολέων (1963), σελ. 32 – 33∙ Dittenberger, G., IG, III, 1306∙ Gaertringen (1906), σελ. 351.  
1407 Φωρέμης (1971), σελ. 261. 
1408 απουνᾶ – ακελλαράκη (1994) ΒΙ΄, σελ. 92. 

http://www.cavodoros.blogspot.com/
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παράσταση γενειοφόρου ἀνδρός, βάση ἀγάλματος Ἀρτέμιδος ποὺ φέρει ἀναθηματικὴ 

ἐπιγραφὴ τῆς Φρύνης Πραξαγόρου. Ἄλλη βάση ἀγάλματος μὲ σκηνὲς κυνηγίου ἴσως ἀνῆκε 

σὲ ἄγαλμα τῆς θεᾶς. Ἐπίσης ἔχει βρεθεῖ τετράγωνος βωμὸς ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς ποὺ φέρει 

ἀνάγλυφη παράσταση καὶ ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ στὴν θεά. Ἐντοπίστηκε ἐπίσης τὸ 1903 

ἀνάγλυφο ἐντοιχισμένο σὲ σύγχρονη οἰκία τῆς Καρύστου1409. Ἔχουν ἐπίσης περισυλλεγεῖ 

ἐπιτύμβιες στῆλες, καὶ ἔχουν ἀνασκαφεῖ τάφοι (κιβωτιόσχημοι καὶ σαρκοφάγοι), καθὼς 

καὶ ταφικοὶ περίβολοι1410. 

 Ἡ Κάρυστος ἀναφέρεται πολλὲς φορὲς ἀπὸ τοὺς ἀρχαίων συγγραφέων, καὶ κατὰ 

πρῶτον ἀπὸ τὸν Ὅμηρο1411. τὴν περιοχὴ τῆς Καρύστου ἀναφέρονται οἱ λατρεῖες τοῦ 

Ἀπόλλωνος καὶ τῆς Ἀρτέμιδος, στὴν Γεραιστὸ τοῦ Ποσειδώνος, τοῦ Διὸς καὶ τῆς Ἥρας 

(ἴσως στὰ Δρακόσπιτα τῆς Ὄχης), τοῦ Διονύσου, τῆς Ῥέας-Κυβέλης, τοῦ Ἀσκληπιοῦ, τοῦ 

Πανός, τῆς Ἀφροδίτης, τοῦ Ἡρακλέους καὶ τοῦ Ἅδου – Πλούτωνος1412. 

 Σὰ πρῶτα νομίσματα τῆς Καρύστου εἰκονίζουν βόδι καὶ ἔγκοιλο τετράγωνο 

(τετράδραχμο). Ἀργότερα (470 π.Φ. καὶ ἑξῆς, καὶ κατόπιν τὴν περίοδο 411 – 336 π.Φ.), ἡ 

Κάρυστος ἔκοψε νομίσματα ποὺ εἰκονίζει ἀγελάδα μὲ τὸ μοσχαράκι της, καὶ κάρυκα 

(κήρυκα), δηλαδὴ ἀλέκτορα, πετεινό, σύμβολο τῆς πόλεως, ποὺ συνδέεται μὲ τὴν 

ἐτυμολογία τῆς λέξεως Κάρυστος, ὅπως τουλάχιστον τὴν ἀντιλαμβάνονταν οἱ ἴδιοι οἱ 

Καρύστιοι (ἀργυρὸ δίδραχμο). 

 Ἡ τρίτη περίοδος νομισματοκοπίας τῆς Καρύστου διαρκεῖ ἀπὸ τὸ γ΄ τέταρτο τοῦ 4ου 

π.Φ. αἰώνα μέχρι τὴν ῥωμαιοκρατία. Γύρω στὸ 350 π.Φ. κόπηκε χρυσῆ δραχμὴ μὲ τὴν 

κεφαλὴ τοῦ Ἡρακλέους στὸν ἐμπροσθότυπο καὶ ἀγελάδα στὸν ὀπισθότυπο1413. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Λείψανα λατρευτικῶν κτιρίων ἀρχαίων ἱερῶν ΚΛ ἕως ΡΨ ἐποχῆς, 

τὰ ὁποῖα βρίσκονταν μᾶλλον μέσα στὰ ὅρια τῆς ἀρχαίας πόλεως Καρύστου. 
 

Σ7α΄: Κάρυστος: Παλαιὰ Φώρα (συνοικία) καὶ Μᾶζες:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἡ θέση κάτω ἀπὸ τὴν ἀκρόπολη τῆς Καρύστου. 

                                                 
1409 Παπαβασιλείου (1903), σελ. 36 – 39. 
1410 Λαζαρίδης (1969), σελ. 211∙ BCH 124, 2, 2000, σελ. 971 καὶ ΕΥΠΠΟ 3, 1999, σελ. 112.   
1411 Ὅμηρος, Ἰλιάς, Β, 539, Βρανόπουλος (1995), σελ. 33 καὶ 75. 
1412 Φιδίρογλου ( 1996 – 7)∙ Wallace (1972), σελ. 25∙ Knoepfler (1972), σελ. 283 – 301∙ (χετικὰ μὲ Καρυστίους ποὺ 

μετεῖχαν στὰ Ἀρτεμίσια τῆς Ἀμαρύνθου), Procopius, Ὑπὲρ τῶν πολέμων, 8, 22, 27 – 29:∙ 8.22.27 χρόνον Κασώπη 

ἐπικαλεῖται. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον ἐκ λίθων πολλῶν καὶ ἡ ναῦς ἐκείνη πεποίηται, ἣν Ἀγαμέμνων ὁ τοῦ 

Ἀτρέως τῆς Εὐβοίας ἐν Γεραιστ ἀνέθηκε τῇ Ἀρτέμιδι, ἀφοσιούμενος κἀν τούτῳ τὴν ἐς αὐτὴν ὕβριν, ἡνίκα 

διὰ τὸ τῆς Ἰφιγενείας πάθος 8.22.28 τὸν ἀπόπλουν ἡ Ἄρτεμις ξυνεχώρει τοῖς Ἕλλησιν. ἃ δὴ γράμματα ἐν 

πλοίῳ τούτῳ ἥ τηνικάδε ἥ ὕστερον ξυσθέντα δηλοῖ ἐν ἑξαμέτρῳ (ἐλεγειακὸ δίστιχο). ὧν τὰ μὲν πλεῖστα 

ἐξίτηλα χρόνῳ τ μακρ γέγονε, τὰ δὲ πρῶτα καὶ ἐς τόδε διαφαίνεται λέγοντα ὧδε Νῆά με λαϊνέην ἱδρύσατο 

τῇδ' Ἀγαμέμνων, Ἑλλήνων στρατιῆς σῆμα πλοϊζομένης. 8.22.29 καὶ ἐν ἀρχῇ ἔχει «Σύννιχος ἐποίει Ἀρτέμιδι 

Βολοσίᾳ.» οὕτω γὰρ τὴν Εἰλείθυιαν ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις ἐκάλουν, ἐπεὶ καὶ βολὰς τὰς ὠδῖνας ὠνόμαζον. ἐμοὶ 

δὲ αὖθις ὅθενπερ ἐξέβην ἰτέον. 8.22.30, Schumacher (1993)∙ Μουτσόπουλος (1982), σελ. 285 – 505∙ τοῦ ἰδίου 

(1992), σελ. 47 – 54∙ Hawkins (1820), σελ. 290 – 1∙ Ulrichs (1963), σελ. 258 – 259∙ τέφανος Βυζάντιος, λ. 

Κάρυστος∙ Παυσανίας, Κορινθιακά 36, 1 – 2∙ Mendel (έκδοσις του χολιασμού του Θεοκρίτου)∙ Sapοuna – 

Sakellaraki (1989), σελ. 31∙ Baumeister (1864), σελ. 27∙ Lacroix (1881) ∙ Welcker (1850) σελ. 391 – 2∙ Rangabes (1852), 

σελ. 223∙ Carpenter – Boyd (1977), σελ. 207∙ Cook (1965) I σελ. 246, σημ. 1, 445 – 446, 463, ΙΙΙ, 2, σελ. 1041, σημ. 4∙ 

ΑΔ. 26, 1971, σελ. 24∙ ἀρ. 1, ΑΑΑ 7, 1974, σελ. 28 – 32∙ IG XII, 9, 20∙ Πετράκος (1974), σελ. 105, ἀρ. 26∙ IG XII, 9, 43∙ 

LIMC, λῆμμα Herakles, 233 σελ. 743∙ IG XII, 9, 15∙ AJA 33, 1929, σελ. 390∙ Ἀθήναιος, Δειπνοσοφισταί, Ι, 19α∙ Δίων 

Φρυσόστομος, Εὐβοϊκός ἥ κυνηγός, 228R. 
1413 Υουσάρας (1964), σελ. 97-108∙ απουνᾶ – ακελλαράκη (1995) ΒΙ΄΄, σελ. 75∙ Φιδίρογλου ( 1996 – 7), LIMC, 

Herakles, 232, σελ. 743. 
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ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν ἀνασκαφεῖ ἀρκετοὶ ΤΚΛ τάφοι (γύρω στοὺς 

πενῆντα1414) καὶ ἔχει βρεθεῖ πλάκα ἐνεπίγραφη, ὅπου ἀναγράφεται λογιστικόν κείμενον. 

Ἀναφέρεται στὰ δάνεια τῆς Καρύστου καὶ χρονολογεῖται στὸν 4ον αιώνα π.Φ., πρὶν τὸ 357 

π.Φ. Ἐπίσης ἐδῶ ἔχει βρεθεῖ μαρμάρινη βάση, ἡ ὁποία φέρει ἐπίγραμμα ἀφιερώσεως 

κρήνης στὶς Νύμφες ὑπὸ τῆς «Εὐκλείτης, μητρὸς τέκνων», ἐπιτύμβιες στῆλες καὶ δύο 

ἐνεπίγραφες πλάκες ἐντοιχισμένες κατὰ τὸ 1905 σὲ οἰκίσκο, ὁ ὁποῖος βρισκόταν παρὰ τὸ 

παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Δημητρίου1415. τὶς Μᾶζες βρέθηκαν τέσσερις τάφοι ΚΛ ἐποχῆς ποὺ 

περιβάλλονται ἀπὸ ἡμικυκλικὸ περίβολο καὶ πλῆθος ἀγγείων καὶ ὀστράκων1416. Ἐπίσης 

ἔχουν γίνει ἀνασκαφὲς ἀρχαίων νεκροταφείων μέσα στὰ ὅρια τοῦ σχεδίου πόλεως τῆς 

σύγχρονης Καρύστου1417. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἡ θέση ἀναγνωρίζεται ὡς ἡ θέση τοῦ πυρήνα τῆς ἀρχαίας 

πόλεως καὶ τοῦ νεκροταφείου τῆς ἀρχαίας πόλεως1418. 
 

Σ7α1΄: Κάρυστος: Παλαιὰ Φώρα: Ξάνεμο: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση παρὰ τὴν Παλαιὰ Φώρα Καρύστου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχει ἐπισημανθεῖ γεωμετρικὸς περίβολος καὶ λίθινη 

σαρκοφάγος ποὺ μεταφέρθηκε ἀπὸ τὸ Ξάνεμο στὸ Castello Rosso1419. Ἐδῶ ἐπίσης βρέθηκαν 

ΤΚΛ-ΠΕΛ τάφοι, ΠΡΨ τάφοι στὴν περιοχὴ τοῦ Γυμνασίου, ἐν στὸν Ἅγιο Μᾶρκο Ξάνεμου 

ἐντοπίστηκαν τοῖχοι ΤΚΛ κτιρίου, πιθανῶς ἐργαστηρίου1420. τὸ οἰκ. Γκιλιπάθη σωστικὴ 

ἀνασκαφὴ ἔφερε στὸ φῶς ὀκτὼ τάφους, στοὺς ὁποίους περιείχετο μεγάλος ἀριθμὸς 

γραπτῶν ἀγγείων, εἰδωλίων καὶ γραπτῶν ἀντικειμένων. Δὲν χρονολογοῦνται ἀπὸ τὴν 

ἀνασκαφέα1421. τὸ οἰκ. Βερούχη ἀνασκάφηκαν ἐννέα τάφοι χρονολογούμενοι ἀπὸ τὸν 2ο 

π.Φ. ἕως τὸν 2ο μ.Φ. αἰώνα. τὸ οἰκόπεδο Μπαγκανιάρη ἀνεσκάφη ΠΕΛ κτίριο, πιθανῶς 

ἐργαστήριο, καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸ στρῶμα αὐτὸ ἀνασκάφηκαν δύο κτίρια πρώιμων 

αὐτοκρατορικῶν χρόνων1422. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Νεκροταφεῖο ΤΚΛ ἕως ΡΨ ἐποχῆς καὶ ΠΕΛ ἐργαστήριο. 
 

Σ7β΄: Κάρυστος: Δυτικὴ πλευρὰ τοῦ ὅρμου τῆς Καρύστου. 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Δυτικὴ πλευρὰ τοῦ ὅρμου τῆς Καρύστου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἀρχιτεκτονικὰ λείψανα στὸν λόφον Β τῆς 

νήσου Ἁγ. Πελαγίας. Φρονολογοῦνται στοὺς κλασσικοὺς χρόνους1423. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Λείψανα κτιρίου ΚΛ ἐποχῆς. 

 

Σ7γ΄: Κάρυστος: Γραμπιά: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Περιοχὴ δυτικῶς τῆς παλαιόχωρας. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκε δωρικὸ κιονόκρανο κλασσικῆς ἐποχής1424. 

                                                 
1414 Blackman (2001-2), σελ. 55 καὶ Whitley (2002-3), σελ. 47-48. 
1415 Παπαβασιλείου (1905), σελ. 1-16. 
1416 Μulliez (2009-10), σελ. 91. 
1417 Κοσμᾶ καὶ ἄλλοι (2012), σελ. 54. 
1418 ΑΔ τ. 55 (2000), Φρον., σελ. 419. 
1419 απουνᾶ – ακελλαράκη (1983), σελ. 150. 
1420 Whitley (2002-3), σελ. 47 καὶ τοῦ ἰδίου (2004-5), σελ. 49. 
1421 Φιδίρογλου (1997), σελ. 403-405. Βλ. ἐπίσης ΒCH 127, 2, 2003, σελ. 1030. 
1422 Φιδίρογλου (2000), σελ. 416-418. Βλ. ἐπίσης Mulliez (2009-10), σελ. 91. 
1423 Sackett καὶ ἄλλοι (1966) σελ. 80–81∙ Παπαβασιλείου (1908), σελ. 64∙ τοῦ ἰδίου (1910)Β΄, σελ. 88∙          

Philippson (1951), σελ. 630, 704, 707∙ Θεοχάρης (1959) σελ. 284, 310∙ Λαζαρίδης (1962), σελ. 157, πίν. 169∙ 

Παπαμανώλης (1954).  
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Μεμονωμένο εὕρημα. 

 

Σ7δ΄: Κάρυστος: Ἁγ. Γεώργιος Κάμπου:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέσις 2 χιλιομέτρων ΒΔ τῆς Καρύστου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ὑπάρχει χαμηλὸς λόφος, Α τοῦ ὁποίου καὶ πλησίον 

ἐρειπίων χριστιανικοῦ ναοῦ τὸ 1992 βρέθηκε ἰωνικὸ κιονόκρανο καὶ τμῆμα λίθινου 

τριβείου. Ἐπίσης ἐντοπίστηκαν τοῖχοι κτιριακῶν συγκροτημάτων προϊστορικῆς καὶ 

ῥωμαϊκῆς ἐποχῆς1425. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση κατοίκηση τῆς ἀρχαιότητας, ποὺ δὲν εἶναι σαφὴς ὁ 

χαρακτήρας της. 

 

Σ7ε΄: Κάρυστος: Καστέλλο Ρόσσο: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Ἐνετικὸ φρούριο Β τῆς Καρύστου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Κατὰ τὶς ἐργασίες συντηρήσεως βρέθηκε ἀρχαῖο νόμισμα 2ου ἥ 

1ου π.Φ. αἰώνα1426.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Συχαῖο εὕρημα. 

 

Σ7ε1΄: Κάρυστος: Νοτίως τοῦ Κάστρου: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση Ν τοῦ Κάστρου τῆς Καρύστου, σὲ ὕψωμα ποὺ κατοπτεύει ὅλες 

τὶς καλλιεργήσιμες ἐκτάσεις μέχρι τὴν θάλασσα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Κτιριακὸ συγκρότημα ὀχυρωματικοῦ χαρακτήρα, πιθανῶς 

πύργος, ποὺ χρονολογεῖται στὸ β΄ ἥμισυ τοῦ 4ου π.Φ. αἰ. καὶ ἦταν σὲ χρήση μέχρι τοὺς 

ῥωμαϊκοὺς χρόνους. Λίγο βορειότερα ἀποκαλύφθηκε μεταλλουργικὴ ἐγκατάσταση1427. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὀχυρωματικὸ ἔργο ποὺ χρονολογεῖται στὸ β΄ ἥμισυ τοῦ 4ου π.Φ. 

αἰ. καὶ ἦταν σὲ χρήση μέχρι τοὺς ῥωμαϊκοὺς χρόνους. Β αὐτοῦ ἐργαστήριο μεταλλουργίας. 

 

Σ7στ΄: Κάρυστος: Μύλοι: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ σὲ ἀπόσταση 2–3 χιλιομέτρων ΒΑ τῆς Καρύστου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀπὸ τὸν περίβολο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου 

προέρχεται ἐπιτύμβια στήλη ἑλληνιστικῶν χρόνων1428, ἐν ἀπὸ θέση ἀρχαίων λατομείων 

ἡμίεργος κίονας1429. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Μεμονωμένη ἐπιτύμβια στήλη καὶ ἀρχαῖα λατομεῖα καρυστίας 

λίθου. 

 

Σ7στ1΄: Κάρυστος: A τῆς σύγχρονης πόλεως: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση Α τῆς Καρύστου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἀνακαλύφθηκαν ἐρείπια κτιριακοῦ συγκροτήματος ἀγροτικοῦ 

χαρακτήρα, τὸ ὁποῖο συνδέεται πιθανῶς μὲ τὴν ἐγκατάσταση Ἀθηναίων κληρούχων γύρω 

στὸ 450 π.Φ.1430. 

                                                                                                                                                                            
1424 απουνᾶ – ακελλαράκη (1994) Β΄, σελ. 299.  
1425 απουνᾶ – ακελλαράκη (1992), σελ. 177. 
1426 Λαζαρίδης (1969), σελ. 211. 
1427 Κοσμᾶ καὶ ἄλλοι (2012), σελ. 54.  
1428 Φωρέμης (1971), σελ. 263. 
1429 Υουσάρας (1964), σελ.  103-104. 
1430 Κοσμᾶ καὶ ἄλλοι (2012), σελ. 55. 
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: ΚΛ οἰκία, τμῆμα κώμης τῆς Καρυστίας, ὅπου ἴσως κατοικήθηκε 

ἀπὸ Ἀθηναίους κληρούχους.  

 

Σ7ζ1΄: Κάρυστος: Ἀετός: Μάρμαρο:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Σὸ ἀκρωτήριο στὴν θέση Ἀετός. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα:  Ἀνακαλύφθηκε ἐργαστήριο κεραμεικῆς, τὸ ὁποῖο παρῆγε 

οἰκιακὰ σκεύη 5ου καὶ 4ου π.Φ. αἰώνα1431. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἐργαστήριο κεραμεικῆς ΚΛ χρόνων. 

 

Σ7ζ2΄: Κάρυστος: Ἀετός: Μάρμαρο:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ποὺ βρίσκεται σὲ ἀπόσταση 2 χιλιομέτρων περίπου Α τῆς 

Καρύστου. Πλησίον τοῦ χωριοῦ βρίσκεται ἡ θέση Μάρμαρο. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐκεῖ ἔχει ἐντοπισθεῖ ἀρχαῖο λατομεῖο μὲ σπασμένους καὶ 

ἡμίεργους ἀρχαίους κίονες, βαθμίδες λαξευμένες ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ βράχου καὶ ὀρθογώνιοι  

δόμοι ἐντοιχισμένοι σὲ σύγχρονο μανδρότοιχο1432.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ἀρχαῖο λατομεῖο καρυστίας λίθου. 

 

Σ7ιβ΄: Κάρυστος: Ἀλαμανέικα:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ τῆς περιοχῆς τῆς Καρύστου.  

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν βρεθεῖ ὄστρακα καὶ ἀγγεῖα γεωμετρικῶν καὶ 

κλασσικῶν χρόνων1433.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση κατοικήσεως γεωμετρικῆς καὶ κλασσικῆς ἐποχῆς. 

 

Σ7ιγ΄: Κάρυστος: κουριές: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ τῆς περιοχῆς τῆς Καρύστου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχουν ἀνασκαφεῖ 18 λακκοειδεῖς καὶ κεραμοσκεπεῖς 

τάφοι ποὺ περιεῖχαν μελαμβαφῆ ἀγγεῖα, λύχνους θραύσματα εἰδωλίων καὶ νομίσματα, 

χρονολογούμενα στοὺς ὑστεροκλασσικοὺς καὶ πρώιμους ἑλληνιστικοὺς χρόνους. Ἐπίσης 

παραδόθηκαν στὸ μουσεῖο Καρύστου βάση ἀρχαίου ἀγάλματος μὲ ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ 

καὶ τριφυλλόσχημη οἰνοχοΐισκη μὲ ἀνάγλυφο Ἔρωτα1434. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὑστεροκλασσικὸ καὶ ἑλληνιστικὸ νεκροταφεῖο ποὺ ἀνῆκε σὲ 

οἰκισμὸ ποὺ βρισκόταν κοντά. 

Σ7ιε΄: Κάρυστος: Σσέργες: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ τῆς περιοχῆς τῆς Καρύστου. Πλησίον τοῦ χωριοῦ καὶ Β αὐτοῦ 

βρίσκεται ἡ θέση τέρνα. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἔχει βρεθεῖ μεγάλη ἀρχαία δεξαμενή. Γύρω ἀπὸ αὐτὴν 

βρέθηκαν ἑλληνιστικὰ ὄστρακα καὶ κεραμίδες, τὰ ὁποῖα ὑποδηλώνουν τὴν ὕπαρξη 

οἰκισμοῦ. ὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν δεξαμενὴ βρέθηκαν ἀρχαῖοι κεραμοσκεπεῖς τάφοι. 

ΒΑ τοῦ χωριοῦ Σσέργες, ἐντὸς ῥεματιᾶς, ἔχουν ἐντοπισθεῖ θεμέλια ὑστεροκλασσικοῦ ἥ 

ἑλληνιστικοῦ κτιρίου. Ὁ άμψων ἐκτιμᾷ ὅτι τὸ κτίριο αὐτὸ δὲν φαίνεται νὰ ἦταν πύργος 

οὔτε οἰκία. Οἱ ντόπιοι τὸ ὀνομάζουν καὶ αὐτὸ «Δρακόσπιτο»1435. 

                                                 
1431 ΑΔ τ. 55 (2000), Φρον., σελ. 419 καὶ Mulliez (2009-10), σελ. 91. 
1432 Υουσάρας (1964), σελ. 103-104∙ Φωρέμης (1973), σελ. 304. 
1433 απουνά – ακελλαράκη (1996), σ. 306. 
1434 Όρα σημ. 1029. 
1435 άμψων (1988 – 9), σ. 180 – 181. 
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ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση ὑστεροκλασσικῆς ἥ ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, πιθανὴ θέση 

οἰκισμοῦ. 

 

Περιοχὴ ΠΣΖ΄: Περιοχὴ Καστρίου Γεραιστοῦ-Πλατανιστοῦ. 

α) Υυσικὰ ὅρια: Σὸ Δ φυσικὸ ὅριο τῆς περιοχῆς ΠΣΖ΄ συμπίπτει μὲ τὸ Α τῆς περιοχῆς 

ΠΣΣ΄ μέχρι τὴν κορυφὴ τῆς Ὄχης Γιούδα (1366 μ.), ἐν μετὰ τὸ παρακολουθοῦμε πρὸς Ν 

Μηλιὰ (1021 μ.) καὶ ΝΑ Ἀηδόνι (886 μ.), γιὰ νὰ καταλήξει στὸ ὕψωμα Β τοῦ ὅρμου τοῦ 

Πλατανιστοῦ. 

 

β) Ἀρχαῖες θέσεις περιοχῆς ΠΣΖ΄: 

Σ7η1΄: Κάρυστος: Ἀκρωτήριο Μανδήλι (Κάβο Μαντέλο): 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Σὸ ἀκρωτήριο ποὺ κλείνει τὸν ὅρμο τῆς Καρύστου ἀπὸ τὰ ΝΑ, 

ἀμέσως Δ τῆς Γεραιστοῦ. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ βρέθηκε ἀναλημματικὸς τοῖχος ἀνδήρου καὶ κεραμεικὴ 

ΕΛ καὶ ΡΨ χρόνων1436.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση ποὺ κατοικήθηκε κατὰ τὴν ΕΛ καὶ ΡΨ ἐποχή. 

 

Σ7η2΄: Κάρυστος: Γεραιστός: Καστρί:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Θέση σὲ ἀπόσταση 20 χιλιομέτρων ΝΑ τῆς Καρύστου, Ν τοῦ 

ὑψώματος Μεγάλη Ράχη, παρὰ τὴν ἀκτὴ τοῦ ὅρμου Καστρί. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ἀνασκάφηκε ὑστερορρωμαικὸ κτίριο ποὺ ἦταν κτισμένο 

ἐπάνω στὸ στρῶμα καταστροφῆς κτιρίου 4ου π.Φ. αἰώνα. τὴν τοιχοποιΐα τοῦ ῥωμαϊκοῦ 

κτιρίου εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη καὶ οἰκοδομικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸ κτίριο τοῦ 

4ου π.Φ. αἰώνα. Πρόκειται γιὰ τμήματα ἐπιστυλίου καὶ δωρικῆς ζωφόρου, καθὼς καὶ γιὰ 

ἰωνικὸ κιονόκρανο. Ἐπίσης βρέθηκε πλάκα μὲ τὴν ἐπιγραφὴ Ποσε[ιδώνος]1437. τὴν ἴδια 

θέση ἔχουν βρεθεῖ τὸ 1963 καὶ παλαιότερα τιμητικὰ ψηφίσματα τῶν Κιμωλίων1438. Ἐπίσης 

βρέθηκς ἕνας ΕΛ ἐγχυτρισμὸς (οἰκ. Κελέρη, Παπαμαστρογιάννη) καὶ ΕΚ καὶ ΡΨ 

ὄστρακα1439. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: 

Σὰ εὑρήματα αὐτὰ καὶ ἡ διασπορὰ κλασσικῶν ὀστράκων ποὺ ἔρχονται στὴν ἐπιφάνεια 

κατὰ τὴν ἄροση τῶν παρακειμένων ἀγρῶν ἔχουν ὁδηγήσει τοὺς ἐρευνητὲς τὴν ταύτηση τῆς 

θέσεως μὲ τὸ ἱερὸ τοῦ Γεραιστίου Ποσειδῶνος1440. Ἡ (ὁ) Γεραιστὸς ἦταν πόλη τῆς ἀρχαίας 

Εὐβοίας καὶ βρισκόταν στὸ νοτιότατο ἄκρο τῆς νήσου. Ἔλαβε τὸ ὄνομά της ἀπὸ τὸ ἐκεῖ 

εὑρισκόμενο ἱερὸ τοῦ Γεραιστίου Ποσειδώνος (γεραίστιος < γεραίρω, δηλ. τιμωμένου)1441. 

Ἔχουν  ἐπίσης ἐντοπισθεῖ ἴχνη ἀρχαίας ὁδοῦ ποὺ συνέδεε τὴν Κάρυστον μετά τὸ Καστρί, 

ὅπου τοποθετεῖται καὶ ἡ ἀρχαία Γεραιστός1442. 

 

                                                 
1436 Mulliez (2009-10), σελ. 92. 
1437 Φωρέμης (1973), σελ. 304∙ BCH 98, 1974, σελ. 694∙ ΑΑΑ 1, 1974, σελ. 28 – 32 καὶ 34∙ AR 1978 – 79, σελ. 9.  
1438 BCH 1891, σελ. 404 – 5∙ Hesperia, 1968, σελ. 184 – 199.  
1439 Whitley (2002-3), σελ. 47. 
1440 Sackett καὶ ἄλλοι (1966) σελ. 81–83∙ Geyer, Fr., λῆμμα Geraestos στὴν RE∙ Philippson (1951), σελ. 629∙  

απουνᾶ – ακελλαράκη (1994) Α΄, σελ. 298 καὶ BCH 1990,  114, σελ. 811. 
1441 Βρανόπουλος (1996), σ. 33. 
1442 BCH 114, 1990, σ. 811. 
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Kαστρὶ Γεραιστοῦ. Υωτογραφία ἀπὸ τὸν λόφο καὶ χαμηλὰ στὴν παραλία. 

 

Σ7θ΄: Κάρυστος: Πλατανιστός:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ποὺ βρίσκεται γύρω στὰ 10 – 15 χιλιόμετρα Β τοῦ Καστρίου 

Γεραιστοῦ. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐδῶ ὁ Παπαβασιλείου, καὶ συγκεκριμένα στὴν θέση 

Ἑλληνικό, ἀνέσκαψε ἀρχαῖο κτίριο μεγάλων διαστάσεων μὲ δύο φάσεις, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ 

μία ὑστεροαρχαϊκὴ καὶ ἡ ἄλλη μᾶλλον πρώιμη κλασσική. Πρόκειται γιὰ θεμαλίωση 

προσανατολισμένη Α-Δ, κατασκευασμένη ἀπὸ σχιστολιθικὲς πλάκες. τὴν ὑστεροαρχαϊκὴ 

φάση ἀνήκει ἀνάλυφο σύμπλεγμα λέοντα ποὺ σπαράσσει ἔλαφο. Ἀπὸ τὴν πρώιμη 

κλασσικὴ φάση προέρχονται ἰωνικὰ κιονόκρανα καὶ πήλινη ὑδρορόη. Κακῶς διατηρημένη 

ἐπιγραφὴ πρώιμης κλασσικῆς ἐποχῆς ἐπιβεβαιώνει τὴν ὀνομασία τῆς θέσεως1443. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὁ Παπαβασιλείου ἀποκατέστησε τὴν ἐπιγραφή ὡς: 

«ΗΕΛΛΕΝΙΚΟΝ *ΜΕΔΙΑΝΣΑ+ ΚΑΡΙΣΙΟΤ ΕΣΙΜΟΡΕΑΝΣΟ (ΑΘΗΝΑΙΟΙ)». Ἐθεώρησε 

ὅτι τὸ κτίριο ἦταν φρούριο ὅπου ἦταν ἐγκατεστημένη ἡ ἀθηναϊκὴ φρουρά μετὰ τοὺς 

περσικοὺς πολέμους. Ἡ φρουρὰ εἶχε ἐπιβληθεῖ στοὺς Καρυστίους, διότι ἐκεῖνοι εἶχαν 

συμπράξει –ἀναγκαζόμενοι βεβαίως– μὲ τοὺς Πέρσες1444. Ἡ ακελλαράκη πιστεύει ὅτι 

μᾶλλον τὸ κτίσμα ἀνῆκε σὲ ἱερὸν καὶ ὄχι σὲ φρούριο1445. Ὁ Girard1446 εἶχε ἐκφράσει τὴν 

                                                 
1443 Παπαβασιλείου (1903),σελ. 36 – 39∙ απουνᾶ–ακελλαράκη (1994) Α΄, σελ. 298∙ Παπαβασιλείου (1908), σελ. 

101 – 113∙ Βρανόπουλος (1995), σελ. 75∙ Ραγκαβῆς (1852), σελ. 47∙ Υουσάρας (1964), σελ. 120∙ απουνᾶ – 

ακελλαράκη (1994) ΒΙ΄, σελ. 71 – 72. 
1444 Παπαβασιλείου (1908), σελ. 101 – 113. 
1445 απουνᾶ – ακελλαράκη (1994) Α΄, σελ. 298. 
1446 Girard (1851), σελ. 718. Βλ. ἐπίσης: Geyer (1962), σελ. 116-118. 
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ὑπόνοια ὅτι μπορεῖ νὰ ταυτίζεται μὲ τὸν ἀναφερόμενο ἀπὸ τὸν τράβωνα Ὀρχομενό1447. Ὁ 

κούρας ἀναγνωρίζει στὴν θέση αὐτὴν τὴν θέση τοῦ μεσαιωνικοῦ φρουρίου τῶν 

Ἀνεμοπυλῶν τοῦ Λικαρίου1448. 

 Ἡ ὕπαρξη ΤΑΡ ἀναγλύφου ποὺ ταιριάζει θεματικῶς σὲ ἀετωματικὴ σύνθεση καὶ ΚΛ 

ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν, μᾶλλον συντείνουν στὴν ἑρμηνεία τοῦ κτιρίου ὡς σημαντικοῦ 

δημοσίου κτιρίου, πιθανῶς ναοῦ, ἅν ἀνῆκαν ὅλα τὰ εὑρήματα στὸ ἴδιο κτίριο. Ἡ θέση τοῦ 

κτιρίου δὲν ἀποκλείει τὴν ὕπαρξη ἱεροῦ, τὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ περιβάλλεται ἀπὸ 

ὀχύρωση1449. 

 

 

 
Ἀριστερά: Ἡ Κάρυστος. τὸ βάθος ἡ Ὄχη. (www.elwikipedia.org) Δεξιά: Ἀκρωτήριο 

Καφηρεύς (www.kavodoros.blogspot.com) 

 

Σ7ι΄: Κάρυστος: Ὄχη:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Πρόκειται γιὰ ὄρος ὑψομέτρου 1398 μ. ποὺ κεῖται Β – ΒΑ τῆς 

Καρύστου. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Βορείως τῆς Καρύστου καὶ τῶν ἐκεί εὑρισκόμενων χωριῶν, ἐπὶ 

τῶν κλιτύων τοῦ ὄρους Ὄχη, ἔχουν ἐντοπιστεῖ ἀρχαῖα λατομεῖα καὶ ἡμίεργοι κίονες. Αὐτὰ 

ἔχουν ἐντοπιστεῖ στὶς θέσεις Κύλινδροι (Βορείως τοῦ χωρίου Μύλοι), Φαλίκια, Λάκκοι ἥ 

πηλιές, Γκιβίση, ἥ Κολῶνες κοντὰ στὸν Ἄνω Ἀετὸ (χωριὸ Βορείως τοῦ Ἀετοῦ), Βατήσι 

                                                 
1447 τράβων, Γεωγραφικά, ΙΦ, 416. 
1448 κούρας (2003), σελ. 91-94. 
1449 πρβλ. Ἱερὸ Διὸς Κηναίου καὶ Ποσειδῶνος ουνίου. 

http://www.kavodoros.blogspot.com/
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(θέση Ὀμπόρες Βορείως τοῦ χωριοῦ) καὶ σὲ ἄλλες θέσεις δυτικώτερα1450. τὴν θέση 

Κύλινδροι ἐπανεντοπίστηκς ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ 2ου αἰ. μ.Φ. στὸν Ἡρακλῆ1451.  

 τὶς παρυφὲς τῆς Ὄχης εἶναι κτισμένα καὶ τὰ περίφημα «Δρακόσπιτα». Πρόκειται γιὰ 

κτίσματα κατασκευασμένα ἀπὸ μεγάλους ὀγκολίθους κατὰ τὸ ἐκφορικὸ σύστημα. Σὸ 

μεγαλύτερο καὶ καλύτερα διατηρημένο ἔχει δεχθεῖ ποικίλες ἑρμηνεῖες.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Ὁ Ulrichs τὸ ἑρμηνεύει ὣς ναὸ τῆς Ἥρας Σελείας στηριζόμενος 

στὸν τέφανο Βυζάντιον  (6ος αἰώνας μ.Φ.), τὸν Παυσανία (Κορινθιακά, 36, 1 – 2) καὶ τὸν 

χολιαστὴ τοῦ Θεοκρίτου1452. Ὡς ναὸ τῆς Ἥρας καὶ τοῦ Διὸς ἑρμηνεύουν τὸ κτίσμα ὁ 

Μουτσόπουλος, ὁ Baumeister, ὁ Hawkins, ὁ Lacroix,  Welcker καὶ ἡ απουνᾶ-

ακελλαράκη1453. Ὡς ναὸ γενικώς θεωροῦν τὸ κτίσμα οἱ Ραγκαβῆς1454, Carpenfer καὶ Boya. 

Οἱ δύο τελευταῖοι πιστεύουν ὅτι τὰ Δρακόσπιτα εἶναι ἱερὰ καὶ ἀποθηκευτικοὶ χῶροι, ἔργα 

δούλων λατόμων, χρονολογούμενα στὴν ὕστερη ἑλληνιστικὴ καὶ πρώιμη ῥωμαϊκὴ 

ἐποχή1455. 

 Ὁ Ross εἶχε θεωρήσει τὸ δρακόσπιτο τῆς Ὄχης ὡς κατοικία βοσκῶν, ἐν οἱ Thiersch 

καὶ Herman ὡς ταφικὸ μνημεῖο1456. Ὁ Wiegand τὸ θεώρησε ὡς φρυκτωρία- παρατηρητήριο. 

Σὴν ἴδια γνώμη ἔχουν καὶ οἱ Παπαμανώλης, Johnson, καὶ Philippson1457. Ὁ Γουναρόπουλος 

θεωρεῖ τὰ δρακόσπιτα ὡς οἰκήματα λατόμων Δρυόπων1458. 

 Σὰ "δρακόσπιτα" παρουσιάζουν παρόμοια κατασκευή, μὲ ἐκφορικὸ σύστημα. 

Ἑπομένως εἶναι ἔργα τῶν ἴδιων ντόπιων οἰκοδόμων ποὺ χτίζανε μὲ ὅμοιο τρόπο. Οἱ 

Ἕλληνες ὅμως εἶχαν ἥδη ἀπὸ τὴν ΤποΜΤ ἐποχὴ ἐγκαταλείψει αὐτὸν τὸν τρόπο 

στεγάσεως. Ἡ γνώση καὶ ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς τεχνικῆς μοιάζει νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν 

ὕστερη ἐποχὴ τοῦ Φαλκοῦ, ἡ ὁποία ἦταν γνωστὴ στὸν λαὸ ποὺ κατοίκησε στὴν περιοχή, 

τοὺς Δρύοπες τοῦ Θουκυδίδη, οἱ ὁποῖοι θεωρεῖται ὅτι μετακινήθηκαν στὴν Εὔβοια ἀπὸ τὴν 

ἀρχικὴ κοιτίδα τους. Λόγῳ τῆς ἐπιμελημένης κατασκευῆς τους φαίνεται πιθανὸ ὅτι εἶχαν 

λατρευτικὸ χαρακτήρα. Ἂν ὄντως εἶχαν αὐτὸν τὸν χαρακτήρα, θὰ πρέπει νὰ ἦταν 

ἀφιερωμένα σὲ θεότητες ποὺ σχετίζονταν μυθολογικῶς μὲ τὴν θέση, δηλαδὴ μὲ τὴν Ἥρα 

καὶ τὸν Δία. 

 Ἴσως ὅμως κάποια ἀπὸ αὐτὰ νὰ εἶχαν ἄλλο χαρακτήρα. ίγουρα σὲ τέτοιο πετρῶδες 

ὀρεινὸ τοπίο εἶναι εὔκολο νὰ χρησιμοποιήσεις πέτρες, τὶς ὁποῖες μπορεῖς νὰ ἐπεξεργαστεῖς. 

Αὐτὸ θυμίζει ἀρκετὰ τὰ κρητικὰ μιτάτα στὸν Χηλορείτη, τὰ ὁποῖα εἶναι κτισμένα σὲ 

ἀνάλογο ὑψόμετρο καὶ φυσικὸ περιβάλλον μὲ παρόμοιο σύστημα στεγάσεως (εἶναι 

βεβαίως κυκλικῆς κατόψεως, ἀντιθέτως πρὸς τὰ "δρακόσπιτα ποὺ εἶναι ὀρθογώνιας 

κατόψεως). ὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμεύουν γιὰ ποιμενικὲς 

δραστηριότητες ἥ για ἐνδιαίτημα  τῶν ποιμένων τὴν Ἄνοιξη καὶ κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνες. 

 

                                                 
1450 Υουριώτης (1970), σελ. 286 – 293∙ Ζάππας (1981 – 2), σελ. 242 – 275. 
1451 Κοσμᾶ καὶ ἄλλοι (2012), σελ. 55. 
1452 Ulrichs (1863), σελ. 258 – 259∙ Mendel, σελ. 311. 
1453 Μουτσόπουλος (1982), σελ. 285 – 303∙ τοῦ ἰδίου (1992), σελ. 47 – 54∙ Sapuna – Sakelaraki (1989), σελ. 31∙ 

Welcker (1850) σελ. 391 – 392∙ βλ. ἐπίσης Welcker (1856) σελ. 615∙ Hawkins (1820), σελ. 290–1, Wallace (1972), σελ. 

42, 52. 
1454 Rangabès (1852) σελ. 223 καὶ ἑξῆς.   
1455 Carpenter – Boya (1977), σελ. 207 καὶ ἑξῆς. 
1456 Thiersch (1846 – 57), σελ. 126∙ Herman (184  ), σελ. 152∙ Ross (1851), σελ. 30 – 31. 
1457 Wiegand (1896), σελ. 17∙ Johnson (1925), σελ. 4–111∙ Philippson (1951), σελ. 626∙ Παπαμανώλης (1954), σελ. 

127. 
1458 Γουναρόπουλος (1930), σελ. 12, 38. 
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Περιοχὴ ΠΣΗ΄: Περιοχὴ Δρυμονιᾶς. 

α) Υυσικὰ ὅρια: Σὸ Α φυσικὸ ὅριο τῆς περιοχῆς ΠΣΖ΄ εἶναι κοινὸ μὲ τὸ Ν τῆς περιοχῆς 

ΠΣΗ΄. Σὸ Β ὅριο τῆς περιοχῆς ΠΣΖ΄ εἶναι κοινὸ μὲ τὸ Ν τῆς περιοχῆς ΠΣΘ΄. Εἰδικότερα 

παρακολουθοῦμε τὸ ὅριο αὐτὸ ἀπὸ τὴν κορυφὴ τῆς Ὄχης Γιούδα (1366 μ.), τὸ ὁποῖο 

στρέφεται ΒΑ ὕψωμα (1170 μ.), Κερασιὰ (1227 μ.), ὕψωμα (998 μ.), ὕψωμα (900 μ.), ὕψωμα 

(426 μ.), Βίος (400 μ.), γιὰ νὰ καταλήξει στὸ ἀκρωτήριο Καφηρέας (Κάβο Ντ' Ὄρο). 

 

β) Ἀρχαιολογικὲς θέσεις περιοχῆς ΠΣΗ΄: 

Σ7ια΄: Κάρυστος: Δρυμονιά ἢ Δρυμονάριον: 

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Δύο θέση παρὰ τὶς ΒΑ παρυφὲς τῆς Ὄχης, 20 χιλιόμετρα περίπου Β 

τοῦ Πλατανιστοῦ καὶ 10 χιλιόμετρα περίπου Βορείως τοῦ ὑψώματος Ἀηδόνι. ΙΙ) 

Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὴν Δρυμωνιὰ ἀναφέρει τὴν οἰκοδόμηση ἱεροῦ τοῦ 

Ἡρακλέους1459. 

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Θέση τοῦ ἀναφερόμενου ἱεροῦ τοῦ Ἡρακλῆ. 

 

Περιοχὴ ΠΣΘ΄: Περιοχὴ Μετοχίου. 

α) Υυσικὰ ὅρια: Σὰ Α ὅρια τῆς περιοχῆς εἶναι κοινὰ μὲ τὰ ΒΔ τῆς περιοχῆς ΠΣΗ΄ ἀπὸ τὸ 

ἀκρωτήριο Καφηρέας μέχρι τὴν κορυφὴ τῆς Ὄχης Γιούδα (1366 μ.). Κατόπιν τὸ φυσικὸ ὅριο 

στρέφεται Δ ἀκολουθῶντας τὰ Β ὅρια τῆς περιοχῆς ΠΣΣ΄ μἐχρι τὴν κορυφὴ πάτα, ἐν 

τὰ Δ φυσικὰ ὅρια ταυτίζονται μὲ τὰ Α τῆς περιοχῆς ΠΣΕ΄ μέχρι τὸ ἀκρωτήριο Κυδώνια. 

 

β) Ἀρχαιολογικὲς θέσεις τῆς περιοχῆς ΠΣΘ΄: 

Σ7ιστ΄: Κάρυστος: Μετόχι: Καστρί:  

Ι) Υυσικὴ περιγραφή: Φωριὸ ποὺ βρίσκεται Β τῆς Ὄχης, παρὰ τὴν βόρεια ἀκτὴ τῆς Εὐβοίας, 

στὴν πλευράν δηλαδή του Αιγαίου. τὴν παραλία Β τοῦ χωριοῦ βρίσκεται ὁ λόφος Καστρί. 

ΙΙ) Ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα: Ἐπ’ αὐτοῦ ἔχουν ἐπισημανθεῖ λείψανα ὀχυρώσεων, κεραμίδες 

καὶ κεραμεικὴ κλασσικῶν καὶ ἑλληνιστικῶν χρόνων. Μεταξὺ δύο ὀρθογωνίων πύργων 

διακρίνονται ἴχνη νεωσοίκων1460. Πρόκειται, κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ Ἀδ. άμψων, γιὰ 

ὀχυρωμένη θέση πρώιμης ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς (τέλους 4ου π.Φ. αἰώνα), ὅπως συμβαίνει καὶ 

μὲ τὶς θέσεις Ἅγ. Βασίλειος, Φηλὴ Κύμης, Ἄνω Ποταμιὰ Κύμης, Σσακαίους καὶ Υιλάγρα, 

ποὺ δημιουργήθηκαν κατὰ τὰ χρόνια διαμάχης τῶν διαδόχων τοῦ Μεγάλου 

Ἀλεξάνδρου1461.  

ΙΙΙ) Ἀναγνώριση-ταύτιση: Πρόκειται γιὰ ὀχυρωμένη θέση ΚΛ ἕως ΕΛ ἐποχῆς, ἡ ὁποία ὅμως 

δὲν γνωρίζουμε ἅν ἦταν καθαρῶς φρούριο ἥ ὀχυρωμένος οἰκισμός. 

 

Σ7ιζ΄: Κάρυστος: Υιλάγρα: (Βλ. ΠΣΓ΄.) 

Σ7ιη΄: Κάρυστος: Ἀχράμπολις ἢ Εὐαγγελισμός: (Βλ. ΠΣΓ΄.) 

                                                 
1459 Φιδίρογλου ( 1996 – 7), IG XII, 9, 15. 
1460  Mulliez (2009-10), σελ. 92. 
1461 άμψων (1988-9), σελ. 181. 
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Γ΄ΜΕΡΟ: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΛΗΧΗ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ ΚΑΙ 

ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΓΕΨΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΨΗ ΣΗ ΕΤΒΟΙΑ ΚΑΣΑ ΜΕΙΖΟΝΑ 

ΠΕΡΙΟΦΗ ΔΙΑΦΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΠΟΦΗ. 

Α΄ ΚΕΥΑΛΑΙΟ: Ἐπισκόπηση ἀρχαίων θέσεων κατὰ μείζονα περιοχὴ ἀνὰ ἐποχή. 

Μείζων περιοχὴ ΠΑ΄: τὴν μείζονα περιοχὴ Α΄ οἱ πρωτογεωμετρικὲς θέσεις, ὅπου ἔχει 

βρεθεῖ κεραμεικὴ τῆς περιόδου αὐτῆς, εἶναι πέντε (Α1β΄, Α2α΄, Α2γ΄, Α3, Α6ζ΄). Κατὰ τὴν 

γεωμετρικὴ ἐποχὴ οἱ θέσεις αὐτὲς ἐξακολουθοῦν νὰ κατοικοῦνται καὶ αὐξάνονται σὲ ἑπτά, 

ἐν τὰ εὑρήματα αὐξάνονται (λείψανα ἐργαστηρίου μεταλλουργίας, ὀχυρώσεων καὶ 

κτιρίων). Ἴχνη κατοικήσεως γεωμετρικῶν χρόνων ἐμφανίζονται σὲ δύο ἀκόμη θέσεις ( 

Α6β2΄ καὶ Α9) τῆς ἴδιας περιοχῆς. Κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴ περίοδο οἱ θέσεις κατοικήσεως τῆς 

περιοχῆς Α΄ αὐξάνονται σὲ ἐννέα (προστίθενται οἱ θέσεις Α1α΄, Α2β΄ καὶ Α12β΄). Οἱ  θέσεις 

Α2α΄ καὶ Α12β΄ ἀναγνωρίζονται μὲ σχετικὴ βεβαιότητα ὡς οἰκισμοί, ἐν τὰ εὑρήματα στὴν 

θέση Α1α΄ καὶ  πιθανῶς Α6β2΄ ἀνήκουν σὲ ἱερό.  

        Κατὰ τὴν κλασσικὴ περίοδο οἱ θέσεις τῆς περιοχῆς Α αὐξάνονται σὲ εἰκοσιτρεῖς. Ἐννέα 

ἀπὸ αὐτὲς ἀναγνωρίζονται πιθανότατα ὡς θέσεις οἰκισμῶν , στοὺς ὁποίους ἀντιστοιχοῦν 

θέσεις νεκροταφείων. Ὁ οἰκισμὸς τῆς θέσεως Α6ε1΄ ἦταν παραθαλάσσιος καὶ διέθετε κατὰ 

τὴν περίοδο αὐτὴν λιμενικές ἐγκαταστάσεις. Κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους οἱ θέσεις 

κατοικήσεως τῆς περιοχῆς Α΄ μειώνονται σὲ δεκαεννέα. Ἀπὸ αὐτὲς ἑπτὰ μᾶλλον 

ἀποτελοῦν θέσεις οἰκισμῶν (Α1β΄, Α2α΄, Α4γ΄, Α6γ1΄, Α6ε1΄, Α6στ1΄, Α6ιγ΄, Α12γ΄), στοὺς 

ὁποίους ἀντιστοιχοῦν θέσεις νεκροταφείων. Ὁ οἰκισμὸς Α6ε1΄ ἐξακολουθεῖ καὶ τὴν περίοδο 

αὐτὴ νὰ ἀκμάζει καὶ νὰ εἶναι πολὺ ὀργανωμένος, διαθέτοντας, ὅπως καὶ στὴν 

προηγουμένη περίοδο λιμενικὲς ἐγκαταστάσεις. 

        Κατὰ τοὺς πρωίμους ῥωμαικοὺς χρόνους ὁ ἀριθμὸς τῶν θέσεων κατοικήσεως 

μειώνεται σὲ δεκαεπτά. Ἑπτὰ μᾶλλον ἀπὸ αὐτὲς ἀποτελοῦν θέσεις οἰκισμῶν (Α1β΄, Α2α΄, 

Α4γ΄ Α6γ1΄, Α6ε1΄, Α6στ1΄, Α12γ΄, Α13β΄), στοὺς ὁποίους ἀντιστοιχοῦν θέσεις νεκροταφείων, 

τρεῖς θέσεις λουτρικῶν ἐγκαταστάσεων (Α2β΄, Α4α΄, Α4γ΄). τὴν περιοχή Α΄ ἔχουν βρεθεῖ 

ἐπίσης λείψανα οἰκισμῶν, νεκροταφείων, ἱερῶν καὶ ἄλλων θέσεων κατοικήσεως, τὰ ὁποία 

ὡστόσο δὲν χρονολογοῦνται ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς στὰ ἄρθρα ὅπου ἔχουν δημοσιευθεῖ. 

 

Μείζων περιοχὴ ΠΒ΄: Ἀπὸ τὶς θέσεις τῆς περιοχῆς Β΄ μόνο πέντε κατοικοῦνται κατὰ τὴν 

πρωτογεωμετρικὴ ἐποχή. Ἀπὸ αὐτὲς προέρχεται κυρίως κεραμεική, ὡστόσο ἀπὸ τὴν θέση 

Β5β΄ προέρχεται τεμάχιο ὀψιανοῦ, πιθανῶς ΠΓ χρόνων. Κατὰ τὴν ΓΕ ἐποχὴ οἱ θέσεις τῆς 

περιοχῆς παραμένουν πέντε. Ἡ θέση Β5α΄(καὶ Β5β΄) ἦταν θέση οἰκισμοῦ καὶ νεκροταφείου. 

          Κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴ ἐποχὴ οἰ θέσεις κατοικήσεως τῆς περιοχῆς μειώνονται σὲ τέσσερις. 

Ὁρισμένες θέσεις τῆς ΓΕ περιόδου ἐγκαταλείπονται (π.χ. Β7α΄, Β8΄), ἐν ἄλλες ἀρχίζουν νὰ 

κατοικοῦνται τὴν περίοδο αὐτὴν (π.χ. ἡ θέση Β7α΄). Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴν φαίνεται ὅτι 

ἱδρύεται ὁ ὀχυρωμένος οἰκισμὸς τῆς θέσεως Β4α΄, ὅπου καὶ τὰ λείψανα τοῦ ἐργαστηρίου 

μεταλλουργίας. 

            Κατὰ τὴν κλασσικὴ ἐποχὴ παρατηρεῖται μία ἀπότομη αὔξηση τῶν θέσεων 

κατοικήσεως τῆς περιοχῆς Β΄ σὲ εἴκοσι πέντε. Σέσσερις ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ὀχυρωμένες (Β7α΄, 

Β6α΄, Β4α΄, Β5β΄), ἑπτὰ περίπου ἀπὸ αὐτὲς ἀποτελοῦν πιθανῶς θέσεις οἰκισμῶν (Β3, Β7α΄, 

Β7β΄, Β6α΄, Β4α΄, Β5β΄, Β9α΄, Β7β΄), στοὺς ὁποίους ἀντιστοιχοῦσαν θέσεις νεκροταφείων. 

τὴν θέση Β1ζ΄ ἔχουν βρεθεῖ ἴχνη ἱεροῦ.  

             Κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους οἱ θέσεις κατοικήσεως τῆς περιοχῆς Β΄ 

μειώνονται σὲ ὀκτώ. Ἀπὸ αὐτὲς τέσσερις εἶναι μᾶλλον θέσεις οἰκισμῶν (Β1στ΄, Β2α΄, 

Β5β΄καί Β9α΄22), στοὺς ὁποίους ἀντιστοιχοῦν θέσεις νεκροταφείων, ἐν στὴν θέση Β10α΄ οἱ 
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ὀχυρώσεις ποὺ ἔχουν ἐντοπιστεῖ δὲν εἶναι βέβαιο ἅν ἀνήκουν σὲ φρούριο ἥ σὲ ὀχυρωμένο 

οἰκισμό. Κατὰ τὴν πρώιμη ῥωμαικὴ ἐποχὴ οἱ θέσεις τῆς περιοχῆς αὐξάνονται σὲ ἕνδεκα. 

τὴν θέση Β9α΄ ὑπῆρχε οἰκισμός καὶ στὴν θέση  Β2ζ΄ λουτρικὴ ἐγκατάσταση. Λείψανα 

οχυρώσεων, τοίχων αρχαίων κτιρίων, γλυπτά, αγγεία  κεραμεική καί άλλα ευρήματα 

έχουν εντοπισθή εις διαφόρους θέσεις τής περιοχής Β΄, αλλά εις τήν σχετικήν 

βιβλιογραφίαν δέν χρονολογούνται υπό τών μελετητών. 

 

Μείζων περιοχὴ ΠΓ΄: τὴν περιοχὴ Γ΄ ἔχουν ἐντοπισθεῖ τρεῖς θέσεις. τὴν θέση Γ3΄ 

ὑπάρχουν ἀρχαῖες ὀχυρώσεις καὶ ἔχει βρεθεῖ ἀρχαϊκὸ γλυπτό, στὴν θέση Γ2΄ κλασσικὰ 

νομίσματα καὶ λείψανα ἀρχαίου ἱεροῦ καὶ ναοῦ, καὶ στὴν θέσιν Γ1΄ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη 

ἑλληνιστικοῦ κτιρίου. 

 

Μείζων περιοχὴ ΠΔ΄: τὴν περιοχὴ αὐτὴ λείψανα κατοικήσεως ΠΓ χρόνων ἔχουν βρεθεῖ 

σὲ εἴκοσι δύο θέσεις. Πρόκειται γιὰ θέσεις ὅπου ἔχουν βρεθεῖ κυρίως τάφοι, ἀγγεῖα, 

ὄστρακα τῆς ἐποχῆς αὐτῆς, μὲ ἐξαίρεση τὶς θέσεις Δ28α-γ΄ τοῦ Λευκαντίου, ὅπου ἔχει 

βρεθεῖ ὁ οἰκισμὸς τῆς Ξηροπόλεως, τὸ μνημειακῶν διαστάσεων ἁψιδωτὸ κτίριο τῆς 

Σούμπας καὶ τὰ νεκροταφεῖα τῆς Σούμπας, τοῦ κουμπρῆ καὶ τῶν Παλιῶν Περιβολίων, οἱ 

τάφοι τῶν ὁποίων περιεῖχαν ἐκτὸς τῶν ἀγγείων ὅπλα, κοσμήματα καὶ ἀντικείμενα 

εἰσηγμένα ἀπὸ τὴ Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. 

              Εἴκοσι εἶναι οἱ θέσεις τῆς περιοχῆς αὐτῆς ποὺ κατοικήθηκαν κατὰ τὴν ΓΕ περίοδο, 

συμπεριλαμβανομένων τῆς Φαλκίδος (Δ21), τοῦ Λευκαντίου (Δ28) καὶ τῆς Ἐρετρίας (Δ32). 

Κατὰ τὴν ΤΓ ἐποχὴ χρησιμοποιεῖται ὁ κατὰ τὴν προϊστορικὴ ἐποχὴ ὀχυρωμένος λόφος 

«Βράχος» (Δ27) τῆς περιοχῆς τῶν Υύλλων. τὴν Φαλκίδα ἔχουν βρεθεῖ ἴχνη κτιρίων, τάφοι, 

ἀγγεῖα καὶ κεραμεική, στὸ Λευκαντὶ οἰκισμός, νεκροταφεῖα, ἀγγεία καὶ κεραμεική, καὶ 

στὴν Ἐρέτρια οἰκισμὸς ποὺ ἱδρύεται μετὰ τὸ 800 π.Φ. καὶ ἀναπτύσσεται κατὰ τὴν ΜΓΕΙΙ καὶ 

τὴν ΤΓ ἐποχή, ἱερά, λείψανα κτιρίων, ἀγγεῖα, κεραμεική, ἐργαστήρια μεταλλουργίας καὶ 

χρυσοχοΐας. 

             Κατὰ τοὺς ἀρχαϊκοὺς χρόνους οἱ θέσεις κατοικήσεως τῆς περιοχῆς Δ΄ μειώνονται σὲ 

δεκατέσσερις, σὲ σχέση μὲ ἐκεῖνες τῆς προηγουμένης περιόδου. Ἄλλες ἀπὸ τὶς θέσεις τῶν 

γεωμετρικῶν χρόνων ἐξακολουθοῦν νὰ κατοικοῦνται (Δ3στ΄, Δ21΄, Δ32΄), ἐνῶ ἄλλες 

ἐγκαταλείπονται (π.χ. Δ3δ΄, Δ3ε΄, καὶ φυσικὰ τὸ Λευκαντὶ Δ28΄). Οἱ θέσεις ὅπου ἔχουν 

βρεθεῖ οἰκισμοὶ εἶναι πιθανῶς ἑπτά,  (Δ2΄, Δ3στ΄, Δ12΄, Δ21΄, Δ31γ΄, Δ32΄, Δ33θ΄), στοὺς 

ὁποίους ἀντιστοιχοῦν θέσεις νεκροταφείων. τὴν Φαλκίδα καὶ τὴν Ἐρέτρια ἔχουν βρεθεῖ, 

πλούσια κεραμεική, λείψανα ἱερῶν, δημοσίων κτιρίων, ἰδιωτικῶν οἰκιῶν, νομίσματα κ.λ.π. 

Ἐπὶ πλέον, ἀπὸ τὴν ἀρχαϊκὴ Ἐρέτρια σώζονται τμήματα τῆς ὀχυρώσεως τῆς πόλεως καὶ 

τῆς ἀκροπόλεως.         

              Κατὰ τοὺς κλασσικοὺς χρόνους αὐξάνονται σὲ σαρανταμία, παρατηρεῖται δηλαδὴ 

ἁλματώδης αὔξηση τῶν θέσεων κατοικήσεως ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἀρχαϊκὴ περίοδο.  

υνολικώς οἱ θέσεις οἰκισμῶν εἶναι δεκατρεῖς, συμπεριλαμβανομένης τῆς Φαλκίδας καὶ 

τῆς Ἐρέτριας (Δ1β΄, Δ2, Δ3, Δ4γ΄,  Δ16β΄, Δ21, Δ22, Δ26, Δ27, Δ30, Δ31, Δ32γ΄, Δ33). Οἱ θέσεις 

ὅπου ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἥ ἀνασκαφεῖ φρούρια, ὀχυρώσεις, ἥ ἀκροπόλεις πόλεων εἶναι δύο 

(Δ21ιβ΄ καὶ Δ21κστ΄, καθὼς καὶ Δ32), ἐν οἱ θέσεις ὅπου ὑπάρχουν βέβαια δεδομένα 

ὑπάρξεως ἱερῶν εἶναι ὀκτώ (Δ11β΄, Δ19δ΄, Δ19ζ΄, Δ21, Δ22, Δ32, Δ33β΄, Δ33γ΄). Ἐργαστήρια 

κεραμεικῆς καὶ μεταλλοτεχνίας ἔχουν ἐντοπισθεῖ στὶς θέσεις Δ21΄ καὶ Δ32΄, ἐν τάφοι καὶ 

νεκροταφεῖα ἔχουν ἐντοπισθεῖ ἡ ἀνασκαφὴ σὲ δεκαεννέα περίπου θέσεις τῆς περιοχῆς Δ. 
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             Κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους οἱ θέσεις κατοικήσεως αὐξάνονται σὲ σαράντα 

ὀκτώ. Παρατηροῦμε ὅτι κατὰ κανόνα ἡ κατοίκηση συνεχίζεται στὶς θέσεις τῆς κλασσικῆς 

περιόδου σταματάει τελείως σὲ ὁρισμένες (π.χ. στὶς θέσεις Δ4α΄ καὶ Δ16β΄), σταματάει 

ἐπίσης σὲ κάποιες ἀλλά ἐμφανίζεται σὲ κοντινὲς (π.χ.θέσις Δ3΄), ἀλλὰ ἐμφανίζονται καὶ 

ἐντελῶς νέες θέσεις κατοικήσεως κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ περίοδο (π.χ. Δ15α΄-γ΄, Δ34β΄, 

Δ35΄). Ἀπὸ αὐτές, δεκαεπτὰ περίπου φαίνεται ὅτι ἀνήκουν σὲ οἰκισμοὺς (Δ1α΄, Δ2, Δ3, Δ15, 

Δ17, Δ19, Δ21, Δ22, Δ24, Δ26α΄, Δ27στλ, Δ31α΄, Δ31δ΄, Δ32, Δ33, Δ34β΄, Δ3ε΄, 

συμπεριλαμβανομένων τῆς Ἐρετρίας καὶ τῆς Φαλκίδας, ποὺ εἶναι βέβαιες θέσεις οἰκισμῶν), 

σὲ τέσσερις ἔχει διαπιστωθεῖ  ὕπαρξη  ἱερῶν (Δ11β΄, Δ21, Δ32, Δ33β΄), καὶ σὲ δύο 

τουλάχιστον λειτουργία ἐργαστηρίων (Δ21 καὶ Δ32). υνολικῶς οἱ θέσεις κατοικήσεως 

κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ περίοδον παρουσιάζουν ἐλαφρὰ αὔξηση. 

            Κατὰ τοὺς ῥωμαικοὺς χρόνους οἱ θέσεις κατοικήσεως τῆς περιοχῆς Δ΄ μειώνονται σὲ 

τριάντα μία περίπου, παρουσιάζοντας σημαντικὴ μείωση. Ὡρισμένες ἑλληνιστικὲς θέσεις 

(Δ21΄, Δ32΄) καταστρέφονται ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους, ἀλλὰ ἐπανοικοῦνται. Ἄλλες πάλι θέσεις 

κατὰ τὴν πρώιμη ῥωμαικὴ ἐποχὴ ἐγκαταλείπονται (π.χ. Δ15α΄ καὶ Δ15γ΄, Δ18β΄-γ΄, τὸ 

μεγαλύτερο τμῆμα τῆς Ἐρέτριας- Δ32΄, καὶ οἱ θέσεις Δ34β΄, Δ35΄). Ξανακατοικοῦνται ὅμως 

ἀρχαῖες θέσεις ὅπως οἱ θέσεις στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Λευκαντίου Δ28ε΄-στ΄. Πολλὰ 

εἶναι ἐπίσης τὰ ἀδιευκρίνιστης χρονολογήσεως εὑρήματα στὴν περιοχήν Δ΄, πρᾶγμα ποὺ 

ἐπηρεάζει τὴν βεβαιότητα τῶν συμπερασμάτων μας καὶ καθιστᾷ ἀπαραίτητη τὴν 

περαιτέρω ἐνδελεχῆ καὶ ἐμπεριστατωμένη μελέτη τῶν λειψάνων κατοικήσεως στὴν Εὔβοια 

κατὰ τὴν περίοδο ποὺ ἐξετάζουμε. 

 

Μείζων περιοχὴ ΠΕ΄: τὴν περιοχὴ Ε΄ εὑρήματα ΠΓ χρόνων ἔχουν προκύψει μόνο στὴν 

θέση Ε7β΄, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν λόφο Βιγλατούρι Κύμης. Πρόκειται κυρίως γιὰ τάφους καὶ 

κεραμεική. Κατὰ τὴν ΓΕ ἐποχὴ ἡ κατοίκηση συνεχίζεται στὴν θέση αὐτὴ καὶ παρουσιάζεται 

ἐπίσης σὲ πέντε ἐπιπλέον θέσεις Ε2ι΄, Ε3, Ε8ε΄, Ε8στ΄, Ε11α΄). Ἀπὸ αὐτὲς ἡ θέση Ε7β΄ εἶναι 

ὀργανωμένος οἰκισμός, μὲ οἰκίες, ἱερό, ἐργαστήριο κεραμεικῆς καὶ νεκροταφεῖο. Λείψανα 

τάφων ἔχει παρουσιάσει καὶ ἡ θέση Ε8στ΄, ἐν οἱ ἄλλες ἔχουν δώσει μόνο κεραμεική. Κατὰ 

τοὺς ἀρχαικοὺς χρόνους οἱ θέσεις κατοικήσεως τῆς περιοχῆς Ε΄μειώνονται σὲ πέντε. Ἀπὸ 

αὐτὲς ἡ κατοίκηση συνεχίζεται ἀπὸ τὴν ΓΕ ἐποχὴ μόνο στὶς θέσεις Ε8ε΄ καὶ Ε11α΄. Ὅλες οἱ 

λοιπὲς ΓΕ θέσεις ἐγκαταλείπονται καὶ κατοικοῦνται πέντε νέες θέσεις (Ε5΄, Ε8ζ΄, Ε8η΄, 

Ε8θΙΙ΄, Ε10). τὴν Ε10 φαίνεται νὰ ἱδρύεται οἰκισμός,  σὲ δύο ἀπὸ αὐτὲς ἔχουν βρεθεῖ τάφοι 

καὶ στὶς λοιπὲς κεραμεική. 

           Κατὰ τὴν κλασσικὴ περίοδο οἱ θέσεις κατοικήσεως τῆς μείζονος περιοχῆς 

ΠΕ΄αὐξάνονται σὲ δεκαεννέα, παρουσιάζοντας μεγάλη αὔξηση. Ἕξι ἀπὸ τὶς ἀρχαϊκὲς 

θέσεις ἐξακολουθοῦν νὰ κατοικοῦνται (Ε5, Ε8ε΄, Ε8ζ΄, Ε8η΄, Ε10, Ε11α΄) καὶ ἐμφανίζονται 

δεκατρεῖς νέες θέσεις. Ἀπὸ αὐτὲς ὀκτὼ περίπου φαίνεται ὅτι ἦσαν οἰκισμοὶ (Ε2ε΄, Ε2ζ΄, Ε7α΄, 

Ε7ε ΄, Ε8α΄, Ε8θ΄, Ε9΄, Ε10΄), οἱ δύο ἐκ τῶν ὁποίων ὀχυρωμένοι (Ε7α΄, Ε8α΄), πλησίον τῶν 

ὁποίων ἔχουν ἀνασκαφεῖ ἥ ἐντοπισθεῖ κλασσικὰ νεκροταφεῖα.   

           Κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ οἱ θέσεις κατοικήσεως τῆς περιοχῆς Ε΄ μειώνονται σὲ 

δεκαπέντε. ὲ ἕντεκα ἀπὸ αὐτὲς ἡ κατοίκηση συνεχίζεται ἀπὸ τὴν κλασσικὴ περίοδο, τρεῖς 

κλασσικὲς θέσεις φαίνεται νὰ ἐγκαταλείπονται καὶ ἐμφανίζονται τρεῖς νέες. Ἑπτὰ εἶναι 

πιθανῶς οἱ θέσεις οἰκισμῶν (Ε2δ1΄, Ε2ζ΄, Ε6, Ε8α΄, Ε9, Ε11β΄), στὶς ὁποῖες ἀντιστοιχοῦν 

θέσεις νεκροταφείων, ἐν στὴν θέση Ε8ε΄ βρέθηκαν λείψανα ἱεροῦ καὶ ναοῦ ποὺ 

ταυτίζεται μὲ τὸ ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος Σαμυναίου. Κατὰ τοὺς πρώιμους ῥωμαϊκοὺς χρόνους 

οἱ θέσεις κατοικήσεως μειώνονται σὲ δέκα. Οἱ οἰκισμοὶ τῶν θέσεων Ε2ζ΄, Ε7δ΄ καὶ Ε11β΄ 
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ἐπιβιώνουν ἀπὸ τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχή. Ἀρχίζει νὰ λειτουργεῖ τὸ λατομεῖο τῆς θέσεως 

Ε2δ1΄καὶ κτίζεται τὸ βαλανεῖον τῆς θέσεως Ε2ε΄. Καὶ στὴν περιοχὴ Ε΄ ἀναφέρονται πολλὰ 

εὑρήματα ἀσαφοῦς χρονολογήσεως. 

 

Μείζων περιοχὴ ΠΣ΄: τὴν περιοχὴν Σ΄ ΠΓ εὑρήματα ἔχουν προκύψει μόνο στὴν θέση 

Σ6δ΄. Πρόκειται γιὰ λείψανα κτιρίων καὶ κεραμεικῆς. Κατὰ τὴν γεωμετρικὴ περίοδο ἡ 

θέση ταύτη ἐξακολουθεῖ νὰ κατοικεῖται καὶ παρουσιάζεται κατοίκηση σὲ τέσσερις νέας 

θέσεις. Λείψανα κτιρίων ἔχουν βρεθεῖ στὴν θέση Σ1η΄, λείψανα ἱεροῦ στὴν θέσιν Σ7΄ καὶ 

στὶς ὑπόλοιπες λείψανα περιβόλων καὶ κεραμεική. Κατὰ τοὺς ἀρχαϊκοὺς χρόνους οἱ 

κατοικημένες θέσεις εἶναι τρεῖς. Ἡ κατοίκηση συνεχίζεται μόνο στὶς θέσεις Σ7΄ (ἱερὸ) καὶ 

Σ7ιη΄(μᾶλλον οἰκισμός). Οἱ λοιπὲς ἐγκαταλείπονται. Σότε κτίζεται καὶ τὸ κτίριο τῆς 

θέσεως Σ7θ΄, ποὺ μᾶλλον ἦταν ἱερόν. 

             Κατὰ τοὺς κλασσικοὺς χρόνους ἡ κατοίκηση συνεχίζεται σὲ τρεῖς ἀπὸ αὐτὲς τὶς 

θέσεις μὲ τὴν ἴδια χρήση. Ἐμφανίζεται ὅμως κατοίκηση σὲ δεκαεννέα ἀκόμη θέσεις. Ἀπὸ 

αὐτὲς σὲ ἐννέα περίπου ὑπῆρχαν οἰκισμοὶ (Σ1, Σ2, Σ7ιζ΄, Σ6 α΄-γ΄, Σ7α1΄, Σ7ιστ΄, ἐκ 

τῶν ὁποίων οἱ Σ1, Σ7ιζ΄, Σ6α΄καί Σιστ΄ οχυρωμένοι), ἐν σὲ τέσσερις βρέθηκαν 

λείψανα ἱερῶν (Σ7, Σ7η΄, Σ7ι΄, Σ7ια΄). Κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους οἱ θέσεις 

κατοικήσεως μειώνονται σὲ δεκαεπτὰ περίπου. ὲ ἄλλες ἡ κατοίκηση συνεχίζεται μὲ τὸν 

ἴδιο χαρακτήρα (π.χ. Σ6α΄, Σ7΄, Σ7θ΄, Σιζ΄), ἄλλες ἐγκαταλείπονται (π.χ. Σ7β΄, Σ6β΄, 

Σ6γ΄) καὶ παρουσιάζονται καὶ ὁρισμένες νέες (π.χ.Σ7στ΄). Ἕξι περίπου ἀπὸ αὐτὲς 

ἀνήκουν σὲ οἰκισμούς (Σ1, Σ7ιζ΄, Σ6α΄, Σ7α1΄, Σ7ιε΄, Σ7ιστ΄), στοὺς ὁποίους ἀνῆκαν 

ἀντίστοιχες θέσεις νεκροταφείων,  καὶ τέσσερις σὲ ἱερὰ (Σ7ι΄, Σ7΄, Σ7α΄, Σ7β΄). 

           Κατὰ τοὺς πρώιμους ῥωμαϊκοὺς χρόνους οἱ κατοικημένες θέσεις μειώνονται σὲ δέκα 

περίπου. Ἄλλες ἑλληνιστικὲς θέσεις ἐγκαταλείπονται (π.χ. Σ1, Σ7στ΄, Σ7ιγ΄ καὶ Σ7ιε΄), 

ἄλλες ἐξακολουθοῦν νὰ κατοικοῦνται (π.χ. Σ6α΄, Σ7΄, Σ7α1΄), ἐν προκύπτουν τέσσερις 

ἥ πέντε νέες θέσεις (ὅπως ἡ θέση Σιδ΄). υνολικῶς κατὰ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ στὴν μείζονα 

περιοχὴ Σ΄ τρεῖς θέσεις ἀνήκαν σὲ οἰκισμούς, (ὅπως Σ6α΄, Σ7, Σ7α1), δύο-τρεῖς σὲ ἱερά, 

(ὅπως Σ4, Σ7, Σ7α1),ἐν ἀρχίζουν νὰ λειτουργοῦν στὴν περιοχὴ τῶν τύρων καὶ κυρίως 

τῆς Καρύστου πολλὰ λατομεῖα. Ἡ λειτουργία τους συνεχίζεται κὰι στὰ ΤΡΨ χρόνια, μιᾶς 

καὶ οἱ αἰσθητικὲς ἀπαιτήσεις ὑπαγορεύουν τὴν ζήτηση μαρμάρων ποικίλης ὑφῆς καὶ 

χρώματος, στὰ πλάισια διακοσμητικῆς περισσότερο χρήσης. 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ ΣΨΝ ΕΤΡΗΜΑΣΨΝ 

ΑΦΡ = ΑΦΡΟΝΟΛΟΓΗΣΑ ΕΤΡΗΜΑΣΑ 

ΠΓ = ΠΡΨΣΟΓΕΨΜΕΣΡΙΚΗ ΕΠΟΦΗ,  ΠΓ Α = ΠΡΨΣΟΓΕΨΜΕΣΡΙΚΗ Α, ΠΓ Β 

=ΠΡΨΣΟΓΕΨΜΕΣΡΙΚΗ Β. 

ΓΕ =ΓΕΨΜΕΣΡΙΚΗ  ΕΠΟΦΗ, ΠΓΕ = ΠΡΨΙΜΗ ΓΕΨΜΕΣΡΙΚΗ ΜΓΕ = ΜΕΗ ΓΕΨΜΕΣΡΙΚΗ, ΤΓΕ 

=ΤΣΕΡΗ ΓΕΨΜΕΣΡΙΚΗ 

ΑΡ =ΑΡΦΑΙΚΗ ΕΠΟΦΗ, ΠΑΡ = ΠΡΨΙΜΗ ΑΡΦΑΪΚΗ, ΜΑΡ = ΜΕΗ ΑΡΦΑΪΚΗ, ΤΑΡ = ΤΣΕΡΗ 

ΑΡΦΑΪΚΗ 

ΚΛ = ΚΛΑΙΚΗ ΕΠΟΦΗ, ΠΚΛ = ΠΡΨΙΜΗ ΚΛΑΙΚΗ, ΜΚΛ = ΜΕΗ ΚΛΑΙΚΗ, ΤΚΛ = 

ΤΣΕΡΗ ΚΛΑΙΚΗ 
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ΦΑΡΣΗ 1: 250.000 ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΨΝ ΘΕΕΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ ΕΤΡΗΜΑΣΨΝ ΑΡΦΑΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΑΝΑ 

ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΟΦΗ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄: ΜΕΙΖΨΝ 

ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑ΄: Περιοχὴ 

Λιχάδας-Αἰδηψοῦ-

Ὠρεῶν-Ἱστιαίας, σελ. 6 

               

ΕΠΟΦΕ ΠΓ ΓΕ ΑΡ ΚΛ ΕΛ ΡΨ ΑΦΡ        

ΘΕΕΙ- 

ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ-

ΣΑΤΣΙΗ 

              

Περιοχὴ ΠΑΑ΄: Περιοχὴ 

Λιχάδας- Ἁγίου 

Γεωργίου Λιχάδας, σελ.6 

              

Α1΄:Θέση ἀκρωτηρίου 

Κήναιον ἥ Λιχάδα. 

              

Α1α΄: Ἀκρωτήριο Κήναιον 

ἥ Λιχάδα: Ἱερὸ Διὸς 

Κηναίου. 

  ΚΕ ΙΕ; ΚΕ ΙΕ ΙΕ ΣΕ  

ΚΕ 

 ΛΚ 

ΛΚΣ 

       

Α1β΄: Καστρὶ ἥ Παλαιὸ 

Καστρὶ Λιχάδας: Δῖον. 

ΚΕ 

ΟΙΚ 

ΚΕ ΟΙΚ 

ΕΡΓΜ 

ΚΕ ΟΙΚ ΚΕ ΟΙΚ ΚΕ ΟΙΚ ΚΕ ΟΙΚ ΛΚ         

Α1γ΄: Λιχάδα.       ΑΓΣ         

Α1δ΄: Λιχαδονήσια.       ΕΤ         

Περιοχὴ ΠΑΒ΄: Περιοχὴ 

Γιάλτρων: σελ. 9 

               

Α1β΄: Καστρὶ ἥ Παλαιὸ 

Καστρὶ Λιχάδας: 

Δῖον.Α2α΄: Καστέλλι 

Γιάλτρων: Διάδες Ἀθῆναι. 

ΚΕ 

ΟΦΟΙ

Κ 

ΚΕ 

ΟΦΟΙΚ 

ΚΕ 

ΟΦΟΙΚ 

ΚΕ 

ΟΦΟΙΚ 

ΚΕ 

ΟΦΟΙΚ 

Κ Ε 

ΟΦΟΙΚ 

ΣΕ ΛΚ         

Α2β΄: Λουτρὰ Γιάλτρων.   ΚΕ   ΛΟΤ ΓΛ         

Α2γ΄: Ἡ ἔκταση ἀπὸ τὸ 

Καστέλλι Γιάλτρων μέχρι 

τὰ Γιάλτρα.  

ΚΕ ΚΕ ΚΕ ΚΕ ΚΕ ΚΕ          

Α2δ΄: Ἅγιος Νικόλαος 

Γιάλτρων.  

   ΕΑ 

ΝΕ 

ΕΑ 

ΝΕ 

          

Α2:Γιάλτρα: 

Ἀδιευκρίνιστα.  

   ΕΑ 

ΝΕ 

  ΓΛ         

Α3: Φερσονήσι. ΚΕ ΓΛ 

ΑΓΣ; 

ΚΕ; 

ΑΓΣ; 

ΚΕ ΟΙΚ   ΣΕ ΛΚ         

Περιοχὴ ΠΑΓ΄: Περιοχὴ 

ΒΔ τῆς περιοχῆς ΠΑΒ΄, 

σελ. 12 

               

ΠΑΔ΄:Περιοχὴ Αἰδηψοῦ-

Λουτρῶν Αἰδηψοῦ, σελ.12 
               

Α4α΄: Αἰδηψὸς (χωριό).       ΛΟΤ ΛΚ         
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ΑΜ 

A4βΙ΄: Κουμπὶ Αἰδηψοῦ.       Ε         

Α4βΙΙ΄: Β τῶν Λουτρῶν 

Αἰδηψοῦ. 

   ΕΝΕΑ            

Α4γ΄: Λουτρὰ Αἰδηψοῦ.     ΟΦΟΙΚ 

ΚΕ ΛΚ 

ΛΚ ΚΕ 

ΛΟΤ 

ΕΝ 

ΝΟ         

Α4΄ Ἀδιευκρίνιστα.       ΝΟ ΓΛ         

Περιοχὴ ΠΑΕ΄: Περιοχὴ 

Ἡλίων, σελ. 14 

               

Α5΄: Ἥλια: Μονὴ Ἁγίου 

Γεωργίου: Ἱερὸν 

Σελινουντίου ἥ Σελιναίου 

Ἀπόλλωνος. 

      ΙΕ 

ΑΝΕ 

ΕΡΓΜ 

        

Περιοχὴ ΠΑΣ΄: 

Περιοχὴ Ἁγίου 

Αἰδηψοῦ, σελ. 15 

               

Α6΄: Ἅγιος Αἰδηψοῦ.       ΛΚ 

ΑΜ 

        

Α6α΄: Νησιώτισσα.      ΛΚ ΛΙ ΣΑ         

Α6δ΄: Ἁγιόκαμπος: 

Μάρμαρα. 

      ΚΜ 

ΠΛ 

 ΚΕ 

ΛΚ; 

        

Περιοχὴ ΠΑΖ΄: Περιοχὴ 

Ἱστιαίας, σελ. 16 

               

Α6β1΄: Νέος Πύργος 

Ὠρεῶν. 

 

Α6β2΄: Νέος Πύργος: 

ταφίδες: Ἱερὸν 

Ἡρακλέους.  

Α6γ΄: Νέος Πύργος: 

Κολώνα καὶ κοντινὲς 

θέσεις. 

Α6γ1΄: Κολώνα. 

Α6γ2΄: Κολώνα: Ἁλώνι. 

Α6γ3΄: Κολώνα: 

Εἰκονοστάσι. 

  

 

ΚΕ 

 

 

ΚΕ ΙΕ 

ΓΛ 

ΓΛ 

ΕΑ 

ΝΕ 

 

 

 

 

ΣΑ ΝΕ 

Ε 

ΓΛ 

ΕΑ 

ΝΕ 

 

 

 

 

ΝΕ Ε 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΚΕ 

ΑΤ 

ΕΝΕ 

ΝΕ 

ΠΕ  

 

ΛΣΑ 

ΝΕ 

 

 

 

ΛΚ ΠΕ 

        

Α6ε1΄: Κάτω Ὠρεοί: 

Ὠρεός. 

 

 

Α6ε2΄: Μπάμιες: 

Α6στ1΄: κεπαστή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΟ ΚΕ 

ΟΙ 

ΑΑ Ε 

ΣΑ ΛΙΕ 

 

 

ΣΟ ΚΕ 

ΟΙ ΛΚ 

Ε ΣΑ 

ΑΑ  

 

ΣΕ ΟΙΚ 

ΚΕ ΟΙ 

ΒΔ ΛΚ 

ΕΡΓΚ 

ΓΛ 

 

ΣΕ ΟΙΚ 

ΣΕ; ΛΙ; 

 

 

ΣΟ 
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Α6στ2΄: Ἄνω Ὠρεοί. 

 

Α6ζ΄: Κάστρο Ὠρεῶν: 

Ἱστιαία ἥ Ἑστίαια. 

 

Α6η΄: Ὠρεοί: Ναός Ἁγ. 

Βασιλείου. 

Α6θ΄: Ὠρεοί: Καραμίχια. 

Α6ι΄: Ὠρεοί: Ἅγ. 

Δημήτριος. 

Α6α΄: Ὠρεοί: Ἅγ. 

Ἰωάννης. 

Α6ιβ΄: Ὠρεοί: Ἅγ. 

Μηνᾶς.  

Α6ιγ΄: Ὠρεοί: 

Υραγκοκλησιὰ 

Σαξιάρχη. 

Α6ιδ΄: Ὠρεοί: Ἁγία 

Κυριακή. 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

 

ΚΕ ΓΛ  

 

ΛΚ ΑΜ 

ΚΕ Ε 

ΝΕ 

ΚΕ ΣΕ 

ΛΣΕ 

 

ΠΛ 

ΣΟ ΚΕ 

 

 

Ε 

ΛΣΑ 

ΕΝΕΑ

; 

ΚΕ 

 

 

ΚΕ 

ΛΚ Χ 

 

 

ΠΛ 

ΣΟ ΚΕ 

 

 

ΓΛ 

ΛΣΑ 

Ε 

ΕΝΕΑ

; 

ΚΕ 

 

 

ΚΕ 

ΣΑ 

 

 

 

 

 

 

Α 

ΣΕ 

 

 

Ε 

 

Ε  

 

 

Α 

 

 

 

 

ΕΝΕ

Α 

Α7΄ καὶ Α7α΄: Πόλη τῆς 

Ἱστιαίας καὶ περιοχή 

της. 

    Ε ΝΕ;  ΔΚ 

ΑΘΕ; 

        

Α7β΄: Άγ. Γεώργιος 

Ἱστιαίας. 

      Ε ΣΟ         

Α7γ΄: Βιστρίτσα: Ἁγία 

Παρασκευή.  

Α7δ΄: Θέση 1-5χλμ. Δ 

τῆς Ἱστιαίας. 

   ΚΕ    

 

ΔΚ; 

        

Α7ε΄:Ἅγ. Παντελεήμων.        ΚΕ        

Α7στ΄: Πάλιουρας.       ΚΜ ΚΕ 

ΛΚΣ 

       

Αζ΄:Καστανιώτισσα.       ΝΕ         

Α7: Ποταμὸς Ξηριᾶς.       ΓΛ        

Περιοχὴ ΠΑΗ΄: Περιοχὴ 

Μηλιῶν-Κρυονερίτη, 

σελ. 28 

              

A7η΄: Μηλιές: ὕψωμα 

Λαυρέντη. 

   ΚΕ ΣΕ ΚΕ ΣΕ  ΣΕ ΟΔ         

Περιοχὴ ΠΑΘ΄: Περιοχὴ 

Ἀσμηνίου - Ἀρτεμισίου – 

Γερακιοῦς, σελ. 29 

               

Α8΄: Πευκί.  

Α8α΄: Πευκί Γκέκα. 

Α8β΄:Πευκί: ύγχρονο 

    

 

 

 

 

ΕΝ 

  

ΚΕ 

ΛΚ ΙΕ 
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Νεκροταφεῖο: Ἱερὸν 

Ἀρτέμιδος Προσηῴας. 

Α8γ΄: Πευκί: Λόφος 

Μουσκάτ. 

 

 

ΚΕ ΛΚ 

ΑΝΑ 

Α9΄:Ἀσμήνιο.  ΚΕ              

Α10΄: Ἀτρεμίσιο: Φωριό 

Α τοῦ Πευκίου. 

               

Α11α΄: Γοῦβες: 

Παλαιόκαστρο. 

 Α11β΄: Γοῦβες: Ὅρμος 

Κατσούμπρι καὶ 

παραλία Πλατανάκι. 

   ΚΕ ΠΛ 

ΟΙΚ; 

  

 

ΚΕ ΣΟ 

         

Περιοχὴ ΠΑΙ΄: Περιοχὴ 

Ἀγριοβότανου- 

Ἑλληνικῶν, σελ. 31 

               

Α12α΄: Ἀρτεμίσιο. 

Α12β΄: Ἑλληνικά: Ἅγ. 

Νικόλαος, (Φερσονήσι) 

καὶ Καστραδάκι: 

Ποσείδιον;. 

Α12γ΄: Περιβολάκια. 

   

ΣΕ ΚΕ 

ΟΦΟΙΚ; 

ΥΡ; 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΚΕ 

 

 

 

 

ΟΙ ΚΕ 

 

 

 

 

ΟΙ ΚΕ 

ΤΘ         

Περιοχὴ ΠΑΙΑ΄: Περιοχὴ 

Βασιλικῶν, σελ. 33 

               

Α13α΄: Βασιλικά: Όρμος 

Χαροπούλι. 

Α6στ1΄Α12γ΄: 

Περιβολάκια: Α13β΄: 

Βασιλικά. 

Παλαιόκαστρο: 

Ποσείδιον. 

    

 

ΚΕ ΣΟ 

ΑΜ 

  ΚΕ 

(ΑΡΦ. 

ΝΑΤΑ

ΓΙΟ;) 

        

ΕΠΟΦΕ ΠΓ 5 ΓΕ 7 ΑΡ 9 ΚΛ 23 ΕΛ 19 ΡΨ 17 ΑΦ 18 

ΕΠΙΠλ. 

         

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄: ΜΕΙΖΨΝ 

ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΒ΄: Περιοχὴ 

Ἁγίας Ἄννας-Κηρίνθου-

Μαντουδίου-

Προκοπίου-Λίμνης-

Ροβιῶν, σελ. 34 

                

Περιοχὴ ΠΒΑ΄: Περιοχὴ 

Ροβιῶν, σελ. 34 

                

ΕΠΟΦΕ ΠΓ ΓΕ ΑΡ ΚΛ ΕΛ ΡΨ ΑΦΡ         

ΘΕΕΙ- 

ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ-

ΣΑΤΣΙΗ 

               

Β1΄: Ροβιές: σύγχρονο                
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χωριὸ καὶ λεκάνη. 

Β1α΄: Ροβιές, σύγχρονο 

χωριό, σελ. 

   ΚΕ ΚΕ ΑΤ  ΓΛ ΣΟ         

Β1β΄: Ροβιές: Ἀράκλη.     ΚΕ ΣΟ 

ΚΜ 

          

Β1γ΄: Ροβιές: Πρὸς 

Παλαιοχώριον. 

Β1δ΄Ι: Ροβιές: 

Παλαιοχώριον. 

Β1δΙΙ΄: Ροβιὲς: 

Παλαιοχώριον. 

Β1ε΄: Θέσις ΒΔ τοῦ 

Παλαιοχωρίου. 

    

 

ΚΕ 

ΚΕ 

 

ΚΕ 

  

 

ΚΕ 

ΚΕ 

 

ΚΕ 

ΚΕ         

Β1στ΄: Θέση ΝΑ τῶν 

Ροβιῶν. 

    ΚΕ ΣΟ 

ΟΙΚ;   

          

Β1ζ΄: Ροβιές: Ἅγ. Ἠλίας.     ΚΕ ΙΕ  ΣΑ ΛΣΑ 

ΛΚ 

ΑΜ ΣΟ 

        

Περιοχὴ ΠΒΒ΄: Περιοχὴ 

Λίμνης, σελ. 36 

               

Β2: Λίμνη. 

Β2α΄: Λίμνη: Φρόνια.   

 

Β2β΄: Λίμνη: Καστριά: 

Ἐλύμνιον. 

Β2γ΄: Λίμνη: ταυρός ἥ 

τενούρα. 

Β2δ΄: Λίμνη: Παναγιά. 

Β2ε΄: Λίμνη: Ἅγ. 

Γεώργιος. 

Β2στ΄: Λίμνη: 

κεπαστή. 

Β2ζ΄: Λίμνη: Ζωοδόχος 

Πηγή. 

Β2΄: Λίμνη: Μονὴ Ἁγ. 

Νικολάου Γαλατάκη: 

Ἱερὸν Ποσειδῶνος 

Αἰγαίου.   

Β2θ΄: Λίμνη: Κανδήλιον 

ὄρος, θέσις Φορτοκόπι.   

 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

ΚΕ 

ΕΤ 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

ΚΕ ΚΜ 

ΚΕ 

 

 

 

ΚΕ 

 

ΝΟ 

 

ΚΜ ΛΚ 

ΚΕ 

ΟΙΚ;  

 

 

 

 

ΛΟ ΕΤ 

 

 

ΚΕ 

 

 

ΚΕ ΚΜ 

ΚΕ 

 

ΛΟΤ 

 

 

 

 

ΚΜ ΣΟ 

ΚΕ 

 

 

 

Ε ΝΕ; 

 

 

ΑΜ  

        

Περιοχὴ ΠΒΓ΄: Περιοχὴ 

Παππάδων-Κοτσικιᾶς, 

σελ. 40 

               

Β3: Παραλία Κοτσικιάς.    ΚΕ ΣΟ 

ΚΜ ΥΡ; 

           



 291 

Περιοχὴ ΠΒΔ΄: 

Κερασιᾶς-Ἀμελάντων, 

σελ. 41 

               

Περιοχὴ ΠΒΕ΄: 

Κουρκουλιῶν-Κεχριῶν-

Δάφνης, σελ. 41 

               

Β7α΄: Δάφνη 

(Μαντανικά): Κάστρο. 

 

Β7β΄: Δάφνη: 

τεφανιού.   

ΚΕ 

 

 

ΕΤ 

ΚΕ  ΚΕ ΣΑ 

ΣΕ 

ΣΕ 

ΟΦΟΙΚ; 

ΚΕ ΣΟ 

ΚΜ ΛΚ 

  Ε         

Περιοχὴ ΠΒΣ΄: Περιοχὴ 

Ἁγ. Ἄννας-τροφιλιᾶς-

παθαρίου, σελ. 41 

               

Β4β΄: Ἁγία Ἄννα: 

Σαμπούρι: Τρύχας;. 

Β4γ΄:Ἁγία Ἄννα: 

Παλαιόβρυση 

. 

      ΣΕ  

 

ΕΝ 

        

Β6α΄: τροφιλιά, σελ. 

 

 

Β6β΄: τροφιλιά: 

Παλαιοχώρι. 

   ΣΕ ΛΚ 

ΚΕ 

ΟΦΟΙΚ; 

ΥΡ; 

ΚΕ 

 ΚΕ ΣΕ         

Περιοχὴ ΠΒΖ΄: Περιοχὴ 

Ἁγ. Βασιλείου-Ἀγκάλης-

Ζωοδόχου Πηγῆς, σελ. 42 

       

Β4α΄: Ἁγία Ἄννα: Ἅγ. 

Βασίλειος: Τρύχα. 

   ΟΦΟΙΚ 

ΣΕ ΚΕ 

ΛΚ 

  ΕΡΓΜ 

Περιοχὴ ΠΒΗ΄: Περιοχὴ 

Κηρίνθου-Μαντουδίου, 

σελ. 43 

       

Β5α΄: Κήρινθος: Κρύα 

Βρύση ἥ Πελέκι: 

Κήρινθος.   

Β5β΄: Κήρινθος: Καστρί. 

 

 

Β5γ΄: Ἅγ. Ἠλίας.   

ΚΕ 

 

ΚΕ  

ΚΕ ΟΙΚ 

 

ΚΕ ΛΚ 

ΚΕ 

 

ΚΕ 

 

 

ΚΕ 

ΚΕ 

ΕΝΕ 

 

ΚΕ ΛΚ 

ΣΕ 

ΟΦΟΙΚ 

ΚΕ 

ΚΕ; ΣΑ; 

 

ΚΕ ΛΚ 

Ε 

ΟΙΚ 

 

 

 

 

 

ΚΕ 

ΚΕ ΔΚ 

ΑΤ  

ΛΚ 

ΕΝΕΑ 

ΕΡΓΜ 

Β8: Μαντούδι: Πελέκι.    ΚΕ     ΕΝ 

Περιοχὴ ΠΒΘ΄: Κηρέως-

Καλυβίων, σελ. 45 

        

Περιοχὴ ΠΒΙ΄: Περιοχὴ         
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Προκοπίου, σελ. 46 

B9’: Προκόπιο. 

B9α’: Προκόπιο: Κάστρο 

ἥ Καστρί. 

B9β’: Προκόπιο: 

Δαφνοῦσα. 

 

 

   

ΚΕ ΣΟ 

ΓΛ ΛΚ 

ΟΙΚ; 

ΚΕ 

 

ΚΕ ΝΟ 

ΚΜ 

ΟΙΚ; 

 

ΚΕ ΟΙ 

 

 

 

Περιοχὴ ΠΒΙΑ΄: Περιοχὴ 

Πηλίου, σελ 47. 

        

Β10α΄: Πήλι (Πήλιον): 

Καστρὶ καὶ 

Μεσοκοτρώνι: 

Διάκριοι(;). 

Β10β΄: Πήλι: 

Ἐρειπωμένη μονή 

. 

Β10: Ἀδιευκρίνιστα. 

    

ΟΦ ΚΕ 

 

 

ΚΕ 

 

ΟΦ ΚΕ 

  

 

 

 

 

 

ΟΠΛ 

 

Περιοχὴ ΠΒΙΒ΄: Περιοχὴ 

Βλαχιᾶς, σελ. 47 

        

Β 11: Βλαχιά: Καστρί. 

Β 11: Βλαχιά: Πηγάδια.  

   ΚΕ ΛΚ 

ΚΕ; 

    

ΕΠΟΦΕ ΠΓ 5 ΓΕ 5 ΑΡ 4 ΚΛ 25 ΕΛ 8 ΡΨ 11 ΑΦΡ 7 

ΕΠΙΠ

Λ. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄: ΜΕΙΖΨΝ 

ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΓ΄: Περιοχὴ 

Ἁγίας οφίας-Λάμαρης-

Μετοχίου Δίρφυος, σελ.47 

       

ΕΠΟΦΕ ΠΓ ΓΕ ΑΡ ΚΛ ΕΛ ΡΨ ΑΦΡ 

ΘΕΕΙ- 

ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ-

ΣΑΤΣΙΗ 

       

ΠΓΑ΄: Περιοχὴ Ἁγίας 

οφίας:, σελ. 47 

       

Γ1: Ἁγία οφία.     ΑΜ   

ΠΓΒ΄: Περιοχὴ 

Ἀγριοσυκέας –

Γλυφάδας - Ἁγίας 

Εἰρήνης, σελ. 48 

       

ΠΓΓ΄: Περιοχὴ Λάμαρης 

– τροπώνων, σελ. 48 

       

Γ2: Λάμαρη: Καστρί.      ΛΚ ΔΚ 

ΝΑ; 

 

ΠΓΔ΄: Περιοχὴ 

Μετοχίου, σελ. 49 

        

Γ3: Μετόχιον Δίρφυος.   ΓΛ ΟΦ ΟΦ  ΥΡ ΓΛ  
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ΟΙΚ; ΟΙΚ; ΑΜ 

ΕΠΟΦΕ ΠΓ 0 ΓΕ 0 ΑΡ 1 ΚΛ 1 ΕΛ 2 ΡΨ 1 ΑΦΡ 0  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄: ΜΕΙΖΨΝ 

ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΔ΄: Περιοχὴ 

Πολιτικῶν - Χαχνῶν - 

Σριάδας - Ν. Ἀρτάκης - 

Φαλκίδας - Βασιλικοῦ - 

Ἐρέτριας - Ἀμαρύνθου, 

σελ. 50 

        

ΕΠΟΦΕ ΠΓ ΓΕ ΑΡ ΚΛ ΕΛ ΡΨ ΑΦΡ  

ΘΕΕΙ- 

ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ-

ΣΑΤΣΙΗ 

        

Περιοχὴ ΠΔΑ΄: 

Περιοχὴ Πολιτικῶν, 

σελ. 50 

        

Δ1α΄: Πολιτικά: 

Λατομεῖον. 

Δ1β΄: Πολιτικά: Μνῆμα. 

 

Δ1γ΄: Πολιτικά: 

Καύκαλα.  

Δ1δ΄: Πολιτικά: 

Βρυσάκια. 

Δ1ε΄: Πολιτικά: :  Ν τοῦ 

λόφου τῶν Βρυσακίων. 

Δ1στ΄: Πολιτικά: 

Μπότσκα. 

Δ1: Πολιτικά: 

Ἀδιευκρίνιστα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ; 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ; 

 

ΚΕ ΣΑ 

ΟΙΚ 

ΚΕ 

ΕΝΕ 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

 

ΓΛ; 

ΟΙΚ 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

 

ΓΛ 

Λ 

 

 

 

 

ΛΚ 

 

 

ΕΝ 

 

Περιοχὴ ΠΔΒ΄: Περιοχὴ 

Καστέλλας - Χαχνῶν – 

Μακρυμάλλης - Νέας 

Ἀρτάκης, σελ. 52 

        

Δ2: Μακρυμάλλη. 

 

Δ2α΄: Μακρυμάλλη: 

Νεράκι. 

  ΟΙΚ ΚΕ  ΚΕ 

ΕΝΕ 

ΟΙΚ 

ΕΝΕ 

ΝΕ; 

ΟΙΚ; 

ΝΟ ΣΟ 

ΣΑ 

ΝΟ  

ΑΤ 

 

Δ3: Χαχνά. 

Δ3α΄: Χαχνά: Κόκκινο 

Λιθάρι. 

Δ3β΄: Χαχνά: Μουριά 

(Μπαϊρὰμ Ἀγᾶ). 

Δ3γ΄: Χαχνά: Σοῦ 

τέφανου τὸ μαντρί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑ ΟΙΚ 

 

 

ΛΚ ΚΕ 

ΣΑ ΑΜ 

 

 

ΣΑ ΟΙΚ 

ΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΤ 
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Δ3δ΄: Χαχνά: Ἅγ. 

Ἠλίας. 

Δ3ε΄: Χαχνά: Γλύφα. 

 

 

Δ3στ΄: Χαχνά: Ἁγία 

Παρασκευή: Ἁρπάγιον; 

Ἄργυρα; 

Δ3ζ΄: Χαχνά: 

Κουλουριάδα. 

Δ3: Χαχνά: 

Ἀδιευκρίνιστα. 

ΚΕ 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ 

ΚΕ 

ΚΕ 

 

ΚΕ 

 

 

 

ΣΑ 

ΟΙΚ; 

ΚΕ 

ΚΕ ΣΟ 

ΣΕ; 

ΚΕ ΣΑ 

 

 

 

ΚΕ ΚΜ 

ΣΟ ΣΑ 

 

ΚΜ 

ΛΚΣ 

ΕΝΕΑ 

Χ 

 

 

 

ΣΑ ΟΙΚ 

 

 

 

 

 

 

ΓΛ 

Περιοχὴ ΠΔΓ΄:  Περιοχὴ 

Σριάδας - Μακρυκάπας 

– Πάλιουρα, σελ. 55 

        

Δ4: Σριάδα. 

Δ4α΄: Σριάδα: Ἐνετικός 

πύργος. 

Δ4β΄: Σριάδα: 

Βυζαντινός ναός. 

Δ4γ΄: Σριάδα: Υηγές. 

Δ4δ΄: Σριάδα: πήλαιον 

Κούρου. 

Δ4ε΄: Σριάδα: Ἁγ. 

Καλλιόπη. 

Δ4: Σριάδα: 

Ἀδιευκρίνιστα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ 

  

ΚΕ ΤΒ 

 

 

 

ΚΕ 

ΟΙΚ; 

 

 

 

ΣΑ ΚΕ 

 

 

 

 

 

 

ΑΜ ΚΕ 

 

 

 

 

 

ΚΕ 

ΟΙΚ; 

 

 

 

ΑΜ 

ΕΝΕ 

ΣΑ 

ΒΨ ΙΕ; 

 

 

ΓΛ 

 

Δ5: Πάλιουρας: 

Παλιοχώρι.  

     ΚΕ ΚΜ   

Περιοχὴ ΠΔΔ΄: Περιοχὴ 

Καθενῶν - Ἀμφιθέας - 

Ἄνω καὶ Κάτω τενῆς – 

Πούρνου – Πισσώνα, 

σελ. 57 

       

Δ6: Λούτσα.     ΑΓΣ ΙΕ;   

Δ7: Καθενοί: Μεγάλα 

Λιβάδια ή Καμίνια. 

      ΤΥ 

Δ8: τενή Δίρφυος. 

Δ8α΄: τενή Δίρφυος: 

Ἁγιούς. 

      ΔΚ ΙΕ; 

Δ9: Καμπιά.       ΣΟ 

Δ10: Μαυρόπουλο: 

Διακρία; 

      ΚΕ 

ΚΜ 

Δ11:Μίστρος. 

Δ11α΄: Μίστρος: 

    

 

 

 

 

ΝΕ 
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σύγχρονο χωριό. 

Δ11β΄: Μίστρος: 

Δρακοσπηλιά. 

Δ11γ΄: Μίστρος. 

 

ΚΕ ΑΓΣ 

ΙΕ 

 

ΚΕ ΑΓΣ 

ΙΕ 

 

 

 

ΣΑ ΓΛ 

 

 

 

ΑΣΟ 

Δ12: Ἀμφιθέα.   ΣΑ ΚΕ 

ΟΙΚ; 

    

Δ13: Θεολόγος.  

Δ13α΄: Θεολόγος: 

χωριό. 

Δ13β΄: Θεολόγος: 

Βίδισμα. 

Δ13γ΄: Θεολόγος: 

Γέροντος Σάφος. 

  

ΚΕ 

     

 

ΛΚ 

ΣΑ 

ΚΟ 

Δ14: Καμάριον. 

Δ14α΄: Καμάριον: 

χωριό. 

Δ14β΄: Καμάριον: Θέσις 

Δ του Καμαρίου. 

Δ14γ΄: Καμάριον: 

Ἀργυροῦ. 

  

 

 

 

ΚΕ ΣΑ 

  

ΕΤ; 

  

ΕΤ ΚΕ 

 

 

ΣΑ 

Δ15: Πεισσώνας. 

Δ15α΄: Πεισσώνας: Ἄνω 

Πεισσώνας: Μόστρα. 

Δ11:Μίστρος  

Δ13: Θεολόγος, σελ 

Δ14: Καμάριον. 

Δ15β΄: Πεισσώνας: Ἄνω 

Πεισσώνας: Κοπρισσές. 

Δ15γ΄: Πεισσώνας. 

     

ΕΝΕ 

ΟΙΚ 

 

 

 

ΕΝΕ 

ΚΕΕΡΓ 

  

 

 

ΕΝΕ 

 

ΛΚ 

Δ16: Βατώντας. 

Δ16α΄: Βατώντας: 

Παλαιὲς Υυτίες. 

Δ16β΄: Βατώντας: 

Ἁλωνάκι. 

Δ16γ΄: Βατώντας: 

Πλησίον Νέας 

Ἀρτάκης. 

Δ16: Βατώντας: 

Ἀδιευκρίνιστα. 

    

 

 

ΣΑ ΚΕ 

ΝΕ ΟΙΚ 

  

 

 

 

 

ΛΚ 

 

Ε 

 

 

 

ΣΑ 

ΛΚ 

ΚΕ 

Δ17: Νέα Ἀρτάκη.     ΕΝΕ 

ΟΙΚ; 

 ΕΝΕ 

ΑΜ 

ΝΟ 

Περιοχὴ ΠΔΕ Ι΄: Περιοχὴ 

Φαλκίδος - Νέας 

Λαμψάκου - Μύτικα -  
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Ἁγίου Νικολάου - 

Υύλλων - Βασιλικοῦ - 

Λευκαντίου, σελ. 63 

Δ18: Μάνικα. 

Δ18α΄: Μάνικα. 

Δ18β΄: Μάνικα: υκιά. 

Δ18γ΄: Θέσις Α της 

Μάνικας. 

Δ18δ΄: Μάνικα: 

Γρεμίλα. 

Δ18ε΄: Μάνικα: 

Ἐκκλησία Ζωοδόχου 

Πηγής.  

    

ΚΕ 

ΚΕ 

 

 

ΚΕ  

ΚΕ ΛΚ 

  

Ε ΓΛ 

 

 

 

Ε 

ΒΨ 

Δ19: Δοκός. 

Δ19α΄: Δοκός: Πέι. 

 

Δ19β΄: Δοκός: Ἁγία 

Παρασκευή. 

Δ19γ΄: Δοκός: ουβάλα.  

Δ19δ΄: Περιοχὴ Δοκοῦ: 

Σρεῖς Καμάρες. 

Δ19ε΄: Περιοχὴ Δοκοῦ: 

Δύο Δένδρα. 

Δ19στ1: Περιοχὴ Δοκοῦ: 

τέρνα. 

Δ19στ2: Περιοχὴ Δοκοῦ: 

Ἁγία Ἐλεοῦσα. 

Δ19ζ΄: Περιοχὴ Δοκοῦ: 

Κοπανᾶς. 

Δοκός: Ἀδιευκρίνιστα. 

    

 

 

 

 

 

ΓΛ ΙΕ 

 

 

 

ΛΚ ΚΕ 

ΚΜ 

 

 

ΓΛ ΙΕ 

ΕΝ 

ΟΙΚ 

 

 

 

 

 

ΓΛ Χ 

 

Ε 

 

ΛΚ ΚΕ 

ΚΜ 

ΕΝΕ 

ΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΛ Χ 

 

 

 

 

 

Ε 

 

 

 

ΕΝ  

Ε 

ΕΝ 

ΙΕ 

ΛΘ 

ΑΓΣ 

ΕΝΕ 

 

ΕΝΕ 

ΕΝ 

ΑΘΕ 

 

 

 

 

ΛΚ 

ΑΜ 

Δ20: Ἔξω Παναγίτσα ἥ 

Παναγίτσα. 

ΚΕ ΚΕ  ΣΑ ΝΕ ΚΕ ΣΑ 

ΟΙΚ 

ΚΕ ΣΑ  

Δ21΄: Φαλκίς, σελ. 181 

Δ21α΄: Φαλκίς: Πεδίον 

Βολῆς καὶ Βαθροβούνι. 

 

Δ21β΄: Φαλκίς: Ν. 

Ἀλάτσατα. 

Δ21γ΄: Φαλκίς: 

Βρωμοῦσα (ἥ Σρύπα) 

καὶ Λιανή Ἄμμος. 

Δ21δ΄: Φαλκίς: Ὅρμος 

Υαρμακίδη. 

Δ21ε΄: Φαλκίς: Κακὴ 

Κεφαλὴ - Υανάρι. 

 

 

 

 

 

 

ΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

 

ΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

 

ΣΑ ΚΕ 

 

 

 

 

 

ΚΕ 

 

ΚΕ 

 

 

ΣΑ ΚΕ 

ΟΔ ΝΕ 

ΣΑ ΚΕ 

 

ΕΡΓΜ 

ΚΕ ΛΚ 

Ε ΣΑ 

ΚΕ 

 

 

ΚΕ 

 

 

ΣΑ ΚΕ 

ΝΕ 

ΕΡΓΚ 

ΕΡΓ Ε 

ΑΘΕ 

ΣΕ 

 

 

 

 

ΙΕ; 

ΝΕ; 

ΟΔ 

ΣΟ 

ΑΜ 

 

 

 

 

 

 

ΛΚ 
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Δ21στ΄: Φαλκίς: 

Κουρέντι. 

21ζ΄: Φαλκίς: Νεάπολη.  

Δ21η΄: Φαλκίς: Βροντού. 

Δ21θ΄: Φαλκίς: Λόφος 

Βελῆ-Μπαμπᾶ (ἥ 

Δεξαμενή). 

Δ21ι΄: Φαλκίς: 

Πλάτωμα.  

  

Δ21ια΄: Φαλκίς: Κάστρο. 

 

Δ21ιβ΄: Φαλκίς: 

Πορθμὸς τοῦ Εὐρίπου 

καὶ λόφος τοῦ Καρᾶ-

Μπαμπᾶ. 

Δ21ιδ΄: Φαλκίς: 

Βοῦρκος. 

 

Δ21ιε΄: Φαλκίς: Λόφος 

Μπαταριᾶ. 

Δ21ιστ΄: Φαλκίς: Ἁγία 

Μαρίνα. 

 

Δ21ιζ΄: Φαλκίς: Ἅγ. 

Ἰωάννης. 

 

 

 

Δ21ιη΄: Φαλκίς: Δέλτα.  

 

Δ21ιθ΄: Φαλκίς: 

Πειραϊκὴ- Πατραϊκή, 

Σάγμα Πεζοναυτῶν- 

Πλάτανος. 

Δ21κ΄: Φαλκίς: Γύφτικα.  

 

Δ21κα΄: Φαλκίς: 

Ἐργατικὲς Κατοικίες. 

Δ21κβ΄: Φαλκίς: Ὑψηλὲς 

Καμάρες. 

 

Δ21κγ΄: Φαλκίς: 

Περιοχὴ Γηροκομείου. 

Δ21κδ΄: Φαλκίς: Λόφος 

Καλλιμάνη. 

 

ΣΑ ΚΕ 

ΟΙΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ ΣΑ 

ΝΕ ΟΙ 

 

 

 

 

ΟΙΚ 

ΚΕ ΣΑ 

 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

ΚΕ ΣΑ 

 

ΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ ΣΑ 

ΟΙΚ 

 

ΚΕ ΣΟ 

ΟΙΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ ΣΑ 

ΝΕ ΟΙ 

 

 

 

 

ΟΙΚ ΚΕ 

ΣΑ 

 

 

 

 

ΚΕ ΛΚ 

 

 

ΚΕ ΣΑ 

 

ΚΕ 

 

ΚΕ ΛΚ 

 

 

 

 

ΚΕ 

 

ΚΕ ΣΑ 

ΛΚ ΟΙΚ 

 

 

ΣΑ ΚΕ 

ΚΕ 

 

ΚΕ 

 

 

 

ΑΜ; 

 

 

 

 

ΑΜ; 

 

 

 

 

 

ΚΕ ΓΛ 

 

 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

ΚΕ ΛΚ 

ΑΓΣ 

ΚΕ 

 

ΚΕ ΛΚ 

 

 

 

 

ΚΕ ΣΑ 

 

ΚΕ ΓΛ 

ΑΝΕ 

 

ΣΑ ΚΕ 

ΚΕ ΣΑ 

ΛΚ 

ΚΕ ΣΑ 

 

 

 

ΑΜ; 

 

ΥΡ ΓΕ 

ΟΦ 

 

 

 

 

 

 

ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ ΑΓΣ 

ΚΕ ΛΚ 

ΔΚ ΑΤ 

 

 

 

 

ΚΕ ΛΚ 

ΕΡΓΚ  

 

ΚΕ ΛΚ 

ΔΚ  

ΚΕ ΛΚ 

ΕΡΓ ΙΕ; 

ΚΕ ΟΙ 

ΛΚ ΛΙΕ 

 

 

 

ΚΕ ΛΚ 

 

ΚΕ ΛΚ 

ΙΕ ΑΝΕ 

ΣΑ Ε 

ΚΟ 

ΝΕ ΑΤ 

ΣΕ ΟΦ 

ΚΕ Ε 

ΚΕ 

ΣΑ ΚΕ 

ΚΕ ΛΚ 

 

ΚΕ ΣΑ 

 

ΚΕ ΛΚ 

ΓΛ ΑΤ 

ΣΑ  

ΛΚ ΚΕ 

 

 

 

 

 

 

ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

ΚΟ 

ΑΓΣ 

 

 

ΛΚ ΚΕ 

ΔΚ ΓΛ 

ΑΝΕ 

ΣΑ 

ΑΓΣ 

ΝΟ 

ΚΕ ΟΙ 

ΕΡΓΚ 

ΚΕ ΟΙ 

ΓΛ Ε 

 

ΚΕ ΛΚ 

ΔΚ 

ΚΕ ΟΙ 

ΛΚ ΕΡΓ 

ΑΤ 

ΚΕ ΟΙ 

ΛΚ ΛΙΕ 

ΕΝ 

ΑΝ 

 

 

ΚΕ ΣΑ 

 

 

ΛΚ ΚΕ 

 

 

 

ΚΕ ΛΚ 

 

 

 

ΛΚ ΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ ΛΚ 

ΟΙ  

 

ΕΡΓ ΣΑ  

 

 

ΚΕ ΣΑ  

 

ΚΕ ΛΚ 

ΕΡΓΚ 

ΣΑ 

 

ΚΕ ΛΚ 

ΕΡΓ 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ ΛΚ 

ΣΑ 

ΚΕ 

ΑΘΕ 

ΓΛ ΣΑ 

 

Ε 

 

ΣΑ 

 

ΟΔ 

ΑΤ 

ΑΑ 

 

 

ΑΜ 

Ε 

Χ  

ΣΑ 

ΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΜ ΙΕ 

ΑΝΕ 

 

ΛΚ 

 

 

 

ΙΕ 

 

 

ΚΕ 

 

ΔΚ 
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Δ21κε΄: Φαλκίς: 

Περιοχὴ Ἁγ. τεφάνου, 

Ἀρέθουσας, 

Ἐργοστασίου Δάριγκ. 

 

Δ21κστ΄: Φαλκίς: 

Βαθροβούνι 

. 

Δ21κζ΄: Φαλκίς: Σροχός, 

Βάλτος (Ἕλος), 

Μακρυχώραφο. 

 

Δ21κη΄: Φαλκίς: 

Φιλιομόδιο ἥ Νησὶ τοῦ 

Πασσᾶ ἥ Σσιρικάκη. 

Δ21:Φαλκίς: 

Ἀδιευκρίνιστα. 

ΚΕ ΒΨ 

ΙΕ; ΣΑ 

ΝΕ 

 

ΚΕ ΑΜ 

ΚΕ ΛΚ 

ΣΑ ΝΕ 

 

 

 

 

ΣΑ ΝΕ 

 

 

ΚΕ ΑΜ 

ΙΕ;  

 

 

 

 

ΣΑ ΝΕ 

 

 

ΚΕ 

 

ΑΜ 

ΛΚ 

 

 

 

 

 

 

ΕΝ 

Χ 

ΚΕ 

ΑΓΣ 

ΝΟ 

 

 

Δ22: Νέα Λάμψακος. ΚΕ ΚΕ ΣΑ ΚΕ ΣΑ 

ΙΕ; 

ΟΙΚ; 

ΑΓΣ 

ΚΕ ΣΑ 

ΓΛ ΑΓΣ 

ΙΕ ΟΙΚ 

ΚΕ ΣΑ 

ΝΕ 

ΟΙΚ 

ΚΕ  

Δ23: Μύτικας. 

Δ23α΄: Μύτικας: Ἅγιος 

Ἰωάννης. 

Δ23β΄: Μύτικας: Δύο 

Δέντρα. 

Δ24: Μύτικας: 

Καρατσόλια. 

    

 

 

Ε 

 

 

 

 

Ε ΝΕ 

ΟΙΚ 

 

 

 

ΒΨ ΙΕ; 

ΓΛ Ε 

ΔΚ 

ΣΑ 

ΑΜ 

Ε 

Δ25: Ἅγ. Νικόλαος-

Μπούρτζι. 

     ΑΜ ΛΚ 

ΓΛ 

 

Δ26: Βασιλικό: περιοχή. 

Δ26α΄: Βασιλικό: 

σύγχρονη κωμόπολη. 

 

Δ26β΄: Βασιλικό: 

Ἐργοστάσιο έλμαν.  

Δ26γ΄: Βασιλικό: Ἅγ. 

Κωνσταντῖνος. 

Δ26δ΄: Βασιλικό: 

Ἐργοστάσιο ΒΤΕΚΑ. 

Δ26ε΄: Βασιλικό: 

ουβάλα. 

 

Δ26: Βασιλικό: Μύλοι. 

 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

 

ΕΝΕ 

 

ΚΕ 

 

ΚΕ Ε 

ΑΓΣ 

ΟΙΚ ΝΕ 

ΕΝΕ 

ΝΕ 

 

ΟΦ ΚΕ 

ΛΚ 

 

 

 

 

ΚΕ ΛΚ 

ΕΝΕ 

 

ΓΛ 

 

ΑΜ 

 

 

ΑΜ 

 

 

 

 

 

ΣΑ ΚΕ 

ΚΟ 

ΚΕ 
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Δ27: Υύλλα: περιοχή. 

Δ27α΄: Υύλλα. 

Δ27β΄: Υύλλ: Ἐκκλησία 

τῆς Παναγίας. 

Δ27γ΄: Υύλλα: Μονὴ 

Ἁγ. Γεωργίου ΑΡΜΑ. 

Δ27δ΄: Υύλλα: Βρυσάρα. 

Δ27ε΄: Υύλλα: 

Ἀργυροῦ,. 

Δ27στ΄: Υύλλα: 

Κομματάκια. 

Δ27ζ΄: Υύλλα: Νιχώρι. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚ 

ΕΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ ΟΙ 

ΟΙΚ 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΕ 

 

ΚΕ ΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ ΣΑ 

 

ΑΜ 

 

ΕΝΕ 

 

ΑΜ 

ΛΚ; 

ΕΝΕ 

ΑΜ ΙΕ 

 

ΑΜ 

Δ27: Υύλλα: Βράχος.  ΤΓΕ:ΚΕ 

ΥΟΦΘ 

 

ΤΑΡ:Κ

Ε ΣΕ 

ΥΟΦΘ 

    

Δ28΄: Λευκαντί, σελ. 259  

Δ28α΄: Λευκαντί: 

Νεκροταφεῑο κτήματος 

κουμπρῆ. 

 

ΠΓΑ: 

ΚΕ ΣΑ 

ΠΓΕ: 

ΚΕ ΣΑ 

  

 

 

 

  

ΜΓΕ: 

ΚΕ ΣΑ 

ΠΓΒ: 

ΚΕ ΣΑ 

ΤΓΕ: 

ΚΕ ΣΑ 

Δ28β΄: Λευκαντί: 

Νεκροταφεῖο Παλαιῶν 

Περιβολίων. 

 

ΠΓΑ:  

 

ΠΓΕ: 

ΚΕ ΣΑ 

     

ΜΓΕ:  

ΠΓΒ: 

ΚΕ ΣΑ 

ΤΓΕ:  

Δ28γ΄: Λευκαντί: 

Σούμπα. 

 

ΠΓΑ:  

 

ΠΓΕ: 

ΚΕ ΝΕ 

ΚΟ 

ΟΠΛ 

     

ΠΓΒ: 

ΚΕ 

ΛΚ 

ΝΕ 

ΚΟ 

ΟΠΛ 

ΜΓΕ: 

ΤΓΕ: 

 

Δ28δ΄: Λευκαντί: 

Οἰκισμὸς Ξηροπόλεως.  

ΠΓΑ: 

ΚΕ ΟΙ 

ΟΙΚ 

 

ΠΓΕ: 

ΚΕ ΟΙΚ 

     

ΜΓΕ: 

ΚΕ ΟΙΚ 

ΠΓΒ: 

ΚΕ 

ΟΙΚ 

ΤΓΕ: ΟΙ 

ΟΙΚ 

Δ28ε΄: Λευκαντί: Κοντὰ      ΚΕ ΣΑ  
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κουμπρῆ.  

Δ28στ΄: Λευκαντί: 

Κοντὰ στὴν Σούμπα. 

     ΚΕ ΣΑ 

 

 

Δ28ζ΄: Λευκαντί: 

Πύργος. 

ΚΕ ΚΕ      

Δ28η΄: Λευκαντί: 

Μύλοι. 

      ΕΝΕ 

Δ28θ΄:Λευκαντί:  

Ἀπροσδιόριστς. 

   ΓΛ; ΓΛ;   

Δ29: Λινοβρόχι.    ΓΛ ΣΑ; ΓΛ ΣΑ; ΛΚ ΚΕ  

ΕΠΟΦΕ ΤΝΟΛΟ 

ΠΔΙΙ΄ 

ΠΓ 9 ΓΕ 14 ΑΡ 8 ΚΛ 30 ΕΛ 34 ΡΨ 23 ΑΦΡ 

25 

ΕΠΙΠ

Λ. 

Περιοχὴ ΠΔΕ ΙΙ΄: 

Περιοχὴ Μαλακώντα, 

Ἐρετρίας, Ἀμαρύνθου, 

Γυμνοῦ, σελ. 142 

       

Δ30: Ἁγ. Ἀνδρέας.      ΚΕ ΣΑ 

ΟΙΚ 

ΚΕ  ΚΕ ΕΤ 

Δ31: Μαλακώντας. 

Δ31α΄: Μαλακώντας. 

Δ31β΄: Μαλακώντας: 

Καμάρα. 

Δ31γ΄: Μαλακώντας: 

Μύλοι. 

 

Δ31δ΄: Μαλακώντας: 

Πλακάκια. 

Δ31ε΄: Μαλακώντας: 

Παλιοχώριον. 

Δ31στ΄: Μαλακώντας: 

κληρό. 

Δ31: Μεταξὺ 

Μαλακώντα καὶ 

Ἐρετρίας: Φαλάσματα. 

 

 

ΚΕ 

 

ΚΕ 

 

 

 

ΚΕ ΣΑ 

ΝΕ 

ΟΙΚ; 

 

ΟΙΚ 

ΛΚ ΣΑ  

ΚΕ 

ΚΕ 

 

 

 

ΚΕ ΛΚ 

ΟΙΚ 

ΛΚ ΚΕ 

ΣΑ ΝΕ 

ΚΕ  

 

ΚΕ ΟΙ 

ΣΑ ΝΕ  

ΚΕ ΛΚ 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ ΣΑ 

ΝΕ 

 

 

 

Α 

ΟΔ ΛΚ 

 

ΣΑ 

 

 

 

 

 

ΝΕ 

 

Α 

 

ΟΔ 

ΛΚ 

ΕΠΟΦΕ 

Δ32: Ἐρέτρια, σελ. 313 

ΠΓ ΓΕ ΑΡ ΚΛ ΕΛ ΡΨ ΑΦ  

Δ32: Ἐρέτρια, σελ. 

Λιμένας, Δυτικὴ Πύλη, 

τεῖχος καὶ ἀκρόπολη.  

 

  ΠΑΡ: ΠΚΛ: 

ΣΕ 

ΠΕΛ: 

ΣΕ ΛΙ 

   

ΜΑΡ &  

ΤΑΡ: 

ΣΕ 

ΜΚΛ: 

ΣΕ ΛΙ 

ΤΚΛ: 

ΣΕ 

ΤΕΛ: 

ΣΕ 
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Ὁδοί. 

 

  ΟΔ ΟΔ ΟΔ ΟΔ ΟΔ  

Ἡρο καὶ Ἀνάκτορο Ι,. 

 

 ΠΓΕ: ΠΑΡ: 

ΙΕ ΚΕ 

ΛΚ 

ΠΚΛ: ΠΕΛ: 

ΟΙ ΚΕ 

   

ΜΓΕ: ΜΑΡ 

&  

ΤΑΡ: 

ΙΕ ΚΕ 

ΛΚ 

ΜΚΛ: 

ΛΚ 

ΤΓΕ: 

ΝΕ ΚΕ 

ΟΠΛ 

ΚΟ 

ΤΚΛ: 

ΟΙ ΚΕ 

ΤΕΛ: 

ΟΙ ΚΕ 

Ἀνάκτορο ΙΙ. 

 

   ΤΚΛ: 

ΟΙ ΚΕ 

ΠΕΛ: 

ΟΙ ΚΕ 

   

ΤΕΛ: 

Ἱερὸ Ἐνυαλίου. 

 

   ΠΚΛ: ΠΕΛ: 

ΙΕ ΚΕ 

   

ΜΚΛ: 

ΙΕ ΝΑ 

ΠΒ ΚΕ 

ΕΝ 

ΤΕΛ: ΙΕ 

ΚΕ 

ΤΚΛ: 

ΙΕ ΚΕ 

Οἰκίες πλησίον 

Ἀνακτόρων Ι καὶ ΙΙ. 

   ΤΚΛ: 

ΟΙ ΚΕ 

ΠΕΛ: 

ΟΙ ΚΕ  

   

ΤΕΛ: 

Ἱερὸ Διονύσου καὶ 

Θέατρο. 

   ΠΚΛ: 

ΙΕ ΚΕ 

ΠΕΛ: 

ΙΕ ΔΚ 

ΚΕ 

 

   

ΜΚΛ:Λ

Κ 

ΤΚΛ: 

ΔΚ  

ΤΕΛ: ΙΕ 

ΔΚ ΚΕ 

Ἄνω Γυμνάσιο. 

 

   ΤΚΛ: 

ΔΚ ΚΕ 

ΠΕΛ: 

ΔΚ ΚΕ 

   

ΤΕΛ: 

ΔΚ ΚΕ 

τάδιο.           ;  ΠΕΛ:     

; 

   

ΤΕΛ: 

ΑΜ 

ΕΝ 

Χ 

Θεσμοφόριο. 

 

    ΠΕΛ: 

ΚΕ ΙΕ 

ΑΓΣ 

   

ΤΕΛ: 



 302 

ΚΕ ΙΕ 

Ἱερὸ Α΄. 

 

  ΠΑΡ:  ΠΕΛ: 

ΚΕ ΙΕ 

ΑΓΣ 

   

ΜΑΡ & 

ΤΑΡ: 

ΙΕ ΚΕ 

ΛΚ ΝΑ 

ΑΓΣ 

ΤΕΛ: 

Ἱερὸ Ἀθηνᾶς καὶ 

πλάτωμα ἐπὶ τῆς 

κορυφῆς τῆς 

ἀκροπόλεως. 

  ΠΑΡ: 

ΚΕ ΙΕ 

 ΠΕΛ: 

ΙΕ ΚΕ 

   

ΜΑΡ & 

ΤΑΡ: 

ΙΕ ΚΕ 

ΛΚ ΝΑ 

ΓΛ ΑΓΣ 

ΤΕΛ: 

Δεξαμενή. 

 

    ΠΕΛ: ΕΤ   

ΤΕΛ: 

ΛΚΣ 

ΕΡΓ 

εβαστεῖο, ἱερὸ τοῦ 

Αὐγούστου καὶ τῆς 

Ῥώμης. 

 

 ΛΚ ΚΕ   ΠΕΛ: 

ΕΡΓ 

ΠΡΨ: 

ΙΕ ΝΟ 

ΒΨ ΓΛ 

ΚΕ 

  

ΤΕΛ: 

ΕΡΓ 

Οἰκία μὲ τὰ μωσαϊκά.     ΤΚΛ: 

ΟΙ ΚΕ 

ΠΕΛ:ΟΙ 

ΚΕ 

ΠΡΨ: 

ΕΡΓ 

  

ΤΕΛ: 

ΣΑ ΠΒ 

Ἀνασκαφὴ Θέμελη καὶ 

συνέχειά του οἰκ. πρὸς 

Ν. 

ΠΓΑ: - 

ΠΓΒ: 

ΣΑ ΚΕ 

ΠΓΕ: 

ΚΕ 

ΠΑΡ: ΠΚΛ: ΠΕΛ:ΙΕ 

ΚΕ ΛΚ 

ΟΔ 

ΔΚ ΛΚ 

ΠΒ ΙΕ 

ΚΕ 

ΣΑ 

  

ΜΓΕ: 

ΚΕ ΛΚ 

ΜΑΡ &  

ΤΑΡ: 

ΚΕ ΑΜ 

ΛΚ 

ΙΕ ΚΕ 

ΜΚΛ: 

ΤΓΕ:ΑΣ

Ο 

(ΟΦ;)Κ

Ε ΛΚ 

ΕΡΓΦ 

ΤΚΛ: 

ΚΕ ΛΚ 

ΟΔ 

ΤΕΛ: 

ΛΚ ΚΕ 

Ἱερὸ Δαφνηφόρου 

Ἀπόλλωνος. 

 

ΠΓΑ: - 

ΠΓΒ: 

ΚΕ; 

ΠΓΕ: 

ΣΑ ΚΕ 

ΠΑΡ: 

ΚΕ ΙΕ 

ΝΑ 

ΠΚΛ:  ΠΕΛ:ΙΕ 

ΚΕ Χ 

ΕΝ 

ΕΡΓΚ 

ΙΕ ΚΕ   

ΜΓΕ: 

ΚΕ ΒΨ 

ΙΕ ΛΚ 

ΜΑΡ &  

ΤΑΡ: 

ΚΕ ΙΕ 

ΝΑ ΛΚ 

ΓΛ 

ΜΚΛ: 

ΙΕ ΚΕ 

ΓΛ 

ΤΓΕ: 

ΚΕ ΒΨ 

ΤΚΛ: 

ΙΕ ΚΕ 

ΤΕΛ: ΙΕ 

ΚΕ Χ 
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ΝΑ ΙΕ 

ΛΚ 

ΕΡΓΜ 

Χ 

ΕΝ 

ΕΝ 

Ἱερὸ Β ἱεροῦ 

Δαφνηφόρου 

Ἀπόλλωνος (βόρειος 

χῶρος θυσιῶν). 

 

 ΠΓΕ: ΠΑΡ: 

 

ΠΚΛ: 

ΣΑ 

    

ΜΓΕ: ΜΑΡ &  

ΤΑΡ: 

ΚΕ ΙΕ 

ΛΚ 

ΜΚΛ: 

ΙΕ ΝΑ 

ΓΛ ΚΕ  

ΤΓΕ: 

ΚΕ ΒΨ 

ΙΕ ΛΚΣ 

ΙΕ ΝΑ 

ΓΛ ΚΕ 

Χ 

ΕΝ 

Δημόσια κρήνη. 

 

  ΛΚ ΚΕ ΤΚΛ: 

ΔΚ ΚΕ 

ΠΕΛ: 

ΔΚ 

   

ΤΕΛ: 

Ἀγορὰ καὶ Θόλος. 

 

 

  ΛΚ ΚΕ ΠΚΛ: ΠΕΛ:Δ

Κ ΓΛ 

ΑΓΣ ΙΕ 

   

ΜΚΛ:Δ

Κ ΙΕ 

ΑΓΣ 

ΝΟ 

ΤΕΛ: 

ΔΚ ΚΕ 

ΤΚΛ: 

ΔΚ ΚΕ 

Λουτρὰ παρὰ τὸν 

λιμένα. 

 

    ΠΕΛ: 

ΛΟΤ 

ΚΕ 

   

ΤΕΛ: 

ΛΟΤ 

ΚΕ 

Γεωμετρικὲς οἰκίες 

παρὰ τὸν λιμένα. 

 ΠΓΕ:  ΠΚΛ:     

ΜΓΕ:Κ

Ε ΟΙ 

ΟΙΚ 

ΜΚΛ:Κ

Ε ΛΚ 

ΝΟ 

ΤΓΕ: 

ΚΕ ΟΙ 

ΟΙΚ 

ΤΚΛ: 

Ἱερὸ Ἴσιδος καὶ 

αἰγυπτίων Θεῶν. 

 

    ΠΕΛ: 

ΙΕ ΝΑ 

ΚΕ 

   

ΤΕΛ: 

Κάτω Γυμνάσιο. 

 

   ΠΚΛ: 

ΔΚ ΚΕ 

ΠΕΛ: 

ΔΚ ΚΕ 

   

ΜΚΛ: 

ΤΚΛ: ΤΕΛ: 
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ΔΚ ΚΕ ΔΚ ΚΕ 

Οἰκίες καὶ ἐργαστήρια.   ΠΓΕ: ΠΑΡ: 

ΚΕ 

ΠΚΛ:Κ

Ε  

ΠΕΛ: 

ΟΙ ΚΕ 

ΕΡΓ 

ΠΡΨ: 

ΟΙ ΚΕ 

ΕΡΓ  

  

ΜΓΕ: ΜΑΡ: 

ΚΕ ΟΙ 

ΛΚ 

ΜΚΛ: 

ΟΙ ΚΕ 

ΛΚ 

ΤΓΕ: ΟΙ 

ΛΚ ΚΕ 

ΕΡΓΦ 

ΤΑΡ:Κ

Ε ΟΙ 

ΛΚ 

ΤΚΛ: 

ΟΙ ΚΕ 

ΛΚ 

ΤΕΛ: 

ΟΙ ΚΕ 

ΕΡΓ 

ΝΔ Νεκρόπολη. 

 

 ΠΓΕ: ΠΑΡ: 

ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

ΠΚΛ: 

ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

    

ΜΓΕ: ΜΑΡ &  

ΤΑΡ: 

ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

ΜΚΛ: 

ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

ΤΓΕ: 

ΝΕ ΚΕ 

ΣΑ 

ΟΠΛ 

ΚΟ 

ΤΚΛ: 

ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

Δ Νεκρόπολη. 

 

 ΠΓΕ:  ΠΚΛ: 

ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

ΠΕΛ: 

ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

   

ΜΓΕ: ΜΚΛ: 

ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

ΤΓΕ: 

ΝΕ ΚΕ 

ΣΑ 

ΚΟ 

ΟΠΛ 

ΤΚΛ: ΤΕΛ: 

ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

Α Νεκρόπολη.    ΠΚΛ: 

ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

ΠΕΛ: 

ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

   

ΜΚΛ: 

ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

ΤΕΛ: 

ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

ΤΚΛ:  

Νεκρόπολη πλησιον 

ἱεροῦ Δαφνηφόρου 

Ἀπόλλωνος. 

   ΠΚΛ:     

ΜΚΛ: 

ΤΚΛ: 

Δ32α’: Ἐρέτρια: 

Βουδόχιον ἥ Βουδόχη.   

Δ32βΙ: Ἐρέτρια: 

Ὄλυμπος. 

  ΟΦ; ΟΦ;  

 

ΝΟ 

ΛΚ Μ 

   



 305 

Δ32β’ΙΙ: Ἐρέτρια: 

Ἀσπρόχωμα. 

ΚΕ 

Δ32γ’: Ἐρέτρια: Ἁγ. 

Κυριακή. 

 

 

Δ32δ’: Ἐρέτρια: Σούμπα, 

Μακεδονικὸς τάφος.  

  

Δ32ε’: Ἐρέτρια: Ἁγ. 

Παρασκευή. 

Δ32στ’: Ἐρέτρια: Κοτρώνι 

ή Καστράκι. 

Δ32ζ’: Ἐρέτρια: Μαγούλα. 

Δ32η’: Ἐρέτρια: Ἁγ. Σριάς. 

   ΟΙ ΣΑ 

ΑΣΟ 

ΣΕ; Ε 

 

 

 

ΚΕ ΕΤ 

ΑΝΕ; 

 

 

 

ΣΑ ΚΕ 

ΚΟ 

ΝΕ 

 

ΚΕ ΕΤ 

ΑΝΕ; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑ ΔΕ 

ΛΚ 

ΑΜ 

ΝΕ ΣΑ 

 

Δ33: Ἀμάρυνθος, σελ. 

355 

Δ33α’: Ἀμάρυνθος: 

Μακεδονικὸς τάφος. 

    ΣΑ ΟΙΚ    

Δ33β΄: Ἀμάρυνθος: 

Κάτω Βάθεια ἥ 

Παλαιοεκκλησιές ἥ 

Παλαιόκαστρο ἥ 

Παλαιόχωρα ἥ 

Παλαιοχώρια. 

 

 

ΠΓΑ: ΠΓΕ: ΠΑΡ: 

ΙΕ ΚΕ 

ΠΚΛ: ΠΕΛ: 

ΙΕ ΛΚ 

ΛΚΣ 

ΚΕ ΑΓΣ 

ΠΡΨ: 

ΙΕ 

ΕΝ 

ΑΝΕ 

 

ΠΓΒ: 

ΚΕ 

ΜΓΕ: ΜΑΡ: ΜΚΛ: 

ΤποΠ

Γ: ΚΕ 

ΤΓΕ: ΙΕ 

ΚΕ ΟΙΚ 

ΛΚ 

ΤΑΡ:  ΤΚΛ: 

ΙΕ ΑΓΣ 

ΑΝΕ 

ΛΚ ΚΕ  

ΤΕΛ: ΙΕ 

ΛΚ 

ΛΚΣ 

ΚΕ ΑΓΣ 

Δ33γ΄: Ἀμάρυνθος: 

Ἁγία Κυριακή. 

 

  ΙΕ ΑΓΣ ΙΕ ΑΓΣ ΙΕ ΑΓΣ 

 

ΙΕ ΑΓΣ   

Δ33δ΄: Ἀμάρυνθος: 

Γύρος. 

Δ33ε’:   Ἀμάρυνθος:   

Σρόχαλα. 

Δ33στ’:  Ἀμάρυνθος: 

Ἀναθώνη.   

Δ33ζ΄: Ἀμάρυνθος: 

Ἐκκλησία τῆς 

Παναγίας τῆς 

Εὐαγγελίστριας. 

Δ33η΄: Ἀμάρυνθος: 

Πύργος ἥ Λιμπουνάρι 

ἥ Βάθεια (Vathia). 

Δ33θ΄: Ἀμάρυνθος: 

Ἀδιευκρίνιστα. 

ΚΕ ΣΑ 

ΝΕ; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑ ΟΙΚ 

  ΕΝ 

 

ΕΝ 

 

 

 

ΑΝΕ 

 

 

 

 

 

ΛΚ 

ΕΝΕ 

ΑΝΕ 
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Δ34: Ἄνω Βάθεια. 

Δ34α΄: Ἄνω Βάθεια: 

Βλαχοχώρια. 

Δ34β΄: Ἄνω Βάθεια: 

Ἀγλέφαρος. 

     

 

 

ΛΚ ΟΙ 

ΚΕ ΟΙΚ 

  

ΑΝΕ 

 

ΛΚ ΑΜ 

Ε ΟΙΚ 

 

Δ35: Μάμουλα ἥ 

Καλλιθέα. 

    ΚΕ 

ΟΙΚ; 

ΣΑ 

ΚΟ  

   

Δ36: Γυμνό.  

Δ36α΄: Γυμνό: 

Παναγία ἡ 

Φιλιάρμενη.  

Δ36β΄: Γυμνό: Ἅγ. 

Θεόδωρος. 

Δ36γ΄: Γυμνό: Ἅγ. 

Νικόλαος. 

Δ36δ΄: Γυμνόν: Ἁγ. 

Ἰωάννης. 

Δ36ε: Γυμνό: Ἅγ. 

Γεώργιος. 

     Ε ΑΜ Ε 

ΑΜ 

 

ΑΜ Ε 

Ε 

ΑΜ ΛΚ 

ΝΑ; ΙΕ; 

Ε ΑΜ 

ΛΚ ΚΜ 

ΝΑ; ΙΕ; 

 

ΕΠΟΦΕ: ΤΝΟΛΟ 

ΠΔΕΙΙ΄ 

ΠΓ 4 ΓΕ 3 ΑΡ 6 ΚΛ 12 ΕΛ 15 ΡΨ 6 ΑΦΡ 16 

ΕΠΙΠΛ. 

 

ΕΠΟΦΕ ΤΝΟΛΟ ΠΔ΄ ΠΓ: 22 ΓΕ 20  ΑΡ 14 ΚΛ 40 ΕΛ 48 ΡΨ 31 ΑΦ 41 

ΕΠΙΠΛ. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε΄: ΜΕΙΖΨΝ 

ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΕ΄: Περιοχὴ 

Ἀλιβερίου - Αὐλωναρίου 

– Κύμης – Δύστου –

Ζαράκων, σελ. 201 

        

ΕΠΟΦΕ ΠΓ ΓΕ ΑΡ ΚΛ ΕΛ ΡΨ ΑΦ  

Περιοχὴ ΠΕΑ΄: Περιοχὴ 

Ἀλιβερίου: σελ. 201 

        

Ε1: Κακιὰ κάλα. 

Ε1α΄: Γύρος. 

      ΣΑ;  

Ε2: Ἀλιβέρι: Ταμύναι. 

Ε2α΄: Ἀλιβέρι: Σρόχαλα. 

Ε2β΄: Ἀλιβέρι: Πλάτωμα. 

Ε2γ΄: Ἀλιβέρι: Ῥίφι. 

Ε2γ1΄: Ἀλιβέρι: Ἅγιος 

Λουκᾶς. 

Ε2δ΄: Ἀλιβέριον: Πόλη τοῦ 

Ἀλιβερίου. 

Ε2δ1΄: Ἀλιβέρι Λατομεῖον. 

Ε2ε΄: Ἀλιβέρι: Κάραβος. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕ 

 

 

 

 

ΟΙΚ ΚΕ 

ΛΙ 

 

 

 

ΣΕ 

 

 

 

 

Ε ΟΙΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λ 

ΛΟΤ 

 

 

ΟΦ 

ΣΑ ΑΤ 

 

Χ ΙΕ; 

ΛΚ 

ΑΝΕ 

Χ  

 

ΕΡΓ 
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E2ε1΄: Ἀλιβέρι: Κάμπος. 

Ε2στ΄: Ἀλιβέρι: Μακρὰ 

Ράχη. 

Ε2ζ΄: Ἀλιβέρι: Μυλάκι ἥ 

Μηλάκι ἥ Ἀσμίλακι. 

Ε2ζ1΄: Ἀλιβέρι: 

Ριζόκαστρο: Πορθμός. 

Ε2η΄: Ἀλιβέρι: Βελλούσια 

ἥ Μπελλούσια. 

Ε2θ΄: Ἀλιβέριον: Πύργος. 

Ε2ι΄: Ἀλιβέρι: Κατακαλοῦ. 

Ε2ια΄: Ἄλιβέρι: Κακὴ 

Ράχη Κόσκινων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑ ΚΕ 

ΟΙΚ; 

ΥΡ 

 

ΑΜ 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

ΣΑ ΚΕ 

ΟΙΚ; 

 

 

 

 

Χ 

ΝΟ 

 

 

 

 

ΣΑ ΚΕ 

ΝΕ 

ΟΙΚ; 

 

 

 

 

 

 

ΟΦ 

ΛΓ 

ΕΝΕ 

 

 

 

 

 

 

Χ 

 

ΕΑ 

 

Ε2ιβ΄: Παρθένι: Ἱερὸ 

Ἀρτέμιδος Παρθένου; 

      ΛΚ ΙΕ;  

Ε8η’: Αὐλωνάρι: 

Γαβαλάς: Κοκκίστρες. 

  ΚΕ; ΚΕ;   ΝΟ ΣΑ  

Περιοχὴ ΠΕΒ΄-ΠΕΓ΄-

ΠΕΔ΄-ΠΕΕ΄: Περιοχὴ 

Θαρρουνιῶν, 

Μακρυχωρίου, 

Μανικιῶν, Ὀξυλίθου, 

Κύμης, Αὐλωναρίου: 

σελ. 208 

        

Περιοχὴ ΠΕΒ΄: Περιοχὴ 

Θαρρουνιῶν, 

Μακρυχωρίου, 

Δαγονάρας: σελ. 208 

        

Ε3: Θαρρούνια.  ΚΕ  ΚΕ ΑΓΣ ΚΕ ΑΓΣ 

ΙΕ 

ΝΟ ΛΚ; ΙΕ;  

Ε4: Μακρυχώρι. 

Ε4α΄: Μακρυχώρι: Κούστα 

Βρύση. 

      ΑΜ 

ΣΑ 

 

Ε5: Δραγονάρα, ἥ 

Δραγγονάρα ἥ 

Δραγωνάρα ἥ 

Σραγουνέρα: Γρύγχαι. 

  ΚΕ ΚΕ ΑΜ ΚΕ ΑΜ ΚΕ ΑΜ ΣΕ ΕΤ  

Περιοχὴ ΠΕΓ΄: Περιοχὴ 

Κύμης: σελ. 210 

        

Ε6: Κάδι.     ΚΕ 

ΟΙΚ;   

ΝΕ;  

   

Ε7΄: Κύμη. 

Ε7α΄: Κύμη: Ἄνω 

    

 

 

ΟΦΚΕΛ
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Ποταμιά: Καστρὶ ἥ 

Παλαιοκαστρί, ἥ Ἁγ. 

Νικόλαος. 

ΟΦ ΚΕ 

ΛΚ 

Κ ΝΟ 

ΟΙΚ 

ΝΟ 

Ε7γ΄: Κύμη: Ἐνορία. 

Ε7δ΄: Κύμη: Ἁγιόκαμπος. 

Ε7ε΄: Κύμη: Εύρημα. 

Ε7στ΄: Κύμη: Πτελέα. 

    

 

ΣΑ ΚΕ 

 

 

ΣΑ; 

ΝΕ; 

ΣΑ ΚΕ 

ΕΤ 

ΣΑ 

ΣΑ; 

ΝΕ; 

 

 

 

ΛΚ 

 

Περιοχὴ ΠΕΔ΄: Περιοχὴ 

Ὀξυλίθου: σελ. 213 

        

Ε7β΄: Κύμη: Βιγλατούρι: 

σελ. 

ΠΓ: 

ΟΙΚ 

ΣΑ ΚΕ 

ΠΓΕ: 

ΟΙΚ ΣΑ 

ΚΕ 

      

ΜΓΕ: 

ΟΙΚ ΛΚ 

ΚΕ ΣΑ 

ΙΕ; 

ΤΓΕ:ΟΙ

Κ  ΛΚ 

ΚΕ ΣΑ 

ΙΕ; 

Περιοχὴ ΠΕΕ΄: Περιοχὴ 

Αὐλωναρίου-Ὀκτωνιᾶς: 

σελ. 215 

        

Ε8: Περιοχὴ Αὐλωναρίου. 

Ε8: Αὐλωνάρι ἥ Αὐλών: 

Ἅγ. Γεώργιος ἥ Καρέα. 

      Χ ΛΚ  

Ε8α΄: Αὐλωνάρι: Παλαιὸ 

Καστρὶ ἥ Παλαιοκαστρί: 

Οἰχαλία; 

    ΟΦ ΣΑ 

ΕΝΕ 

ΟΙΚ 

   

Ε8β΄: Αὐλωνάρι: 

Βαρυπόμπι. 

   Χ     

Ε8γ΄: Αὐλωνάρι: Ἄντηρες.       ΟΦ 

ΕΝ 

Α 

 

Ε8δ΄: Αὐλωνάρι: Ἅγ. 

Δημήτριος. 

      ΝΑ ΛΙΕ  

Ε8ε’: Αὐλωνάρι: Ἰτέα: 

Ἱερὸ Ἀπόλλωνος 

Ταμυναίου. 

 ΚΕ 

 

ΚΕ 

 

ΛΚ ΑΜ 

 

ΑΜ ΝΑ 

ΙΕ ΚΕ  

ΑΜ ΝΑ 

ΙΕ ΚΕ 

ΑΜ  

Ε8στ’ : Αὐλωνάρι: αρρῆ.  ΚΕ ΣΑ 

ΟΙΚ; 

      

Ε8ζ’: Αὐλωνάρι: Ἀγρὸς 

Κουτσούκου. 

  ΕΝ      

Ε8ι΄: Αὐλωνάρι: Ὀκτωνιά.       ΛΟΤ  



 309 

ΚΕ ΚΜ 

Περιοχὴ ΠΕΣ΄- 

Περιοχὴ Νεοχωρίου-

Κριεζῶν: σελ. 218 

        

Ε8θ’: Αὐλωνάρι: Νεοχώρι. 

Ε8θ1’: Αὐλωνάρι: 

Νεοχώρι: Φερόμα ἥ 

Μάλλια. 

   ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

 

    

Ε8θ2’: Αὐλωνάρι: 

Νεοχώρι: Λαμπούσα. 

   ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

ΝΕ ΣΑ 

ΚΕ 

   

Ε8θ3’: Αὐλωνάρι: 

Νεοχώρι: Μαγούλα. 

   ΚΕ ΛΚ 

ΚΜ 

ΟΙΚ 

    

Ε9: Κριεζά.    ΣΑ ΚΕ 

ΝΕ ΟΙΚ 

ΣΑ ΚΕ 

ΝΕ ΟΙΚ 

 ΚΕ  

Περιοχὴ ΠΕΖ΄: Περιοχὴ 

Πετριῶν: σελ. 219 

        - 

Περιοχὴ ΠΕΗ΄: Περιοχὴ 

Δύστου: σελ. 219 

        

Ε10: Δύστος: Καστρί: 

Δύστος. 

  ΟΦ ΟΙΚ 

ΟΙ ΚΕ 

ΟΦ ΟΙΚ 

ΟΙ ΚΕ 

  ΕΝ  

Περιοχὴ ΠΕΘ΄: Περιοχὴ 

Πόρτο Μπούφαλου: σελ. 

221 

        

Περιοχὴ ΠΕΙ΄: Περιοχὴ 

Ζαράκων: σελ. 221 

        

Ε11΄: Ζάρακες ἥ Ζάρκα.       ΟΦ  

 

 

Ε11α΄: Ζάρακες ἥ Ζάρκα: 

Ντούσα ἥ Καμάρα. 

      ΣΑ  

E11β΄: Ζάρακες: Μυρτιά: 

Υρούριο Ζάρηξ. 

 ΥΟΘ 

ΟΙΚ ΛΚ 

ΚΕ 

ΥΟΦΘ 

ΟΙΚ ΛΚ 

ΚΕ 

ΥΟΦΘ 

ΟΙΚ ΛΚ 

ΚΕ ΕΡΓ 

ΥΟΦΘ 

ΟΙΚ ΛΚ 

ΚΕ ΕΡΓ 

ΥΟΦΘ 

ΟΙΚ ΛΚ 

ΚΕ ΕΡΓ 

 

 

 

 

ΕΠΟΦΗ ΠΓ 1 ΓΕ 6 ΑΡ 6 ΚΛ 19 ΕΛ 15 ΡΨ 10 ΑΦ 21 

ΕΠΙΠΛ. 

 

ΜΕΙΖΨΝ ΠΕΡΙΟΦΗ 

ΠΣ΄: Περιοχὴ τύρων – 

Καρύστου: σελ. 224 

        

Περιοχὴ ΠΣΑ΄: 

Περιοχὴ τύρων καὶ 

περιοχὴ ΠΣΒ΄: Περιοχὴ 

Σσακαίων: σελ. 224 

        

Περιοχὴ ΠΣΑ΄: Περιοχὴ 

τύρων: σελ. 224 

        

Σ2΄: Νέα τύρα:    ΛΚ; ΚΕ ΛΚ;  ΛΚ ΛΙ  
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Γκιζούρι. 

 

 

Σ2α΄: Νέα τύρα: 

Γκιζούρι: Ἅγ. Νικόλαος. 

Σ3΄: τύρα. 

Σ3α1΄: τύρα: Ἡ ἐγγὺς 

περιοχὴ ΝΑ τῶν τύρων: 

Μυτερή. 

Σ3α2΄: τύρα: Ἡ ἐγγὺς 

περιοχὴ ΝΑ τῶν τύρων: 

Κλιόσι. 

Σ3β΄: τύρα : Μαραγκό. 

Σ3γ΄: τύρα: Κάψαλα. 

Σ3δ΄: τύρα: Νημπορειό. 

Σ3ε΄: τύρα: Γκύζη. 

ΟΙΚ; 

ΚΜ  

ΕΝ 

ΥΡ 

 

 

 

 

 

ΥΡ ΣΕ 

 

 

 

 

 

ΥΡ 

 

 

 

 

ΑΝΕ 

Λ ΚΣ 

 

 

 

ΕΝ 

Λ 

Λ ΛΙ 

ΟΔ 

ΣΑ ΚΕ 

Σ3στ΄: Ὄχη: Βίγλα.       ΚΣ   

Σ3ζ΄: Νῆσος τούρα: 

Αἰγιλίη. 

         

Περιοχὴ ΠΣΒ΄: Περιοχὴ 

Σσακαίων: σελ. 227 

         

Σ1΄: Σσακαῖοι: Καστρί: 

Ἱστιαία; 

   ΟΦ ΟΙΚ 

ΚΕ 

ΟΦ ΟΙΚ 

ΚΕ 

    

Περιοχὴ ΠΣΓ΄: Περιοχὴ 

Υιλάγρας-Ἁγίου 

Δημητρίου: σελ. 227 

         

Σ7ιδ΄: Κάρυστος: Ἅγ. 

Δημήτριος. 

Σ7ιζ΄: Κάρυστος: 

Υιλάγρα. 

 

Σ7ιη΄: Κάρυστος: 

Ἀρχάμπολις ἥ 

Εὐαγγελισμός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

ΟΦ 

ΟΙΚ; 

ΚΕ 

ΚΕ 

 

 

ΟΦ 

ΟΙΚ; 

ΚΕ 

ΚΕ 

ΛΚ ΚΕ  

Λ 

 

ΟΦ ΛΚ 

ΙΕ ΝΑ 

ΠΒ 

  

Περιοχὴ ΠΣΔ΄: 

Περιοχὴ 

Ἐλαφολίμανου: σελ. 229 

         

Περιοχὴ ΠΣΕ΄: Περιοχὴ 

Μαρμαρίου- Ποθίου: 

σελ. 229 

         

Σ4΄: Μαρμάριον. 

Σ4α΄: Μαρμάριον: 

Ὀμπόρες. 

Σ4β΄: Μαρμάριον Υηγιά. 

     Λ ΛΙ  

Λ 

ΚΕ 

  

Σ5΄: Πόθιον.    ΑΜ      
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Περιοχὴ ΠΣΣ΄: 

Περιοχὴ Καρύστου: σελ. 

230 

         

Σ6΄: Φερσόνησος 

Παξιμάδι. 

Σ6α΄: Φερσόνησος 

Παξιμάδι: Μνῆμα. 

Σ6β΄: Φερσόνησος 

Παξιμάδι Παλιό Πιθάρι. 

Σ6γ΄: Φερσόνησος 

Παξιμάδι Κουρμάλι. 

Σ6δ΄: Φερσόνησος 

Παξιμάδι Πλακαρή. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ 

ΛΚ 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ ΙΕ 

ΝΑ ΒΨ 

  

ΟΦΟΙΚ 

ΟΙ ΚΕ 

ΟΙΚ ΚΕ 

ΚΜ 

ΣΟ ΣΑ 

ΚΕ 

ΟΙΚ 

 

ΟΦΟΙΚ 

ΟΙ ΚΕ 

 

ΟΦΟΙΚ 

ΟΙ ΚΕ 

 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΕ ΝΑ 

ΒΨ 

ΚΕ 

  

Σ7΄: Κάρυστος. 

 

   ΓΛ ΣΑ  ΝΑ ΙΕ 

ΒΨ 

ΑΜ ΒΨ 

ΓΛ ΣΑ 

Α Ε 

ΠΒ 

  

Σ7α΄: Κάρυστος: Παλαιὰ 

Φώρα (συνοικία) καὶ 

Μᾶζες. 

Σ7α1΄: Κάρυστος: 

Παλαιὰ Φώρα: Ξάνεμο. 

  ΚΣ ΙΕ; ΕΝ 

ΝΟ 

ΑΝΕ 

ΣΑ 

ΚΕΠΒ 

ΝΕ 

ΛΚ ΚΕ 

ΣΑ ΚΕ 

ΝΕ ΕΡΓ 

ΛΚ ΟΙΚ 

 

 

 

ΚΕ ΣΑ 

ΝΕ 

ΟΙΚ 

ΑΝΕ 

 

 

ΛΚ ΚΕ 

ΣΑ ΚΕ 

ΝΕ 

ΟΙΚ 

 

 

 

 

ΑΓΣ 

  

Σ7β΄: Κάρυστος: Δυτικὴ 

πλευρὰ τοῦ ὅρμου τῆς 

Καρύστου. 

Σ7γ΄: Κάρυστος: 

Γραμπιά. 

Σ7δ΄: Κάρυστος: Ἁγ. 

Γεώργιος Κάμπου. 

   ΑΜ ΛΚ 

 

ΑΜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΚ 

 

 

 

 

 

ΑΜ 

  

Σ7ε΄: Κάρυστος: 

Καστέλλο Ρόσσο. 

Σ7ε1΄: Κάρυστος: 

Νοτίως τοῦ Κάστρου. 

    

 

ΟΦ ΚΕ 

ΝΟ; 

 

ΟΦ ΚΕ 

ΝΟ; 

 

ΟΦ ΚΕ 

 

 

ΕΡΓΜ 

  

Σ7στ΄: Κάρυστος: Μύλοι. 

Σ7στ1΄: Κάρυστος: A τῆς 

σύγχρονης πόλεως. 

Σ7ζ1΄: Κάρυστος: Ἀετός: 

Μάρμαρο. 

Σ7ζ2΄: Κάρυστος: Ἀετός: 

Μάρμαρο. 

    

ΛΚ ΚΕ 

 

ΕΡΓΚ 

Ε 

 

 

 

 

 

Λ 

 

 

 

 

Λ 
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Σ7ιβ΄: Κάρυστος: 

Ἀλαμανέικα. 

Σ7ιγ΄: Κάρυστος: 

κουριές. 

 

Σ7ιε΄: Κάρυστος: 

Σσέργες. 

 

 

 

 

ΚΕ 

 

 

 

 

 

 

ΚΕ 

ΣΑ ΚΕ 

ΑΓΣ 

ΝΕ 

ΚΕ ΛΚ; 

ΣΑ 

ΟΙΚ;  

 

ΣΑ ΚΕ 

ΑΓΣ 

ΝΕ 

ΚΕ ΛΚ; 

ΣΑ 

ΟΙΚ;  

 

 

 

 

 

 

ΓΛ 

 

 

  

Περιοχὴ ΠΣΖ΄: Περιοχὴ 

Καστρίου Γεραιστοῦ-

Πλατανιστοῦ: σελ. 236 

         

Σ7η1΄: Κάρυστος: 

Ἀκρωτήριο Μανδήλι 

(Κάβο Μαντέλο). 

Σ7η2΄: Κάρυστος: 

Γεραιστός: Καστρί: Ἱερὸ 

Ποσειδῶνος Γεραιστίου. 

Σ7θ΄: Κάρυστος: 

Πλατανιστός. 

   

 

 

 

 

ΝΑ; 

ΑΣΟ 

ΚΕ 

  

ΛΚ ΚΕ  

ΑΜ 

ΛΚ ΓΛ 

ΝΑ; 

ΑΣΟ 

ΚΕ  

 

ΛΚ ΚΕ 

ΑΜ 

 

ΛΚ 

ΝΑ; 

 Χ 

ΑΝΕ 

 

 

 

 

 ΕΝ 

 

Σ7ι΄: Κάρυστος: Ὄχη.     ΑΝΕ ΙΕ  Λ  

Περιοχὴ ΠΣΗ΄: 

Περιοχὴ Δρυμονιᾶς: 

σελ. 240 

        

Σ7η2΄: Κάρυστος: 

Γεραιστός: Καστρί: Ἱερὸ 

Ποσειδῶνος Γεραιστίου. 

Σ7ια΄: Κάρυστος: 

Δρυμονιά ἥ Δρυμονάριον. 

      ΑΝΕ ΙΕ  

Περιοχὴ ΠΣΘ΄: Περιοχὴ 

Μετοχίου: σελ. 240 

        

Σ7ιστ΄: Κάρυστος: 

Μετόχι: Καστρί.  

   ΟΦ ΟΙΚ 

ΚΕ 

ΟΦ ΟΙΚ 

ΚΕ 

   

Σ7ιζ΄: Κάρυστος: 

Υιλάγρα: (Βλ. ΠΣΓ΄) 

Σ7ιη΄: Κάρυστος: 

Ἀχράμπολις ἥ 

Εὐαγγελισμός: (Βλ. 

ΠΣΓ΄.) 

        

ΕΠΟΦΕ ΠΓ 1 ΓΕ 3 ΑΡ 3 ΚΛ 27 ΕΛ 17 ΡΨ 8 ΑΦΡ  9 

ΕΠΙΠΛ. 

 

ΜΕΙΖΨΝ ΠΕΡΙΟΦΗ 

ΠΑ΄. ΕΠΟΦΕ 

ΠΓ 5 ΓΕ 7 ΑΡ 9 ΚΛ 23 ΕΛ 19 ΡΨ 17 ΑΦ 18 

ΕΠΙΠΛ. 

 

ΜΕΙΖΨΝ ΠΕΡΙΟΦΗ 

ΠΒ΄. 

ΕΠΟΦΕ 

ΠΓ 5 ΓΕ 5 ΑΡ 4 ΚΛ 25 ΕΛ 8 ΡΨ 11 ΑΦΡ 7 

ΕΠΙΠΛ. 

ΕΠΟΦ

Ε 

ΜΕΙΖΨΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΓ΄ ΠΓ 0 ΓΕ 0 ΑΡ 1 ΚΛ 1 ΕΛ 2 ΡΨ 1 ΑΦΡ 0  
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ΕΠΟΦΕ 

ΜΕΙΖΨΝ ΠΕΡΙΟΦΗ 

ΠΔ΄ ΕΠΟΦΕ 

ΠΓ 22 ΓΕ 20  ΑΡ 14 ΚΛ 40 ΕΛ 48 ΡΨ 31 ΑΦ 41 

ΕΠΙΠΛ. 

 

ΜΕΙΖΨΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΕ΄ 

ΕΠΟΦΕ 

ΠΓ 1 ΓΕ 6 ΑΡ 6 ΚΛ 19 ΕΛ 15 ΡΨ 10 ΑΦ 21 

ΕΠΙΠΛ. 

ΡΨ 66 ΑΦΡ 97 

ΕΠΙΠΛ. 

ΜΕΙΖΨΝ ΠΕΡΙΟΦΗ 

ΠΣ΄ 

ΕΠΟΦΕ 

ΠΓ 1 ΓΕ 3 ΑΡ 3 ΚΛ 27 ΕΛ 17 ΡΨ 10 ΑΦΡ  9 

ΕΠΙΠΛ. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ 

ΘΕΕΨΝ ΑΝΑ 

ΕΠΟΦΕ: 

ΠΓ 34 ΓΕ 41 ΑΡ 37 ΚΛ 135 ΕΛ 109 ΡΨ 80 ΑΦΡ 96  
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 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ: 

ΠΡΟΛΟΓΟ:...σελ. 3. 

ΕΙΑΓΨΓΗ: Γενικὴ γεωφυσικὴ περιγραφὴ τῆς νήσου Εὔβοιας....σελ. 3. 

 

Α΄ ΜΕΡΟ: Ἀναλυτικὴ μελέτη τῆς οἰκιστικῆς ἐξελίξεως τῆς Εὐβοίας καὶ τῆς γεωπολιτικῆς 

της ὀργανώσεως κατὰ περιοχὴν...σελ. 6 

 

Α΄ ΚΕΥΑΛΑΙΟ: Μείζων περιοχὴ Α΄ : Περιοχὴ Λιχάδος-Αἰδηψοῦ - Ὠρεῶν -Ἱστιαίας...σελ.16 

1) Μορφολογία τοῦ ἐδάφους – φυσικὰ ὅρια...σελ. 6 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄: Μείζων περιοχὴ ΠΒ΄: Περιοχὴ Ἁγίας Ἄννας – Κηρίνθου – Μαντουδίου - 

Προκοπίου - Λίμνης - Ροβιῶν...σελ. 34. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄: Μείζων εριοχὴ ΠΓ΄: Περιοχὴ Ἁγίας οφίας – Λάμαρης - Μετοχίου 

Δίρφυος...σελ. 47. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄: Μείζων περιοχὴ ΠΔΕΙ΄: Περιοχὴ Πολιτικῶν - Χαχνῶν - Σριάδας - Ν. 

Ἀρτάκης - Φαλκίδας - Βασιλικοῦ - Ἐρέτριας - Ἀμαρύνθου...σελ. 50. 

 

Περιοχὴ ΠΔΕΙΙ΄: Μείζων περιοχὴ Μαλακώντα-Ἐρετρίας-Ἀμαρύνθου-Γυμνοῦ...σελ. 281 

1)Μορφολογία τοῦ ἐδάφους-Υυσικὰ ὅρια...σελ. 142. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε΄: Μείζων περιοχὴ ΠΕ΄: Περιοχὴ Ἀλιβερίου - Αὐλωναρίου – Κύμης – Δύστου -

Ζαράκων...σελ. 201. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Σ΄: Μείζων Περιοχὴ ΠΣ΄: Περιοχὴ τύρων - Καρύστου...σελ. 224. 

 

Γ΄ΜΕΡΟ: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΛΗΧΗ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ ΚΑΙ ΣΗ 

ΙΣΟΡΙΑ ΓΕΨΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΨΗ ΣΗ ΕΤΒΟΙΑ ΚΑΣΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΟΦΗ 

ΔΙΑΦΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΠΟΦΗ...σελ. 242. 

 

 

ΒΑΙΚΕ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ...σελ. 246. 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ...σελ. 247. 

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ...σελ. 248. 

ΑΡΦΑΙΕ ΠΗΓΕ...σελ. 277. 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΨΝ ΘΕΕΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ ΕΤΡΗΜΑΣΨΝ ΑΡΦΑΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΑΝΑ 

ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΟΦΗ...σελ. 279. 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ<σελ. 310. 

 

ΦΑΡΣΗ 1:250.000 ΕΘΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Η ΕΡΓΑΙΑ ΤΝΟΔΕΤΕΣΑΙ ΑΠΟ CD 

 
                                                 




