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Πρόλογος 

 

 Η παρούσα µελέτη κατατίθεται ως διπλωµατική εργασία του Α΄ Κύκλου Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Τµήµατος Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο Ρεθύµνου. 

Κύριος λόγος επιλογής του συγκεκριµένου θέµατος ήταν η προσπάθεια καταγραφής των 

όσων συνέβησαν στην περιοχή της Κορινθίας από την πτώση των µυκηναϊκών βασιλείων 

έως και το τέλος της διακυβέρνησης των Κυψελιδών, θέµα που ορίστηκε κατόπιν συζη-

τήσεως µε τον καθ. Ν. Σταµπολίδη. Ωστόσο η παρούσα εργασία δεν θα µπορούσε να 

ολοκληρωθεί χωρίς τις πολύτιµες συζητήσεις µε τον καθ. Ν. Φαράκλα και τις επισηµάν-

σεις του καθ. Αθ. Καλπαξή, οι οποίοι γνωρίζοντας την περιοχή µε βοήθησαν να αποφύγω 

τις παρανοήσεις και να αναζητήσω τα σηµεία εκείνα, από όπου θα µπορούσαν να εκπο-

ρευτούν συµπεράσµατα. 

 Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω την αναπλ. καθ. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κα. 

Κ. Λιάµπη, για τις παρατηρήσεις της επί ιστορικών θεµάτων και µεθοδολογικών προσεγ-

γίσεων, όπως προέκυψαν από την ανάγνωση του χειρογράφου. Σηµαντική ήταν και η 

συµβολή του λέκτορα Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας κ. Γ.Ι. Λώλου, ο οποίος µε τις πρόσφα-

τες επιφανειακές έρευνές του στην περιοχή της Σικυωνίας, στις οποίες κατά διαστήµατα 

συµµετείχα, και µε τις παρατηρήσεις επί του χειρογράφου, µου έδωσε τη δυνατότητα να 

έχω µία πιο άµεση επαφή µε το υπό εξέταση αντικείµενο. Παράλληλα ευχαριστώ θερµά 

την Επίτιµη ∆ιευθύντρια του ΥΠΠΟ κα. Ε. Σπαθάρη (τέως Έφορο της ∆΄ ΕΠΚΑ Ναυ-

πλίου), η οποία προσφέροντάς µου εργασία για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο Μουσείο 

Σικυώνος, µου έδωσε ουσιαστικά τη δυνατότητα να βρίσκοµαι κοντά στο αντικείµενο 

της µελέτης µου. Εξίσου πολύτιµη ήταν και η συµπαράσταση της ∆ρ. Κλ. Παπαευαγγέ-

λου-Γκενάκου και των συναδέλφων, συνεργατών και συνοδοιπόρων µου στα εδάφη της 

Κορινθίας, αρχαιολόγων Β. Παπαθανασίου και Β. Τασίνου, που µε ευγένεια και διάθεση 

προσωπικού χρόνου ασχολήθηκαν µε την εργασία µου, παρέχοντας πολύτιµες πληροφο-

ρίες για την εξεταζόµενη περιοχή. Η παρούσα εργασία θα ήταν αδύνατο να εκπονηθεί αν 

δεν είχα την αµέριστη στήριξη του πατέρα µου, στη µνήµη του οποίου αφιερώνεται, και 

της µητέρας µου που στέκεται αγόγγυστος συµπαραστάτης στις προσπάθειές µου. 

            Αρχαία Σικυών, Νοέµβριος 2002 
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Εισαγωγή 

  

 Η περιοχή της ΒΑ Πελοποννήσου µε τη βαθµιδωτή ανάπτυξη του εδάφους της, 

προσφέρει τη δυνατότητα µίας ευχάριστης περιήγησης είτε κατά µήκος των παράλιων 

θέσεων είτε προχωρώντας νότια έως τις µαλακές κλιτείς των ορεινών όγκων της. Τα πο-

τάµια που διασχίζουν κάθετα τα χώµατά της δεν εµποδίζουν πάντα το πέρασµα στην 

απέναντι όχθη, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν µία ανάσα ξεκούρασης και ανασυγκρότησης 

των δυνάµεων, πριν από µία νέα αναζήτηση. Τούτος ο τόπος χαρακτηρίζεται από 

απίστευτη ευφορία και χαρίζει απλόχερα στους κατοίκους τους καρπούς του, απαιτώντας 

και την ασίγαστη επιθυµία για συνεχή δηµιουργία. Είναι ίσως ένα από τα πιο ιδανικά 

τοπία για περιήγηση είτε µε απλή διάθεση εξερεύνησης είτε σε µία πιο οργανωµένη 

προσπάθεια αναζήτησης του παρελθόντος.  

 Με παλαιότερους οδηγούς τον Στράβωνα που περιηγήθηκε την Πελοπόννησο τον 1ο 

αι. π.Χ., και τον Παυσανία που πρέπει να πέρασε από την Αργολιδοκορινθία λίγο µετά τα 

µέσα του 2ου µ.Χ. αι., δίνεται µία πρώτη εικόνα του τόπου, όπως τον γνώρισαν. Ωστόσο 

δεν παραβλέπονται οι µαρτυρίες των Οµήρου, Ηροδότου, Θουκυδίδη, Ξενοφώντα, 

Αριστοτέλη, Πλουτάρχου, καθώς και άλλων αρχαίων συγγραφέων, που αναφέρουν 

στοιχεία για την περιοχή που µελετάται.           

 Ιδιαίτερα πολύτιµη είναι η βοήθεια που παρέχουν οι νεότεροι περιηγητές του τόπου. 

Ο W. Gell µε τα οδοιπορικά του στην Ελλάδα και στο Μωριά, τα οποία εκδόθηκαν από 

το 1810 έως το 1823, ακολούθησε τα βήµατα του Παυσανία και του Στράβωνα. Ο F.C. 

Pouqueville, ως γάλλος διπλωµατικός υπάλληλος διαπιστευµένος στα Γιάννενα, ταξίδεψε 

στην Ελλάδα από τις αρχές του 19ου αι. και στα 1826-1827 παρουσίασε τις εντυπώσεις 

του. Πιο επιστηµονικές προσεγγίσεις του τόπου παρέχονται από το έργο του άγγλου E.A. 

Dodwell (1819) και του γάλλου αρχιτέκτονα Blouet (1831-1838), από όπου αντλούνται 

πληροφορίες για τη γεωγραφία όσων περιοχών επισκέφτηκαν και τη µορφή των σωζόµε-

νων αρχαίων µνηµείων. Αρκετά εξειδικευµένη είναι επίσης η µελέτη του Μ.Ε. Pouillon 

Boblaye για την τοπογραφία και την αρχαιολογία του Μωριά (1835). Ωστόσο 

λεπτοµερέστερη είναι η αναφορά στην αρχαία τοπογραφία της περιοχής, που παρέχεται 

στο τρίτοµο έργο του άγγλου συνταγµατάρχη W.M. Leake (1830) και σε ένα συµπληρω-
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µατικό τόµο του ιδίου για την Πελοπόννησο, που εκδόθηκε το 1846. Η γερµανική σχολή 

εκπροσωπείται από τον αρχαιολόγο L. Ross σε έναν τόµο µε τα ταξίδια του στην Πελο-

πόννησο (1841), και από τον ιστορικό και αρχαιολόγο E. Curtius, που δηµοσίευσε δύο 

τόµους µε την ιστορική και γεωγραφική προσέγγιση της χερσονήσου (1851 και 1852). 

Τέλος, στην τοπογραφική έρευνα συνέδραµε σηµαντικά και ο C. Bursian µε ειδική ανα-

φορά στην περιοχή (1868-1872). 

 Από τα τέλη του 19ου αι. πλουτίστηκε ακόµα περισσότερο η βιβλιογραφία σχετικά µε 

το ΒΑ τµήµα της Πελοποννήσου. Ο Αντ. Μηλιαράκης έγραψε για την πολιτική γωγραφία 

της αρχαίας και νέας Αργολίδας και Κορινθίας (1886), ενώ την ίδια εποχή ξεκίνησε η 

ανασκαφική δραστηριότητα στο νοµό Κορινθίας. Στις µέρες µας οι ανασκαφές και οι 

επιφανειακές έρευνες έχουν περιοριστεί στην Αρχαία Κόρινθο, την Ισθµία και το Φλιού-

ντα, ενώ άλλες θέσεις, όπως η Περαχώρα και η Σικυώνα, έχουν ουσιαστικά εγκαταλει-

φθεί. Μία πρώτη εµπεριστατωµένη σύγχρονη προσπάθεια προσέγγισης της τοπογραφικής 

µελέτης της Κορινθίας επιχειρήθηκε στη σειρά «Αθηναϊκό Κέντρο Οικιστικής», από 

όπου εκδόθηκε το έργο των Μ. Σακελλαρίου και Ν. Φαράκλα, Κορινθία και Κλεωναία 

(1971) και τα έργα του Ν. Φαράκλα, Σικυωνία (1971) και Φλειασία (1972). Ακολούθησε 

η µελέτη του Ν. Παπαχατζή στο έργο του Παυσανία Ελλάδος Περιήγησις, του οποίου ο 

σχετικός τόµος για την Κορινθία εκδόθηκε το 1976, η ιστορική µελέτη της Α. Griffin για 

τη Σικυώνα (1982), το οδοιπορικό του Ι.Α. Πίκουλα στην Κόρινθο, το Άργος και την 

Αρκαδία, όπου παρατήρησε λείψανα του οδικού δικτύου και άµυνας αυτών των περιοχών 

(1995) και τέλος η υπό έκδοση διδακτορική διατριβή του Γ.Ι. Λώλου  µε θέµα την τοπο-

γραφία της Σικυωνίας, µε παρουσίαση του οδικού πλέγµατος και των οχυρωµατικών έρ-

γων της περιοχής.      

 

 Θέµα εξέτασης της παρούσας µελέτης είναι η περιοχή της Κορινθίας από την ύστερη 

ΥΕΙΙΙΓ2 έως και τα µέσα (ή το β΄ µισό) του 6ου αι. π.Χ. Με το γεωγραφικό όρο Κορινθία 

περιλαµβάνονται τα κράτη της Κορινθίας, της Κλεωναίας, της Φλειασίας και της Σικυω-

νίας (Χάρτης 1). Στη σύγχρονη Κορινθία ανήκουν επίσης η περιοχή της Στυµφαλίας, του 

Φενεού και η περιοχή δυτικά του Ξυλοκάστρου έως τα Μαύρα Λιθάρια, αλλά δεν συµ-

περιελήφθηκαν, καθώς στην αρχαιότητα ανήκαν στην Αρκαδία και την Αχα?α. Αν και η 
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χρονική περίοδος, στην οποία εκτείνεται η έρευνα, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα µεγάλη και 

δύσκολο να δαµαστεί στα στενά πλαίσια µίας µελέτης, ωστόσο περιορίζεται αρκετά από 

την έλλειψη επαρκών ανασκαφικών δεδοµένων στην περιοχή της Κλεωναίας, της Σικυω-

νίας και της Φλειασίας. Αντίθετα το δυτικό τµήµα της Κορινθίας, λόγω των πολυετών 

ανασκαφών σε συγκεκριµένες θέσεις, παρέχει αρκετές πληροφορίες που µπορούν να φω-

τίσουν σε επαρκή βαθµό την κατάσταση που επικράτησε στην ευρύτερη περιοχή, όταν 

άρχισαν οι Μυκήνες να χάνουν τον κυρίαρχο ρόλο τους, οδηγώντας τα γειτονικά κράτη 

στην ανάγκη µίας αυτόνοµης πορείας.  

 Από αυτή την εργασία απουσιάζει η προσωπική παρατήρηση, καθώς δεν πραγµατο-

ποιήθηκε αυτοψία σε όλες τις περιοχές που περιλαµβάνει, εκτός από ελάχιστες περιπτώ-

σεις που αφορούν στην περιοχή της Σικυωνίας. Κύριος βοηθός ήταν η βιβλιογραφία, 

µέσα από την οποία αναζητήθηκε η χωρογραφική οριοθέτηση της ευρύτερης περιοχής 

της Κορινθίας, η συγκέντρωση των θέσεων και των ιστορικών δεδοµένων και τέλος η 

διατύπωση κάποιων συµπερασµάτων σχετικά µε τα όσα φαίνεται να κυριάρχησαν στην 

οικιστική αρχιτεκτονική, τη ναοδοµία, τα ταφικά έθιµα και ίσως τους τρόπους µε τους 

οποίους επικοινωνούσαν οι κάτοικοί της.  

 Προκειµένου να κατανοήσουµε τί επικρατούσε στην Κορινθία κατά τα τέλη του 13ου 

αι. π.Χ. γίνεται καταρχήν αναφορά στις συνθήκες που φαίνεται ότι κυριαρχούσαν στον 

ελλαδικό χώρο µετά το τέλος του Τρωικού πολέµου. Σύµφωνα µε όλα τα δεδοµένα σε 

αυτό το χρονικό σηµείο πρέπει να αναζητηθεί η απαρχή της κατάρρευσης των µυκηναϊ-

κών βασιλείων. Ακολουθεί η ανάλυση των µύθων της εισβολής/καθόδου των ∆ωριέων 

και της επιστροφής των Ηρακλειδών, καθώς σε αυτούς αποδίδεται η κατάλυση της µυκη-

ναϊκής δύναµης. Σκοπός αυτής της ιδιαίτερης αναφοράς είναι η κατανόηση των όσων 

συνέβησαν σε αυτή την ταραγµένη περίοδο έως και το τέλος των αναστατώσεων στα 

µέσα του 10ου αι. π.Χ.  

 Στη συνέχεια φαίνεται πως στο µεγαλύτερο τµήµα της Ελλάδας αµβλύνθηκαν οι δυ-

σκολίες και άρχισαν να διαφαίνονται οι πρώτες οργανωµένες προσπάθειες ανασυγκρότη-

σης. Στη ΒΑ Πελοπόννησο τα αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα εµφανή, καθώς δηµιουργή-

θηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για την επέκταση των οικισµών και τη γένεση εκείνων 

των κοινωνικών δοµών που οδήγησαν στην εµφάνιση της πόλης. Προκειµένου να κατα-
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νοήσουµε τί συνέβη σε αυτή την περιοχή, συσχετίστηκαν οι θέσεις που έχουν παρατηρη-

θεί από επιφανειακές έρευνες µε τα τελευταία ανασκαφικά δεδοµένα, όπως συλλέχθηκαν 

από τις αναφορές σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα περιοδικά. Η παρούσα µελέτη ολο-

κληρώνεται µε τον προβληµατισµό σχετικά µε τη γένεση και το τέλος της τυραννίδας. 

Σύµφωνα µε τις νεότερες ιστορικές µελέτες αυτό το πολίτευµαι εµφανίστηκε στα 620 

π.Χ. περίπου και όχι στα µέσα του 7ου αι. π.Χ., όπως πιστευόταν παλαιότερα.  

 Παρά τις αρχικές ελπίδες δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο να προκύψουν ασφαλή συµπε-

ράσµατα, καθώς η απουσία ικανών ανασκαφικών στοιχείων στην ευρύτερη περιοχή δεν 

αφήνει πολλά περιθώρια. Νήξεις µόνο µπορούν να γίνουν και κυρίως για την περιοχή της 

αρχαίας Κορίνθου και όσων θέσεων την περιβάλλουν. Για τα υπόλοιπα αυτόνοµα κράτη 

µένει ακόµα πολύς δρόµος, αφού λείπουν δεδοµένα τόσο από τις επιφανειακές έρευνες 

και από τη µελέτη ανασκαφικού υλικού που έχει ξεχαστεί στις αποθήκες των µουσείων. 
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Τρωικός Πόλεµος 

 O Τρωικός πόλεµος αποτέλεσε για τον Θουκυδίδη ορόσηµο χρονολόγησης για 

µεταγενέστερα γεγονότα, όπως ο ξεριζωµός των Βοιωτών και η κατάληψη της Πελοπον-

νήσου από τους "∆ωριείς" και τους Ηρακλείδες.1 Ωστόσο ήδη από την αρχαιότητα 

υπήρξε διάσταση απόψεων σχετικά µε το χρόνο διεξαγωγής του Τρωικού Πολέµου, οδη-

γώντας σε διχογνωµία τους νεότερους µελετητές που ασχολήθηκαν τόσο µε τη χρονολό-

γηση αυτής της εκστρατείας όσο και της λεγόµενης "δωρικής εισβολής".2 

 Ο Wace συµφώνησε µε τα χρονολογικά στοιχεία που ανέφερε ο Ερατοσθένης και 

λαµβάνοντας υπόψη τη γραπτή παράδοση του Θουκυδίδη ότι η "δωρική εισβολή" πραγ-

µατοποιήθηκε 80 χρόνια µετά τον Τρωικό πόλεµο, τοποθέτησε την πτώση των Μυκηνών 

το 1104 π.Χ. περίπου.3 Στα ίδια χρονικά πλαίσια κινήθηκε ο Forsdyke, που αναφέρθηκε 
                                                           
1Θουκ. i.12.1-3: 

«�����������	
�	
�����
�������
���	����	����	�	

��	��������	�����	�����	�������� !�������"#$%&��

�'�(�	��)
��*�� +�$����	,������-����#�./����� 

������)����0�$�����
����� ����������	!�������

�	�1����������2���������3��)�)���	���*4.�5����

���	��	���	
�����������	����'�6��	���	��)
���7

��8��9#$���	:��	�����	
�./�����;������#�<=��$�

�*���	!�	���>�?�@�����,��	����8���A��6��	�����

���	�����BA�C�B�$�B��)&��������0�$��D������EF

��BA��"	,������*��B���?�����	��������	G�)G�	�H	

I��*4.�5���������</�������	�!	�����J��K��&��	�

�L)B�$���	:��	���#3���M������B����N�������$����

�� ��». 
2Ο Forsdyke (Greece, 28, 30-31, 62) αναφέρει ενδεικτικά την άποψη αρχαίων συγγραφέων για το πότε 

συνέβη η πτώση της Τροίας και µε βάση υπολογισµούς σχετικά µε τις γενεαλογίες καταλήγει σε σχετικές 

χρονολογήσεις που αφορούν στο γεγονός. Για παράδειγµα κατά τον ∆ούρι τον Σάµιο (4ος αι. π.Χ.) ο 

πόλεµος διεξήχθηκε το 1334 π.Χ., κατά τον Έφορο (4ος αι. π.Χ.) το 1135 π.Χ., σύµφωνα µε το Πάριο 

Χρονικό (±264/263 π.Χ.) το 1209 π.Χ. και κατά τον Ερατοσθένη (3ος αι. π.Χ.) το 1183 π.Χ. 
3Θουκ. i.12.3: 

«6��	���	��)
���7��8��9#$���	:��	�����	
�./����

�;������#�<=��$��*���	!�	���>�?�@�����,��	����8

���A��6��	��������	�����BA�C�B�$�B��)&������

��0�$��D������EF��BA��"	,������*��B���?�����	�
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σε "επιστροφή των Ηρακλειδών" κατά την εποχή του Τεισαµενού, γιου του Ορέστη, δη-

λαδή 2 γενεές µετά την πτώση της Τροίας (το 1103 π.Χ).1 Η χρονολόγηση πτώσης της 

Τροίας στα 1200 π.Χ. υποστηρίχτηκε και σε νεότερες µελέτες.2 

 Αντίθετα ο Broneer χρονολόγησε τη "δωρική εισβολή" στο 1200 π.Χ., οπότε σύµ-

φωνα µε τα ανασκαφικά δεδοµένα η Πελοπόννησος δέχτηκε µεγάλες καταστροφές.3 Ο 

µελετητής ακολουθώντας τη γραπτή παράδοση του Θουκυδίδη για εισβολή 80 χρόνια 

µετά τον Τρωικό πόλεµο, τοποθέτησε τον τελευταίο το 1280 π.Χ. Θεώρησε ως εσφαλ-

µένες τις εκτιµήσεις του Ερατοσθένη για τη διεξαγωγή της εκστρατείας, επισηµαίνοντας 

πως ήταν αδύνατο πόλεις που δεν µπόρεσαν να  αποφύγουν την καταστροφή  τους το 

1200 π.Χ., να διοργάνωσαν δέκα χρόνια αργότερα (1192-1183 π.Χ.) µία υπερπόντια εκ-

στρατεία.4 Με την άποψη του Broneer για την καταστροφή της Τροίας VIIa συµφώνησε 

ο Blegen, χρονολογώντας την µεταξύ του 1270 και του 1260 π.Χ., ενώ ο Desborough την 

τοποθέτησε µεταξύ 1250 και 1230 π.Χ.5 

 

 

Η πτώση των µυκηναϊκών βασιλείων 

 Η περίοδος από την πτώση των µυκηναϊκών βασιλείων έως τα πρώτα ορατά σηµάδια 

µίας αισθητά αναπτυσσόµενης οικονοµίας χαρακτηρίστηκε από την παλαιότερη βιβλιο-

                                                                                                                                                                             
�������	G�)G�	�H	I��*4.�5���������</�������	�!	

�����J��K��&��	��L)B�$���	:��	���#3���M������B

����N�������$������ ��»· Wace, "History", 89. 
1Forsdyke, Greece, 11. Για το µελετητή η κάθε γενιά ισοδυναµεί µε 40 χρόνια και εποµένως µεσολάβησαν 

80 χρόνια µεταξύ της πτώσης της Τροίας και της δωρικής εισβολής. 
2Stubbings, "Recession", 350· Hammond, Migrations. 130. 
3Broneer, "Athens", 16-17. 
4Με αυτή τη χρονολόγηση συµφωνεί και ο Βérard, ο οποίος τοποθετεί τον πόλεµο το 1280-1270 π.Χ. και 

την επιστροφή των Ηρακλειδών στα τέλη του 13ου αι. π.Χ. Στα ίδια χρονικά πλαίσια κινήθηκε και ο 

Schachermeyr, κατά τον οποίο η Τροία VI καταστράφηκε από σεισµό και καταλήφθηκε από τους Έλληνες, 

καθώς πιστεύει ότι ο ∆ούρειος Ίππος ήταν µεταφορική παράδοση του σεισµού, φυσικό φαινόµενο που 

συνδέεται µε τον Ποσειδώνα. Αντίθετα η Τροία VIIa, που καταστράφηκε το 1200 π.Χ. περίπου, επλήγη 

από βαρβάρους. 
5Blegen, Mycenaean Age, 28· LMTS, 249. 
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γραφία ως "Σκοτεινοί Χρόνοι". Είναι άξιο παρατήρησης ότι δύο από τις πιο βασικές 

πραγµατείες που αναφέρθηκαν σε αυτή την περίοδο περιείχαν στον τίτλο τους τον ανω-

τέρω προσδιορισµό, παγιώνοντας µία συγκεκριµένη άποψη για τις εξελίξεις που την χα-

ρακτήρισαν.1 Ωστόσο διαφοροποιήθηκαν ως προς το χρονικό διάστηµα που κάλυπταν, 

καθώς ο Snodgrass το προσδιόρισε από τον 11ο έως τον 8ο αι. π.Χ., ο Kirk από το 1125 

έως το 1050 π.Χ., ο Desborough από το 1125 έως το 900 π.Χ., ενώ ο Drerup χαρακτήρισε 

ως Γεωµετρική εποχή το διάστηµα από τον 11ο έως τον 8ο αι. π.Χ.2  

 Επικράτησε επίσης η άποψη ότι κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής µειώθηκε ο πλη-

θυσµός, το βιοτικό επίπεδο παρουσίασε σηµαντική πτώση, οι τέχνες και οι ιδιαίτερες δε-

ξιότητες είτε περιορίστηκαν σηµαντικά είτε εξαφανίστηκαν, ενώ διακόπηκαν οι επαφές 

εντός και εκτός Αιγαίου.3 Η βαθµιαία απώλεια της πολιτιστικής οµοιογένειας και η ανά-

πτυξη της τοπικής αυτονοµίας στα µυκηναϊκά βασίλεια προσδιορίστηκαν στο δεύτερο 

µισό του 13ου και στις αρχές του 12ου αι. π.Χ.4 Σύµφωνα µε µία θεωρία συνδεόταν µε 

την παρουσία εισβολέων από το βορρά το 1240 π.Χ., µε αποτέλεσµα την απότοµη δια-

κοπή της θαλάσσιας επικοινωνίας των Μυκηνών µε την Ανατολή, την κατάρρευση του 

εξαγωγικού εµπορίου και την αποµόνωση των αποικιών.5 Ωστόσο οι νεότερες µελέτες 

απέδειξαν ότι η περίοδος µετά την πτώση των µυκηναϊκών βασιλείων παρουσίασε στοι-

χεία εξάντλησης, χωρίς όµως δραµατικές επιπτώσεις.  

                                                           
1Snodgrass, A.M., The Dark Age of Greece: An Archaeological Survey of the Eleventh to the Eighth Centu-

ries B.C. Edinburgh 1971· Desborough, V.R.d�A., The Greek Dark Ages. London 1972. 
2Κirk, "Homeric Poems", 25· GDA· Drerup, Griechische Baukunst. 
3DAG, 2 και 28. Η αρχή της εποχής του Σιδήρου τοποθετήθηκε στον 11ο αι. π.Χ. 
4Daniel, "Dorian Invasion", 108-109. Θεωρεί ότι η οµηρική διήγηση για την αρπαγή της Ελένης και την 

εκστρατεία στην Τροία συµφωνούν µε τις κλονισµένες συνθήκες του 1200 π.Χ., ενώ οι δυσκολίες 

επιστροφής του Οδυσσέα και των άλλων Αχαιών απεικονίζει το χάος που επικράτησε στις µυκηναϊκές 

πόλεις µετά τη δωρική εισβολή. 
5O Nilsson ("Griechenland", 263) αναφέρει ότι το κλίµα διάλυσης που επικρατούσε στο µυκηναϊκό 

ελλαδικό χώρο, κατά τη διάρκεια της εισβολής των ∆ωριέων και των ερχοµένων από τη Β∆ Ελλάδα, 

µαταίωσε την όποια αντίσταση. Οι επικοινωνίες είχαν σταµατήσει και οι Φοίνικες κυριαρχούσαν στη 

θάλασσα και το εµπόριο. Εξαιτίας δε αυτής της παρακµής αναπτύχθηκε ιδιαίτερα ο τοπικισµός. 
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 Κατά τον Wace το 1210 π.Χ. υπήρξε µόνο πολιτική διακοπή, οφειλόµενη σε εµφύλια 

σύρραξη µεταξύ των αδελφών Θυέστη και Ατρέα για τη διαδοχή του θρόνου.1 Σε αυτά τα 

γεγονότα αποδόθηκε η πυρπόληση των κτηρίων έξω από την ακρόπολη των Μυκηνών 

και η λεηλασία των βασιλικών τάφων. Αντίθετα ερµήνευσε την πυρκαγιά στην ακρόπολη 

και το ανάκτορο των Μυκηνών, όπως και σε όλα τα µυκηναϊκά ανάκτορα το 1104 π.Χ., 

ως αποτέλεσµα του ερχοµού των ∆ωριέων ή της "επιστροφής των Ηρακλειδών". Επεσή-

µανε όµως ότι η εµφάνισή τους δεν οδήγησε σε βαθειά πολιτική ή πολιτιστική επανά-

σταση, καθώς οι εισβολείς προέρχονταν από το ελληνικό απόθεµα. Σύµφωνα µε άλλη 

άποψη ο "Νηών Κατάλογος" περιείχε στοιχεία της δωρικής εισβολής, ενώ η κατάρρευση 

των ανακτόρων το 1125 π.Χ. αποδόθηκε σε εσωτερικές έχθρες ή οικονοµική δυσπραγία.2 

 Ωστόσο παραβλέφθηκε ότι όσοι επέστρεψαν από τον Τρωικό πόλεµο ήταν αρκετά 

εξαντληµένοι στρατιωτικά, ώστε να εµπλακούν σε εµφύλιες συρράξεις.3 Σύµφωνα µε 

νεότερες µελέτες, τα όσα συνέβησαν αυτή την περίοδο οφείλονταν σε εισβολή, που κρά-

τησε για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως προκύπτει από τα αρχαιολογικά δεδοµένα, και 

οδήγησε σε εκτεταµένες ερηµώσεις οικισµών και στη µη ανοικοδόµηση των κατεστραµ-

µένων πόλεων.4 Αυτό είχε ως αποτέλεσµα µεταξύ 1200 και 1150 π.Χ. να µειωθεί ο πλη-

θυσµός, να υπάρξουν µετακινήσεις και να κατακερµατιστεί η κεντρική εξουσία.5 Παρα-

τηρήθηκε όµως ότι οι ερηµωµένες περιοχές δεν καταλήφθηκαν από τους εισβολείς, ενώ 

επιβίωσαν έθιµα σχετικά µε τη ζωή, το θάνατο και τη λατρεία. Στην Αργολίδα για περί-

που 100 χρόνια (1150-1075/1050 π.Χ.) δεν άλλαξε ο τρόπος ζωής, ενώ διατηρήθηκαν οι 

δεσµοί µε άλλα τµήµατα του µυκηναϊκού κόσµου που δεν καταστράφηκαν. Παράλληλα 

απορρίφθηκε παλαιότερη άποψη για εξάλειψη του εξαγωγικού εµπορίου, καθώς διατη-

                                                           
1Wace, "History", 92-93. Ο Όµηρος και ο Θουκυδίδης ανέφεραν εµφύλιες διαµάχες από βασιλικούς ήρωες 

µετά την επιστροφή από την Τροία, ενώ όπως προέκυψε από τα αρχαιολογικά δεδοµένα πριν το τέλος της 

ΥΕΙΙΙΒ (1200 π.Χ.) υπήρξαν καταστροφές στην περιοχή των Μυκηνών: Οµ. Οδ., α. 11κ.ε.· Πρβλ. Θουκ. i. 

12.1-3. 
2Κirk, "Homeric Poems", 25. 
3LMTS, 250. 
4Wace, "History", 92· Broneer, "Mycenaean Fountain", 426· ιδίου, "Dorian Invasion", 113· ιδίου, 

"Athens", 16. 
5Broneer, "Athens", 16-18· LMTS, 224-226, 230, 250. 
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ρήθηκε ο θαλάσσιος έλεγχος στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, όπως υποδηλώνει η παρου-

σία ΥΕΙΙΙΓ κεραµικής στην Κύπρο και την Κιλικία.1 Σύµφωνα µε άλλη άποψη είναι πιθα-

νόν το τείχος του Ισθµού να υπαινίσσεται κάποια επιδροµή από ξηράς, αλλά χωρίς να 

διευκρινίζεται αν έγινε εντός ή εκτός του µυκηναϊκού κόσµου.2 Αποκλείσθηκε η µαζική 

µετανάστευση µε εκκίνηση από περιοχή εκτός Ελλάδας από τον πρώιµο 12ο αι. έως και 

τα µέσα του 11ου αι. π.Χ. (1200-1050 π.Χ.), ενώ από το 1025 έως το 950 π.Χ. υπήρξε 

µία περίοδος αποµόνωσης.  

 Λόγω της επανεξέτασης των καταστροφών στα µυκηναϊκά κέντρα διαφοροποιήθη-

καν οι απόψεις σχετικά µε τις χρονολογήσεις των οχυρωµατικών έργων. Παλαιότερα το 

τείχος της Τίρυνθας, των Μυκηνών και της Αθήνας χρονολογούνταν στον 12ο αι. π.Χ.3 

Σύµφωνα µε νεότερη άποψη εκείνη την εποχή τα µυκηναϊκά κέντρα βρίσκονταν ήδη σε 

πορεία παρακµής, οπότε η κατασκευή του τείχους των Μυκηνών και της Τίρυνθας τοπο-

θετήθηκε στο β' µισό του 14ου αι. (1350-1300 π.Χ.) και οι προσθήκες στην οχύρωση της 

Αθήνας στα τέλη του 13ου αι. π.Χ.4 Κατά τον Broneer η Πελοπόννησος οχυρώθηκε µε-

ταξύ Τρωικού πολέµου (1280-1270 π.Χ.) και "δωρικής εισβολής" (1200 π.Χ.) και η 

Αθήνα στο β' µισό του 13ου αι. π.Χ.5 Στα ίδια χρονικά πλαίσια (δεύτερο µισό του 13ου 

αι. π.Χ.) χρονολόγησαν οι Desborough και Hammond την ενίσχυση της οχύρωσης των 

Μυκηνών και την κατασκευή του τείχους του Ισθµού.6 Ωστόσο ο Broneer παρατήρησε 

ότι εξαιτίας του µικρού χρονικού διαστήµατος που µεσολάβησε µεταξύ της εκστρατείας 

στην Ασία και των οχυρωµατικών επεµβάσεων, αποδυναµώθηκε ο µυκηναϊκός κόσµος, 
                                                           
1Wace, "History", 91� Η κεραµική "ρυθµού Σιτοβολώνα" που βρέθηκε στην Κύπρο και στην Κρήτη, 

ερµηνεύθηκε ως άφιξη πληθυσµού από την κυρίως Ελλάδα. 
2DAG, 247, 298, 311, 312, 313-314, 323. 
3Daniel, "Dorian Invasion", 108-109. 
4Wace, "History", 91-92.  
5 Broneer, "Athens", 17-18· Broneer, "Corinthian Isthmus", 82. Το τείχος του Ισθµού φέρει διπλή γραµµή 

από ογκόλιθους ακανόνιστου σχήµατος µε εσωτερικό γέµισµα από µικρές πέτρες και χώµα (πάχος: 2.00 

έως 3.50 µέτρα περίπου). 
6Desborough - Hammond, "End of Mycenean Civilization", 3-4· Desborough, "End of Mycenean Civiliza-

tion", 660 και 662. O Stubbings ("Mycenaean Civilization", 13-14) χρονολογεί την πτώση της Τροίας και 

την οχύρωση του Ισθµού στην ΥΕΙΙΙΒ, οπότε θεωρεί ότι αρχίζει και η παρακµή. Η νέα οχύρωση συνδέθηκε 

µε την πρώτη και ανεπιτυχή προσπάθεια των Ηρακλειδών µε τον Ύλλο να εισβάλουν στην Πελοπόννησο. 
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µε αποτέλεσµα η Πελοπόννησος να υποστεί µεγάλες καταστροφές κατά τη διάρκεια της 

εισβολής, ενώ στην Αθήνα, αν και απεφεύχθησαν οι καταστροφές, εγκαταλείφθηκαν οι 

οικίες στη ΒΑ κλιτύ της Ακρόπολης. 

 Κατά µία άποψη το ±1280 π.Χ. οικογένειες ευγενών Θηβαίων και Ηρακλείδες κινή-

θηκαν προς τα βόρεια (στη νότια Θεσσαλία και την περιοχή της Φθιώτιδας) και έγιναν 

αρχηγοί των ∆ωριέων που κατοικούσαν εκεί από το ±1320 π.Χ., ωθώντας τους στη συνέ-

χεια βορειότερα στην Ιστιαιώτιδα, περιοχή µεταξύ Όσσας και Ολύµπου.1 Μετά την 

πρώτη ανεπιτυχή προσπάθεια των ∆ωριέων το ±1260 π.Χ. να εισβάλουν στην Πελοπόν-

νησο µέσω Ισθµού µε αρχηγό των Ύλλο, οδηγήθηκαν προς τα βόρεια και δυτικά, στη 

Μακεδονία και την Πίνδο, παράλληλα µε την πτώση της Τροίας (±1250 π.Χ.). Ακολού-

θησε η αποδυνάµωση της "αχαϊκής οµοσπονδίας", οπότε οι ∆ωριείς ανακατέλαβαν το 

±1220 π.Χ. την περιοχή της Όσσας και του Ολύµπου και ίσως µετακινήθηκαν στην πε-

ριοχή της ∆ρυοπίδας. Κατά το µελετητή οι ∆ωριείς ήταν Μυκηναίοι ή "περιθωριακοί" 

Μυκηναίοι, καθώς ο πολιτισµός της Πελοποννήσου παρέµεινε µυκηναϊκός µετά τη δω-

ρική εισβολή.2 Αναζητώντας την αιτία που οδήγησε στο χαρακτηρισµό του διαστήµατος 

αυτού ως "Σκοτεινούς Χρόνους", παρατήρησε ότι η αποδυνάµωση που τους χαρακτήριζε 

δεν οφείλονταν σε πολέµους, αλλά σε καταστρεπτικούς λοιµούς. 

 Ο Broneer υποστήριξε ότι η δωρική εισβολή αποτέλεσε τµήµα µίας µεγαλύτερης κί-

νησης που συνέβη το ±1210 π.Χ. και η οποία επηρέασε την ανατολική Μεσόγειο.3 Στα 

πλαίσια αυτής της κίνησης συνέβη η κατάρρευση του βασιλείου των Χιττιτών, η διείσ-

δυση των εισβολέων σε Συρία και Παλαιστίνη και η άφιξή τους στην Αίγυπτο, όπου ητ-

τήθηκαν από τον Ραµσή ΙΙΙ.4 Οι Desborough και Hammond θεώρησαν ότι οι ∆ωριείς ξε-

κίνησαν από τη Β∆ Ελλάδα, κινούµενοι είτε προς όλη την κεντρική Ελλάδα είτε διασπα-

σµένοι σε δύο τµήµατα, από τα οποία το ένα κινήθηκε προς τη Φωκίδα και τη Βοιωτία 

και το άλλο προς την Πελοπόννησο, καθώς στα τέλη του 13ου αι. π.Χ. έγιναν καταστρο-

φές στην κεντρική και νότια Ελλάδα, µε µόνη εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου και τη 
                                                           
1Nixon, Dorians, xiv-xviii, 116, 117, 147-150. 
2Πρβλ. Mylonas, "Troy", 378, 380. Οι Μυκηναίοι συνέχιζαν να κατέχουν τα κέντρα τους και µετά την 

εισβολή. 
3Broneer, "Athens", 17-18. 
4Daniel, "Dorian Invasion", 108. 
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Θεσσαλία.1 Υποστήριξαν ότι οι καταστροφές δεν οφείλονταν σε εσωτερική αναστάτωση, 

καθώς έγιναν ταυτόχρονα και ερηµώθηκαν πολλές θέσεις, µε αποτέλεσµα τη διάσπαση 

της κεντρικής πολιτικής δύναµης και τη φυγή σε ασφαλέστερες περιοχές.2 Ο Desborough 

σηµείωσε ότι εισήχθηκαν νέα στοιχεία στην κεντρική Ελλάδα, αλλά ότι βασίζονταν σε 

παλαιότερα, όπως η απλοποίηση στη διακόσµηση των αγγείων και η εµφάνιση του υπο-

µυκηναϊκού ρυθµού σε Αργολίδα, Ηλεία, Κόρινθο, Αθήνα, νεκροταφείο Σαλαµίνας και 

Λευκαντί.3 Ειδικότερα η Αργολίδα και η Κορινθία πρέπει να επεβίωσαν της καταστρο-

φής διατηρώντας το µυκηναϊκό τους χαρακτήρα και τις επαφές µε όσους κατέφυγαν στην 

Αχα?α, την Αττική και τις ανεπηρέαστες περιοχές του Αιγαίου.4 Στοιχείο ενίσχυσης αυ-

τής της άποψης είναι ο "Πυκνός Ρυθµός" στην κεραµική που αρχικά είχε αποδοθεί στους 

νεοφερµένους, αλλά σχετίζεται µε τον προηγούµενο κεραµικό ρυθµό, καθώς δηµιουργή-

θηκε στην Αργολίδα κατά την ΥΕΙΙΙΓ και εξαπλώθηκε ευρέως σε αυτές τις περιοχές, ενώ 

ο απλούστερος ρυθµός του Σιτοβολώνα ξεχάσθηκε.5 Όµως οι καταστροφές οδήγησαν σε 

                                                           
1Desborough - Hammond, "End of Mycenean Civilization", 35-37· Desborough, "End of Mycenean Civili-

zation", 660 και 662. Ανέφεραν ότι στην αρχιτεκτονική, την κεραµική, τα ταφικά έθιµα, τα κοσµήµατα και 

τα όπλα υπήρξαν αλλαγές, που σηµατοδότησαν την εισροή νέων στοιχείων στη νότια Ελλάδα. 
2Κατά τον Desborough ("End of Mycenean Civilization", 660) οι καταστροφές των µυκηναϊκών κέντρων 

ήσαν τόσο εκτεταµένες και σχεδόν ταυτόχρονες, µε επακόλουθο τη γενική ερήµωση των θέσεων, εποµένως 

απορρίπτεται η πιθανότητα των εσωτερικών αναστατώσεων και των φυσικών αιτίων (π.χ. ξηρασία, κατά 

Carpenter), λόγω έλλειψης αρχαιολογικών δεδοµένων. 
3Desborough, "End of Mycenean Civilization", 664-665, 670-671. Η διατήρηση στοιχείων της µυκηναϊκής 

κεραµικής στους επόµενους ρυθµούς σε Αργολίδα, Ιθάκη, Κορινθία, Αττική, ίσως Θεσσαλία και Νάξο, δεν 

πρέπει να οφείλεται µόνο σε απογόνους των Μυκηναίων, αλλά και σε αφοµοίωση της τέχνης από τους 

νεόφερτους. 
4Desborough, "End of Mycenean Civilization", 662-663. 
5Ο Desborough (LMTS, 36) αναφέρει πως η διατήρηση των θαλαµωτών τάφων στην Αργολίδα µε ΥΕΙΙΙΓ 

κεραµική σηµαίνει επιβίωση του µυκηναϊκού τρόπου ζωής, ενώ η όποια εξαίρεση δεν σηµαίνει 

αναγκαστικά την παρουσία νέων παρείσακτων στοιχείων. Γενικά η ΥΕΙΙΙΓ κεραµική στο πρωιµότερο 

στάδιο υποδηλώνει ανόρθωση από την καταστροφή, ενώ στο τελικό στάδιο την αποσύνθεση του 

µυκηναϊκού πολιτισµού, οπότε οι µυκηναϊκοί οικισµοί είτε ερήµωσαν ολοκληρωτικά ή τµηµατικά, είτε 

καταστράφηκαν ή συνέβη κάτι άλλο. Παλαιότερα ο Desborough ("Protogeometric") αναφέρθηκε στην 

υποµυκηναϊκή κεραµική ονοµάζοντάς την πρωτογεωµετρική. 
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αδυναµία και απώλεια συνοχής, µε αποτέλεσµα το κέντρο του µυκηναϊκού κόσµου να 

µετατοπιστεί στο Αιγαίο. 

 H άφιξη των ∆ωριέων στον ελλαδικό χώρο είχε συνδεθεί παλαιότερα µε διάφορους 

νεωτερισµούς.1 Ωστόσο πιο πρόσφατες µελέτες απέδειξαν ότι δεν ευσταθεί η απόδοση 

στους εισβολείς της εισαγωγής του σιδήρου, της πρωτογεωµετρικής κεραµικής, του 

ξίφους Νaue II, της εφεύρεσης της πόρπης και της εισαγωγής νέων τύπων ταφών και 

ταφικών εθίµων. Σύµφωνα µε τον Broneer, τα διάφορα νεωτερικά στοιχεία πρέπει να 

ανιχνευθούν σε πηγές πρωιµότερες των ∆ωριέων, ενώ οι τελευταίοι "ευθύνονταν" µόνο 

για κάποιες αλλαγές στην αρχή της εποχής του Σιδήρου.2 Σε αντίθετη περίπτωση θα 

είχαν αφήσει στο βορρά ένα πιο µόνιµο πολιτισµό.  

 Η κοιτίδα των ∆ωριέων αναζητήθηκε µε βάση την κεραµική, που χαρακτηρίστηκε 

"πρωτογεωµετρική", και διατυπώθηκε η άποψη ότι προέρχονταν από τη βόρεια Ελλάδα 

και ειδικότερα από την Ήπειρο και το δυτικό τµήµα της Πίνδου.3 Ωστόσο ο Milojcic πα-

ρατήρησε ότι ο γεωµετρικός ρυθµός άνθισε µετά την καταστροφή των Μυκηνών, της Τί-

ρυνθας και άλλων περιοχών από τους ∆ωριείς.4 O Coulson παρατήρησε ότι κατά την 

ΥΕΙΙΙΓ υπήρξαν αλλαγές στα σχήµατα των αγγείων και τη διακόσµησή τους, οδηγώντας 

στη δηµιουργία του υποµυκηναϊκού κεραµικού ρυθµού, διαφωνώντας µε το χαρακτηρι-

σµό του ως "πρωτογεωµετρικoύ".5 Είναι αξιοσηµείωτο ότι αν και υπήρξαν σε ορισµένες 

περιοχές σηµαντικές αλλαγές στην επιλογή των θέσεων κατοίκησης ή στις συνήθειες που 

ήταν συνυφασµένες µε τη ζωή ή το θάνατο, ωστόσο διατηρήθηκαν ιδιαίτερα στοιχεία του 

παρελθόντος. Για παράδειγµα στη Θεσσαλία συνεχίστηκε η χρήση θολωτών τάφων, αν 

και δεν συνοδεύονταν πλέον από µυκηναϊκά αντικείµενα, ενώ οι κιβωτιόσχηµοι τάφοι 

του νεκροταφείου της Σαλαµίνας και του Κεραµεικού, που ανήκουν στην ΥΕΙΙΙΓ, συνο-

                                                           
1Wade-Gery, "The Dorians", 524-525· Heurtley, "Prehistoric Site", 192-194. 
2Broneer, "Mycenaean Fountain", 427. 
3Heurtley, "Prehistoric Site", 192-194. Η αδυναµία εντοπισµού θέσεων αιτιολογήθηκε από το νοµαδικό 

τρόπο ζωής των εισβολέων. Skeat, Dorians, 35. Κατά τον Furtwängler οι ∆ωριείς εισέβαλαν στην Ελλάδα 

τον 12ο ή 11ο αι. π.Χ. και χαρακτηρίστηκαν ως φορείς του γεωµετρικού ρυθµού. 
4Milojcic, "Wanderung", 13-14. Υποστήριξε ότι ο υποµυκηναϊκός και ο γεωµετρικός ρυθµός αποτέλεσαν 

την έκφραση δύο διαφορετικών κόσµων.  
5Coulson, Dark Ages. 
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δεύονταν από "πρωτογεωµετρική" κεραµική.1 Κατά τον Kilian ο πρωτογεωµετρικός ρυθ-

µός "εισήχθηκε" στην Αθήνα το ±1050 π.Χ., ενώ η πρωτογεωµετρική εποχή άρχισε το 

±1025 π.Χ.2 

 Ο Desborough υποστήριξε ότι ο θολωτός τάφος υπήρξε θύµα του πρώτου κύµατος 

καταστροφών το ±1200 π.Χ. και ότι οι κιβωτιόσχηµοι τάφοι, οι απλοί λάκκοι ή οι ταφές 

σε πίθους αντιπροσώπευαν ένα κατώτερο κοινωνικό στρώµα που εξελίχθηκε σε φορέα 

νέου πολιτισµού. Ειδικότερα θεώρησε τη µονή ταφή σε κιβωτιόσχηµο τάφο ως ενδει-

κτικό στοιχείο νεοφερµένων από την Ήπειρο, όπου κυριαρχούσε ως ταφικό έθιµο, το 

οποίο επέβαλαν σε όσους Μυκηναίους επιβίωσαν.3 Σε αυτή την αναστάτωση απέδωσε 

την ισχυρή πολιτιστική διακοπή, επισηµαίνοντας την απουσία αντικειµένων συριακής ή 

αιγυπτιακής προέλευσης στο τέλος της ΥΕΙΙΙΓ, αν και παρατήρησε ότι διατηρήθηκαν οι 

επαφές µε την Κύπρο.4  

 Ωστόσο ο Kilian απέρριψε την άποψη του Desborough, ενώ ο Snodgrass θεώρησε 

τον κιβωτιόσχηµο τάφο και τις µονές ταφές ως αναζωπύρωση προµυκηναϊκού εθίµου.5 

∆ιαρκής χρήση κιβωτιόσχηµων τάφων παρατηρήθηκε στη Λευκάδα (ΠΕΙΙΙ-ΜΕ), την 

Ήπειρο και κεντρική Αλβανία (ΥΕ), την κοιλάδα του Αλιάκµονα (Σέσκλο, Ιωλκό, Αγρι-

λιά κατά την ΜΕ-ΥΕ), τις Κυκλάδες και την ενδοχώρα.6 Η επικράτησή τους αποδόθηκε 

στην παρακµή του µυκηναϊκού τρόπου ζωής, οπότε χρειάζονταν απλούστερους και φθη-

νότερους τύπους τάφων. Η κεραµική που συνόδευε τους κιβωτιόσχηµους τάφους στο 

νεκροταφείο της Σαλαµίνας και στον αθηναϊκό Κεραµεικό αποδόθηκε τελικά στον 

"υποµυκηναϊκό" ρυθµό, συγγενικό προς το ρυθµό του Σιτοβολώνα της ΥΕΙΙΙΓ, του 
                                                           
1Skeat, Dorians, 4, 11, 22-29. Για τον πρωτογεωµετρικό ρυθµό (τεχνοτροπία των οµόκεντρων κύκλων) ο 

Skeat παρατήρησε ότι ήλθε από βόρεια µε µεταναστευτικό πληθυσµό και εντοπίστηκε στην ενδοχώρα, 

αποκλείοντας την πιθανότητα διαθαλάσσιας κίνησης, καθώς απουσιάζουν οι εισαγωγές από νότια. 
2Kilian, "Συµβολή", 148-158 
3LMTS, 34 και 37· Desborough, "End of Mycenean Civilization", 660 και 662. 
4LMTS, 52 και 54. 
5Kilian, "Συµβολή", 148-158· DAG, 184, 186-187. Επικαλέσθηκε την άποψη του Sandars (�Last Myce-

naeans�, 261) ότι οι κιβωτιόσχηµοι τάφοι δεν κατάγονταν από τα Βαλκάνια και όπως υποστήριξε και ο 

Deshayes (Deiras 250, υποσ. 2), οι κιβωτιόσχηµοι τάφοι αποτέλεσαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 

"υποστρώµατος" των κατοίκων της προ-µυκηναϊκής Ελλάδας. 
6Hammond, Migrations. 148. 
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οποίου υπήρξε εξέλιξη και ο οποίος διατηρήθηκε στις Μυκήνες και µετά την κατα-

στροφή της Σιταποθήκης το ±1150 π.Χ.1 Στην Αργολίδα ο κιβωτιόσχηµος τάφος εµφανί-

στηκε λιγότερο συντονισµένα στα τέλη της ΥΕΙΙΙΓ, εποµένως δεν υπήρξε "κύµα χρηστών 

κιβωτιόσχηµων τάφων" την εποχή της τελικής καταστροφής του µυκηναϊκού πολιτισµού. 

Στην Αχα?α, την Ηλεία και τη Μεσσηνία οι κιβωτιόσχηµοι τάφοι και οι ταφές σε πίθους 

χρονολογούνται στην πρωτογεωµετρική και τη γεωµετρική εποχή, οπότε είναι πιθανόν σε 

αυτές τις θέσεις να εµφανίστηκε κάποια άλλη οµάδα. Κατά τον Snodgrass οι χρήστες των 

κιβωτιόσχηµων τάφων είτε ήταν επανεµφανιζόµενοι παλαιότεροι κάτοικοι, είτε µετανά-

στες από άλλα τµήµατα της Ελλάδας, είτε ∆ωριείς, Βοιωτοί και Θεσσαλοί εισβολείς, 

προερχόµενοι από το ελληνικό απόθεµα. Εποµένως η αλλαγή δεν προήλθε από κοινωνική 

ή πολιτική επανάσταση, καθώς ο αιγαιακός κόσµος υπέστη ένα νέο κύµα αναστατώσεων, 

ενώ κάτι ανάλογο δεν πρέπει να συνέβη σε Κύπρο και Κρήτη, όπου δεν εµφανίστηκε ο 

κιβωτιόσχηµος τάφος. 

 Αρχικά το έθιµο της καύσης είχε συνδεθεί µε την εµφάνιση των ∆ωριέων, αλλά ήδη 

ο Desborough ανέφερε ότι εισήχθηκε στο Αιγαίο πιθανόν από την Ανατολή κατά την 

ύστερη ΥΕΙΙΙΓ.2 Ο Snodgrass παρατήρησε ότι η καύση εκτεινόταν σε όλο τον ελλαδικό 

χώρο. Τα πρωιµότερα παραδείγµατα προέρχονταν από τους τύµβους της Ηπείρου, εµφα-

νίστηκε σποραδικά στους µυκηναϊκούς χρόνους, αλλά καθιερώθηκε κατά την ΥΕΙΙΙΓ, ενώ 

αντίθετα στην Κορινθία και την Αργολίδα, που συνδέονταν µε τις αναστατώσεις της πε-

ριόδου, εµφανίστηκε µόλις στο τέλος της Γεωµετρικής εποχής.3 Νεότερες απόψεις ενί-

σχυσαν αυτά τα δεδοµένα, καθώς επισηµάνθηκε η ανάπτυξη του εθίµου της καύσης στην 

Ανατολή, όπου δεν παρουσιάστηκαν σηµαντικές µετακινήσεις πληθυσµού.4 Στον ελλα-

δικό χώρο συνηθίζονταν στη νεολιθική Θεσσαλία και Αργολίδα, κατά την εποχή του 

Χαλκού υπήρχε σποραδική χρήση τους, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ επανεµφανί-

στηκε σε µεγάλο βαθµό στην ΥΕΙΙΙΓ εποχή και σε θαλαµωτούς τάφους µε κεραµική υπο-

µυκηναϊκού ρυθµού στην Περατή. 

                                                           
1DAG, 314-317. 
2LMTS, 71. 
3DAG, 190, 266-268, 323. 
4Hägg, "Submycenaean Cremation Burials", 207. Πρβλ. Deshayes, Deiras, 246· Coulson, Dark Ages. 
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 Η προέλευση του σιδήρου επίσης συνδέονταν µε την εισβολή των ∆ωριέων.1 

Ωστόσο ο Ηammond παρατήρησε ότι η επεξεργασία του σιδήρου ήταν γνωστή ήδη στη 

Μακεδονία και από εκεί εισήχθηκε στο νοτιότερο ελλαδικό χώρο (τάφοι Τίρυνθας και 

Αθήνας, 10ος αι. π.Χ.).2 Ο Desborough υποστήριξε την προέλευσή του από τα ανατο-

λικά, όπως και ο Coulson, που υπενθύµισε την εµφάνισή του ήδη σε ύστερους µυκηναϊ-

κούς τάφους στην Αττική και την Αργολίδα.3  

 Ο Desborough ανέφερε ότι το ξίφος τύπου Naue II, η βιολόσχηµη πόρπη, που εξα-

φανίστηκε στις αρχές της Πρωτογεωµετρικής εποχής, και η επιµήκης χάλκινη περόνη 

εισήχθηκαν από βόρεια, όπου υπήρχε πιο ψυχρός καιρός, ενώ η τοξωτή πόρπη ίσως απο-

τέλεσε ενδοµυκηναϊκή εξέλιξη της βιολόσχηµης πόρπης στο τελευταίο µισό της ΥΕΙΙΙΓ.4 

Ο Snodgrass θεώρησε την πόρπη ως στοιχείο εισβολής, απορρίπτοντας την καθιέρωση 

λόγω αλλαγής των κλιµατολογικών συνθηκών.5 Αντίθετα απέδωσε αιγαιακή προέλευση 

στο ξίφος τύπου Naue II, σηµειώνοντας την παράλληλη ανάπτυξή του και στην Κεντρική 

Ευρώπη. Νεότερες µελέτες επιβεβαίωσαν ότι οι πόρπες και τα ξίφη χρησιµοποιούνταν 

ήδη από τους Μυκηναίους και η οµοιότητά τους µε αντίστοιχα από τη βόρεια Ιταλία και 

την κεντρική Ευρώπη οφειλόταν είτε σε εµπορικές σχέσεις είτε στην παράλληλη ανά-

πτυξη σε Αιγαίο και κεντρική Ευρώπη.6 

 Ο Betancourt επιβεβαίωσε τη µείωση θέσεων στην Πελοπόννησο από τα τέλη της 

ΥΕΙΙΙΒ και σε όλη τη διάρκεια της ΥΕΙΙΙΓ, αν και κάποιες θέσεις επανακατοικήθηκαν 

κατά την ίδια περίοδο.
7

 Ωστόσο παρατήρησε ότι υπήρξε προσφυγικό κύµα σε Αχα?α και 

Κεφαλλονιά, δηλαδή προς την κατεύθυνση από την οποία θεωρούνταν ότι ήρθαν οι ει-

σβολείς, υποστηρίζοντας ότι η καταστροφή παράκτιων περιοχών υποδηλώνει επιδροµή 

από ναυτικές δυνάµεις, παρά από νοµάδες.8 Απέδωσε γενικά την κατάλυση του ανακτο-

                                                           
1Skeat, Dorians, 35. 
2Hammond, "Dorian Invasion", 169. 
3Desborough, "End of Mycenean Civilization",  664-665, 670-671· Coulson, Dark Ages. 
4LMTS, 53-54· Desborough, "End of Mycenean Civilization", 660 και 662. 
5DAG, 309-310. 
6Coulson, Dark Ages. 
7Betancourt, "Greek Βronze Age", 40-41, 45. 
8Πρβλ. DAG, 312. 
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ρικού συστήµατος στο διάσπαρτο πληθυσµό, την ανεπάρκεια της γραφειοκρατίας και την 

ευπάθεια της οικονοµίας, απορρίπτοντας θεωρίες για επιδηµίες, εµπορικές καταστροφές, 

σεισµούς και κλιµατολογικές αλλαγές, καθώς δεν εξηγούσαν τις πληθυσµιακές µετακι-

νήσεις στην Ελλάδα.1  

 Ο Kilian ενδυνάµωσε την άποψη του Betancourt για ενδοµυκηναϊκή-ελληνική εξέ-

λιξη, µε κύρια στοιχεία τη µείωση του πληθυσµού, την ανάπτυξη της γεωργίας και την 

υπερφόρτωση της ανακτορικής οικονοµίας.2 Υποστήριξε δε ότι κάποιες φυσικές κατα-

στροφές που συνέβησαν το ±1200 π.Χ. επιβάρυναν το ανακτορικό σύστηµα, οδηγώντας 

σε κατάλυση οχυρώσεων και οικισµών. Θεώρησε τους ∆ωριείς και όσους κινήθηκαν από 

τα Β∆ είτε ως εργατικό δυναµικό, είτε ως µισθοφόρους, που καθιερώθηκαν στο υστερο-

µυκηναϊκό υπόστρωµα, ενώ κάποιες κοινωνικές τάξεις παρήκµασαν, όπως φαίνεται από 

την εγκατάλειψη των θαλαµωτών τάφων.3 ∆εν αποδέχτηκε την άποψη του Desborough, 

ότι η παρουσία των ∆ωριέων συνδεόταν µε την εγκατάλειψη πολλών µυκηναϊκών θέ-

σεων στα τέλη της ΥΕΙΙΙΓ και την εµφάνιση ταφών µε κεραµική υποµυκηναϊκού ρυθµού 

σε µυκηναϊκούς οικισµούς, καθώς νεότερες έρευνες έδειξαν ότι και κατά τη µυκηναϊκή 

εποχή γίνονταν ταφές εντός των οικισµών.4 Στην κεραµική ο υποµυκηναϊκός ρυθµός 

αποτελούνταν από συνδυασµό διακοσµητικών θεµάτων της µυκηναϊκής εποχής µε νέα, 

ενώ δεν άλλαξαν τα σχήµατα των οικιακών σκευών και στην κοροπλαστική διατηρήθηκε 

η πότνια µε τα υψωµένα χέρια. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η απουσία ταφών µε όπλα στις 

αρχές της ΥΕΙΙΙΓ φάσης, όπως συνέβαινε σε περιόδους αλλαγής ή µετάβασης σε νέα κοι-

νωνική δοµή. Είναι πιθανόν οι ∆ωριείς να εγκαταστάθηκαν ειρηνικά και να εκµυ-

κηνα?στηκαν, όπως παρατηρείται στη διατροφή και τον καλλωπισµό. Παρατήρησε ότι ο 

αστικός τρόπος ζωής αντικαταστάθηκε από την κατοίκηση σε αγροκτήµατα µε οικίες ορ-

θογώνιας κάτοψης που το ένα άκρο απέληγε σε αψίδα, αποδίδοντας τα νέα στοιχεία 

στους νεόφερτους. Αντίθετα ο Coulson δεν συνέδεσε την αψιδωτή οικία µε σαµαρωτή 

στέγη µε τον ερχοµό των ∆ωριέων, καθώς αυτός ο τύπος οικίας είχε εµφανιστεί στην Ελ-

                                                           
1Carpenter, Discontinuity· DAG, 303-304, υποσ. 3. 
2Kilian, "Συµβολή", 148-158. 
3Κατά τον Kilian πρόκειται για τους πρώτους ∆ωριείς που εµφανίστηκαν στην ΥΕΙΙΙΒ2 
4LMTS, 259. 
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λάδα κατά την ΠΕ και ΜΕ εποχή και επανεµφανίστηκε τον 11ο αι. π.Χ.1  Κατά τον 

Fagerström πρόκειται για αυτόχθονη ανάπτυξη λόγω κοινωνικών αναγκών και οικονοµι-

κών αλλαγών, ενώ κατά άλλη άποψη ίσως να πρόκειται για απλή αναβίωση.2 

  

 

Σχηµατισµός των "∆ωριέων" 

 Σύµφωνα µε τον Τυρταίο οι Ηρακλείδες και οι ∆ωριείς ξεκίνησαν από κοινού από τη 

∆ωρίδα, ενώ κατά τον Πίνδαρο ήρθαν µαζί από την Πίνδο, αποτελούµενοι από τους Υλ-

λείς που κατάγονταν από τον Ηρακλή, και από τους ∆υµάνες και Πάµφυλους που κατά-

γονταν από τον Αιγιµιό.3 Ο Ηρόδοτος ανέφερε ότι οι ∆ωριείς κατοικούσαν στη Φθιώτιδα 

την εποχή του ∆ευκαλίωνα, πριν αποτελέσουν διακριτή οµάδα.4 Με αρχηγό τον ∆ώρο 

µετακινήθηκαν στα βόρεια της Θεσσαλίας, κάτω από την Όσσα και τον Όλυµπο. Λίγο 

πριν από τον Τρωικό πόλεµο µέσω Ιστιαιώτιδας µετακινήθηκαν στην Πίνδο, όπου ονο-

µάστηκαν "Μακεδνοί", µετά στη ∆ωρίδα, κάτω από την Οίτη (τη ∆ρυοπίδα), και από εκεί 

στην Πελοπόννησο, όπου ονοµάστηκαν "∆ωριείς". Αν και στην ιστορία του Αιγιµιού ο 

Ηρόδοτος παραδίδει ότι η ∆ωρίδα ήταν ο τελευταίος σταθµός πριν την Πελοπόννησο, 

στην ιστορία του Έχεµου ανέφερε ότι παρέµειναν στον Ισθµό και µετά από 100 έτη οδη-

γήθηκαν από τους τρεις γιους του Αριστόµαχου στην Πελοπόννησο, καταλαµβάνοντας 

το Άργος, τη Σπάρτη και τη Μεσσηνία.5 Ο Wade-Gery συνδέοντας τις δύο ιστορίες κατέ-

ληξε ότι οι Ηρακλείδες περίµεναν στα σύνορα της Πελοποννήσου να ενωθούν µε τους 

∆ωριείς και να τους επαναφέρουν νικηφόρα.6 

 Κατά τον Hammond µε το γενικό όνοµα "∆ωριείς" ο Ηρόδοτος εννοούσε ένα από τα 

πολλά φύλα, σχηµατισµένο από νοµάδες, που συνδέονταν µε τη "δωρική εισβολή", και 

διαφορετικό από το παρακλάδι µε το οποίο ασχολήθηκε ο Θουκυδίδης. Παρατήρησε ότι 

µετά από µία µακρά περίοδο αναστατώσεων οι "∆ωριείς" διακρίθηκαν σε Υλλείς, ∆υµά-
                                                           
1Coulson, Dark Ages. 
2Fagerström,   
3Τυρτ. απόσπ. 2· Πινδ. Πυθιόνικαι, I.65. Ο Αιγιµιός ήταν βασιλιάς της βόρειας Θεσσαλίας. 
4Ηροδ. i. 56. 
5Ηροδ. ix. 26-27.  
6Wade-Gery, "The Dorians", 526-527. 
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νες και Πάµφυλους, από τους οποίους οι Υλλείς µε αρχηγό τον Ύλλο έφθασαν στον 

Ισθµό, ενώ οι ∆υµάνες αντιπροσώπευαν το δυτικό τµήµα των "∆ωριέων" που πέρασε 

µέσω Ρίου. Σχεδόν ταυτόχρονα µε τους τελευταίους έφθασε στην Ηλεία, µέσω Αιτωλίας, 

ένας ανώνυµος λαός.1 

 Ο Skeat δέχτηκε πως οι ∆ωριείς πρωτοεµφανίστηκαν στα βουνά της Πίνδου, επιση-

µαίνοντας ότι επί Τυρταίου διαµορφώθηκε η άποψη πως "µητρόπολη των ∆ωριέων" ήταν 

η ∆ωρίδα.2 Ανέφερε ότι οι ∆ωριείς µε αρχηγό τον Αιγιµιό συνεπλάκησαν µε τους Λαπί-

θες και ζήτησαν τη βοήθεια του Ηρακλή, προσφέροντάς του ως αντάλλαγµα το 1/3 του 

δωρικού βασιλείου. Ο Ηρακλής συµφώνησε και εκδίωξε τους Λαπίθες σκοτώνοντας το 

βασιλιά τους Κόρωνο. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αιγιµιού εγκαταστάθηκαν ως 

∆ωριείς στη Ν∆ Θεσσαλία. Η καταστροφή οικισµών και η επιλογή νέων θέσεων µε φυ-

σική οχύρωση υποδηλώνει ότι δεν υπήρξε ειρηνική µετάβαση. 

 O Milojcic επεσήµανε ότι οι καταστροφές στα Βαλκάνια και την Ανατολή ήταν σύγ-

χρονες και ότι οι εισβολείς πρέπει να προέρχονταν από βόρεια (Μακεδονία-Θράκη-Ελ-

λήσποντος), καθώς υπήρξε καταστροφή οικισµών ακόµα και κατά την άνθιση του µυκη-

ναϊκού πολιτισµού, φέρνοντας µαζί τους πόρπες, αιχµές δοράτων, κεραµική κ.ά.3 Αρχικά 

τον 13ο αι. έφθασαν µόνο στη Μακεδονία, µετά προχώρησαν νότια και µε την πάροδο 

του χρόνου εξουθένωσαν το µυκηναϊκό κόσµο µε χρόνιους αγώνες. Τον 11ο αι. ένα δεύ-

τερο κύµα, προερχόµενο από τον ιλλυρικό και το βορειοανατολικό χώρο, έδωσε το τε-

λειωτικό κτύπηµα στα αποµεινάρια του µυκηναϊκού κόσµου. Τον 9ο-8ο αι. µεγάλες οµά-

δες από Ιλλυριούς µετανάστευσαν από τη Βοσνία και τη Μακεδονία προς την Ελλάδα. Οι 

∆ωριείς ή οι Β∆ Έλληνες πρέπει να ανήκαν στους φορείς του δεύτερου τµήµατος που 

ήταν καθαρά θρακικό. 

 

                                                           
1Hammond, "Dorian Invasion", 151, 156, 164. Ο µελετητής επεσήµανε ότι η "δωρική" διάλεκτος 

χωρίστηκε σε δύο τµήµατα, σε αυτό της Β∆ Ελλάδας που κάλυπτε την Ηλεία και την Αιτωλία και στο 

δωρικό που κάλυπτε τη Λακωνία, την Αργολίδα, την Κορινθία και τη Μεγαρίδα. 
2Skeat, Dorians, 4, 11, 53, 55-56· Πρβλ. Τυρτ. απόσπ. 2. 
3Milojcic, "Wanderung", 14-15. Πρβλ. Heurtley, "Vardar?ftsa", 57· Heurtley, "Prehistoric Site", 192-194. 

Στα τέλη της εποχής του Χαλκού αφήχθηκαν εισβολείς στη Μακεδονία από την περιοχή του ∆ούναβη, 

ωθώντας τα θεσσαλικά-µακεδονικά φύλα στη βόρεια Θεσσαλία. 



 22

 

Προσπάθειες εισβολής στην Πελοπόννησο  

 Η αναστάτωση που επικράτησε στον ελλαδικό χώρο ορίστηκε ως "δωρική εισβολή",  

"κάθοδος των ∆ωριέων" και "επιστροφή των Ηρακλειδών".1 Θεωρήθηκε ότι στο τέλος 

της εποχής του Χαλκού συνέβη µία ευρύτερη κίνηση λαών από το βορρά, στα πλαίσια 

της οποίας ανήκει και το ελληνικό τµήµα.2 Οι εισβολείς ονοµάστηκαν ∆ωριείς, συνδέθη-

καν µε τον Ηρακλή και αναφέρθηκε ότι διείσδυσαν βαθµιαία στα µυκηναϊκά εδάφη.3 

∆ιατυπώθηκε η άποψη ότι στα τέλη της ΥΕΙΙΙΓ (1075 π.Χ.) κάποιοι εισβολείς πέρασαν, 

µέσω της κεντρικής Ελλάδας, στην Ήπειρο ή τη δυτική Θεσσαλία, και την Πρωτογεωµε-

τρική εποχή κάποιοι άλλοι ερχόµενοι από τη Β∆ Ελλάδα, αφού διέσχισαν το δυτικό 

τµήµα του Κορινθιακού, έφθασαν στην Πελοπόννησο. Συγκρούσθηκαν µε τον εγγονό 

του Αγαµέµνονα, τον Τεισαµενό, µε αποτέλεσµα να δοθεί το τελικό κτύπηµα στην 

αχαϊκή δύναµη της Πελοποννήσου και στην κυρίως Ελλάδα, χωρίς όµως να εισβάλουν 

στην Αθήνα. Σε µερικές περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι υπήρξε συγχώνευση πληθυσµού 

και πολιτισµού. 

 Σύµφωνα µε µία άποψη το ±1192 π.Χ. κάποιοι περιθωριακοί Μυκηναίοι-"∆ωριείς" 

και οι σύµµαχοί τους, µε την ονοµασία "Λαοί της Θάλασσας", επιτέθηκαν στην Αίγυπτο, 

όπου νικήθηκαν από τον Ραµσή ΙΙΙ.4 Κατά την επιστροφή τους επιτέθηκαν στην Κρήτη 

και την Πύλο και στη συνέχεια µε τη βοήθεια των Ηρακλειδών, µέσω Βοιωτίας και Κο-

                                                           
1"∆ωρική εισβολή": Wace, "Crete and Mycenae", 466-467. Κατά το µελετητή συνέβη το 1104 π.Χ. 

περίπου και ξεκίνησε από τη Μακεδονία, σηµαίνοντας τη βίαιη καταστροφή του µινύειου-µυκηναϊκού 

πολιτισµού. Ανέφερε ότι η δωρική διάλεκτος αποτελούσε ανάµειξη της γλώσσας των εισβολέων µε την 

αιολική (;) διάλεκτο του προδωρικού στοιχείου. Μυλωνάς, "Προϊστορικοί κάτοικοι", 4, 28. "Επιστροφή 

των Ηρακλειδών": Broneer, "Mycenaean Fountain", 426· ιδίου, "Dorian Invasion", 113· Miltner, 

"Wanderung", 62-63. 
2Daniel, "Dorian Invasion", 107. 
3LMTS, 72, 234, 246-247, 255, 260. Ο Desborough υποστήριξε ότι οι εισβολείς ήρθαν από τη Β∆ Ελλάδα, 

επειδή βρέθηκαν κιβωτιόσχηµοι τάφοι στην Αχα?α, την Ηλεία και τη Μεσσηνία, άποψη που έχει 

απορρίφθει, σχετικά µε την προέλευση αυτού του τύπου τάφου. Θεώρησε ότι οι εισβολείς, είτε µέσω 

Φωκίδας, Βοιωτίας και Ισθµού έφθασαν στην Αργολίδα, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία, είτε ήρθαν από τη 

Β∆ Ελλάδα, χωρίς µακεδονική προέλευση. 
4Nixon, Dorians, 116, 117, 121, 123, 147-150· Πρβλ. LMTS, 215κ.ε. 



 23

ρινθιακού κόλπου, έφθασαν στην Κορινθία, την Αχα?α και την Ηλεία. Επειδή η δωρική 

διάλεκτος κυριάρχησε στο νότιο και ανατολικό τµήµα της Χερσονήσου, είναι πιθανό οι 

∆ωριείς να εισχώρησαν από τις ορεινές περιοχές της Αρκαδίας, έχοντας έρθει από τα βό-

ρεια και µετά να ξεχύθηκαν στις πεδιάδες. Η επόµενη καταστροφή των Μυκηνών συνέβη 

το ±1150 π.Χ. (καταστροφή του Σιτοβολώνα) ή το ±1130 π.Χ., όταν εµφανίστηκαν νέα 

ανθρωπολογικά στοιχεία. 

 Σύµφωνα µε την αρχαία γραµµατεία οι Ηρακλείδες δεν αποτελούσαν φύλο, αλλά 

πατρία, καταγόµενη από τον Ηρακλή.1 Ο ήρωας βοήθησε τους ∆ωριείς στη Θεσσαλία 

εναντίον των Λαπιθών και ο Αιγιµιός - γιος του ∆ώρου - ξεπλήρωσε την υπόσχεσή του 

στον Ηρακλή δίνοντας το 1/3 της γης του στους απογόνους του.2 Όταν όµως ο Ηρακλεί-

δης Ύλλος επιχείρησε να εισβάλει στην Πελοπόννησο και σκοτώθηκε από τον Έχεµο, οι 

∆ωριείς αν και είχαν φθάσει στα όρια του µυκηναϊκού κόσµου, δεν κατόρθωσαν να απει-

λήσουν τα εδάφη του.3 Ωστόσο κατά τον Απολλόδωρο πριν διεξαχθεί ο Τρωικός πόλεµος 

οι Ηρακλείδες πέρασαν τον Ισθµό επιτυχώς και κατέλαβαν όλες τις πόλεις της Πελοπον-

νήσου, αλλά αποσύρθηκαν µετά από ένα χρόνο, λόγω πανούκλας.4 Ο Παυσανίας όµως 

απέρριψε αυτή την εκδοχή συµφωνώντας µε τη µαρτυρία του Ηροδότου.5 Παρέδωσε ότι 

οι ∆ωριείς ήλθαν στην Πελοπόννησο µέσω Ρίου, οδηγούµενοι από Ηρακλείδες και από 

τον Όξυλο που έφερε πολλούς από την Αιτωλία. Ο τελευταίος τους συµβούλευσε να κι-

νηθούν από τη Ναύπακτο στο Μολύκρειο και από εκεί όχι µέσω Ηλείας, αλλά µέσω Αρ-

καδίας (ο Ηρακλείδης Κρεσφόντης, γιος του Αριστοµάχου, παντρεύτηκε την κόρη του 

                                                           
1Οµ. Ιλ. Β.666. 
2∆ιόδ. Σικ. iv.37.3· iv.58.6. 
3Ηροδ. ix.26· Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, viii.5. Ενόψει αυτού του κινδύνου υψώθηκε στα τέλη της ΥΕΙΙΙΒ 

το τείχος του Ισθµού. Πρβλ. Stubbings, "Recession", 352.  
4Απολλόδ. ii.8.2: 
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�P�%�?��� ��	��	���%!������». 
5Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, i.41: 

«=Q	$�����1	��R��L�%,���	��	����	,���M������B,��
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Ελλάδος Περιήγησις, viii.5.6. 
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αρκάδα βασιλιά Κύψελου). Ωστόσο οι αρχηγοί των ∆ωριέων ενδιαφέρονταν για την Αρ-

γολίδα.1 

 Ο Hammond ακολούθησε τη µαρτυρία του Θουκυδίδη και χρονολόγησε την πτώση 

της Τροίας το ±1200 π.Χ., την πρώτη αποτυχηµένη δωρική εισβολή υπό τον Ύλλο το 

±1220 π.Χ., την εισβολή Θεσσαλών και Βοιωτών το ±1140 π.Χ. και τη δωρική κατάληψη 

της Πελοποννήσου το ±1120 π.Χ.2 Κατά το µελετητή µετά τον Τρωικό πόλεµο ακολού-

θησαν εµφύλιοι πόλεµοι, ενώ το µόνο στοιχείο που συνάδει στο φόβο επιθέσεων από βό-

ρεια είναι το οχυρωµατικό τείχος του Ισθµού. Όταν τελικά οι ∆ωριείς κατάφεραν να ει-

σβάλουν, αποτελούµενοι από τρία φύλα, κατευθύνθηκαν από τη ∆ωρίδα, µέσω ∆ελφών, 

προς τη Ναύπακτο, όπου ενώθηκαν µε τον αρχηγό των Αιτωλών Όξυλο. Περνώντας στο 

Ρίο οι Αιτωλοί οδηγήθηκαν στην Ηλεία, ενώ οι ∆ωριείς διέσχισαν την Αρκαδία και µέσω 

Λέρνας και Ναυπλίας, έφθασαν στην αργειακή πεδιάδα, νίκησαν τον Τεισαµενό (γιο του 

Ορέστη) και ίδρυσαν το Τηµένιο, προς τιµή του αρχηγού των Ηρακλειδών, Τηµένου. 

Μεταξύ 1120-1100 π.Χ. καταλήφθηκαν η Λακωνία, η Μεσσηνία, η Μήλος, η Θήρα, αν 

και αρχικά το απέφυγαν, η Αχα?α, οι περιοχές του Ισθµού και τµήµατα της Φωκίδας.3  

 

 

Η Πελοπόννησος κατά την ύστερη ΥΕΙΙΙΓ  

                                                           
1Hammond, "Literary Tradition", 692. Πρβλ. Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, v.3.6κ.ε.· Στράβ. Γεωγραφία, 

357: 
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2Hammond, "Literary Tradition", 690· Hammond, Migrations. 130, 133-134, 141. Κατ' αυτόν η ΥΕΙΙΙΓ 

διήρκεσε από το 1180-1100 π.Χ. Πρβλ. Πρβλ. Θουκ. i.12.1-3· Ηροδ. ix.26-27· Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, 

viii.5. 
3Hammond, "Literary Tradition", 678κ.ε. 
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 Η ΥΕΙΙΙΓ εποχή χαρακτηρίζεται από έντονες αλλαγές και γεγονότα που οδήγησαν σε 

µεγάλες ανακατατάξεις. Αυτό οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό στα όσα προηγήθηκαν κατά 

τον 13ο αι. π.Χ. και όχι µόνο στα όσα συνέβησαν τον επόµενο αιώνα, µε αποκορύφωµα 

τις εισβολές που εξουθένωσαν το µυκηναϊκό κόσµο. Συγκεκριµένα, οι Μυκηναίοι έχον-

τας ήδη επιβαρυνθεί από την εκστρατεία στην Τροία (±1280 π.Χ.), προχώρησαν στο β΄ 

µισό του 13ου αι. π.Χ. σε ενίσχυση των οχυρώσεων, όπως στις Μυκήνες, και στην κατα-

σκευή τείχους στον Ισθµό από το φόβο κάποιων ορατών εξωτερικών κινδύνων. Το ±1210 

π.Χ. παρατηρήθηκαν οι πρώτες αναστατώσεις και καταστροφές στα ανάκτορα, ενώ κατά 

τη διάρκεια του 12ου αι. π.Χ. πρέπει να ακολούθησε µία µακρόχρονη σειρά εισβολών που 

οδήγησε σε εκτεταµένες ερηµώσεις και εγκατάλειψη των κατεστραµµένων θέσεων 

(Χάρτες 2 και 3). Την ίδια περίοδο επικράτησε στην ανατολική Μεσόγειο ένα γενικευ-

µένο κλίµα αναστατώσεων, που προκλήθηκε από τους αποκαλούµενους "Λαούς της Θά-

λασσας".  

 Ωστόσο οι νεοφερµένοι δεν πρέπει να ευθύνονταν εξολοκλήρου για τους κλυδωνι-

σµούς που οδήγησαν στην κατάλυση των µυκηναϊκών ανακτόρων. Σε αυτή τη διαπί-

στωση οδηγούν δεδοµένα, όπως η εγκατάλειψη σε µεγάλο βαθµό περιοχών που κατέλα-

βαν, αλλά και η διατήρηση παλαιότερων εθίµων που σχετίζονταν µε τη ζωή και το θά-

νατο. Η έρευνα έχει αποδείξει πως όσα θεωρούνταν ως νεωτερισµοί των εισβολέων, είτε 

ήταν ήδη γνωστά στους Μυκηναίους, είτε εισήχθηκαν από περιοχές άλλες από αυτές που 

προέρχονταν τα νέα φύλα ή ήταν απλά εσωτερικές εξελίξεις. Οι εισβολείς ήταν βουκό-

λοι, χαρακτηριζόµενοι από ηµινοµαδικό τρόπο ζωή, και ίσως προέρχονταν από ένα ελλη-

νικό απόθεµα που είχε επιβιώσει στις παρυφές του µυκηναϊκού κόσµου. Εποµένως δεν 

ήσαν σε θέση να ανατρέψουν µε µιας ό,τι επικρατούσε για αιώνες. Άλλωστε οι εµπορικές 

επαφές του µυκηναϊκού κόσµου µε τον εξωτερικό περίγυρο δεν πρέπει να διακόπηκαν 

ακαριαία, καθώς σε περιοχές όπως η Κύπρος και η Κιλικία βρέθηκαν αγαθά ΥΕΙΙΙΓ επο-

χής, προερχόµενα από τον ελλαδικό χώρο. Σε αυτά τα πλαίσια άλλαξε και η αντίληψη για 

το χαρακτηρισµό του διαστήµατος από το 1125 έως και τα µέσα του 11ου αι. π.Χ., οπότε 

καταλύθηκαν τα µυκηναϊκά βασίλεια. ∆εν πρόκειται για �υποµυκηναϊκή� εποχή, αλλά 

για πρωτογεωµετρική. Ο χαρακτηρισµός �υποµυκηναϊκός� µπορεί να αποδοθεί µόνο στο 
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κεραµικό ρυθµό που αναπτύχθηκε στα υπολείµµατα του µυκηναϊκού κόσµου, τον 

�Πυκνό�.  

 Τα βαθύτερα αίτια αυτής της αναστάτωσης πρέπει να προέρχονταν από ένα συγκε-

ρασµό γεγονότων, αποτελούµενων τόσο από εξωτερικές αναστατώσεις, όσο και από 

εσωτερικά αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση ενός ήδη παρακµάζοντος συστήµατος. 

Πρόκειται πιθανόν για εµφύλιες συρράξεις που σε συνδυασµό µε κάποια οικονοµική 

δυσπραγία και δυσµενείς καιρικές συνθήκες, προκάλεσαν την εξουθένωση των µυκηναϊ-

κών βασιλείων και τη σταδιακή υποχώρηση της δύναµής τους στα µέσα του 11ου αι. π.Χ.  

 Αυτά τα γεγονότα είχαν ως κύριο επακόλουθο τη συρρίκνωση των εµπορικών δρα-

στηριοτήτων και τη µείωση των θέσεων από το 1025 έως το 950 π.Χ. Παράλληλα ανα-

πτύχθηκε ιδιαιτέρως η γεωργία. Η ΒΑ Πελοπόννησος µε τις εύφορες και ευρύχωρες πε-

διάδες πρέπει να εκµεταλλεύθηκε τις ευνοϊκές συνθήκες που της παρέχονταν και στα-

διακά προχώρησε στην ανάπτυξή της. Πρέπει να είχαν καταλαγιάσει πλέον οι συνθήκες 

αντίθεσης και βαθµιαία έως τα µέσα του 10ου αι. ίσως δηµιουργήθηκαν οι απαραίτητες 

συνθήκες για την επέκταση των υπαρχόντων οικισµών, τη δηµιουργία νέων και την 

ανάπτυξη της µνηµειώδους και οικιστικής αρχιτεκτονικής του 9ου και 8ου αι. π.Χ. Παράλ-

ληλα καθιερώθηκαν τα έθιµα ταφής (και όχι καύσης των νεκρών) και οι τύποι τάφων, 

ενώ προκειµένου να καλυφθούν οι αναπτυσσόµενες ανάγκες επικοινωνίας πρέπει να βελ-

τιώθηκε το οδικό πλέγµα. 
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ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

 

Η Κορινθία µετά την πτώση των µυκηναϊκών βασιλείων 

 Κατά το β΄ µισό του 13ου αι. π.Χ. πρέπει να διαφάνηκαν οι πρώτες ενδείξεις ανησυ-

χίας για την ασφάλεια της περιοχής της Κορινθίας, οπότε και χρονολογείται η κατασκευή 

του τείχους στον Ισθµό.1 Τα ίχνη του τείχους διατηρούνται νότια του ιερού της Ισθµίας 

και έχει υποτεθεί ότι στρέφονταν Β∆, προς το χώρο όπου µεταγενέστερα δηµιουργήθηκε 

το ιερό, ενώ στη συνέχεια στρέφονταν προς την κατεύθυνση του Κορινθιακού κόλπου.2 

Στις αρχές του 12ου αι. π.Χ. µε την καταστροφή του οικισµού των Ζυγουριών στην 

περιοχή της Κλεωναίας και την εγκατάλειψη της θέσης της νέας Κορίνθου στην περιοχή 

της Κορινθίας άρχισαν να διαφαίνονται οι πρώτες ενδείξεις αναστάτωσης. Ωστόσο συνε-

χίστηκε η κατοίκηση στη Γωνιά, στη θέση Κοράκου, στην αρχαία Κόρινθο και στην 

Ισθµία, ενώ η νέα Κόρινθος επανακατοικήθηκε πιθανόν από το ±1125 π.Χ. (Χάρτης 3). 

Αυτή την εποχή θεωρείται ότι υπήρξε ένα κύµα αναστατώσεων που άρχισε να επεκτείνε-

ται, αλλά πρέπει να κράτησε για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η εµφάνιση των "Λαών της 

θάλασσας" πρέπει να είχε επιφέρει µεγάλες αναστατώσεις στις επαφές των µυκηναϊκών 

κέντρων µε την ανατολική Μεσόγειο, επηρεάζοντας την έκταση των εµπορικών δραστη-

                                                           
1Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.10 (C.372).  
2Broneer, �Excavations, 1957-1958�, 334κ.ε.· Broneer, �Cyclopean Wall�, 346-362, Pls 80-84· Broneer, 

�Cyclopean Wall, Addendum�, 25-35, Pls 3, 4· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 29-31, υποσ. 4.   
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ριοτήτων. Οι συνθήκες αυτές σε συνδυασµό µε την εµφάνιση νέων φύλων που ωθούνταν 

προς τα νότια από τις βόρειες και βορειοδυτικές παρυφές του µυκηναϊκού κόσµου και 

διάφορες εσωτερικές αναταραχές, άλλαξαν σταδιακά την εικόνα διαρκούς άνθησης των 

ανακτορικών κέντρων. 

 Σύµφωνα µε τον Θουκυδίδη οι ∆ωριείς εισέβαλαν στην Κορινθία από το Άργος, 

έχοντας ως πρώτο έρεισµα το Σολύγειο λόφο.1 Αρχηγός των ∆ωριέων ήταν ο Αλήτης, ο 

γιος του Ιππότη, στον οποίο παρέδωσαν την εξουσία οι δύο τελευταίοι βασιλείς της Κο-

ρίνθου, ο ∆ωρίδας και ο Υανθίδας.2 Νεότεροι µελετητές έχουν υποστηρίξει την άποψη 

πως οι «∆ωριείς» διαπεραιώθηκαν στην Κόρινθο ερχόµενοι από το Μαλιακό κόλπο, ενώ 

οι Λαπίθες που ήταν ήδη εγκατεστηµένοι στη Γονούσσα συνέπραξαν µε τους εισβολείς 

στην κατάληψη της Κορινθίας.3 Τα πρώτα ισχυρά στοιχεία αναστατώσεων εµφανίστηκαν 

το ±1075 π.Χ., καθώς παραθαλάσσιοι οικισµοί είτε καταστράφηκαν, όπως της θέσης 

Κοράκου, είτε εγκαταλείφθηκαν, όπως η νέα Κόρινθος και το Ηραίο.4 Την ίδια εποχή 

οικισµοί πάνω σε λόφο µε εποπτεία προς τη θάλασσα καταστράφηκαν, όπως η Γωνιά, ή 

εγκαταλείφθηκαν, όπως η Αγία Κυριακή. Αντίθετα η αρχαία Κόρινθος και η Ισθµία 

φαίνεται πως επιβίωσαν και µε το πέρασµα του χρόνου εξελίχθηκαν σε σηµαντικές 

οικιστικές και λατρευτικές θέσεις. 

 Η περιοχή της Κορινθίας αρχικά πρέπει να διοικούνταν από το δωρικό Άργος, αλλά 

αργότερα αποσπάστηκε από αυτό και µετατράπηκε σε ανεξάρτητη δωρική επικράτεια. Η 

                                                           
1Θουκ., iv.42.2.: 

«'''�U�X��H)�������4�����	�����4.�Y��K��&��	?

��!����7B��%0�	���	�1�����	G�������C����%�����

����0������W����=P���8���»'  
2Παυσ. Ελλ. Περιήγ. ii.4.3: 

«'''���H	��T��������	��B���1���	��	�H������

����C����%��·��)�1	��BA�.=�-	$���/���	���<	�8>�ZH�

��	���	�8�.=�	�� ���	�8��M����0���'�K��B����A��

�W�������[��%�B�������B��	���	���T���������.=�-

	$���	��0��������"	�8��	,��BA������%���U�B&��

���#0������>�?�B��0�����	$%�����! I»'  
3Σακελλαρίου, "Ανασύνταξη", 19.  
4Η θέση ονοµάστηκε Ηραίο µετά την ίδρυση του ιερού της Ήρας το ±800 π.Χ. από τους Αργείους.  
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περιοχή στα όρια µε τη Μεγαρίδα αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης ήδη από τα µέσα του 

10ου αι. π.Χ. Το τµήµα των «∆ωριέων» που είχε εγκατασταθεί στην Κόρινθο, συµπράτ-

τοντας µε τους συγγενείς τους από το Άργος, κινήθηκαν προς τα εδάφη της περιοχής που 

έκτοτε αποτέλεσε τη Μεγαρίδα µε τελική κατεύθυνση την Αττική, όπου τελικά αναχαιτί-

στηκαν.1 Την περίοδο της σύγκρουσης η περιοχή του Ηραίου, του Πείραιου και µεγάλο 

τµήµα των Γερανείων και των παραλίων ως τον Κροµµυώνα δεν ανήκαν στο νεοσύστατο 

κράτος της Κορίνθου. Οι «∆ωριείς» κατέλαβαν την περιοχή και ίδρυσαν µε έδρα τα Μέ-

γαρα το κράτος της Μεγαρίδας. Οι Κορίνθιοι απέσπασαν την περιοχή του Ηραίου το 

±900 π.Χ, αλλά σύντοµα οι Αργείοι και οι Μεγαρείς συνασπίστηκαν και νίκησαν τους 

Κορίνθιους, µε αποτέλεσµα το ±850 π.Χ. οι Μεγαρείς να προσαρτήσουν την περιοχή του 

Ηραίου, της Περαχώρας και τµήµα των Γερανείων και των παραλίων ως και τον Κροµ-

µυώνα, ενώ το ±800 π.Χ. οι Αργείοι ίδρυσαν το ναό της Ήρας στη θέση που πλέον µετο-

νοµάστηκε σε Ηραίο.2 To ±740 π.Χ. οι Κορίνθιοι προσάρτησαν την Περαχώρα και έκτι-

σαν το ναό της Ήρας Λιµενίας, ενώ το ±735 π.Χ. κυριάρχησαν στην ευρύτερη περιοχή 

και υπέταξαν τους Μεγαρείς.3 Λίγο µετά το 720 π.Χ. οι Μεγαρείς τα ανέκτησαν µε 

αρχηγό τον Όρσιππο, νικητή των Ολυµπιακών αγώνων.4 Ωστόσο στα τέλη του 8ου αι. 

π.Χ. οι Κορίνθιοι επικράτησαν στην Περαία και την Ηραία, περιλαµβανοµένης της Οι-

νόης στον Κορινθιακό κόλπο και της Κροµµυωνίας στον Σαρωνικό, και έκτισαν ως ευ-

χαριστήριο στον Ισθµό ένα ναό αφιερωµένο στον Ποσειδώνα.5  

 Τα σύνορα µεταξύ Κορινθίας και Επιδαυρίας πρέπει να βρίσκονταν βόρεια του 

Κόρφου, στο ακρωτήριο Σπείραιον.6 Γειτνίαζε επίσης µε το βορειοανατολικό τµήµα της 
                                                           
1Σακελλαρίου - Φαράκλας, Μεγαρίς. xxiv, 21-22.   
2Perachora. I. 33· Dunbabin, �History of Corinth�, 64· Sakellariou - Faraklas, Corinthia-Cleonaea. 49.  
3Hammond, �The Peloponnese�, CAH² III.3. 334· Hammond, History. 107.  
4Πλουτ. Ελληνικά Ζητήµατα, 17.295D. Είναι πιθανόν ο Πλούταρχος να αναφέρεται στην περίοδο µεταξύ 

700 και 570/560 π.Χ. Πρβλ. Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 61· Σακελλαρίου - Φαράκλας, 

Μεγαρίς. 22, 25.    
5Σχόλια στον Πλούτ., Ευθύδ., 292e· Σχόλια στον Πίνδ., Νέµ., 7.105· Hammond, �The Peloponnese�, CAH² 

III.3. 334. Έχει εκφραστεί η άποψη ότι τα όρια Κορινθίας και Μεγαρίδας οριστικοποιήθηκαν το 570/560 

π.Χ: Sakellariou - Faraklas, Corinthia-Cleonaea. 49. 
6Θουκ. viii.10.3: 

«'''�X���������E����'�N�������J�	&��C����%���
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Αργείας, ενώ µε την Κλεωναία την χώριζε το όρος Απέσας (σύγχρ. Φουκάς). Στα δυτικά 

συνόρευε µε το βορειοανατολικό άκρο της Φλειασίας και µε τη Σικυωνία χωριζόταν από 

τον ποταµό Νεµέα, που πηγάζει από την περιοχή της αρχαίας Νεµέας και εκβάλλει στον 

Κορινθιακό κόλπο, στην περιοχή του σηµερινού Βραχατίου.1 

 

 

Η Κορινθία κατά τη βασιλεία των Βακχιαδών   

 Μετά την εγκατάσταση των νέων στοιχείων στην περιοχή της αρχαίας Κορίνθου, 

φαίνεται πως επικράτησαν τρεις δωρικές φυλές και το προδωρικό στοιχείο των ευγενών, 

οι οποίοι διατήρησαν τα προνόµιά τους.2 Στα µέσα του 8ου αι. π.Χ., οπότε άρχισε ο κατά-

λογος των επώνυµων αρχόντων των Βακχιαδών, ίσως δηµιουργήθηκε η πόλις-κράτος της 

αρχαίας Κορίνθου, αποτελούµενη από την πολιτική ένωση οκτώ κωµών, που κατοικού-

νταν από οκτώ φυλές. Πριν από τα τέλη του 8ου αι. π.Χ. πιθανόν σταµάτησε η πολιτική 

εξάρτηση της Κορίνθου από το Άργος. 

 Οι Βακχιάδες κατάγονταν από το βασιλικό οίκο των Ηρακλειδών και διατηρήθηκαν 

στην εξουσία για περίπου 200 έτη, χωρίς να είναι γνωστή η περίοδος έναρξης της παρου-

                                                                                                                                                                             
\���	��BA���������&���������� �	�����?��	
���%��

���	&��.���B�������'''»' Ο Πτολεµαίος (iii.14.33) και o Πλίνιος, 

(Historia Naturalis, v.18 και iv.57) αναφέρουν το ακρωτήριο Πείραιον ως παράκτιο σηµείο µεταξύ 

Επιδαυρίας και Κεγχρεών. Ο Fowler (�Corinthia�, 22-23) στηριζόµενος στην εκτίµηση του Σκύλακα ότι η 

Μεγαρίδα απείχε από την Επιδαυρία 300 στάδια (53.580µ.), συµπέρανε ότι τα όρια µεταξύ Κορινθίας και 

Επιδαυρίας πρέπει να ήταν νότια του ορµίσκου του Σοφικού. Εποµένως το λιµάνι Σπείραιον που αναφέρει 

ο Θουκυδίδης πρέπει να ήταν ο ορµίσκος του Κόρφου και το ακρωτήριο Σπείραιον που αναφέρουν ο 

Πτολεµαίος και ο Πλίνιος το σύγχρονο Τραχήλι. Ωστόσο οι σχολιαστές που προηγήθηκαν του Bölte 

(�Speiraion�, 1592-1599) και βασιζόµενοι στον Θουκυδίδη αναφέρουν ότι το ακρωτήριο Σπείραιον ήταν 

βόρεια του Κόρφου και ότι το λιµάνι Σπείραιον ήταν ο ορµίσκος του Φραγκολίµανου. 
1Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.25: 

«'''�U������B��	���X������������	���C����%��

����	��?��]��0�''»· Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 45-48· 

Παπαχατζής, Κορινθιακά. 125, υποσ. 2· Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 273-276· Lolos, Sikyonia. 29-30.  
2Hammond, History. 107.   
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σίας τους.1 Κύριο στοιχείο της δυναστείας των Βακχιαδών ήταν ότι διόριζαν µέσα από 

την οικογένειά τους έναν ισόβιο βασιλέα. ∆ιέθεταν ακίνητη περιουσία στη µητρόπολη 

και τις αποικίες και υπηρετούσαν στο στρατό ως ιππείς και ως αρχηγοί βαριά οπλισµένων 

ανδρών. Το ±748/747 π.Χ. δολοφονήθηκε ο βασιλιάς της Κορίνθου Τελέστης από συγ-

γενή του για άγνωστα αίτια. Τα µέλη του βασιλεύοντος κλάδου αντικατέστησαν τη δια-

δοχική βασιλεία µε την αιρετή ετήσια αρχή του πρυτάνεως, περιερχόµενη στους ίδιους 

που ήταν και εκλέκτορες.2 Η δυναστεία των Βακχιαδών αποφάσιζε για τα κοινά, εξέλεγε 

άρχοντες, διαχειριζόταν το δηµόσιο χρήµα και διατηρούσε την ενδογαµία.3 Όταν αυξή-

θηκε αρκετά ο αριθµός των ενδεών και προέκυψε ένταση των αξιώσεων για αναδασµό 

της γης, ο Βακχιάδης Φείδων έδωσε λύσεις ως "νοµοθέτης".4 Παγιοποίησε τον αριθµό 

των πολιτών, των οικογενειών και των κλήρων, χωρίς αναδασµό της γης και µε έλεγχο 

των γεννήσεων.  

                                                           
1Ηροδ. v.92· Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.20 (C. 378)· ∆ιόδ. Σικ. vii., απόσπ. 9· Πρβλ. Αριστ. Πολιτικά, 

1256b 12 και 1274a 13· Will, Korinthiaka. 295κ.ε.· Hammond, �The Peloponnese�, CAH² III.3. 336· 

Hammond, History. 143· Glotz, Ελληνική «Πόλις». 72, υποσ. 4. 
2Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, 

ii.4.4:�«.=�-	$��BA��"	?��	�������7�!��)�����T�����H

����������A��6!� ���	?��N��H���B�������)���
���

0�	���*�?�	�H	���BA��7�6�� �!B�������H�������0

�	��R�����)���
��������0�	$��	?��.=���	�B-���'�

C������0�	$���A����	
�� %���.=���3������N��!�	

����	���������T�����3��BA��"B�����	���)0��	���

���	!�����BA����6�� �B,�������	?��R� ��	�������

^�CH_�����	�����-����U�.M�	������#0T����	�3��6

�� �B��'»· Glotz, Ελληνική «Πόλις». 102, υποσ. 53.  
3Σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο (v.92) οι Βακχιάδες επέτρεπαν µόνο τις ενδογαµίες, µε εξαίρεση το γάµο της 

Βακχιάδος Λάβδας που παντρεύτηκε το Λαπίθη Ηετίωνα. Οι Λαπίθες ήταν εγκατεστηµένοι στο δήµο της 

Πέτρας, µετά τη βοήθεια που παρείχαν στους "∆ωριείς" που εισέβαλαν στην Κόρινθο. Hammond, �The 

Peloponnese�, CAH² III.3. 344. 
4Αριστ. Πολιτικά, 1265b.12 και 1274a.31· Glotz, Ελληνική «Πόλις». 116, υποσ. 21· Hammond, History. 

107, 144. Ο Βακχιάδης Φιλόλαος, που έδρασε το ±730 π.Χ. και νοµοθέτησε στη Θήβα, προσπάθησε να 

διατηρήσει εκεί σταθερό τον αριθµό των κλήρων. 
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 Το αυτόνοµο κράτος της Κορινθίας ανέπτυξε έντονη εµπορική δραστηριότητα ήδη 

από τις αρχές του 9ου αι. π.Χ., όταν εξήχθησαν αγγεία στην Ιθάκη. Στα τέλη του ίδιου 

αιώνα (±800 π.Χ.) ιδρύθηκε αποικία στην Ιθάκη, προκειµένου να ελεγχθεί η θαλάσσια 

έξοδος προς τα ιλλυρικά παράλια, από όπου προµηθεύονταν µέταλλα. Κορινθιακά αγγεία 

των µέσων του 8ου αι. π.Χ. βρέθηκαν στην Ετρουρία, συνδεόµενα πιθανόν µε το ενδια-

φέρον των Κορινθίων για τα ιταλικά µέταλλα, καθώς τα πλοία τους εκτελούσαν µεγά-

λους πλόες. Την ίδια εποχή (±750 π.Χ.) η Κόρινθος απέκτησε επαφές µε τη Θήρα και την 

Κάλυµνο, λίγο αργότερα συνδέθηκε µε τη Ρόδο και στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. (±725-700 

π.Χ.) µε τη Σµύρνη, τη Λέσβο και την Τρωάδα. Στο Ηραίο της Περαχώρας βρέθηκαν 

αναθήµατα του 8ου αι. π.Χ. από ορείχαλκο και ελεφαντόδοντο, προερχόµενα από τη Συ-

ρία, την Αρµενία και το Λουριστάν (βορειοδυτικό Ιράν). Βρέθηκαν επίσης πόρπες που 

κατασκευάστηκαν στο ανατολικό Αιγαίο την ίδια εποχή. Από τα µέσα του 7ου αι. π.Χ. οι 

εµπορικές ανταλλαγές της Κορίνθου µε τις άλλες πόλεις διογκώθηκαν. Τα κορινθιακά 

αγγεία έφθασαν στη Ρόδο και στη Συρία (Αλ Μίνα), διαδόθηκαν στις µιλησιακές αποι-

κίες της Προποντίδας, του Εύξεινου Πόντου και στη Ναύκρατι, και επέδρασαν τεχνοτρο-

πικά στη χιακή κεραµική.  

 Είναι πιθανόν ο αποικισµός να βοήθησε τους Κορίνθιους να απαλλαγούν από τους 

ακτήµονες ή ολιγοκτήµονες γεωργούς και από τους δυσαρεστηµένους αριστοκράτες. Στα 

πλαίσια αυτής της πολιτικής παρατηρείται η ίδρυση διαφόρων αποικιών, η χρονολόγηση 

των οποίων συµπληρώνεται µε τα νεότερα ανασκαφικά δεδοµένα. Το ±734/733 π.Χ. η 

Κόρινθος απέστειλε στην Ορτυγία της Σικελίας τον Βακχιάδη Αρχία συνοδευόµενο από 

αποίκους, κυρίως Τενεάτες.1 Μετά την αύξηση του αριθµού των αποίκων, ενισχυµένου 
                                                           
1Θουκ. vi.3.2· Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.22: 
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Ο Παυσανίας αναφέρει ότι οι κάτοικοι της Τενέας ισχυρίζονταν πως ήταν Τρώες, οι οποίοι ως αιχµάλωτοι 

των Ελλήνων από την Τένεδο, εγκαταστάθηκαν σε αυτή τη θέση, όταν τους την παραχώρησε ο 

Αγαµέµνων. Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.5.4· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 87-89, υποσ. 1· Graham, 

�Colonial Expansion�, 105· Hammond, �The Peloponnese�, CAH² III.3. 335· Hammond, History. 114. 
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και µε Ηλείους, κατοικήθηκε η απέναντι ακτή, ιδρύοντας τις Συρακούσες, που έµελλε να 

αποβεί σπουδαίο πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο. Ωστόσο ένα τµήµα των αποίκων µε 

αρχηγό τον Βακχιάδη Χερσικράτη δεν έφθασαν ως την Ορτυγία, καθώς αποβιβάστηκε 

στην Κέρκυρα. Τη θέση είχαν αποικήσει ήδη Ερετριείς, τους οποίους έδιωξαν οι Κορίν-

θιοι και ίδρυσαν δική τους αποικία.1 Οι µελετητές τοποθέτησαν την ίδρυση της Κέρκυ-

ρας από τους Κορίνθιους το ±733 π.Χ., ωστόσο η κεραµική που βρέθηκε χρονολογείται 

στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 8ου αι. π.Χ.2 Το ±700 π.Χ. η Κόρινθος επωφελήθηκε 

από το αναπτυσσόµενο εµπόριο µε τη ∆ύση και ίδρυσε αποικίες στο Μολύκρειο, τη Μα-

ρώνεια, τη Χαλκίδα και πιθανόν τους Οινιάδες.3 

 H Κόρινθος είχε θαλάσσια υπεροχή, καθώς διακρίθηκε στη ναυπήγηση πλοίων, προ-

κειµένου να καλύψει τις δικές της ανάγκες, αλλά και άλλων πόλεων.4 Σηµαντική ήταν η 

συµβολή της επίσης στην εξέλιξη από το γεωµετρικό στον ανατολίζοντα ρυθµό, όχι µόνο 

µε την ενίσχυση των κεραµικών εργαστηρίων, αλλά και µε την εξαγωγή πρωτοκορινθια-

κής κεραµικής σε αγορές στη δύση και κάποιες στην ανατολή, επηρεάζοντας το ρυθµό 

που αναπτύχθηκε στη Ρόδο.1  

 

 
                                                           
1Στράβ. Γεωγραφικά, vi.269· Πλουτ. Ελλην. Ζητήµ. xi· Graham, �Colonial Expansion�, 105, 131.  
2Graham, �Colonial Expansion�, 105· Hammond, �Illyris�, 269. Στην Παλαιόπολη της Κέρκυρας βρέθηκε 

υπογεωµετρική και πρωτοκορινθιακή κεραµεική του τελευταίου τρίτου του 8ου αι. π.Χ. και λεπτή κοριν-

θιακή και αττική κεραµική του 7ου αι. π.Χ.· Hammond, �The Peloponnese�, CAH² III.3. 335· Hammond, 

History. 120.  
3Hammond, History. 116. Σύµφωνα µε νεότερες µελέτες η ίδρυση των Οινιάδων ως αποικία της αρχαίας 

Κορίνθου αµφισβητείται. Πρβλ. Kolonas - Faisst, "Akropole", 571, υποσ. 19· Σερµπέτη, Οινιάδες. 29, 

υποσ. 43. 
4Όταν η Κέρκυρα κινήθηκε εναντίον της µητρόπολής της, διεξήχθη η πρώτη γνωστή έως τώρα ναυµαχία 

(±664 ή ±660 π.Χ): Ηροδ. iii.52· Θουκ. i.13.4· Νικόλ. ∆αµασκ. FGrHist. 90, απόσπ. 59· Graham, Colony. 

30κ.ε., 146· Graham, �Colonial Expansion�, 131· Hammond, �Illyris�, 269· Hammond, �The 

Peloponnese�, CAH² III.3. 342. Θουκ. i.13.2-5: Ο κορίνθιος ναυπηγός Αµεινοκλής κατασκεύασε τέσσερα 

πολεµικά πλοία για τις ανάγκες της Σάµου (±704 π.Χ.).   
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Η Κορινθία κατά την τυραννίδα των Κυψελιδών 

 Κατά καιρούς διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις σχετικά µε τη διαδοχή της εξουσίας 

στην Κόρινθο. Το τέλος της βασιλείας των Βακχιαδών χρονολογούνταν παλαιότερα το 

±657 π.Χ.2 Σύµφωνα µε αυτή την άποψη ο Κύψελος ανέλαβε την εξουσία το 657/656 ή 

το 655 π.Χ. Μετά το θάνατό του το 628/627 τον διαδέχτηκε ο γιος του Περίανδρος, ο 

οποίος κυβέρνησε έως το 587/586 και η δυναστεία έκλεισε µε τη διακυβέρνηση του 

Ψαµµήτιχου το 584/583 π.Χ. Κατά άλλη άποψη ο Περίανδρος διαδέχτηκε τον Κύψελο το 

625 και κυβέρνησε έως το 583 π.Χ. Σύµφωνα µε νεότερες µελέτες ο Κύψελος ανέτρεψε 

τους Βακχιάδες το 620 και ο Περίανδρος διετέλεσε τύραννος από το 590 έως το 550 

π.Χ.3 Με αυτή την χρονολόγηση ίσως εξηγείται η οικονοµική κρίση που ξέσπασε στην 

Κόρινθο στο β' τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.4 Παράλληλα µαρτυρείται ότι ο αργείος Φείδων, ο 

οποίος έδρασε στα τέλη του 7ου αι. π.Χ., προσπάθησε να βοηθήσει τους Βακχιάδες, αλλά 

πέθανε σε µία εµφύλια σύρραξη στην Κόρινθο, προκειµένου να υποστηρίξει τους φίλους 

του.5 Η διαµάχη οδήγησε στην πτώση των Βακχιαδών και στην ανάδειξη των Κυψελι-

δών.  

 Οι Κυψελίδες κυβέρνησαν για περίπου 70 χρόνια, γεγονός που οφειλόταν στο ότι 

σέβονταν τους νόµους, ήταν µετριοπαθείς, προήγαγαν τα συµφέροντα του λαού και διε-

ξήγαγαν µε επιτυχία τις πολεµικές συγκρούσεις.6 Παράλληλα διατήρησαν και επέκτειναν 

την αποικιακή δραστηριότητα των προκατόχων τους, καθώς ο έλεγχος της περιοχής της 

Ηπείρου, της Ιλλυρίας και της Μακεδονίας ήταν ζωτικής σηµασίας. Από αυτές τις αποι-
                                                                                                                                                                             
1Βοκοτοπούλου, �Βίτσα Ζαγορίου�, 333-334, Πίν. 310· Hammond, �The Peloponnese�, CAH² III.3. 335. 

Στην Αµβρακία βρέθηκε κορινθιακή γεωµετρική κεραµική του α' µισού του 8ου αι. π.Χ., λίγο µεταγενέ-

στερη της κορινθιακής κεραµικής που πρωτοεµφανίστηκε στην Ιθάκη.  
2Will, Korinthiaka. 363-440· Berve, Tyrannis. II. 11, 521, 527· Hammond, �The Peloponnese�, CAH² 

III.3. 344· Hammond, History. 146. 
3Σακελλαρίου - Φαράκλας, Μεγαρίς. 70, υποσ. 34· Parker, �Kypselidenchronologie�, 385-417. 
4Σακελλαρίου, �Ακµή�, 226. Από το 600 π.Χ. υπήρξε ποιοτική παρακµή της κεραµικής, το 575 π.Χ. 

περιορίστηκαν οι πωλήσεις αγγείων σε όλες τις αγορές και το 550 π.Χ. εξαφανίστηκαν, αν και στις 

Συρακούσες διατηρήθηκαν για 20 χρόνια ακόµα.  
5Σακελλαρίου, �Ακµή�, 223· Hammond, �The Peloponnese�, CAH² III.3. 338, 344.  
6Αριστ. Πολιτικά, 1315b. 13-30. Hammond, �The Peloponnese�, CAH² III.3.346-347· Hammond, History. 

126, 128, 129. 
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κίες έπαιρναν άργυρο, χαλκό, ναυπηγίσιµη ξυλεία, δέρµατα, έριον, γαλακτοκοµικά προϊ-

όντα και κρέας. Σηµαντική ήταν η ενδυνάµωση του εµπορίου, καθώς κορινθιακή κερα-

µική που χρονολογείται το ±610 π.Χ. βρέθηκε στη Ναύκρατι, όπως και στη Ρόδο που 

χρονολογείται από τα τέλη του 7ου αι. και τις αρχές του 6ου αι. Ιδιαίτερη σηµασία έδιναν 

στην επαφή µε τα πανελλήνια ιερά, στα οποία φρόντιζαν να καταθέτουν τµήµα των εσό-

δων τους µε τη µορφή αναθηµάτων, όπως η χρυσή φιάλη που έφερε χαραγµένη την επι-

γραφή ΚΥΨΕΛΙ∆ΑΙ ΑΝΕΘΕΝ ΕΞ ΕΡΑΚΛΕΙΑΣ και χρονολογείται στον ύστερο 7ο / 

πρώιµο 6ο αι. π.Χ.1  

 

 

 

 Γενικά η τυραννίδα στην αρχαιότητα δεν αποτέλεσε ένα σύστηµα µακράς διαρκείας 

που διέκοψε την έννοµη διακυβέρνηση.2 Αντίθετα θεωρούνταν ως εξουσία που είχε εξα-

σφαλίσει την εύνοια των ∆ελφών και της Ολυµπίας, καθώς οι επιτυχίες που κατάφερναν 

οι τύραννοι στον εµπορικό και στρατιωτικό τοµέα θεωρούνταν ως θεϊκό σηµάδι.3 Η ποί-

ηση άνθησε στις αυλές των τυράννων, καθώς για παράδειγµα στην Κόρινθο έδρασε ο 

Αρίων ο Λέσβιος, όπου εφεύρε το διθύραµβο (ωδή προς τιµή του ∆ιονύσου) κατά τον 

ύστερο 7ο αι. π.Χ. Εξωράισαν τις πόλεις µε την εκτέλεση σηµαντικών δηµόσιων έργων, 

ίδρυσαν ή επανίδρυσαν σηµαντικές εορτές και αγώνες, εξαίροντας τη λατρεία του δωδε-

κάθεου και ιδιαιτέρως του ∆ιονύσου.   

 Ο Κύψελος ήταν γιος  του Ηετίωνα (απογόνου του βασιλικού οίκου των Λαπιθών) 

και της Λάβδας (από το γένος των Βακχιαδών).4 Οι Βακχιάδες τον εξέλεξαν πολέµαρχο, 

                                                           
1Η φιάλη βρέθηκε στην όχθη του ποταµού Αλφειού στην Ολυµπία και εκτίθεται στο Μουσείο Καλών Τε-

χνών της Βοστώνης (αρ. κατ. 21.1843). Ανατέθηκε από τους Κυψελίδες που εστάλησαν να αποικήσουν τη 

Β∆ παραλία της ηπειρωτικής Ελλάδας. Jeffery, Local Scripts. 127-128· Hermann, Olympia. 90, εικ. 56 και 

237, υποσ. 348· Hammond, �The Peloponnese�, CAH² III.3. 347.  
2Hammond, �The Peloponnese�, CAH² III.3. 348, 358.  
3Ο Ηρόδοτος (v.92.5) αναφέρει ότι ο Κύψελος συµβουλεύτηκε το µαντείο των ∆ελφών για το µέλλον της 

εξουσίας του. Η απάντηση ήταν πως τόσο ο ίδιος όσο και τα παιδιά του θα ευτυχούσαν, όχι όµως και τα 

παιδιά των παιδιών του. 
4Hammond, History. 146.  
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αξίωµα που του επέτρεπε να δικάζει και να επιβάλλει πρόστιµα, από την αποπλήρωση 

των οποίων δικαιούνταν µέρισµα. Ωστόσο κράτησε µετριοπαθή στάση, αποκτώντας φί-

λους, µε τους οποίους συγκρότησε µία �εταιρεία� και τέλεσε το πραξικόπηµα εναντίον 

της δυναστείας. Όταν ανέλαβε την εξουσία, οι περισσότεροι από τους φυγάδες Βακχιάδες 

(όσοι δηλαδή δεν σκοτώθηκαν ή εξορίστηκαν), κατέφυγαν στην Κέρκυρα και οι υπόλοι-

ποι στη Σπάρτη, στη Μακεδονία, στην Καρία και στην Ετρουρία.1 Οι αρχαίοι συγγραφείς 

διατύπωσαν την άποψη ότι οι τύραννοι στράφηκαν στην ίδρυση αποικιών, προκειµένου 

να µεταφέρουν ανεπιθύµητα στοιχεία από τον πληθυσµό της πόλης.2 Σύµφωνα όµως µε 

νεότερους µελετητές η Κόρινθος επιθυµούσε να ελέγχει το πέρασµα για τον άργυρο στην 

περιοχή της Ιλλυρίας.3 H ίδρυση αποικιών από την Αδριατική ακτή έως την Ποτείδαια 

της Χαλκιδικής είναι πιθανόν να εξασφάλιζε την πρόσβαση στην περιοχή από ανατολή 

και δύση, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις για αυτές τις υποθέσεις.   

 Η αποικία των Κερκυραίων Επίδαµνος ιδρύθηκε το ±625 π.Χ. από τον κορίνθιο Φά-

λιο.4 Στην αποίκηση συµµετείχαν εκτός από τους Κερκυραίους και Βακχιάδες που εγκα-

τέλειψαν την Κόρινθο, κατά και µετά την ανατροπή τους από τον Κύψελο, στοιχείο που 

ενισχύει τη χρονολόγηση ανάληψης της εξουσίας από τους Κυψελίδες το ±620 π.Χ. 

Αποικιακές αποστολές, αποτελούµενες κυρίως από Βακχιάδες, οργανώθηκαν επίσης στη 

Λευκάδα µε αποστολή 1000 αποίκων, το Ανακτόριο και την Αµβρακία, υπό την ηγεσία 

των γιων του Κύψελου, Πυλάδη, Εχιάδη και Γόργου αντίστοιχα και πιθανόν µε τη βοή-

θεια των Κερκυραίων.5 Στο Ανακτόριο οι πρωιµότεροι τάφοι που έχουν ανασκαφεί, απέ-
                                                           
1Στράβ. Γεωγραφικά, v.2,2· viii.6.20 (C. 378). Αναφέρεται ότι ο ∆ηµάρατος, που καταγόταν από το γένος 

των Βακχιαδών και κυβέρνησε την Κόρινθο, µετά από κάποιους στασιασµούς δραπέτευσε από την Κό-

ρινθο. Όταν ο ∆ηµάρατος εκδιώχθηκε από τον Κύψελο, ως επικεφαλής αποίκων κατέφυγε στην Ετρουρία, 

όπου αργότερα έγινε βασιλιάς της Ταρκυνίας.   
2Νικόλ. ∆αµασκ., FGrHist 90 απόσπ. 57.7.   
3Beaumont, �Greek Influence�, 181-184· May, Damastion. viiiκ.ε., 2κ.ε.· Graham, �Colonial Expansion�, 

133.  
4Θουκ. i.24.1-2· Hammond, �The Peloponnese�, CAH² III.3. 347· Hammond, History. 112.  
5Στράβ. Γεωγραφικά, x.452· Ψευδοσκύµνος, 453κ.ε.· Νικόλ. ∆αµασκ. FGrHist 90 απόσπ. 57.7· Graham, 

Colony. 128-130· Graham, �Colonial Expansion�, 131-132. Ο Hammond (�Illyris�, 270) αναφέρει ότι η 

Λευκάδα, το Ανακτόριο και η Αµβρακία ιδρύθηκαν το ±625 π.Χ., στα τέλη της τυραννίδας του Κύψελου. 

Hammond, History. 114, 116, 146.  
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δωσαν κεραµική από το τελευταίο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ., χρονολόγηση που φαίνεται να 

συµφωνεί µε τη διακυβέρνηση του Κύψελου στα τέλη του 7ου/αρχές του 6ου αι. π.Χ.1 

(Χάρτης 9) 

 Κύρια χαρακτηριστικά της πολιτικής του Κύψελου ήταν η επιβολή φορολογίας εισο-

δήµατος, η διανοµή των περιουσιών των νεκρών και φυγάδων Βακχιαδών σε ακτήµονες 

και η ανάπτυξη του εµπορίου και της βιοτεχνίας. Αξιοσηµείωτα επίσης ήταν τα αναθή-

µατα του Κύψελου στο ιερό της Ολυµπίας, όπως παραδίδεται από τους αρχαίους συγ-

γραφείς, και τα οποία αντανακλούν την οικονοµική ευρωστία της Κορίνθου. Πρόκειται 

για ένα χρυσό, σφυρήλατο άγαλµα του ∆ιός και µία λάρνακα.2  

 Ο Περίανδρος διαδέχτηκε στην εξουσία τον πατέρα του Κύψελο.3 Κύρια στοιχεία 

της πολιτικής του ήταν ότι έθιξε επιφανειακά τους εύπορους, απαγόρευσε την περιφορά 

αργόσχολων στην αγορά και την εγκατάσταση αγροτών στο άστυ.4 Η Κόρινθος είχε ανα-

πτυχθεί πλέον σε σηµαντικό βιοτεχνικό κέντρο και επειδή απέβλεπε στην εξασφάλιση 

εµµίσθων εργασιών σε θήτες, απαγόρευσε την αγορά νέων δούλων.5 Ίδρυσε τη "βουλή 

των εσχάτων", δηλαδή µία επιτροπή που ήλεγχε αν οι δαπάνες των πολιτών ήταν σύµµε-

τρες µε τα εισοδήµατά τους.6 Αναφέρεται επίσης ότι έριξε στη θάλασσα τις µαστρωπούς 

της Κορίνθου. Από τα µεγάλα τεχνικά έργα που ανέλαβε ήταν η σχεδίαση της διάνοιξης 

του Ισθµού και ίσως η κατασκευή του ∆ιόλκου.7 Επί Περιάνδρου ιδρύθηκε η αποικία της 

Κορίνθου Απολλωνία στην Ιλλυρία (±600 π.Χ.), µε αποστολή 200 αποίκων.8 Επίσης 

ίδρυσε την Ποτείδαια της Χαλκιδικής (±600 π.Χ.), στον Ισθµό της Παλλήνης, µε οικιστή 
                                                           
1∆άκαρης, �Ανακτόριον�, 77-88.  
2Άγαλµα ∆ιός: Στράβ. Γεωγραφικά, viii.3.30 (C. 353)· viii.6.20 (C. 378). Λάρνακα Κύψελου: Ηροδ. 

v.92b.1· ∆ιογ. Λαέρ., i.94.1· Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.4.4 και v.18.7-8· Πλάτ. Φαίδρος, 236b· .  
3Hammond, History. 146-147.  
4Νικ. ∆αµασκ., FGrH απόσπ. 59· FHG 2, απόσπ. 213 (Ηρακλείδης Ποντικός, 5)· Glotz, Ελληνική «Πόλις». 

124, υποσ. 39. 
5Ηρακλείδης Ποντικός, απόσπ. v.2· Νικ. ∆αµασκ., FGrH απόσπ. 59· Πρβλ. Τίµαιος, απόσπ. 48· Glotz, 

Ελληνική «Πόλις». 123-124, υποσ. 37.   
6Αριστ. Αθηναίων Πολιτεία, 16.5· Ιππίας Ερυθραίος, απόσπ. iv.431· Ηρακλείδης Ποντικός, απόσπ. ii.213· 

Glotz, Ελληνική «Πόλις». 123, υποσ. 36.  
7∆ιογ. Λαέρτ., i.99· Νικ. ∆αµασκ., FGrH 90, απόσπ. 58. 
8Hammond, History. 114.  



 38

το νόθο γιο του Ευαγόρα, καθώς η αποικία προσφερόταν για διείσδυση στη Μακεδονία.1 

(Χάρτης 9) 

 Μετά το θάνατο της γυναίκας του, που προκλήθηκε από τον ίδιο, ο γιος του Λυκό-

φρων κατέφυγε στον παππού του Προκλή, τύραννο της Επιδαύρου, µε την υποστήριξη 

του οποίου προσπάθησε να εγκατασταθεί σε µία περιοχή της Κορινθίας, παραµεθόρια 

 

 

 

 

της Επιδαυρίας.2 Ο Περίανδρος εξεστράτευσε εναντίον του πεθερού του, και αφού τον 

αιχµαλώτισε, προσάρτησε την χώρα του στη δική του επικράτεια. Ο Περίανδρος νίκησε 

τους Κερκυραίους και τοποθέτησε φρουρά στην πόλη µε διοικητή το γιο του Νικόλαο. Οι 

Κερκυραίοι επαναστάτησαν και σκότωσαν τον Νικόλαο, ο Περίανδρος τους κατέβαλε µε 

βίαιο τρόπο και όρισε κυβερνήτη τον ανηψιό του Ψαµµήτιχο.3 Ήταν φίλος µε τους Αθη-

ναίους και ως διαιτητής τους δικαίωσε στη διαφορά τους µε τους Μυτιληναίους για το 

Σίγειο και πάντρεψε την αδελφή του µε έναν αθηναίο αριστοκράτη από το γένος των Φι-

λαϊδών.4 Αναφέρεται επίσης ότι η Κόρινθος την εποχή του Περιάνδρου ενεπλάκη στο 

Μιλησιακό Πόλεµο, προκειµένου να υπάρξει ειρήνευση µεταξύ Μιλήτου και Λυδίας.5 Ο 

πόλεµος ξεκίνησε όταν βασιλιάς των Λυδών ήταν ο Σαδυάττης και τερµατίστηκε επί βα-

σιλείας Αλυάττη. Τύραννος της Μιλήτου ήταν ο Θρασύβουλος που κυβέρνησε στα τέλη 

του 7ου / αρχές του 6ου αι. π.Χ.6    

                                                           
1Θουκ. i.56.2· Νικόλ. ∆αµασκ. FGrHist 90 απόσπ. 59· Graham, �Colonial Expansion �, 118· Hammond, 

�The Peloponnese�, CAH² III.3. 347· Hammond, History. 116. 
2Ηροδ. v.92. Ο Περίανδρος κακοποίησε το νεκρό σώµα της γυναίκας του Μέλισσας (ή Λυσίκλης)  
3Το όνοµα του τελευταίου οφειλόταν στις φιλικές σχέσεις του Περιάνδρου µε τον Ψαµµήτιχο Β' της 

Αιγύπτου (593-588 π.Χ.).   
4Ηροδ. v.95· Αριστ. Ρητορική, i.15· Στράβ. Γεωγραφικά, xiii.1.38· Hammond, �The Peloponnese�, CAH² 

III.3. 348· Glotz, Ελληνική «Πόλις». 273, υποσ. 32. 
5Ηροδ. i.20 και 23.  
6Σακελλαρίου, �Ακµή�, 246· Υψηλάντης, "Μιλησιακός Πόλεµος", 256-261. Στο άρθρο ο Μιλησιακός πό-

λεµος χρονολογείται το 624-612/611 π.Χ. 
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 Μετά το θάνατο του Περιάνδρου, καθώς δεν ζούσε πλέον κανείς από τους γιους του, 

ανέλαβε την εξουσία ο Ψαµµήτιχος, αλλά για βραχύ χρονικό διάστηµα (περίπου 3 χρό-

νια).1 Η Σπάρτη από τα µέσα του 6ου αι. άρχισε να ασκεί έµµεσο έλεγχο στον Κόρινθο, 

όπως και σε άλλα κράτη. Ο ανηψιός του Περιάνδρου ανετράπη το ±547 π.Χ., σύµφωνα 

µε την επικρατέστερη χρονολόγηση, οπότε και τελείωσε µε βίαιο τρόπο η δυναστεία των 

Κυψελιδών. Το σώµα του Ψαµµήτιχου έµεινε άταφο, τα οστά των προκατόχων και συγ-

γενών του ρίχτηκαν έξω από τα µνήµατά τους, ενώ τα σπίτια των Κυψελιδών γκρεµίστη-

καν και οι περιουσίες τους δηµεύτηκαν.2 Μετά την πτώση των Κυψελιδών επικράτησε 

ένα µετριοπαθές ολιγαρχικό καθεστώς, όπου την εξουσία ασκούσε µία γερουσία ογδόντα 

µελών.3 Καθεµία από τις οκτώ φυλές της Κορίνθου εξέλεγε δέκα βουλευτές, ένας από 

τους οποίους γινόταν πρόβουλος, εποµένως υπήρχαν εβδοµήντα δύο απλά µέλη της 

βουλής και οκτώ πρόβουλοι. Οι πρόβουλοι αποτελούσαν επιτροπή της βουλής που 

διηύθυνε τις εργασίες της.  

 Κατά τη διάρκεια της τυραννίας των Κυψελιδών οι κορινθιακές αποικίες είχαν ανα-

πτύξει φιλικές σχέσεις µε τους ντόπιους στην Ήπειρο και στην Ιλλυρία.4 Στη ∆ωδώνη 

βρέθηκαν χάλκινα αγαλµάτια και χάλκινα αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων του 6ου αι. 

π.Χ. ∆είγµατα κορινθιακής µεταλλουργίας βρέθηκαν στη Βίτσα, στην Απολλωνία, στην 

Κεντρική Αλβανία, στην Τρεµπένιστα (6ος αι. π.Χ.), κοντά στη λίµνη Οχρίδα, στο Τέτοβο 

και στη νότια Γιουγκοσλαβία (Novi Pazar). 

 

 

Η κατοίκηση στην Κορινθία  

 Η αρχαία Κόρινθος συνέχισε την κατοικείται χωρίς διακοπή, όταν πέρασε στα χέρια 

των "∆ωριέων" και ο οικισµός της πρωτογεωµετρικής και της γεωµετρικής εποχής εξελί-

                                                           
1Hammond, History. 147, 167.  
2Νικ. ∆αµασκ. FGrH 90, απόσπ. 60.  
3Νικ. ∆αµασκ. FGrH 90, απόσπ. 60,9·  ∆ιόδ. Σικ. xvi.65.6-8· Hammond, �The Peloponnese�, CAH² III.3. 

354-355, 356· Glotz, Ελληνική «Πόλις». 98, υποσ. 25.  
4Βοκοτοπούλου, Πρόχοι· Boardman, Greek Overseas. 237· Graham, �Colonial Expansion�, 133· Ham-

mond, �Illyris�, 271· Hammond, �The Peloponnese�, CAH² III.3. 335. 
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χθηκε σε οχυρωµένο οικισµό κατά την αρχαϊκή εποχή.1 Αρχικά ο οικισµός ίσως περιορι-

ζόταν στο ανώτερο πλάτωµα, βόρεια του Ακροκορίνθου, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε, 

αποτελούµενος από δύο µεγάλες οικιστικές θέσεις (µεταγενέστερη ρωµαϊκή αγορά, Συ-

νοικία Κεραµέων) και από µικρότερες κώµες στα περίχωρα.  

 Κατά την ύστερη ΥΕΙΙΙΓ2 περίοδο (±1125-1075/1050 π.Χ.), οπότε χρονολογείται το 

διάστηµα των συνεχών αναστατώσεων στο ΒΑ τµήµα της Κορινθίας, παρατηρείται συρ-

ρύκνωση των οικιστικών θέσεων, οι οποίες στο τέλος της περιόδου φαίνεται πως περιο-

ρίστηκαν µόνο σε αυτές της αρχαίας Κορίνθου και της Ισθµίας (Χάρτης 4). Οι υπόλοιπες 

θέσεις που επιβίωσαν από τις πρώτες σηµαντικές καταστροφές στην περιοχή κατά το 

±1200 π.Χ., διατηρήθηκαν έως το ±1075 π.Χ. Ίσως τότε συνέβη µία τελευταία σηµαντική 

αναστάτωση, µε αποτέλεσµα άλλες θέσεις να καταστραφούν (Γωνιά, Κοράκου) και άλ-

λες να εγκαταλειφθούν (Αγία Κυριακή, Ηραίο). Στην Κορινθία φαίνεται πως ακολούθησε 

µάλλον µία περίοδος ανασυγκρότησης, παρά παρακµής και �Σκοτεινών Χρόνων�, όπως 

                                                           
1Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 27, 50-58 και Appendix II. 18-19· Richardson, "Report, 
1896-1897", 110-112· Richardson, "Excavations, 1896", 455-480· Richardson, "Terracotta Figurines", 

206-222· Richardson, �Excavations, 1898�, 233-236, 499-501· Richardson, "Report, 1898-1899", 682-686· 

Richardson, "Pirene", 204-239· Richardson, "Fountain of Glauke", 458-475· Richardson, "Report, 1899-

1900", 22-26· Weller, "Opus Incertum", 341-342· Richardson, "Report, 1900-1901", 27-31· Richardson, 

"Fountain", 306-320· Richardson, "Report, 1901-1902", 19-23· Heermance, "Excavations, 1903", 350· 

Richardson, "Report, 1902-1903", 19· Heermance, "Excavations, 1904", 433-441· Heermance, "Report, 

1903-1904", 23-26· Shear, "Colour", 330-332· Carpenter, "Topography. I", 345-360· Newhall, "Corinthian 

Kerameikos", 1-30· Swindler, "Terracotta Altar", 512-520· Washburn, "Excavations, 1905", 17-20· Robin-

son, "Terra-cottas", 159-173· Cooley, "American Excavations", 52· Hill, "Report, 1906-1907", 19-21· 

Robinson, "Corinth", 67-68· Gardiner, �Sculptures�, 304-321· Wheeler, "Corinth, 1914", 92-93· Leaf - 

Blegen, "Corinth", 151-163· Shear, "Excavations, 1925", 381-397· Hill, "Excavations, 1925", 44-48· 

Broneer, "Area", 49-57· Shear, "Excavations, 1926", 444-463· Hill, "Excavations, 1926", 70-79· Meritt, 

"Excavations, 1927", 450-461· Broneer, "Excavations, 1928", 447-473· Shear, "Excavations, 1928", 474-

495· Shear, "Excavations, 1930", 403-431· Broneer, "Excavations, 1934", 53-7· Morgan, "Excavations, 

1935-1936", 466-484· Morgan, "Excavations, 1937", 362-370· Morgan, "Excavations, 1938", 255-267· Α∆ 

1 (1915) Παράρτηµα 65-67· Brueckner, "Ανασκαφαί", 55-57· Robinson, "Excavations, (1961)", 61-63· 

Robinson, "Excavations, (1965)", 144-145· Robinson, "Excavations, (1966)", 133-141· Williams, 

"Excavations, (1967)", 184-185· Dörpfeld, "Tempel", 297-308· Richardson, �Head�, 451-460· Hill, 

�Report, 1909-1910�, 271· Wheeler, �Annual Report� 134· Wheeler, �Annual Report, 1913-1914�, 29-30. 
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πιστευόταν παλαιότερα. Η διαπίστωση ότι συνέχισαν την παρουσία τους µόνο η αρχαία 

Κόρινθος και η Ισθµία ίσως οφείλεται και στο ότι δεν έχει διεξαχθεί επισταµένη ανασκα-

φική έρευνα και σε άλλες θέσεις της περιοχής, καθώς και στην καταστροφή από την 

εντατική καλλιέργεια της κορινθιακής γης σε όλη τη διάρκεια του 20ου αι. ως τις µέρες 

µας. 

 Η κατοίκηση στην αρχαία Κόρινθο κατά την ύστερη ΥΕΙΙΙΓ2 εποχή φαίνεται πως πε-

ριορίστηκε στη θέση της µεταγενέστερης ρωµαϊκής αγοράς, όπου σώθηκαν ίχνη ενός οι-

κισµού.1 (Σχέδιο Ι). Στην πλαγιά του Ακροκορίνθου επίσης εντοπίστηκαν τα αποµεινά-

ρια µίας καλύβας µε εστία, η οποία πρέπει να κατασκευάστηκε κατά το µεταβατικό στά-

διο από την ύστερη ΥΕΙΙΙΓ2 στην Πρωτογεωµετρική περίοδο. Γενικά, νότια και δυτικά 

της ρωµαϊκής αγοράς έως την πηγή του Χατζή-Μουσταφά πρέπει να κτίστηκαν οι πρώτες 

κατοικίες, όπως µαρτυρείται και από το πλήθος των τάφων που βρέθηκαν σε αυτή την 

περιοχή και από τα έργα µεγάλης κλίµακας που ακολούθησαν για τη µεταφορά νερού 

από την πηγή Γλαύκη.2 Παράλληλα η θέση της νέας Κορίνθου είναι πιθανόν να ξανακα-

τοικήθηκε κατά την τελευταία περίοδο της ΥΕΙΙΙΓ εποχής (1125-1075/1050 π.Χ.), αλλά 

εγκαταλείφθηκε στην Πρωτογεωµετρική περίοδο, καθώς βρέθηκαν πρωτογεωµετρικά 

τµήµατα αγγείων, χωρίς να εντοπιστεί οικισµός.3  

 Εποµένως παρατηρείται ότι σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες θέσεις που καταστράφη-

καν ή εγκαταλείφθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Κορίνθου, διατηρήθηκε µία 

µάλλον ήρεµη κατάσταση, µε µόνη ένδειξη ανησυχίας την κατοίκηση σε οικισµούς πε-

ριορισµένης έκτασης και µε έλεγχο προς την πεδιάδα και τη θάλασσα. Η επισήµανση ότι 

οι ντόπιοι ευγενείς διατήρησαν τα προνόµιά τους και µετά την παρουσία των δωρικών 

                                                           
1Weinberg, "Excavations, 1938-1939", 596· Weinberg, "Pottery", 3, 5· Hammond, "The Peloponnese", 

CAH² III.1. 717.  
2Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 50-58· Robinson, Urban Development. 11κ.ε· Robinson, 

"Investigations (1946-1960)", 85· Robinson, �Excavations, 1960�, 118, υποσ. 81·  Robinson, "Excavation, 

(1963)", 79. 
3Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 27, 50-58 και Appendix II. 15· Payne, "Peloponnese", 276· 

Vanderpool, "Peloponneses", 232· "Chronique des Fouilles et Découvertes Archéologiques en Grèce  en 

1954", BCH 79 (1955) 228· EΜF, 57· GAMS. 33· Συριόπουλος, Προϊστορία Πελοποννήσου. 109 (υποσ. 1), 

112 (υποσ. 1), 444, 490, 508. 
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φυλών, ενισχύει την άποψη ότι ίσως δεν υπήρξε ιδιαίτερη αναστάτωση στην αρχαία Κό-

ρινθο στα µέσα του 11ου αι. π.Χ.1 

 Κατά την Πρωτογεωµετρική περίοδο συνεχίστηκε η κατοίκηση στη µεταγενέστερη 

ρωµαϊκή αγορά της αρχαίας Κορίνθου, αλλά σε µεγαλύτερη έκταση, καθώς δυτικά της 

ρωµαϊκής αγοράς βρέθηκαν λείψανα κατοίκησης που χρονολογούνται από το 1000 π.Χ. 

περίπου.2 (Σχέδιο ΙΙ). Επίσης βόρεια του Ακροκορίνθου εντοπίστηκε αποθέτης µε πρώ-

ιµα πρωτογεωµετρικά όστρακα.3 Από τους ανασκαφείς πιστεύεται ότι στο β' µισό του 

10ου αι. π.Χ. η περιοχή της ρωµαϊκής αγοράς ίσως κατοικήθηκε από πρόσφυγες.4 

Ωστόσο δεν είναι γνωστά περισσότερα ανασκαφικά στοιχεία για τη θέση κατά τον 9ο αι. 

π.Χ., όσον αφορά τα οικιστικά δεδοµένα.  

 Από τον πρώιµο 8ο αι. π.Χ. η αρχαία Κόρινθος αναπτύχθηκε σε πόλιν, αποτελού-

µενη από συστάδα διασκορπισµένων κωµών.5 Σε καθεµία από αυτές ενταφίαζαν τους 

νεκρούς τους σε άµεση γειτνίαση, µερικές φορές και µέσα στην κατοικηµένη περιοχή. Ο 

µεγαλύτερος οικιστικός πυρήνας διαµορφώθηκε µέσα και γύρω από τη θέση της µεταγε-

νέστερης αγοράς (Σχέδιο ΙΙΙ). Από αυτή την περιοχή προήλθαν ευρήµατα που πιστο-

ποιούν την έκταση, τον χαρακτήρα και τη σταδιακή ανάπτυξη του οικισµού. Συγκεκρι-

µένα στο Ν∆ τµήµα της ρωµαϊκής αγοράς, στο χώρο µεταξύ του �ιερού του ήρωα� και 

της �ταβέρνας της Αφροδίτης� (�Κτήριο ΙΙΙ�) έχουν βρεθεί λείψανα της γεωµετρικής επο-

χής, καθώς και πηγάδια µε υλικό από την ύστερη γεωµετρική εποχή και την αρχή της 

πρώιµης πρωτοκορινθιακής. Ένα πηγάδι στη θέση Ανάπλογα, βάθους 25µ., που χρονολο-
                                                           
1Hammond, History. 107.   
2Robinson, Urban Development. 6.  
3Hammond, "The Peloponnese", CAH² III.1. 717: ∆ιατυπώθηκε η άποψη ότι ίσως υπήρχε στη θέση 

οικισµός. Σύµφωνα µε άλλη άποψη τα ευρήµατα µπορεί να αποτελούσαν αναθήµατα στη θέση, όπου 

αργότερα δηµιουργήθηκε το ιερό της ∆ήµητρας και Κόρης: Kirsten - Kraiker, Griechenlandkunde. 4· 

Robinson, Urban Development. 4· Robinson, �Excavations, 1960�, Εικ. 1· Hill - Elderkin, «The Springs». 

Πίν. XVII. 
4Weinberg, "Excavations, 1938-1939", 596· Weinberg, "Pottery", 3, 5· Hammond, "The Peloponnese", 

CAH² III.1. 717.  
5GG. 85· Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 50-58. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι κατά τον 9ο και 

τις αρχές του 8ου αι. π.Χ. οι κάτοικοι της αρχαίας Κορίνθου ζούσαν σε ανεξάρτητες κώµες και στα µέσα 

του 8ου αι. δηµιουργήθηκε η πόλις-κράτος. 
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γείται από τις αρχές του 8ου αι. π.Χ., περιείχε µεγάλη ποσότητα χονδροειδούς κεραµικής 

και λίγα µελαµβαφή και διακοσµηµένα αγγεία.1 Στην περιοχή ανατολικά του αρχαίου 

θεάτρου βρέθηκε σε διαταραγµένα στρώµατα κεραµική της γεωµετρικής εποχής, ενώ 

στον ανατολικό δρόµο του θεάτρου εντοπίστηκε ύστερος γεωµετρικός λάκκος, σκαµµέ-

νος στο φυσικό βράχο για αποθήκευση τροφίµων µε κεραµική διάρκειας περίπου 30 

ετών.2  

 Μετά την οικοδόµηση του πρώτου ναού του Απόλλωνος στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. 

συνεχίστηκε η οικοδόµηση στην περιοχή της µεταγενέστερης αγοράς, περιβάλλοντας 

σταδιακά και το λόφο του ναού (Σχέδια IV-V).3 Συγκεκριµένα στη θέση του 

�Συγκροτήµατος του Εµπόρου�, ΒΑ του λόφου του ναού, βρέθηκε µία οικία, που χρονο-

λογείται στην Πρώιµη και Μέση Πρωτοκορινθιακή εποχή (±725-650 π.Χ.).4 Ανατολικά 

της οικίας πρέπει να υπήρχε αυλή, ενώ δυτικά βρέθηκε ένας λάκκος µε τµήµατα αγγείων 

της νεολιθικής και γεωµετρικής εποχής. Το συγκρότηµα έπαψε να χρησιµοποιείται µε-

ταξύ 580 και 560 π.Χ., όταν καλύφθηκε από ισχυρή επίχωση. Βόρεια του λόφου του 

ναού και του αµαξιτού δρόµου που κατασκευάστηκε το ±625 π.Χ., αποκαλύφθηκαν 

πρώιµες αρχαϊκές οικίες, οι οποίες σταµάτησαν να χρησιµοποιούνται την εποχή κατα-

σκευής του δυτικού τοίχου του ιερού το ±580/560 π.Χ.5 Το δυτικότερο τµήµα της οµάδας 

των οικιών εκτεινόταν προς τα δυτικά, κατά µήκος του δρόµου, εποµένως είναι παλαιό-

τερο από αυτόν. Όταν κατασκευάστηκε ο δρόµος, µέρος των οικιών καταστράφηκε και 

χρησιµοποιήθηκαν λίθοι για την οικοδόµηση του βόρειου αναληµµατικού τοίχου του 

δρόµου. Στην περιοχή του �Ρωµαϊκού Ηµικυκλίου� βρέθηκε ένα συγκρότηµα µε τέσσερις 

                                                           
1Robinson, "Excavations, (1964)", 101. 
2Williams, "Corinth, (1981)", 116· Williams, "Corinth, (1985)", 95-96. ∆υτικά του λάκκου της 

γεωµετρικής εποχής βρέθηκαν πέντε έδρανα λαξευµένα στο φυσικό βράχο, ως τµήµα µίας αυλής. Τα 

έδρανα είχαν διαφορετικό προσανατολισµό από το κτήριο 5 που χτίστηκε σε ανώτερο επίπεδο, αλλά δεν 

έχουν βρεθεί επαρκή στοιχεία που να καθορίζουν τη χρήση τους. 
3Williams, "Roman Forum", 220-221. 
4Williams - MacIntosh - Fisher, �Corinth, 1973�, 17κ.ε.· Lang, Archaische Siedlungen. 165-166, Εικ. 28, 

29.  
5Williams, "Temple Hill (1978)", 54, 63-66. 
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αρχιτεκτονικές φάσεις που καλύπτει την πρώιµη και µέση κορινθιακή εποχή.1 Όλο το 

εµπορικό συγκρότηµα επιβίωσε ως το ±580/560 π.Χ., οπότε καταστράφηκε ο πρώτος 

ναός στο λόφο. Η επίχωση που κάλυπτε το δρόµο του 6ου αι. π.Χ., αµέσως βόρεια του 

ναού, χρονολογείται στην ίδια περίοδο. 

 Στη θέση της Ιερής Κρήνης από τη Μέση Γεωµετρική εποχή κατασκευάστηκαν οι-

κίες πάνω από παλαιότερους τάφους.2 Βρέθηκαν επίσης πρωτοκορινθιακά και 

κορινθιακά στρώµατα, ενώ νότιά της εντοπίστηκαν ίχνη κατοίκησης και εργαστηριακής 

δραστηριότητας της γεωµετρικής, πρωτοκορινθιακής και κορινθιακής εποχής.3 Πρόκειται 

για ένα υστερογεωµετρικό αναληµµατικό τοίχο, αποτελούµενο από µεγάλους, 

αδιαµόρφωτους δόµους, ο οποίος συγκρατούσε τεχνιτό γέµισµα, όπου ανασκάφηκε οικία 

της πρώιµης πρωτοκορινθιακής εποχής (οικία Ι) και τµήµα οικίας τουλάχιστον 

πρωτοκορινθιακής εποχής (οικία ΙΙ). Η οικία Ι, τραπεζοειδούς σχήµατος και µε δίρριχτη 

στέγη, κατά την πρώιµη πρωτοκορινθική εποχή (α' φάση) αποτελούνταν από τουλάχιστον 

τέσσερα δωµάτια και πιθανόν µία αυλή.4 Νότια της οικίας βρέθηκε αποθέτης της πρώι-

µης πρωτοκορινθιακής εποχής. Κατά την ύστερη πρωτοκορινθιακή (β' φάση) η στέγη της 

οικίας µετατράπηκε σε επίπεδη και δηµιουργήθηκε ένας µεγάλος εργαστηριακός χώρος. 

Κοντά στο κέντρο του δωµατίου υπήρχε λακκοειδής εστία µε στάχτη, ενώ βρέθηκε 

θραύσµα κεραµίδας στέγασης αρχαϊκής εποχής, πιθανόν για εργαστηριακή χρήση. 

Ωστόσο δεν εντοπίστηκαν άλλες ενδείξεις µεταλλουργικής δραστηριότητας στο δωµάτιο. 

Μετά την καταστροφή της οικίας από φωτιά, ανοικοδοµήθηκε κατά την κορινθιακή 

εποχή ως εργαστηριακός χώρος (γ' φάση). Η οικία εγκαταλείφθηκε όταν το τέµενος της 

Ιερής Κρήνης επεκτάθηκε προς νότο. ∆υτικά της αυλής της οικίας Ι βρέθηκαν λείψανα 

της οικίας ΙΙ, η οποία είναι πιθανόν σύγχρονη µε τη δεύτερη φάση της οικίας της Ιερής 

Κρήνης. Επίχωση της γεωµετρικής, πρώιµης πρωτοκορινθιακής και πρωτοκορινθιακής 

                                                           
1Williams, "Roman Hymicycle", 252-253.  
2Williams - Fisher, "Corinth, 1970", 3· Lang, Archaische Siedlungen. 169, Εικ. 26-27.   
3Williams, �Corinth, 1969�, 32κ.ε.· Williams - Fisher, "Corinth, 1970", 3-10· Williams, "Excavations 

(1971)", 94-96. Πίν. 72-75· Williams - Fisher, �Corinth, 1972�, 27κ.ε., 31· Williams, "Protocorinthian and 

Corinthian Levels", 142· Lang, Archaische Siedlungen. 166-167, Εικ. 27, 28, 31.  
4Η αυλή αρχικά είχε πλακοστρωθεί µε πώρινα θραύσµατα και επανακαλύφθηκε αρκετές φορές, έως ότου 

το τελευταίο δάπεδο από πωρολιθικά θραύσµατα καλύφθηκε από πηλό, πιθανόν σε µεταβατική περίοδο. 
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εποχής εντοπίστηκε και στον αµαξιτό δρόµο του τεµένους της Ιερής Κρήνης.1 Στην 

περιοχή νότια της Ιουλίας Βασιλικής βρέθηκαν λείψανα συνεχούς κατοίκησης από το 740 

έως το 146 π.Χ. και πηγάδια από το α'µισό του 6ου αι. π.Χ.2 

 Στο Ν∆ τµήµα της ρωµαϊκής αγοράς, κάτω από το �Κτήριο ΙΙ�, αποκαλύφθηκε ένα 

µεγάλο συγκρότηµα που ονοµάστηκε �οικία 2�.3 Αποτελείται από πέντε(;) ορθογώνια 

δωµάτια κατά µήκος της αµαξιτής οδού που οδηγούσε από την περιοχή της Πειρήνης 

προς τα Ανάπλογα. Η οικία ανήκει στην πρώιµη πρωτοκορινθιακή εποχή και καταστρά-

φηκε στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. ∆υτικά αυτής της οικίας κατασκευάστηκε η �οικία 3�, 

που χρονολογείται στο β' µισό του 6ου αι. και Ν∆ αυτής βρέθηκε ένα πηγάδι (±600-540 

π.Χ.). Κάτω από το κτήριο του �Καρχηδονιακού Αµφορέα� βρέθηκε ο βόρειος τοίχος 

ενός πρωϊµότερου κτηρίου, που χρονολογείται από την πρώιµη πρωτοκορινθιακή έως την 

ύστερη κορινθιακή περίοδο.4 Η παρουσία πηγαδιών στην περιοχή του Μουσείου υπαι-

νίσσεται την κατοίκησή της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετάρτου του 8ου αι. π.Χ.5 

Στην περιοχή ανατολικά του αρχαίου θεάτρου βρέθηκαν λάκκοι και επιχώσεις που πε-

ριείχαν πρώιµη και µέση πρωτοκορινθιακή κεραµική. Οι λάκκοι τµηµατικά καλύπτονταν 

από ένα βοτσαλωτό δάπεδο του 4ου αι. π.Χ.6 Επίσης εντοπίστηκε αποθέτης της πρώιµης 

κορινθιακής εποχής (±625-600 π.Χ.).7 Γενικά διαπιστώνεται πως από τα µέσα του 7ου αι. 

κατοικήθηκε όλη η περιοχή γύρω από την ρωµαϊκή αγορά, όπου βρέθηκαν οικιστικά πη-

γάδια-αποθέτες. 

                                                           
1Williams, "Sacred Spring", 141-142. 
2Williams, �Corinth, 1980�, 24, 25· Weinberg, Corinth. I.5. 37κ.ε.· Lang, Archaische Siedlungen. 169.    
3Broneer, �Corinth, 1950�, 294, 296· Williams - Fisher, �Corinth, 1972�, 12ff.· Williams, �1976, Forum 

Southwest�, 40ff.· Williams, �1978: Forum Southwest�, 125ff.· Lang, Archaische Siedlungen. 167-168, 

Εικ. 28.  
4Williams, �1977, Forum Southwest�, 15κ.ε.· Williams, "Building", 126, Εικ. 1· Williams, �1978: Forum 

Southwest�, 107κ.ε.· Williams, �Corinth, 1979�, 108κ.ε.· Lang, Archaische Siedlungen. 168. Κάτω από 

τον ανατολικό τοίχο του δωµατίου 4 του �Κτηρίου του Καρχηδονιακού Αµφορέα� βρέθηκε τµήµα τοίχου 

ενός κτηρίου της πρώιµης πρωτοκορινθιακής εποχής, µε κατεύθυνση βορρά-νότο.  
5Robinson, Urban Development. 6· Weinberg, "Pottery", 35, 45· Williams-Fisher, "Corinth, 1972", 3, 

Εικ. 1.  
6Williams, "Corinth, (1981)", 116. 
7Williams - Zervos, �Corinth, 1982�, 2.  
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 Στην Περιοχή του Κεραµεικού Β' βρέθηκε ένα οικοδόµηµα των πρωτοκορινθιακών  

 

 

χρόνων.1 Πάνω στο φυσικό βράχο θεµελιώθηκε µία σειρά λίθων, ενώ η ανωδοµή αποτε-

λούνταν πιθανόν από ωµές πλίνθους. Το σχήµα της οικίας ήταν τραπέζιο, µε προσανατο-

λισµό από ανατολικά προς τα δυτικά και απόκλιση προς νότο. Στη γωνία του κτηρίου 

υπάρχει ένα κυκλικό κτίσµα, από αργούς λίθους, πιθανόν εσχάρα. Στα ανατολικά του 

�τραπεζοειδούς� κτίσµατος πρέπει να υπήρχε και άλλο κτήριο. Στην ίδια περιοχή βρέ-

θηκε ένας αποθέτης µικρών αντικειµένων που περιείχε µικρούς αρυβάλλους, σκύφους 

και πυξίδες.2  

 Στα δυτικά, 1200µ. δυτικά του λόφου του ναού, εντοπίστηκε οικισµός και νεκροτα-

φείο της ΜΓ εποχής.3 Κατά την αρχαϊκή εποχή αναπτύχθηκε στη θέση ο δεύτερος οικι-

στικός πυρήνας της αρχαίας Κορίνθου, η Συνοικία των Κεραµέων, αποτελούµενη από 

κατοικίες και νεκροταφείο, πιθανόν µίας οικογένειας που κατείχε εργαστήριο κεραµι-

κής.4  

 Από τα ανασκαφικά δεδοµένα προκύπτει πως το ±580 π.Χ. συνέβη στην αρχαία Κό-

ρινθο µία εκτεταµένη καταστροφή τόσο στο ναό του Απόλλωνος, όσο και στις οικίες στο 

κεντρικό τµήµα της πόλης και βόρεια από το λόφο του ναού. Ωστόσο η πόλη πρέπει να 

ανέκτησε άµεσα τις δυνάµεις της, καθώς στα µέσα του 6ου αι. π.Χ. κατασκευάστηκε ο 

δεύτερος ναός του Απόλλωνος και η πόλη απέκτησε νέο υδρευτικό δίκτυο. Η παλαιότερη 

χρονολόγηση του τέλους της τυραννίδας στην αρχαία Κόρινθο (±584/583 π.Χ.) φαίνεται 

                                                           
1Πρωτονοταρίου-∆εϊλάκη,"Κόρινθος", 122-124, Σχ. 1, Πίν. 67α. 
2Πρωτονοταρίου-∆εϊλάκη, "Κορινθία", 68, Πίν. 58β-ε· Perachora. υποσ. 39. Πίν. 2, Πίν. 66.1822, Πίν. 

83.2150. Πρόκειται για αγγεία του γνωστού κορινθιακού εργαστηρίου της περιοχής (±640-610 π.Χ.), από 

εύθρυπτο πηλό, που προοριζόταν για την εσωτερική αγορά ή είχαν συγκεντρωθεί εκεί ως προϊόντα 

δεύτερης επιλογής. 
3GG. 85· Stillwell - Benson, "Potters� Quarter", 6κ.ε. 
4Robinson, Urban Development. 6· GG. 85· Stillwell - Benson, "The Potter�s Quarter", 11, 14, Πίν. 2D, 

51· Winter, Fortifications. 64: ∆ιατύπωσε την άποψη ότι στη Συνοικία των Κεραµέων υπήρχε οχύρωση· 

Roebuck, �Urbanization in Corinth�, 96-127·  Boardman, "Material Culture", 444· Lang, Archaische 

Siedlungen. 171, Εικ. 32a-c. 
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να συµπίπτει µε αυτήν την περίοδο αναστάτωσης στην πόλη. Ωστόσο από τα ιστορικά 

δεδοµένα προκύπτει επίσης πως κατά τους χρόνους διακυβέρνησης του Περιάνδρου ει-

σήχθηκε αυστηρή νοµοθεσία και αρκετές καινοτοµίες σχετικά µε τον τρόπο άσκησης της 

εξουσίας. Ανάµεσα στα άλλα παραδίδεται ότι αυξήθηκε η κατοίκηση στις αγροτικές κώ-

µες γύρω από την πόλη της αρχαίας Κορίνθου, καθώς ο τύραννος εξέδωσε νόµο για την 

απαγόρευση εγκατάστασης αγροτών στο άστυ. Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η παραίνεση 

που έλαβε από τον τύραννο της Μιλήτου Θρασύβουλο, προκειµένου να µην αυξηθεί η 

δύναµη των εξεχόντων στην πόλη, και η οποία τον οδήγησε σε φόνους και διωγµούς.1 

Τέλος, η δηµιουργία νέου υδρευτικού συστήµατος την ίδια εποχή συµβαδίζει µε τα έργα 

καλλωπισµού των πόλεων που προωθούσαν οι τύραννοι.2 Πρόκειται για έναν αγωγό ύδα-

τος µεταξύ του λόφου του ναού και της εξόδου από τον Ακροκόρινθο, µε κατεύθυνση 

από Ν∆ προς ΒΑ, που αρχικά κατασκευάστηκε στη Μέση Γεωµετρική εποχή (8ος αι. 

π.Χ.) και διαπλατύνθηκε στα µέσα του 6ου αι. π.Χ.3 Είναι εποµένως πιθανόν να πρόκειται 

για την περίοδο ανάληψης της εξουσίας του Περιάνδρου από τον Κύψελο, όπως πιστεύε-

ται και από τις νεότερες ιστορικές µελέτες.4 

 Γενικά, παρατηρήθηκαν πολλά έργα ύδρευσης που χρονολογούνται από τον 9ο έως 

και τον 6ο αι. π.Χ.5 Το σηµαντικότερο από αυτά ήταν η κρήνη Πειρήνη στα Ν∆ του ναού 

του Απόλλωνος.6 Τα νερά της πηγής προέρχονταν από µία κοιλότητα νότια της κορυφής 

                                                           
1Ηροδ. v.92.6  
2Glotz, Ελληνική «Πόλις». 124. 
3Williams, �Corinth, 1969�, 33.  
4Parker, �Kypselidenchronologie�, 385-417.  
5Lang, Archaische Siedlungen. 169-170.  
6Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις. ii.3.6· Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.21: 

«'''�>�?�BA�	G�����4G�	���N���-�$���b�������T

��������-�$������������A���"��� ���������	���B.�

*���B���)�8��������	�����cB�	��'�4����BA�����

��%0�B�������#�R����>�������	��,��4��T����

��%��T��%���	�����?��	G�d��I�	�8�e�������-�$���

��0�������P��	���������f�%.�7���,��*�.��"	&��>B

��H��%���'''»·�Hill - Elderkin, «The Springs», 200κ.ε., Εικ. 123κ.ε.· Glaser, Antike 

Brunnenbauten. 72κ.ε., Εικ. 128κ.ε.· Lang, Archaische Siedlungen. 169, Εικ. 26, 30.  
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του Ακροκορίνθου, κοντά στο νότιο τείχος της ακρόπολης, βάθους 4µ. περίπου, προσιτής 

µε σκαλοπάτια.1 Η τεχνική διαµόρφωση της κρήνης στην πόλη πρέπει να άρχισε από τον 

7ο αι. π.Χ., αλλά απέκτησε µνηµειώδη µορφή για πρώτη φορά επί Περιάνδρου, στα µέσα 

του 6ου αι. π.Χ., όπως και σε υστερότερες περιόδους.2 Στα Ν∆ της ρωµαϊκής αγοράς βρέ-

θηκε ένα πηγάδι και �στόµια� που χρονολογούνται από τον 9ο έως τον ύστερο 8ο αι. π.Χ. 

Στην περιοχή του �Κτηρίου Ι�, στο Ν∆ τµήµα της ρωµαϊκής αγοράς, βρέθηκαν κάποια 

πηγάδια της πρώιµης πρωτοκορινθιακής φάσης, τα οποία περιείχαν και γέµισµα της γεω-

µετρικής εποχής. Ένα πηγάδι στα ανατολικά της Νότιας Στοάς χρονολογείται στο δεύ-

τερο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.3 Μεταξύ του �Κτηρίου του Καρχηδονιακού Αµφορέα� και 

του �Λουτρού του Κενταύρου� κάτω από τα στρώµατα της κλασικής εποχής βρέθηκε ένα 

πηγάδι του α' µισού του 6ου αι. π.Χ.4 Στην περιοχή ανατολικά του Μουσείου βρέθηκαν 

                                                           
1Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.5.1: 
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Παπαχατζής, Κορινθιακά. 84-86. Υποσ. 1. 
2Παυσ., Ελλάδος Περιήγησις, ΙΙ.3.3: 
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- Elderkin, «The Springs», 1κ.ε., Εικ. 1κ.ε.· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 69-70, εικ. 64, υποσ. 1 και 2. 

Πιστεύεται πως οι χαλκουργοί µπόρεσαν να ξεπεράσουν τους αιγινήτες χαλκουργούς και να παραγάγουν 

ένα ακριβότερο είδος χαλκού επινοώντας µια δική τους αναλογία στην πρόσµιξη του χαλκού µε κασσίτερο 

και άλλα µέταλλα. Glaser, Antike Brunnenbauten. 76κ.ε., Εικ. 136κ.ε.· Lang, Archaische Siedlungen. 169. 
3Broneer, �Corinth, 1950�, 294κ.ε. 
4Williams, �1976, Forum Southwest�, 40.   
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πηγάδια της γεωµετρικής και αρχαϊκής εποχής.1 Τέλος, στα ανατολικά του θεάτρου εντο-

πίστηκε ένα ύστερο γεωµετρικό πηγάδι.2  

 Εκτός από την αρχαία Κόρινθο παρατηρήθηκαν και άλλες θέσεις που εµφανίζουν 

στοιχεία κατοίκησης από τα µέσα του 11ου αι. π.Χ. και υστερότερα στην Κορινθία. Πα-

ρατηρείται ωστόσο ότι κατά τους πρώτους χρόνους µετά την πτώση των µυκηναϊκών βα-

σιλείων προτιµούνταν θέσεις που βρίσκονταν σε χαµηλούς λόφους και σε σχετική από-

σταση από τη θάλασσα, όπως η Αετόπετρα, δυτικά της Αρχαίας Κορίνθου. Ταυτίστηκε 

µε το δήµο της Πέτρας, όπου κατοίκησαν οι Λαπίθες, αφού βοήθησαν τους ∆ωριείς και 

όπου γεννήθηκε ο πατέρας του Κύψελου.3 Σύµφωνα µε άλλη άποψη ο λόφος της Αετό-

πετρας ταυτίζεται µε τις Ορνεές, πόλη που ιδρύθηκε µεταξύ Κορίνθου και Σικυώνας.4 

                                                           
1Weinberg, �Excavations of 1940�, 214ff. 
2Williams - Zervos, �Corinth, 1982�, 2.  
3Ηροδ. v.92· Wiseman, Land. 99-101· Hope Simpson - Dickinson, Gazetteer. A54, 62. 
4Lolos, Sikyonia. 102-103. Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.17: 

«�,����B.��P���	&��.=�)���������A��U�+��g

����	:�e����	:���$�����EΛύρκειονJ���7�BA�	�1��.S��

��1��	�1����	�#"�C����%�������X���,����7B���0�

���»· ό.π. viii.6.24: 

«.S������B.��P����U�+������	:�������0��	����	��:

���8���A����$��������	�����B.��P����0�������,�

��7��?��� ������N��!����	��+�������*4.�5������U

�	
�N��!��������-�����"4�������.S���!	$������1�

	?��@���\���1�	���B.�>�A��	�8���B����	�8�X�g

�������	���BA� +������ ���.=�)�1��'�.=���%��0

��B.���	������8��Z�������������0�$�'''»· ό.π., xiii.1.12: 

«�#�.S���,��	,�������C����%��»· Στέφ. Βυζ.: 

«.S�������k�.S��������+�$�`=�)����\�'''���	���

���9	0�����������	�#3�C����%�������X���,���'�

����1	���BA��c	��k�*�?�.S��0����7�8�.��� %0

���k�*�?�.S��0����H�4$���k�^	���4.�c_������1	�

���k�U��H���.S��0a�	:���g

	��:'�	?��%���?��.S���!	$�»' Με το όνοµα Ορνεές αναφέρεται από τον 

Στράβωνα ως τµήµα της Αργείας την περίοδο του Τρωϊκού πολέµου, όπως επίσης η Κόρινθος, οι Κλεωνές, 

η Αραιθυρέα και η Σικυώνα: Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.19 (C.377). 
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Στο λόφο της Αετόπετρας βρέθηκε οικισµός της πρωτογεωµετρικής, της γεωµετρικής και 

της αρχαϊκής εποχής.1 (Χάρτες 5-8). Στη θέση Χατούπι, ανατολικά της Αρχαίας Κορίν-

θου, πρέπει να υπήρχε οικισµός και ένα λατοµείο της αρχαϊκής εποχής.2 (Χάρτες 7-8).  

 Οι Κορίνθιοι είχαν επαφή µε το Αιγαίο και το Ιόνιο ήδη από τη γεωµετρική εποχή, 

εποµένως είναι πιθανόν οι Κεγχρεές και το Λέχαιο να χρησιµοποιούνταν ως αγκυροβό-

λια πριν από την αρχαϊκή εποχή.3 Στις Κεγχρεές εντοπίστηκε ένας οικισµός της αρχαϊκής 

εποχής, που είναι πιθανόν να κατοικήθηκε ήδη από την γεωµετρική.4 (Χάρτες 6-8). Ταυ-

τόχρονα αποτέλεσε το ανατολικό λιµάνι της Κορίνθου, κατέχοντας ένα φυσικό όρµο νό-

τια της Ισθµίας.5 Στο Λέχαιο, µία παράκτια θέση βόρεια της αρχαίας Κορίνθου, βρέθηκε 

οικισµός που είναι πιθανόν να ανήκει στη γεωµετρική εποχή, αλλά κατοικήθηκε µε βε-

                                                           
1Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 29, 50-58. 
2Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 27 και Appendix II. 16-17. Η θέση αναφέρεται από τον 

Fowler ("Corinthia", 96) µε το όνοµα Κατόπι. 
3Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 50-58. Από τον Στράβωνα οι Κεγχρεές χαρακτηρίζονται ως 

το ανατολικό πολεµικό λιµάνι των Κορινθίων: Γεωγραφικά, viii.6.4 (C. 369). 
4Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 27 και Appendix II. 17-18· Blegen, "Corinth", 7κ.ε. Έχει 

βεβαιωθεί και προϊστορική εγκατάσταση στο λόφο πάνω από το βόρειο µώλο του λιµανιού· Gebauer, 

"Forschungen", 269· Scranton-Ramage, "Investigations, (1964)", 103-106· Scranton-Ramage, 

"Investigations, (1965)", 145-152· Scranton, "Kenchreai, (1966)", 141-145· Scranton - Ramage, 

"Kenchreai, (1967)", 185-190· Hawthorne, "Cenchreae", 191-200· Ramage - Scranton, "Kenchreai, 

1963", 134-145· Ramage - Scranton, "Corinthian Kenchreai", 124-186· EMF. 58· Bölte, "Kenchreai", 167-

170· Fowler, �Corinthia�. 71-75· GAMS. 33· Roux, Pausanias. 158. 
5Από το Θουκυδίδη ονοµάζεται συνηθέστερα Κεγχρειαί (viii.10.21-22: 

«�P��&������	,��C�) ���,�» και σπανιώτερα Κεγχρειά (iv.42.29: 

«��	������	���	�3�����������"	,�����C�) ���n»)· 

Παυσ., Ελλάδος Περιήγησις, 

ii.2.3:�«'''�.���BA�C�) �0�����=4��B�	$��	0���	����?

������R)�������%��'''»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 44-45, υποσ. 2· 

Στράβ. Γεωγραφικά, viii. 22 (C.380): 

«	&��BA�C�) ������+�$�����������*�0 ��	&�����

���^����9TB��-���	���	�B����»· Σκύλαξ, Περίπλους, 55· Fowler, 

�Corinthia�, 71. 
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βαιότητα την αρχαϊκή εποχή.1 (Χάρτες 6-8). Το λιµάνι του Λεχαίου ήταν το πιο σηµα-

ντικό από τα δύο κορινθιακά λιµάνια, γιατί βρισκόταν πλησιέστερα στην αρχαία Κό-

ρινθο, και παράλληλα χρησιµοποιούνταν ως νεώριο.2 Η ασφάλεια και η χωρητικότητα 

του λιµανιού αυξήθηκε µε σηµαντικά τεχνικά έργα, καθώς ένα λιµάνι στα δυτικά ήταν 

απαραίτητο για να εξυπηρετηθεί η αποικιακή εξόρµηση της Κορίνθου στη ∆ύση. Αρχικά 

υπήρχε ένα µικρό τέναγος, χωριζόµενο από τη θάλασσα µε φυσικά διαµορφωµένο αµ-

µώδη βραχίονα.3 Επί των Κυψελιδών πρέπει να έγιναν οι πρώτες εργασίες για να µετατα-

τραπεί το τέναγος σε επίνειο της Κορίνθου, καθώς αναφέρεται από τον Πλούταρχο ότι ο 

Περίανδρος οργάνωσε το συµπόσιο των επτά σοφών στο λιµάνι του Λεχαίου.4 Η δια-

µόρφωση πραγµατοποιήθηκε µε τη συσσώρευση µεγάλων λίθινων δόµων, προκειµένου 

να ενισχυθεί ο βραχίονας, ως κυµατοθραύστης, ενώ εκτεταµένες εκσκαφές και εκβαθύν-

σεις άνοιξαν εισόδους από τη θάλασσα.5   

                                                           
1Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 27-28 και Appendix II. 20· Πάλλας, "Ανασκαφές Λεχαίου 

(1956/1960)", 75-76· Πάλλας, "Ανασκαφή Βασιλικής Λεχαίου", 139-140· Πάλλας, "Ανασκαφαί εν 

Λεχαίω", 165-169· Πάλλας, "Ανασκαφικαί έρευναι", 127-166· Gerster, "Isthme de Corinth", 225-232· 

Pâris, "Ports antiques", 5-16· Fowler, �Corinthia�, 95-96· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 37. 
2Παυσ., Ελλάδος Περιήγησις, ΙΙ.2.3: 

«C����%�����BA�	�1������������	
�L����	��o0 $���

���C�) �����pB������N����B,�����b��������N���-�

$��	&��.= ��q�����)�������.�����$	���BA����.M���

�����)!�����SPT!����%�)�	0����b����[���]�N���-

�$��''.»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 42-44, υποσ. 4· Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.22 (C.380): 

«	?�BA�o0 �����>���0�	���	G���������	�������� 

����"�����-�\���0�$�BA���%������	����	�B����

����B+B����9��	0�%���	&��UB�8�	&������	?�o0 

����».  
3Πάλλας, "Ανασκαφές Λεχαίου (1956/1960)", 75-76, Πίν. 88α. 
4Πλουτ., Των επτά σοφών Συµπόσιον, 2: 

«N�������!�����A��)
���"��A��	G�������	���>��B

� ���U�N�����B�����*��.����	:������o0 �����9�	�

�	��������
�	?�	&��.=4��B�	$��7����»' 
5Πάλλας, "Ανασκαφή Βασιλικής Λεχαίου", 139-140· Πάλλας, "Ανασκαφαί εν Λεχαίω", 165, 169, Πίν. 

135α· Lehmann-Hartleben, Antiken Hafenlagen. 53-54. 
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 Στην Ισθµία εντοπίστηκε ένας οικισµός της ύστερης ΥΕΙΙΙΓ2, πρωτογεωµετρικής, 

γεωµετρικής και αρχαϊκής εποχής.1 (Χάρτες 5-8). Στο Σχοινούντα (σύγχρ. Καλαµάκι), 

που απείχε από τις Κεγχρεές σαράντα πέντε στάδια, εντοπίστηκαν ίχνη οικισµού της αρ-

χαϊκής εποχής, µε σύγχρονες λιµενικές εγκαταστάσεις, στο νότιο άκρο του ∆ιόλκου.2 

(Χάρτες 7-8). Στην αρχαία Σολύγεια (σύγχρ. Γαλατάκι) βρέθηκε ένας οικισµός της γεω-

µετρικής και της αρχαϊκής εποχής.3 (Χάρτες 6-8). Ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι η θέση 

καταλήφθηκε από τους ∆ωριείς, προκειµένου να εξορµήσουν από εκεί και να υποτάξουν 

την Κόρινθο.4 Στην Κάτω Αλµυρή βρέθηκε οικισµός και νεκροταφείο της γεωµετρικής 

και της αρχαϊκής εποχής.5 (Χάρτης 6-8). 

 Η Τενέα ταυτίστηκε µε τη θέση νότια του σύγχρονου Χιλιοµοδίου, όπου εντοπίστηκε 

οικισµός της γεωµετρικής και της αρχαϊκής εποχής.6 (Χάρτες 6-8). Ο Στράβων αναφέρει 

την Τενέα ως κώµη της Κορίνθου και τη σχετίζει, όπως και ο Παυσανίας, µε την Τέ-

                                                           
1Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 50-58 και Appendix II. 8-9· Broneer, "Corinthian Isthmus", 

60κ.ε.· Blegen, "Corinth", 8· Broneer, "Discoveries", 63-64· Broneer, "Excavations", 80-81· Broneer, 

"Isthmia", 105-109· Broneer, "Excavations, 1952",  182-195· Broneer, "Excavations, 1954", 110-141· 

Broneer, "Excavations, 1955-1956", 1-37· Broneer, "Excavations, 1957-1958", 298-343· Broneer, 

"Excavations, 1959-1961", 1-25· Monceaux, "Fouilles", 273-285, 354-366· Monceaux, "Fouilles et Re-

cherches", 205-214· Καββαδίας, "Έκθεσις, 1903", 17· Caskey, "Objects", 168-176· EMF. 59-60· LMTS. 

86· Fowler, �Corinthia�, 65· GAMS. 32· Philippson, Griechischen Landschaften. III.1. 79· S-S. 138-139. 
2Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.4· Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 26 και Appendix II. 9· Fowler, 

�Corinthia�, 49· Philippson, Griechischen Landschaften. I.3. 959-960. 
3Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 28, 45-48, 50-58 και Appendix II. 26-27· Βερδελής, 

"Σολύγεια", 112κ.ε.· Allan, �Magna Moralia�, 7· Boardman, �Vase from Egypt�, 4· EΜF. 58· GAMS. 

28-29· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 38, υποσ. 3. 
4Θουκ. iv.42.2: 

«>�A���r�U�X��H)�������4�����	�����4.�Y��K��&�

�	?��!����7B��%0�	���	�1�����	G�������C����%��

�������0������W����=P���8���»� 
5Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 28, 45-48, 50-58· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 48, υποσ. 1. 
6Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 29, 45-48, 50-58 και Appendix II. 32. Η θέση της Τενέας 

ταυτίστηκε από τους Παπαχατζή και Παπαχριστοδούλου. Συριόπουλος, Προϊστορία Πελοποννήσου. 88, 

109 (υποσ. 1), 112 (υποσ. 1). 
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νεδο.1 Στην Τενέα βρέθηκαν τάφοι της ΜΓ εποχής.2 Κοντά σε έναν άλλο τάφο που καλυ-

πτόταν από δύο λίθινες πλάκες και απέδωσε πέντε γεωµετρικά αγγεία εντοπίστηκαν ίχνη 

τοιχαρίου, πιθανόν από περίβολο.3 Επίσης κοντά στο λόφο βρέθηκαν τάφοι της αρχαϊκής 

εποχής.4 

 Στην Κλένια βρέθηκε οικισµός της αρχαϊκής εποχής σε λόφο, που ελέγχει την εί-

σοδο στο πέρασµα Κλεισούρα, όπου απολήγει η "Κοντοπορεία" και ο δρόµος που οδηγεί 

στις Κλεωνές και το Άργος.5 (Χάρτες 6-8). Σύµφωνα µε παλαιότερη θεωρία η θέση ταυ-

τιζόταν µε την αρχαία Τενέα, αλλά η θέση κοντά στο Χιλιοµόδι είναι καταλληλότερη.6 

Βρέθηκαν επίσης τάφοι της µέσης γεωµετρικής εποχής.7 

                                                           
1Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.22: 

«���������0��B`���	���+�$�	&��C����%��������s�	

�8�����!	���.=��������7����\��0)�	���BA�����.

=� �a�	:��	�����	��	����P��X�����H����*��������	

�3�������	����	,�����������	�8%��������������

%&�����������	
�	�8	���"%���1���!���	��	,��R�

���	�����	�������	�3	$��'''»' Ο Παυσανίας αναφέρει ότι οι 

κάτοικοι της Τενέας ισχυρίζονταν πως ήταν Τρώες, οι οποίοι ως αιχµάλωτοι των Ελλήνων από την Τένεδο, 

εγκαταστάθηκαν σε αυτή τη θέση, όταν τους την παραχώρησε ο Αγαµέµνων. Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, 

ii.5.4· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 87-89, υποσ. 1. 
2Will, Korinthiaka. 3. Ο Will αναφέρει ένα γεωµετρικό οικισµό κοντά στην Τενέα, αλλά η αναφορά του 

είναι λανθασµένη, καθώς βρέθηκε ένας τάφος. Weinberg, "Pottery", 6 και 19. 
3∆εϊλάκη, " Χιλιοµόδι", 159-160. ∆ιαστάσεις τάφου: 1.58x0.85µ. 
4Frazer, Pausanias. ΙΙΙ. 39· Fowler, "Corinthia", 96· Gebauer, "Forschungen", 270-271· Sakellariou - 

Faraklas, Corinthia - Cleonaea. Appendix II. 31-32· Leekley - Noyes, Archaeological Excavations. 80. 
5Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 29 και Appendix II. 31-32· Frazer, Pausanias. III. 29· 

Fowler, �Corinthia�, 96.  
6O�Neill, Ancient Corinth. I. 26-27· Meyer, "Tenea", 492-493· Fowler, �Corinthia�, 96· Gebauer, 

"Forschungen", 270· Philippson, Griechischen Landschaften. III.1. 91. 
7Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 50-58· GG. 84-85. Από έναν τάφο της ΜΓΙ προέρχεται ένας 

αµφορίσκος διακοσµηµένος κατά τον αργίτικο ρυθµό (Pie Ware). 
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 Στη θέση ∆ύο Βουνά βρέθηκε πιθανός οικισµός της ύστερης ΥΕΙΙΙΓ2 και της πρωτο-

γεωµετρικής εποχής και βεβαιωµένος οικισµός της γεωµετρικής και της αρχαϊκής.1 

(Χάρτες 5-8). Στη θέση Άγιος Νικόλαος (σύγχρ. Αθίκια) εντοπίστηκε οικισµός της αρ-

χαϊκής εποχής και ένας τάφος της ΜΓ Ι εποχής µε δέκα περόνες.2 (Χάρτες 6-8). Στο 

Μαυσό υπάρχει πιθανός οικισµός της πρωτογεωµετρικής, της γεωµετρικής και της αρ-

χαϊκής εποχής.3 (Χάρτες 5-8). Η οµώνυµη αρχαία κώµη µαρτυρείται µόνο µία φορά, ενώ 

η ίδρυσή της αποτελεί πρόβληµα, καθώς η θέση δεν έχει ακόµα ταυτιστεί, αν και πρέπει 

να αποτελούσε σηµαντικό οικισµό.4 Η άποψη του Μηλιαράκη για το συσχετισµό του 

Μαυσού µε το νεότερο οικισµό Μαψό της κοινότητας Κουταλά απορρίφθηκε από τον 

Bölte, µε το επιχείρηµα ότι ο Μαψός σήµερα είναι ολιγάνθρωπος, ενώ ο Θεόποµπος πα-

ραδίδει ότι επρόκειτο για µεγάλη και πολυάνθρωπη κώµη.5 Ωστόσο ο Θεόποµπος µιλάει 

για κώµη και όχι πόλη, ενώ η ηµιορεινή κοιλάδα του Μαψού είναι καλλιεργήσιµη και 

εύφορη. Επιπλέον στα περίχωρα του Μαψού δεν εντοπίστηκε θέση που να δικαιολογεί 

την τοποθέτηση του Μαυσού στην περιοχή. Κατά τον Πίκουλα, η κώµη του Λογγοπότα-

µου θα µπορούσε να διεκδικήσει το όνοµα Μαυσός, πρόταση όµως που µέχρι την επι-

γραφική επιβεβαίωσή της παραµένει απλή υπόθεση.6  

 Στη δυτική πλευρά της Κορινθίας τοποθετείται η Ασαία(;) (σύγχρ. Άγιος Χαράλα-

µπος-Ζαρατσάνι), νότια του Ζευγολατιού, όπου εντοπίστηκε πιθανός οικισµός της γεωµε-

                                                           
1Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 28, 45-48, 50-58 και Appendix II. 22-23· Lolling, 

"Hellenische Landeskunde und Topographie", 161· Gebauer, "Forschungen", 271· EMF. 58· GAMS. 28. 

Η θέση παλαιότερα είχε ταυτιστεί µε την αρχαία Πέτρα. 
2Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 28 και Appendix II. 23-25· Gebauer, "Forschungen", 270· 

EMF. 59, 61· GAMS. 28· Συριόπουλος, Προϊστορία Πελοποννήσου. 88, 109 (υποσ. 1), 112 (υποσ. 1). 

Σύµφωνα µε παλαιότερη θεωρία που ανασκεύασε ο Συριόπουλος, η θέση του Αγίου Νικολάου ταυτιζόταν 

µε την αρχ. Τενέα. 
3Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 29. 
4Θεόποµπος: 115 FGrHist F 173. Η κορινθιακή αποικιακή δραστηριότητα που άρχισε µετά από το τέλος 

της γεωµετρικής περιόδου προϋπέθετε δηµογραφικές πιέσεις και δεν θα ήταν άτοπο να υποτεθεί ότι αυτός 

ο οικισµός υπήρχε πράγµατι κατά τη διάρκεια της γεωµετρικής εποχής. 
5Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 262· Μηλιαράκης, Γεωγραφία. 168, 170· Bölte, �Mausos�, 2414· Sakellariou - 

Faraklas, Corinthia - Cleonaea. Appendix II. 25· Wiseman, Ancient Corinth. 93.3. 
6Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 272. 
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τρικής εποχής και βεβαιωµένος οικισµός και νεκροταφείο της αρχαϊκής.1 (Χάρτες 6-8). 

Σύµφωνα µε άλλη άποψη η θέση νότια του Ζευγολατιού, πλούσια σε λείψανα από τον 6ο 

έως το 2ο αιώνα και τη ρωµαϊκή εποχή, ίσως ταυτίζεται µε την Κορώνεια, που αναφέρε-

ται από τον Στέφανο Βυζάντιο.2 Τέλος, µία παρόδια κώµη ίσως υπήρχε στα Βεληνιάτικα 

και πιθανός οικισµός στο Κεφαλάρι-Ευαγγελίστρια.3 

 Στη θέση Μούλκι της Κροµµυωνίας ιδρύθηκε κατά τη γεωµετρική εποχή ένας οικι-

σµός, που αρχικά ταυτίστηκε µε την Κροµµυώνα.4 (Χάρτης 6). Ωστόσο η θέση βρίσκε-

ται ένα χιλιόµετρο µακρυά από τη θάλασσα και πρέπει να εγκαταλείφθηκε το ±200 π.Χ., 

ενώ η Κροµµυών βρισκόταν κοντά στη θάλασσα και κατοικήθηκε µέχρι τους ρωµαϊκούς 

χρόνους. Η ταύτιση της Κροµµυώνας µε µία οχυρωµένη κώµη κοντά στη θέση Κάστρο 

ή Τείχος του χωριού Άγιοι Θεόδωροι φαίνεται πιο πιθανή.5 (Χάρτες 6-8). H κώµη αρχικά 

ανήκε στους Μεγαρείς, αλλά µετά το ±700 π.Χ. (ή 570/560 π.Χ.;) περιήλθε οριστικά στο 

κράτος της Κορίνθου.6 Κατά τον Παυσανία η ετυµολογία του τοπωνυµίου ανάγεται στον 

                                                           
1Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 27· Wiseman, Land. 100-102. Θεόποµπος: 115 FGrHist F 

173. 
2«������N�������-������	�#3�X���,��������C����%�

�». 
3Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 273-276, 278-283. 
4Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 26, 50-58 και Appendix II. 12. Βρίσκεται κοντά στο 63ο 

χλµ. της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Ο εξαιρετικός γεωµετρικός διάκοσµος των αγγείων 

υποδηλώνει πως από την αρχή των ιστορικών χρόνων πρέπει να υπήρχε ένας αξιόλογος συνοικισµός. 

Βερδελής - Αλεξανδρή, "Άγιοι Θεόδωροι ", 52-54· Παπαχατζής, Κορινθιακά. Υποσ. ii.1.3. 
5Leake, Travels. III. 347κ.ε.· Puillon Boblaye, Recherches. 35· Vischer, Erinnerungen. 229· Frazer, 

Pausanias. III. 3· Fowler, �Corinthia�, 46-48· Philippson, Griechischen Landschaften. I.3. 958-961, 977· 

Roux, Pausanias. 86-87· Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. Appendix II. 12-13· Βαγιακάκος, 

"Χερσόνησος Περαίας", 345-347. 
6Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.22 (C.380): 

«�M�BA�C�����j����	���+�$�C����%��������	�����BA

�t�g

)���B��»·�C'uvwx�«	?��BA�C�����,����b����t�)��0

���������C����%��»· Θουκ., 

iv.45.1:�«R���	���BA����	,���-����P�.=%$��1���������

����y%$���?�����C�����,���	&��C����%����'''»· 
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Κρόµο, το γιο του Ποσειδώνα.1 Στην Κλίσιζα είναι πιθανόν να υπήρχε οικισµός της αρ-

χαϊκής εποχής.2 (Χάρτες 7-8). 

 Η 

��������������������������«���	
�����������������������������	
�����������������������������	
�����������������������������	
��������������������������» 

ή «����	
��������������	
��������������	
��������������	
����������», από το ±700 π.Χ. ανήκε πλέον στην επικράτεια 

της Κορινθίας.3 Ορίζεται κυρίως από το όρος ��������, που είναι προς την 

                                                                                                                                                                             
Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.1.3: 

«	&��C����%������	��)&������U�����H������C�����

+�»� Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 65-71. 
1Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.1.3: 

«�&��BA�C����%������	��)&������U�����H������C�

����j��*�?�	�8�C������	�8�N����B,���»' 
2Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 26 και Appendix II. 11. 
3Ψευδο-Σκύλ. Περίπλους, 55. Έχει εκφραστεί η άποψη ότι αποτέλεσε τελικά τµήµα της Κορινθίας το 

±570/560 π.Χ. Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 65-71· Βαγιακάκος, "Χερσόνησος Περαίας", 

331, 332-334· Μηλιαράκης, Γεωγραφία. 132. Στράβ. Γεωγραφικά, viii.2.3 (C.336): 

«��*�?�	�8�.=�g

	��������0 ���./�%��8�%!��		��.=������������1	�

����0�����W���	�8�C��������������»· viii.6.22 

(C.380):�«�7�.S������	?�����8��!��	-�����	?��������

����z�(�	��SP��$�����N�)����	?��A��	,��t�)��0

��4��H�������BA�SP��$�	,��C����%��»· (C.393): 

«*�?�	&����	
�	
��N�)
��E%��!��$�J�.=������B���

�����)������0�$�»· 

(C.400):�«	���.=������B��%!��		���	��������	
�N�)
���0

 ���	,��	����	&��6��	����	,�������C�0�����». Προς 

τα βόρεια βρίσκεται ο κόλπος της Λιβαδόστρας ή θάλασσα της Αλκυονίδας, προς τα δυτικά ο Κορινθιακός 

κόλπος, προς τα νότια η θάλασσα του Λεχαίου, ο ∆ίολκος και ο Σαρωνικός Κόλπος και προς τα ανατολικά 

η Μεγαρίδα. Το όνοµα οφείλεται στο πλήθος των αλκυονίδων πτηνών σε αυτά τα παράλια. Σύµφωνα µε 

τον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη, i.52) ο Κύηξ, βασιλιάς της Τραχινίας, και η σύζυγός του Αλκυόνη 

«B�.�>���$4!������*�+���	�\�U��A��	���)���1���

���)���lM�������BA�	?��R�B���K����i�3��BA��"	

�3��*���0�������	����A��*�����������$����	?�

�BA��-���»� Κατά τον Λουκιανό (Αλκυόνη, 1) 

«4����)���1�����	A��W����=P�����	�8�l���$����%
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κατεύθυνση της Μεγαρίδας, ενώ διαγράφονται και µικρότεροι όγκοι, όπως 

το�	
���������.1 Το �������������������������������� (σύγχρ. Ζωοδόχος Πηγή) βρίσκεται 

στο λόφο της Ζωοδόχου Πηγής, νότια του χωριού Ασπρόκαµπος, στα ανατολικά του 

                                                                                                                                                                             
�)�	0��������B����R�B���	?��9��	&��	�%��,	��%

�$��1����%��4������C-{���	?����� ������	?�����

4�����	�8�*�	0���������8���	�?�����?���7��.��b

	��B-���	��%�1����B�!�	����B���������T�H�$���

��P��e���%���	�����������0	��%���	
����!)$��$	

�8������1���������B��������0�$�)&��������O����

�"���|��	.�F���>��1�»� Ο µύθος ήταν αρκετά παλιός, καθώς ήδη ο Όµηρος 

αναφέρεται στην Αλκυόνα (Α. 563: «.=�������������0�%���»). 
1Βαγιακάκος, "Χερσόνησος Περαίας", 334, 339-341. Πληροφορίες για µυθολογικά στοιχεία προσφέρει ο 

Στέφανος Βυζάντιος που αναφέρει: 

«}��!�����'''�e������	�#3�t�)!�������C����%�

���*4.��r�(��	��./�j�4�H)�����	?��.=%!���	�», ενώ ο 

Στράβων (Γεωγραφικά, C.391) το χαρακτηρίζει: «BH�T�	���	������>_$���», 

όπως και ο Θουκυδίδης (i.107.3: «BH��B�����}�������»). Κατά µία άποψη το 

τοπωνύµιο ������	� οφείλεται στο µύθο του Μέγαρου, του γιου του ∆ιός, ο οποίος κατά τον 

κατακλυσµό του ∆ευκαλίωνα κολυµπώντας έφθασε στην κορυφή του όρους, οδηγούµενος από τη βοή των 

γερανών που πετούσαν και ονόµασε το όρος από τα πτηνά. (Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, I.40.1: 

«�0)�����t�)���1��'''�t0)�������1B��e�	��K���

�'''���4�)�1��	�������K������������	������T

�������?��	
�e�$�	&��}����������"��� ��	�����

	�8�e�����	?�e�����	�8	���*��
���- ��%���)
����

	��0���)��!�����?��	���T����	,��L���%������3	�

���B�
�	�8	��}��������	?�e����e�����%&���»�� 

Σύµφωνα µε σχόλιο στο Θουκυδίδη (i.105) 

«}��!�����*��	-�����	����	��	&��t�g

)���B�����8����P��	�������)�������������$�����

���*�?�	�8�� -��	����c	��L���!��	��»� Ο Βαγιακάκος 

("Χερσόνησος Περαίας", 340) θεωρεί πιο πιθανή την αναφορά του Σχολιαστή (Αnecd. Bekker 

31:�«)�������\�	?��� ��	������?������)����+B$�	

�! $���») και συµπληρώνει πως αρχικά η λέξη )������� χρησιµοποίηθηκε ως επίθετο 

στο ουσιαστικό R���, για να χαρακτηριστεί το ακρωτήριο ή η περιοχή, η οποία από την αντίπερα ακτή 

της Κορίνθου φαίνεται επιµήκης, όπως ο τράχηλος του γεράνου ή διότι η άκρη αυτή χρησίµευε ως σταθµός 

των αποδηµούντων γεράνων. 
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ακρωτηρίου Ηραίου και στην πεδινή έκταση γύρω από την Περαχώρα.1 (Χάρτες 7-8). 

Κατά τον Ξενοφώντα το όνοµα �������������������������������� αποδιδόταν σε όλη την ενδοχώρα της 

χερσονήσου της Περαχώρας.2 Ο Πλούταρχος αναφέρει τους «��������» ως 

τµήµα των αρχαιότερων Μεγαρέων,3 ωστόσο νεότεροι µελετητές υποστήριξαν ότι όταν 

οι Μεγαρείς κατείχαν τµήµα του "πέραν" (νότια) του Ισθµού, ονόµαζαν πιραείς τους 

εγκατεστηµένους γύρω από την Ισθµία, εποµένως το �������������������������������� είναι άσχετο µε 

τους "πιραείς".4 Το �������������������������������� ήταν πιθανόν οχυρωµένος οικισµός της αρχαϊκής 

εποχής, ενώ εντοπίστηκαν και διασκορπισµένοι τάφοι της ίδιας εποχής.5 ∆υτικά του οικι-

σµού, στο λόφο του Προφήτη Ηλία, βρέθηκαν λείψανα κατασκευής από ορθογώνιους 

ασβεστολιθικούς δόµους, η οποία χρονολογείται στην αρχαϊκή εποχή και ερµηνεύτηκε 

ως πύργος.6 Ωστόσο σύµφωνα µε άλλη άποψη πρόκειται για ναό.7 

 Η θέση Στέρνα Κτενά βρίσκεται σε ένα λόφο βορειοανατολικά του οικισµού Κτενά, 

στο δυτικό άκρο της πεδιάδας του Ασπρόκαµπου.8 (Χάρτες 7-8). Η εύρεση ενός τοίχου 

της αρχαϊκής εποχής θεωρήθηκε υπόλειµµα οικισµού της περιόδου. Στη λοφώδη θέση 

Μοναστήρι, κοντά στο δρόµο που οδηγούσε από την Περαχώρα στον Ασπρόκαµπο, 

βρέθηκαν τµήµατα αγγείων που χρονολογούνται από την αρχαϊκή εποχή (Χάρτες 7-8). 

                                                           
1Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 25 και Appendix II. 2-3· Βαγιακάκος, "Χερσόνησος 

Περαίας", 348· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 24-26, υποσ. 1. 
2Ξενοφ. Αγησίλαος, ii.18· Ξενοφ., Ελληνικά, iv.5.3: 

«	G�BA�	�	!�	$���0�a�U�.=)$�������F)����?��	?�N�

�������	?��	�!	����'�'''�����	�H	$���A��	����

H�	��U��A����?��	�1��%0��������	��	���B�H�	����

�BA������	
�~������	0 ���������	0������». 
3Πλουτ. Ελληνικά Ζητήµατα, 17. 
4Hammond, "Heraium", 93κ.ε.· Salmon, "Heraeum", 159κ.ε. 
5Είναι πιθανόν το Πείραιον να κατοικήθηκε από το 700 π.Χ. Πρβλ. Σακελλαρίου - Φαράκλας, Μεγαρίς. 69, 

υποσ. 20.   
6Perachora. I. 6-8. 
7Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 25 και Appendix II. 2-3. 
8Perachora. I. 6· Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 25 και Appendix II. 3. 
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∆εν πρέπει να υπήρχε µόνιµος οικισµός, παρά µόνο κτήµατα και ο λόφος πρέπει να χρη-

σιµοποιούνταν ως καταφύγιο σε περίπτωση κινδύνου.1 

 Στο δυτικό άκρο της χερσονήσου της Περαχώρας, σε µία ψηλή κορυφή ανάµεσα στο 

οµώνυµο ακρωτήριο και τη λίµνη της Βουλιαγµένης, εντοπίστηκε ο οικισµός �������, ο 

οποίος κατοικήθηκε κατά τους προϊστορικούς χρόνους και από το ±750π.Χ. και εξής.2 

(Χάρτες 6-8). ∆εν βρέθηκαν ίχνη της υποµυκηναϊκής και της πρωτογεωµετρικής εποχής, 

αλλά τµήµατα κεραµικής της µεσογεωµετρικής, της υστερογεωµετρικής και της αρχαϊ-

κής.3 Η θέση διέθετε ακρόπολη, ενώ το λιµάνι βρισκόταν στο µικρό όρµο κάτω από το 

βράχο του σηµερινού φάρου, όπου ήταν και το τέµενος της Ήρας Ακραίας. Ο οικισµός 

του Ηραίου ακολούθησε την ίδια ιστορική διαδροµή κατακτήσεων και ανακτήσεων από 

τους Μεγαρείς και τους Κορίνθιους µε τους εκάστοτε συµµάχους τους, όπως και το Πεί-

ραιον.4 Ήταν µία πόλη µε αραιές συνοικίες, ενώ η αγορά βρισκόταν µεταξύ των ιερών 

της Ήρας Ακραίας και της Ήρας Λιµενίας.5 Ανατολικά της λιµνοθάλασσας εντοπίστηκαν 

                                                           
1Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 25 και Appendix II. 3-4· Gebauer, "Forschungen", 270. 
2Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 25 και Appendix II. 5· Σακελλαρίου - Φαράκλας, Μεγαρίς. 

69, υποσ. 20· EMF. 60· LMTS. 86· GAMS. 35· Philippson-Kirsten, Griechischen Landschaften. 954-955· 

Βαγιακάκος, "Χερσόνησος Περαίας", 341-343. Η λίµνη ονοµαζόταν και �������	��
�������	��
�������	��
�������	��
, καθώς 

βρισκόταν στην εσχατιά της χερσονήσου: Πρβλ. Παπαχατζής, Κορινθιακά. 24-26, υποσ. 1.  
3Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. Appendix II. 4-5· Fossey, "Perachora", 150· Fossey, 

"Χερσόνησος Περαχώρας", 423-424, Πίν. ΞΑ-ΞΒ.  
4Salmon, "Heraeum", 159κ.ε.· GG. 86· Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 50-58· Σακελλαρίου 

- Φαράκλας, Μεγαρίς. 41· Hammond, "Heraium", 101κ.ε. Αρχικά ήταν ένα από τα χωριά που αποτέλεσαν 

τις κώµες του δωρικού κράτους της Μεγαρίδας, το οποίο ιδρύθηκε από τα µέσα του 10ου αι. π.Χ. Οι 

Κορίνθιοι το απέσπασαν βίαια το ±900 π.Χ., αλλά στα µέσα του 9ου αι. ανακτήθηκε από τους Μεγαρείς και 

τους Αργείους, ενώ το ±800 π.Χ. οι Αργείοι ίδρυσαν το ιερό της Ήρας Ακραίας, οπότε οι κάτοικοι του 

οικισµού ονοµάστηκαν Ηραείς από τη θεότητα του ιερού. Κατά το 735 π.Χ. το Ηραίο κατακτήθηκε από 

τους Κορίνθιους, οι οποίοι πιθανόν ίδρυσαν και το ιερό της Ήρας Λιµενίας, αλλά λίγο µετά το 720 π.Χ. 

απελευθερώθηκε από τον Όρσιππο και τους Μεγαρείς. Ωστόσο από ±700 π.Χ. αποτελούσε πλέον 

κορινθιακό οικισµό. 
5Perachora. I. 13, 16, Πίν. 137· Tomlinson, "The Heraion", 152-154. Σχέδιο 1-2· Σακελλαρίου - Φαρά-

κλας, Μεγαρίς. 41· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 24-26, υποσ. 1. Στην περιοχή των οικιών αποκαλύφθηκε 

τµήµα µεγαρόσχηµης οικίας, ορθογωνίου σχήµατος, µε πρόσοψη στα δυτικά και πιθανόν µε αχυρένια 

στέγη, καθώς δεν βρέθηκαν τµήµατα κεραµίδων, όπως συνηθιζόταν στην περιοχή, στοιχείο που 
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δύο οικισµοί της αρχαϊκής εποχής, από τους οποίους ο πρώτος είναι πιθανόν πρωϊµότε-

ρος από τον οικισµό κοντά στο Ηραίο.1  

 Στη θέση 'Aγιος Βλάσιος, στο δρόµο από την Περαχώρα προς τη Βισσία (σύγχρ. 

Πίσσια), εντοπίστηκε ένας οικισµός της γεωµετρικής και αρχαϊκής εποχής.2 (Χάρτες 6-

8). Η Οινόη (σύγχρ. Παλαιόκαστρο) ήταν οχυρή θέση στη νότια παραλία της Αλκυονίδας 

θάλασσας πάνω από την πεδιάδα του Σχοίνου.3 (Χάρτες 7-8). Το οχυρό βρισκόταν στο 

λόφο ∆υόκαστρο (ή ∆ιόκαστρο, Βιόκαστρο), στο οποίο βρέθηκαν τµήµατα αγγείων της 

αρχαϊκής εποχής.4 Είναι πιθανόν οι Κορίνθιοι να ίδρυσαν το οχυρό, αφού προσάρτησαν 

                                                                                                                                                                             
προσιδιάζει στα πήλινα οµοιώµατα από το Ηραίο. Το δάπεδο ήταν από πατηµένο χώµα, κάτω από το οποίο 

βρέθηκαν τµήµατα αγγείων της πρωτοκορινθιακής εποχής, ενώ η υπόλοιπη κεραµεική δεν χρονολογείται 

πέραν της αρχαϊκής. Η οικία χρονολογείται περίπου στα µέσα του 7ου αι. π.Χ. ∆εν εντοπίστηκαν ίχνη 

ξύλινων κιόνων και ίσως η οικία διέθετε αυλή. Στο λόφο του φάρου βρέθηκαν τα λείψανα οικίας, η πρώτη 

φάση της οποίας ανήκει στο α' µισό του 6ου αι. π.Χ. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ίσως πρόκειται για την 

έδρα κάποιου άρχοντα ή υπαλλήλου αρµόδιου για την κατόπτευση της θάλασσας.   
1Tomlinson, "Perachora, (1966)", 147· Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 25 και Appendix II. 

6· Perachora. I. 9· EΜF. 60· GAMS. 35. 
2Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 25 και Appendix II. 4-5· Fowler, �Corinthia�, 38· Pera-

chora. I. 6. Σε αυτές τις δηµοσιεύσεις η θέση ονοµάζεται Βισσία, αλλά το χωριό µε το ίδιο όνοµα 

χρησιµοποιείται αλλού. 
3Μηλιαράκης, Γεωγραφία. 137· Βαγιακάκος, "Χερσόνησος Περαίας", 347-348. 
4Η θέση είναι γνωστή από τα ερείπιά της και τα επιφανειακά ευρήµατα. Leake, Peloponnesiaca. 398-399· 

Puillon Boblaye, Recherches. 36· Curtius, "Peräa", 203· Curtius, Peloponnesos. 552, 598· Forchhammer, 

Halcyonia. 14· Roelh, Inscriptiones. 14· Robinson, "Corinth", 38-40· Meyer, "Oinoe", 2236-2237· 

Gebauer, "Forschungen", 270· Perachora. I. 8· Philippson, Griechischen Landschaften. 952, υποσ. 2· 

Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 25. H ταύτιση της Οινόης µε το ∆υόκαστρο έγινε από τους 

Forchhammer, Robinson, Meyer και Philippson. Ο Roehl την ταύτισε µε τον Ασπρόκαµπο, ενώ ο Payne 

και ο Kirsten µε ένα λόφο κοντά στο χωριό Σχοίνος. Η ταύτιση µε το ∆υόκαστρο είναι πιθανότερη, καθώς 

στις αρχαίες πηγές αναφέρεται ότι η Οινόη ήταν οχυρωµατικό τείχος (Ξενοφ. Ελληνικά, iv.5.19: 

«��%��	$��	��)
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οχυρό (Στράβ., viii.6.22 (C 380): 
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την περιοχή, όπως πρέπει να συνέβη και στο ∆ασκαλειό, ένα από τα νησιά των Αλκυονί-

δων νήσων.1 (Χάρτες 7-8). Στη θέση Μεγάλο Λιθάρι, πάνω από το Λουτράκι, εντοπί-

στηκε ένα παρατηρητήριο, όπου βρέθηκαν πρωτοκορινθιακά τµήµατα αγγείων και κο-

ρινθιακές αρχαϊκές κεραµίδες.2 (Χάρτης 8). Η ίδρυση του παρατηρητηρίου χρονολογεί-

ται το ±570/560 π.Χ. µάλλον από τους Μεγαρείς, παρά από τους Κορινθίους, καθώς τα 

σύνορα ανάµεσα στα δύο κράτη πρέπει να περνούσαν νότια από το φρούριο, το οποίο 

έλεγχε την κοιλάδα του Λουτρακίου, που ανήκε στους Κορινθίους. 

 

 

Νεκροταφεία και µεµονωµένες ταφές στην Κορινθία 

 Ο Στράβων αναφέρει ότι όταν ο Καίσαρ αποφάσισε να ξαναχτίσει την Κόρινθο, 

έστειλε απελεύθερους, για να την ανοικοδοµήσουν.3 Κατά τον καθαρισµό όµως της πό-

λης από τα ερείπια βρήκαν τους αρχαίους τάφους, τους οποίους σύλησαν εξαιτίας των 

πλούσιων κτερισµάτων τους σε πήλινα ειδώλια και χάλκινα αντικείµενα. Τα ευρήµατά 

τους, γνωστά ως «νεκροκορίνθια», τα πούλησαν στη Ρώµη. Από αυτή τη γραπτή µαρτυ-

ρία, η οποία ίσως περιέχει και αρκετή υπερβολή, είναι δυνατό να υποψιαστούµε ότι ήδη 

από τους αρχαίους χρόνους είχε πραγµατοποιηθεί µεγάλης έκτασης «αρχαιοκαπηλική» 

δράση στους τάφους της αρχαίας Κορίνθου, µε αποτέλεσµα να µην έχουν εντοπιστεί 

παρά µόνο µεµονωµένοι τάφοι στον κεντρικό χώρο της πόλης. Ωστόσο σηµαντικό για τα 

έως τώρα ευρήµατά του είναι το Βόρειο Νεκροταφείο, ενώ από προφορικές µαρτυρίες 

κατοίκων σε περιοχή βόρεια της Περδικαριάς και των Εξαµιλίων, παραδίδεται ο εντοπι-

σµός γεωµετρικού νεκροταφείου, που αποτέλεσε αντικείµενο έντονης αρχαιοκαπηλικής 

δραστηριότητας στη δεκαετία του 1980. 

                                                                                                                                                                             
z�(�	��SP��$�����N�)����	?��A��	,��t�)��0��4

��H�������BA�SP��$�	,��C����%��») και όχι χωριό, όπως ήταν οι 

άλλες δύο άλλες θέσεις. 
1Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 26 και Appendix II. 7-8. Παπαχριστοδούλου, "Καλά Νησιά 

Περαχώρας", 116κ.ε. 
2Robinson, "Corinth", 114, υποσ. 1· Perachora. I. 17· EΜF. 60· GAMS. 34· Sakellariou - Faraklas, Corin-

thia - Cleonaea. 25. Αναφέρεται επίσης ως "Βουνό του Λουτρακίου".  
3Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.23 (C. 382-382)   
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 Στην αρχαία Κόρινθο αρχικά ο χώρος της µεταγενέστερης ρωµαϊκής αγοράς φιλο-

ξένησε σποραδικούς τάφους που χρονολογούνται από τη µυκηναϊκή έως τη γεωµετρική 

εποχή. Συγκεκριµένα στα δυτικά του Μουσείου βρέθηκαν ταφές µε κεραµική της ύστε-

ρης ΥΕΙΙΙΓ2 εποχής.1 Η πρωτογεωµετρική εποχή αντιπροσωπεύεται µε µία ταφή στο δυ-

τικό άκρο της µεταγενέστερης ρωµαϊκής αγοράς, µία ταφή στην περιοχή του ιερού και 

δύο κιβωτιόσχηµους τάφους στο νότιο κεντρικό τµήµα της αγοράς.2 Ένας ύστερος πρω-

τογεωµετρικός τάφος βρέθηκε δυτικά του µνηµείου Βίββιου.3 Σήµατα τάφων ενός πρώι-

µου τάφου διατηρήθηκαν στην περιοχή του ιερού της Ήρας από τους πρωτογεωµετρι-

κούς χρόνους.4  

 Τον πρώιµο 9ο αι. π.Χ. συνεχίστηκε το έθιµο του ενταφιασµού του νεκρού σε εκτε-

ταµένη στάση.5 Οι τάφοι ήταν λακκοειδείς συνήθως επενδεδυµένοι και καλυµµένοι από 

τετράγωνες λίθινες πλάκες. Πιο σπάνια η ταφή γινόταν σε σαρκοφάγο κατασκευασµένη 

από πωρόλιθο.6 Όταν το έδαφος ήταν αρκετά σκληρό, η τοιχοδοµία περιοριζόταν σε µία 

απλή καλυπτήρια πλάκα.7 Γεωµετρικοί τάφοι βρέθηκαν στη ρωµαϊκή αγορά, αλλά εντο-

πίστηκαν και ταφές σποραδικά βόρεια και νότιά της. Συγκεκριµένα, κάτω από τα ∆υτικά 

Καταστήµατα είχε ταφεί τον πρώιµο 9ο αι. π.Χ. ένας πολεµιστής µε σιδερένια κτερί-

σµατα: αιχµή δόρατος, αιχµή βέλους και εγχειρίδιο. Ένας τάφος, πιθανόν της γεωµετρι-

κής εποχής, βρέθηκε στα θεµέλια του ναού της Τύχης και ένας άλλος διαταράχθηκε από 

                                                           
1Hammond, "The Peloponnese", CAH² III.1. 717· Williams, "Excavations, (1970)", 161. 
2Hammond, "The Peloponnese", CAH² III.1. 717. 
3Williams, "Excavations, (1969)", 114, πίν. 93α-γ. Ο τάφος είναι κτισµένος από αδρά δουλεµένους λίθους, 

µε ένα διαµέρισµα στο ΝΑ άκρο του. Το κεφάλι του σκελετού ήταν προς αυτό το διαµέρισµα, ενώ τα 

ευρήµατα ήταν διασκορπισµένα µέσα και γύρω από το σκελετό. Στο χώµα βρέθηκαν δύο περόνες που 

συγκρατούσαν το ένδυµα του νεκρού στον ώµο. Βρέθηκαν επίσης πέντε αγνύθες, µία οινοχόη στη ΝΑ 

γωνία του τάφου, µία πυξίδα και ένας σκύφος στο ανατολικό άκρο του. 
4Williams, "Hero Shrine, (1973)", 138-139, πίν. 123α. Ανάµεσα στα ευρήµατα περιλαµβάνεται µία υάλινη 

φοινικική ψήφος του 7ου αι. π.Χ. 
5GG. 36-38, 85. 
6Lawrence, "Five Grave Groups", 89. 
7Weinberg, "Excavations of 1940", 204. Τα κτερίσµατα ήταν συνήθως αγγεία, χάλκινες περόνες και 

δακτυλίδια. 
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τους κατασκευαστές του ναού του Απόλλωνος.1 Ένας ύστερος πρωτογεωµετρικός ή 

πρώιµος γεωµετρικός τάφος βρέθηκε κοντά στον αναληµµατικό τοίχο στο Β∆ τµήµα του 

ιερού της ∆ήµητρας και Κόρης.2 Στο α' µισό του 9ου αι. π.Χ. ανήκουν ένας τάφος ανατο-

λικά του Ασκληπιείου και ένας βόρεια της ύστερης πόλης, µετά την Οδό Λεχαίου.3 Ένας 

ή δύο τάφοι βόρεια της Πειρήνης χρονολογούνται στο β' µισό  του 9ου αι. π.Χ.4 Στα δυ-

τικά, στη θέση που αργότερα αναπτύχθηκε η Συνοικία των Κεραµέων, εντοπίστηκε νε-

κροταφείο της ΜΓ εποχής και δύο οµάδες τάφων.5 

 Κατά τον 8ο αι. π.Χ. ενταφίαζαν ακόµα τους νεκρούς τους στην περιοχή της αγοράς, 

καθώς βρέθηκε τάφος στα Ν∆ της Αγοράς (β' µισό του 8ου αι. π.Χ.),6 όπως επίσης τάφοι 

της ύστερης γεωµετρικής ή της πρωτοκορινθιακής εποχής στον κεντρικό τοµέα του νό-

τιου τµήµατος της Αγοράς.7 Ανάµεσα σε αυτούς ξεχωρίζει ένα ζεύγος τάφων, που χρο-

νολογείται το ±750 π.Χ., όπου είχαν τοποθετηθεί προσεκτικά τα σώµατα ενός άνδρα και 

µίας γυναίκας.8  

 Η ραγδαία ανάπτυξη του οικισµού δεν άφηνε πλέον χώρο για τους νεκρούς στην πε-

ριοχή της αγοράς και παρατηρούνται πολύ λίγοι τάφοι στην κεντρική περιοχή µεταγενέ-

στεροι από τους προαναφερθέντες.9 Σταδιακά οι ταφές πραγµατοποιούνταν σε θέσεις πε-

ριφερειακές της πόλης, όπως ανατολικά του αρχαίου θεάτρου, όπου βρέθηκε ύστερος 

                                                           
1Stillwell, "Excavations, 1934-1935", 43· Scranton, "Monuments", 5. 
2Williams, "Demeter Sanctuary, (1973)",142-143, πίν. 125α. 
3Weinberg, Pottery. 9-10. 
4Nicols, "Vases", 411κ.ε.· Weinberg, Pottery. 16. 
5GG. 85· Stillwell - Benson, "Potters� Quarter", 6κ.ε. 
6Weinberg, Pottery. 34. 
7Weinberg, Pottery. 24· Morgan, "Excavations, 1936-1937", 543· Williams-Fisher, "Corinth, 1972", 3, 

εικ. 1. 
8Morgan, "Excavations, 1936-1937", 544-545· GG. Εικ. 57a-b, e. Η ταφή µιας γυναίκας περιείχε µία 

µικρή συλλογή κοσµηµάτων, ενώ ένα ζευγάρι επιµήκων χάλκινων περονών, είχαν αφεθεί κατά µήκος της 

προεξοχής που χωρίζει αυτόν τον τάφο από τον γειτονικό του - πιθανόν ένα σύµβολο πλούτου που 

µοιραζόταν ανάµεσα στους συζύγους. 
9Broneer, �Excavations, 1933�, 567, Πρώιµος Πρωτοκορινθιακός· Morgan, "Excavations, 1936-1937", 
543, n.1 (ύστερος 7ος αι. π.Χ.). 
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γεωµετρικός ή πρωτοκορινθιακός τάφος.1 Σύµφωνα µε τη συνήθεια της εποχής τα νεκρο-

ταφεία εκτείνονταν κατά µήκος των οδών που οδηγούσαν από την πόλη προς άλλες πε-

ριοχές.  

 Στο Χελιωτόµυλο, βόρεια της αρχαίας Κορίνθου, εντοπίστηκαν ένδεκα τάφοι της 

ΜΓ ΙΙ εποχής, λαξευµένοι στο σκληρό έδαφος, απλαισίωτοι και καλυµµένοι µε απλούς 

λίθους από ψαµµόλιθο (αµµόπετρα). Πέντε από αυτούς έχουν ξεχωριστά διαµερίσµατα 

για τα κτερίσµατα, ενώ στις παιδικές ταφές τοποθετούνταν στην κεφαλή του νεκρού.2 

Πάνω από τα ενταφιασµένα σώµατα βρέθηκαν αποθέτες καύσης, που περιείχαν καµµένα 

οστά ζώων, ως υπολείµµατα νεκρόδειπνων. Σε κάποιες περιπτώσεις άφηναν µία χειρο-

ποίητη υδρία έξω από τον τάφο, το στόµιο της οποίας κλεινόταν µε σκύφο. Από την 

ύστερη γεωµετρική εποχή διαµορφώθηκε στο Χελιωτόµυλο κατά µήκος οδού µία οργα-

νωµένη ταφική περιοχή, το Βόρειο Νεκροταφείο.3 Οι ενήλικες θάβονταν σε συνεσταλ-

µένη στάση σε λακκοειδείς τάφους, καλυµµένους µε απλές πλάκες από αµµόλιθο, όπως 

και παλαιότερα, ενώ ο κρατήρας αντικατέστησε την υδρία (Σχέδιο VI - Τάφος 16). Τα 

µεγαλύτερα παιδιά ενταφιάζονταν σε µικρούς κιβωτιόσχηµους τάφους ή σαρκοφάγους, 

ενώ για τα βρέφη χρησιµοποιούνταν συνήθως ο κρατήρας (διακοσµηµένος ή χειροποίη-

τος).  

 Ωστόσο οι σαρανταεννέα τάφοι της γεωµετρικής εποχής που βρέθηκαν στο Βόρειο 

Νεκροταφείο δεν αντικατροπτίζουν, ούτε αριθµητικά, ούτε από άποψη κτερισµάτων, µία 

πόλη µε µεγάλες εµπορικές επιχειρήσεις. Παράλληλα σποραδικά ευρήµατα τάφων βρέ-

θηκαν εκτός τεσσάρων άλλων πυλών του µεταγενέστερου τείχους της πόλης, στοιχείο 

                                                           
1Williams, "Corinth, (1981)", 116. 
2Η νεκρή που βρέθηκε στον τάφο 16 φέρει δύο δακτυλίδια, από άργυρο και ήλεκτρο και έξι χάλκινες 

περόνες (GG. Εικ. 27a). Ένα άλλο ζευγάρι (GG. Εικ. 27c) ανήκει σε µία κατηγορία περονών που έγιναν 

πολύ δηµοφιλή αναθήµατα στα ιερά κατά τον ύστερο 8ο αι., αλλά αυτές αποτελούν το πρωϊµότερο 

παράδειγµα. Ένα ακόµα ζευγάρι περονών προέρχεται από τον τάφο 17, µαζί µε τέσσερις µικρότερες και 

πιο πρακτικές σιδερένιες περόνες. Επίσης βρέθηκαν ένας αποσπασµατικός χάλκινος σκύφος και µία 

χάλκινη πόρπη µε τετράγωνο πλακίδιο και διπλό τόξο (GG. Εικ. 27e). Από τα ευρήµατα µπορεί κάποιος να 

σχηµατίσει την εντύπωση για την ύπαρξη µίας αναπτυσσόµενης και εφευρετικής σχολής επεξεργασίας 

χαλκού ήδη από τον πρώιµο 8ο αι. π.Χ. 
3Carpenter - Bon, �Defenses�, 60-63, εικ. 44· Young, North Cemetery. iii, 13-20· GG. 174.  
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που υπαινίσσεται την ύπαρξη άλλων τεσσάρων τουλάχιστον µεγάλων νεκροταφείων.1 

Είναι πολύ πιθανόν ταφικές περιοχές να αναπτύχθηκαν γύρω από την αρχαία Κόρινθο 

κατά µήκος των οδών που χάρασσαν πορεία εκτός πόλης, όπως ίσως πλησίον των αρ-

χαίων λατοµείων στα Εξαµίλια, όπου εντοπίστηκαν γεωµετρικοί τάφοι.2 Ένας τάφος του 

β' µισού του 8ου αι. π.Χ. βρέθηκε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.3 Στην περιοχή Κορά-

κου, δυτικά του κτηρίου των Φυλακών, βρέθηκαν τρεις κιβωτιόσχηµοι τάφοι, κατασκευ-

ασµένοι από πωρόλιθο.4 Ανάµεσα στα ευρήµατα ήταν µία ακέραιη γεωµετρική φιάλη και 

λίγα γεωµετρικά όστρακα που πιθανότητα ανήκαν στη συστάδα των τάφων που πρέπει να 

συλήθηκαν κατά το παρελθόν. 

 Στο Βόρειο Νεκροταφείο βρέθηκαν εξηνταπέντε τάφοι που ανήκουν στην πρωτοκο-

ρινθιακή περίοδο.5 Οι ταφές των ενηλίκων γίνονταν σε πώρινες σαρκοφάγους, όπου ο 

νεκρός τοποθετούνταν σε συνεσταλµένη στάση (Σχέδιο VI - Τάφος 63), ενώ επικρα-

τούσε ο εγχυτρισµός για τα παιδιά.6 Κατά την κορινθιακή περίοδο (625-525 π.Χ.) διπλα-

σιάστηκαν οι ταφές στο Νεκροταφείο. Αρχικά, συνεχίστηκαν τα ταφικά έθιµα της πρω-

τοκορινθιακής εποχής, καθώς οι ενήλικοι τοποθετούνταν σε συνεσταλµένη στάση µέσα 

σε πώρινους σαρκοφάγους µε προσανατολισµό Β-Ν ή Α-∆.7 (Σχέδιο VI - Τάφος 148). 

Από τις αρχές του 6ου αι. π.Χ. εµφανίστηκαν οι πρώτες ταφές σε εκτεταµένη στάση 

(Σχέδιο VI - Τάφος 131 και Σχέδιο VII - Τάφος 155), ταυτόχρονα µε τις ταφές σε συ-

νεσταλµένη στάση για περίπου µισό αιώνα, καθώς µερικές οικογένειες ίσως διατήρησαν 

περισσότερο την παράδοση, αλλά µετά τα µέσα του αιώνα επεβίωσε ο ενταφιασµός σε 

εκτεταµένη στάση (Σχέδιο VII - Τάφοι 130, 193, 220).  

                                                           
1Young, North Cemetery. 14.   
2Με βάση προφορική µαρτυρία για αρχαιοκαπηλική δράση στην περιοχή στη δεκαετία του 1980 αφαιρέθη-

καν από τους τάφους αµφορείς (ύψους περίπου 0,70µ.) και κρατήρες µε "θαυµαστή" διακόσµηση.  
3Weinberg, Pottery. 29. 
4Μπανάκα-∆ηµάκη, "Κόρινθος - Οικόπεδο Θ. Τσιωτάκη", 86. 
5Young, North Cemetery. 50-52.  
6Το µόνο χρονολογηµένο κτέρισµα της πρώιµης πρωτοκορινθιακής εποχής (από µία παιδική ταφή, τάφος 

47) είναι ένας κρατήρας του 710 π.Χ. που ίσως εισήχθη από το Άργος.  
7Palmer, North Cemetery. 68-69, 71, 73.  
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 Στην αρχαία Κόρινθο παρατηρείται πολύ συχνή χρήση των πώρινων µονολιθικών 

σαρκοφάγων, σε αντίθεση µε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου, όπου εµφανίζονται 

ελάχιστα µόνο παραδείγµατα, ενώ επικρατεί ο τάφος που είναι επενδεδυµένος µε λίθινες 

πλάκες.1 Είναι πιθανόν η χρήση µονολιθικών σαρκοφάγων στην αρχαία Κόρινθο να 

οφειλόταν στον πλούτο της πόλης και στην παρουσία του µαλακού ντόπιου ασβεστόλι-

θου. Παράλληλα χρησιµοποιούνταν ο εγχυτρισµός για τις παιδικές ταφές, µε τη χρήση 

κρατήρων και µεγάλων αµφορέων. Κατά τη διάρκεια του 6ου αι. π.Χ. συνηθίζονταν ο 

κτερισµός των ταφών, τόσο στην αρχαία Κόρινθο, όσο και στις άλλες ελληνικές πόλεις.2  

 ∆υτικά από τη θέση του ιερού της αρχαίας Σολυγείας βρέθηκε νεκροταφείο της γε-

ωµετρικής και της αρχαϊκής εποχής, όπου ανασκάφηκαν πέντε λαρνακοειδείς τάφοι. Στη 

θέση Μούλκι της Κροµµυωνίας βρέθηκαν τάφοι που χρονολογούνται από την πρώιµη ως 

την ύστερη γεωµετρική εποχή και είναι κυρίως λακκοειδείς (απλαισίωτοι, αλλά µε ξεχω-

ριστό διαµέρισµα για τα κτερίσµατα ή τις παιδικές ταφές και καλυµµένοι από απλές πλά-

κες).3 Οι τάφοι είναι παρόµοιοι µε αυτούς από το Βόρειο Νεκροταφείο στην αρχαία Κό-

ρινθο και ουσιαστικά όλη η κεραµική είναι κορινθιακή.4 Αυτό συντείνει στην άποψη ότι 

η περιοχή είχε ήδη περάσει στα χέρια των Κορινθίων από την εποχή αυτών των τάφων, 

αν και οι Μεγαρείς χρησιµοποιούσαν επίσης κορινθιακή κεραµική. 

 

 

Ιερά και χώροι λατρείας στην Κορινθία  

 Στην αρχαία Κόρινθο κατά την πρωτογεωµετρική εποχή παρουσιάστηκαν στοιχεία 

λατρείας στη θέση του µεταγενέστερου ιερού της ∆ήµητρας και Κόρης, στη βόρεια 

πλευρά του Ακροκορίνθου και σε άµεση γειτνίαση µε το σύγχρονο οικισµό στο χώρο της 

                                                           
1Πρβλ. Ure, Aryballoi. 6.    
2Palmer, North Cemetery. 78-79.  
3Sakellariou, - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 26 και Appendix II. 8-13· Βερδελής - Αλεξανδρή, Άγιοι 

Θεόδωροι", 52-53, Πίν. 54-56. Όλοι οι λακκοειδείς τάφοι έχουν κατεύθυνση από βορειοανατολικά προς τα 

νοτιοδυτικά, όπου οι νεκροί κείτονταν σε συνεσταλµένη στάση. Βρέθηκαν επίσης µία ταφή σε πώρινη 

σαρκοφάγο και µία ταφή σε αµφορέα. Συνολικά οι τάφοι απέδοσαν 53 αγγεία, ένα σιδερένιο ξίφος, ενώ σε 

τρεις βρέθηκε από µία σιδερένια περόνη. 
4GG. 85-86. 
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ρωµαϊκής αγοράς.1 Εντοπίστηκε ένας αποθέτης µε πρώιµα πρωτογεωµετρικά τµήµατα 

αγγείων, ίσως ως υπολείµµατα αναθηµάτων, εκεί όπου αργότερα δηµιουργήθηκε το ιερό. 

Σε µία κοιλότητα βρέθηκε επίχωση καταστροφής, που περιείχε και λίγα τµήµατα πρωτο-

γεωµετρικής και πρώιµης γεωµετρικής κεραµεικής.2 Στην αρχαία Κόρινθο δεν έχουν 

βρεθεί ακόµα άλλα ίχνη πρώιµης λατρείας, που να διευκρινίζουν τον τύπο έκφρασης τι-

µών και σεβασµού στους θεούς. Ωστόσο στο όρος Νυφίτσα ή Προφήτης Ηλίας, στη 

θέση Καλυβάκι, Ν∆ του χωριού Άνω Κλένια, εντοπίστηκε σπηλιά, γνωστή ως Νυφίτσα, 

όπου ασκούνταν λατρεία κατά την ύστερη ΥΕΙΙΙΓ2, πρωτογεωµετρική, γεωµετρική και 

αρχαϊκή εποχή.3 

 Περισσότερα στοιχεία για τον τύπο λατρείας στην αρχαία Κόρινθο προέρχονται από 

την πρωτοκορινθιακή και την κορινθιακή περίοδο, τόσο από την ίδια την πόλη, όσο και 

από τον Ακροκόρινθο. Στη βόρεια πλευρά του Ακροκορίνθου στο ιερό της ∆ήµητρας 

και Κόρης, το οποίο ιδρύθηκε από τον 7ο αι. π.Χ. εντοπίστηκε και ναός.4 Κάτω από το 

δάπεδο του κτίσµατος Υ βρέθηκε κεραµική, προερχόµενη από τη γεωµετρική εποχή ως 

τον ύστερο 6ο αι. π.Χ.5 To πρωιµότερο τµήµα ενός αναληµµατικού τοίχου, από µεγάλους 

αδιαµόρφωτους λίθους, πρέπει να κατασκευάστηκε κατά την πρωτοκορινθιακή περίοδο,  

 

 

 

 

                                                           
1Σύµφωνα µε άλλη άποψη ίσως υποδηλώνεται η ύπαρξη κάποιου οικισµού: Hammond, "The Peloponnese", 

CAH² III.1. 717. Kirsten - Kraiker, Griechenlandkunde. 4· Robinson, Urban Development. 4· Robinson, 

�Excavations, 1960�. Εικ. 1· Hill - Elderkin, «The Springs». Πίν. XVII. 
2Williams, "Demeter Sanctuary, (1972)", 220· Williams, "Excavations, 1971", 96. 
3Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 29, 50-58. Appendix II. 31· Béquingon, �Corinth�, 479· 

Gebauer, "Forschungen" 271· Matz, Handbuch. II. 187, n. 3. 
4Παυσ., Ελλάδος Περιήγησις, ii.4.7· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 80-84, υποσ. 1· Stroud, "Sanctuary of De-

meter and Kore: 1961/62", Eικ. 1· Robinson, "Excavations, (1965)", 144κ.ε.· Robinson, "Excavations, 

(1966)", 138κ.ε.· Kirsten - Kraiker, Griechenlandkunde. 826. Πιθανόν ήταν οι αρχαιότερες θεότητες που 

λατρεύτηκαν σε αυτή τη θέση. 
5Williams, "Demeter Sanctuary, (1972)", 220· Williams, "Excavations, 1971", 96. 
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ως όριο της οδού που διέτρεχε τη χαµηλότερη πλευρά του ιερού.1 Στις πλαγιές του 

Ακροκορίνθου υπήρχε επίσης ιερό της Βουναίας Ήρας, στο δυτικό άκρο της πόλης. Με 

αυτό συνδέεται παράδοση, κατά την οποία ο Περίανδρος κάλεσε τις γυναίκες των Κοριν-

θίων να µεταβούν στο ναό της Ήρας, όπου τις ξεγύµνωσε όλες, ελεύθερες και σκλάβες, 

προκειµένου να κάψει τα ενδύµατά τους και να ευχαριστήσει τη νεκρή σύζυγό του Μέ-

λισσα.2 

 Στην Κόρινθο ο λόφος µε το ναό του Απόλλωνος και η περιοχή Β∆ του, πρέπει να 

αποτελούσαν ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους σηµαντικές θέσεις, όπως υποδηλώνει 

και η µεταγενέστερη λατρεία των δύο κύριων θεοτήτων της Κορίνθου στο χώρο, δηλαδή 

του Απόλλωνος και της Αθηνάς Χαλινίτιδας.3 Τον ύστερο 8ο αι. π.Χ. κατασκευάστηκε 

στο λόφο βόρεια της αγοράς ο πρωιµότερος ναός του Απόλλωνος, ο οποίος πρέπει να 

υπήρχε και επί Περιάνδρου.4 Αυτή η κατασκευή είχε δίρριχτη στέγη µε κεραµίδες από 

οπτό πηλό. Ίχνη οδού, σύγχρονης µε τον πρωιµότερο ναό, παρατηρήθηκαν στο βόρειο 

άκρο του λόφου, µε κατεύθυνση ανατολικά-δυτικά. Ο νότιος αναληµµατικός τοίχος της  

                                                           
1Williams, "Demeter Sanctuary, (1973)", 142-143, πίν. 125α. 
2Ηροδ. v.92. Όταν πέθανε η Μέλισσα ο Περίανδρος κακοποίησε το νεκρό σώµα της και δεν έκαψε τα εν-

δύµατα που έβαλε µαζί της στον τάφο, όπως ήταν το ταφικό έθιµο. Ο τύραννος έλαβε χρησµό από το νε-

κροµαντείο στον Αχέροντα της Θεσπρωτίας ότι η γυναίκα του κρύωνε, καθώς τα άκαφτα ενδύµατα της 

ήταν εντελώς άχρηστα και προκειµένου να εξιλεωθεί έγδυσε τις γυναίκες της Κορίνθου και τα ενδύµατά 

τους τα έριξε στο όρυγµα του τάφου της Μέλισσας και τους έβαλε φωτιά. Με αυτό τον τρόπο ευχαριστή-

θηκε το είδωλο της γυναίκας του και τον πληροφόρησε για το που είχε κρύψει το θησαυρό ενός ξένου πριν 

το θάνατό της.  
3Παυσ., Ελλάδος Περιήγησις. ii.4.5: 

«�?�BA�7��?��	&��.=%$�O��	&�� �����	�B�����?��	:

�%�!	����4�������	���������$�����#������)���?���M

����0�����K��B!����BA��"	?�4������b����	0 �$�»

·�Παπαχατζής, Κορινθιακά. 78-79, υποσ. 1. 
4Παυσ., Ελλάδος Περιήγησις, ΙΙ.3.6: 

«��	0����BA����	&��*)��O��	�������X���,����� ��0

�������	���PB�1�����B�#�n�	&��UB�8���?������R)

����� ����8��.=��������'''»· Ηρoδ. iii.5.2· Παπαχατζής, 

Κορινθιακά. 71-73, υποσ. 6· Robinson, "Investigations (1946-1960)", 83, σχέδιο 1· Williams, "Temple 

Hill, (1972)", 221-223, πίν. 153, 154β. 
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οδού αποτελούσε το βορειότερο όριο του τεµένους του Απόλλωνος κατά τον 7ο αι.1 

Αναθήµατα του 8ου και 7ου αι. π.Χ. βρέθηκαν στην επίχωση που πετάχτηκε στη βόρεια 

πλαγιά και το ανατολικό άκρο του λόφου το ±570 π.Χ., µετά την καταστροφή του πρώ-

του ναού από πυρκαγιά το ±580 π.Χ. και τη διαπλάτυνση της άνω επιφάνειας του λόφου, 

προκειµένου να κατασκευαστεί ένας µεγαλύτερος ναός. Με την έναρξη κατασκευής του 

δεύτερου ναού κατά το α' µισό του 6ου αι. και την επέκταση του τεµένους προς τα βόρεια, 

ο νότιος αναληµµατικός τοίχος της οδού τέθηκε εκτός χρήσης. 

 Ο δεύτερος ναός ήταν περίπτερος, µε σηκό και άδυτο που έφεραν τρία κλίτη, πρόναο 

και οπισθόδοµο.2 (Σχέδιο ΙΧ). Το οικοδόµηµα ήταν προσανατολισµένο ΒΑ-Ν∆, µε 

είσοδο από τη στενή, βορειοανατολική πλευρά. Κατασκευάστηκε από πωρόλιθο, προερ-

χόµενο από το λατοµείο που έχει εντοπιστεί στη θέση Χατούπι, κοντά στην Ισθµία. Σύµ-

φωνα µε νεότερες µελέτες υπάρχουν οµοιότητες ως προς τις αναλογίες µε το ναό του 

Απόλλωνος του 6ου αι. στους ∆ελφούς και τον Εκατόµπεδο περίστυλο ναό στην Αθήνα.3 

Αν οι εργασίες κατασκευής του ναού των ∆ελφών ξεκίνησαν το 548 π.Χ. και ο ναός της 

Κορίνθου χρησίµευσε ως πρότυπο ή Κορίνθιοι αρχιτέκτονες εργάστηκαν στους ∆ελφούς, 

φαίνεται ότι η έναρξη των εργασιών κατασκευής του δεύτερου ναού στην Κόρινθο τοπο-

θετείται στο α' µισό του 6ου αι. π.Χ.  

 Βόρεια του λιµένα των Κεγχρεών, κοντά στην οδό Ισθµίας-Κεγχρεών, βρέθηκαν 

οικοδοµικά λείψανα που αποδόθηκαν στο ναό της Αρτέµιδος, ενώ στο Λέχαιο υπήρχε 

ιερό της Αφροδίτης πλησίον του λιµένα, ήδη από την εποχή του Περιάνδρου.4 Στην 

                                                           
1Robinson, "Temple Hill, (1971)", 96, σχέδιο 1-2, πίν. 76α· Williams, "Temple Hill (1978)", 63-66. 
2Stillwell, "Temple of Apollo", 115-116. 
3Courby, �Topographie et architecture�. 111· Stillwell, "Temple of Apollo", 124. 
4Παυσ, Ελλάδος Περιήγησις, ii.2.3: 

«'''�	���BA����C�) �0���P��	���#�P�%��8���?��

.=�	0��B�������#������*� �1��'''»·�Παπαχατζής, Κορινθιακά. 44, 

υποσ. 1· Ramage - Scranton, "Kenchreai, 1963", 145. Πλουτ., Των επτά σοφων Συµπόσιον, 2: 
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Ισθµία υπήρχε ιερό που ιδρύθηκε πιθανόν ήδη από την πρωτογεωµετρική εποχή, καθώς 

οι πρώτες θυσίες στον Ποσειδώνα χρονολογούνται στον 11ο αι. π.Χ. µε βάση την κερα-

µική από τους αποθέτες, και η ύπαρξή του συνεχίστηκε στη γεωµετρική και αρχαϊκή 

εποχή.1 (Σχέδια Χ-ΧΙ). Ωστόσο το τέµενος του Ίσθµιου Ποσειδώνα ιδρύθηκε τον 7ο αι. 

π.Χ., όπως υποδηλώνουν τα αναθήµατα, και ο πρώτος ναός κατασκευάστηκε στα µέσα 

του ίδιου αιώνα και καταστράφηκε από φωτιά κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέµων.2 

Το οικοδόµηµα αποτελούνταν από σηκό που χωριζόταν σε δύο κλίτη µε ξύλινη κιονο-

στοιχία, ενώ στην πρόσταση υπήρχαν δύο κίονες, ως προέκταση της εσωτερικής κιονο-

στοιχίας.3 (Σχέδιο ΙΧ). Για την πρόσβαση στα δύο κλίτη του σηκού ανοίγονταν δύο θύ-

ρες εισόδου στη στενή, ανατολική πλευρά, ενώ εξωτερικά περιβαλλόταν από περιστύλιο 

                                                                                                                                                                             
«���	:������o0 �����9�	��	��������
�	?�	&��.=4��B

�	$��7����»' 
1Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 26, 50-58 και Appendix II. 8-9· Broneer, "Sanctuary of Po-

seidon", 56-62· Clement, "Isthmia", 139· Gebhard, "Ισθµία (1990)", 100-101· Gebhard, "Ιερό 

Ποσειδώνα", 108. Η προέλευση των αγγείων ήταν κορινθιακή ή αττική, αν και υπάρχουν ενδείξεις για 

εισαγωγή αγγείων από τη Λακωνία στη διάρκεια του 8ου αι. π.Χ. Υπερισχύουν οι κοτύλες, οι κωνικές 

οινοχόες και τα αλάβαστρα, ενώ βρέθηκαν και µεγάλα αγγεία, πλούσια διακοσµηµένα. Βρέθηκε επίσης 

οµάδα ειδωλίων ταύρων, χωρίς παράλληλά τους στην Κόρινθο και την Περαχώρα, τα οποία όµως µοιάζουν 

µε ζωόµορφα ειδώλια της εποχής του Σιδήρου από την Ολυµπία και πιθανολογείται ότι ανήκουν στον 8ο 

αι. π.Χ. Σε όλους τους αποθέτες εντοπίστηκαν οστά βοοειδών, προβάτων και εριφίων. 
2Broneer, "Excavations, 1952", 27· Broneer, "Isthmian Sanctuary", 85-88, Σχέδια 1-2, Πίν. 64-67· 

Παπαχατζής, Κορινθιακά. 33-34, 36-37, υποσ. 4· Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 78-79. Στο 

ιερό υπήρχε κορινθιακός έλεγχος και τα αναθήµατα του ναού ανήκουν στην εποχή των τυράννων Κύψελου 

και Περίανδρου. Χάλκινα ειδώλια θεοτήτων, ανθρώπινων µορφών και ζώων, ένας χρυσός ταύρος και µία 

συλλογή από πρώιµα αργυρά νοµίσµατα, κυρίως από την Αίγινα και την Κόρινθο. Αρκετά είναι τα χάλκινα 

κράνη και ένα χάλκινο έλασµα από τη διακόσµηση ασπίδας µε µυθολογικά θέµατα. Ένα µαρµάρινο 

περιρραντήριο, που χρονολογείται στο 650 π.Χ., βρέθηκε σε τµήµατα στην περιοχή του τεµένους. Το υλικό 

είναι λακωνικό, αλλά η τεχνική φέρει εκτός από λακωνικά και κορινθιακά γνωρίσµατα. 
3Τα ίχνη του ναού είναι ελάχιστα (κυρίως λαξεύσεις και θεµελίωση), µε αποτέλεσµα οι διαστάσεις που 

αναφέρθηκαν από τον Broneer κατά καιρούς να ποικίλλουν από 33µ. έως 39µ. ως προς το µήκος και 9.20µ. 

έως 10.90µ. ως προς το πλάτος. Ο Παπαχατζής θεωρεί ως διαστάσεις του ναού 40µ. µήκος 14µ. πλάτος. Η 

στέγη του ναού καλυπτόταν µε αρχαϊκές κεραµίδες. 
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µε ξύλινους κίονες. Στο εσωτερικό έφερε τα λατρευτικά αγάλµατα δύο θεοτήτων, του 

Ποσειδώνα και της Αµφιτρίτης.   

 Νότια του ναού αποκαλύφθηκε κυκλικός αποθέτης, που χρησιµοποιήθηκε το ±570 

π.Χ. για αναθήµατα στο ναό.1 Ανατολικά του ύστερου ναού αποκαλύφθηκαν δύο επάλ-

ληλα βοτσαλωτά δάπεδα, που χρονολογούνται στην αρχαϊκή εποχή και θεωρήθηκαν ως 

ένα είδος βωµού, µήκους 40µ. και πλάτους 2µ.2 Ανατολικά του επιµήκους βωµού αποκα-

λύφθηκαν αναβαθµοί της γεωµετρικής εποχής, όπου γίνονταν τελετουργικές δραστηριό-

τητες, όπως τα θυσιαστήρια γεύµατα.3 Η επιφάνεια του αρχαϊκού στρώµατος καλυπτόταν 

από βότσαλα, πάνω στα οποία είχε αποτεθεί τέφρα που περιείχε καµµένα οστά προβά-

των, αιγών, χοίρων και πτηνών και άκαφτη κεραµεική από την πρώιµη πρωτογεωµετρική 

έως την πρώιµη γεωµετρική εποχή. Πρόκειται µάλλον για απορρίµµατα θυσιών, που 

πρέπει να γίνονταν αλλού, αφού δεν βρέθηκαν ίχνη πυράς στα βότσαλα.4 

 Στη νοτιοανατολική γωνία του ιερού του Ποσειδώνα εντοπίστηκε το Παλαιµόνιο, 

όπου πρέπει να υπήρχε χώρος λατρείας του Παλαίµονα από την πρώιµη εποχή, αλλά δεν 

βρέθηκαν ίχνη αυτής της λατρείας.5 Κάτω από το δάπεδο του Παλαιµονίου αποκαλύ-

φθηκε ένα τριγωνικό δάπεδο από πωρόλιθους, που αποτελούσε την αφετηρία του αρχαιό-

τερου σταδίου, µε αναληµµατικούς τοίχους για τη στήριξη των πρανών, όπου κάθονταν 

οι θεατές. Η κατασκευή του σταδίου χρονολογείται στον 6ο αι. π.Χ. Αρχικά στο ιερό που 

ήταν αφιερωµένο στον Παλαίµονα ή Μελικέρτη, γιο του Αθάµαντος και της Ινούς, οργα-

νώνονταν αγώνες προς τιµή του. Στη συνέχεια ιδρύθηκαν τα Ίσθµια, ένας τριετηρικός 

αγώνας, που διεξαγόταν στο δεύτερο και στο τέταρτο έτος κάθε Ολυµπιάδος, και συνδε-
                                                           
1Broneer, "Excavations, 1957-1958", 301, Πίν. 59b· Broneer, "Isthmian Sanctuary", 85-88, Σχέδια 1-2, 

Πίν. 64-67. 
2Broneer, "Excavations, 1955-1956", 3κ.ε. 
3Broneer, " Isthmian Sanctuary", 85-88, Σχέδια 1-2, Πίν. 64-67· Gebhard, "Iσθµία (1987)", 122· Gebhard, 

"Iσθµία (1988)", 106· Gregory - Gebhard, "Ισθµία", 91-92. Το γεωµετρικό στρώµα είχε µήκος 

τουλάχιστον 8.50µ. και πλάτος 3.50µ. 
4Πολλά από τα αγγεία ήταν πόσεως και είχαν αφεθεί από θρησκευτικές τελετές που άρχισαν από τα µέσα 

του 11ου αι. π.Χ. και συνεχίστηκαν σε όλη τη γεωµετρική περίοδο. Η κεραµική ήταν κορινθιακής 

παραγωγής µε σηµαντικά αττικά στοιχεία και µεγάλη ποικιλία στη διακόσµηση. 
5Broneer, "Excavations, 1955-1956", 10-15, Πίν. 3b-d, 4-6, Εικ. 1, 2· Broneer, "Isthmian Sanctuary", 88· 

Παπαχατζής, Κορινθιακά. 31· Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 78-79 και Appendix II. 8-13 
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όταν µε το ιερό του Ίσθµιου Ποσειδώνος. Ωστόσο έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις 

σχετικά µε τον ιδρυτή των αγώνων. Σύµφωνα µε τις αθηναϊκές παραδόσεις ιδρυτής ήταν 

ο Θησεύς, ενώ κατά άλλη άποψη ιδρύθηκαν από τον Κύψελο και επανιδρύθηκαν από τον 

Περίανδρο µε περισσότερη λαµπρότητα. Κατά άλλους οι αγώνες ιδρύθηκαν από τον Πε-

ρίανδρο, ενώ σύµφωνα µε άλλη εκδοχή η αρχή τους χρονολογείται µετά την πτώση της 

τυραννίδας. 

 Στην αρχαία Σολύγεια (σύγχρ. Γαλατάκι) βρέθηκε ιερό αφιερωµένο στην Ήρα, που 

ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της γεωµετρικής εποχής και επιβίωσε ως τις αρχές του 5ου αι. 

π.Χ.1 Ο πρώτος ναός ήταν αψιδωτός και αρχικά χρονολογήθηκε το ±700 π.Χ., αλλά είναι 

πολύ πιθανόν να πρόκειται για πρωϊµότερο κτίσµα.2 (Σχέδιο ΙΧ). Το οικοδόµηµα ήταν 

µεγαρόσχηµο, διαστάσεων 7x6.25µ. και είχε προσανατολισµό Α-∆, µε είσοδο από τα δυ-

τικά. Το θεµέλιο αποτελούνταν από διπλή σειρά λίθων και η ανωδοµή ήταν από ωµές 

πλίνθους. Στο µέσο του πρόναου βρέθηκαν δύο λίθινες βάσεις που πρέπει να στήριζαν 

ξύλινους κίονες. Οι δύο µακροί τοίχοι κατέληγαν σε παραστάδες, πιθανόν από ωµές 

πλίνθους. Μέσα στο οικοδόµηµα βρέθηκε βωµός ή εσχάρα.3 Στην περιοχή του ιερού 

βρέθηκε αποθέτης σε απόσταση 50µ. από το ναό. Αρχικά ήταν θάλαµος µυκηναϊκού τά-

φου (ΥΕΙΙ - ΥΕΙΙΙΑ) και ίσως µετά την κατάρρευση και εγκατάλειψη του ναού τον 5ο αι. 

π.Χ. τα αναθήµατα συγκεντρώθηκαν στο χώρο αυτό που µετατράπηκε σε αποθέτη.4 

                                                           
1Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 28 και Appendix II. 26-27· Βερδελής, " Σολύγεια", 112κ.ε.· 

Allan, �Magna Moralia�, 7· Boardman, �Vase from Egypt�, 4· EMF. 58· GAMS. 28-29· Παπαχατζής, 

Κορινθιακά. 38, υποσ. 3· 48, υποσ. 1· Lang, Archaische Siedlungen. 172-173. 
2GG. 322. Πρωϊµότερη χρονολόγηση: Λοράνδου-Παπαντωνίου, Σολύγεια. Η δεύτερη οικοδοµική φάση 

ανάγεται στον 6ο αι. π.Χ. 
3Rupp, Altars. 26κ.ε. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ίσως δεν πρόκειται για βωµό. 
4Βερδελής, "Γαλατάκι", 8-9· Βερδελής, "Αρχαία Σολύγεια", 135-145, πίν. 108, 111β, 115-116· Βερδελής, 

"Ανασκαφή Γαλατακίου", 81, πίν. 59β. Βρέθηκαν συνολικά 1000 µικρά αγγεία, κυρίως λατρευτικά, και 

περισσότερα από 50 πήλινα ειδώλια, από τα οποία τα περισσότερα παριστάνουν γυναικεία θεότητα, 

χρονολογηµένα από το τέλος της γεωµετρικής εποχής έως και τις αρχές του 5ου αι. π.Χ. Κυριαρχούν οι 

µικρές οµφαλωτές φιάλες, µε πλαστική διαµόρφωση του σώµατος ως καρπός ροδιάς, οι καλαθίσκοι και οι 

πυξίδες. Ορισµένα επίσης χαρακτηριστικά αναθήµατα, όπως π.χ. πήλινος καρπός µηκώνης, αλλά κυρίως οι 

τύποι των ειδωλίων, είναι όµοιοι µε όσους απαντούν στην Κορινθία και το Ηραίο της Αργολίδας και 

καθιστούν πιθανή την άποψη να πρόκειται για ιερό της Ήρας. 
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 Λείψανα ναών και ίχνη λατρείας σώζονται και στην ευρύτερη περιφέρεια της αρ-

χαίας Κορίνθου. Στη θέση Κοκκινόβρυση, Β∆ της αρχαίας Κορίνθου και στην όχθη ενός 

χειµάρρου, βρέθηκαν µεγάλες ποσότητες κεραµικής του 7ου και 6ου αι. π.Χ. Είναι πι-

θανόν να υπήρχε κάποιο ιερό στα νότια του δρόµου και η στήλη που βρέθηκε στο βόρειο 

άκρο του δρόµου να αποτελούσε σήµα ορίου για την ιερή περιοχή.1 Στοιχεία λατρείας 

παρατηρούνται και σε άλλα σηµεία της περιφέρειας της αρχαίας Κορίνθου, αλλά δεν έχει 

διευκρινιστεί πότε ξεκίνησε η χρήση τους. Τέτοια λείψανα βρέθηκαν στα Βεληνιάτικα - 

θέση Πάτηµα, όπου εντοπίστηκαν κατάλοιπα παρόδιου ιερού, και στο Κεφαλάρι - Ευ-

αγγελίστρια. Στην Τενέα επίσης υπήρχε ιερό του τενεάτη Απόλλωνος, καθώς πιστευό-

ταν ότι οι κάτοικοι της κώµης προέρχονταν από την Τένεδο, όπου τιµούσαν ιδιαίτερα τον 

Απόλλωνα.2  

  Στο ������� το ιερό της Ήρας Ακραίας ιδρύθηκε από τους Μεγαρείς και το ±900 π.Χ. 

αποσπάστηκε από τους Κορίνθιους, καθώς ο αποθέτης αποτελούνταν σχεδόν απο-

κλειστικά από σύγχρονα κορινθιακά αναθήµατα. Ο ναός της χρονολογείται το ±800 π.Χ.3 

(Σχέδιο VIII). Από τα ελάχιστα αρχιτεκτονικά υπολείµµατά του συµπεραίνεται ότι 

επρόκειτο για αψιδωτό, µονόχωρο οικοδόµηµα, χτισµένο από ωµές πλίνθους, µε ψηλό, 

κυρτό θόλο που καλυπτόταν από άχυρα ή καλάµια. Η είσοδος ήταν ανατολικά µε ρηχό 

πρόπυλο και δύο ζεύγη κιόνων. Οι διαστάσεις ήταν 8x5µ. και πρέπει να κατέρρευσε το 

±730 π.Χ.4 Στοιχεία για τη δόµηση του ναού αντλούνται από πέντε τουλάχιστον πήλινα 

οµοιώµατα ναών, ως αναθήµατα του ιερού της Ήρας Ακραίας. Σύµφωνα µε την αποκα-

τάσταση στο καλύτερα διατηρηµένο οµοίωµα, το ρηχό πρόπυλο στηρίζεται σε δύο ζεύγη 
                                                           
1Robinson, "Excavations, (1964)", 101. 
2Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.22: 

«���������0��B`���	���+�$�	&��C����%��������s�	

�8�����!	���.=��������7�����'''»·�Παπαχατζής, Κορινθιακά. 

87-89, υποσ. 1. 
3Perachora. 29, 30, Πίν. 116, 139· Σακελλαρίου - Φαράκλας, Μεγαρίς. 41· GG. 174, 321-322. Στράβ. 

Γεωγραφικά, viii.6.22: 

«���BA�	:���	�#3�o� ���������N�),���	?�	&��.=��

��������	�1���lM����>�&� ��	?��������»� 
4GG. 327, 339, υποσ. 6. Ο γεωµετρικός αποθέτης στο ιερό της Ήρας Ακραίας χρονολογογείται από το 800 

π.Χ. έως το 720 π.Χ.  
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κιόνων και το εσωτερικό φωτίζεται από µία σειρά στενών παραθύρων, τετράγωνων πάνω 

από τη θύρα, τρίγωνων οπουδήποτε αλλού. (Σχέδιο VIII). Η στέγη είναι ένας ψηλός 

κυρτός θόλος, που δίνει στο ναό ύψος διπλάσιο από το πλάτος του. Τα φαρδιά γείσα της 

στέγης, που υπαινίσσονται την αχυροσκεπή (ή καλαµοσκεπή), σήµαιναν ότι προφύλασ-

σαν τους πλίνθινους τοίχους από τα νερά της βροχής.  

 Το ιερό της Ήρας Λιµενίας ιδρύθηκε το ±735 π.Χ., πιθανόν από τους Κορίνθιους, 

όταν ανέκτησαν για µικρό χρονικό διάστηµα την περιοχή.1 Το τέµενος είχε έκταση 750µ² 

και εντός αυτού υπήρχε ναός, διαστάσεων 9.50x5.60µ. (Σχέδιο ΙΧ). Αποτελούνταν από 

απλό σηκό, χωρίς παραστάδες ή εξωτερικούς κίονες και είχε είσοδο στα βόρεια και µία 

δεύτερη θύρα στο δυτικό τοίχο. Η κεντρική εστία προστέθηκε αργότερα και δεν υπήρχε 

θέση για λατρευτικό άγαλµα.2 Στον ίδιο άξονα µε την εστία, αλλά νοτιότερα, βρίσκονταν 

δύο βάσεις κιόνων. Ο αποθέτης περιείχε αντικείµενα που χρονολογούνται από το ±740 

π.Χ. έως το τέλος των αρχαϊκών χρόνων. Στο βράχο του φάρου έχουν εντοπιστεί ίχνη 

αρχαίας κατοίκησης, ανάµεσα στα οποία λαξεύµατα για ισχυρούς τοίχους και λίγα τµή-

µατα αγγείων της πρωτοκορινθιακής εποχής. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ίσως στη θέση 

αυτή υπήρχε ιερό ή πύργος - παρατηρητήριο.3 

 

 

Το οδικό πλέγµα στην Κορινθία 

 Η χάραξη του οδικού πλέγµατος κατά τους πρώιµους ιστορικούς χρόνους µπορεί να 

σκιαγραφηθεί µελετώντας ταφικές περιοχές, οι οποίες συνήθως εκτείνονταν εκτός κατοι-

κηµένης περιοχής κατά µήκος των οδών. Η παρατήρηση αυτή µπορεί να ενισχυθεί περαι-

τέρω, αν αυτές οι οδοί γειτνίαζαν µε ταφικά σύνολα και κατά τους µεταγενέστερους χρό-

νους, οπότε είναι ορατά τα σηµάδια παρουσίας τους. Η µορφολογία του εδάφους µπορεί 

να βοηθήσει στην παρατήρηση, αλλά δεν µπορεί να δώσει ασφαλή συµπεράσµατα. 

 Κατά ανάλογο τρόπο το οδικό πλέγµα της Κορινθίας από τον 11ο έως και τον πρώιµο 

8ο αι. π.Χ. είναι δυσδιάκριτο και µόνο υποθέσεις µπορούν να διατυπωθούν. Κατά το 

                                                           
1Hammond, "Heraium", 102· Σακελλαρίου - Φαράκλας, Μεγαρίς. 41.  
2Salmon, "Heraeum", 174ff. 
3Perachora. 42· Σακελλαρίου - Φαράκλας, Μεγαρίς. 16.  
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ακόλουθο διάστηµα (πρωτοκορινθιακή και κορινθιακή εποχή) παρατηρήθηκε η ύπαρξη 

οδών που συνδέονταν µε σύγχρονες ταφικές περιοχές ή µε σηµαντικά ιερά. Ωστόσο η 

παρουσίαση των οδικών πλεγµάτων τόσο πρώιµων χρόνων βασίζεται κυρίως σε υποθέ-

σεις και συνδυασµούς στοιχείων που δεν είναι πάντοτε εύκολο να επαληθευτούν.  

 Η πόλη της αρχαίας Κορίνθου πρέπει να αποτελούσε ήδη από την ύστερη ΥΕΙΙΙΓ2 

εποχή σηµαντικό οικιστικό κέντρο. Είναι αναµενόµενο να χρησιµοποιήθηκαν φυσικά πε-

ράσµατα για να βρίσκεται σε επαφή είτε µε το σηµαντικό ιερό της Ισθµίας, είτε µε τις 

παράλιες θέσεις του Κοράκου και της Νέας Κορίνθου, ή µε τη γειτονική Αετόπετρα, θέ-

σεις µε τις οποίες συνυπήρχε για το αντίστοιχο διάστηµα. Η αναστάτωση που ακολού-

θησε στα µέσα του 11ου αι. π.Χ. ίσως περιόρισε τις µετακινήσεις, τουλάχιστον σε µακρι-

νές περιοχές, αλλά δεν είναι δυνατόν να κατήργησε εντελώς παλαιότερες οδικές αρτη-

ρίες. Κατά τους γεωµετρικούς και αρχαϊκούς χρόνους πρέπει να αυξήθηκαν τα οδικά 

πλέγµατα, καθώς η εµπορική ανάπτυξη της πόλης δεν βασιζόταν µόνο στη θαλάσσια κυ-

ριαρχία της, αλλά πιθανόν και στη δυνατότητα να ελέγχει τις ανταλλαγές στην ευρύτερη 

περιοχή. Με βάση αυτά τα δεδοµένα και όσα παρατηρήθηκαν από τους ανασκαφικές και 

τις επιφανειακές έρευνες, προκύπτει µία ακτινωτή διάταξη οδών εντός της πόλης και 

γύρω από αυτήν, η παλαιότητα των οποίων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί. 

 Μέσα στην περιοχή της αρχαίας Κορίνθου από τους πρώιµους χρόνους πρέπει να 

υπήρχε µία οδός επικοινωνίας µε τον Ακροκόρινθο, τον οχυρό λόφο στα νότια, όπου 

υπήρχε λατρεία ήδη από τον 11ο αι. π.Χ. στη θέση της µεταγενέστερης λατρείας της ∆ή-

µητρας και Κόρης. Την ίδια εποχή πρέπει να χρησιµοποιούνταν µία οδός που ξεκινούσε 

από τη µεταγενέστερη αγορά, διέσχιζε την περιοχή ανάµεσα στην κρήνη Πειρήνη και το 

λόφο, όπου αργότερα κατασκευάστηκε ο ναός του Απόλλωνος, οδηγούσε στην παράκτια 

πεδιάδα και ίσως κατέληγε στη θέση Κοράκου και τη Νέα Κόρινθο, που κατοικούνταν 

κατά την ύστερη ΥΕΙΙΙΓ2. Είναι πιθανόν να πρόκειται για τον πρόδροµο της οδού Λε-

χαίου, καθώς αργότερα εξελίχθηκε σε βασική οδική αρτηρία εξόδου από την πόλη, την 

οποία σεβάστηκε και το µεταγενέστερο τείχος µε τη διαµόρφωση πύλης (Πύλη Λεχαίου). 

Η συνεχής και παράλληλη κατοίκηση στην Ισθµία αφήνει περιθώρια να υποτεθεί η 

ύπαρξη µίας ακόµα οδού µε κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ο ποταµός Ξεριάς, που 
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αποτελεί το φυσικό όριο ανάµεσα στις δύο περιοχές, απολήγοντας στον Κορινθιακό 

κόλπο, δεν πρέπει να έφερε σηµαντικό εµπόδιο, όπως υπαινίσσεται το όνοµά του.  

 Κατά τους γεωµετρικούς χρόνους πρέπει να συνεχίστηκε η χρήση των οδών που 

προαναφέρθηκαν, αλλά η ανάπτυξη της πόλης και η αύξηση των σχέσεών της µε γειτνιά-

ζουσες περιοχές, ίσως οδήγησε στην ανάγκη επιπλέον οδικών αρτηριών. Εντός της 

αρχαίας Κορίνθου εντοπίστηκαν οδοί που χρονολογούνται µε περισσότερη ακρίβεια. 

Κατά µήκος της βόρειας κλιτύος του λόφου του ναού του Απόλλωνος αποκαλύφθηκε µία 

χωµάτινη αµαξιτή οδός, µε χρήση από το ±625 π.Χ. έως το ±580 π.Χ.1 Με την κατα-

σκευή της β΄ φάσης του ναού τον 6ο αι. π.Χ. και την επέκταση του τεµένους προς τα βό-

ρεια καταργήθηκε η αµαξιτή οδός και ο νότιος αναληµµατικός τοίχος της. Ανάµεσα στον 

παλαιό και το νέο τοίχο του τεµένους, η εγκαταλελειµένη οδός καλύφθηκε από τις επιχώ-

σεις του πρωιµότερου ναού, που έφεραν ίχνη πυρκαγιάς. 

 Στο δυτικό τµήµα του λόφου του ναού αποκαλύφθηκε µία οδός του 7ου αι. π.Χ.2 

Μία διακλάδωσή της οδηγεί προς την κρήνη Γλαύκη, ενώ µία άλλη προς τα Β∆ οδηγεί 

προς τη Σικυώνα. Το τελευταίο παρακλάδι πρέπει να χρησιµοποιούνταν, όταν εγκαταλεί-

φθηκε η κύρια οδός, περίπου το 580 π.Χ., γιατί βρέθηκε η θεµελίωση δύο κτηρίων ή 

µνηµειωδών βάσεων, που ήταν σε χρήση κατά τον ύστερο 6ο, στον 5ο, και στον 4ο αι. 

π.Χ.  

 Ο ναός του Απόλλωνος πάνω στο λόφο ήταν προσεγγίσιµος από ένα φυσικό πέρα-

σµα ανατολικά του λόφου.3 Η αµαξιτή οδός που περνούσε µπροστά από το ναό πρέπει να 

διασταυρωνόταν µε την οδό που περνούσε από τη βόρεια πλευρά του λόφου, µε κατεύ-

θυνση Α-∆.4 Παρότι συνέχιζε πρoς την κατεύθυνση της κρήνης µε το όνοµα Γλαύκη δια-

                                                           
1Η οδός είχε κατεύθυνση ανατολικά - δυτικά και σωζόµενο µήκος ±55µ. και πλάτος ±4.50µ. Robinson, 

"Temple Hill, (1971)",  96, σχ. 1-2, πίν. 76α· Williams, "Temple Hill, (1972)", 221-223, πίν. 153, 154β· 

Williams, "Temple Hill, (1973)", 136· Williams, "Temple Hill, (1975)", 61-62· Williams, "Temple Hill, 

(1977)", 54. 
2Williams, "Excavations, 1973", 255. 
3Kirsten - Kraiker, Griechenlandkunde. 4· Robinson, Urban Development. 4· Robinson, �Excavations, 

1960�. Εικ. 1· Hill - Elderkin, «The Springs». Πίν. XVII. 
4Williams, "Temple Hill, (1975)", 61-62. 



 77

κόπτονταν στο δυτικό άκρο του αρχαϊκού ναού, καθώς πιθανόν υπήρχε ένα δεύτερο πα-

ρακλάδι που οδηγούσε προς τη Γλαύκη. 

 Στην περιοχή του Χελιωτόµυλου, όπου διαµορφώθηκε το Βόρειο Νεκροταφείο, είναι 

πιθανόν να απέληγε µία οδός της αρχαίας Κορίνθου, ήδη από τη Μέση Γεωµετρική 

εποχή και µε συνεχή χρήση τις ακόλουθες περιόδους.1 Από την πόλη ξεκινούσε επίσης 

µία οδός που κατευθυνόταν προς τα ανατολικά, στη θέση που αργότερα ανοίχτηκε η 

πύλη του Κρανείου (Κεγχρεών).2 Περνούσε µέσα από τα Εξαµίλια, ανάµεσα στο λόφο 

της Περδικαριάς και του Αγίου ∆ηµητρίου, όπου παρατηρήθηκαν πώρινες σαρκοφάγοι 

µε ταφές των γεωµετρικών χρόνων και απέληγε στις Κεγχρεές. Στην ίδια περιοχή πρέπει 

να απέληγε και το πλέγµα επικοινωνίας του Άργους µε τον Ισθµό, αποφεύγοντας το χρο-

νοβόρο πέρασµα από την αρχαία Κόρινθο. Η οδός που ερχόταν από τα νότια, µετά την 

Τενέα στρεφόταν προς τα δυτικά, ακολουθώντας τη γεωµορφολογία, περνούσε νότια από 

τα ∆ύο Βουνά και στη συνέχεια στρεφόταν προς τα βόρεια, περνούσε από τη Σολύγεια 

και ακολουθώντας την ακτή συναντούσε τις Κεγχρεές, δίνοντας πρόσβαση στο ιερό της 

Ισθµίας. Αυτή πρέπει να ήταν η πορεία που ακολούθησαν οι ∆ωριείς, προκειµένου να 

φτάσουν ως τη ΒΑ Πελοπόννησο.3  

 ������� καλείται ο λιθόστρωτος δρόµος που άρχισε να κατασκευάζεται κατά 

την εποχή του Περιάνδρου κοντά στα τείχη του Ισθµού. Είχε πλάτος 3.50-5.00µ. και 

πάνω σε αυτόν σύρονταν τα πλοία από το Σχοινούντα στο Σαρωνικό κόλπο έως την 

Ποσειδωνία στον Κορινθιακό, για να αποφευχθεί ο επικίνδυνος περίπλους της 

                                                           
1Young, North Cemetery. 13· Χαριτωνίδης, "Κόρινθος", 122-123. 
2Παυσ., Ελλάδος Περιήγησις, ΙΙ. 2. 4: 

«.=���8���BA����C����%�������R������	����	
�	���

UB?����-��	��������?��	G��H�I�K��)0�$��	0%��	�

���������H��'''�N�?�BA�	&�����������������

���	���R�����L������������C�!������'''»· Παπαχατζής, 

Κορινθιακά. 48, υποσ. 1. 
3Θουκ. iv.42.2: 

«>�A���r�U�X��H)�������4�����	�����4.�Y��K��&�

�	?��!����7B��%0�	���	�1�����	G�������C����%��

�������0������W����=P���8���»� 
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Πελοποννήσου αλλά και για να αποφεύγεται η καθυστέρηση.1 Στο µέσο του 

πλακόστρωτου δρόµου υπάρχουν δύο βαθειές παράλληλες αυλακώσεις για τους τροχούς 

της �����, µίας ξύλινης µακρυάς κατασκευής, όπου τοποθετούνταν τα πλοία για να 

µεταφερθούν από το ένα άκρο στο άλλο. Ο ∆ίολκος χρησιµοποιούνταν κυρίως σε καιρό 

πολέµου, ενώ περιπτωσιακά, όταν έπρεπε να µεταφερθούν πολυάριθµα πλοία, πρέπει να 

κατασκευάστηκαν και περισσότεροι�����	.2 

                                                           
1Θουκ. viii.7: 

«'''�*�?�	&��9	0����%��!��$��2��	! ��	������	�

����?��.=%-����>������)��	���	
����8��'''»· Στράβ. 

Γεωγραφικά, viii.6.22 (C.380): 

«'''�����$�B.���	����������1�	?��B���������?�

�	���9	0���������	�����	
�X ����8�	�����$�����e

�	��	,��C�) ��,�»· 

«U�X ����8����%.�^��	?��	��?��	�8�B������»· viii.6.4 

(C.369): 

«C�	
�BA�	?��X ����8�	��U�B�������	?��	��+	�	���

	�8�./�%��8»· Στράβ. ..... 

«U�/�%�?����	
�	?��B�������B�.��r�	
����%��1��>

��������8����*�?�	&��9	0�����P��	���9	0����%!

��������c�$	���^	��	�		��!���	���	�B�����	����»· Ησύχ. 

....:�«K������\�U�*�?�o� ��������C�) ��,��	����»·�Παυσ.

, Ελλάδος Περιήγησις, ii.1.5: 

«C�%-����BA�U�	,�������%���P�%�?��	G��A�����	��

�����C�) �0�����	G�BA����	�������o� ����%!�����

�.�	�8	��)*��k�����������1�	�����	?�� +����'''

»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 23, 26-27, υποσ. 1· Βαγιακάκος, "Χερσόνησος Περαίας", 341-342· 

Verdelis, "Diolkos", 57-59· Βερδελής, "Ανασκαφή ∆ιόλκου", 79, Πίν. 59α, γ και 60α-β και Σκαρίφηµα· 

Βερδελής, "∆ίολκος", 136-143· Βερδελής, "Ανασκαφή", 48-50· Βερδελής, "∆ίολκος της Κορίνθου", 27-

31· Ορλάνδος, Έργον-1960, 117-122· Ορλάνδος, Έργον-1962, 77-81. 
2Θουκ. iii.15: 

«'''�����U���3����	����H�����	,����,�����	:�

P�%�:�2��>��������	������	&��C����%����P��	����

�?��.=%�����%!�������'''». 
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 Στη βόρεια πλευρά του ναού του Ποσειδώνα στην Ισθµία εντοπίστηκε ο δρόµος που 

οδηγούσε από τον Ισθµό στο ιερό και ο οποίος πρέπει να ήταν παλαιό πέρασµα, γιατί 

ακολουθεί τη µόνη δυνατή διαδροµή που οδηγεί στο ανατολικό τµήµα του Ισθµού.1 Στην 

περιοχή δυτικά και βόρεια του ναού του Ποσειδώνα υπήρχαν ίχνη ενός αµαξιτού δρόµου, 

που χρονολογείται στην αρχαϊκή εποχή.2 Μία παραλιακή οδός, η οποία ξεκινούσε από τα 

Μέγαρα, διερχόταν από τις Σκιρωνίδες Πέτρες, τη Κροµµυώνα, το Σιδούντα, το Σχοινού-

ντα, τις Κεγχρεές και κατέληγε στην Κόρινθο.3 Ο Ηρόδοτος την 

ονοµάζει�
������������, η οποία κατά τον Παυσανία δεν πήρε το όνοµά 

της από τον ληστή Σκείρωνα, αλλά από τον πολέµαρχο των Μεγάρων Σκίρωνα, που 

πρώτος την άνοιξε.4 

 Η επικοινωνία της αρχαίας Κορίνθου µε το Άργος πρέπει να διεξαγόταν µε πέρασµα 

που έγινε γνωστό ως ��������������������, καθώς συντόµευε την 

πορεία, αλλά ήταν ορεινό και δύσβατο.5 O Παυσανίας αναφέρει ότι η ορεινή οδός γύρω 
                                                           
1Broneer, "Excavations, 1955-1956", 2, Πίν. 1α.· Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 78-79. 
2Clement, "Isthmia", 139. 
3Στράβ. Γεωγραφικά, C.391: 

«��	
�BA�C�����,���>�0�����	���	&��.=		��&���7�X

������B����0	�����!��B����"��*��������������?

��%��!��I\�>�0���"	,��B.���	�����UB?��������t�)!�

������	&��.=		��&��*�?�./�%��8'�Sc	�BA��4�B���

��$��!����	�1���0	�������UB?��f�	�������g

 �8��������!��$��?����	��B�
�	?�>������������e�

���BH�T�	���	������>_$���'�.��	�8%��BA���%�H

�	���	
������X����������������������	
��������

����
���������������
���������������������

�������». Σακελλαρίου - Φαράκλας, Μεγαρίς. 13. 
4Ηροδ. viii.71· Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, 

I.44.6:�«	���BA�L�������0�$��*�?�X��������������	�

B���X������������t�)���8����������!� ������,	�

���2������m��;���	������	������H�$	������	0�

	$�����"�� �&�	���������	$B������b���»�  
5Πολυβ., xvi.16.4-5· Αθήν., ii.10.43e· Meyer, "Tenea", 492-493· Puillon Boblaye, Recherches. 39-40· Cur-

tius, Peloponnesos. II. 513. 72 [589], 56 [582-583]· Lolling, �Hellenische Landeskunde und Topographie�, 

43-46· Μηλιαράκης, Γεωγραφία. 171· Hitzig - Blümner, Descriptio, 552· Geiger, �Kontoporeia�, 1343-
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από τον Ακροκόρινθο οδηγούσε στην Τενεατική πύλη, πιθανόν κοντά στη Ν∆ γωνία του 

τείχους, από όπου η πολίχνη Τενέα απέχει 60 σταδία.1 Από την Τενεατική Πύλη ο 

οδοιπόρος κατευθυνόταν προς τα ΝΑ, στην κοιλάδα του Ξεριά, και µετά προχωρούσε 

νότια, κατά µήκος της κοιλάδας. Νεότερες µελέτες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η 

οδός αρχικά λειτούργησε για εξυπηρέτηση στρατιωτικών αναγκών και αργότερα χρησι-

µοποιήθηκε ως αµαξήλατη, αλλά δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η εκκίνηση χρήσης 

της.2  

 Στη δυτική πλευρά του µεταγενέστερου οχυρωµατικού περιβόλου της Κορίνθου και 

βορειότερα από αυτή της Τενέας ανοίχτηκε η πύλη του Φλιούντα. Από εκεί πρέπει να 

περνούσε από παλαιότερα οδός επικοινωνίας µε τις Κλεωνές, καθώς αργότερα χαράχτηκε 

                                                                                                                                                                             
1344· Lehmann-Hartleben, Antiken Hafenlagen. 108· HCT. IV. 81· Χαρίτος, Κλεωναί. 9-10· Αντωνακάτου, 

Αργολίδος Περιήγησις. 45· Wells - Runnels - Zanggrer, �Berbati-Limnes�, 225-227. 47· Wells, 

�Environmental Catastrophe�, 74· Lavery, �Mycenaean Topography�, 167· Wace, Mycenae. 47 (µνεία). 

Αντίθετη άποψη: Leake, Travels. III. 328· Ross, Reisen. 25, 2· Bursian, Geographie. II. 38· Fraser, 

Pausanias. III. 87-88· Mylonas, Mycenae. 86-87. Wiseman, Ancient Corinth. 92-93, 118, 125· 

Παπαχατζής, Κορινθιακά. 87-89, υποσ. 1· Sakellariou-Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 22, §83: Η 

Κοντοπορεία ήταν "mountain track". Appendix II. 32. 
1Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.5.4: 

«.���BA�	�8�.=��������%���	����1���	���L��������

H�$�	0���	����������	���������P���%�����7����.

��#-���	��BA�!�0 ����!���	���	!B�����������0�$�

���0��'''»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 87-89, υποσ. 1. Τα 60 στάδια, πιθανόν 

αττικορωµαϊκά, είναι ίσα προς 10.716µ.  (ένα στάδιο είναι ίσο προς 178.6µ.). 
2Κουρίνου - Πίκουλας - Φάκλαρης, �Αγιονόρι�, 231· Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 38-45, 276-277, 278-283. 

Κατά τον Πίκουλα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από τις δύο µνείες της οδού στην αρχαία γραµµατεία, 

αυτή του Αθήναιου σχετίζεται µε εκστρατεία, ενώ παραµένει άδηλο, εάν ο Πολύβιος ασκώντας κριτική του 

Ζήνωνα είχε υπόψη του κάποια στρατιωτική επιχείρηση. Walbank, Polybius. 521. Ξεν. Ελλ., iv.4.19: 
«.=)$�������B.��)�1	�������BI+�����O�����"	,��	�

�� +����[Αργείων]���"%3�����1%���>���g

T��j����	
����0����P��C����%����7��1�'''»· 

Ξενοφ. Αγησ., xxi.9.  
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αµαξήλατη οδός µε αυτή την κατεύθυνση.1 Ως εκτροπή της κύριας αυτής οδού ήταν 

η���	����������� οδός, από το οµώνυµο όρος µεταξύ Μυκηνών και 

Νεµέας, στα ∆ερβενάκια, η οποία ήταν επίσης αµαξήλατη.2 Είναι πιθανόν η οδός να 

χρησιµοποιούνταν ήδη ως φυσικό πέρασµα, αλλά προς το παρόν δεν µπορεί να λεχθεί 

οτιδήποτε µε βεβαιότητα. Τέλος, στη Β∆ πλευρά του τείχους της πόλης ανοίχτηκε µία 

πύλη, από όπου διερχόταν οδός µε κατεύθυνση τη Σικυώνα, νοτιότερα από αυτή που 

υποτίθεται πως περνούσε από την πύλη της Σικυώνας, στο Χελιωτόµυλο.3  

 Στην περιοχή της Περαίας είναι πιθανόν να υπήρχαν δύο οδικές αρτηρίες. Μία οδός 

ξεκινούσε από τις Παγές της Μεγαρίδας, ακολουθούσε τη βόρεια παραλία ως την Οινόη, 

προχωρούσε προς την Περαχώρα και µέσω αυτής οδηγούσε στο Λουτράκι και κατέληγε 

στην Κόρινθο.4 Η δεύτερη ξεκινούσε από τα Μέγαρα, διερχόταν από τον Τριποδίσκο, τα 
                                                           
1Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.19 (C.377): 

«C������B.��P���������������	G�UB:����������	G

��#�<=�)�����P��C����%��»· Παυσ. ii.15.1: 

«.���C����%���B.����<=�)����� ��0���C���������

�����	����"���)!�$»· Ξενοφ. Ελλ. vii.5.15· Clark, Peloponnesus, 61 (;)·Wiseman, 

Ancient Corinth. 82· Pritchett, Ancient Greek Topography. III. 243-244· Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 30-35, 

εικ. 1-4, 5-7, 113, 114. Η ύπαρξη µίας γέφυρας και το φυλάκειο στη θέση Κοτρώνι (κλασικής ή πρώιµης 

ελληνιστικής εποχής) επιβεβαιώνουν τη χάραξη της οδικής αρτηρίας. Αντίθετη άποψη έχουν εκφράσει οι: 

Roux, Pausanias. 134· Salmon, Corinth. 3-5, 32-37· Adshead, Politics. 3-6· Χατζηπούλιου-Καλλήρη, 

"Λείψανα", 325-336, πίν. 90-100· GAMS, 22.  
2∆ιόδ. Σικ., iv.11.3. Υποτίθεται πως το όρος Τρητός ονοµάστηκε έτσι (διάτρητο ή τρύπιο) από βαθιά 

σπηλιά (αµφίστοµον), στην οποία κατοικούσε το λιοντάρι της Νεµέας (Απολλόδ., ii.5.1). Στους νεότερους 

χρόνους το τοπωνύµιο Τρητός απoδίδεται στις ορεινές εκτάσεις ανατολικά από τα ∆ερβενάκια. Κατά πάσα 

πιθανότητα πρόκειται για αναβίωση και εποµένως σφάλλει ο Χαριτωνίδης ("Νεµέα", 125) αναφερόµενος 

στο αρχαίο τοπωνύµιο. Wiseman, Ancient Corinth. 81. 
3Παυσ., Ελλάδος Περιήγησις. 

ii.5.5:�«.���C����%���BA��"���������)������*��
�	�

������X���,���P�8�����?��������$��0������	����"�

�����	&������������*���	��n�BA�	&��UB�8�'''

»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 89, υποσ. 1. 
4Βαγιακάκος, "Χερσόνησος Περαίας", 334-336· Μηλιαράκης, Γεωγραφία. 139-140· Κουτίβας, Ιστορία. 

92-95· Σακελλαρίου - Φαράκλας, Μεγαρίς. 13· Κορδώσης, Συµβολή. 41-49. Αυτήν την οδό πρέπει να 

εννοεί ο Θουκυδίδης αναφερόµενος σε γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή: Θουκ. i.105.3: 
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Μεγάλα ∆ερβένια, τις θέσεις �Αέρα� και �Μυίγες� και κατέβαινε προς το Λουτράκι. 

Πρέπει επίσης να υπήρχαν οδοί που οδηγούσαν στα ιερά και Ήρας Λιµενίας και 

Ακραίας, καθώς και στον οικισµό του Ηραίου, τόσο από τα Μέγαρα, όσο και από την 

Κόρινθο. 

 Το οδικό πλέγµα επικοινωνίας της αρχαίας Κορίνθου µε τις υπόλοιπες περιοχές πα-

ρουσιάστηκε µε βάση την παράλληλη παρουσία των θέσεων που προαναφέρθηκαν και τη 

χάραξη µεταγενέστερων χρονικά οδών. Ο εντοπισµός τάφων της γεωµετρικής και αρχαϊ-

κής εποχής κατά µήκος κάποιων οδών και η διάνοιξη πυλών στο υστερότερο τείχος σε 

ορισµένες θέσες υπαινίσσονται επίσης την παρουσία πρώιµων οδών, τις οποίες φαίνεται 

πως δεν µπορούσαν να αγνοήσουν. 

 

 

Η ανθρώπινη παρουσία στην Κορινθία 

 Μετά την πτώση των µυκηναϊκών βασιλείων και την αδυναµία των µυκηναϊκών κέν-

τρων να ελέγξουν τις ευρύτερες περιφέρειές τους, δηµιουργήθηκαν µικροί αυτόνοµοι 

οικισµοί. Οι πληθυσµοί που απειλήθηκαν κατά διαστήµατα από νέες οµάδες που 

εισήλθαν στη µυκηναϊκή επικράτεια, είτε από στεριά είτε από θάλασσα, κινήθηκαν προς 

πιο ασφαλείς περιοχές. Κάποιες από αυτές τις θέσεις ήδη κατοικούνταν και διατηρήθηκε 

η χρήση τους. Πρόκειται για θέσεις που πρόσφεραν ασφάλεια κατά κύριο λόγο (οχυρή 

θέση), δυνατότητα ύδρευσης και καλλιεργήσιµες εκτάσεις στη γύρω περιοχή (όπως π.χ. η 

Αρχαία Κόρινθος). Παράλληλα διατηρήθηκαν θέσεις όπως η Ισθµία, η οποία προφυλ-

                                                                                                                                                                             
«	
�BA�R����	&��}�����������	0��T����������	�

��t�)���B����	0T$����C����%������	
�	,��#���! 

����������	���*B��!	��������%���.=%$�������T�$%

�1��	�1��t�)���8���»· i.107.3: 

«�"��*�4��A���4����	��B�
�	&��}���������.=%$���

��� ��	��t0)��������N$)
����g

��H��%��\�BH��B���	��)
����}�������������4�����

1	��*���>�?�.=%$����»· i.108.2: 

«o���B����������A�����	���t�)���B����%��	�����
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λασσόταν από το ισχυρό τείχος µυκηναϊκών χρόνων που την περιέβαλε και από το λόφο 

Ράχη, που βρισκόταν, νότια µε εποπτεία στο Σαρωνικό κόλπο.  

 ∆εν είναι τυχαίο ότι την ίδια εποχή στις ίδιες θέσεις υπήρχε και λατρεία που φαίνεται 

να συνεχίζεται αδιάλειπτα, βεβαιώνοντας τη γενικότερη διαπίστωση ότι τα νέα πληθυ-

σµικά στοιχεία απορρόφησαν τα οικιστικά και λατρευτικά δεδοµένα των περιοχών που 

κατέλαβαν. Μετά το συγχρωτισµό των διαφόρων οµάδων παρατηρείται αύξηση των οι-

κιστικών περιοχών και οργάνωση στην κατοίκηση, τα ταφικά έθιµα και τους χώρους λα-

τρείας. Επιπλέον εκτελέστηκαν τα πρώτα µεγάλα έργα ύδρευσης των οικισµών (όπως 

στην αρχαία Κόρινθο), αλλά και τα οδικά πλέγµατα, που είναι πιθανόν να διαµορφώθη-

καν εκτός των οικισµών. Όταν οι οικισµοί οχυρώθηκαν και οργανώθηκαν σε πόλεις, οι 

πύλες των τειχών ανοίχθηκαν κατά διαστήµατα σε σηµεία, από όπου περνούσαν οι οδοί. 

Κατά µήκος τους οργανώθηκαν σύνολα τάφων που εξελίχθηκαν σε νεκροταφεία (Βόρειο 

Νεκροταφείο, τάφοι γεωµετρικών χρόνων µεταξύ Εξαµιλίων και Κυρά Βρύσης Ισθµίας). 

Παράλληλα αναπτύχθηκαν ιερά µε σηµαντικούς ναούς σε τρεις γειτνιάζουσες θέσεις, της 

αρχαίας Κορίνθου (ναός Απόλλωνος, 8ος αι. π.Χ.), της Ισθµίας (ναός Ποσειδώνος, 7ος αι. 

π.Χ.) και του Ηραίου (ναός Ήρας Ακραίας, 800 π.Χ.). Ωστόσο πρέπει να παρατηρηθεί ότι 

η ανασκαφική δραστηριότητα έχει περιοριστεί στην αρχαία Κόρινθο, στην Ισθµία και 

στο Ηραίο, προσφέροντας σχετικά ασφαλή συµπεράσµατα µόνο για αυτές τις θέσεις.  

 Για την οικιστική της Κορινθίας δεν είναι γνωστά πολλά στοιχεία για την περίοδο 

πριν από την πρωτοκορινθιακή. Από την πρωτογεωµετρική εποχή σώζεται στην αρχαία 

Κόρινθο µία καλύβα µε εστία. Από την πρωτοκορινθιακή προέρχονται δύο τραπεζιόσχη-

µες οικίες, µε υποθεµελίωση από µία σειρά λίθων και ανωδοµή από ωµές πλίνθους. Αρ-

χικά στη µία οικία η στέγη ήταν δίρριχτη, αλλά στην ύστερη πρωτοκορινθιακή µετατρά-

πηκε σε επίπεδη. Παράλληλα άρχισε η χρήση του χώρου ως εργαστηρίου.  

 Στη ναοδοµία είναι πιο απτές οι µαρτυρίες, καθώς το πρωιµότερο ναϊκό οικοδόµηµα, 

το οποίο έχει ανασκαφεί έως τώρα στην Κορινθία χρονολογείται το ±800 π.Χ. Πρόκειται 

για το ναό της Ήρας Ακραίας στην Περαχώρα. Τόσο αυτός ο ναός, όσο και αυτοί της 

Ήρας Λιµενίας (±735 π.Χ.), του Απόλλωνος στην αρχαία Κόρινθο (ύστερος 8ος αι. π.Χ.) 

και της Ήρας στη Σολύγεια (±8ος αι. π.Χ.;) είναι µονόχωρα, µεγαρόσχηµα οικοδοµήµατα. 

Στο ναούς της Ήρας Ακραίας και της Ήρας στη Σολύγεια τα κτήρια είναι αψιδωτά. Γε-
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νικά η θεµελίωση αποτελείται από µονή ή διπλή σειρά λίθων, ενώ η ανωδοµή είναι από 

ωµές πλίνθους. Υπάρχει πρόπυλο µε ένα ή δύο ζεύγη κιόνων (ναοί Ήρας Ακραίας και 

Ήρας Σολύγειας), ενώ σε αυτόν της Ήρας Λιµενίας δεν παρατηρείται περίσταση ή εξω-

τερικοί κίονες. Η στέγη ήταν από άχυρα ή καλάµια µε ψηλή, κυρτή θόλο (Ήρα Ακραία) ή 

δίρριχτη µε κεραµίδες (Κόρινθος), ενώ στη Σολύγεια διαµορφώθηκε βωµός ή εσχάρα 

µέσα στο ναό. Στην κορινθιακή εποχή οι ναοί ήταν περίπτεροι (ναός Ποσειδώνος 

Ισθµίας, β΄ φάση στην Κόρινθο). Ο σηκός έχει δύο ή τρία κλίτη και στις δύο περιπτώ-

σεις, ενώ ο πρόναος και ο οπισθόδοµος παρατηρείται µόνο στην περίπτωση της Κορίν-

θου.      

 Τα ταφικά έθιµα της Κορινθίας κατά τους πρώιµους χρόνους (ύστερη ΥΕΙΙΙΓ2) δεν 

είναι ιδιαιτέρως γνωστά. Την πρωτογεωµετρική εποχή χρησιµοποιούνταν κιβωτιόσχηµοι 

τάφοι, ενώ ο ενταφιασµός συνεχίστηκε και κατά την γεωµετρική εποχή. Αρχικά, στην 

πρώιµη γεωµετρική οι ταφές γίνονταν σε λακκοειδείς, επενδεδυµένους τάφους και κα-

λυµµένους από λίθινες πλάκες. Ο νεκρός, πάντοτε κτερισµένος, τοποθετούνταν σε εκτε-

ταµένη στάση, ενώ σε λίγες περιπτώσεις εµφανίζεται η χρήση της πώρινης σαρκοφάγου. 

Κατά τη µέση γεωµετρική εποχή οι τάφοι λαξεύονταν στο φυσικό βράχο, χωρίς επένδυση 

και καλύπτονταν από πλάκες από ψαµµόλιθο. Κάποιοι τάφοι έφεραν ξεχωριστό διαµέρι-

σµα για τα κτερίσµατα, συνήθεια που παρατηρείται και κατά την ύστερη γεωµετρική 

εποχή. Επίσης τελούνταν νεκρόδειπνα, ενώ εκτός τάφου τοποθεούσαν µία υδρία. 

  Στην ύστερη γεωµετρική εποχή συνηθίζονταν οι κιβωτιόσχηµοι τάφοι µε επένδυση 

και κάλυµµα από πλάκες από αµµόλιθο. Εκτός από τα κτερίσµατα στο ειδικό 

«διαµέρισµα», η υδρία εκτός τάφου αντικαταστάθηκε µε κρατήρα. Ο νεκρός τοποθετού-

νταν σε συνεσταλµένη στάση, τα παιδιά θάβονταν σε πώρινη σαρκοφάγο, ενώ τα βρέφη 

σε αγγεία (εγχυτρισµός) [Βόρειο Νεκροταφείου - αρχαία Κόρινθος, Μούλκι].  

 Η χρήση της πώρινης σαρκοφάγου εντάθηκε κατά την πρωτοκορινθιακή εποχή. Ο 

νεκρός θαβόταν σε συνεσταλµένη στάση, εκτός από τα παιδιά, για τα οποία κυριαρχούσε 

ο εγχυτρισµός. Κατά την κορινθιακή εποχή συνεχίστηκαν οι ταφές στις πώρινες σαρκο-

φάγους, αρχικά µόνο σε συνεσταλµένη στάση, ενώ κατά το α΄ µισό του 6ου αι. π.Χ. εντα-

φιάζονταν και σε εκτεταµένη στάση. Επίσης παρατηρείται ότι στις παιδικές ταφές υπήρ-

χαν κτερίσµατα. Από όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προκύπτει ότι κυριαρχούσε ο 
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ενταφιασµός, ενώ δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις καύσης, όπως συνέβαινε στη γειτονική 

Αττική.  

 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΕΩΝΑΙΑ 

 

Ιστορικά δεδοµένα της Κλεωναίας 

 Η Κλεωναία βρισκόταν ανάµεσα στη Σικυωνία, τη Φλειασία, την Αργεία και την 

Κορινθία, οριοθετούµενη από τους ορεινούς όγκους του Απέσα στα βορειοδυτικά, του 

Τρικάρανου στα δυτικά και τους αντίστοιχους της Αργείας στα νότια και της Κορινθίας 

στα βορειοανατολικά και ανατολικά. Μία διαµάχη ανάµεσα σε Σικυωνίους και Κλεωναί-

ους για τη διεκδίκηση της καταγωγής ενός νικητή στα Πύθια, η οποία χρονολογείται στον 

πρώιµο 7ο αι. π.Χ., παρέχει στοιχεία για τα σύνορα µεταξύ Κλεωναίας και Σικυωνίας.1 

Αν θεωρηθεί ότι οι δύο περιοχές είχαν κοινά σύνορα τον 6ο αι. π.Χ., ίσως η συνοριακή 

διένεξη συνέβη έναν αιώνα νωρίτερα, πιθανόν στην περιοχή του σύγχρονου χωριού 

Χαλκί, στη δυτική όχθη του ποταµού Νεµέα. Γενικά, για το κράτος της Κλεωναίας δεν 

είναι γνωστά πολλά στοιχεία, καθώς οι ανασκαφές έχουν περιοριστεί στο χώρο του ιερού 

της Νεµέας και οι επιφανειακές έρευνες στην περιοχή γύρω από αυτή. Ωστόσο φαίνεται 

πως ανάµεσα στους ορεινούς όγκους που την περιέβαλαν και στην επικράτεια των δύο 

κοιλάδων, της Κλεωναίας και της Νεµέας, αναπτύχθηκαν οι δύο σηµαντικοί οµώνυµοι 

πόλοι. 
                                                           
1Πλουτ. Ηθικά, 553a-b: 

«X���������BA�����B����-B$��U�@�?������1������

�	�)������B�1�%���	����������^	�����$	������1

B���	�4���H���������N�%�����*4����H������C���

����2��hB��������	$��B�0������». 
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 Το ±1200 π.Χ. καταστράφηκε ο οικισµός των Ζυγουριών, πλησίον των Κλεωνών, 

κατά τη διάρκεια των πρώτων αναταραχών στην Πελοπόννησο. Από τους µελετητές θε-

ωρείται πως οι «∆ωριείς» του Άργους έφθασαν στα εδάφη της Κλεωναίας στα µέσα του 

11ου αι. π.Χ., αφού είχαν καταλάβει την Κορινθία.1 Ωστόσο η µόνη θέση που φαίνεται 

πως κατοικήθηκε κατά τους πρωτογεωµετρικούς χρόνους είναι ο οικισµός των Κλεωνών. 

Από τα ανασκαφικά δεδοµένα προκύπτει πως κατά τους γεωµετρικούς και αρχαϊκούς 

χρόνους αναπτύχθηκαν οικισµοί στις Κλεωνές, στην αρχαία Νεµέα και στην περιοχή 

γύρω από αυτή.  

 Αν και έχει εντοπιστεί λατρεία στο ιερό του ∆ιός στη Νεµέα από τους πρώιµους 

ιστορικούς χρόνους, δεν διασώθηκαν επαρκή στοιχεία για την κατασκευή του πρώτου 

ναού, ούτε επίσης για τις κατοικίες και τα ταφικά έθιµα της ευρύτερης επικράτειας.2 

Οπότε δεν είναι δυνατόν να υπάρξει σύγκριση µε τις όµορες περιοχές και κυρίως αυτή 

της Κορινθίας, ενώ η περαιτέρω έρευνα ίσως προσφέρει επιπλέον στοιχεία. 

 

 

Η κατοίκηση στην Κλεωναία  

 Τα µόνα ίχνη κατοίκησης από την πρωτογεωµετρική περίοδο προέρχονται από τον 

οικισµό των Κλεωνών, στην κοιλάδα της Κλεωναίας, χωρίς να θεωρούνται απόλυτα βέ-

βαια, ενώ από τη γεωµετρική και αρχαϊκή εποχή υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.3 

(Χάρτες 5-8). Ο Στράβων αναφέρει πως από το λόφο του Ακροκορίνθου είδε τη µικρή 

πόλη των Κλεωνών, µε πολλές οικίες γύρω από τον καλά οχυρωµένο λόφο.4 Η θέση βρι-

σκόταν πάνω στο δρόµο που ένωνε το Άργος µε την Κόρινθο, απέχοντας εκατόν είκοσι 

στάδια από το Άργος και ογδόντα στάδια από την Κόρινθο. Ήταν πιθανόν ανεξάρτητη 

                                                           
1Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 122-123. 
2Miller, Nemea. 131-132.  
3Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 29 και Appendix II. 33-34· Bölte, "Kleonai", 721-728· 

Karo, "Archäologische Funde, 1912", 114-116· Gebauer, "Forschungen", 271-272· Wace, Mycenae. 47· 

GAMS. 27· Leake, Travels. III. 324-330· Gell, Itinerary. 19-21· Schmidt, "Mittheilungen", 355-356· 

Puillon Boblaye, Recherches. 41· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 92-93· Bursian, Geographie. II. 37-39· 

Curtius, Peloponnesos. I-II. 510-512· Guide-Joanne, Grèce. 202. 
4Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.19 (C. 377). 
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και πυκνοκατοικηµένη, µε οικίες ακόµα και στην απότοµη βόρεια πλαγιά της ακρόπολης, 

έξω από τα τείχη.1 Στη νότια τειχισµένη πλαγιά πρέπει να βρισκόταν η Αγορά, ενώ υπο-

λείµµατα δηµόσιων κτηρίων πρέπει να βρίσκονταν επίσης γύρω από το ναό της Αθηνάς 

και στην περιοχή ανάµεσα σε αυτή τη θέση και την Αγορά. Οι Ζυγουριές, που τοποθε-

τούνται µεταξύ του χωριού Άγιος Βασίλειος και των Κλεωνών, ξανακατοικήθηκαν κατά 

τη γεωµετρική εποχή.2 (Χάρτης 6). Στη θέση βρέθηκαν πρώιµοι γεωµετρικοί τάφοι, ενώ 

γεωµετρικός τάφος εντοπίστηκε βόρεια του προϊστορικού οικισµού.  

 Η Νεµέα κατά το Στράβωνα βρισκόταν ανάµεσα στις Κλεωνές και το Φλιούντα.3 Το 

όνοµα, σύµφωνα µε την παράδοση, έδωσε η Νεµέα που ήταν κόρη του Ασωπού.4 Ανα-

σκαφικά έχουν εντοπιστεί µόνο τρεις θέσεις στην κοιλάδα της Νεµέας.5 Στην αρχαία Νε-

µέα (σύγχρ. Ηράκλειον) βρέθηκε πιθανός οικισµός, της γεωµετρικής και της αρχαϊκής 

εποχής.6 (Χάρτες 6-7). Στα Κρητικά εντοπίστηκε γεωµετρικός οικισµός, ενώ η θέση είχε 

χρησιµοποιηθεί και ως λατοµείο.7 Στη Βέµβινα βρέθηκε πιθανός οικισµός της γεωµετρι-

                                                           
1Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. Εικ. 72, υποσ. 3· Frazer, Pausanias. III. 82· Dodwell, 

Tour. ΙΙ. 206. 
2Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 29, 50-58 και Appendix II. 33. Από τις Ζυγουριές περνούσε  

 οδός που ξεκινούσε από την Κόρινθο και κατευθυνόταν στις Κλεωνές και την Αργολίδα. 
3Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.19 (C. 377). 
4Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις. ii.15.3: 

«'''�	?�BA�e������0)�����	G� +�a�]��0���B�8��

���%�)�	0���.=���8�����	�H	$�'''». 
5Wright, "Nεµέα, (1984)", 76· Wright, "Nεµέα, (1985)", 96· Wright - Cherry - Davis - Μαντζουράνη, 

"Κοιλάδα Νεµέας, 1984-1985", 86-104. 
6Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 29· Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 273-276, 278-283· 

Χαριτωνίδης, "Νεµέα", 125, πίν. 122β,δ· Wright et al., "Nemea Valey", 611, Site 204 [και 653=SEG XL 

313]· Alcock - Cherry - Davis, �Intensive Survey�, 157: Μία παρόδια οικία ανασκάφηκε κοντά στην αρ-

χαία. 
7Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 45-48, 50-58· Παπαχριστοδούλου, "Κορινθία", 166, Σχ. 4. 

Εντοπίστηκαν επίσης δύο περίπου παράλληλες αυλακώσεις, µε κατεύθυνση δυτικά - ανατολικά, η χρήση 

των οποίων ανάγεται στην αρχαϊκή εποχή. Ωστόσο δεν µπορούν να αποδοθούν µε βεβαιότητα σε 

αρµατροχιές οδού, καθώς δεν βρέθηκαν ίχνη τριβής από τροχούς. 
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κής και της αρχαϊκής εποχής.1 Η θέση κατά τον Στράβωνα βρισκόταν µεταξύ Κλεωνών 

και Φλιούντα, στην κοιλάδα του Ηρακλείου.  

 Τα συµπεράσµατα προέρχονται από επιφανειακές έρευνες και δεν µπορούν να προ-

κύψουν διευκρινιστικά στοιχεία, σχετικά µε την κατά το δυνατό ακριβή χρονολόγηση 

των οικισµών και τα οικοδοµικά χαρακτηριστικά των κτηρίων. Ωστόσο είναι άξια παρα-

τήρησης η συγκέντρωση λίγων θέσεων δυτικά και νότια του ιερού του ∆ιός, σε αντίθεση 

µε τον εντοπισµό αρκετών θέσεων νοτιότερα, στις περιοχές των περασµάτων του Τρητού 

και της Κηλώσσας. ∆εν παραδίδονται επίσης λεπτοµερή στοιχεία για τα ταφικά έθιµα της 

περιοχής, µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η σύγκριση µε την όµορη περιοχή της Κοριν-

θίας.  

 

Ιερά και χώροι λατρείας στην Κλεωναία 

 Στις Κλεωνές υπήρχε ναός της Αθηνάς, που έχει ταυτιστεί µε τα ερείπια στην κο-

ρυφή του λόφου.2 Το ιερό του Ηρακλή εντοπίστηκε έξω από την πόλη, που αποτελού-

νταν από ένα µικρό τετράστυλο πρόστυλο ναό µε τράπεζα προσφορών στο εσωτερικό 

µπροστά από το άγαλµα, απέναντι από το αρχαϊκό τέµενος που περιέκλειε δύο βωµούς 

από στάχτη.3 Στο βόρειο τµήµα της περιοχής, όπου υποτίθεται ότι ήταν ο χώρος της 

Αγοράς, εντοπίστηκαν τµήµατα κτηρίου και δύο επιγραφές, µία από τις οποίες συνδέεται 

                                                           
1Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.19 (C. 377)· Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 29, 122-123. 
2Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.15.1: 

«����.��	�8%!���	���7��?��.=%$�O�����»· Παπαχατζής, 

Κορινθιακά. 123-124, υποσ. 2, εικ. 110, αρ. 2. Το άγαλµα της θεάς θεωρείται έργο των κρητών γλυπτών 

∆ίποινου και Σκύλη, γιων ή µαθητών του ∆αίδαλου, που εργάζονταν στην Πελοπόννησο το ±600 π.Χ. 

Εικόνα του λατρευτικού αγάλµατος της Αθηνάς υποτίθεται πως αποτελεί το άγαλµα που απεικονίζεται σε 

ένα νόµισµα των Κλεωνών του τέλους του 2ου αι. µ.Χ. Η Αθηνά παριστάνεται όρθια, µε δόρυ και ασπίδα 

σαν τα αρχαϊκά παλλάδια, αλλά µε πτύχωση στο χιτώνα και την αιγίδα στο στήθος. 
3Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 29 και Appendix II. 33-34· Bölte, "Kleonai", 721-728· 

Karo, "Archäologische Funde, 1912", 114-116· Gebauer, "Forschungen", 271-272· Frazer, Pausanias. III. 

83· Wace, Mycenae. 47· GAMS. 27· Leake, Travels. III. 324-330· Gell, Itinerary. 19-21· Dodwell, Tour. II. 

206-207· Schmidt, "Mittheilungen", 355-356· Puillon Boblaye, Recherches. 41· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 

92-93· Bursian, Geographie. II. 37-39· Curtius, Peloponnesos. I-II. 510-512· Guide-Joanne, Grèce. 202. 
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µε το ιερό του Εύρυτου και του Κτέατου.1 Οι δύο ήρωες πρέπει να αποτελούσαν τοπική 

παραλλαγή των ∆ιοσκούρων και έχει υποτεθεί ότι λατρεύονταν σε ένα κυκλικό ή ηµικυ-

κλικό κτήριο.  

 Στην αρχαία Νεµέα (σύγχρ. Ηράκλειον) βρισκόταν το ιερό του ∆ιός, που χρονολο-

γείται από τη γεωµετρική εποχή.2 Ο Παυσανίας αναφέρει πως γύρω από το ναό του ∆ιός 

υπήρχε άλσος από κυπαρίσσια, όπου σύµφωνα µε την παράδοση πέθανε ο Οφέλτης, ενώ 

ο τάφος του περιβαλλόταν από λίθινο φράχτη.3 Το Ηρώον του Οφέλτη εντοπίστηκε 

δυτικά του ποταµού Νεµέα και χρονολογείται στο α΄ µισό του 6ου αι. π.Χ., βάσει της 

κεραµικής που βρέθηκε σε αυτό.4 Το κύριο γνώρισµα του αρχαϊκού ιερού ήταν µία 

µικρή, ορθογώνια, λίθινη κατασκευή, µε διαστάσεις περίπου 1.40µ. x 3.15µ. στη βο-

ρειοανατολική γωνία του µεταγενέστερου, ελληνιστικού περιβόλου. Κατά τους 

ανασκαφείς η κατασκευή αναπαριστά τον τάφο του Οφέλτη και πιθανόν πρόκειται για 

κενοτάφιο, καθώς δεν βρέθηκε καµία ταφή, αλλά µεγάλες ποσότητες στάχτης και 

αναθηµάτων, που υπαινίσσονται κάποια λατρεία στη θέση. Είναι πιθανόν στο Ηρώον να 

υπήρχε επίσης άλσος, όπως υπαινίσσεται η εύρεση ενός λάκκου στη νοτιοδυτική γωνία 

του Ηρώου, χωρίς να είναι γνωστό το είδος του δένδρου που φυτεύτηκε. Ο Παυσανίας 

αναφέρει επίσης ������ µέσα στο Ηρώον του Οφέλτη. ∆ύο ορθογώνιοι λίθοι 

κοντά στο δυτικό-βορειοδυτικό τοίχο, ένας τρίτος λίθος κοντά στη νοτιοδυτική γωνία του 

περιβόλου και ένας λάκκος µε µαύρο χώµα, καµένο ξύλο και µερικά αγγεία της κλασικής 

εποχής ίσως είναι τα υπολείµµατα βάσεων για βωµούς.  

 Πλησίον της βόρειας πλευράς του ναού του ∆ιός βρέθηκαν σηµαντικές ποσότητες 

ύστερης γεωµετρικής κεραµικής κάτω από ένα κτήριο της πρώιµης κλασικής εποχής.5 Αν 

                                                           
1Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. Εικ. 72, υποσ. 4 και 6· Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.15.1. 
2Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 29, 122-123. 
3Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις. ii.15.3: 

«����.��	�8%����	���A��.S40�	���	!4���������BA

��"	?��%��)�?����%��������	?��	�8�����T�����

T���.���	��BA� ,���)&��o���H�)�����&����	�8�.S4

0�	�����	���'''»·�Παπαχατζής, Κορινθιακά. 128-129, υποσ. 2 και 1.  
4Miller, Nemea. 106, 108 (υποσ. 60), 110, εικ. 10 και 35· Miller, Οδηγός (υπό έκδοση).  
5Miller,"Nemea, (1981)", 118. 
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και η κεραµική δεν συνδέεται µε αρχιτεκτονικά λείψανα και δεν υποδηλώνει την ύπαρξη 

στρώµατος κατοίκησης, αποδεικνύει ότι υπήρχε δραστηριότητα σε αυτή την περιοχή 

κατά τη διάρκεια του ύστερου 8ου αι. και τον 7ο αι. π.Χ. Στο νότιο τµήµα του ιερού του 

∆ιός αποκαλύφθηκε επίχωση του 6ου αι. π.Χ., ενώ τα υποκείµενα στρώµατα ανήκουν 

στην ΥΕΙΙΙ εποχή.1 Νότια της Ν∆ γωνίας του ναού του ∆ιός αποκαλύφθηκε ένας πλινθό-

κτιστος τοίχος, που κατασκευάστηκε τον 7ο αι. π.Χ. και διατηρήθηκε ως τα µέσα του 5ου 

αι.2  

 Τα Νέµεια τελούνταν αρχικά ως τοπικοί αγώνες προς τιµή του Οφέλτη, γιου του το-

πικού ηγεµόνα ή του ιερέα Λυκούργου. Οι αγώνες αναδιοργανώθηκαν το ±573 π.Χ. µε 

πανελλήνιο χαρακτήρα, στο ιερό του Νέµειου ∆ιός προς τιµήν του θεού µε την προεδρία 

των Κλεωνών.3 Ήταν τριετηρικοί αγώνες, τελούµενοι το µήνα Ιούλιο κατά το πρώτο και 

τρίτο έτος κάθε ολυµπιάδας. 

 Στην κορυφή του όρους Απέσας αναφέρεται ότι θυσίασε για πρώτη φορά ο Περσέας 

στον Aπεσάντιο ∆ία.4 Οι Κλεωναίοι πρέπει να συνέχισαν την παράδοση, καθώς ο βωµός 

που σχηµατίστηκε από τη συνεχή εναπόθεση τέφρας, απέδωσε πλήθος κεραµικής της 

υστερογεωµετρικής και αρχαϊκής εποχής, αποτελώντας υπαίθριο ιερό αρχαϊκής ως και 

κλασικής εποχής.5  

                                                           
1Miller, "Nemea, (1976)", 70. 
2Miller, "Nemea, (1979)", 128. Τα θεµέλια του τοίχου είναι ασυνήθιστα, γιατί κατασκευάστηκαν µε τη 

δηµιουργία µίας τάφρου πλάτους 0.70µ. και βάθους 4.50µ., η οποία γεµίστηκε µε πηλό και λατύπες λευκού 

πωρόλιθου. 
3Miller, "Excavation, 1979", 186· Miller, "Kleonai", 106-107· Lolos, Sikyonia. 38. Οι αγώνες πρέπει να 

πέρασαν στη δικαιοδοσία του Άργους τον 5ο αι. π.Χ. έως και το 330 π.Χ. 
4Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις. ii.15.3: 

«'''�C���e����.=�0������	���>�0��	���]��0�����

�%��N���0����,	���K���%8�����0)������*�����	��». 
5Wright, "Nεµέα, (1985)", 96· Wright - Cherry - Davis - Μαντζουράνη, "Κοιλάδα Νεµέας, 1984-1985", 
86-104. 
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 Κοντά στην αρχαία Νεµέα έχουν εντοπιστεί δύο ιερά, από τα οποία το ένα είναι πα-

ρόδιο.1 Στη Bέµβινα έχουν εντοπιστεί δύο ιερά, από τα οποία το ένα αναπτύχθηκε κοντά 

στον οικισµό.2 Σε ένα λοφίσκο πάνω από το Χάνι-Ανέστη, µε ευρήµατα κυρίως από την 

πρωτοελλαδική και τη γεωµετρική έως και την κλασική εποχή, είναι πιθανή η ύπαρξη 

ιερού.3 

 Η απουσία λεπτοµερών στοιχείων από τους πρώιµους ιστορικούς χρόνους εµποδί-

ζουν τη διατύπωση συµπερασµάτων, αναφορικά µε τη ναοδοµία και το χαρακτήρα της 

λατρείας στην περιοχή της Κλεωναίας. Ωστόσο παρατηρείται µία ιδιαίτερη προτίµηση 

στην παρουσία υπαίθριων βωµών, δηµιουργηθέντων από τα υπολείµµατα των καύσεων, 

όπως αυτοί του Οφέλτη και του Απεσάντιου ∆ιός.  

 

 

 

Το οδικό πλέγµα στην Κλεωναία  

 Το οδικό πλέγµα της Κλεωναίας εξυπηρετούσε την επικοινωνία της Κορινθίας µε 

την Αργεία, καθώς αυτή η περιοχή µεσολαβούσε ανάµεσα στις δύο επικράτειες. Παράλ-

ληλα διαπιστώθηκε η ύπαρξη οδών και προς την κατεύθυνση των Μυκηνών και της 

Φλειασίας. Οι νεότερες µελέτες πιστοποίησαν την ύπαρξη των οδών, βασισµένες κυρίως 

στον εντοπισµό αρµατροχιών, η χάραξη των οποίων όµως δεν µπορεί να προσδιοριστεί 

χρονικά µε ακρίβεια. Είναι πιθανόν ωστόσο να χαράχτηκαν πάνω στα χνάρια παλαιότε-

ρων περασµάτων, για το λόγο αυτό και αναφέρονται.  

 Η οδός Κορίνθου - Άργους που αναφέρει ο Παυσανίας χρησιµοποιούνταν ως τα 

µέσα περίπου του περασµένου αιώνα.4 Με κατεύθυνση προς την πεδιάδα των Κλεωνών 

                                                           
1Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 30-35, εικ. 1-4, 5-7, 113, 114, 273-276, 278-283· Χαριτωνίδης, "Νεµέα", 125, 

πίν. 122β,δ · Wright et al., "Nemea Valey", 611, Site 204 [και 653=SEG XL 313]· Alcock - Cherry - 

Davis, �Intensive Survey�, 157. 
2Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 29, 122-123. 
3Wright, "Nεµέα, (1984)", 76. 
4Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, 

ii.15.1:�«.���C����%���B.����<=�)����� ��0���C������
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ακολουθούσε την κοίτη του Λογγοπόταµου, περνώντας µέσα από τις Κλεωνές. Την επι-

κοινωνία Κορίνθου - Κλεωνών - Άργους εξυπηρετούσε επίσης η οδός 

��	�����������, η οποία ακολουθούσε κυκλοτερή διαδροµή και ήταν 

κατάλληλη για οχήµατα.1 Αρµατροχιές σώθηκαν στην κοινότητα Αρχαίας Νεµέας και 

στα ∆ερβενάκια.2 Υπήρχε όµως και συντοµότερη οδός που οδηγούσε από τις Κλεωνές 

στο Άργος. Πρόκειται για την επίτοµο οδό, µία ατραπό µόνον για πεζούς.3  Τέλος, τα ίχνη 

µίας ατραπού για πεζούς και υποζύγια από τις Κλεωνές προς τις Μυκήνες είναι ορατά 

στην Κοινότητα Στεφανίου, στη θέση Κεφαλάρι [Ευαγγελίστρια].4 

 Μία εκτροπή της κυρίας οδού Κορίνθου-Άργους εξυπηρετούσε τη διαδροµή από τις 

Κλεωνές προς τη Νεµέα και το Φλιούντα, καθώς οι δύο περιοχές δεν επικοινωνούσαν 

                                                                                                                                                                             
��������	����"���)!�$'''»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 121-123, υποσ. 3 

και 1. 
1Τρητός: ∆ιόδ. Σικ., iv.11.3· Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, 

ii.15.2:�«.���C���,��B0��P�������<=�)���UB���BH����

��A��*�B�!�����"�+�����������	������	��������B��

����	�8�������0������$	�8���	�����A�������"	��

����� ��	�����L�,���L -�����B0���	���^������	$B���

	���'�.���	�H	����	�1��e�����	?���-�������	��B��

���	���	�8��0��	����������]��0��	?� �����*�0 

����	�B������0�	����������B0��'''»·�ό.π., ii.15.4: 

«.=���%�8���BA����	?����$	?�������W%���	������<=

�)���P�8������	��t��$�,�������������*���	��n'»· 

Παπαχατζής, Κορινθιακά. 124-126, υποσ. 1-2· Gell, Itinerary. G 26-27 & M 160· Clark, Peloponnesus. 64-

65· Curtius, Peloponnesos. II. 512· Frazer, Pausanias. III. 86· Bursian, Geographie. II. 38-39· 

∆εσποτόπουλος, "Οδοποι?α", 331· Puillon Boblaye, Recherches. 42· Guide-Joanne, Grèce. 202-203· 

Roux, Pausanias. 172-173· Sakellariou - Faraklas, Corinthia - Cleonaea. 21· Wiseman, Ancient Corinth. 

113. 
2Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 56-59, εικ. 12-15, 112.  
3Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.15.2: 

«���C���,��B0��P�������<=�)���UB���BH������A��

*�B�!�����"�+�����������	������	��������BA�����	

�8�������0������$	�8'''»· Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, x.31.7· Roux, 

Pausanias. 173· Wiseman, Ancient Corinth. 113-116· Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 54-55, εικ. 112. 
4Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 50-53· Wiseman, Ancient Corinth. 118-120, εικ.163.  
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µέσω Τρητού.1 Αρµατροχιές διατηρήθηκαν στην κοινότητα Αρχαίες Κλεωνές-Κοντό-

σταυλος και στου Ματζώρου τη Ράχη, σε µήκος τουλάχιστον 65µ. Η οδός έφθανε έως τη 

διασταύρωση για τα ∆ερβενάκια και µέσω του αυχένα της Ευαγγελίστριας οδηγούσε στη 

Νεµέα. Από το Φλιούντα και τη Νεµέα ο οδοιπόρος µπορούσε να κατέβει στην οδό Κο-

ρίνθου - Άργους από ένα ορεινό πέρασµα που άφηνε αριστερά τον όγκο του Τρητού και 

το πέρασµα των ∆ερβενακίων, συναντώντας την κύρια οδό κοντά στα Φίχτια, σχεδόν 

απέναντι από το βουνό των Μυκηνών.2 Μία ακόµα αρµατροχιά σώζεται στην κοινότητα 

Φιχτίου, µήκους περίπου 9µ.3  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΛEΙΑΣΙΑ 

 

Ιστορικά δεδοµένα της Φλειασίας 

                                                           
1Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 47-49, 273-276, εικ. 8-11. Όλη σχεδόν η ανατολική πλευρά της Ράχης του 

Ματζώρου αποτελούσε λατοµείο µε διαχρονική χρήση, εποµένως ήταν απαραίτητη η αµαξήλατη οδός. Το 

λατοµείο στο Πάτηµα διανοίχθηκε στη νότια πλευρά της ίδιας Ράχης. Παχύγιαννη, "Αρχαίο λατοµείο", 99. 
2Παυσ., Ελλάδος Περιήγησις. ii.15.4: 

«.=���%�8���BA����	?����$	?�������W%���	������<=

�)���P�8������	��t��$�,�������������*���	��n'�'

''»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 129, υποσ. 2.   
3Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 60-61, εικ. 16-19, 112, σχέδια 1-3· ∆εσποτόπουλος, "Οδοποι?α",  331. 
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 Οι «∆ωριείς» που κατέλαβαν το Άργος µε συγγενείς τους από τη Σικυώνα ανέβηκαν 

την κοιλάδα του Ασωπού και κατέλαβαν το Φλιούντα.1 Επικεφαλής των «∆ωριέων» και 

οικιστής του Φλιούντα ήταν ο Ρηγνίδας, γιος του Φάλκου. Ωστόσο οι Φλειάσιοι εκ κατα-

γωγής ήταν Αργείοι, οπότε ο εκδωρισµός έγινε ειρηνικά, και οι παλιοί κάτοικοι µοιρά-

στηκαν µε τους ∆ωριείς του Άργους γη και εξουσία.2 Μόνο λίγοι από τους κατοίκους δεν 

συµφώνησαν και έφυγαν στη Σάµο και τις Κλαζοµενές κατά το β' µισό του 11ου αι. π.Χ.3 

Μετά την αποίκησή του από τους «∆ωριείς» ο Φλιούς αποτέλεσε αυτόνοµο δωρικό κρά-

τος, αν και είναι πιθανόν για κάποια περίοδο οι τύραννοι της Σικυωνίας να κατέκτησαν 

τη Φλειασία.4 Στους πρώιµους ιστορικούς χρόνους κυβέρνησαν στο Φλιούντα οι αριστο-

κρατικοί, οι οποίοι διατηρούσαν φιλικές σχέσεις µε τη Σπάρτη και εποµένως ήρθαν σε 

σύγκρουση µε τους εχθρούς της Σπάρτης, Αργείους και Αρκάδες. 

                                                           
1Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις. ii.13.1: 

«�����
�BA���	
�Z���8�	���c	��� ��x���$)��B�

����.��"	���U�Z!�����	�8��$�0����B���3�����	�

�<=�)�����	��	�H����������	&��X�������'��,��B

A�4�������	�1����������������1	����$)��B����4

����	��*���	
���0���	�������	�1���>	,��T����0��

��$)��B�������	�3���3��������B���1������*��B�

��:�)&��B0 ��%��.�l/�������BA������7��3���"	:�B�

�����H��	��*�H���%����$BA�����,������*)�%,��

*�� ���	�1��B���8����*4��	��%��»' 
2Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.12.3: 

«����C���^	���A��*��!���4��!���������-��������"B

0���B$��1�	
����	?��*��!B��C�	!��)���	&���S�-�

������-�����e	���"���P����*��!��������r	�����)�

�	����)�0���.�2��BA�*�)�1���	��F�����#�*� &����

��c�	�����B���1��)�)���������M��g

����B,����	��%��	�����N�������$�����4���1	�

��������	��U��8�	:���)�'����»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 114-117, 

υποσ. 6. 
3Meyer, "Phleious", 269-290· Για τη Σάµο: Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.13.1 και για τις Κλαζοµενές: 

Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, vii.3. 9. 
4Φαράκλας, Φλειασία. 10-11. 
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 Το κράτος της Φλειασίας περιβαλλόταν από τη Σικυωνία, την Αχα?α, την Αρκαδία, 

την Αργεία, την Κλεωναία και τµήµα της Κορινθίας, αποτελώντας το επικοινωνιακό διά-

µεσο από τη δυτική Κορινθία και τη βορειοανατολική Αργεία προς την Αρκαδία και την 

υπόλοιπη βόρεια Πελοπόννησο.1 Η επώνυµη πόλη Φλιούς είχε κτιστεί στο ανατολικό 

άκρο της οµώνυµης πεδιάδας, χωριζόµενη από την κοιλάδα της αρχαίας Νεµέας µε το 

όρος Τρικάρανον.2 Κατά τον Φαράκλα η κοιλάδα του Γυµνού και η δυτική πλευρά του 

όρους Μεγαλοβούνι ανήκουν στην Αργεία, ενώ κατά τον Πίκουλα η οριοθετική γραµµή 

Φλειασίας και Αργείας βρισκόταν στο Λιβάδι - Ζαµπύργο, στο πέρασµα της Κουρούνας.3 

Εποµένως όλη η δυτική πλαγιά του Μεγαλοβουνίου ανήκε στη Φλειασία. 

 Για την ιστορία του Φλιούντα και της Φλειασίας η παράδοση είναι αρκετά συγκεχυ-

µένη.4 Παραδίδονται τρία ονόµατα της περιοχής: Αραντία, Αραιθυρέα, Φλειασία, καθώς 

και δύο ή τρεις πόλεις. Ο Φλείας, γιος του ∆ιονύσου, έδωσε το όνοµα στη χώρα, η οποία 

αποτελούνταν από το συνοικισµό διαφόρων κωµών.5 Αρχικά την ηγεσία της περιοχής 

είχε η Αραιθυρέα και αργότερα ο Φλιούς. 

 

 
                                                           
1Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.24 (C.382): 

«��1	���B.�U�Z���8������0���X��������.=�)�����C

���,������X	��4!�����H��������� ������»· Παυσ. 

Ελλάδος Περιήγησις, ii.12.3: 

«�M�BA�Z�������	&������������	���^���������»· 

Παπαχατζής, Κορινθιακά. 114-117, υποσ. 6· Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 285· Pritchett, Ancient Greek 

Topography. II. 97-100· Pritchett, Ancient Greek Topography. VI. 2-5, 10· Φαράκλας, Φλειασία. § 15-22. 
2Η τοπωνυµία Φλ(ε)ιούς οφείλεται στο θαµνώδες φυτό "φλέως". Στον Παυσανία είναι θηλυκού γένους (η 

Φλιούς), αλλά στο Στράβωνα, τον Ξενοφώντα και τους περισσότερους αρχαίους συγγραφείς είναι ο Φλιούς 

ή Φλειούς, όπως είναι κατά κανόνα όλες οι τοπωνυµίες που σηµαίνουν πλησµονή από ορισµένο είδος 

φυτού. Ξενοφ. Ελληνικά, vii.2.1. 
3Ο Φαράκλας τοποθετεί τις Ορνεές στην περιοχή, οπότε θεωρεί ως Ορνεατική την κοιλάδα Λεοντίου και 

Γυµνού. Ο Πίκουλας αναφέρει ότι όσα γνωρίζουµε από την αρχαία γραµµατεία [Στράβ. Γεωγραφικά, 

viii.6.24 (C.382)] δεν επιτρέπουν την ταύτιση του Μεγαλοβουνίου µε την Κηλώσσα [Roux, Pausanias. 

161] ή τον Καρνεάτη. Πρβλ. Γριτσόπουλος, Εκκλησιαστική ιστορία. 33. 
4Φαράκλας, Φλειασία. 16-22. 
5Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.12.4 και ii.14.2· Meyer, "Phleious", 269-290. 
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Η κατοίκηση στη Φλειασία  

 Στον Προφήτη Ηλία, στα Ν∆ της κοιλάδας της Φλειασίας, έχει εντοπιστεί οικισµός, 

πιθανόν της αρχαϊκής εποχής, µε πύργο ίσως της αρχαϊκής εποχής στον αυχένα ανάµεσα 

στο Μεγαλοβούνι και το Πολύφεγγο, ελέγχοντας τον ορεινό δρόµο προς το Λιόντι.1 

(Χάρτης 11). Η θέση ταυτίστηκε µε την Αραντία, καθώς κατά τον Παυσανία χτίστηκε 

από τον Άραντα και βρισκόταν κοντά στο Φλιούντα.2 Την πόλη διαδέχτηκε η Αραιθυρέα, 

αν και ο Παυσανίας αναφέρεται µόνο σε όνοµα περιοχής, ενώ ο Στράβων σε όνοµα πό-

λης, που ήταν κοντά στο όρος Κηλώσσα και όταν οι κάτοικοί της την εγκατέλειψαν, 

έχτισαν τον Φλιούντα σε απόσταση 30 σταδίων (5½ περίπου χιλ.).3 Η 

�������������� !�"��

ήταν η µόνη πόλη που γνώριζε ο Όµηρος στην 

                                                           
1Φαράκλας, Φλειασία. 8, 10-11 και Επίµ. 3. Ο Russel ("Topography of Phlius", 43κ.ε. και 45κ.ε.) αναφέρει 

πως ο πύργος έχει διαστάσεις 7.9x7.2µ. και είναι χτισµένος κατά το "ύστερο κυκλώπειο σύστηµα", δηλαδή 

πολυγωνικό, µε ίχνη εισόδου στη βόρεια πλευρά. 
2Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.12.4-5: 

«.���	G�)G�	�H	I�)��0�%�����,	���<=���	!�4������

R�B����"	� %���.�����������	��D����������	?��T

���?��	�8	����Y��.=���	1�����	������1	��������

����O����"����3�9	0������4���B���	$�+����4.��r

�4�����������	��*�������������	&��lMT$����	��	?

�7����'�.��	�8%!�	��B��������D���������*�.��"	

�8�	?�*� �1�����)&�������������.=���	������-%$��

��». 
3Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.12.4-5: 

«<=���	���BA��7?��<=���������%�)!	$���)0��	��=�

��%��0�'���Hg

	����4����4��!�����%$�O����	������������)��0�%��

�����	
������������*�B������'�N�����%���H�$��

B��.=���%��0���<=����������-�$��	&��*B��4&����	

��������.=���%��0���	��� +����»· Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.24 

(C.382):�«.=���%��0��B.���	������8��Z�������������0�$

��������B.��b ���U�+��g

����	G� +�a���?��e����C$�+��I\��7�B.�c�	�����*��

�	!�	������1%�����?�	��!���	���	�B�����	�������

����������!������Z���8�	�'» 
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περιοχή της Φλειασίας.1 Σύµφωνα µε νεότερες µελέτες η Αραιθυρέα βρισκόταν είτε στο 

χαµηλό λόφο της Αγίας Ειρήνης, είτε δυτικότερα, στη σηµερινή θέση Αηδόνια.2 

(Χάρτης 11).  

 Στο Φλιούντα εντοπίστηκε οικισµός της γεωµετρικής και αρχαϊκής εποχής, ο οποίος 

βρισκόταν στην πεδιάδα, ενώ η ακρόπολή του στο χαµηλό λόφο Ράχη, που υψώνεται σε 

µικρή απόσταση από την ανατολική όχθη του Ασωπού.3 (Χάρτες 10-11). Στο δυτικό 

άκρο της ράχης του Φλιούντα βρέθηκαν λείψανα της γεωµετρικής εποχής.4 Στους αρχαϊ-

κούς χρόνους ο οικισµός επεκτάθηκε, καθώς στο δυτικό άκρο της θέσης παρατηρείται 

ακρόπολη, ενώ κατοικήθηκε µεγάλο τµήµα της πεδιάδας στα νότια και είναι πιθανόν να 

οχυρώθηκε ο οικισµός. Ίσως αυτό µπορεί να συσχετισθεί µε το ότι πλέον ο Φλιούς απο-

τελούσε µία ανεξάρτητη πόλη. Ο Blegen εντόπισε ένα αρχαϊκό δηµόσιο κτήριο µε υπό-

στυλη αίθουσα και µία πιθανή βιοτεχνική εγκατάσταση, στοιχεία που υποδηλώνουν µία 

ανθούσα κοινότητα. Βρέθηκε επίσης ένα σκελετικό υπόλειµµα ανδρός ηλικίας περίπου 

20 ετών, κτερισµένου µε δύο αρυβάλλους της πρώιµης ή µέσης γεωµετρικής εποχής.5 Ο 

Ασωπός, γνωστός ως Αιγιωργίτικο ποτάµι, πηγάζει από το όρος Καρνεάτης, που πρέπει 

να είναι το σηµερινό Πολύφεγγο ή Πολυφέγγι, ως παραφυάδα του όρους Κηλώσσα.6  
                                                           
1Οµήρ. Ιλιάδα, Β.571: 

«.S����!��	.���0���	��.=���%��0$��	.����	�����»· 

Ευστάθ., Παρεκβολαι 291, 15· Baur, Νεών Κατάλογος. 50κ.ε.· Hirschfeld, "Araithyrea"· Hirschfield, 

"Arantia"· Meyer, "Phleious", 281· Simpson- Lazeuby, Catalogue. 67· GAMS. 26 παράγρ. 44, 27, παράγρ. 

45· Στέφ. Βυζ. λ. Αραντία και Αραιθυρέα· Πτολεµ. 3.16 §1 και Scholia ad §16. Πρβλ. 3.16 §11. Κατά άλλη 

άποψη ο Προφήτης Ηλίας ήταν το ∆ιοσκούριο, το όνοµα του οποίου σηµαίνει ιερό των ∆ιοσκούρων, 

ωστόσο είναι πιθανότερο να ταυτίζεται µε το ιερό που έχει εντοπισθεί ανατολικότερα, στη θέση Χαβανάκι, 

ελέγχοντας τον πεδινό δρόµο προς το Λιόντι και την Αρκαδία. 
2Miller, Nemea. 52-53· Alcock, "Polis of Phlious", 428.  
3Φαράκλας, Φλειασία. 8, 9-10. 
4Alcock, "Polis of Phlius", 458-460. Ο Blegen ("Excavation at Phlius", Art and Archaeology 19 (1925) 23-

33) είχε αναφέρει επίσης ταφές νοτιοανατολικά της πηγής Περιβόλι.    
5Alcock, "Polis of Phlious", 458.  
6Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.24 (C.382): 

«	&��BA�C$�+��$���0����U�C���0�	$���Y%������T!

����	���*� ���.=��?��U�������0��	���X���,�����

�����,��	���.=������ +������0�����W����	&��X���
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 Είναι πιθανόν διάφορες κώµες να συναποτελούσαν το Φλιούντα. Στο Παλαιόκα-

στρο Κούτσι εντοπίστηκε οικισµός της αρχαϊκής εποχής, ως κώµη των Φλειασίων, µε 

οχύρωση τουλάχιστον στην ακρόπολη.1 (Χάρτης 11). Πρέπει να αποτελούσε µεθοριακό 

φρούριο, για τον έλεγχο του δρόµου προς την ανατολική Σικυωνία και τον Προφήτη 

Ηλία (αρχ. Αραιθυρέα;). Στις Κελεές βρέθηκε πιθανός οικισµός της αρχαϊκής εποχής, 

εξαρτώµενος από το Φλιούντα και σε απόσταση 5 σταδίων από αυτόν.2 (Χάρτης 11).  

 Στη θέση Πανάγου Όχτος, στη δυτική Φλειασία, επισηµάνθηκαν τα κατάλοιπα αρ-

χαίας κώµης, η οποία χρονολογείται από την αρχαϊκή εποχή, ευρισκόµενη σε καίριο ση-

µείο του οδικού πλέγµατος της περιοχής.3 Στη θέση Νεροµάνα σώζεται πύργος πολυγω-

νικής τοιχοδοµίας, πιθανόν της αρχαϊκής εποχής.4 Ένας µεθοριακός πύργος βρίσκεται 

επίσης στο στενό πέρασµα της κοιλάδας του ανατολικού κλάδου του Ασωπού, που ελέγ-

χει τη διάβαση προς την Αργολίδα.5 Η χρονολόγηση αυτών των πύργων δεν έχει ακόµα 

προσδιοριστεί µε ακρίβεια. 

 

 

Ιερά και χώροι λατρείας στη Φλειασία  

 Στην κορυφή και στις πλαγιές της ακρόπολης του Φλιούντα εντοπίστηκαν δύο ανα-

θηµατικοί αποθέτες που πρέπει να αντιστοιχούσαν σε λατρείες της πόλης.6 Ο αποθέτης 

που βρέθηκε στη νότια πλευρά της ράχης ίσως υποδηλώνει την ύπαρξη ενός σηµαντικού 

ιερού που λειτούργησε από τις αρχές του 7ου αι. π.Χ. έως τον 5ο αι. π.Χ. Στην ακρόπολη 

των Φλιασίων υπήρχε άλσος από κυπαρίσσια και ιερό αφιερωµένο στη θεότητα που οι 
                                                                                                                                                                             
����». Σύµφωνα µε την παράδοση ο Ασωπός ήταν γιος της τοπικής ηρωϊδας "Κηλούσης" και του 

Ποσειδώνα 
1Φαράκλας, Φλειασία. 8, 10-11. 
2Φαράκλας, Φλειασία. 8, 11 και Επίµ. 1-2. 
3Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 272. 
4Φαράκλας, Φλειασία. 8, 11 και Επίµ. 2. Πιθανόν πρόκειται για τα λείψανα κτηρίου που αναφέρει ο Russel 

("Topography of Phlius", 41) και έχει διαστάσεις 6.40x7.30µ. 
5Φαράκλας, Φλειασία. 8, 11 και Επίµ. 3. Ο πύργος έχει διαστάσεις 6x6µ. και αποτελείται από 

ασβεστόλιθους σε ηµιπολυγωνική τοιχοδοµία. Λόγω της τοιχοδοµίας του είναι πιθανόν να ανήκει σε 

µεταγενέστερη περίοδο. 
6Biers, "Phlius, 1924", 397-423· Alcock, "Polis of Phlius", 458.  
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αρχαιότεροι Φλιάσιοι ονόµαζαν Γανυµήδα και οι µεταγενέστεροι Ήβη.1 Ωστόσο δεν 

έχουν εντοπιστεί τα λείψανα του αναφερόµενου Ηβαίου. Επίσης τελούνταν οι Κισσοτό-

µοι, µία ετήσια εύθυµη εορτή, στην οποία µετείχαν και οι δούλοι µε σχετική ασυδοσία.2 

                                                           
1Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.13.3-

4:�«'''�<��	��)
�����	G�4�������*������������

�������R���������7��?���)�+	�	������������8.�	

���BA�%�?�������	��	?�7��?���7��A��*� ���	�	���4

�������}����-B�����7�BA�c�	�����lMT$��L���!����

��.��������lS�$������-�$������-��	�����	G�t����!�

����?��.=�0#��B������������� �a�4!�������7�� ����	,

��%�,��������������W%���<��>�.SB���0�����l=�B�

����%�B��)���1����M����0�����b�����b���'�.��

&���BA����lM������	���c���������$�0���	��4&����

	���lM����>�?����,����b����B0��7���1B���<=�$��	

������lMT$�'�'''�<=)�����BA��y	�����*����-	�

�4��!���������"BA������y	����	������4����:�B����Hg

������E�4.�^	��BA��c	�������������7�������	����

"	�1����)��J�������	&��)��lM������	����#���	��

���*���	��n���?��R)������ �����������%��»· 

Παπαχατζής, Κορινθιακά. 117-118, υποσ. 2-3. Το παλαιότερο όνοµα της Ήβης αναφέρει ο Στράβων 

(Γεωγραφικά, viii.6.24 (C.382): 

«	��O	���B.���Z���8�	������X���,���	?�	&��K����7�

���\�����8���B.�c	�	���lMT$�»�� Η Ήβη ήταν κόρη του ∆ιός και της 

Ήρας και υπηρετούσε όλα τα µέλη της θεϊκής οικογένειας, κυρίως ως οινοχόος του ∆ιός πριν από το 

Γανυµήδη (ιδιότητα γνωστή από τον Όµηρο). Βωµοί και ιερά της είναι σπάνια, αλλά τιµούνταν συνήθως 

κοντά στον Ηρακλή, καθώς ήταν σύζυγός του. Η λατρεία όµως στο Φλιούντα ήταν σηµαντικότερη, γιατί 

αρχικά συνδεόταν µε τη ∆ία ή τη ∆ιώνη, την πάρεδρο του ∆ιός. Σε αυτή έβρισκαν ασυλία οι ικέτες και οι 

απελεύθεροι δούλοι, αφιερώνοντας τα δεσµά τους στα δένδρα του άλσους. 
2Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.13.3-4: 

«'''N��
�BA�4���������	G�%�:�	�H	I�����R����

�	����������0)��	���	?����	�3��7�0	�����	�.�B�B+

�����)
��B��RB�������	�8%��7��	�H��������%0�	

���BA��7�B���,	���	
���0B�����?��	
����	:�R����

�B0�B���*��	�%0����'�<=)�	���BA�����9��	-��4����

���0	�������������8������C����	�����»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 117-

118, υποσ. 2-3. Η γραφή των περισσότερων κωδίκων���������������� διορθώθηκε από 
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Το όνοµα της γιορτής οφείλεται στα κλαδιά του κισσού που έκοβαν από πριν για τα στε-

φάνια τους, ενώ ίσως την ηµέρα αυτή ανοίγονταν και τα πιθάρια µε το νέο φλιάσιο οίνο. 

Πίσω από την αγορά του Φλιούντα αναφέρεται πως υπήρχε οίκηµα, που από τους Φλια-

σίους θεωρούνταν ως µαντικό και στο οποίο άρχισε να προλέγει το µέλλον ο 

Αµφιάραος.1 

 Στη θέση Κελεές - Παλαιόµυλος υπήρχε ιερό της αρχαϊκής εποχής και βόρεια της 

θέσης βρέθηκαν λείψανα ενός µικρού δωρικού ναού που πιθανότατα συνδέεται µε τα µυ-

στήρια της ∆ήµητρας, που τα έφερε στην περιοχή ο Ελευσίνιος ∆υσαύλης (Χάρτης 11). 

Ο τάφος του, όπως και αυτός του Άραντα, βρισκόταν στην περιοχή, ενώ από εκεί διακρί-

νονταν και τα σήµατα των τάφων των παιδιών του Άραντα που βρίσκονταν πάνω στο 

λόφο, όπου είχε χτιστεί η Αραντία.2 Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι είναι πιθανόν στη θέση 

                                                                                                                                                                             
τον Spiro��������������� για να προσαρµοσθεί το νόηµα καλύτερα, κατά τη γνωµή του, 

προς τα επόµενα. Η λέξη όµως����
�����που ακολουθεί φαίνεται πως επιβάλλει και εδώ τη 

γραφή�������� (δούλους ή υπηρέτες)· Nilsson, Griechiesche Feste. 39-40. 
1Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.13.7: 

«<S���%���BA�	&��*)��O����	����b����L�����������

�>�?�4����������	����'�.���	�8	���.=�4�!������

�%j������	����H�	����	�	�����$%�������g

	�H��%���	�	����,	����2���7�4��!�����4������m�#

�	�.�	0��BA�F��.=�4�!������	:����������)��PB�

+	$��	�������"��!�	��'�C���	?�����h�$���*�?�	�H	

�����)�0�����	���	?���!�	��mB$� �����'�''»· 

Παπαχατζής, Κορινθιακά. 119-120, υποσ. 5. Ο Αµφιάραος, φηµισµένος αργείος ήρωας και µάντις είχε 

αναγκάσει τον ξάδελφό του, βασιλιά του Άργους Άδραστο, να καταφύγει στη Σικυώνα, όπου έγινε 

βασιλιάς µετά το θάνατο του εκεί βασιλιά Πολύβου και όπου τιµώνταν µε λατρεία ως ήρωας µέχρι την 

εποχή του Κλεισθένη. Αργότερα επανήλθε στο Άργος, συµφιλιώθηκε µε τον Αµφιάραο, δίνοντάς του 

γυναίκα την αδελφή του Εριφύλη, η οποία τον υποχρέωσε να µετάσχει στην εκστρατεία των επτά επί 

Θήβας, από όπου δεν επέστρεψε. 
2Φαράκλας, Φλειασία. 8, 11 και Επίµ. 1-2· Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.12.4: 

«�?�BA���&���	�8�<=���g

	�����	������ ����C����1�����%��B������K���H�

$��R�B��������������	�%!4%����

�0)�����» και ii.14.2. 
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Προφήτης Ηλίας (αρχ. Αραιθυρέα;) να υπήρχε ιερό, πιθανόν της αρχαϊκής εποχής.1 Στη 

θέση Χαβανάκι (αρχ. ∆ιοσκούριον;) υπήρχε ιερό της αρχαϊκής εποχής.2 (Χάρτης 11).Το 

κτήριο βρέθηκε νότια του παλιού δρόµου που οδηγούσε από τη Νεµέα στο Λιόντι και 

πρόκειται πιθανόν για ναό. Στη θέση Άγιος Νικόλαος (αρχ. Ηραίον;) υπήρχε ιερό, πιθα-

νόν της αρχαϊκής εποχής, εκτός των τειχών.3 (Χάρτης 11). Ένα ιερό της Αρτέµιδας στη 

θέση Κλήµα θεωρείται ότι επίσης ανήκε στη Φλειασία.4 

 Από την παρουσίαση των θέσεων, όπου ίσως υπήρχαν ιερά κατά τους αρχαϊκούς 

χρόνους, προκύπτει ότι εκτός από το Φλιούντα υπήρχαν και άλλες σηµαντικές θέσεις της 

Φλειασίας, των οποίων η ταύτιση µε σύγχρονες θέσεις θεωρείται απλά πιθανή. Όπως, για 

παράδειγµα το ∆ιοσκούριο και το Ηραίον που δεν έχουν ακόµα εντοπιστεί µε βεβαιό-

τητα, όπως συµβαίνει επίσης µε την Αραντία ή Αραιθυρέα. Η ύπαρξη ωστόσο ιερών σε 

αυτές τις περιοχές δεν προσδιορίζει την επακριβή έναρξη χρήσης των θέσεων, ούτε τη 

διάρκεια ζωής τους.    

 

 

Το οδικό πλέγµα στη Φλειασία  

 Η µελέτη του οδικού πλέγµατος της Φλειασίας αποδίδει στοιχεία για την επικοινω-

νία της περιοχής µε τις περισσότερες όµορες επικράτειές της. Ωστόσο δεν µπορεί να 

προσδιοριστεί µε βεβαιότητα η έναρξη χρήσης των οδών, τόσο των απλών περασµάτων, 

όσο και των αµαξήλατων οδών. Προκειµένου όµως να δοθεί η δυνατότητα επαφής της 

Φλειασίας µε τις υπόλοιπες περιοχές, παρουσιάζονται οι οδοί που έχουν εντοπιστεί κατά 

τη διάρκεια επιφανειακών ερευνών. 

 Η επικοινωνία της Φλειασίας µε τη Σικυωνία πρέπει να διασφαλιζόταν µε δύο οδικά 

πλέγµατα. Μία οδός κατερχόταν από τη Στιµάγκα, ακολουθώντας τη ράχη της Θυαµίας 

(Ευαγγελίστριας), περνούσε δυτικά από το Κούτσι και έφθανε στο Φλιούντα από τα βο-

ρειονατολικά. Μία άλλη οδός περνούσε δυτικά από τον Ασωπό και έφθανε στο βορειοα-

                                                           
1Φαράκλας, Φλειασία. 8, 11. 
2Φαράκλας, Φλειασία. 8, 11 και Επίµ. 4. 
3Ξενοφ. Ελλ., vii.2.12· Φαράκλας, Φλειασία. 8. 
4Πίκουλας, Οδικό δίκτυο.  
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νατολικό άκρο της πεδιάδας της Φλειασίας και από εκεί στο Φλιούντα, µε κατεύθυνση 

Ν/ΝΑ.1 Ένα παρακλάδι αυτής κατευθυνόταν λίγο νότια από την Τιτάνη και προχωρούσε 

επίσης προς Ν/ΝΑ, παράλληλα µε το άλλο σκέλος, ώσπου συναντούσε τον επόµενο 

δρόµο στα δυτικά του Φλιούντα. 

 Στη δυτική Φλειασία εντοπίστηκαν τα χνάρια παράλληλων αµαξήλατων οδών µε κα-

τεύθυνση προς την Αρκαδία, η χάραξη των οποίων δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρί-

βεια, αλλά είναι πιθανόν να δίνει στοιχεία για την παλαιότερη επικοινωνία των περιοχών. 

Η χάραξη µίας αµαξήλατης οδού στην κοινότητα του Γαλατά του οικισµού Πλατάνι πρέ-

πει να αποτελούσε τον κύριο οδικό άξονα, καθώς παρέχει τη δυνατότητα για απρόσκοπτη 

ταυτόχρονη αµφίδροµη κίνηση και τη διασταύρωση των αµαξών σε πολλές θέσεις.2 Τα 

ίχνη µίας δεύτερης αµαξήλατας οδού µε εντατική χρήση για µεγάλο διάστηµα εντοπίστη-

καν στην κοινότητα Αγίου Νικολάου του οικισµού Πλατάνι.3 Η ερµηνεία της διάνοιξης 

δύο οδών στην ίδια περιοχή πιθανόν να έγκειται στη δυνατότητα επιλογής, εάν δεν πρό-

κειται για διάφορες χρονολογικά διανοίξεις. Τα ίχνη τρίτης αµαξήλατης οδού εντοπίστη-

καν στην κοινότητα Αγίου Νικολάου του οικισµού Πλατάνι και παρείχε µία εναλλακτική 

διαδροµή από τη δυτική Φλειασία προς την Αρκαδία.4 Τα ίχνη τέταρτης αµαξήλατης 

οδού εντοπίστηκαν επίσης στην κοινότητα Αγίου Νικολάου του οικισµού Πλατάνι.5 Στην 

κοινότητα Σκοτεινής εντοπίστηκαν αρµατροχιές που εξασφάλιζαν την απευθείας επικοι-

νωνία της δυτικής Φλειασίας µε την Αλέα.6 Τέλος, µία οδός περνούσε ανάµεσα στη Σκο-

τεινή και το Ψάρι και οδηγούσε στο Φλιούντα από τα δυτικά. Στη συνέχεια κατευθυνό-

                                                           
1Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.12.3: 

«�������X���,����BA�����"	���UB?����	����"%�1

�����»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 114-117, υποσ. 6. 
2Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 74-77, εικ. 22-23, 24, 25-26, 27, 125. Θουκ. v.58-59, 3· Ξεν. Ελληνικά, iv.2.13: 

«���	�H	���7�o���B�������������B����)�!	������

���$4�	�������t��	��0����#G������P���	���*�E�J

4�����»· Πολ. IV 68 [Ευριπίδας], IV 68, 6-69, 1 [Φίλιππος Ε']· Gell, Itinerary. M 168/9 

(Αδιευκρίνιστη διαδροµή). 
3Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 78-79, εικ. 28-30, 125.  
4Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 80-83, εικ. 31, 125.  
5Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 84-85, εικ. 32-33.  
6Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 86-87. 
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ταν νότια της πόλης, συνέχιζε µέσα από το Τρικάρανο και οδηγούσε προς τη Νεµέα και 

την Κλεωναία. Μέσω αυτής της οδού η Φλειασία επικοινωνούσε περαιτέρω µε την αρ-

χαία Κόρινθο και το Άργος. 

 Μία οδός ερχόταν µέσα από τη στενή πεδιάδα του Λεοντίου, ανάµεσα στην Κη-

λώσσα και το λόφο του Προφήτη Ηλία, κατόπιν στρεφόταν στα Α/ΒΑ, στους πρόποδες 

της Κηλώσσας, και οδηγούσε στο Φλιούντα. Μία άλλη ορεινή οδός κατευθυνόταν από το 

Λεόντιο προς τα νότια της Κηλώσσας, στη συνέχεια κατερχόταν στον κάµπο και κατέ-

ληγε στο Φλιούντα από νότια. 

  Τµήµατα της οδού Φλιούς - Μυκήνες - Άργος, που αποτελούσε τον πιο σηµαντικό 

και εύκολο δρόµο από βορρά προς νότο, σώζονται στην κοινότητα Νεµέας και Φιχτίου, 

αλλά δεν βρέθηκαν ίχνη αρµατροχιών, καθώς πρέπει να ήταν χωµάτινος.1 Κατά τον Πί-

κουλα η οδός Φλιούντα - Μυκηνών ήταν πιθανόν µία ευρύχωρη ατραπός για ευζώνους 

και υποζύγια, σύντοµη εναλλακτική λύση για όποιον εγκατέλειπε τους αµαξήλατους άξο-

νες. Η αµαξήλατη επικοινωνία του Φλιούντα µε τη Αργολίδα εξασφαλιζόταν µε την 

εκτροπή στην ���������	
���, διαµέσου Νεµέας.2 Μία άλλη οδός ερχόταν από την Αρ-

γολίδα, περνούσε µέσα από τη στενή κοιλάδα του άνω ρου του ανατολικού κλάδου του 

                                                           
1Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 64-67, εικ. 20, 21, 112. Η αρχή του βρίσκεται πιθανότατα στην Κηλούσα: Ξεν. 

Ελλ. iv.7,7: 

«���BA�	�H	���T����������	�� �����4��H�����	����

��	�1�����
�C$��8������T���1����%H�	�»· Θουκ. v.58-

59.3: «e�%����9	0����'''»·�Ross, Reisen. 26-27· Rangabé, Souvenirs. 137· 

Frazer, Pausanias. III. 76· Meyer, "Phleious", 273· Pritchett, Ancient Greek Topography. II. 97· HCT. IV. 

81/2· Αντωνακάτου, Αργολίδος Περιήγησις. 17· Wright - Cherry - Davis - Μαντζουράνη, "Κοιλάδα 

Νεµέας, 1984-1985", 86-87· Wright et al., "Nemea Valey", 585-586· Gell, Itirenary. 171-172 (από 

Βελιναδοπόταµο;).  
2Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.15.2: 

«.���C���,��B0��P�������<=�)���UB���BH������A��

*�B�!�����"�+�����������	������	��������B������	

�8�������0������$	�8���	�����A�������"	����g

��� ��	��L�,���L -�����B0���	���^������	$B���	�

��». Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 283-285· Meyer, "Phleiοus", 273. 
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Ασωπού. Κοντά στο βουνό Στρογγυλό ενωνόταν µε µία ορεινή οδό, που ερχόταν επίσης 

από την Αργολίδα, αλλά από δυτικότερα. 

 Από τη νότια Φλειασία υπάρχει τριπλή δυνατότητα πρόσβασης στην Αργολίδα µε 

ατραπούς κατάλληλους µόνον για υποζύγια και ευζώνους. Η εξαιρετική σηµασία τους και 

η πιθανότητα να µη διασώθηκαν κατάλοιπα αµαξήλατης οδού οδήγησαν στην άποψη ότι 

πρόκειται για κύριους αµαξητούς άξονες. Το πρώτο πέρασµα ήταν σύντοµο και οµαλό 

και κατέληγε στο Ληµικό, για όποιον εγκατέλειπε τον αµαξήλατο άξονα από τον Φλιού-

ντα για το Άργος. Ο Πίκουλας το ταυτίζει µε την�#� ����$�"��� του 

Θουκυδίδη.1 Το δεύτερο σύντοµο και οµαλό πέρασµα του Μαλανδρενίου υπήρχε 

ανάµεσα στις νοτιοανατολικές υπώρειες του Μεγαλοβουνίου και του Στρογγυλού.2 

Αποτελούσε την κύρια νότια είσοδο της Φλειασίας και ταυτίζεται µε τις 

����������%����&'���� του Ξενοφώντα.3 Ακολουθώντας το 

Βελανιδοπόταµο, ήταν η οµαλότερη κάθοδος στην κοιλάδα του Ινάχου για τη συνάντηση 

µε τον αµαξήλατο άξονα Άργους-Λυρκείας-Ορνεών. Το τρίτο πέρασµα από το Γυµνό 

αποτελούσε µία σύντοµη, αλλά δύσκολη και ανηφορική οδό, που κατέλειγε είτε 

ανατολικά των Ορνεών, είτε βόρεια από το Μαλαντρένι. Η οδός ταυτίστηκε µε την 

(�����)����*� του Θουκυδίδη.4 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1Θουκ. v.58.4. 
2Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 68-69· Meyer, "Nemea", 2315· Meyer, "Phleious", 273. 47· HCT. IV. 81/2. 
3Ξεν. Ελλ. iv.7.7· Geisau, "Kelossa", 150· Pritchett, Ancient Greek Topography. II. 98-99, υποσ. 20. 

Λανθασµένα ο Andrewes την αποδίδει στο πέρασµα του Λεοντίου - Γυµνού. HCT. IV. 81. 
4Θουκ. v.58.4. Πίκουλας, Οδικό δίκτυο. 70-73, εικ. 119· Meyer, �Orneai�, 1123· HCT. IV. 81-82· Hope 

Simpson - Dickinson, Gazetteer.  45: A 11· Pritchett, Ancient Greek Topography. III. 27-31. 
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ΣΙΚΥΩΝΙΑ 

 

Ιστορικά δεδοµένα της Σικυωνίας  

 Η Σικυωνία κατά τη διάρκεια των µυκηναϊκών χρόνων χωριζόταν σε δύο ή τρία βα-

σίλεια και ήταν υποτελής στις Μυκήνες. Το ένα βασίλειο της προ-δωρικής Σικυωνίας 

είχε έδρα τη Σικυώνα και βασιλιά τον Άδραστο, που ανήκε στους Αθαµανίδες της Αργο-

λίδας. Το άλλο βασίλειο είχε έδρα την Έφυρα και βασιλείς τους Σισυφίδες.1 Ένα τµήµα 

των «∆ωριέων» του Άργους µε αρχηγό το γιο του Τήµενου Φάλκη κατέλαβε νύκτα τη 

Σικυώνα, όταν βασίλευε ο Λακεστάδης (πιθανόν στα µέσα του 11ου αι. π.Χ.), προσαρ-

τώντας την πόλη στην Αργολίδα.2 Το δωρικό στοιχείο που εισχώρησε αποτελούνταν από 

τρεις φυλές, τους Υλλείς, ∆υµάνες και Πάµφυλους, ενώ το τέταρτο µη-δωρικό στοιχείο 

ήταν οι Αιγιαλείς (οι παράλιοι).3 Οι τελευταίοι αποκαλούνταν κορυνηφόροι και κατωνα-

κοφόροι, αποτελώντας µία ενδιάµεση τάξη µεταξύ ελευθέρων και δούλων. Τα ονόµατα 

δηλώνουν ότι το ένα από αυτά αφορούσε σε µία τάξη ελαφρά οπλισµένων ακολούθων σε 

καιρό πολέµου και το άλλο µία τάξη γεωργών.4 

                                                           
1Φαράκλας, Σικυωνία. 18. 
2Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.6.7: 

«�/����H	���BA�F��	�H	���o����	!B$�'�Z!��$��BA

�U��$�0������	���Tj���H�	��X���,����3��B���

8������?���A��;	���M������B$�������"	?������$�

����"BA��������?��BA��� ��	&��*� &�»·�ό.π., ii. 7.1: 

«C���B���1���A������+�����)�)�������*�?�	�H	��

�������1���	&��.=�)����»·�Στράβ. Γεωγραφικά, viii.5 (C.389): 

«S"��R	�����B.�h�������	�3���P���	
������%�1���

�	,��	���N�������$�����P��8�	����c���b����<�4

������	�3����	
�	����M������B,���!%�B��\�C����%

����A��.=�-	$���X���,����BA�Z!��$��''''». 

Φαράκλας, Σικυωνία. 21. 
3Wade-Gery, "The Dorians", 536. 
4Πολυδ. iii.83 και vii.68· Θεόποµπ., απόσπ. 12· Αθήν. vi.271d� 
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 Όταν βασίλευε στο Άργος ο Φείδων, ανασυγκρότησε  την κληρονοµιά του Τήµενου, 

θέτοντας υπό την επιρροή του όλες τις πόλεις της Β∆ Πελοποννήσου που είχαν εποικι-

σθεί από το δωρικό Άργος.1 Ωστόσο η τυραννική διοίκηση του Φείδωνα οδήγησε στην 

υποκίνηση εξέγερσης εναντίον του από µία µακρόβια και λαοφιλή σειρά τυράννων στη 

Σικυώνα, τους Ορθαγορίδες, προκειµένου να παύσει το δωρικό καθεστώς της πόλης.2 Η 

εσωτερική πολιτική που εφάρµοσαν απέβλεπε στην ανύψωση του προ-δωρικού λαϊκού 

στοιχείου σε βάρος της δωρικής αριστοκρατίας.3 

 Η οικογένεια των Ορθαγοριδών προερχόταν από τη φυλή των Αιγιαλέων, η οποία 

διηύθηνε την εξέργεση εναντίον των ∆ωριέων, υποστήριξε την απελευθέρωση της πόλης 

από την αργεία επιρροή και διακυβέρνησε την πόλη για εκατό περίπου έτη.4 Η παλαιό-

τερη επικρατούσα άποψη σχετικά µε το διάστηµα που άσκησαν εξουσία οι Ορθαγορίδες 

τοποθετούσε την αρχή τους από το 660 έως το 556 π.Χ. Σύµφωνα µε άλλη άποψη η δυ-

ναστεία µπορεί να χρονολογηθεί µεταγενέστερα, από το 620/610 π.Χ. έως το 520/510 

π.Χ., µε διάρκεια ζωής περίπου 115 χρόνια.5  

 Η γενεαλογία των Ορθαγοριδών είχε παραδοθεί µε πολλές παραλλαγές ήδη από την 

αρχαιότητα.6 Η ανακάλυψη ωστόσο ενός αποσπάσµατος παπύρου που αναφέρεται σε µία 
                                                           
1Στράβωνος, Γεωγραφικά, viii.3.33 (C.358): 

«'''�Z��B���BA�	?��.=�)�1����B0��	����A��e�	

��*�?��$�0������B��!����B.�>���T�T�$�0����	�3�

���	.��"	����*4.����	-��	���&#���^�$��*�0��T��

	����$�0����B�g

������0�$���P��������0�$�''''». Φαράκλας, Σικυωνία. 22. 

Κατά τους Μεσσηνιακούς Πολέµους, µεταξύ 685 και 668 π.Χ., η Σικυώνα συνεργάστηκε µε τους 

Αργείους. Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, iv.10.6, 11.1-2, 14.1, 15.7. 
2Ure, Tyranny. 179. 
3Φαράκλας, Σικυωνία. 23. 
4Αριστ. Πολιτικά, 1315b· ∆ιόδ. Σικ., viii.24.  
5Parker, "The Dates of the Orthagorids", 165-175. 
6Skalet, Ancient Sicyon. 67, υποσ. 2(248): Ηροδ. vi.126 (Ανδρέας, Μύρων, Αριστώνυµος, Κλεισθένης)· 

Αριστοτ. Πολιτικά, 1315β  και 1316α (Ορθαγόρας, ...., Μύρων, Κλεισθένης)· Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, 

ii.8.1 (Μύρων, Αριστώνυµος, Κλεισθένης)· Πλουτ. Περί των υπό του θείου βραδέως τιµωρουµένων, 7 

(Ορθαγόρας, Μύρων, Κλεισθένης)· Νικολάου ∆αµασκηνού, απόσπ. 61 (Μύρων - 7 έτη, Ισόδηµος - 1 έτος, 

Κλεισθένης - 31 έτη). 
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αρχαία ιστορία της Σικυώνας οδήγησε στην αναθεώρηση των διαφόρων απόψεων για τον 

ιδρυτή της δυναστείας.1 Σύµφωνα µε αυτό ο Ορθαγόρας, γιος του Ανδρέα, ήταν ο πρώ-

τος τύραννος, καταγόµενος από πατέρα κρεοπώλη ή µάγειρα, ενώ και ο ίδιος ανετράφη 

ως κρεοπώλης.2 Όταν η Σικυώνα πολέµησε επιτυχώς εναντίον της Πελλήνης και της Αι-

γείρας, αναδείχθηκε στη µάχη ως ήρωας ο Ορθαγόρας.3 Οι συµπολίτες του παραχώρησαν 

το αξίωµα του πολέµαρχου, αν και ήταν ταπεινής και µη δωρικής καταγωγής.4 Εποµένως 

ήδη οι προ-∆ωριείς περίοικοι είχαν εξισωθεί πολιτικά µε τους ∆ωριείς και η τέταρτη 

φυλή των Αιγιαλέων, αποτελούµενη από προ-∆ωριείς, πρέπει να συγκροτήθηκε, όταν 

δόθηκαν πολιτικά δικαιώµατα στους περίοικους. Το γεγονός ότι αναφέρεται το αξίωµα 

του πολέµαρχου σηµαίνει ότι είχε προηγηθεί η κατάλυση της βασιλείας. Ο Ορθαγόρας 

εκµεταλλεύτηκε την αίγλη του εθνικού ήρωα και την υλική δύναµη που απέκτησε ως 

πολέµαρχος για να καταλάβει την αρχή και να επιβάλει προσωπική εξουσία. 

 ∆ιάδοχοί του ήταν οι Μύρων Ι, Αριστώνυµος, Μύρων ΙΙ, Ισόδηµος, Κλεισθένης και 

Αισχύνης. Ο Μύρων Ι, αδελφός του Ορθαγόρα, νίκησε σε αρµατοδροµία στην Ολυµπία 

κατά την 33η Ολυµπιάδα (648 π.Χ.) και αφιέρωσε δύο ορειχάλκινους Θαλάµους, σε έναν 

από τους οποίους υπήρχε επιγραφή που ανέφερε ότι ήταν ανάθηµα του Μύρωνα και του 

λαού της Σικυώνας.5 ∆εν είναι ωστόσο γνωστό αν είχε ήδη διαδεχτεί τον αδελφό του 

στην εξουσία ή αν αυτό συνέβη µετά τη νίκη του στην αρµατοδροµία. Για τον Αριστώ-

νυµο παραδίδεται ότι ήταν γιός του Μύρωνα Ι και πατέρας του Κλεισθένη, αλλά δεν είναι 

γνωστό αν κατέλαβε την εξουσία.6 Για τον Ισόδηµο αναφέρεται ότι ήταν αδελφός του 

Μύρωνα ΙΙ και του Κλεισθένη.7 Ο Μύρων ΙΙ κυβέρνησε για επτά έτη και φονεύθηκε από 
                                                           
1Grenfell - Hunt, Oxyrhynchus Papyri, ΧΙ, αρ. 1365. 
2Λιβανίου, Λόγοι κατά Σευήρου (Orat. e. Severum), iii.251: ο Ορθαγόρας ήταν µάγειρας· ∆ιοδ. Σικ., Exc. 

Vat., viii.24: ο Ανδρέας ήταν µάγειρας.  
3Για την Πελλήνη: Αιλιανού Ποικίλ. Ιστορ., vi.1. Grenfell - Hunt, Oxyrhynchus Papyri, XI, αρ. 1365. Για 

την Αιγείρα: Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, vii.26.2· Στέφ. Βυζ., λ. =h)����' 
4Φαράκλας, Σικυωνία. 22-23. 
5Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, vi.19.2. Είναι πιθανόν οι θάλαµοι να βρίσκονταν σε ένα κτήριο παλαιότερο, 

αλλά στην ίδια θέση µε τα θεµέλια του κτηρίου, που έχει ταυτιστεί µε το Θησαυρό των Σικυωνίων, 

χρονολογείται στο α' µισό του 5ου αι. π.Χ. και βρίσκεται βόρεια της ιεράς άλτης στην Ολυµπία.  
6Ηροδ. vi.126· Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.8.1. 
7Νικολ. ∆αµασκ., απόσπ. 61. 
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τον αδελφό του Ισόδηµο, ο οποίος εκδιώχθηκε µαζί µε τον Κλεισθένη. Ο τελευταίος 

εκτόπισε τον αδελφό του και κυβέρνησε για τριάντα ένα έτη. Ο Κλεισθένης πολέµησε 

στον Πρώτο Ιερό Πόλεµο το ±590 π.Χ. ως αρχηγός των Αµφικτυόνων. Μετά την επιτυχή 

έκβαση του πολέµου υπέρ των ∆ελφών, καταστράφηκε η αντίπαλη πόλη Κρίσα και οι 

κάτοικοι σφαγιάστηκαν. Ο Κλεισθένης αποκόµισε το 1/3 της λείας και απέκτησε επιρροή 

στους ∆ελφούς, όπου έκτισε ένα κυκλικό οικοδόµηµα, γνωστό ως Θόλο.1 Πρόκειται για 

πώρινο περίπτερο δωρικό οικοδόµηµα που χρονολογείται το ±580 π.Χ. Επίσης αναδιορ-

γάνωσε τους Πυθικούς αγώνες, οι οποίοι διεξάγονταν έκτοτε κάθε τέσσερα έτη.2 Ο Κλει-

σθένης υπήρξε ο κύριος οργανωτής του θεσµού, εισάγοντας τους γυµνικούς αγώνες και 

αρµατοδροµίες προς τιµή του Απόλλωνος, κατά το πρότυπο των αγώνων στην Ολυµπία.3 

Κατά τον πρώτο εορτασµό των αναµορφωµένων ∆ελφικών Πυθίων το ±582 π.Χ., ο 

Κλεισθένης νίκησε σε αρµατοδροµία.4 Από τα λάφυρα του πολέµου εναντίον της Κρίσας 

αφιέρωσε στη Σικυώνα µία στοά και εισήγαγε Πυθικούς αγώνες, κατά το πρότυπο των 

∆ελφών, προς τιµήν του Απόλλωνος.5  

 Προς το τέλος της διακυβέρνησής του ο Κλεισθένης ολοκλήρωσε στους ∆ελφούς 

την κατασκευή ενός πώρινου οικοδοµήµατος, γνωστού ως Μονόπτερου (πρό του 565 

π.Χ.).6 Τα λείψανα του κτηρίου διατηρούνται κάτω από το Θησαυρό των Σικυωνίων, δί-

πλα στα θεµέλια της Θόλου. Οι διαστάσεις του είναι 5.47x4.18µ. και δεν φέρει σηκό, 

παρά µόνο κιονοστοιχία πτερών (14 κίονες). Εντοπίστηκαν δώδεκα γλυπτές µετόπες αρ-

χαϊκού ρυθµού από τις αρχικά δεκαοχτώ κατασκευασµένες από ωχρό πωρόλιθο, καθεµία 

µε διαστάσεις 0.95x0.90µ. Τα θέµατα των διατηρηµένων µετοπών είναι: ο Ορφεύς και ο 

Λυγκεύς στην Αργώ, οι ∆ιόσκουροι Κάστωρ και Πολυδεύκης, ο Φρίξος µε τον Κριό, το 

                                                           
1De la Coste-Messalière, Delphes. 50-54· Καρούζος, ∆ελφοί. 45· Parker, �Foreign and Domestic Policy�. 

414, υποσ. 63.  
2Φαράκλας, Σικυωνία. 23. 
3Bury, Nemean Odes. Παράρτηµα D, 249· Skalet, Ancient Sicyon. 69-70. 
4Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, x.7.6. 
5Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.9.6· Πινδ. Νέµ., ix.2 και Σχόλ. Πινδ. Νεµ. ix.20.25· x.49.76. 
6Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, x.11.1· Πλουτ. Συµπ. Προβ., v.2.675b· Homolle, Fouilles des Delphes. 36-38· 

Καρούζος, ∆ελφοί. 46· Bommelear Delphes. 120-123· Parker, �Foreign and Domestic Policy�. 414-416, 

419-420· Lolos. Sikyonia. 50-51. 



 109

κυνήγι του Καλυδωνίου Κάπρου και η Ευρώπη πάνω στον ταύρο. Παρατηρείται η παντε-

λής απουσία οµηρικών θεµάτων, η κυριαρχία του µύθου των Αργοναυτών και η επιθυµία 

να τονιστεί η ναυτική υπεροχή, καθώς οι ∆ιόσκουροι, ως προστάτες των θαλασσοπόρων, 

συνδέονταν µε το µύθο των Αργοναυτών.  

 Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από τον Κλεισθένη οι τέχνες γνώρισαν ιδιαί-

τερη ανάπτυξη στη Σικυώνα. Οι κρήτες ∆ίποινος και Σκύλλης προσκλήθηκαν το ±580 

π.Χ. στην πόλη, προκειµένου να κατασκευάσουν τα αγάλµατα της Αθηνάς, του Ηρακλή, 

του Απόλλωνος και της Αρτέµιδος.1 Στο α' µισό του 6ου αι. π.Χ. ιδρύθηκε από τον Αρι-

στοκλή µία σηµαντική σχολή γλυπτικής.2   

 Εξαιτίας της αντίθεσης του Κλεισθένη προς τους ∆ωριείς, διεξήγαγε πόλεµο ενα-

ντίον του Άργους, το οποίο για µεγάλο χρονικό διάστηµα ασκούσε έλεγχο στη Σικυώνα.3 

Από τα αναφερόµενα από τον Ηρόδοτο προκύπτει ότι ο Κλεισθένης διέλυσε την υπάρ-

χουσα συµµαχία µεταξύ των δύο πόλεων και κατέστησε την πόλη του ανεξάρτητη. Προ-

χώρησε δε στις ακόλουθες µεταρρυθµίσεις: α. εξάλειψε τη λατρεία του µυθικού βασιλιά 

Αδράστου, β. κατάργησε τις οµηρικές αφηγήσεις και γ. άλλαξε τα ονοµάτα των φυλών.4 
                                                           
1Πλινίου Ν.Η., xxxvi. 9-10. 
2Sklalet, Ancient Sicyon. 110-111, υποσ. 11. 
3Ηροδ. v.67: 

«'''�C����%0�$��)
��.=�)������������-����'''». 

Πρβλ. Busolt, Geschihte. 664, υποσ. 2. 
4Ηροδ. v.67-68: 

«'''�C����%0�$��'''�	�8	���A����_�B�3������

������X���,���*)�����%���	,���S�$�������0���
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������$	���4��
��BA�	
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 Oι Αργείοι τιµούσαν το βασιλιά των Αιγιαλέων Άδραστο, λόγω της παλιάς συµµα-

χίας Άργους και Σικυώνας κατά των Θηβών. Στην αγορά της Σικυώνας υπήρχε ηρώο του 

Αδράστου και ο Κλεισθένης, προκειµένου να απαλλαγεί από την λατρεία του, έφερε στη 

Σικυώνα τα οστά του Μελανίππου, εχθρού του Αδράστου, όρισε ένα ιερό γι' αυτόν στο 

πρυτανείο και έθαψε τα οστά του σε αυτό, ως το ασφαλέστερο µέρος. Κατήργησε τις θυ-

σίες και τις εορτές που γίνονταν προς τιµήν του Αδράστου και τις απέδωσε στο Μελά-

νιππο. Επιπλέον απέδωσε στο ∆ιόνυσο τους τραγικούς χορούς και στο Μελάνιππο τις 

υπόλοιπες ιεροτελεστίες. Με τις µεταρρυθµίσεις που επέφερε η εξουσία του τυράννου 

εδραιώθηκε στο δηµοκρατικό στοιχείο του πληθυσµού, καθώς οι εορτασµοί και οι λα-

τρείες που είχαν καθολικό και λαϊκό χαρακτήρα, αντικατέστησαν όσους τελούνταν για 

την αριστοκρατική λατρεία.1 Οι διαγωνισµοί των ραψωδών απαγορεύτηκαν στη Σι-

κυώνα, γιατί στα Οµηρικά έπη αναφερόταν κυρίως το Άργος και οι Αργείοι. Σύµφωνα µε 

νεότερους µελετητές η απαγόρευση εφαρµόσθηκε στη χαµένη Θηβα?δα και τους Επιγό-

νους, όπου κύριος ήρωας ήταν ο Άδραστος. Ο Κλεισθένης µετονόµασε επίσης τα φύλα: 

τα δωρικά Υλλείς, Παµφύλους και ∆υµάνες σε Υάται, Ονεάται και Χοιρεάται και το µη-

δωρικό των Αιγιαλέων σε Αρχέλαους. Σύµφωνα µε νεότερη έρευνα τα τρία νέα ονόµατα 

των δωρικών φύλων δεν προέρχονταν από τη ρίζα των αντίστοιχων ονοµάτων ζώων, 

αλλά από τις λέξεις που σηµαίνουν προέλευση από τόπο.2 Τα ονόµατα αυτά διατηρήθη-

καν για εξήντα έτη µετά το θάνατο του Κλεισθένη, οπότε αποκαταστάθηκαν τα παλαιά 

ονόµατα και των τεσσάρων φυλών. Είναι πιθανόν ο Κλεισθένης και οι προκάτοχοί του να 

απάλλαξαν τους δουλοπάροικους από την υποτέλεια και τη στρατιωτική υποταγή στα 

                                                                                                                                                                             
�`S��O	�����	�����BA������O	��'�	�H	�����	�1����
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1Skalet, Ancient Sicyon. 71-72. 
2Bicknell, "Racial Policy", 193-201· Parker, "Foreign and Domestic Policy", 404-424. 
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δωρικά φύλα, ενισχύοντας τη µη-δωρική φυλή, που υποστήριζε τους τυράννους, έχοντας 

την επικυριαρχία της πόλης. 

 Από τις γραπτές πηγές παραδίδεται ότι ο Κλεισθένης δεν είχε άρρενα διάδοχο και 

έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο γάµο της κόρης του Αγαρίστης.1 Μετά τη νίκη του στην 

αρµατοδροµία του 576 ή 572 π.Χ. στην Ολυµπία, διακήρυξε ότι όσοι επιθυµούσαν να 

παντρευτούν την κόρη του, έπρεπε να συγκεντρωθούν στη Σικυώνα µέσα σε εξήντα ηµέ-

ρες, όπου θα φιλοξενούνταν στην αυλή του για ένα έτος, οπότε και θα αποφάσιζε για τον 

άνδρα της Αγαρίστης. Ανάµεσά τους διακρίθηκαν ο Φιλα?δης Ιπποκλείδης και ο Αλκµε-

ωνίδης Μεγακλής, προερχόµενοι από την Αθήνα, αλλά τελικά επιλέχθηκε ο τελευταίος, 

καθώς ο Ιπποκλείδης υπερέβη τα όρια της ευπρέπειας επιδεικνύοντας τις χορευτικές του 

ικανότητες. Η µεγάλη προσέλευση µνηστήρων από διάφορα µέρη της Ελλάδας αποδει-

κνύει ότι οι δεσµοί γάµου µε τη Σικυώνα είχαν µεγάλη πολιτική σηµασία. Ο Κλεισθένης 

διατηρούσε επίσης φιλικές σχέσεις µε τους Κυψελίδες της Κορίνθου κατά τη διάρκεια 

του πολέµου εναντίον του Άργους.2 Αναφέρεται δε ότι ο Ισόδηµος έζησε στην αυλή του 

Κορίνθιου τυράννου.3 

 Κατά τη διάρκεια της τυραννίας του Κλεισθένη, οι Κλεωνές έγιναν υποτελείς της 

Σικυώνας, αλλά πριν το θάνατό του τυράννου (το 569 ή 565 π.Χ.) και µε τη βοήθεια του 

Άργους απαλλάχθηκαν από την εξουσία της Σικυώνας.4 Προκειµένου να εορτάσουν την 

απελευθέρωσή τους οι Κλεωνές επανίδρυσαν το 573 π.Χ. µε την υποστήριξη του Άργους 

τα Νέµεα, τα οποία έως τότε τελούνταν προς τιµή του Ηρακλή, ενώ πλέον θεσπίστηκαν 

προς τιµήν του Αδράστου. Είναι πιθανόν να νικήθηκαν την ίδια εποχή από τους κατοί-

κους των Ορνεών, ενώ ο Παυσανίας και ο Πλούταρχος είδαν στους ∆ελφούς ανάθηµα σε 

ανάµνηση του γεγονότος.5 Έχει διατυπωθεί επίσης η άποψη ότι επειδή ανάµεσα στη Σι-

                                                           
1Ηροδ. vi.126-130· Αθήν., vi.273b-c, xii.541b, xiv.628c-d· Αιλιαν. Ποικίλ. Ιστορ., xii.24· ∆ιόδ. Σικ., 

vii.19.   
2Ηροδ. vi.128. 
3Νικολ. ∆αµασκ., απόσπ. 61. 
4Πλουτ. 

�����������
��� ���	�!�"���#$����%$��!%#�$�� 7. 
5Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, x.18.5· Πλουτ. 

������� �%&�'�(��)%%������ ���&���!�	��� 15.  
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κυωνία, τις Ορνεές και τις Κλεωνές βρισκόταν η Φλειασία, ο Κλεισθένης είχε θέσει και 

αυτή τη χώρα υπό τον έλεγχό του.1                                                                                           

 Ο Κλεισθένης πέθανε το 569 ή το 565 π.Χ. και τη διακυβέρνηση της πόλης ανέλαβε 

ο τύραννος Αισχίνης.2 Ωστόσο η Σπάρτη είχε αρχίσει ήδη από το 560 π.Χ. ενέργειες για 

επέµβαση στον Ισθµό, προκειµένου να διωχθούν και να τιµωρηθούν οι τύραννοι. Στα 

πλαίσια αυτής της πολιτικής ο Αισχίνης εκδιώχθηκε µε τη µεσολάβηση της Σπάρτης το 

556 π.Χ., οπότε και εγκαθιδρύθηκε στην πόλη ολιγαρχία, εξασφαλίζοντας τη συµµαχία 

της Σπάρτης. Σύµφωνα µε άλλη άποψη ο Αισχίνης διατήρησε την εξουσία για 60 περίπου 

έτη, από το 569 π.Χ. έως το 509 ή 505 π.Χ.3 

 

 Η Σικυωνία, το δυτικότερο από τα τέσσερα δωρικά κράτη της βορειοανατολικής Πε-

λοποννήσου, αναπτύχθηκε γύρω από τη Σικυώνα.4 Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το υγρό 

στοιχείο που την περιβάλλει, αποτελώντας ταυτόχρονα και οριοθετική γραµµή. Ο ποτα-

µός Νεµέας (σύγχρ. ποτάµι Κουτσοµαδιού) ήταν το σύνορο µεταξύ Σικυωνίας και Κοριν-

θίας.5 Ο Ασωπός (σύγχρ. Αγιωργίτικος) κατεβαίνοντας από τη Φλειασία προς τον Κοριν-

θιακό κόλπο, εκβάλλει µεταξύ Βέλου και Κιάτου, αφήνοντας στα δυτικά τη Σικυώνα.6 
                                                           
1Φαράκλας, Σικυωνία. 23. 
2Ηροδ. vi.126· Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, x.7.7· Πλουτ. Περί της Ηροδότου κακοηθίας, xxi. 
3Parker, "Dates of the Orthagorids", 172-174. 
4Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις,  viii.1.2: 

«X���+������� �	����������	&��.=�)���B��»·�Παυσ. 

Eλλάδος�Περιήγησις, 

ii.7.1:�«K���1���A��X���+�����������1���	&��.=�)���

�»' 
5Στράβ. Γεωγραφικά, viii.6.25: 

«'''�U������B��	���X������������	���C����%��

����	��?��]��0��'''»·�Livy, 33.15.1: «Nemeam - ammis est Corinthium et 

Sikyonium interfluens agrum». 
6Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.5.2: 

«�S�BA�.=��?���r	���R� �	����A�����	&��Z��������

�d�1�BA�B�
�	&��X��������<���>���B�B�������	�

��	�H	I�%!������'''»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 86, υποσ. 2. Σύµφωνα µε 

παραδόσεις ο ποταµός Μαίανδρος κατεβαίνοντας από τις Κελαινές, διά µέσου της Φρυγίας και της Καρίας, 
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Από τον Πολέµωνα είναι γνωστός ο ποταµός Κηφισσός, αφανής όµως στην περιοχή, ενώ 

παραδίδεται και η πηγή Αδράστεια.1 ∆υτικότερα βρίσκονται οι εκβολές του ποταµού 

Ελισσώνα (σύγχρ. ποτάµι Λέχοβας, δυτικά του Κιάτου) και ο ποταµός Σελίανδρος 

(σύγχρ. ποτάµι Λαλιώτη). 

  Τα δυτικά όρια της Σικυωνίας έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση. Ο Παυσανίας 

παραδίδει ότι αφού άφησε τη σικυώνια πεδιάδα συνάντησε τον Ελισσώνα και το Σύθα 

ποταµό και έφτασε στο λιµάνι των Αριστοναυτών, επίνειο των Πελληνέων.2 Από αυτή 

                                                                                                                                                                             
και εκβάλλοντας στη θάλασσα κοντά στη Μίλητο, κατευθύνεται στην Πελοπόννησο και σχηµατίζει τον 

Ασωπό: Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.5.3: 
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1Για τον Κηφισσό ποταµό: Πολέµονος, Απόσπ. 81, Preller=Σχόλια εις Ευριπ., Μήδ. 827: 
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· Στράβ. Γεωγραφικά, ix.3.16 (C. 424)· Dodwell, Tour. II. 293· Βobrik, Sikyoniae Topographia. 22, 

υποσ.54· Curtius, Peloponnesos. 357, 558. A3· Skalet, Ancient Sicyon. 27, υποσ. 126. Για την πηγή 

Αδράστεια: Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.15.3: 
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Travels. ΙΙΙ. 330. 
2Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.12.2: 
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την αναφορά δεν προκύπτει µε ευκρίνεια αν ο ποταµός Σύθας αποτελούσε το δυτικό όριο 

της Σικυωνίας ή αν ήταν απλά το δυτικότερο ποτάµι της επικράτειας. Οι νεότεροι µελε-

τητές έχουν διατυπώσει διαφορετικές απόψεις για την ταύτιση του Σύθα ποταµού. Ο 

Leake τον ταύτισε µε το ρέµα Κυρίλλου, δυτικά του Ελισσώνα, που όµως αποτελεί πε-

ρισσότερο χείµµαρο, παρά ποτάµι, ενώ ο Φαράκλας και ο Λώλος θεωρούν ως πιο πιθανή 

την ταύτιση µε τον Τρικαλίτικο ποταµό (ή ποτάµι του Ξυλοκάστρου).1 Επισηµαίνεται 

επίσης η αναφορά του ψευδο-Σκύλακα πως η παράκτια γραµµή της Σικυωνίας ήταν 120 

στάδια (21-24χλµ. περίπου), η οποία ανταποκρίνεται στο µήκος της ακτής από τον πο-

ταµό Νεµέα ως τον ποταµό Σύθα (± 22χλµ.).2 Ωστόσο προσεκτικότερη ανάγνωση του 

κειµένου του Παυσανία οδηγεί στη διαπίστωση ότι ο Σύθας βρίσκεται στην ανατολική 

πλευρά της Αχα?ας, στα όρια µε τη Σικυωνία, ως ο «έσχατος» αχαϊκός ποταµός.3 Η θά-

λασσα στην οποία εκβάλλει, ονοµαζόταν σικυωνική, αλλά µε την ευρύτερη έννοια, δη-

λώνοντας πως τα σύνορα µε τη Σικυωνία χώρα δεν ήταν µακρυά.  

 Ο Παυσανίας αναφέρει επίσης ότι στη Σικυώνα τελούνταν ως την εποχή του µία 

εορτή σχετιζόµενη µε το ιερό της Πειθούς που βρισκόταν στην αγορά της Σικυώνας.4 Σε 
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�B���%!������»'�Rizakis, Achaie. I. 224. 
1Ρέµα Κυρίλλου: Leake, Travels. 383. Τρικαλίτικο Ποτάµι: Φαράκλας, Αχα?α. 98-99 (Παλαιότερη ταύτιση 

µε το Καθαρονέρι, ένα µικρό ποτάµι 4χλµ. ανατολικά του Ξυλοκάστρου: Φαράκλας, Σικυωνία. 5)· Lolos, 

Sikyonia. 31: Rangabé, Souvenirs. 46-47· Curtius, Peloponnesos. 498· Bursian, Geographie. 30· 

Μηλιαράκης, Γεωγραφία. 11· Lolling, �Hellenische Landeskunde und Topographie�, 162· Frazer, 

Pausanias. IV. 185· Roux, Pausanias. 144. 
2Lolos, Sikyonia. 31-32· Ψευδο-Σκύλαξ, Περίπλους, § 42: 
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����	!B���9��	?���h�����»' 
3Φαράκλας. Αχα?α. 99.  
4Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις. ii.7.7-8: 
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ανάµνηση της εξιλέωσης του Απόλλωνα και της Άρτεµης οι Σικυώνιοι έστελναν κατά 

την εορτή του Απόλλωνα επτά αγόρια και επτά κορίτσια. Ο Φαράκλας πιστεύει πως πή-

γαιναν τα αγάλµατα των δύο θεών στο Σύθα και στη συνέχεια τα έφερναν στο ιερό της 

Πειθούς και κατόπιν στο ναό του Απόλλωνα.1 Ωστόσο παρατηρεί ότι «η συγκεκριµένη 

τελετουργία πρέπει να σχετίζεται µε την κατεξοχήν πολιτική αρµοδιότητα του Απόλλωνα 

(και της Άρτεµης για τα κορίτσια)». Ως θεός της διάβασης στην ανδρική ηλικία, επιβλέ-

πει τις διαδικασίες της «γέννησης», της δηµιουργίας των πολιτών που περνούν από το 

συµβολικό θάνατο των εφήβων. Όπως ο ίδιος πεθαίνει τελετουργικά και επιστρέφει ανα-

νεωµένος, έτσι και οι έφηβοι φεύγουν από τη χώρα, µεταβαίνουν στην «υπερορία», πε-

θαίνοντας κατά κάποιο τρόπο για την πόλη τους, και επιστρέφουν για να µετασχηµατι-

στούν µέσα από αυτή τη διαδικασία σε πολίτες. Είναι πιθανόν ο Σύθας να αποτελούσε 

για τους Σικυωνίους την υπερορία, έξω από το χώρο της πόλης τους. Επιπλέον σε περι-

πτώσεις έντασης των σχέσεων µεταξύ Σικυώνας και Πελλήνης, η µετάβαση στο Σύθα δεν 
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πρέπει να ήταν αδύνατη, αλλά εµπεριείχε «τον κίνδυνο, προσθέτοντας στην πρακτική της 

αποχώρησης και της επανόδου το στοιχείο της δοκιµασίας και του κατορθώµατος, στοι-

χείο ενισχυτικό για το νοήµα της συγκεκριµένης τελετουργικής πρακτικής». Με βάση 

αυτή την ερµηνεία του Φαράκλα είναι δυνατόν να θεωρηθεί πως η Σικυωνία χώρα βρι-

σκόταν ανατολικά του Σύθα (σύγχρονου Τρικαλίτικου) ποταµού.    

 Τα δυτικά σύνορα της Σικυωνίας ορίζονται από δύο λίθινους σωρούς που εντοπίστη-

καν στο Μουγκοστό και στο Ζητουλιάρη (λόφο Ν∆ του Ζεµενού).1 Οι σωροί είναι πιθα-

νόν να κατασκευάστηκαν επί Ορθαγόρα και Κλεισθένη, δηλαδή σε περίοδο έντασης που 

οδήγησε σε πόλεµο εναντίον της Πελλήνης και τελείωσε µε την προσάρτηση της ∆ο-

νούσσας. Η θέση των σωρών οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για µεθοριακά ση-

µεία που χώριζαν τη χώρα των Σικυωνίων από αυτή των Πελληναίων. Σύµφωνα µε αντί-

θετη άποψη το οροπέδιο του Μουγκοστού πέφτει τόσο απότοµα προς τη χαράδρα του 

Σύθα, ώστε ήταν περιττό να κατασκευαστεί τέτοιος τεχνητός όρος και αυτή η στεφάνη 

αρκούσε για τη διάκριση των ορίων. Αλλά η µεθοριακή γραµµή δεν είναι όµοια ευδιά-

κριτη σε όλο της το µήκος, ενώ και οι Σικυώνιοι, όταν έγιναν κάποτε κύριοι της ∆ονούσ-

σας, µπορεί να αξίωναν να έχουν κυριότητα και σε µέρος των παροχθίων του Σύθα.2  

 Τα νότια όρια προς την Κλεωναία, τη Φλειασία και τη Στυµφαλία, απλώνονται από 

την κορυφή της Ευαγγελίστριας έως το πέρασµα ανάµεσα στο Γαυριά και τον Κοκκινό-

βραχο. Από εκεί εκτείνεται είτε προς τα βόρεια κατά µήκος της κορυφογραµµής της Βέ-

σιζας ως το Μουγκοστό και τον ποταµό Σύθα, είτε προς τα δυτικά ως το Κάστρο του 

Ασπρόκαµπου και κατά µήκος του πρόποδα της Κυλλήνης ως το Σύθα ποταµό, οπότε 

                                                           
1Lolos, Sikyonia. 36. O Παυσανίας αναφέρεται επίσης στην ύπαρξη όρων µεταξύ Πελληνέων και 

Σικυωνίων κοντά στο Σύθα: Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, vii.27.12: 
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�B���%!������»' Ο Σκιάς ("Σικυώνος τοπογραφικά", 45-48) αναφέρεται στον κωνικό 

σωρό από ακατέργαστους λίθους που εντόπισε στο Μουγκοστό. Στο σωρό, διαµέτρου ±20µ. και ύψους 

±4µ., βρέθηκαν λίγα πρωτοκορινθιακά τµήµατα αγγείων και πολλά τµήµατα οπτοπλίνθων και κεράµων. 
2Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, vii.26.13. 
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περιλαµβάνεται και η πεδιάδα του Καισαρίου και τα τµήµατα δυτικά της.1 Στα νότια της 

Σικυωνίας, η Θυαµία αποτελούσε το κοινό όριο ανάµεσα στις πόλεις της Σικυώνας και 

του Φλιούντα.2  

 

 

Η κατοίκηση στη Σικυωνία   

 Στην αρχαία "Ασωπεία" που εκτείνεται στην πεδιάδα δυτικά του Ασωπού και µεταξύ 

του λόφου του χωριού Βασιλικού και του λιµανιού του Κιάτου, αναπτύχθηκε η Σικυών, 

τουλάχιστον από τον πρώιµο 7ο αι. π.Χ., και διατηρήθηκε σε αυτή τη θέση έως το ±303 

π.Χ., οπότε καταστράφηκε από το ∆ηµήτριο Πολιορκητή.3 Ωστόσο τµήµατα αγγείων της 

γεωµετρικής εποχής, που εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Σικυώνας, πιστο-

ποιούν την ύπαρξή της και σε αυτή τη χρονική περίοδο.4 Τα αποµεινάρια κτηρίων που 

έχουν βρεθεί φαίνεται να παραπέµπουν στην 

«�����+,���"������-�����.��/���». Παράλληλα 

κάποιες κώµες πρέπει να αναπτύχθηκαν ως δορυφόροι γύρω από την πόλη, όπως στο 

χωριό Μούλκι, ευρισκόµενο στους πρόποδες του χωριού Βασιλικού και στη Ν∆ άκρη 

της σικυώνιας πεδιάδας, όπου εντοπίστηκαν ίχνη πιθανού οικισµού, πιθανόν της 

γεωµετρικής και αρχαϊκής εποχής. (Χάρτες 12-13). Άλλες κώµες πρέπει να δηµιουρ-

γήθηκαν στο επίνειο της πόλης, στο χωριό Βασιλικό και στο µικρό ύψωµα στο νοτιοανα-

τολικό τµήµα της πεδιάδας.5 Η ταύτιση της θέσης της ακρόπολης της αρχαϊκής και κλα-

σικής πόλης έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση. Σύµφωνα µε µία άποψη η ακρόπολη βρι-

σκόταν στο λόφο της Τσάγκριζας, δυτικά του Ελισσώνα, όπου πιστεύεται ότι υπήρχε πι-

                                                           
1Lolos, Sikyonia. 44-45. Στην περίπτωση που θεωρηθεί η πεδιάδα του Καισαρίου ως τµήµα της Σικυωνίας, 

η συνολική έκταση του κράτους πρέπει να ήταν 360τ.χλµ. Ο Φαράκλας (Σικυωνία. 3) σηµειώνει ότι όταν 

στα όρια της Σικυωνίας περιλαµβανόταν και η ∆ονούσσα, η συνολική έκταση του κράτους πρέπει να ήταν 

315τ.χλµ., ενώ χωρίς αυτή την προσάρτηση έφθανε τα 270τ.χλµ.   
2Lolos, Sikyonia. 14, 37-38. 
3Sakellariou, Polis-State. 405. 
4Σκιάς, "Σικυώνος τοπογραφικά", 45-49· Χαριτωνίδης, "Σικυών", 124. 
5Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.7.1. Φαράκλας, Σικυωνία. 38. 
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θανόν και οχυρωµένος ή φυσικά οχυρός οικισµός της αρχαϊκής εποχής.1 Κατά άλλη 

άποψη ήταν ο µικρός λόφος στο νοτιοανατολικό άκρο της πεδιάδας, αλλά η απουσία 

οχύρωσης στη θέση και η εύκολη πρόσβαση σε αυτή από τα δυτικά αποδυναµώνουν την 

ταύτιση.2 Ωστόσο σύµφωνα µε τον Παυσανία ο ∆ηµήτριος µετέφερε την πόλη στη θέση 

της παλαιότερης ακρόπολης της Σικυώνας, οδηγώντας στην ταύτιση της µε την περιοχή 

του χωριού Βασιλικού, όπου αναπτύχθηκε η πόλη των ελληνιστικών χρόνων.3 Στην 

αγορά της πόλης της Σικυώνας ο Κλεισθένης έκτισε µία στοά από τα λάφυρα του πολέ-

µου κατά της Κίρρας.4 Το επίνειο της Σικυώνας έχει εντοπιστεί πλησίον του ανατολικού 

άκρου της σύγχρονης πόλης Κιάτου, στη θέση "Μαγούλα". Λόγω της υποχώρησης της 

θάλασσας, η θέση βρίσκεται πλέον σε απόσταση 150µ. νότια από τη σηµερινή παράκτια 

γραµµή.5 

 Στα βορειοδυτικά της Σικυώνας εντοπίστηκαν διάφορες θέσεις της αρχαϊκής εποχής, 

ως αποτέλεσµα επιφανειακής έρευνας. Στα Καλύβια Βαλτσέικα, δυτικά του ρέµατος 

Κυρίλλου, εντοπίστηκαν ίχνη αραιοκατοικηµένου οικισµού, πιθανόν και της αρχαϊκής 

εποχής.6 (Χάρτης 13). Στη θέση Κουρκούλα, δυτικά του ποταµού Σελίανδρου, βρέθηκε 

                                                           
1Φαράκλας, Σικυωνία. 10, 36-37 και Επίµ. ΙΙ. 2. 
2Griffin, Sikyon. 23. 
3Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.7.1: 
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�����q�����	����8�������». Lolos, Sikyonia. 73-74. 
4Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.9.6: 
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��*�4��	H���»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 105-106, υποσ. 7. Ο Πρώτος Ιερός Πόλεµος που 

διεξήγαγε ο Κλεισθένης µε τους Αµφικτύονες και τελείωσε µε την καταστροφή της Κίρρας ή Κρίσας, του 

επινείου των ∆ελφών, χρονολογείται στις αρχές του 6ου αι. π.Χ. 
5Lolos, Sikyonia. 80-82. 
6Φαράκλας, Σικυωνία. 11 και Επίµ. ΙΙ. 6. 
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οχυρωµένος ή φυσικά οχυρός οικισµός της αρχαϊκής εποχής.1 (Χάρτης 13). Στην πε-

ριοχή του χωριού Λαλιώτη και στις θέσεις Κοντογιάννη, Γαϊδουρορράχη και Χαλά-

σµατα βρέθηκαν αντίστοιχοι οικισµοί, πιθανόν οχυρωµένοι ή φυσικά οχυροί, της αρχαϊ-

κής εποχής.2 (Χάρτης 13). Τα ερείπια δύο κτισµάτων, διαστάσεων 10×8µ. και 

2.50×2.50µ., αντίστοιχα, τα οποία δεν σώζονται πλέον, ίσως ήταν πύργοι. Στη θέση 

Προφήτης Ηλίας, δυτικά του χωριού Λαλιώτη, βρέθηκε πύργος, που πιθανόν χρονολο-

γείται στην αρχαϊκή εποχή.3 (Χάρτης 13). Βόρεια του χωριού Θροφαρί, στη θέση Άγιοι 

Ταξιάρχες βρέθηκε οικισµός πιθανόν της αρχαϊκής εποχής.4 (Χάρτης 13). ∆υτικά αυτής 

της θέσης εντοπίστηκε επίσης πιθανόν οχυρωµένος ή φυσικά οχυρός οικισµός της αρχαϊ-

κής εποχής. Έχει εκφραστεί η άποψη ότι ίσως πρόκειται για είδος µικρής ακρόπολης ή 

για νεκροταφείο.  

 Το πόλισµα της ∆ονούσσας βρισκόταν µεταξύ Πελλήνης και Αιγείρας.5 Κατά τους 

πρώιµους ιστορικούς χρόνους υπαγόταν στους Σικυωνίους, αλλά οι κάτοικοί του ανα-

γκάστηκαν να το εγκαταλείψουν, όταν καταστράφηκε από τους Σικυώνιους.6 Είναι 

ωστόσο πιθανόν ο Παυσανίας ή οι αντιγραφείς του να ανέφεραν το όνοµα των Σικυω-

νίων εκ παραδροµής και ίσως πρέπει να αντικατασταθεί µε αυτό των Πελληνέων.1 Ο οι-

κισµός πρέπει να καταστράφηκε τον 7ο αι. π.Χ., όταν το κατέκτησαν οι Αχαιοί, οι Πελ-
                                                           
1Φαράκλας, Σικυωνία. 11 και Επίµ. ΙΙ. 6-9· Meyer, "Pellene", 359· Meyer, Wanderungen. 10-11· Gebauer, 

"Forschungen", 272κ.ε.· EMF. 57· GAMS. 36. Με τον Gebauer και τον Hope Simpson ίσως υπάρχει 

κάποια σύγχιση. 
2Φαράκλας, Σικυωνία. 11 και Επίµ. ΙΙ. 8-9· Gebauer, "Forschungen", 275κ.ε.. 
3Φαράκλας, Σικυωνία. 9 και Επίµ. ΙΙ. 1. 
4Φαράκλας, Σικυωνία. 12 και Επίµ. ΙΙ. 12. 
5Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, vii.26.13: 

«=P)������BA����	:���	�#3�����N���-�$���������

�>�-�����X�������K���8����������0�$�'''».  
6Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, vii.26.13: «��������>�-�����X�g

������K���8����������0�$��)0��	���A��>�?�	,�

�X�������*�!�	�	������$����H����BA�����lS�g

$���������	���)��	,���3��.=)��0������4������"	&

�����-���	������\��|�%.��[���$��$��	�������P����

���K��������». Rizakis, Achaie. I. 223· Φαράκλας, Αχα?α. 100-101. 
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ληνείς και οι Αιγειράτες, ενώ οι Σικυώνιοι µετέφεραν τους εκδιωχθέντες στη Σικυωνία. 

Ο περιηγητής άλλωστε αναφέρει ότι ο Πεισίστρατος, όταν µάζευε τα σκόρπια τµήµατα 

των οµηρικών επών, παραµόρφωσε ο ίδιος ή κάποιος από τους συνεργάτες του το όνοµα 

της ∆ονούσσας.2 Ο Λώλος ταύτισε τη ∆ονούσσα µε τη θέση Ταράτσες στη βόρεια 

πλευρά του λόφου της Παναγίας της Κορφής, δυτικά του Σύθα ποταµού (σύγχρ. 

Τρικαλίτικος), καθώς σε αυτή εντοπίστηκε οχυρωµένος ή φυσικά οχυρός οικισµός της 

αρχαϊκής εποχής.3  

 Στα νοτιοδυτικά της Σικυώνας εντοπίστηκαν ίχνη οικισµών της γεωµετρικής και αρ-

χαϊκής εποχής. Στο Ζευγολατιό Κρυονερίου βρέθηκε οικισµός, που πιθανόν χρονολογεί-

ται στην αρχαϊκή εποχή.4 (Χάρτης 13). Στο χωριό Λιόπεσι και στη θέση Κάστριζα βρέ-

θηκαν δύο(;) οικισµοί πιθανόν της αρχαϊκής εποχής.5 (Χάρτης 13). Στη θέση αυτή βρέ-

θηκε επίσης ένα φρούριο, που πιθανόν χρονολογείται στην αρχαϊκή εποχή. Κατά την πα-

ράδοση η Τιτάνη έλαβε το όνοµά της από τον Τιτάνα, τον πρώτο οικιστή της.6 Στη θέση 

υπήρχε φυσικά οχυρός οικισµός της γεωµετρικής και αρχαϊκής εποχής, που ταυτίστηκε 

µε βεβαιότητα µε το χωριό Βοϊβοντά, στο νεκροταφείο του οποίου ήταν η ακρόπολη της 

                                                                                                                                                                             
1Rizakis, Achaie. I. 223· Φαράκλας, Αχα?α. 100-101. 
2Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, vii.26.13·�Οµήρ. Ιλιάδα, Β 573: 

«����*��������}��������». Στο οµηρικό κείµενο αναφέρεται 

ως�}��������. Ο Λώλος (Sikyonia. 90, υποσ. 59) παρατηρεί ότι το µόνο παράλληλο αλλαγής από 

-γ- σε -δ- µπορεί να είναι η υποθετική δωρική µορφή της λέξης�)O σε BO� που αναφέρεται στον 

Αισχύλο. Ωστόσο σηµειώνει ότι προτιµάται η ανάγνωση της λέξης�BO' 
3Lolos, Sikyonia. 89-92. Ο Λώλος διατηρεί µία επιφύλαξη σχετικά µε την ταύτιση της θέσης µε την 

οµηρική  �!�����ή τη "�������που αναφέρει ο Παυσανίας. 
4Φαράκλας, Σικυωνία. 13 και Επίµ. ΙΙ. 14. 
5Φαράκλας, Σικυωνία. 13 και Επίµ. ΙΙ. 14-15· Meyer, Wanderungen. 8. · Bölte, "Gonoussa", 1587. Ο 

Ross είχε ταυτίσει λανθασµένα τη θέση µε τη Γονούσσα. 
6Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, 

ii.11.5:�«.=���	�0_����BA����	���UB?��B��TO���	���W%��

�	?��.=��?�������������4���e�����(#��������	�8

%���0)�������7���� +�������	O����P�&������,	��.�

�b����BA��"	?��*B��4?���M����������*�?�	�H	��

���$%&������	!�$��	?� ����'''»' 
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αρχαίας Τιτάνης.1 (Χάρτες 12-13). Σύµφωνα µε άλλη άποψη η Τιτάνη ήταν µάλλον ιερός 

τόπος της Σικυωνίας, περιβαλλόµενος από ένα µικρό οικισµό.2  

 Στα νότια και νοτιοανατολικά της Σικυωνίας εντοπίστηκαν θέσεις της γεωµετρικής 

και αρχαϊκής εποχής. Η Θυαµία, που αποτελούσε το όριο µεταξύ Σικυώνας και Φλιού-

ντα, ταυτίστηκε µε την Ευαγγελίστρια Στιµάγκας (Χάρτες 12-13).  Κατά µία άποψη 

στη θέση υπήρχε οχυρωµένος οικισµός κατά τη γεωµετρική και την αρχαϊκή εποχή και 

οχυρωµένος οικισµός της αρχαϊκής εποχής στη θέση του χωριού Στιµάγκα.3 Σύµφωνα µε 

νεότερη άποψη η Θυαµία ταυτίζεται µε την υψηλότερη κορυφή του όρους Τρικάρανου, 

όπου υπήρχε ��	�� µε�τείχος της κλασικής εποχής.4 Στη θέση Λιθαράκια, στην 

περιοχή του χωριού Κρήνες (Ιµπραήµπεη), ανατολικά του Ασωπού ποταµού, εντοπί-

στηκε οχυρωµένος ή φυσικά οχυρός οικισµός της γεωµετρικής εποχής.5 Το πρανές του 

λόφου υψώνεται απότοµα στη δυτική και ανατολική πλευρά, δηµιουργώντας φυσικό 

οχυρό, ενώ µόνο µία από τις πλευρές είναι οµαλή και βατή. 

 

 

Νεκροταφεία και µεµονωµένες ταφές στη Σικυωνία 

 Από την περιοχή της Σικυωνίας δεν γνωρίζουµε πολλά στοιχεία για τα ταφικά έθιµα. 

Μόνο από τυχαία ευρήµατα φθάνουν έως τις µέρες µας κάποια στοιχεία για διασκορπι-

σµένες ταφές και τις συνήθειες της εξεταζόµενης περιόδου. Για παράδειγµα από την 

                                                           
1Φαράκλας, Σικυωνία. 13 και Επίµετρο ΙΙ, 15· Sakellariou, "Εφύρη", 164-168· Meyer, Wanderungen. 11-

16· Roux, Pausanias. 158. 
2Lolos, Sikyonia. 97-98, 221. Ο Λώλος στηρίζει την άποψή του στην αναφορά του Παυσανία στην Τιτάνη 

ως�«��#$�».  
3Φαράκλας, Σικυωνία. 10 και Επίµετρο ΙΙ, 4. 
4Lolos, Sikyonia. 37, 101. Ξενοφ. Ελληνικά, 

vii.2.20:�« �����)
������	�1��^�������1���7�X���+����

�	�� �������» 
5Φαράκλας, Σικυωνία. 10 και Επίµετρο ΙΙ. 3· Κρυστάλλη, "Κρήνες", 164· Leekley - Noyes, Archaeologi-

cal Excavations. 80-81. 
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πρωτογεωµετρική εποχή προέρχεται κεραµική από µία ταφική συστάδα στη θέση Βέλο, 

ανατολικά του Ασωπού ποταµού, στην περιοχή της Σικυώνας.1 (Χάρτης 12). 

 Στην πεδιάδα της Σικυώνας, βόρεια του σύγχρονου χωριού Βασιλικού και στη θέση 

«Χτίρι», εντοπίστηκε σε συστηµατική ανασκαφή των ετών 1976-1979 τµήµα του νεκρο-

ταφείου της αρχαϊκής και κλασικής Σικυώνας (Χάρτης 13). Οι πρωιµότεροι τάφοι ανή-

κουν στο α' µισό του 6ου αι. π.Χ. και περιείχαν κυρίως αγγεία µε πλούσια διακόσµηση.2 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στους τάφους αυτούς συνηθίζονταν οι πυξίδες και οι κοριν-

θιακοί γαµικοί λέβητες, οι λήκυθοι, οι οινοχο?σκες, οι σκύφοι και οι κοτύλες.3 Ωστόσο 

δεν έχουν παραδοθεί στοιχεία για τον τύπο ταφής, για τον προσανατολισµό των τάφων 

και για την τοποθέτηση του σκελετού στο ταφικό όρυγµα. Σε µία περίπτωση παρατηρεί-

ται η ύπαρξη ειδωλίου ισταµένης γυναικείας µορφής, προάγγελος του ταφικού εθίµου 

της κλασικής εποχής στην περιοχή, όπου τα ειδώλια γυναικείων θεοτήτων συνηθίζονταν 

ως κτερίσµατα στις ταφές, σε αντίθεση µε τους σύγχρονους τάφους της αρχαίας Κορίν-

θου στο Βόρειο Νεκροταφείο, όπου κυριαρχούσαν τα αγγεία.4 

 Από την υπόλοιπη περιοχή της Σικυωνίας κατά την αρχαϊκή εποχή προέρχονται 

στοιχεία για τάφους στη θέση Καλύβια Βαλτσέικα, δυτικά του ρέµατος του Κυρίλλου, 

                                                           
1Dunbabin, "History of Corinth", 60· Weinberg, "Pottery", 6-8, αρ. 6-19· Shear, "Roman Chamber 

Tombs", 426, εικ. 3. 
2Τα συµπεράσµατα της ανασκαφής δεν έχουν ακόµα δηµοσιευτεί. Κατά τη διάρκεια εργασιών επανέκθεσης 

στο Μουσείο Αρχαίας Σικυώνας  κατά τα έτη 2000-2002, υπό την επίβλεψη της επιτίµου διευθύντριας του 

ΥΠΠΟ κας Ελ. Σπαθάρη, απασχολήθηκαν ως συµβασιούχοι αρχαιολόγοι η υπογράφουσα και οι Β. 

Παπαθανασίου και Β. Τασίνος. Στα πλαίσια αυτών των εργασιών απέληξαν σε οριµένα συµπεράσµατα 

σχετικά µε τα κτερίσµατα των τάφων.  
3Τάφος 38 (575-550 π.Χ.): Λήκυθος, δύο τριφυλλόστοµες οινοχόες, τρεις πυξίδες (ή γαµικούς λέβητες) και 

ένας σκύφος. - Τάφος ΧΙΙΙ (µέσα 6ου αι. π.Χ.): Τέσσερις λήκυθοι, δύο πυξίδες, δύο σκύφοι και δύο µικ-

κύλοι σκυφίσκοι, ένα µικκύλο αγγείο και ένα ειδώλιο ισταµένης γυναικείας µορφής. - Τάφος 65 (µέσα 6ου 

αι. π.Χ.): Πέντε πυξίδες, µία οινοχο?σκη, µία κοτυλίσκη και µία λήκυθος. 
4Όπως παρατηρείται στο επόµενο κεφάλαιο για τις λατρείες στη Σικυωνία, σε δύο σπήλαια που ανασκάφη-

καν στην ευρύτερη περιοχή παρατηρείται η έντονη παρουσία ειδωλίων γυναικείων µορφών (πιθανόν θεο-

τήτων), αλλά και γενικότερα ειδωλίων ανδρικών και γυναικείων µορφών, σε ίδιο ποσοστό µε τα αγγεία, ως 

αναθήµατα λατρείας. Οι τύποι ειδωλίων είναι ίδιοι ή παρόµοιοι και σύγχρονοι µε τους τύπους ειδωλίων 

που εντοπίζονται στους κλασικούς τάφους της Σικυώνας.  
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όπου βρέθηκαν πώρινες ταφικές πλάκες.1 Στην περιοχή µεταξύ των θέσεων Μπαρίτσα 

και Κουρκούλα, δυτικά του ποταµού Σελίανδρου, είναι πιθανόν να υπήρχε νεκροταφείο 

της αρχαϊκής εποχής, όπως και στα νοτιοδυτικά της Γαϊδουρορράχης.2 Μία από τις πα-

ραπάνω θέσεις πρέπει να είναι αυτή που αναφέρει ο Meyer βόρεια από το χωριό Λα-

λιώτη.3 Στην περιοχή του Θροφαρίου και στις θέσεις Προφήτης Ηλίας και Άγιοι Τα-

ξιάρχες εντοπίστηκαν νεκροταφεία πιθανόν της αρχαϊκής εποχής.4 Τέλος, στο Καστράκι 

(Μάζι), νότια της Τιτάνης, υπάρχει νεκροταφείο, πιθανόν της αρχαϊκής εποχής .5 Ωστόσο 

δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν συµπεράσµατα από αυτά τα ταφικά στοιχεία, συγκρίνο-

ντάς τα µε όσα διαθέτουµε από την περιοχή της Κορινθίας, καθώς η ένδεια των δεδο-

µένων δεν αφήνει περιθώρια για περαιτέρω παρατηρήσεις. 

 

 

Ιερά και χώροι λατρείας στη Σικυωνία 

 Η αρχαϊκή Σικυώνα απλωνόταν βόρεια του χωριού Βασιλικού, στον κάµπο όπου 

αναπτύχθηκαν συστηµατικές καλλιέργειες από τα µέσα του προηγούµενου αιώνα, 

αποτρέποντας την ανασκαφική έρευνα. Είναι ωστόσο πιθανόν κάποιοι από τους 

πρώιµους λατρευτικούς χώρους της πόλης να βρίσκονταν στη θέση, όπου µεταφέρθηκε η 

πόλη από τον ∆ηµήτριο Πολιορκητή.  

 Το βόρειο τµήµα του λόφου του Βασιλικού, όπου αργότερα αναπτύχθηκε η αγορά 

της ελληνιστικής πόλης, ίσως φιλοξένησε την αρχαϊκή ακρόπολη, όπου είναι αναµενό-

µενο να αναγέρθηκαν ναϊκά οικοδοµήµατα. Σε αυτό συνηγορούν και αποσπασµατικά 

ανασκαφικά ευρήµατα από το χώρο που ανήκουν στην πρωιµότερη περίοδο χρήσης του 

χώρου. Νότια του ρωµαϊκού οικοδοµήµατος που ταυτίστηκε µε «Θέρµες» βρέθηκαν τα 

                                                           
1Φαράκλας, Σικυωνία. 11 και Επίµ. ΙΙ. 6. 
2Φαράκλας, Σικυωνία. 11 και Επίµ. ΙΙ. 7 και 9-10. 
3Meyer, Wanderungen. 7. 
4Φαράκλας, Σικυωνία. 12 και Επίµ. ΙΙ. 12. 
5Φαράκλας, Σικυωνία. 13 και Επίµ. ΙΙ, 17· Χαριτωνίδης, �Καστράκι�. 125. 
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θεµέλια ναού, η α΄ φάση του οποίου χρονολογείται στους ύστερους αρχαϊκούς χρόνους.1 

Ωστόσο οι ανασκαφές δεν έχουν συνεχιστεί στην περιοχή της αγοράς από το 1987, οπότε 

δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη διεξαγωγή συµπερασµάτων. 

 Ο Παυσανίας παραδίδει αρκετά στοιχεία για τη λατρεία στην πόλη της Σικυώνας και 

την ευρύτερη επικράτεια, από όπου παραθέτουµε όσα φαίνονται να συνδέονται µε τους 

πρώιµους ιστορικούς χρόνους. Η λατρεία του ∆ιονύσου πρέπει να τονίσθηκε ιδιαίτερα 

από την εποχή του Κλεισθένη, οπότε η γιορτή και οι χοροί προς τιµήν του Αδράστου 

αντικαταστάθηκαν µε τραγικούς χορούς προς τιµήν του ∆ιονύσου.2 Η ετήσια εορτή του 

θεού πρέπει να διεξαγόταν αρχικά στην πεδιάδα, ενώ αργότερα το ιερό του µεταφέρθηκε 

κοντά στο ελληνιστικό θέατρο, στα όρια της νέας πόλης που ίδρυσε ο ∆ηµήτριος ο Πο-

λιορκητής. Τα αγάλµατα του βακχείου και λυσίου ∆ιονύσου µεταφέρονταν από το 

"κοσµητήριο" στο ∆ιονύσιο, µε τη συνοδεία αναµµένων δαδών και εγχώριων ύµνων και 

έπειτα κρύβονταν ως τη νυχτερινή εορτή της επόµενης χρονιάς.3 Το άγαλµα του βάκχειου 

                                                           
1Η χρονολόγηση των πήλινων αρχιτεκτονικών µελών αποτέλεσε τµήµα της µελέτης του υλικού που 

επανεκτίθεται στο Μουσείο Αρχαίας Σικυώνος. Τα ευρήµατα αναχρονολογήθηκαν συγκρινόµενα µε όµοιο 

ή παρόµοιο υλικό από άλλες θέσεις, όπου διεξάγονται συστηµατικές ανασκαφές. 
2Ηρόδ. v.67: 
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το έστησε στη Σικυώνα ο Ανδροδάµας, ο γιος του Φλίαντα, και αυτό του λύσιου το έφερε 

από τη Θήβα ο θηβαίος Φάνης κατ' εντολή της Πυθίας. Ο βάκχειος ∆ιόνυσος ήταν θεό-

τητα µε οργιαστική λατρεία σε βαθµό θρησκευτικού παροξυσµού ή θεϊκής µανίας 

(µορφή λατρείας µάλλον θρακικής καταγωγής), ενώ ο λύσιος ∆ιόνυσος, πιθανόν λατρεία 

ελληνικής καταγωγής, λύτρωνε από το θρησκευτικό παροξυσµό και τη µανία και ελευθέ-

ρωνε τους πιστούς από τις µέριµνες και τα βάσανα της ζωής.1 Στην αγορά της ελληνιστι-

κής Σικυώνας υπήρχε επίσης ναός της λιµναίας Αρτέµιδος, το αρχικό ιερό της οποίας 

πρέπει να βρισκόταν "στην πεδινή και υγρή παρασωπία Σικυώνα".2 

 Στην αγορά της Σικυώνας υπήρχε ιερό της Πειθούς, καθώς σύµφωνα µε µία παρά-

δοση η λατρεία της Πειθούς καθιερώθηκε στους Σικυωνίους, όταν ο Απόλλων και η Άρ-

τεµη µετά το φόνο του Πύθωνα πήγαν στην Αιγιάλεια για το θρησκευτικό καθαρµό.3 Σε 
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�'�'''»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 99, υποσ. 1. 
1Nilsson, Griechische Feste. 301-302, 542. 
2Παπαχατζής, Κορινθιακά. 100, υποσ. 1. Ο ναός έχει ταυτιστεί από κάποιους µελετητές µε το ναό που βρί-

σκεται νότια των ρωµαϊκών «Θερµών», η πρώτη φάση του οποίου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τοποθε-

τείται στους ύστερους αρχαϊκούς χρόνους. Ωστόσο εκφράζεται επίσης η άποψη ότι ίσως σε αυτό το ναό να 

τιµώταν κάποια άλλη θεότητα, π.χ. ο Απόλλων, όπως θα αναφερθεί παρακάτω.  
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µία τοποθεσία, όµως, που µεταγενέστερα ονοµάστηκε Φόβος, τρόµαξαν και αναχώρησαν 

για την Κρήτη, κοντά στον Καρµάνορα, ενώ οι κάτοικοι της Αιγιάλειας ασθένησαν από 

κάποια νόσο. Προκειµένου να επιστρέψει ο Απόλλων στην πόλη, οι Σικυώνιοι παρακινή-

θηκαν από τους µάντεις να εξιλεώσουν τα θεϊκά αδέλφια και έστειλαν ως ικέτες εφτά 

αγόρια και εφτά παρθένες στο Σύθα ποταµό. Οι θεοί πείσθηκαν και ήρθαν στην ακρό-

πολη της αρχικής πόλης, αφού πρώτα έφθασαν στον τόπο, όπου αργότερα κατασκευά-

στηκε ο ιερός περίβολος της Πειθούς.1 Ο ναός του Απόλλωνος που βρισκόταν επίσης 

στην αγορά σχετιζόταν µε το ιερό της Πειθούς, καθώς σύµφωνα µε την παράδοση κατά 

τη γιορτή του Απόλλωνος µετέφεραν από το ναό του τα αγάλµατα των θεών (Απόλλωνος 

και Αρτέµιδος;) στο ιερό της θεότητας και µετά το τέλος της γιορτής τα επανέφεραν. Ο 

ναός που βρέθηκε στην αγορά της ελληνιστικής Σικυώνας ταυτίστηκε αρχικά µε το ναό 

της Λιµναίας Αρτέµιδος, αλλά σύµφωνα µε νεότερες µελέτες ίσως πρόκειται για το ναό 

του Απόλλωνος. Γι'αυτόν παραδίδεται ότι κτίστηκε από τον Προίτο, βασιλιά της Τίρυν-

θας, γιατί σε αυτό το µέρος θεραυπεύτηκαν οι κόρες του από µανία.2  

 Το ιερό του Ηρακλή που υπήρχε στην ελληνιστική πόλη µάλλον αντικατέστησε πα-

λαιότερο ιερό του ήρωα στην πεδιάδα, καθώς φιλοξενούσε αρχαίο ξόανο, έργο του φλιά-

σιου Λαφάους.3 Κοντά στην Ιερά Πύλη αναφέρεται ο ναός της Αθηνάς µε βωµό και το 
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1Κατά τον Φαράκλα το ιερό της Πειθούς, στο οποίο αναφέρεται ο Παυσανίας, είχε αντικαταστήσει το 

όµοιό του στην παλαιότερη ακρόπολη, που πιστεύει πως βρισκόταν στο λόφο της Τσάγκριζας. Ο λόφος της 

Τσάγκριζας βρίσκεται δυτικά της Σικυώνας και του Ελισσώνα ποταµού. Πρβλ.: Φαράκλας, Σικυωνία. 10, 

39 και 58, υποσ. 20. 
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ιερό του Απόλλωνος και της Αρτέµιδος, ιδρυµένα από τον Επωπέα.1 Έργο του Άδρα-

στου ήταν το ιερό της Ήρας, πλησίον του ιερού των δίδυµων θεών, µε βωµούς αφιερω-

µένους στον Πάνα και τον Ήλιο. 

 Κατηφορίζοντας προς την πεδιάδα ήταν το ιερό της ∆ήµητρας που το ίδρυσε κατά 

την παράδοση ο Πληµναίος από ευγνωµοσύνη προς τη θεά για την ανατροφή του γιου 

του.2 Για τον Πληµναίο, τον παλιό βασιλιά της Σικυώνας ή Αιγιάλειας αναφέρεται πως 

όλα τα παιδιά του πέθαιναν ευθύς µετά τη γέννησή τους και πως η ∆ήµητρα τον λυπή-

θηκε και ήρθε στην Αιγιάλεια, όταν γεννήθηκε ο γιος του Ορθόπολις, τον οποίο ανέ-

θρεψε.3 Ο Παυσανίας αναφέρει πως σε µικρή απόσταση από το ιερό της Ήρας που 

ίδρυσε ο Άδραστος, υπήρχε ναός του Καρνείου Απόλλωνος.4 Ο ναός της Προδροµίας 

Ήρας ιδρύθηκε από το Φάλκη, το γιο του Τήµενου, γιατί η Ήρα τον οδήγησε στη Σι-

κυώνα, όταν ήρθε από το Άργος και κατέλαβε νύχτα τη Σικυώνα.5 Ένας ερειπωµένος 
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1Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.11.1. 
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ναός της Ήρας υπήρχε στα αριστερά του δρόµου που οδηγούσε από τη Σικυώνα στη θά-

λασσα, που σύµφωνα µε την παράδοση τον ανάθεσε ο Προίτος, ο γιος του Άβαντα.1 Σε 

µικρή απόσταση από το επίνειο της Σικυώνας, στην αρχή του παραλιακού δρόµου που 

οδηγούσε στους Αριστόναυτες (στο λιµάνι της αχαϊκής Πελλήνης που  βρίσκονταν στην 

περιοχή του σηµερινού Ξυλοκάστρου), υπήρχε ιερό του Ποσειδώνα, ωστόσο δεν είναι 

γνωστό αν ήταν προελληνιστικό.2  

 Στο δρόµο από τη Σικυώνα προς το Φλιούντα, υπήρχε παράκαµψη που οδηγούσε σε 

ένα άλσος ονοµαζόµενο Πυραία, στο οποίο υπήρχε ιερό της ∆ήµητρας και Κόρης.3 

Είναι πιθανόν το ιερό να βρισκόταν στο δυτικό τµήµα του Ελληνοχωρίου, πάνω από τον 

                                                                                                                                                                             
�UB�8��7�	&�����X���,���4!������UB$)?��lM����)�

�0�%��»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 109, υποσ. 2. 
1Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, 

ii.12.2:�«.���BA���	!�$�����X���,���*4��������������

�	�T������������%!����������*���	��n�	&��UB�8��

����<��	��>�lM�����"��� ���	���y	��R)������y	�

�e��4��.�	?��BA�*��%0�	��N��1	����b����	?��<=T�

�	���4���'�'''»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 114, υποσ. 4. Κατά τον Φαράκλα ο ναός 

πρέπει να βρισκόταν στη θέση του σηµερινού χωριού Μούλκι. Πρβλ.: Φαράκλας, Σικυωνία. 39 
2Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, ii.12.2: 

«'''C�	�TO���BA����	?��������������H������o

��0�������	����1������.�.=���	���H	����	?�������

���	?�����$�0�����	���L��)���>�A��	���UB?���

���*���	��n��N�g

���B,����7����.������%�8���BA���	
�	�����4����

�������+��	������H��������	��?��������	.��"	?��

XH%�����	������B�B��	������%!������»· Παπαχατζής, 

Κορινθιακά. 114, υποσ. 5· Φαράκλας, Σικυωνία. 39. 
3Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, 

ii.11.3:�«'''�.���X���,����BA�	�����	.��H%3����Z��

�8�	���� ��0������������*���	��n�	&��UB�8�B0���

�!���	����	����1����	!B����N����������H��������

	���R������7��?��BA�����"	:�����	������K-�$	����

����C��$�'''»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 109, υποσ. 3. 



 129

Ασωπό.1 Στο δρόµο από τη Σικυώνα προς την Τιτάνη και σε απόσταση είκοσι σταδίων, 

µετά τη διάβαση του Ασωπού και στα αριστερά του δρόµου, υπήρχε άλσος από πουρνά-

ρια και ένας ναός για τις θεές που οι Αθηναίοι τις ονοµάζουν Σεµνές και οι Σικυώνιοι 

Ευµενίδες.2 Ο βωµός των Μοιρών βρισκόταν στο άλσος.3 Είναι πιθανόν το ιερό να 

βρισκόταν σε µία περιοχή βορειοδυτικά της Στιµάγκας, ενώ στην Ευαγγελίστρια Στιµά-

γκας ίσως υπήρχε ιερό της γεωµετρικής και αρχαϊκής εποχής.4 Στην Τιτάνη υπήρχε ετή-

σια ηµερήσια εορτή για τις Ευµενίδες, προς τιµήν των οποίων θυσίαζαν έγκυες προβατί-

νες και κάνοντας σπονδή µε µέλι αραιωµένο µε νερό και άνθη αντί για στεφάνια. Παρό-

µοιο τελετουργικό εφάρµοζαν και στο βωµό των Μοιρών. Από τη θυσία εγκύου ζώου 

συµπεραίνεται πως οι Ευµενίδες τιµούνταν ως θεότητες της ευφορίας ανθρώπων και 

ζώων και οι Μοίρες ως προστάτριες του τοκετού, ενώ οι σπονδές µε µέλι και άνθη είχαν 

ως σκοπό τον εξευµενισµό των αυστηρών θεοτήτων.5 

 Στην Τιτάνη υπήρχε Ασκληπιείο, που ιδρύθηκε από τον Αλεξάνορα, απόγονο του 

Ασκληπιού, ενώ αναφέρεται επίσης ιερό της Αθηνάς, που ήταν χτισµένο στο λόφο, και ο 

βωµός των ανέµων.6 Τα δύο ιερά συνδέονταν µε τη λατρεία της Κορωνίδος, µητέρας του 

                                                           
1Lolos, Sikyonia. 156. 
2Παυσ., Ελλάδος Περιήγησις. 
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Ασκληπιού, καθώς το ξόανό της βρισκόταν στο Ασκληπιείο, χωρίς να υπάρχει και αντί-

στοιχος ναός, εφόσον λατρευόταν στο ιερό της Αθηνάς. Η ακριβής θέση του Ασκλη-

πιείου έχει ταυτιστεί είτε µε το λόφο του Αγίου Τρύφωνα, είτε µε το πλάτωµα δυτικά και 

νότια του λόφου ή µε τα πλατώµατα προς τα ΒΑ, προς τον Ασωπό.1 Το ιερό της Αθηνάς 

τοποθετείται στο λόφο του Αγίου Τρύφωνα και ο βωµός των ανέµων στα ΒΑ του 

λόφου.2 O Παυσανίας πιστεύει πως ο Τιτάνας υπήρξε δεινός στην προσεχτική 

παρατήρηση των εποχών του έτους, πότε δηλαδή ο ήλιος αυξάνει τα σπειρόµενα και 

ωριµάζει τους καρπούς των δέντρων, και γι' αυτό το λόγο θεωρήθηκε αδελφός του 

Ήλιου.3 Αργότερα ο Αλεξάνωρ, ο γιος του Μαχάονα, του γιου του Ασκληπιού, ήρθε στη 
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Σικυωνία και ίδρυσε το Ασκληπιείο στην Τιτάνη. Στην Τιτάνη πρέπει να υπήρχε 

αρχαιότατη λατρεία, ίσως του τοπικού θεού Τιτάνα ή τοπικών θεραπευτών θεών και στη 

συνέχεια του Ασκληπιού.  

 Νότια του Κρυονερίου, στον ορεινό όγκο της Βέσεζας, εντοπίστηκε το 1993 το Σπή-

λαιο της Λεχόβης.1 Είχε δεχτεί αλλεπάλληλες λαθρανασκαφικές επεµβάσεις, ενώ τµήµα 

της οροφής του είχε καταρρεύσει, πιθανόν ήδη από την αρχαιότητα, µετατρέποντάς το σε 

σπηλαιοβάραθρο. Τα έως τώρα ανασκαφικά δεδοµένα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η 

λατρεία στο σπήλαιο ίσως ξεκίνησε κατά το β΄ µισό του 6ου αι. π.Χ και συνεχίστηκε 

αδιάλειπτα έως και τους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους. Ωστόσο πριν την ολοκλήρωση 

της ανασκαφικής έρευνας δεν µπορούν να αναφερθούν περισσότερα στοιχεία µε επαρκή 

ασφάλεια.  

 Στις δυτικές παρυφές της Σικυωνίας εντοπίστηκε το σηµαντικό λατρευτικό Σπήλαιο 

των Πιτσών, που ίσως αποτέλεσε τµήµα της επικράτειάς της κατά τον 7ο αι. π.Χ. Σύµ-

φωνα µε την παράδοση η περιοχή υποτάχθηκε για µικρό χρονικό διάστηµα στη 

Σικυωνία.2 Η λατρεία στο σπήλαιο εκτείνεται από τα µέσα του 7ου αι. έως και τον 2ο αι. 

π.Χ., όπως προκύπτει από τη µελέτη των ειδωλίων και των αγγείων.3 Ιδιαίτερα γνωστοί 
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111-113, υποσ. 1. 
1Το σπήλαιο ανασκάπτεται υπό την εποπτεία της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας και 

οφείλω τα στοιχεία στις παρατηρήσεις των ανασκαφέων.  
2Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, vii.26.13.  
3Στα ειδώλια των µέσων του 7ου αι. π.Χ. έως και τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. κυριαρχούν οι γυναικείες µορφές, 

ιστάµενες ή καθήµενες, ενώ συλλέχθηκαν συγκριτικά λίγα ειδώλια ανδρικών µορφών του ύστερου 7ου αι. 

π.Χ. ή του πρώιµου 6ου αι. π.Χ. Στα αγγεία του 6ου αι. π.Χ. συνηθίζονταν οι πυξίδες, οι κρατηρίσκοι, οι 

µικκύλοι δίνοι, οι αµφορίσκοι, οι τριφυλλόστοµες οινοχο?σκες, οι µόνωτες και άωτες φιάλες και τα 
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είναι οι ξύλινοι επιζωγραφισµένοι πίνακες που αφιερώθηκαν στο σπήλαιο και οι οποίοι 

χρονολογούνται στο α΄ µισό του 6ου αι. π.Χ. Στον καλύτερα διατηρηµένο αναφέρεται ότι 

φιλοτεχνήθηκε από κορίνθιο ζωγράφο, επισηµαίνοντας τόσο την εµβέλεια της λατρείας 

του σπηλαίου, όσο και τη σπουδαιότητα της τέχνης των κορίνθιων ζωγράφων, οι οποίοι 

µε περηφάνεια υπέγραφαν τα έργα τους.  

 

 

Το οδικό πλέγµα στη Σικυωνία  

 Η Σικυωνία αποτελούσε το επικοινωνιακό διάµεσο της βόρειας Πελοποννήσου, κα-

θώς η επιµήκης παράκτια γραµµή στο βόρειο τµήµα της οδηγούσε από την Κορινθία 

στην Αχα?α. Παράλληλα οι χαµηλοί ορεινοί όγκοι στα νότια επέτρεπαν την αβίαστη πρό-

σβαση στη Φλειασία και ακολούθως προς τις περιοχές που περιέβαλαν την τελευταία, 

όπως η Αρκαδία και η Αργεία. Ωστόσο δεν είναι γνωστό αν τα οδικά πλέγµατα που θα 

αναφερθούν βρίσκονταν σε χρήση ήδη από τους πρώιµους ιστορικούς χρόνους, καθώς 

βασίζονται είτε σε ανασκαφικές επεµβάσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, είτε σε επιφα-

νειακές έρευνες. 

 Η επικοινωνία της Σικυώνας µε την αρχαία Κόρινθο µπορεί µόνο να υποτεθεί, µε 

βάση τα ανασκαφικά δεδοµένα και τα αποτελέσµατα επιφανειακής έρευνας που αφορούν 

σε υστερότερα οδικά πλέγµατα. Σύµφωνα µε τον Παυσανία µία σηµαντική αρχαία οδική 

αρτηρία ένωνε τη Σικυώνα µε την αρχαία Κόρινθο, λίγο ενδότερα από το σύγχρονο 

δρόµο που καταλήγει στο Κιάτο.1 Είναι πιθανόν τα υπολείµµατα αµαξήλατης χαλικό-

στρωτης οδού που εντοπίστηκαν στη θέση «Κοκκινόβρυση» της αρχαίας Κορίνθου να 

                                                                                                                                                                             
φιαλίδια, οι οµφαλωτές φιάλες, οι κοτύλες και οι κοτυλίσκες, οι κυαθίσκοι και οι αρύβαλλοι. Ιδιαίτερης 

σηµασίας είναι οι αρύβαλλοι από φαγεντιανή, κάποιοι από τους οποίους είναι ζωόµορφοι.   
1Παυσ., Ελλάδος Περιήγησις. ii.5.5: 

«.���C����%���BA��"���������)������*��
�	�����

��X���,���P�8�����?��������$��0������	����"�����

�	&������������*���	��n�BA�	&��UB�8�'''»· 

Παπαχατζής, Κορινθιακά. 89, υποσ. 1. 
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ταυτίζονται µε αυτή την οδό.1 Τα επάλληλα στρώµατά της χρονολογούνται από τον 5ο αι. 

έως τους ύστερους ρωµαϊκούς χρόνους, αλλά ίσως η οδός να ακολουθούσε κάποιο πα-

λαιότερο δρόµο προς αυτή την κατεύθυνση.  

 Μία άλλη οδός από τη Σικυώνα προς την αρχαία Κόρινθο είναι αυτή που καλύφθηκε 

σε µεγάλο τµήµα της από την κατασκευή της εθνικής οδού Αθηνών - Πατρών.2 Η οδός 

περνούσε τη γέφυρα του Ασωπού, συνέχιζε στα Σαϊταίικα, νότια του χωριού Βέλου, οδη-

γούσε βόρεια από τα Ταρσινά και νότια του Ζευγολατιού, περνούσε µέσα από την Κυρά 

Βρύση και τα Ζαχουλίτικα και µέσω του Λογγοπόταµου (Ράχιανι ή Ραιζάνη) κατέληγε 

στην Αρχαία Κόρινθο. Η οδός είναι γνωστή στους ντόπιους ως Μικρή Στράτα και το 

πλάτος της δεν ξεπερνούσε τα 3 µέτρα. Ωστόσο δεν έχει µελετηθεί πότε άρχισε να χρη-

σιµοποιείται. 

 Η Σικυώνα συνδεόταν άµεσα µε την Τιτάνη µε οδό µήκους εξήντα σταδίων, αλλά 

αρκετά στενή, ώστε ήταν άβατη για οχήµατα µε δύο ζώα.3 Η οδός ακολουθούσε τη δυ-

τική όχθη του Ασωπού, περνούσε κοντά από το ιερό των Ευµενίδων, από τη θέση Λιό-

πεσι και κατέληγε στην Τιτάνη.4 Από εκεί ξεκινούσε µία από τις οδούς που απέληγε στο 

                                                           
1Robinson, "Excavation, (1963)", 77-78· Robinson, "Excavation, (1964)", 101· Carpenter-Bon, 

�Defenses�, 64. Ο Λώλος (Sikyonia. 125-126) πιστεύει ότι η οδός µέσω Κοκκινόβρυσης οδηγούσε στα 

δυτικά, χωρίς να περνά γύρω από το λόφο του Χελιωτόµυλου. 
2Lolos, Sikyonia. 129-130. Οι γεροντότεροι θυµούνται αυτή την οδό, η οποία σηµειώνεται στους χάρτες 

του 19ου αι.: Buchon, Carte de la Grèce· Kiepert, Atlas· Curtius, Peloponnesos· Μηλιαράκης, 

Γεωγραφία. 
3Παυσ., Ελλάδος Περιήγησις, ii.11. 4: 
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�B���L���!�����'''»·�Παπαχατζής, Κορινθιακά. 109-111, υποσ. 1. 
4Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, 
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''»·�Παπαχατζής, Κορινθιακά. 111, υποσ. 1. 
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βορειοανατολικό άκρο της πεδιάδας της Φλειασίας, µε κατεύθυνση Ν/ΝΑ.1 Ο Παυσανίας 

περιγράφοντας αυτή τη διαδροµή αναφέρεται σε εκτροπή της οδού ����	����	� δέκα 

περίπου στάδια, δηλαδή περίπου 2 χλµ., που οδηγούσε στο άλσος της Πυραίας.2 Μία 

άλλη οδός ξεκινούσε από τη Στιµάγκα, ακολουθώντας τη ράχη της Θυαµίας, περνούσε 

δίπλα από το Κάστρο στο Κούτσι και έφθανε στο Φλιούντα από τα βορειονατολικά. Ένα 

παρακλάδι της οδού, µε το οποίο επικοινωνούσε η περιοχή µε την ανατολική Σικυωνία 

και την αρχαία Κόρινθο, ερχόταν από τα ανατολικά και προσέγγιζε την πόλη από τα νο-

τιοανατολικά. 

 Η αναφορά του Παυσανία στο ιερό του Ποσειδώνα και στη γιορτή του Απόλλωνος 

προσφέρουν σηµαντικές µαρτυρίες για την ύπαρξη παραθαλάσσιας οδού από τη Σικυώνα 

προς τα δυτικά (Οδός Σικυώνας - Αριστοναυτών - Πελλήνης). Παραδίδεται πως υπήρχε 

µία ��0/��� που οδηγούσε από το λιµάνι της Σικυώνας στο Σύθα ποταµό.3 

Αυτή την οδό ίσως ακολουθούσαν τα επτά αγόρια και επτά κορίτσια της Σικυώνας, που 

έφθαναν ως το Σύθα ποταµό ως ικέτες.4 Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Παυσανία η οδός 
                                                           
1Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, 

ii.12.3:�«'''����X���,����BA�����"	���UB?����	����

"%�1��'''»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 114-117, υποσ. 6. 
2Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, 
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	���R����'''»· Παπαχατζής, Κορινθιακά. 109, υποσ. 3. 
3Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις, 
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4Παυσ. Ελλάδος Περιήγησις. ii.7.7-8: 
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ξεκινούσε από το λιµάνι, εποµένως τουλάχιστον στην έναρξή της ήταν παραλιακή. Στη 

συνέχεια έτεµνε τον Ελισσώνα ποταµό και ακολουθούσε την παράκτια γραµµή προς τα 

δυτικά, αλλά ίσως νοτιότερα της σηµερινής, καθώς η θάλασσα έχει υποχωρήσει.1 

Φθάνοντας στο Σύθα ποταµό η οδός συνέχιζε περαιτέρω δυτικά έως το σηµείο που 

θεωρείται ότι βρισκόταν το επίνειο της Πελλήνης, οι Αριστοναύται, πιθανόν µεταξύ 

Καµαρίου και Ξυλοκάστρου.2 Η οδός πρέπει στη συνέχεια να στρεφόταν προς τα νότια, 

κατευθυνόµενη προς την Πελλήνη. 

 

 Η αναµενόµενη ανασκαφική δραστηριότητα κατά µήκος της παράκτιας οδού Κορίν-

θου - Πατρών, προκειµένου να κατασκευαστεί η νέα σιδηρογραµµική γραµµή ταχείας 

µεταφοράς, είναι πιθανόν να προσφέρει αρκετές πληροφορίες για την επικοινωνία των 

περιοχών από τους πρώιµους ιστορικούς χρόνους. Αντίθετα οι οδικοί άξονες µε κατεύ-

θυνση βορρά-νότο απαιτούν επισταµένη επιφανειακή έρευνα των φυσικών περασµάτων, 

κυρίως κατά µήκος των ποταµών της Σικυωνίας, προκειµένου να διαπιστωθούν πιθανοί 

οδοί επικοινωνίας µε την περιοχή της Φλειασίας και τις όµορες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
��|�������%0���������	?��XH%�����	��?��*���	0�

�������7��	�H��	��'''»� Παπαχατζής, Κορινθιακά. 100-101, υποσ. 1. Ο 

Πλούταρχος (Ελληνικών κεφαλαίων καταγραφαί, 12) αναφέρεται στην πιο συνηθισµένη παράδοση ότι ο 

Απόλλων µετά το φόνο του Πύθωνα στους ∆ελφούς πήγε για καθαρµό στα Τέµπη.  
1Lolos, Sikyonia. 175-176, υποσ. 122· 177. 
2Rizakis, Achaie. I. 224. 
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Συµπεράσµατα 

 

 Φαίνεται ότι µετά την τρωική εκστρατεία, η οποία πρέπει να εξασθένησε οικονοµικά 

και τα πιο ισχυρά οικονοµικά κέντρα, και τις εκτεταµένες οχυρωµατικές επεµβάσεις που 

ακολούθησαν αµέσως µετά την επιστροφή των νικητών στους τόπους τους, ακόµα και 

µία µικρή σε έκταση ή δυναµικότητα εισβολή ήταν ικανή να κλυδωνίσει τις ευαίσθητες 

ισορροπίες που επικρατούσαν. Οι αναστατώσεις που ακολούθησαν, οδήγησαν σε συρρί-

κνωση των θέσεων, καθώς οι πληθυσµοί ήταν φυσικό και επόµενο να συγκεντρωθούν 

στις πιο οχυρές από αυτές. Παράλληλα αυτή η κατάσταση οδήγησε και σε σταδιακή συρ-

ρίκνωση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, όπου η µυκηναϊκή οικονοµία δεν είχε υπο-

στεί απόλυτα καίριο πλήγµα. 

 Το λεγόµενο δωρικό στοιχείο που φαίνεται ότι εισέβαλε ή απλά κινήθηκε προς νότο, 

είναι πολύ πιθανόν να προέρχεται από κάποιο µυκηναϊκό απόθεµα στις παρυφές του ελ-

λαδικού χώρου. Το πρώτο κύµα αναστατώσεων (±1210 π.Χ.) ταυτίζεται µε την ανεπιτυχή 

προσπάθεια εισβολής των Ηρακλειδών, ενώ το δεύτερο (±1075/1050 π.Χ.) µε φύλα από 

τη Β∆ Ελλάδα, που εισέβαλαν στη νοτιότερη Ελλάδα. Συγκεκριµένα τρία φύλα (Υλλείς, 

∆υµάνες, Πάµφυλοι) ενώθηκαν µε τον Όξυλο, τον αρχηγό των Αιτωλών, και 

περαιώθηκαν στο δυτικό τµήµα του Κορινθιακού κόλπου. Το κύριο φύλο µέσω Αρκαδίας 

έφθασε στην Αργολίδα και από εκεί κινήθηκε προς την Κορινθία και την Αττική, ενώ οι 

Αιτωλοί µε αρχηγό τον Όξυλο πέρασαν στην Ηλεία, όπου και εγκαταστάθηκαν. Ωστόσο 

παρά την αναστάτωση, δεν πρέπει να κόπηκαν οι δρόµοι επικοινωνίας, καθώς κάποιοι 

από τους εκδιωχθέντες αυτόχθονες Αχαιούς κινήθηκαν προς την Αχα?α και την Κεφαλ-

ληνία, δηλαδή προς την περιοχή από όπου πέρασαν οι εισβολείς, εποµένως δεν πρέπει να 

υπήρχε σπουδαίο πρόβληµα µετακίνησης σε αυτές τις περιοχές µετά το πέρασµα των ει-

σβολέων. Επίσης δεν παρατηρείται απόλυτη αναδιάρθρωση, καθώς επιβίωσαν σηµαντι-

κοί οχυροί οικισµοί, από όσο γνωρίζουµε έως τώρα, ενώ διατηρήθηκαν χώροι λατρείας 

(άρα δεν άλλαξαν οι θρησκευτικές συνήθειες) και επανήλθαν παλαιότερα έθιµα σχετιζό-
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µενα µε τη ζωή (κεραµική, οικιστική αρχιτεκτονική) και το θάνατο (τύποι τάφων και τα-

φικά έθιµα). Αντίθετα οι οικονοµικές δυσκολίες που πρέπει να ακολούθησαν, σε συν-

δυασµό µε διαµάχες στο εσωτερικό του µυκηναϊκού κόσµου, οφειλόµενες ίσως και στην 

επικράτηση κακών καιρικών συνθηκών, πρέπει να αποτέλεσαν ένα δυναµικό εσωτερικό 

παράγοντα κατάλυσης, που δεν άφηνε πολλά περιθώρια για αναδιοργάνωση. Παράλληλα 

µία µεγάλη θαλάσσια κίνηση που συνέβη στα τέλη του 13ου αι. στην Ανατολική Μεσό-

γειο επηρέασε αρνητικά όσους δεν είχαν πλέον δυνάµεις να αντιδράσουν. Ανάµεσα στα 

µεγάλα βασίλεια που πληγώθηκαν ήταν και αυτά των Χιττιτών και των Αιγυπτίων. Η 

υπερεκτίµηση των δυνάµεων που κατείχαν και των αντοχών που διέθεταν σε συνδυασµό 

µε τις επιθέσεις από εξωτερικά µέτωπα και δυσµενείς οικονοµικές συγκυρίες δεν άφησαν 

πολλά περιθώρια γενικής ανασυγκρότησης. 

 Στην περιοχή της ΒΑ Πελοποννήσου οι αναστατώσεις αυτές αποτυπώνονται στις 

αρχές του 12ου αι. π.Χ. µε την καταστροφή του οικισµού των Ζυγουριών (Κλεωναία) και 

την εγκατάλειψη της θέσης της Νέας Κορίνθου (Κορινθία). Ωστόσο η κατοίκηση συνεχί-

στηκε, καθώς επιβίωσαν οι θέσεις Γωνιά, Κοράκου, αρχαία Κόρινθος και Ισθµία. Στα 

τέλη του ίδιου αιώνα οι πρώτες αναστατώσεις πρέπει να είχαν πλέον αποδυναµωθεί, 

αφού στα ±1125 π.Χ. επανακατοικήθηκε η Νέα Κόρινθος. Πιο εκτεταµένη ήταν η ανα-

στάτωση που υπέστη η περιοχή στα ±1075/1050 π.Χ. µε την καταστροφή ή την εγκατά-

λειψη θέσεων που είχαν καταφέρει να περάσουν αλώβητες από την πρώτη επίθεση. Κα-

ταστράφηκαν οι θέσεις Κοράκου και Γωνιά και εγκαταλείφθηκαν η Αετόπετρα, η Αγία 

Κυριακή και το Ηραίο (Κορινθία). Ωστόσο δεν πρέπει να συντελέστηκε παντελής ερή-

µωση, καθώς και σε αυτή την περίπτωση επιβίωσε η αρχαία Κόρινθος και η Ισθµία. Την 

ίδια εποχή (µέσα 11ου αι. π.Χ.) δέχτηκαν επίθεση τα εδάφη της Κλεωναίας και της Σι-

κυωνίας, ενώ η Φλειασία υπέστη εισβολή στο β΄ µισό του ίδιου αιώνα, αλλά µάλλον ο 

εκδωρισµός της ήταν ειρηνικός. Παρά ταύτα η απουσία ανασκαφικών δεδοµένων δεν 

αφήνει πολλά περιθώρια για τη διευκρίνιση της κατάστασης που επικράτησε στις τρεις 

αυτές περιοχές. Αξίζει να αντιπαρατεθεί ο αριθµός θέσεων της Κορινθίας που έχουν 

ερευνηθεί ανασκαφικά ή από επιφανειακές έρευνες στον Πίνακα Ι (29 θέσεις) και των 3 

υπολοίπων περιοχών στον Πίνακα ΙΙ: Κλεωναία (5 θέσεις), Φλειασία (5 θέσεις) και Σι-

κυωνία (17 θέσεις). Μπορούµε όµως να υποθέσουµε ότι τόσο οι εναποµείναντες κάτοικοι 
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των περιοχών αυτών, όσο και τα νέα πληθυσµιακά στοιχεία που έφθαναν κατά καιρούς, 

πρέπει να συγκεντρώθηκαν σε οικισµούς που µπορεί να παρήκµασαν σταδιακά λόγω των 

αντίξοων συνθηκών, αλλά δεν µπορεί να έσβησαν χωρίς αντίδραση. Είναι πιθανόν η επι-

µελής επιφανειακή έρευνα των επικρατειών αυτών να δώσουν περισσότερα στοιχεία αν-

θρώπινης παρουσίας. 

 Κατά τους γεωµετρικούς χρόνους παρατηρείται αύξηση του αριθµού των οικιστικών 

θέσεων, ενώ δηµιουργήθηκαν οι συνθήκες γένεσης της πόλης (αρχ. 8ου αι. π.Χ.), στοιχεία 

που διέπουν και τους πρώιµους αρχαϊκούς χρόνους. Η εικόνα είναι πιο οµαλή στο κράτος 

της Κορινθίας, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές η απουσία στοιχείων για πρωιµότερες φάσεις 

των οικισµών, δηµιουργεί την εντύπωση "εκρηκτικής" αύξησης. Ωστόσο αν συγκριθούν 

τα στοιχεία µε αυτά της Κορινθίας είναι φυσικό να υποθέσουµε πως και οι τέσσερις επι-

κράτειες της βορειοανατολικής Πελοποννήσου είχαν αρµονική εξέλιξη και ανάπτυξη.  

 Σύµφωνα µε παλαιότερες µελέτες η τυραννίδα παρουσιάστηκε στα ±660 π.Χ. στην 

πρώτα Κόρινθο (Κυψελίδες) και στη Σικυώνα (Ορθαγορίδες). Από νεότερες µελέτες 

προκύπτει ότι αυτή η αλλαγή πρέπει να συνέβη µόλις στα 620 π.Χ. και διατηρήθηκε έως 

το τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ., οπότε παρενέβη η Σπάρτη στην πολιτική εξέλιξη 

των πραγµάτων. Η διακυβέρνηση των τυράννων έδωσε σηµαντική ώθηση σε αυτά τα δύο 

κράτη, καθώς αναπτύχθηκαν οι τέχνες και τα γράµµατα, ενώ σπουδαία οικοδοµήµατα και 

αναθήµατα κόσµησαν τις πόλεις τους και τα σπουδαία ιερά των ∆ελφών και της 

Ολυµπίας. Παράλληλα αναπτύχθηκε το εµπόριο, ενώ τις αυλές των τυράννων 

επισκέφτηκαν σπουδαίοι καλλιτέχνες της γλυπτικής, της µουσικής και της ποίησης. Με 

την πτώση της τυραννίδας ανοίχτηκε σιγά-σιγά ο δρόµος για το δηµοκρατικό πολίτευµα, 

αλλά ταυτόχρονα µετατοπίστηκε το ενδιαφέρον στην Αθήνα. 

 Όπως προαναφέρθηκε η σποραδική ανασκαφική δραστηριότητα στην Κλεωναία, τη 

Φλειασία, και τη Σικυωνία δεν επιτρέπουν παρά µόνο τη διατύπωση σχετικών τοπογρα-

φικών συµπερασµάτων για τους πρώιµους ιστορικούς χρόνους. Πιο ικανοποιητική είναι 

η εικόνα που διαµορφώνεται στις ερευνηθείσες θέσεις κατά τη γεωµετρική και αρχαϊκή 

εποχή. Στην Κορινθία οι ανασκαφές "φωτίζουν" ιδιαίτερα την αρχαία Κόρινθο, την 

Ισθµία  και την Περαχώρα - Ηραίο, ενώ σωστικές ανασκαφές στις υπόλοιπες θέσεις του 

αρχαίου κράτους δεν προσφέρουν σε πολλές περιπτώσεις στοιχεία για χρόνους πριν την 
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αρχαϊκή εποχή. Ωστόσο είναι δυνατόν να σκιαγραφηθεί µία εικόνα για την οικιστική και 

τη ναοδοµία, τα ταφικά έθιµα και τα οδικά πλέγµατα. Τα συµπεράσµατα για την ανθρώ-

πινη δραστηριότητα στην περιοχή, τόσο στη ζωή όσο και στο θάνατο, διατυπώνονται µε 

την επιφύλαξη ότι µπορεί να αφορούν σε τοπικές συνήθειες, ενώ δεν µπορεί να αποκλει-

στεί και η πιθανότητα να αγνοείται η ύπαρξη και άλλων τύπων κτηρίων και ταφών, ιδίως 

σε ό,τι αφορά στο δυτικότερο τµήµα της εξεταζόµενης περιοχής.  

 

Αρχιτεκτονική 

 Από το 800 έως το 720 π.Χ. στον αιγαιακό χώρο επικράτησαν οι επιµήκεις, αψιδωτοί 

ναοί και οικίες, κατασκευασµένοι από πηλόπλινθους πάνω σε λίθινο θεµέλιο, ενώ η 

οροφή καλυπτόταν µε αχυροσκεπή (ή καλαµοσκεπή).1 Από το χώρο της ΒΑ Πελοποννή-

σου προέρχονται αρκετά στοιχεία για τις πρώιµες κατασκευές κυρίως από τα ναϊκά οικο-

δοµήµατα, που διασώζουν τη σταδιακή εξέλιξη της αρχιτεκτονικής δοµής και της χρήσης 

των υλικών. 

 Από τα τέλη του 8ου αι. π.Χ. κυριάρχησαν οι επιµήκεις κατασκευές µε σηκό, που 

έφεραν σκεπή µε κεραµίδες. Κατά τον 7ο αι. π.Χ. ο σηκός σταδιακά χωρίστηκε σε δύο 

κλίτη, ενώ εδραιώθηκε η παρουσία της πρόστασης (πρόναος) και εµφανίστηκε η 

περίσταση. Κατά τον 6ο αι. π.Χ. υπήρχε πλέον και οπισθόδοµος που συµπλήρωσε την 

τελική εικόνα του επιµήκους ναού που ήταν πλέον κατασκευασµένος από πωρόλιθο.    

 Για την οικιστική αρχιτεκτονική διασώζονται λιγότερα στοιχεία. Οι οικίες κατα-

σκευάζονταν επίσης µε απλά υλικά (υποθεµελίωση από λίθους και ανωδοµή από πλίν-

θους), αλλά η κάτοψή τους ήταν τραπεζιόσχηµη. Ωστόσο διατηρήθηκαν ελάχιστα λεί-

ψανα από την πρώιµη περίοδο και µόνο από την περιοχή της αρχαίας Κορίνθου, οπότε 

δεν µπορούν να δοθούν ασφαλή συµπεράσµατα. Στα µέσα του 7ου αι. π.Χ. φαίνεται ότι 

επικράτησαν οι µεγαρόσχηµες οικίες (οικία από το Ηραίο), µε στέγη καλυµµένη από 

άχυρο και δάπεδο από πατηµένο χώµα. 

 Γενικά δεν µπορούν να διατυπωθούν τελικά συµπεράσµατα για την αρχιτεκτονική 

των πρώιµων ιστορικών χρόνων, είτε στα δηµόσια είτε στα ιδιωτικά κτήρια, καθώς δεν 

είναι σαφές πότε ακριβώς εγκαταλείφθηκαν οι αψιδωτές κατασκευές και αν κάποια κτή-

                                                           
1GG. 327, 339, υποσ. 6.  
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ρια διατήρησαν παλαιότερους τύπους, ούτε για το πότε περίπου επικράτησαν οι µεγαρό-

σχηµες κατασκευές. Ωστόσο φαίνεται να ακολουθούν το γενικότερο πνεύµα της εποχής 

και είτε πρόσφεραν κάποια νέα δεδοµένα, είτε οικειοποιήθηκαν πολύ σύντοµα ό,τι πα-

ρουσιάστηκε στις όµορες επικράτειες.  

 

Ταφικά έθιµα 

 Η εύρεση σποραδικά διατηρηµένων τάφων της ύστερης ΥΕΙΙΙΓ2 εποχής στη θέση της 

µεταγενέστερης αγοράς στην αρχαία Κόρινθο και η απουσία στοιχείων από τις υπόλοιπες 

περιοχές δεν παρέχουν επαρκή στοιχεία για τα ταφικά έθιµα σε αυτή την πρώιµη περίοδο. 

Οι πρώτες ενδείξεις προέρχονται από ταφές στην αρχαία Κόρινθο της Πρωτογεωµετρι-

κής εποχής, όπου οι τάφοι ήταν κιβωτιόσχηµοι και έφεραν σήµατα. Οι ταφές καταλάµ-

βαναν τον ίδιο χώρο µε τις παλαιότερές τους, ενώ η περιοχή συνέχισε να χρησιµοποιείται 

ως ταφική έως τη Μέση Γεωµετρική εποχή, οπότε επεκτάθηκε ο οικισµός προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η σηµαντικότερη παρατήρηση ωστόσο είναι πως δεν εµφανίζεται η καύση 

ως ταφικό έθιµο, αν και σύµφωνα µε την παράδοση και τα ανασκαφικά δεδοµένα εισέ-

βαλαν κατά διαστήµατα νέα πληθυσµιακά στοιχεία στην περιοχή.  

 Από τους γεωµετρικούς χρόνους προέρχονται περισσότερα στοιχεία µε ταφές τόσο 

από την αρχαία Κόρινθο, όσο και από το Μούλκι των Αγίων Θεοδώρων. Ο ενταφιασµός 

παρέµεινε ο τύπος ταφής σε αυτές τις περιοχές, ενώ δεν εντοπίστηκαν ίχνη καύσεων. 

Στην αρχαία Κόρινθο κατά την Πρώιµη Γεωµετρική εποχή οι ενταφιασµοί γίνονταν σε 

λακκοειδείς τάφους που έφεραν καλυπτήριες λίθινες πλάκες. Πολύ σπάνια εµφανίζεται η 

ταφή σε πώρινη σαρκοφάγο, ενώ σε κάθε περίπτωση ο νεκρός ήταν σε εκτεταµένη στάση 

και συνοδευόταν από κτερίσµατα. Κατά τη Μέση Γεωµετρική εποχή οι τάφοι ήταν λα-

ξεύµατα στο φυσικό βράχο, απλαισίωτοι, αλλά καλυµµένοι µε απλές πλάκες από ψαµµό-

λιθο. Κάποιοι τάφοι έφεραν ξεχωριστό διαµέρισµα για τα κτερίσµατα, τόσο στις ταφές 

των ενηλίκων, όσων και των παιδιών. Σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίστηκαν εκτός των 

τάφων νεκρόδειπνα µε καµµένα οστά ζώων, ενώ συνοδεύονταν από υδρία µε αγγείο ως 

πώµα, κυρίως σκύφο. Κατά την Ύστερη Γεωµετρική εποχή οι τάφοι παρέµειναν λακκο-

ειδείς, αλλά επενδύονταν µε µονολιθικές πλάκες, καλύπτονταν µε απλές πλάκες από 

ψαµµόλιθο και κοντά στην κεφαλή υπήρχε διαµέρισµα για τα κτερίσµατα. Τα µεγάλα 
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παιδιά ενταφιάζονταν σε µικρούς κιβωτιόσχηµους τάφους ή πώρινες σαρκοφάγους, ενώ 

τα βρέφη εγχυτρίζονταν, συνήθως σε διακοσµηµένους ή χειροποίητους κρατήρες. Ο νε-

κρός τοποθετούνταν σε συνεσταλµένη στάση, µε τα χέρια στο στήθος, ενώ εκτός τάφου ο 

κρατήρας αντικατέστησε την υδρία. Στο Μούλκι των Αγίων Θεοδώρων οι τάφοι της 

Γεωµετρικής εποχής ήταν λακκοειδείς, απλαισίωτοι, µε ξεχωριστό διαµέρισµα για τα 

κτερίσµατα ή τις παιδικές ταφές, και καλυµµένοι µε απλές πλάκες. Ωστόσο υπήρχε και 

µία ταφή σε πώρινη σαρκοφάγο και ένας εγχυτρισµός σε αµφορέα. 

 Κατά την Πρωτοκορινθιακή εποχή στο Βόρειο Νεκροταφείο της αρχαίας Κορίνθου 

οι ταφές γίνονταν σε σαρκοφάγους, όπου οι νεκροί τοποθετούνταν σε συνεσταλµένη 

στάση, ενώ για τα παιδιά επικρατούσε ο εγχυτρισµός. Κατά την Κορινθιακή εποχή στο 

Βόρειο Νεκροταφείο της αρχαίας Κορίνθου διπλασιάστηκαν οι τάφοι. Από τα τέλη του 

7ου αι. π.Χ. και σε όλο τον 6ο αι. π.Χ. οι ταφές γίνονταν πλέον µόνο σε πώρινες σαρκοφά-

γους, σε συνεσταλµένη στάση, ενώ παρατηρείται ότι κατά το α΄ µισό του 6ου αι. π.Χ. συ-

νυπάρχουν ενταφιασµοί και σε εκτεταµένη στάση. Ανασκαφικά στοιχεία για τάφους του 

6ου αι. π.Χ. προέρχονται και από την Αρχαία Σικυώνα, στη θέση «Χτίρι», από όπου έχει 

πραγµατοποιηθεί µελέτη µόνο των κτερισµάτων, καθώς από την ανασκαφέα δεν έχουν 

παραδοθεί τα ανασκαφικά δεδοµένα. Εποµένως δεν γνωρίζουµε τον τύπο των τάφων και 

τη στάση των νεκρών. Ωστόσο από προφορικές µαρτυρίες παραδίδεται ότι δεν υπήρχαν 

καύσεις και εγχυτρισµοί. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η έντονη παρουσία των ειδωλίων, 

κυρίως γυναικείων µορφών, ο αριθµός των οποίων αυξήθηκε κατά τον επόµενο αιώνα.  

 

 Τα ελλιπή στοιχεία από τις υπόλοιπες περιοχές δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για 

διατύπωση ασφαλέστερων συµπερασµάτων. Μία λύση που µπορεί να προταθεί είναι η 

µελέτη λησµονηµένου υλικού από σωστικές και συστηµατικές ανασκαφές, που φυλάσσε-

ται στις αποθήκες των µουσείων. Τα ανασκαφικά ηµερολόγια που παλιώνουν στα αρχεία 

των αρµόδιων υπηρεσιών µπορούν επίσης να βοηθήσουν αρκετά στην ανασύνθεση της 

εικόνας. Παράλληλα η οργάνωση αυτοψιών και επιφανειακών ερευνών θα πλούτιζε ση-

µαντικά τις γνώσεις µας, πριν η εκτεταµένη καλλιεργητική δραστηριότητα και η αυξανό-

µενη οικοδόµηση σε ορισµένες από αυτές τις περιοχές - γεγονότα αναπόφευκτα - προκα-

λέσουν ανεπανόρθωτες φθορές σε ανέγγιχτες έως τώρα θέσεις. 
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Επίλογος 

 

 H πυκνή κατοίκηση και η έντονη γεωργική εκµετάλλευση της ΒΑ Πελοποννήσου τη 

σύγχρονη εποχή εµποδίζουν σε µεγάλο βαθµό τις νεότερες έρευνες. Σε αυτό συνέβαλε 

και η απουσία συστηµατικών ανασκαφών σε θέσεις της σύγχρονης Κορινθίας µετά το 

∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, χρηµατοδοτούµενες από το ελληνικό δηµόσιο. Αλλά και 

όταν τις δεκαετίες του 1960/1970 πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες ανασκαφές για τις 

ανάγκες κατασκευής της Εθνικής Οδού Κορίνθου-Πατρών και µίας αγροτικής οδού στην 

πεδιάδα της Σικυώνας, δεν προέκυψαν περισσότερα στοιχεία, καθώς τα αποτελέσµατα 

αυτών των ερευνών δεν έχουν ακόµα δηµοσιευτεί. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου 

αι. η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί, αφού εκτελούνται µόνο σωστικές ανασκαφές, που 

δεν παρακολουθούνται σε κάθε περίπτωση από αρχαιολόγους, ούτε καν διεξάγονται 

πάντα από ειδικευµένους τεχνίτες. Αυτά σε συνδυασµό µε τη συνεχή οικοδόµηση και την 

ανεξέλεγκτη βαθειά άρωση σε αγρούς έχουν ως αποτέλεσµα να χάνονται πολύτιµα 

στοιχεία. 

 Η παρούσα µελέτη στηρίχθηκε στη συγκέντρωση και µελέτη όλων των µονογραφιών 

και άρθρων που ασχολούνται µε την εποχή και την περιοχή που µας αφορά. Το ιστορικό 

πρόβληµα της καθόδου των �∆ωριέων� ή η επιστροφή των Ηρακλειδών έχει απασχολή-

σει για αρκετές δεκαετίες τους µελετητές, καθώς οι αλλαγές που κυριάρχησαν από τα 

τέλη του 13ου αι. π.Χ. δηµιούργησαν ένα κλίµα αβεβαιότητας για την καθεστηκυία τάξη 

των µυκηναϊκών ανακτόρων. Είναι ωστόσο πιθανόν να πρόκειται απλά για το όνοµα κά-

ποιου φύλου που στις διηγήσεις των αρχαίων συγγραφέων µεγαλοποιήθηκε και θεωρή-

θηκε κάποια στιγµή ως η κύρια αιτία που έθεσε τέρµα στην ζωή των µυκηναϊκών ανα-

κτόρων. Η νεότερη έρευνα σε όλο τον ελλαδικό χώρο και ο επανέλεγχος παλαιότερων 

συµπερασµάτων µε βάση νεότερες παρατηρήσεις, φώτισε περισσότερο τους επονοµαζό-

µενους �Σκοτεινούς Χρόνους�, οδηγώντας στο µόνο ίσως βέβαιο έως τώρα συµπέρασµα: 

ότι δεν υπάρχουν σκοτεινές εποχές στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά ελλιπή και ασύνδετα 

µεταξύ τους στοιχεία, που δηµιουργούν αρχικά "ηµιφωτισµένες εικόνες" και µε το πέρα-
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σµα του χρόνου συµπληρώνονται µέσα από την έρευνα και την παρατήρηση των δεδοµέ-

νων. Υπό αυτό το πρίσµα είναι απαραίτητο να ελεγχθούν στοιχεία που προέρχονται από 

την επιφανειακή έρευνα και την άµεση γνωριµία µε το φυσικό τοπίο. Παράλληλα πρέπει 

να αξιοποιηθούν όσα προκύπτουν από τη µελέτη υλικού που είναι αποθηκευµένο στα 

µουσεία, σε µερικές περιπτώσεις πάνω από µισό αιώνα.   
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Προφήτης Ηλίας Θροφαρίου      + + 
∆υτικά Αγίων Ταξιαρχών       + + 
Καστράκι (Μάζι)      +  
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                 ΠΙΝΑΚΑΣ IV 
 
        ΙΕΡΑ 
 

ΘΕΣΗ Ύστερη 
ΥΕΙΙΙΓ2 

ΠΡ-Γ ΠΓ ΜΓ ΥΓ ΑΡΧΑΪΚΗ 

 
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

      

Αρχαία Κόρινθος - Ιερό ∆ήµητρας - 
Κόρης 

     + 

Αρχαία Κόρινθος - Ναός Απόλλωνος     + + 
Κοκκινόβρυση      + 
Λέχαιο      + 
Ισθµία  + + + + + 
Παλαιµόνιο      + 
Γαλατάκι (Σολύγεια)   +(;) +(;) +(;) + 
Σπήλαιο Νυφίτσας + + + + + + 
Ζωοδόχος Πηγή (Πείραιον)      +(;) 
Ιερό Ήρας Ακραίας   + + + + 
Ιερό Ήρας Λιµενίας     + + 

 
ΚΛΕΩΝΑΙΑ 

      

Κλεωνές      + 
Νεµέα   +(;) +(;) +(;) + 
Απέσας     + + 
Βέµβινα      +(;) 

 
ΦΛΕΙΑΣΙΑ 

      

Φλιούς      + 
Προφήτης Ηλίας 
(Αραντία>Αραιθυρέα;) 

     + 

∆υτικά Αηδονιών (Αραιθυρέα;)      + 
Κελεές - Παλαιόµυλος      + 
��γιος Νικόλαος (Ηραίον;)      + 
Χαβανάκι (∆ιοσκούριον;)�      + 

 
ΣΙΚΥΩΝΙΑ 

      

Αγορά ελληνιστικής Σικυώνας      + 
Ακρόπολη ελληνιστικής Σικυώνας      + 
Τσάγκριζα      + 
Τιτάνη      + 
Ευαγγελίστρια Στιµάγκας   + + + + 
 
 
 
 
 
 
 
 


