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Σα ΑΓΖΜΟΗΔΤΣΑ είλαη ζπιινγή παιαηφηεξσλ κειεηεκάησλ πνπ
ζπληάρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ κεγάινπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Αζελατθνχ Κέληξνπ
Οηθηζηηθήο γηα ηελ Οηθηζηηθή ησλ επηθξαηεηψλ ηεο Αξραίαο Διιάδαο κε ηνλ γεληθφ
ηίηιν Αξραίεο Διιεληθέο Πφιεηο. πγθεθξηκέλα, εξγάζηεθα ζην πξφγξακκα απηφ απφ
ην 1971 θαη κεηά. Σν Κέληξν κνπ αλέζεηε ηελ ζχληαμε ησλ κειεηεκάησλ, ελψ ην ίδην
αλειάκβαλε ηελ αλαγθαία ζχληαμε θαη εθπφλεζε ησλ ζρεηηθψλ ραξηψλ, πηλάθσλ θαη
ζρεδίσλ. Καη ηελ ζπλνιηθή δεκνζίεπζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκνζηεχηεθαλ θάπνπ
24 ηφκνη, αλάκεζα ηνπο θαη θάπνηνη κε ηα θείκελα πνπ ζπλέηαμα εγψ ελ κέξεη ή θαζ’
νινθιεξίαλ. Απηά είλαη: 1. Corinthia – Cleonaea (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μ.
αθειιαξίνπ), Α(ξραίεο) Δ(ιιεληθέο) Π(φιεηο) αξ. 3, 1971. 2. ηθπσλία, ΑΔΠ αξ. 8,
1971. 3. Σξνηδελία, Καιαχξεηα, Μέζαλα. ΑΔΠ. Αξ. 10, 1972. 4. Φιεηαζία, ΑΔΠ αξ.
11, 1972. 5. Δπηδαπξία. ΑΔΠ αξ. 12, 1972. 6. Μεγαξίο-Αηγφζζελα-Δξέλεηα (ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Μ. αθειιαξίνπ), ΑΔΠ αξ. 14, 1972. 7. Δξκηνλίο-Αιηάο, ΑΔΠ αξ.
19, 1973.
Απφ ην1974 φκσο γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο δελ ήηαλ πιένλ δπλαηή ε
εθπφλεζε ησλ ραξηψλ θιπ, αιιά ην Κέληξν ζπλέρηζε λα κε απαζρνιεί σο ην 1977,
αλαζέηνληάο κνπ ηελ ζχληαμε θεηκέλσλ γηα άιιεο πεξηνρέο. ΄Δηζη ζπλέηαμα θαη
θαηέζεζα ηα αθφινπζα κειεηήκαηα: 1. Κεθάιαηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ Αξγεία (πνπ
είρε ζρεδηαζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μ. αθειιαξίνπ), 1974. 2. Αίγηλα, 1974. 3.
Δζπεξία Λνθξίο, 1975. 4. Φσθίο, 1975. 5. Αλαηνιηθή Λνθξίο, 1976. 6. Γσξίο, 1976.
7. Ζ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ. Οη ρψξεο ησλ Μαιηέσλ, ησλ Αληάλσλ θαη ησλ Οηηαίσλ,
1976. 8. Αθαξλαλία, 1977. 9. Κέα, 1977, 10. Κχζλνο, 1977, 11. έξηθνο, 1977. 12.
ίθλνο, 1977, 13. χξνο, 1977.
Ζ έθδνζε ησλ πην πάλσ θεηκέλσλ απφ ην Αζελατθφ Κέληξν Οηθηζηηθήο δελ
έγηλε δπζηπρψο δπλαηή γηα ηνπο ίδηνπο αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο πνπ αλέθεξα πην
πάλσ, αιιά ε έθδνζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κνπ Απσαία Αίγινα. Η ανθπώπινη
Καηοίκηζη, Αζήλα, 1980 ππεξεθάιπςε ην κειέηεκα αξ. 2 γηα ηελ Αίγηλα θαη
πζηεξφηεξα ηα κειεηήκαηα αξ. 3 θαη 4 εληάρζεθαλ (καδί κε άιια) ζηε ζεηξά ησλ
εθδφζεσλ ΡΙΘΤΜΝΑ, Θέμαηα Κλαζικήρ Απσαιολογίαρ, ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη
Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, κε ηνπο ηίηινπο Για ηην Εζπεπία Λοκπίδα
(ΡΗΘΤΜΝΑ 19, Ρέζπκλν, 2004) θαη Για ηην Φωκίδα (ΡΗΘΤΜΝΑ 26, Ρέζπκλν,
2005).
Δπεηδή ζεσξψ πσο ηα ινηπά κειεηήκαηα, παξ’ φιε ηελ δηέιεπζε καθξνχ
ρξφλνπ απφ ηελ ζχληαμή ηνπο κπνξνχλ λα έρνπλ αθφκε θάπνην ελδηαθέξνλ,
ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο νκνηέρλνπο, απνθάζηζα λα ηα δεκνζηνπνήζσ φπσο είραλ φηαλ
θαηαηέζεθαλ ζην Αζελατθφ Κέληξν Οηθηζηηθήο κε ηελ έζησ θαη πεξηνξηζκέλε έθδνζε
ησλ ΑΓΖΜΟΗΔΤΣΧΝ. Πξνηίκεζα λα ηα θαηαηάμσ φρη κε αθξηβή ρξνλνινγηθή
ζεηξά, αθνχ κάιηζηα ε ρξνληθή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο δελ είλαη πξαγκαηηθά κεγάιε,
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αιιά κε γεσγξαθηθή θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηάμε, λα πεξηιάβσ δειαδή ζηνλ πξψην
ηφκν ηα κειεηήκαηα γηα ηηο Κπθιάδεο (Κέα, Κχζλνο, έξηθνο, ίθλνο θαη χξνο),
ζηνλ δεχηεξν ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα Διιάδαο (Αξγεία,
Αλαηνιηθή Λνθξίο, Γσξίο, Κνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ) θαη ηνλ ηξίην λα ηνλ αθηεξψζσ
ζην κεγάιεο έθηαζεο κειέηεκα γηα ηελ Αθαξλαλία
Πξέπεη λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ δηεπζπληή ηνπ Αζελατθνχ
Κέληξνπ Οηθηζηηθήο θαη θαιφ θίιν θ. Παλ. Φσκφπνπιν πνπ φρη κφλν κε βνήζεζε λα
αλεχξσ ζηνηρεία ησλ εξγαζηψλ πνπ δελ είρα ζηα ρέξηα κνπ, αιιά θαη κε ελζάξξπλε λα
ηηο εθδψζσ, θαζψο θαη ζηελ θ. Παπιίδε πνπ επηκειείηαη ην Αξρείν Γνμηάδε ζην
Μνπζείν Μπελάθε ε νπνία φρη κφλν εληφπηζε πξφζπκα ηα θείκελα απηά, αιιά θαη
κνπ έδσζε αληίηππά ηνπο
Ν.Φ. 2014
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Θέζη
Ζ Κέα είλαη ην βνξεηφηεξν απφ ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηε
δπηηθή δψλε ηεο νκάδαο. Καη ην δπηηθφηεξν απφ φια ηα θπθιαδίηηθα λεζηά.
Βξίζθεηαη αλαηνιηθά απφ ηελ Αηηηθή θαη λφηηα απφ ηελ Δχβνηα.

Γευγπαθική πεπιγπαθή
σήμα και Μέγεθορ
Σν ζρήκα ηνπ λεζηνχ έρεη πεξηγξαθεί σο σνεηδέο, ειιεηςνεηδέο,
ακπγδαιφζρεκν. Θα είκαζηε αθξηβέζηεξνη αλ ην πεξηγξάθακε σο ζηαγσλφζρεκν κε
ην αλνηρηφ ηφμν πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά θαη ηε κπηεξή άθξε πξνο ηα λνηηνδπηηθά. Ο
καθξφο άμνλάο ηνπ έρεη έηζη θαηεχζπλζε βνξεηναλαηνιηθή - λνηηνδπηηθή θαη κήθνο
πεξίπνπ 19,5 ρηιηφκεηξα, απφ ηελ παξαιία εκπξφο απφ ην λεζάθη παλνπνχια ζηα
βφξεηα σο ην λνηηφηαην αθξσηήξην Σάκεινο. Ο κεγαιχηεξνο εγθάξζηνο άμνλαο είλαη
εθείλνο πνπ ελψλεη ην αθξσηήξην θιάβνο δπηηθά απφ ηελ Κνξεζία ζηα
βνξεηνδπηηθά κε ην βφξεην αθξσηήξην ηνπ φξκνπ Οξθφο. Έρεη κήθνο πεξίπνπ 10
ρηιηφκεηξα θαη ην κέζν ηνπ ζπλαληά ηνλ άιιν άμνλα ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 6
ρηιηφκεηξα απφ ην βνξεηναλαηνιηθφ ηνπ άθξν.

Ανάγλςθο
Σν λεζί εκθαλίδεη γεληθά πνιχ ηνληζκέλν αλάγιπθν. Μφλν πνιχ κηθξφ κέξνο
ηεο έθηαζήο ηνπ βξίζθεηαη ρακειφηεξα απφ ηελ ηζνυςή ησλ 100 κέηξσλ, ελψ ζε
αξθεηά ζεκεία ηα πςψκαηά ηνπ μεπεξλνχλ εθείλε ησλ 500 κέηξσλ. Σν ςειφηεξν
ζεκείν είλαη ε θνξπθή ηνπ Πξνθήηε Ζιία πνπ απέρεη απφ ην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν
ηνπ θχξηνπ άμνλα 6.900 κέηξα ζε επζεία γξακκή πξνο ηα λφηηα κε κηθξή απφθιηζε
πξνο ηα δπηηθά θαη απφ ην λνηηνδπηηθφ άθξν ηνπ ίδηνπ άμνλα 13.100 κέηξα, πάιη ζε
επζεία γξακκή πξνο βνξεηναλαηνιηθά. Έηζη βξίζθεηαη πνιχ πιεζηέζηεξα ζηε
λνηηναλαηνιηθή παξά ζηε βνξεηνδπηηθή αθηή. Ο Πξνθήηεο Ζιίαο έρεη πςφκεηξν
561κ.
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Ο Πξνθήηεο Ζιίαο είλαη ε βνξεηφηεξε απφ ηηο δχν θνξπθέο ελφο φγθνπ κε
άμνλα βνξεηναλαηνιηθφ – λνηηνδπηηθφ. Απφ απηφλ θηλάεη κηα κεγάιε ξάρε πνπ
πξνρσξεί πξνο βνξεηναλαηνιηθά, ζρεκαηίδνληαο ρακειφηεξεο θνξπθέο θαη δηάζεια,
θαη ζε 4.500 κέηξα πεξίπνπ ζβήλεη ζηελ θνηιάδα ηνπ παζηνχ πνπ έρεη γεληθή
θαηεχζπλζε απφ δπηηθά πξνο αλαηνιηθά. ηα λφηην-λνηηνδπηηθά κεξηθέο κηθξφηεξεο
θνξπθέο ελψλνπλ ηνλ Πξνθήηε Ζιία κε ηελ ςειή, πάλσ απφ 500 κ. ζε πςφκεηξν
πεξηνρή ησλ Διιεληθψλ. Απφ εθεί ε ξάρε ζπλερίδεηαη πξνο λνηηνδπηηθά σο ηνλ
νηθηζκφ ηεο Καησκεξηάο θαη θαηφπηλ ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε σο ηε κηθξή θνξπθή
Κάππαξε θαη ηελ κεηά απφ απηήλ ξάρε πνπ θηάλεη ζηε ζάιαζζα αλάκεζα ζηνπο
κηθξνχο φξκνπο Ληπαξφο θαη Αβχζνπ, ζε 4.000 κέηξα βφξεηα απφ ηνλ Σάκειν ζε
επζεία γξακκή.
Απφ ηελ πνιχ κεγάιε απηή ζπλερή ξάρε, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαγξάθεη
πνιχ αλνηρηφ ηφμν κε ην πην πξνρσξεκέλν ζηα λνηηναλαηνιηθά ζεκείν ηνπ ηελ
πεξηνρή ησλ Διιεληθψλ, θεχγνπλ πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά κηθξφηεξεο ξάρεο πνπ
θαηαιήγνπλ νη πεξηζζφηεξεο ζηε ζάιαζζα θαη ζρεκαηίδνπλ απφηνκεο αθηέο, ελψ ηα
ξέκαηα αλάκεζά ηνπο δηακνξθψλνπλ κηθξέο θνηιάδεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε νξκίζθνπο.
Ζ θπξηφηεξε θηλάεη απφ ηνλ φγθν ηεο Καξπάο, πνπ είλαη ην βνξεηφηεξν ηκήκα ηεο
θεληξηθήο ξάρεο θαη πξνρσξεί πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά, θηάλνληαο σο ηε ζάιαζζα
λφηηα απφ ην κηθξφ αθξσηήξην ηεο πθακληάο (θαηά ηνλ ράξηε, ηεο Καιπδσλίρεο
θαηά ηνπο ληφπηνπο). Ζ επφκελε θηλάεη απφ ηελ πεξηνρή σηήξα, θηλείηαη παξάιιεια
κε ηελ πξνεγνχκελε θαη θαηαιήγεη βφξεηα απφ ηνλ κηθξφ φξκν Φαζί θαη ηελ θνηιάδα
Φπιιαδάθηα. ηε δηαδξνκή ηεο ζρίδεηαη ζηα ηξία θαη έρεη ην φλνκα Σξία Μαδεξηθά.
Ζ ηξίηε ξάρε είλαη ςειφηεξε θαη πιαηχηεξε. Κηλάεη απφ ηνλ Πξνθήηε Ζιία
θαη πξνρσξεί αξρηθά πξνο ηα αλαηνιηθά, γηα λα θαηέβε κεηά πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά,
ελψ παξάιιεια δηράδεηαη ζε κηθξφηεξν βνξεηφηεξν ζθέινο θαη κεγαιχηεξν
λνηηφηεξν, πνπ θαη απηά δελ είλαη εληαία. Αλάκεζα ζηα δπν ζθέιε ζηελ παξαιία
ζρεκαηίδεηαη ν κηθξφο φξκνο Οξθφο, κε αξραία θαη ζχγρξνλα νξπρεία.
Ζ ηέηαξηε ξάρε μεθηλά απφ κηα πξνέθηαζε ηεο ςειήο πεξηνρήο ησλ
Διιεληθψλ πξνο ηα αλαηνιηθά θαη θαηεβαίλεη πξνο ηα λφηηα. ην άθξν ηεο πςψλεηαη
σο ηα 413 κέηξα πςφκεηξν θαη ζρεκαηίδεη ην βνπλφ ηνπ Άε έξε. Απφ ηελ
πξνέθηαζε ηνπ πςίπεδνπ ησλ Διιεληθψλ θαηεβαίλνπλ πξνο λνηηναλαηνιηθάαλαηνιηθά ηξεηο παξάιιειεο ξάρεο. Ζ απφιεμε ηεο λνηηφηεξεο ζρεκαηίδεη ην
αθξσηήξην Μαθξππνχληα Κακπνχξε πνπ κπνξεί λα είλαη ην ίδην κε ην αξραίν
Μαγαιψθξνλ.
Ζ επφκελε, πέκπηε ξάρε μεθηλάεη απφ ηελ πεξηνρή Υεηκσληθή θαη πξνρσξεί
ζε κηθξφ κήθνο πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά. ηε ζπλέρεηα αξρίδεη πάιη λα πςψλεηαη πξνο
ηα λφηην-λνηηναλαηνιηθά θαη λα δηεπξχλεηαη ζρεκαηίδνληαο ηα ςειφ βνπλφ Άγηνο
πκεψλ. Βνξεηναλαηνιηθά απφ απηφ θαη λνηηνδπηηθά θαη λφηηα απφ ηνλ Άε έξε
αλνίγεηαη ε κηθξή θνηιάδα Βξχζεο πνπ βγαίλεη ζηνλ νξκίζθν ηνπ Άγνπ Φίιηππνπ.
Νφηηα απφ ηνλ Άγην πκεψλ βξίζθεηαη ην αθξσηήξη Μειαδέιθηα, ίζσο ην αξραίν
Γίδπκνλ πνπ είλαη ην πξνο ηε ζάιαζζα άθξν κηθξφηεξεο ξάρεο πνπ θηλάεη απφ ην
βνπλφ θαη πξνρσξεί πξνο λφηην-λνηηνδπηηθά γηα λα ζηξέςεη θαηφπηλ πξνο ηα
αλαηνιηθά. Οη λφηηεο θαη λνηηνδπηηθέο πιαγηέο ηεο δηακνξθψλνπλ ην πξνο
βνξεηναλαηνιηθά φξην ηεο πεξηνρήο Πφιεο, φπνπ βξίζθνληαη ηα εξείπηα ηεο αξραίαο
Καξζαίαο.
Ζ έθηε ξάρε μεθηλάεη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Καησκεξηάο θαη πξνρσξεί αξρηθά
πξνο λφηην-λνηηναλαηνιηθά, ζρεκαηίδεη ηνλ φγθν Κεθάια θαη ζηε ζπλέρεηα
θαηεβαίλεη ζρεδφλ πξνο λφηηα θηάλνληαο σο ηελ παξαιία ζηνλ κπρφ ηνπ θφιπνπ
Πφιεο ρσξίδνληάο ηνλ έηζη ζηα δπν. ε απηφ ην άθξν βξίζθνληαη ηα εξείπηα ηεο
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Καξζαίαο. Ζ ξεκαηηά πνπ έξρεηαη ζηα αλαηνιηθά ηεο θαηεβαίλνληαο απφ ηα βφξεηα
ιέγεηαη Καιακίηζη, ελψ ε άιιε, ζηα λνηηνδπηηθά ηεο Βαζππφηακνο.
Ζ έβδνκε είλαη ε πην ζεκαληηθή απφ φιεο ηηο ξάρεο απηήο ηεο ζεηξάο. Κηλάεη
απφ ηελ Καησκεξηά θαη πξνρσξεί αξρηθά πξνο ηα λφηηα εθπέκπνληαο κηθξφηεξεο
πξνβνιέο πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά. Ζ πξψηε απφ απηέο ζρεκαηίδεη ην λνηηνδπηηθφ
φξην ηεο πεξηνρήο ηεο Καξζαίαο θαη θηάλνληαο ζηε ζάιαζζα εηζρσξεί ζε απηήλ θαη
δεκηνπξγεί ην αθξσηήξην Καιεζηζθηά ή Πνχληα ηεο Υήξαο πνπ είλαη ην λφηην φξην
ηνπ θφιπνπ ηεο Καξζαίαο. Ζ ξάρε, κεηα απφ απηήλ ηελ πξνβνιή ζηξέθεηαη πξνο
λφηηα θαη θαηφπηλ πξνο λνηηνδπηηθά δηαγξάθνληαο κεγάιν ηφμν. ην κεηαμχ πςψλεηαη
βαζκηαία θαη ζρεκαηίδεη ην βνπλφ Άγηνο Θεφδσξνο κε πςφκεηξν 418 κέηξα, πνπ
πξαθηηθά θαηαιακβάλεη νιφθιεξν ην λφηην άθξν ηνπ λεζηνχ, ηελ πεξηνρή Πεηξνχζα.
Απφ ηνλ Άγην Θεφδσξν εθπέκπνληαη πξνο λνηηναλαηνιηθά νη πξφβνινη Πχξγνο,
Φνληθφ θαη Γηραιέο, πξνο λφην άιιν χςσκα κε μερσξηζηή θνξπθή πνπ θαηαιήγεη
ζηελ πεξηνρή ηνπ φξκνπ πάζκαηα θαη ηνπ αθξσηήξηνπ Σάκεινο, πξνο λνηηνδπηηθά,
λνηηφηεξα ε Υψξηδα θαη βνξεηφηεξα άιιε πξνβνιή πνπ πξνρσξεί παξάιιεια κε ηελ
απφιεμε ηεο θεληξηθήο ξάρεο θαη θαηαιήγεη ζην αθξσηήξην Σξαγφκαληξα.
Απφ ηελ πεξηνρή ηεο Καησκεξηάο εθπέκπεηαη πξνο ηα βνξεηνδπηηθά κηα
πιαηηά θαη κεγάιε ξάρε πνπ θηάλεη ζηελ αθηή ζε απφζηαζε πεξίπνπ 3.500 κέηξσλ
απφ ηελ θεληξηθή θνξπθνγξακκή ηνπ λεζηνχ θαη ζρεκαηίδεη ην λφηην φξην ηεο
θνηιάδαο θαη ηνπ φξκνπ πνπ ην ζεκεξηλφ ηνπο φλνκα Πνίζεο δηαζψδεη ην αξραίν
φλνκα ηεο πφιεο Πνηήζα. Πξνο ηα βφξεηα ε ξάρε πέθηεη απφηνκα πξνο ηελ θνηιάδα,
ελψ πξνο ηα δπηηθά πέθηεη καιαθφηεξα θαη ζρεκαηίδεη ηελ αθηή ε νπνία θιείλεη ηε
ζάιαζζα απφ βφξεηα θαη αλαηνιηθά ζρεκαηίδνληαο ηνλ αλνηρηφ φξκν Κνχληνπξν.
Παξάιιεια κε ηελ θεληξηθή ξάρε, ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο, ζπλαληάκε κηα
δεχηεξε, ηεο νπνίαο ην θεληξηθφ ζεκείν βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ λεζηνχ θαη ζα
κπνξνχζε απηή λα ζεσξεζεί θεληξηθή, αιιά ζηα λφηηα δελ θηάλεη παξά κφλν σο ηελ
θνηιάδα ησλ Πνηζψλ. ηα βφξεηα φκσο απιψλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ
πξνεγνχκελε, σο ηε ζάιαζζα ζηα βνξεηνδπηηθά, φπνπ ζρεκαηίδεη ηελ άμελε αθηή
Υάιαξα. πλνιηθά ε ξάρε έρεη κήθνο πεξίπνπ 12 ρηιηφκεηξα.
Σν ςειφηεξν ζεκείν ηεο δεχηεξεο απηήο ξάρεο είλαη ην χςσκα πνπ βξίζθεηαη
ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λεζηνχ. ηεο Υψξαο, πνπ επίζεκα
νλνκάδεηαη Κέα θαη βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηεο αξραίαο Ηνπιίδνο. Σειεπηαία
κεηνλνκάζηεθε πάιη επίζεκα ζε Ηνπιίδα. Σν χςσκα ιέγεηαη Βνπλφ ησλ Μχισλ ή
απιά Μχινη, επεηδή ζε απηφ βξίζθνληαλ νη αλεκφκπινη πνπ παιηφηεξα
εμππεξεηνχζαλ ηηο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ θαη ζηέθνληαη αθφκα εξεηπσκέλνη. Φειφο
απρέλαο ελψλεη ην χςσκα κε ηνλ Πξνθήηε Ζιία πξνο ηα αλαηνιηθά. ηα λφηηνλνηηνδπηηθά απφ ηνπο Μχινπο ππάξρεη άιιν χςσκα πάλσ απφ ηελ πεξηνρή
Καινγεξάδνο πνπ απέρεη πεξίπνπ ην ίδην απφ ηνλ Πξνθήηε Ζιία ζηα δπηηθάβνξεηνδπηηθά ηνπ. Αλάκεζα φκσο ζε απηφ θαη ηνλ Πξνθήηε Ζιία δηακνξθψλεηαη
ξεκαηηά
Νφηηα απφ ηνλ Καινγεξάδν έξρεηαη πξνο ηα δπηηθά κηθξή απφηνκε πξνβνιή
ηεο θεληξηθήο ξάρεο, ν Σξάρειαο. ηα βφξεηά ηνπ πεξλάεη ε πην πάλσ ξεκαηηά, αθνχ
ζηξαθεί πξνο ηα δπηηθά. Γπηηθά απφ ηνλ Σξάρεια ελψλεηαη κε άιιε πνπ έξρεηαη
λφηηα απφ ην χςσκα. Νφηηα απφ απηήλ θαη απφ ηε δπηηθφηεξε ζπλέρεηα ησλ ελσκέλσλ
ξεπκάησλ πςψλεηαη ην βνπλφ ηνπ Αγίνπ Παληειεήκoλα πνπ απνηειεί πξνο ηα δπηηθά
πξνβνιή ηεο θεληξηθήο ξάρεο απφ ηελ πεξηνρή Διιεληθά, κε δηαθξηηή θνξπθή πνπ
θηάλεη ζε πςφκεηξν ηα 547 κέηξα. Υαξάδξα ζηα λφηηα ρσξίδεη ην βνπλφ απφ ηε
λνηηφηεξε πξνβνιή ηεο θεληξηθήο ξάρεο, ηηο Διηέο, πνπ έξρεηαη πξνο ηα δπηηθά απφ
ηελ πεξηνρή ηεο Υεηκσληθήο. Πέθηεη απφηνκα πξνο ηα δπηηθά θαη ζρεκαηίδεη ην
αλαηνιηθφ φξην ηεο θνηιάδαο ησλ Πνηζψλ.
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Απφ ην Βνπλφ ησλ Μχισλ ε δεχηεξε ξάρε πξνρσξεί αξρηθά πξνο ηα δπηηθά,
ζηξέθεη θαηφπηλ πξνο λνηηνδπηηθά θαη ζρεκαηίδεη ην Πεηξνβνχλη θαη κεηά ην
Κνπξνχπη. ε απφζηαζε πεξίπνπ 5 ρηιηνκέηξσλ απφ ην ζεκείν ζηξνθήο ηεο πέθηεη κε
ηζρπξέο θιίζεηο πξνο λφηηα θαη ζρεκαηίδεη ην βνξεηλφ φξην ηεο θνηιάδαο ησλ Πνηζψλ
ζην αλαηνιηθφ ηεο ηκήκα. ην κέζσ ηνπ κήθνπο ηεο ε θνηιάδα ζηελεχεη γηα λα
θαξδχλεη θαη πςσζεί πάιη λνηηφηεξα θαη έηζη λα απνθηήζεη ρσξηζηή θνξπθή πνπ
μεπεξλάεη ζε χςφκεηξν ηα 400 κέηξα. Ννηηναλαηνιηθά απφ ην βνξεηφηεξν ηκήκα ηεο
ζρεκαηίδεηαη ην ξέκα Κξεκκχδη πνπ ελψλεηαη κεηά κε ηα ξέκαηα πνπ έξρνληαη απφ ηα
βφξεηα ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξεί λφηηα, αλάκεζα ζηνλ
Άγην Παληειεήκνλα θαη ην λνηηφηεξν ηκήκα ηεο ξάρεο, ψζπνπ ζπλαληνχλ ηε ξεκαηηά
πνπ ζρεκαηίδεη ε ραξάδξα αλάκεζα Άγην Παληειεήκνλα θαη Διηέο. Δθεί θνληά
βξίζθεηαη ην κνλαζηεξάθη ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ (ησλ Μαθξπλψλ) απφ ην νπνίν ην
ελσκέλν πιένλ ξέκα παίξλεη ην φλνκά ηνπ. Απηφ, καδί κε ην ξέκα ηεο Αγίαο Μαξίλαο
πνπ ζα ζεκεηψζνπκε πην θάησ, αξδεχεη ηελ θνηιάδα ησλ Πνηζψλ, αιιά θαη ηελ
πινπηίδεη κε ηα πιηθά πνπ κεηαθέξεη απφ ηα πςψκαηα. ε ηνχην θαίλεηαη πσο
νθείιεηαη ε παξνηκηψδεο γηα ηα κέηξα ηνπ λεζηνχ επθνξία ηεο θνηιάδαο.
Σν βνπλφ ησλ Μχισλ εθπέκπεη έλα πξφβνιν πξνο ηα βνξεηνδπηηθά-δπηηθά
πνπ πεξηβάιιεη ηε Υψξα απφ λφηηα θαη λνηηνδπηηθά θαη παίξλεη ην φλνκά ηνπ απφ ην
κνλαζηήξη ηεο Γάθλεο πνπ βξηζθφηαλ παιηφηεξα εθεί. Μεηά ην Βνπλφ ησλ Μχισλ ε
ξάρε πξνρσξψληαο πξνο βνξεηναλαηνιηθά ζρεκαηίδεη ην βνπλφ ηεο Αγίαο Άλλαο θαη
ζηε ζπλέρεηα ην Μεγάιν Γθξέκλν. Αλάκεζα ζηα δπν εθπέκπεη πξνο βνξεηνδπηηθά
έλαλ ρακειφ πιαηχ πξφβνιν πνπ ζθίδεηαη ζε ηξία ζθέιε. Σν έλα πεγαίλεη βφξεηα
πξνο ηνλ θφιπν ηνπ Οηδηά, αιιά ζβήλεη πξηλ λα ηνλ πιεζηάζεη, ην δεχηεξν πεγαίλεη
βνξεηνδπηηθά θαη θαηφπηλ δπηηθά θαη ζρεκαηίδεη ηε ξάρε Φσηεκάξη, ην ηξίην έξρεηαη
δπηηθά θαη ειαθξά λφηηα, αξρηθά θιείλεη απφ ηα βφξεηα ηελ πεξηνρή ηεο Υψξαο,
ζπλερίδεηαη αξθεηά δπηηθφηεξα, φζν πεξίπνπ θαη ν πξφβνινο ηεο Γάθλεο, θαη
νλνκάδεηαη Ρνχθνπλαο.
Αλαηνιηθά απφ ην βνπλφ ηεο Αγίαο Άλλαο θαη λνηηναλαηνιηθά απφ ηνλ
Μεγάιν Γθξέκλν ε ξάρε πέθηεη πξνο ην Ρέκα ηεο Μαληνχο, ηνπ νπνίνπ ηελ
αλαηνιηθή πιεπξά δηακνξθψλνπλ ηα πφδηα ηεο Καξπάο, δειαδή ηνπ βνξεηφηεξνπ
πςψκαηνο ηεο θεληξηθήο ξάρεο. Σν ξέκα ζηε ζπλέρεηα ζηξέθεηαη πξνο ηα αλαηνιηθά
κέζα ζε θνηιάδα θαη ηέινο, κεηά απφ αξθεηή απφζηαζε πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά. Σν
ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ νλνκάδεηαη παζί ή αθξηβέζηεξα ξέκα ηνπ παζηνχ, επεηδή
εθβάιιεη ζηνλ αξθεηά ζεκαληηθφ θαη βαζεηά εηζρσξνχληα ζηε ζηεξηά νκψλπκν
θφιπν. Σε λφηηα πιεπξά ηνπ θφιπνπ δηακνξθψλεη αθξσηήξην πνπ νλνκάδεηαη απφ ηνλ
ράξηε πθακληά, αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βνξεηφηεξα απφ ηελ πξαγκαηηθή
πθακληά θαη πξηλ απφ ην παζί ζρεκαηίδνληαη νη φξκνη Νηάξηηδα θαη ΚαιπδσλίρεΦηιή Άκκνο.
Βφξεηα απφ ηελ Καξπά θαη πέξα απφ ην ξέκα ε ζπλέρεηα ηεο ξάρεο κεηά ην
Μεγάιν Γθξέκλν ζηξέθεηαη πξνο ηα αλαηνιηθά, πςψλεηαη ζε δηαθξηηφ φγθν θαη
νλνκάδεηαη σξφο. Ζ ςειφηεξε θνξπθή ηνπ θηάλεη ζε πςφκεηξν ηα 351 κέηξα. Έρεη
θαη δεχηεξε, κηθξφηεξε θνξπθή ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ κε πςφκεηξν 315 κέηξα.
Απηή έρεη κηα πξνβνιή πξνο ηα βνξεηνδπηηθά ε νπνία έρεη ζηα λνηηνδπηηθά ηεο ην
ξέκα ηεο Κνπθνπβαγηάο θαη ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο ηε κηθξή ιεθάλε Κάιακνο.
Απφ ηελ ςειφηεξε θνξπθή ηνπ σξνχ έξρεηαη πξνο ηα βφξεηα κηα ζεκαληηθή
ξάρε κε δηαθξηηή θνξπθή. Ζ ξάρε θηάλεη σο ηε ζάιαζζα ζρεκαηίδνληαο ηελ βξαρψδε
αθηή Υάιαξα, απέλαληη απφ ην λεζάθη Γατδνπξνράιαξν. ηε ζπλέρεηα ε ξάρε
ζηξέθεη παξάιιεια κε ηελ αθηή θαη βφξεηα απφ ηνλ Κάιακν θαη θηάλεη σο ην
αθξσηήξην ηεο Λαδνχο θαη ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θφιπνπ ηνπ Οηδηά,
ζρεκαηίδνληαο ην πςψκαηα ηνπ Πάνπξα, αιιά ν πξφβνινο εθηείλεηαη γεληθά πξνο
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αλαηνιηθά θαη ζρεκαηίδεη ηε κηθξή αιιά άμελε θαη άγξηα αθηή, φπνπ βξίζθεηαη ην
κνλαζηήξη ηεο Καζηξηαλήο πάλσ απφ ηνλ αξθεηά κεγάιν φξκν Καζηξί. Απφ ηνλ
σξφ ε ξάρε ζπλερίδεη ην άπισκά ηεο πξνο ηα αλαηνιηθά, πάλσ απφ ηελ θνηιάδα.
Απηφ ην ηκήκα ηεο ιέγεηαη Καξαβέια θαη εθπέκπεη δπν πξνβνιέο, ηε κηα πξνο
λνηηναλαηνιηθά θαη ηελ άιιε ακέζσο ζηα βφξεηά ηεο. Ζ πξψηε ζρεκαηίδεη ηε βφξεηα
πιεπξά ηνπ θφιπνπ παζί, ε άιιε ην αθξσηήξην ίδεξν θαη αλάκεζά ηνπο αλνίγεηαη
ν κηθξφο φξκνο ίδεξν.
Μηα ηξίηε, ρακειφηεξε ξάρε βξίζθεηαη ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο δεχηεξεο θαη
απιψλεηαη παξάιιεια κε εθείλε απφ λνηηνδπηηθά πξνο βνξεηναλαηνιηθά. Σν
λνηηφηεξν άθξν ηεο είλαη ην δηπιφ αθξσηήξην εθαηέξσζελ ηνπ κηθξνχ φξκνπ Πεγαληά
πνπ φιν καδί ζρεκαηίδεη ην βφξεην φξην ηνπ φξκνπ ησλ Πνηζψλ. Μεηά ε ξάρε
παξαθνινπζείηαη γηα ιίγν πξνο ηα αλαηνιηθά θαη ζρεκαηίδεη ην χςσκα Σνχξθνο,
βφξεην φξην ηνπ θάκπνπ ησλ Πνηζψλ ζην δπηηθφ κηζφ ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζηξέθεηαη ε
ξάρε πξνο βνξεηναλαηνιηθά θαη δηακνξθψλεη ηνλ θεληξηθφ φγθν ηεο, ηνλ Πάνπξα πνπ
ε θνξπθή ηνπ θηάλεη ζε πςφκεηξν 363 κέηξσλ. ε ελάκηζη πεξίπνπ ρηιηφκεηξα απφ
ηελ θνξπθή ε ξάρε ρακειψλνληαο καιαθά ζρεκαηίδεη δηάζειν θαη θαηφπηλ πςψλεηαη
πάιη σο κηα βνξεηφηεξε θνξπθή, ζηελ πεξηνρή Μαπξακπέιη. Λίγν λνηηφηεξα απφ ην
δηάζειν έλα πςσκέλν ηκήκα ηνπ εδάθνπο ελψλεη ηε ξάρε κε ηελ πξνεγνχκελή ηεο
θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο λνηηνδπηηθέο ππψξεηεο ηνπ Πεηξνβνπληνχ. ηε κέζε πεξίπνπ
ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηηο δπν ξάρεο δηακνξθψλεηαη κηθξή θνξπθή, ε Παλάρξα.
Αλάκεζα ηνλ Πάνπξα, ηελ Παλάρξα θαη ηνλ Κνπξνχπε ζρεκαηίδεηαη έηζη
καθξφζηελε ιεθάλε πνπ βιέπεη πξνο ηα λνηηνδπηηθά, κε απφηνκεο θιίζεηο, αιιά
εχθνξε, έηζη πνπ είλαη πξνθπιαγκέλε θαη απφ ηνπο δπλαηνχο αλέκνπο πνπ
ηαιαηπσξνχλ ην λεζί. Ζ θνηιάδα ηεο Αγίαο Μαξίλαο πνπ παίξλεη ην φλνκά ηεο απφ ην
εθεί κνλαζηήξη, πεξηζζφηεξν γλσζηφ επεηδή είλαη ρηηζκέλν γχξσ απφ αξραίν πχξγν,
ην εληππσζηαθφηεξν κεηά ηνλ ιένληα ηεο Ηνπιίδαο αξραίν κλεκείν ηνπ λεζηνχ.
Απφ ην Μαπξακπέιη ε ξάρε θαηεβαίλεη πξνο βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά σο ηελ
πεξηνρή Κάξινο θαη ζηε ζπλέρεηα πςψλεηαη πάιη πξνο βνξεηναλαηνιηθά
ζρεκαηίδνληαο ην χςσκα θαιάθηα κε δηαθξηηή θνξπθή, ε νπνία φκσο ιίγν
μεπεξλάεη ζε πςφκεηξν ηα 200 κέηξα. Αλάκεζα ζε ηνχην ην ηκήκα ηεο ξάρεο απφ
δπηηθά θαη βνξεηνδπηηθά, ηελ Παλάρξα απφ λφηηα θαη ην Πεηξνβνχλη θαη ηελ Γάθλε
απφ λνηηναλαηνιηθά θαη αλαηνιηθά ζρεκαηίδεηαη ε ιεθάλε ζηελ νπνία ζρεκαηίδεηαη
ην ξέκα Μπινπφηακνο πνπ πξέπεη λα ηαπηηζηεί κε ην αξραίν πνηάκη Έιημνο . Απηφ
πξνρσξεί αξρηθά πξνο ηα βφξεηα, αλάκεζα ζηα θαιάθηα θαη ηνλ Ρνχθνπλα, ηελ
Γάθλε θαη ην Βνπλφ ησλ Μχισλ θαη κεηά ζηξέθεη πξνο ηα βνξεηνδπηηθά γηα λα
εθβάιεη ζηνλ λφηην κπρφ ηνπ θφιπνπ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ.
Απφ ηε ξάρε Πάνπξαο – θαιάθηα εθπέκπνληαη πξνο δπηηθά έμε παξάιιεινη
κηθξνί πξφβνινη πνπ ζρεκαηίδνπλ αθξσηήξηα θαη κηθξνχο φξκνπο αλάκεζά ηνπο.
Ακέζσο βφξεηα απφ ηνλ Σνχξθν είλαη ν Βξψζθνπνο, αθνινπζνχλ πξνο ηα βφξεηα ν
Καιφγεξνο, ην Παρχ Βνπλί, ην Μαπξακπέιη, ε Κεθάια. Ο έθηνο πξφβνινο είλαη ν πην
ζεκαληηθφο. Πξνρσξεί πξνο δπηηθά απφ ηα θαιάθηα θαη ζρεκαηίδεη ηνλ φγθν Υνληξή
Ράρε κε δηαθξηηή θνξπθή κε πςφκεηξν 198 κέηξα, εθπέκπεη έλα θιάδν πξνο
λνηηνδπηηθά θαη δηακνξθψλεη ηελ λφηηα πιεπξά ηνπ φξκνπ Ξχια, έλαλ άιιν πξνο
βνξεηνδπηηθά, πνπ ζρεκαηίδεη ην αθξσηήξην θιάβνο θαη έλαλ ηξίην, καθξφλ, κε
δηαδνρηθέο κηθξέο θνξπθέο, πξνο βνξεηναλαηνιηθά πνπ ζρεκαηίδεη ηελ λνηηνδπηηθή
πιεπξά ηνπ θφιπνπ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. ην βφξεην άθξν ηνπ θαη ζηελ αλαηνιηθή
πιαγηά ηνπ ήηαλ ρηηζκέλε ε αξραία πφιε Κνξεζία θαη ζήκεξα βξίζθεηαη ν νηθηζκφο
Ληβάδη πνπ πξφζθαηα κεηνλνκάζηεθε επηζήκσο ζε Κνξεζζία.
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Πέξα απφ ηνλ Μπινπφηακν, βνξεηναλαηνιηθά απφ ηα θαιάθηα πςψλεηαη
πάιη ην έδαθνο σο ζπλέρεηα ηεο ίδηαο ξάρεο. Σα πςψκαηα απηά βξίζθνληαη ζηελ πξνο
δπηηθά πξνέθηαζε ηνπ Φσηεκαξηνχ. ηα βνξεηνδπηηθά ζρεκαηίδνπλ ηηο επηθιηλείο
αθηέο ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θφιπνπ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Βφξηα πέθηνπλ
καιαθά πξνο ηε ξεκαηηά ηεο Αγίαο Βαξβάξαο πνπ έξρεηαη απφ ρψξν βφξεηα απφ ην
Φσηεκάξη θαη εθβάιιεη ζηε ζάιαζζα ζηνλ βνξεηνδπηηθφ κπρφ ηνπ θφιπνπ, δίπια ζην
κηθξφ ρσξηφ Βνπξθάξη.
πλέρεηα ηεο ίδηαο ξάρεο πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ηα πςψκαηα πνπ
δηακνξθψλνπλ ηελ βνξεηνδπηηθή πιαηηά ρεξζφλεζν ηνπ λεζηνχ, αλάκεζα ζηνπο
θφιπνπο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ηνπ Οηδηά, βνξεηνδπηηθά απφ ηα πςψκαηα ηνπ
Βνπξθαξηνχ. Ζ πεξηνρή ιέγεηαη Σζνχξηε θαη ην πςφκεηξφ ηεο κφιηο μεπεξλάεη ηα
100 κέηξα. Απφ απηήλ πξνβάιιεηαη πξνο ηα λνηηνδπηηθά κηα ξάρε πνπ ζηε ζπλέρεηα
δηακνξθψλεη ην καθξφζηελν βξαρψδεο αθξσηήξην Κφθθα, ην νπνίν θιείλεη απφ ηα
βνξεηνδπηηθά φινλ ηνλ θφιπν ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ αθήλνληαο ζρεηηθά ζηελφ ζηφκην
κφλν ζην λφηην κέξνο απηήο ηεο πιεπξάο. Γπν αθφκε ξάρεο θηλνχληαη πξνο
βνξεηνδπηηθά θαη ζρεκαηίδνπλ ηα αθξσηήξηα Πνχληα θαη Κεθάια θαη κηα πξνο ηα
βφξεηα ζρεκαηίδεη ην βξαρψδεο, φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα, αθξσηήξην Γιαξνλήζη.
Σέινο αθφκε κία έξρεηαη πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά θαη ζρεκαηίδεη ην Αθξσηήξη πνπ
είλαη θαη δπηηθή πιεπξά ηνπ θφιπνπ ηνπ Οηδηά θαη θαηαιήγεη ζην βνξεηφηεξν ζεκείν
ηνπ λεζηνχ, ηνλ θάβν Πέξβεινο. Ζ νκαιή ιεθάλε ζηα λφηηα ηνπ θφιπνπ δελ
ρσξίδεηαη απφ ηε ξεκαηηά ηεο Αγίαο Βαξβάξαο, ε νπνία, φπσο είπακε, βγαίλεη ζην
Βνπξθάξη.
Σα πην πάλσ δείρλνπλ φηη πεξηιεπηηθά ζα κπνξνχζακε λα πεξηγξάςνπκε ηε
κνξθνινγία ηνπ λεζηνχ κε ηνλ εμήο ηξφπν: Γηακνξθψλεηαη απφ ηέζζεξηο παξάιιειεο
ξάρεο κε άμνλα βνξεηναλαηνιηθφ – λνηηνδπηηθφ. Ζ πξψηε, ε δπηηθφηεξε, είλαη ρακειή
θαη ζε κηα πεξίπησζε ε ζάιαζζα εηζρσξεί αλάκεζα ζε δπν πξνβνιέο ηεο
δηακνξθψλνληαο ηνλ θφιπν ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. κνηα εηζρσξεί ε ζάιαζζα ζηα
βφξεηα αλάκεζα ζε απηήλ ηε ξάρε θαη ηελ επφκελε δηακνξθψλνληαο ηνλ θφιπν ηνπ
Οηδηά. Ζ ξάρε παξαθνινπζείηαη απφ ην Αθξσηήξη ζηνλ Σζνχξηε, ζηα πςψκαηα ηνπ
Βνπξθαξηνχ, ζηα θαιάθηα, ζην Μαπξακπέιη, ζηνλ Πάνπξα θαη θηάλεη ζηνλ Σνχξθν.
Δίλαη ςειφηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη ρακειφηεξε απφ ηελ επφκελε. Πηάλεη απφ
ηα βφξεηα ζηα Υάιαξα, αλεβαίλεη ζηνπ θιάβνπ θαη παξαθνινπζείηαη ζηνλ σξφ,
ηνλ Μεγάια Γθξέκλα, ην Γσζνλάξη, ην βνπλφ ηεο Αγίαο Άλλαο, ην Βνπλφ ησλ
Μχισλ, ην Πεηξνβνχλη, ηνλ Κνπξνχπε θαη ζβήλεη ζηελ θνηιάδα ησλ Πνηζψλ. Ζ
ηξίηε ξάρε είλαη ε ςειφηεξε απφ φιεο θαη γηα απηφ ηελ νλνκάζακε πην πάλσ
θεληξηθή. Πηάλεη απφ ηελ Καξπά θαη παξαθνινπζείηαη ζηελ Πξνθήηε Ζιία, ηα
Αζηξά, ηελ πεξηνρή Διιεληθά, ηελ Καησκεξηά, ηελ Κάππαξε θαη θαηαιήγεη ζηε
ζάιαζζα ζηελ Κεθάια θαη ηελ πεξηνρή ηνπ φξκνπ Ληπαξφο. Ζ ηέηαξηε ηέινο, ε
αλαηνιηθφηεξε, είλαη θαη πάιη ρακειή θαη δηαθεθνκκέλε. Βνξεηφηεξε θνξπθή ηεο
κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηνλ Άε έξε. Αθνινπζεί ν Άγηνο πκεψλ θαη κεηά ν Άγηνο
Θεφδσξνο κε ηηο λφηηεο πξνβνιέο ηνπ σο ην αθξσηήξην Σάκεινο.

Τδπογπαθία
Μνινλφηη αλαθέξεηαη σο κπζηθφ φλνκα ηνπ λεζηνχ ην Τδξνχζα, απηφ δελ
δηαθξίλεηαη γηα ηα πνιιά λεξά ηνπ. Οη αξραίεο πεγέο αλαθέξνπλ ην πνηάκη Έιημνο
πνπ πξέπεη λα είλαη ν ζεκεξηλφο Μπινπφηακνο ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξεζίαο. Ίζσο
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ζηελ αξραηφηεα λα ήηαλ αέλανο, λα είρε λεξά νινρξνλίο. ήκεξα φκσο δελ έρεη, αθνχ
αλ θαη νη πεγέο ηνπ είλαη αέλαεο, θφβνπλ ην λεξφ ηνπ νη θαιιηεξγεηέο γηα ην πφηηζκα
θαη δελ πξνθηαίλεη λα θηάζεη σο ηε ζάιαζζα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε άιινπο
ρεηκάξνπο ζήκεξα ζε κηα ζεηξά απφ κηθξέο θνηιάδεο. Σελ Κνπθνπβαγηά ζηνλ Οηδηά,
ην ξέκα ηνπ παζηνχ, ηηο Βξχζεο, ην Καιακίηζη θαη ηνλ Βαζππφηακν ζηελ πεξηνρή
ηεο Καξζαίαο (Πνιψλ), ην ξέκα ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ ζηηο Πνίζεο.
Πεγέο πάλησο ππάξρνπλ πνιιέο, αιιά ιίγεο είλαη άθζνλεο. Ο ηζηνξηνγξάθνο
ηνπ λεζηνχ Φχιιαο αλαθέξεη δηαθφζηεο ηξηάληα εθηφο απφ ηα πεγάδηα. εκεηψλεη γηα
πην ζεκαληηθέο ην Φηξί ζην Ληβάδη, ηελ Φιέα ζηνλ Μπινπφηακν, ην Βξσκνλέξη ζην
Βνπξθάξη, ηνπο ηξεηο θξνπλνχο ζηνπ Βάηνπ, ηελ πεγή πνπ ηξνθνδνηεί ην ξέκα
Βξχζεο, ηηο πεγέο ηνπ Άε έξε. Δπίζεο ηηο πεγέο ζηα Αζηξά θαη ηα Διιεληθά, ηελ
πεγή ηνπ Αγίνπ Μαξηίλνπ ζηε ζέζε Κάιακνο θαη ηελ θξήλε ζην κνλαζηήξη ηεο
Αγίαο Μαξίλαο. Ζ ζεκεξηλή πφιε πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε πδξεπηηθνχ δηθηχνπ
πδξεπφηαλ απφ ηηο θξήλεο Ρνθνκέλνο, Σξία Πεγάδηα, Έμσ θαη Μέζα Καλάιη,
Κνπξέληεο θαη Βξχζε ηνπ Βεληακίλ.

Ακηογπαθία
Ζ ζέζε ηεο Κέαο είλαη ζεκαληηθή, θαζψο βξίζθεηαη απέλαληη ζηελ Αηηηθή θαη
εμππεξεηεί ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζε απηήλ ηηο άιιεο Κπθιάδεο θαη ηε λφηηα
Δχβνηα. Γηα απηφ ν θφιπνο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, θαη ζηα αξραία θαη ζηα λεφηεξα
ρξφληα είρε κεγάιε ζεκαζία σο ελδηάκεζνο ζηαζκφο γηα ηνπο πνληνπφξνπο. κσο ην
πιενλέθηεκα ηνχην, ηεο ζέζεο, κεηξηάδεηαη πνιχ απφ ην γεγνλφο φηη ε ζάιαζζα ζηελ
πεξηνρή είλαη ζπρλά πνιχ ηαξαγκέλε, αθνχ θαηεβαίλεη απφ εδψ ην ξεχκα ηνπ
Καθεξέα, ηνπ πεξηβφεηνπ Κάβνληφηνξν.
Σν ζεκαληηθφηεξν απφ άπνςε θπζηθήο δηακφξθσζεο ιηκάλη είλαη ν θιεηζηφο
θφιπνο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηξία ζεκαληηθά αγθπξνβφιηα, Σν
Ληβάδη ζηα λφηηα, πνπ ην πηάλεη φκσο θάπσο ν βνξεηνδπηηθφο άλεκνο, ν Ματζηξνο, ην
Βνπξθάξη ζηα βνξεηναλαηνιηθά θαη έλαλ ηξίην κπρφ ζηα βφξεηα πνπ δελ ηνλ πηάλεη
θαλέλαο θαηξφο. Μεηά ηνλ θφιπν ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ε αθηή μεδηπιψλεηαη πξνο ηα
λφηην-λνηηνδπηηθά, βξαρψδεο θαη άμελε, ζρεκαηίδνληαο κηθξά αθξσηήξηα θαη φξκνπο,
πνπ κεξηθνί κφλν απφ απηνχο έρνπλ κηθξά ηκήκαηα νκαιήο παξαιίαο θαη είλαη
ακθίβνιν αλ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ σο νξκεηήξηα αθφκα θαη γηα κηθξά
ςαξάδηθα ζθάθε. Σν επφκελν αγθπξνβφιην, θαη απηφ φρη γηα κεγάια πινία, αιιά κε
θάπνηα νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπηθήο θιίκαθαο, είλαη ν φξκνο Πνίζεο κε ηειείσο
αλνηρηφ ην ζηφκηφ ηνπ πξνο ηα δπηηθά θαη φρη θαιά πξνζηαηεπκέλνο απφ ηνλ
ζπλεζέζηεξν ζθνδξφ άλεκν, ηνλ βνξεηνδπηηθφ. Απφ απηφλ είλαη πξνζηαηεπκέλνο ν
πνιχ αλνηρηφηεξνο φξκνο ηνπ Κνχληνπξνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ζεηξά απφ κηθξφηεξνπο
νξκίζθνπο.
Μεηά ηνλ Κνχλδνπξν πξνο λφηηα, θαζψο θαη αλάκεζα ζηηο Πνίζεο θαη ηνλ
Κνχλδνπξν, ε παξαιία έρεη ηνλ ίδην άμελν ραξαθηήξα φπσο θαη πην βφξεηα. κσο ην
κηθξφ ιηκαλάθη Κακπί, ζε απηήλ ηελ πεξηνρή, ρξεζίκεπε σο πξηλ απφ ιίγα ρξφληα γηα
γηα ζεκείν θφξησζεο ησλ πινίσλ κε ην εμαγφκελν ηφηε ζε κεγάιεο πνζφηεηεο
βαιαλίδη. Πην λφηηα, σο ηνλ Σάκειν, αιιά θαη βνξεηναλαηνιηθά απφ απηφλ σο ηνλ
φξκν ηεο Καξζαίαο ε αθηή έρεη ηνλ ίδην άμελν ραξαθηήξα. κσο ν ίδηνο ν φξκνο, νη
ζεκεξηλέο Πφιεο, είλαη θαιφ αγθπξνβφιην, αξθεηά πξνζηαηεπκέλν θαη κπνξνχκε λα
ηνλ ζεσξήζνπκε θπζηθή έμνδν ηνπ λεζηνχ πξνο ηηο άιιεο Κπθιάδεο.
Βνξεηναλαηνιηθά απφ ηηο Πφιεο κφλν ν φξκνο ηνπ Οξθνχ πξνζθέξεηαη σο
κηθξφ αγθπξνβφιην, ελψ ζεκαληηθφηεξν ηέηνην είλαη ν θφιπνο παζί, ζρεδφλ ζην
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αλαηνιηθφηεξν άθξν ηνπ λεζηνχ. Ζ χπαξμή ηνπ θαη ν ζπλδπαζκφο κε ηελ αξθεηά
εχθνξε θνηιάδα ζα δηθαηνινγνχζε ηελ αλάπηπμε εδψ θάπνηνπ νηθηζκνχ. Καη θαίλεηαη
φηη ζηελ αξραηφηεηα ππήξμε πξάγκαηη έλαο ηέηνηνο, αλ θαη δελ καο παξαδφζεθε ην
αξραίν φλνκά ηνπ. Πην βφξεηα αλνίγεηαη ν αξθεηά επξχο θαη πξνζηαηεπκέλνο θφιπνο
ή φξκνο ηνπ Καζηξηνχ ηνπ νπνίνπ φκσο ε ζεκαζία κεηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ
έρεη ελδνρψξα. ήκεξα ρξεζηκεχεη κφλν σο ελδηάκεζνο ζηαζκφο γηα ηνπο αιηείο πνπ
πεγαίλνπλ ςαξεχνληαο απφ ηνλ Άγην Νηθφιαν ζηηο Πφιεο. Ζ πεξηνρή ηνπ πάλησο
ζεσξείηαη απφ ηνπο θαιχηεξνπο ςαξφηνπνπο.
Ζ αθηή ηεο βνξεηναλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ λεζηνχ είλαη ε πεξηζζφηεξν άμελε,
θαζψο κάιηζηα ρηππηέηαη θαη απφ ην ξεχκα ηνπ Καθεξέα. Ο θφιπνο ηνπ Οηδηά φκσο,
αλ θαη αλνηρηφο πξνο ηα βφξεηα, εηζρσξεί πνιχ βαζεηά ζηε ζηεξηά θαη έηζη είλαη
ζρεδφλ πάληα ήξεκνο. Δίλαη θαιφο ςαξφηνπνο αιιά δελ πξνζθέξεηαη γηα ιηκάλη,
αθνχ κφιηο βγεη θαλείο απφ απηφλ αληηκεησπίδεη πνιχ δχζθνιε, άγξηα ζάιαζζα.
Αλάκεζα ζηνλ Οηδηά θαη ηνλ Άγην Νηθφιαν ε αθηή είλαη επίζεο, φπσο θαη ζην
πεξηζζφηεξν απφ ην ππφινηπν κήθνο ηεο, άμελε.

Γευγπαθική διαίπεζη – Οικιζηικέρ Πεπιοσέρ
Μεηά ηε γεσγξαθηθή πεξηγξαθή κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηελ θπζηθή
δηαίξεζε ηνπ λεζηνχ ζε κηθξφηεξεο πεξηνρέο. Δχθνια δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη
ηέηνηα δηαίξεζε ζε ηέζζεξα ηκήκαηα κε δχν δηαζηαπξνχκελνπο πδξνθξηηηθνχο
άμνλεο. Ο έλαο αξρίδεη ζηα βνξεηναλαηνιηθά απφ ηνπ θιάβνπ θαη παξαθνινπζείηαη
ζηνλ σξφ, ην Μεγάιν Γθξέκλν, ην βνπλφ ηεο Αγίαο Άλλαο θαη θηάλεη, πάληα κε ηελ
ίδηα θαηεχζπλζε πξνο ηα λνηηνδπηηθά ζην Βνπλφ ησλ Μχισλ. Αθνινχζσο ζηξέθεηαη
πξνο λνηηναλαηνιηθά, παξαθνινπζείηαη, θηάλεη ζηνλ Πξνθήηε Ζιία, παίξλεη πάιη
θαηεχζπλζε πξνο λνηηνδπηηθά, θηάλεη ζηελ Καησκεξηά, ζηξέθεη πξνο ηα λφηηα,
αθνινπζεί ηελ θνξπθνγξακκή ηνπ Αγίνπ Θενδψξνπ πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά θαη
ηειεηψλεη ζηε Υψξηδα ή ηνλ Σάκειν. Ο εγθάξζηνο άμνλαο παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ
Πάνπξα γεληθά πξνο αλαηνιηθά – βνξεηναλαηνιηθά ζηελ Παλάρξα θαη ην Πεηξνβνχλη
σο ην Βνπλφ ησλ Μχισλ. Απφ εδψ ίζακε ηνλ Πξνθήηε Ζιία ζπκπίπηεη κε ηνλ
πξνεγνχκελν, θαηφπηλ φκσο θαηεβαίλεη πξνο ηα αλαηνιηθά θαη θαηαιήγεη αλάκεζα
ζηνπο φξκνπο Φαζί θαη Οξθφο.
Ζ θαζεκία απφ ηηο ηέζζεξηο πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη έηζη ρσξίδεηαη, ρσξίο
φκσο ηνλ ίδηα έληνλν ηξφπν, ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα. Ζ λνηηναλαηνιηθή πεξηνρή, πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ αξραία Καξζαία, πεξηιακβάλεη ζηα λφηηα ην ηκήκα αλάκεζα ζηνλ
Σάκειν θαη ηηο Γηραιέο θαη ίζσο δπηηθφηεξα θαη ην ηκήκα αλάκεζα ζηε Υψξηδα θαη
ηνλ Σάκειν. Αθνινπζνχλ βνξεηφηεξα ηα ηκήκαηα αλάκεζα Γηραιέο θαη Φνληθά θαη
αλάκεζα Φνληθφ θαη Πχξγνο. Καηφπηλ ηα δχν ηκήκαηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ
αξραία πφιε, δειαδή νη ιεθάλεο Βαζχξεκα θαη Καιακίηζη, νη Βξχζεο, αλάκεζα Άγην
πκεψλα θαη Άε έξε, νη ξεκαηηέο βνξεηναλαηνιηθά απφ ηνλ Άε έξε σο ην λφηην
άθξν ηεο ιεθάλεο ηνπ Οξθνχ, θαη ηέινο ε ίδηα ε ιεθάλε ηνπ Οξθνχ.
Ζ θεληξηθή ζηα δπηηθά πεξηνρή, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Πνηήζα πεξηιακβάλεη
απφ λφηηα πξνο βφξεηα ην ηκήκα αλάκεζα Υψξηδα θαη Κεθάια, ηε ιεθάλε ηνπ
Κνπκάληνπ κε ην Κακπί, ηνλ Κνχληνπξν, ηελ θάησ θνηιάδα ησλ Πνηζψλ, ηνλ
Βξψζθνπν. Αλάκεζα ζε απηά ηα ηειεπηαία δχν βξίζθεηαη ε ζέζε ηεο αξραίαο πφιεο
Πνηήζαο. Αλαηνιηθά απφ ηνλ Βξψζθνπν ζηελ πεξηνρή πεξηιακβάλνληαη ε ιεθάλε ηεο
Αγίαο Μαξίλαο, αλαηνιηθά απφ ηελ θνηιάδα ησλ Πνηζψλ ε ιεθάλε ησλ Αγίσλ
Αλαξγχξσλ θαη βνξεηναλαηνιηθά απφ απηήλ ηελ ιεθάλε ηνπ Καινγεξάδνπ ή
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αθξηβέζηεξα ηελ έθηαζε αλάκεζα Άγην Παληειεήκoλα, Πξνθήηε Ζιία θαη
Πεηξνβνχλη.
Ζ ζρεηηθά κηθξφηεξε βνξεηναλαηνιηθή πεξηνρή δηαηξείηαη ζε ιηγφηεξα
ηκήκαηα. Φειά είλαη ε θνηιάδα ηεο Μαληνχο αλάκεζα ζηελ Καξπά θαη ην Μεγάιν
Γθξέκλν. Αλαηνιηθά απφ απηήλ ην ηκήκα ηεο παξαιίαο αλάκεζα ζηε πθακληά θα ηα
Φπιιαδάθηα, βφξεηά ηνπ ε θνηιάδα ηνπ παζηνχ θαη βνξεηφηεξα ην ηκήκα αλάκεζα
ζηελ Καξαβέια θαη ηνπ θιάβνπ πεξηιακβάλνληαο ηνλ φξκν Καζηξί.
Ζ, κεγαιχηεξε θαη πινπζηφηεξε, βνξεηνδπηηθή πεξηνρή, εθείλε ηεο αξραίαο
Κνξεζίαο, πεξηιακβάλεη ηε ιεθάλε γέλεζεο ηνπ Μπινπφηακνπ, ζηα δπηηθά ηεο λφηηα
ην Μαπξακπέιη θαη πην βφξεηα ηε ιεθάλε Κάξινο, ην ηκήκα βφξεηα απφ ηελ Υνληξή
Ράρε πνπ θηάλεη σο ηα πςψκαηα ηεο αξραίαο πφιεο, ηελ θάησ θνηιάδα ηνπ
Παιηφκπινπ, έηζη πνπ θαη εδψ ε πφιε βξηζθφηαλ αλάκεζα ζε δπν ηκήκαηα, ηε
ιεθάλε αλάκεζα ζηνλ Ρνχθνπλα θαη ην Φσηεκάξη, ηε ιεθάλε ηεο Αγίαο Βαξβάξαο,
ηε ιεθάλε ηεο Κνπθνπβαγηάο θαη ηε ιεθάλε Κάιακνο. Δθηφο απφ απηά ηα ηκήκαηα
γεσγξαθηθά πεξηιακβάλεηαη ζηελ πεξηνρή θαη ην ηκήκα πνπ νξίδεηαη απφ ην
αλαηνιηθφ κέξνο ηνπ Ρνχθνπλα, ην βνπλφ ηεο Αγίαο Άλλαο, ην Βνπλφ ησλ Μχισλ θαη
ηελ Γάθλε.
ην ηειεπηαίν ηκήκα πεξηιακβάλεηαη θαη ε αξραία πφιε ηεο Ηνπιίδαο, έμσ θαη
ζε επαθή έμσ απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή πνπ πξέπεη λα ηεο απνδψζνπκε, αθνχ άιινο
ρψξνο πνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε απηήλ δελ ππάξρεη. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε
βνξεηαλαηνιηθή πεξηνρή καδί κε ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο βνξεηνδπηηθήο είρε δχν
θέληξα, έλα ζηε ζέζε ηεο Υψξαο θαη άιιν ζηελ αλαηνιηθή παξαιία, ηελ πθακληά,
ηελ Καιπδσλίρε ή ην Καζηξί (Σν ηειεπηαίν είλαη ην πεξηζζφηεξν εππξφζηην απφ
θπζηθφ δξφκν απφ ηελ Υψξα). Σν εζσηεξηθφ θέληξν, αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
έθθεληξν θαίλεηαη φηη αλαπηχρζεθε πεξηζζφηεξν εμ αηηίαο θπξίσο ηεο ζεκαληηθήο ηνπ
ζέζεο ζηε κέζε ησλ θπζηθψλ δξφκσλ πνπ ζπλδένπλ ηηο άιιεο πφιεηο κεηαμχ ηνπο θαη
θπξίσο ηηο δπν δηακεηξηθέο εηζφδνπο-εμφδνπο ηνπ λεζηνχ, ηελ Καξζαία θαη ηελ
Κνξεζία. Ζ Ηνπιίο είλαη ε κφλε κεζφγεηα απφ ηηο ηέζζεξηο πφιεηο ηνπ λεζηνχ θαη
θαηά θάπνην ηξφπν ην εληαίν θέληξν ηνπ.

Απσαία ηοπυνύμια
Σν φλνκα ηνπ λεζηνχ ζηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο θαη ηηο επηγξαθέο θαίλεηαη
λα είλαη πάληα Κέυρ, αιιά είλαη πηζαλφ νη ίδηνη νη Κείνη λα ηελ νλφκαδαλ Κέα, γηαηί
ην Κέσο κνηάδεη λα είλαη ε αηηηθή παξαιιαγή θαη νη ζπγγξαθείο ήηαλ Αζελαίνη, ή
έγξαθαλ «αηηηθά», θαη νη κεηαγελέζηεξνη αηηίθηδαλ. Ήδε φκσο ζηνλ Βαθρπιίδε
ζπλαληνχκε ηνλ ηχπν Κέορ. Γηα πξψηε θνξά ζπλαληνχκε ηνλ ηχπν Κίορ ζηνλ
Πηνιεκαίν, ζηνλ 2ν κ.Υ αηψλα. Σν ζεκεξηλφ φλνκα Σδηά είλαη θσλεηηθή εμέιημε, φρη
ηνπ Κέσο, ηνπ Κένο ή ηνπ Κίνο, αιιά ηνπ Κέα. Γηακνξθψλεηαη έηζη ε θαηάιεμε –έα
ζε –ηά, φπσο ζε πνιιά ηνπσλχκηα θαη πάξα πνιιά πξνζεγνξηθά, θαη ζηε ζπλέρεηα, κε
ηνλ γλσζηφ θαη ζηε λεφηεξε ηνπηθή δηάιεθην ηδηηαθηζκφ, ηνπιάρηζηνλ γηα ην αξρηθφ
Κ, θαηαιήγεη ζην Σδηά. Τπάξρεη άπνςε φηη εηπκνινγείηαη απφ ην θήFνο, αιιά ην
πηζαλφηεξν είλαη φηη πξφθεηηαη γηα ιέμε κε πξνειιεληθή πξνέιεπζε, φπσο ζπκβαίλεη
κε ηα νλφκαηα πνιιψλ άιισλ Κπθιάδσλ θαη άιισλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, θπξίσο ησλ
δηζχιιαβσλ. Πάλησο καξηπξνχληαη θαη πζηεξφηεξεο παξαιιαγέο Καίνο, Κίνο, αιιά
θαη Κέα.
Πξνειιεληθφ θαίλεηαη θαη ην φλνκα ηεο πφιεο Κοπηζία ή Κοπηζζία.
Παξαδίδεηαη θαη ε παξαιιαγή Κοπηζζόρ. κνην ή παξφκνην ηνπσλχκην ζπλαληάηαη
θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ αηγαηαθνχ ρψξνπ. Ζ θαηάιεμε –ζνο ή –ζζνο θαίλεηαη πσο
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είλαη ραξαθηεξηζηηθή νιφθιεξεο νκάδαο πξνειιεληθψλ ηνπσλπκίσλ (αιιά θαη
πξνζεγνξηθψλ). πνπ ζπλαληάηαη απηφ ην ηνπσλχκην ή παξφκνηά ηνπ θαίλεηαη φηη
πξφθεηηαη γηα ηξαρηά πςψκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην βνπλφ Κνξεζζφο ζηελ
Έθεζν. Ο Θσκφπνπινο ππνζηήξημε φηη πηζαλψο ζεκαίλεη «βξαρψδεο βνπλφο» θαη
ζηελ πεξίπησζε ηεο Κέαο ππάξρεη αληηζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηα νλφκαηα ηεο
Κνξεζίαο θαη ηεο Πνηήζαο. Πάλησο ελδηαθέξνπζα είλαη ε πιεξνθνξία ηνπ ηέθαλνπ
Βπδάληηνπ Κόπιον. Σόπορ εν Κπηηη…, ο πολίηηρ Κοπήζιορ και λίμνη Κοπηζία και
Αθηναρ ιεπον Κοπηζίαρ.
Με πξνειιεληθή θαηάιεμε θαίλεηαη λα ζρεκαηίζηεθε θαη ην φλνκα ηεο θαηά
ηελ θηινινγηθή παξάδνζε πφιεο Πνηήεζζαο. Ζ ξίδα ηεο φκσο πξέπεη λα είλαη
ειιεληθή, ε πφα, θαη ζεκαίλεη ηφπν ρινεξφ, πνψδε. Οη επηγξαθέο παξαδίδνπλ ηνπο
ηχπνπο Πόαζζα, Ποαζζίυν γη, Ποίεζζα, Ποιήζζα. Σνλ ηειεπηαίν ρξεζηκνπνηνχλ
νη παιαηφηεξνη θψδηθεο ηνπ ηξάβσλα, ελψ νη λεφηεξνη θαη ν ηέθαλνο ν Βπδάληηνο
δίλνπλ ηνλ ηχπν Ποιήεζζα πνπ πξέπεη λα είλαη παξεηπκνινγεκέλνο. Ο Θσκφπνπινο
ππνζέηεη φηη ζα ιεγφηαλ παιηφηεξα Ποαζζόρ ή Ποιαζζόρ. Σελ ππφζεζή ηνπ φκσο
πσο νλνκάζηεθε έηζη, «δειαδή θαηάθπηνο, ελ αληηζέζεη πξνο ηελ ηξαρείαλ, βξαρψδε
θαη άγνλνλ Κνξεζζίαλ» δελ κπνξνχκε λα ηελ δερηνχκε, αθνχ, αλ ηα νλφκαηα
αλαθέξνληαη ζηνπο νηθηζκνχο, ν ιφθνο ηεο Πνηήζαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί
θαηάθπηνο θαη αλαθέξνληαη ζηηο πεξηνρέο, εθείλε ηεο Κνξεζίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ ην
ίδην εχθνξε κε απηήλ ηεο Πνηήζαο.
Σξίηε πφιε ηεο νπνίαο ην φλνκα καο έδσζε ε θηινινγηθή παξάδνζε είλαη ε
Καπθαία. Σν φλνκά ηεο ζεσξήζεθε ζρεδφλ νκφζπκα απφ ηνπο εξεπλεηέο, θαη
κάιηζηα ηνπο παιαηφηεξνπο, θνηληθηθφ. εκείσζαλ φηη kartha ζηα θνηληθηθά ζεκαίλεη
πφιε θαη ν ηέθαλνο ν Βπδάληηνο αλαθέξεη πφιε Καξηαία ζηελ Ηβεξία. Αθφκε, φηη
πηζαλψο πξφθεηηαη γηα παξαθζνξά ηνπ Μειηθάξηεηα θαη Μειηθέξηεο είλαη
εμειιεληζκέλν θνηληθηθφ φλνκα ηνπ Ζξαθιή. Δπίζεο φηη θαίλεηαη λα ππάξρεη ζρέζε
κε ηε ιέμε θφξζπο πνπ ζεκαίλεη ιφθνο θαη ην Γφξηπο θαη πάλησο κε ην Καξρεδψλ
(Cartada). Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηψξα ακθηζβεηείηαη ηζρπξά ε παιαηφηεξε
πεπνίζεζε φηη νη Φνίληθεο άζθεζαλ κεγάιε επηξξνή ζην Αηγαίν θαη εηδηθφηεξα ζηηο
Κπθιάδεο (Παιαηφηεξα φιεο νη κε ειιεληθέο νλνκαζίεο ησλ λεζηψλ ζεσξνχλην
θνηληθηθήο πξνέιεπζεο).
Σέινο ε ηέηαξηε πφιε ηνπ λεζηνχ πνπ ην φλνκά ηεο καο είλαη γλσζηφ απφ
ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηηο επηγξαθέο είλαη ε Ιοςλίρ. Φαίλεηαη πνιχ πηζαλφηεξν φηη
εηπκνινγείηαη απφ ην ειιεληθφ ίνπινο πνπ ζεκαίλεη δξάγκα ζηαρηψλ, απφ ην νπνίν
θαίλεηαη λα πξνέξρεηαη θαη ην επίζεην ηεο Γήκεηξαο Ηνπιψ.
Δθηφο απφ ηα νλφκαηα ησλ ηεζζάξσλ πφιεσλ ε αξραία παξάδνζε αλαθέξεη
θαη άιια νλφκαηα νηθηζκψλ, ζέζεσλ ή πεξηνρψλ. Με αιθαβεηηθή θαηάηαμε απηά
είλαη ηα αθφινπζα:
Αίπαι. πλαληάηαη κφλν ζην θείκελν ηνπ θχιαθα ηνπ Καξπαλδέα. Δπεηδή ζε
απηφ ην θείκελν δελ αλαθέξεηαη ε Καξζαία, ζπλήζσο νη εθδφηεο δηνξζψλνπλ ην Αίξαη
ζε Καξζαία.
Απζινόη. Αλαθέξεηαη επηγξαθηθά ζηνλ 3ν αηψλα π.Υ. Πξφθεηηαη φπσο
θαίλεηαη γηα πφιηζκα πνπ, φπσο θαη άιια ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, νλνκάζηεθε έηζη
πξνο ηηκήλ ηεο αδειθήο ηνπ Πηνιεκαίνπ Β΄ ηνπ Φηιάδειθνπ. Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη
πξφθεηηαη γηα κεηνλνκαζία παιηφηεξεο πφιεο πνπ ζηελ επνρή εθείλε έγηλε βάζε ηνπ
Πηνιεκατθνχ ζηφινπ. Γλσξίδσ θαη άιιεο δπν Αξζηλφεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή πνπ ε
κηα, εθείλε ηεο Κξήηεο, θαίλεηαη λα είλαη κεηνλνκαζία παιηφηεξεο πφιεο (θάπνηνη
ηελ ηαπηίδνπλ κε ηε Ρίζπκλα) ή λέν ίδξπκα ησλ Πηνιεκαίσλ θαη ε άιιε ρξεζίκεπζε
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σο βάζε ηνπ ζηφινπ ηνπο θαη ζπκπίπηεη κε ηνλ ζεκαληηθφηεξν νηθηζκφ ηεο
Υεξζνλήζνπ ησλ Μεζάλσλ, ηα Μέζαλα.
Δσειαί. Ο ηξάβσλ ζεκεηψλεη: Και εν Ποιηέζζη δ’ εζηιν Αθηναρ Νεδοςζίαρ
ιεπον, επώνςμον ηόπος ηινορ Νέδονηορ, εξ ος θαζιν οικίζαι Σήλεκλον Ποιήεζζαν και
Εσειαρ και Σπάγιον. Πνιινί ακθηζβεηνχλ φηη θαη ν ηφπνο Νέδσλ θαη νη Δρεηαί θαη ην
Σξάγηνλ βξίζθνληαλ ζηελ Κέα. Γεληθά γίλεηαη δεθηή ε άπνςε ηνπ Bronstedt, φηη ην
Σπάγιον πξέπεη λα κεηαγξαθεί ζε Σπαγαίαν θαη ην Εσειαρ ζε κιάρ. Ζ πξψηε
εληνπίδεηαη ζηε Νάμν θαη νη δεχηεξεο είλαη νηθηζκφο ζηελ Δχβνηα. Πξέπεη φκσο,
λνκίδσ, λα δνχκε νιφθιεξν ην ρσξίν ηνπ γεσγξάθνπ γηα λα πξνζεγγίζνπκε
πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα. Γξάθεηαη ινηπφλ ζην θείκελν πξηλ απφ ηελ πην πάλσ
θξάζε, Παπα δε Φηπάρ Νέδων εκβάλλει, έηεπορ ων ηηρ Νέδαρ έσει δ’ ιεπον επίζημον
Αθηναρ Νεδοςζίαρ. Και εν Ποιηέζζη … θιπ. Δίλαη, λνκίδσ θαλεξφ φηη ν ηφπνο Νέδυν
δελ βξηζθφηαλ ζηνλ πνηακφ Νέδσλα, αιιά θνληά ζηελ Πνηήεζζα ή θάπνπ αιινχ.
Δίλαη φκσο ηειείσο απίζαλν λα ιεγφηαλ φηη μεθίλεζε ν Σήιεθινο, ή έζησ ν Σεχθινο
φπσο ηνλ δηνξζψλεη ν Bronstedt, απφ ηελ Πνηήζα ή θάπνπ αιινχ γηα λα απνηθήζεη
ηξεηο ή δχν αζήκαληεο πνιηηείεο, ή κάιινλ ρσξηά, ζε δχν ή ηξία δηαθνξεηηθά λεζηά
θαη ζε ηεξάζηηεο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο. Δίλαη πνιχ πηζαλφηεξν φηη ν Νέδσλ ήηαλ ν
πξνθάηνρνο ηεο Πνηήζαο νηθηζκφο θαη ζηα ρξφληα ηνπ ηξάβσλα απιψο ηφπνο, ελψ νη
Δρεηαί θαη ην Σπάγιον ζα ήηαλ κηθξά πνιίζκαηα ζηελ ίδηα πεξηνρή.
Νηπηζζόρ; Σν φλνκα κλεκνλεχεηαη ζηελ πξψηε επηζηνιή ηνπ Αηζρίλε ζε
ζρέζε κε ην ζαιαζζηλφ ηαμίδη αζελατθήο πξεζβείαο πξνο ηελ Άιν ηεο Θεζζαιίαο θαη
απφ εθεί ζηελ Μαθεδνλία. Σν απφζπαζκα ιέεη θαηά ιέμε: Λύζανηερ εκ Μοςνςσίαρ
λαμππω αθόδπα κίπωνι, πεπι μέζην ημέπαν καηήσθημεν ειρ Νήπηζζον ηην Κείων.
Πνιινί δηνξζψλνπλ ην Νήπηζζον ζε Κοπηζζόν θαη ν Taylor δηαπίζησζε ζε έλα
θψδηθα ηνπ Αηζρίλε λα γξάθεηαη Κοπηζζον. Αιιά ην ιάζνο κάιινλ ζε απηή ηε γξαθή
πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί θαη φρη ζηε γξαθή ησλ άιισλ θσδίθσλ, θαη απηφ γηα
αξθεηνχο ιφγνπο, θπξίσο γηαηί νη αληηγξαθείο κπνξνχζαλ λα γλσξίδνπλ ηελ
Κνξεζζφλ αιιά φρη θαη ηνλ άγλσζηε απφ αιινχ Νήξεζζνλ. Πνιχ πηζαλφηεξν είλαη
λα έγηλε ε άγλσζηε Νήπηζζορ απφ ηνλ αληηγξαθέα Κνξεζζφο πνπ ήηαλ γλσζηή
πφιε ηεο Κέαο. Ο ηχπνο Κνξεζζφο είλαη ζπάληνο θαη πνιχ ζπρλφηεξνο είλαη ν ηχπνο
Κνξεζζία, πνπ δελ ζα κπνξνχζε θαηά ιάζνο λα γξαθεί αληί ηνπ Νεξεζζφο. Σν ίδην
ην θείκελν εξκελεχεη γηαηί δελ πήγε ην πινίν ζηελ Κνξεζφ, πνπ ζα ήηαλ θαη θπζηθφ,
αθνχ εθείλε ήηαλ ην θαιχηεξν ιηκάλη ηνπ λεζηνχ θαη πάλσ ζηε δηαδξνκή γηα ηνλ
Δπβντθφ θφιπν. Μφλν έηζη κπνξψ λα εξκελεχζσ ηνλ ιφγν λα δίλεηαη ε πιεξνθνξία
φηη θπζνχζε πνιχ δπλαηφο θχξσλ, δειαδή Ματζηξνο, Βνξεηνδπηηθφο. Με ηέηνηνλ
άλεκν ην ιηκάλη ηεο Κνξεζίαο είλαη ζρεδφλ απξφζηην θαη γηα ηα ηζηηνθφξα ζα ήηαλ ε
δηαδξνκή αδχλαηε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα παξέπιεαλ ην νχλην. Γηαηί ζα είραλ κεγάιε
ζαιαζζνηαξαρή θαη ηνλ θαηξφ, ηνλ άλεκν, εκπξφο αξηζηεξά. Καη γλσξίδνπκε φηη νη
αξραίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηεηξάγσλα παληά, απξφζθνξα γηα ηαμίδη κε ηνλ θαηξφ
εκπξφο, έζησ θαη ινμά, ζηε κάζθα, φπσο ιέκε ζήκεξα. Αληίζεηα, αλ θαλείο
πεξλψληαο ην νχλην ζπλέρηδε πξνο ηα αλαηνιηθά, ν θχξσλ ηνλ εμππεξεηνχζε θαη
ηαμίδεπε γξεγνξφηεξα, αθνχ είρε ηνλ άλεκν απφ πίζσ θαη αξηζηεξά. ηαλ έθηαλε
αλαηνιηθφηεξα απφ ην λφηην άθξν ηεο Κέαο, ν βνξεηνδπηηθφο δελ ηνλ ηαιαηπσξνχζε,
αθνχ ζα ηνλ θάιππηε ην ίδην ην λεζί. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζέζεη πσο ε
πιεξνθνξία γηα ηνλ ηζρπξφ θίξσλα δφζεθε γηα λα εμεγεζεί ε θαζπζηέξεζε ηνπ
ηαμηδηνχ, αιιά ην λα μεθηλήζεη θαλείο απφ ηε Μνπλπρία κε ηζηηνθφξν θαη λα θηάζεη
ην κεζεκέξη ζηελ Κέα δελ είλαη θαζφινπ καθξχο ρξφλνο. Καζπζηέξεζε δελ πξέπεη λα
ππήξμε. Απφ ηα πην πάλσ ζπλάγσ φηη ε Νήξεζζνο ή Νεξεζζφο ππήξρε ζην λεζί θαη
ήηαλ ιηκάλη γλσζηφ ζηνπο απνδέθηεο ηεο επηζηνιήο. Καη ζα βξηζθφηαλ ζηελ
αλαηνιηθή, ηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ. Καη δελ ζπλέπηπηε κε ηελ
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Καξζαία, αιιά πηζαλφηεξα βξηζθφηαλ βνξεηφηεξα. Μάιινλ πξέπεη λα ήηαλ ην επίλεην
ηεο Ηνπιίδαο βνξεηφηεξα απφ ηελ Καξζαία, ζηελ Καιπδσλίρε ή ζην παζί ή, αθφκα
πηζαλφηεξα, ζην Καζηξί.
Οίον: Απφ επηγξαθή καζαίλνπκε φηη θάπνηνο Κείνο ήηαλ απφ ην Οίνλ. Οη
κειεηεηέο γεληθά δέρνληαη φηη ην Οίνλ, φπσο θαη νη Κολυναί θαη ε Παλλήνη ήηαλ
ηφπνη ή ρσξηά ηεο Κέαο. Σν ίδην φλνκα έρνπλ θαη δχν δήκνη ηεο Αηηηθήο, θαζψο θαη
ζέζεηο ζηε Λνθξίδα, ηελ Σήλν, ηελ Λαθσλία. Σν ζειπθφ Οία είλαη επίζεο ζπρλφ,
φπσο ζηελ Αίγηλα θαη ηε αληνξίλε. Ζ έλλνηα θαίλεηαη φηη είλαη κφλνο ή ίζνο.
Παλλήνη: Σν ηνπσλχκην είλαη γλσζηφ απφ επηγξαθέο πνπ αλαθέξνπλ ην
«εζληθφ» Παιιελεχο. Απφ απηφ ζπλάγεηαη φηη ππήξρε ζηελ Κέα νηθηζκφο ή πεξηνρή
κε απηφ ην φλνκα ην νπνίν ζπλαληάηαη θαη ζηελ Αηηηθή θαη αιινχ. Τπάξρεη βέβαηα
θαη ε, κηθξή, πηζαλφηεηα ηα δχν ηειεπηαία νλφκαηα λα θαζηεξψζεθαλ ζε πεξίνδν
ζηελψλ ζρέζεσλ κε ηελ Αζήλα θαη αθξηβψο σο έθθξαζε θηιηθψλ αηζζεκάησλ πξνο
ηνπο Αζελαίνπο.
Σα ζρεηηθά κε ε ζέζε, κάιινλ νηθηζκφ, Σπάγιον ηα ζεκεηψζακε ιίγν πην
πάλσ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζέζε Δρεηαί, θαζψο θαη κε ηε ζέζε Νέδσλ. ε άγλσζην
ζεκείν βξηζθφηαλ θαη ε ζέζε Υώμα πνπ επίζεο είλαη επηγξαθηθά καξηπξεκέλν.
Δθηφο απφ ηα πην πάλσ νη επηγξαθέο καο έζσζαλ κηα κεγάιε ζεηξά απφ ηνπσλχκηα
πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέζεηο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Καξζαίαο: Ακηή, Αλαδηύρ,
Αζκληπιακά (δειαδή πνπ αλήθαλ ζε θάπνην ηεξφ ηνπ Αζθιεπηνχ), Βιζθαφρ,
Γανςμ[ήδοςρ;], Γιαύλια, Γίδςμοι (ίζσο ην ζεκεξηλφ αθξσηήξην Μειαδέιθηα πνπ
ζεκαίλεη εηεξνζαιείο αδειθνί), Δπινόρ, Δσέβυμον, Ηθαίζηειον (αζθαιψο απφ
θάπνην ηεξφ ηνπ Ζθαίζηνπ), Θεοξενιακά (κάιινλ δειαδή ηφπνο φπνπ γίλνληαλ νη
ενξηέο Θενμέληα), Ιεπόρ Λιμήν (ηνλ νπνίνη θάπνηνη ηνπνζεηνχλ ζηνλ Κνχλδνπξν,
αζθαιψο ιαλζαζκέλα αθνχ αλήθε ζηελ Καξζαία θαη θαίλεηαη αδχλαην λα αλήθε ζε
απηήλ ε πεξηνρή ηνπ Κνχλδνπξνπ), Ιπνοί (ίζσο ε ζεκεξλή ζέζε Κακίληα), Καύκαζορ
(δειαδή ην ίδην ην χςσκα ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα ηείρε ηεο Καξζαίαο θαη ζήκεξα
ιέγεηαη επίζεο Καχθαζνο), Κίζθεον, Κλειηύρ, Κλςηιδηύρ (πνπ ζπκίδεη ην ηεξφ γέλνο
ησλ Κιπηηδψλ ζηελ Υίν), Κοίλη (ίζσο ε ζεκεξηλή ζέζε Σζνηιαχηηα), Κολυνείρ
(φλνκα γλσζηφ κε δηάθνξεο παξαιιαγέο ζε πνιιέο ειιεληθέο ρψξεο), Κόππορ (φπσο
έλαο αηηηθφο δήκνο), Κπηνίδερ (ίζσο ε ζεκεξηλή ζέζε Βξχζεο), Κ[ςμ]επία, Κςνείη
θαη Κύννον ή Κύννορ (φπσο ην ηνπσλχκην ζηελ Οπνπληία Λνθξίδα θαη πνπ ίζσο
επηβηψλεη ζηε ζεκεξηλή ζέζε Γθίλη), Μεγαλώκπον (ίζσο ην ζεκεξηλφ αθξσηήξην
Μαθξπφπνπληα Κακπνχξε θαη φρη ε Μαθξπφπνπληα λφηηα απφ ηηο Πνίζεο, πνπ δελ
αλήθε ζηελ πεξηνρή ηεο Καξζαίαο), Μελιζζόρ (ίζσο ε ζεκεξηλή ζέζε Μειίζζη,
αλάκεζα ζηνλ Σάκειν θαη ηα πάζκαηα), Μέηαλλα, δειαδή κεηαιιεία (ίζσο ηα
θαηεμνρήλ κεηαιιεία ζηνλ Οξθφ), Μύπιννα (φπσο θαη ζηε Λήκλν θαη ηελ Κξήηε),
Πεηπάρ (πηζαλψο ε ζεκεξηλή Πεηξνχζα), Πποβαλςνθούρ (φπσο ν αηηηθφο δήκνο
Πξνβάιηλζνο), Ρυπηύρ, ηπαηίειον (ίζσο απφ θάπνην ηεξφ ηνπ Γία ηξάηηνπ),
Σελώνιον (δειαδή ηεισλείν), Σίανορ (ακθίβνιν), Φηγόρ, Φώκαια ηα ηπιζζά,
Φυκείον, Υεππόνηζορ, Υοπηγείον.
Γεσγξαθηθά νλφκαηα έρνπκε επίζεο γηα έλα πνηάκη, ηνλ Έλιξο θαη γηα έλα
αθξσηήξην, ηνλ Λέονηα πνπ πξέπεη λα είλαη έλα απφ ηα ζηξακκέλα πξνο ηα βφξεηα,
πξνο ηελ Δχβνηα αθξσηήξηα. Ζ θηινινγηθή παξάδνζε αλαθέξεη θαη άιια κπζηθά ή
πνηεηηθά νλφκαηα ηνπ λεζηνχ. Μπζηθφ είλαη ην Τδπούζα πνπ αλαθέξεηαη επίζεο σο
κπζηθφ φλνκα θαη ηεο Άλδξνπ θαη ηεο Σήλνπ θαη θάπνηνπ κηθξνχ λεζηνχ ηεο Αηηηθήο.
Μεποπίη ηελ απνθαινχλ θαη ηα ζρφιηα ζηνλ Ηππία, αιιά κάιινλ πξφθεηηαη γηα
ζχγρπζε κε ηελ Κσ ζηελ νπνία απνδίδεηαη θαη απηφ ην κπζηθφ φλνκα. Δςξανηίδα
νλνκάδεη ηε λήζν ζε κηα πεξίπησζε ν Βαθρπιίδεο, κάιινλ θάλνληαο πνηεηηθή
αλαθνξά ζηνλ κχζν γηα ηνλ Δπμάληην θαη ηελ Σειρηλίδα Γεμηζέα. Σέινο ν κειεηεηήο
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ησλ αξραίσλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ ηνπσλπκίσλ ηνπ λεζηνχ Η. Θσκφπνπινο ζεσξεί
«αξραηφζεηα» εθηφο απφ εθείλα ηα ζεκεξηλά ηνπσλχκηα πνπ αλαθέξακε πην πάλσ θαη
ηα Ακίιην, Άξηαινο, Βάηαια, Βέζζα, Βξψζθνπνο, Καιπδσλίρε, Κψκε, Λάξλα,
Μίιηη, Οξθφο, Οηδηάο, Ρνχθνπλαο, Φπξξά, Φπξξί, Φπξξφγεηα, Φχξξνπγαο, Υαβνπλάο
θαη Υάιαξα.

Κλίμα – Πποφόνηα –Οπςκηά
Οη αξραίνη ζεσξνχζαλ ηδηαίηεξα πγηεηλφ ην θιίκα ηεο Κέαο θαη έηζη
εξκήλεπαλ ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ, ηε κεγάιε ειηθία ζηελ νπνία έθηαλαλ,
αιιά θαη ην έζηκν ηνπ θσληαζκνχ γηα ην νπνίν ζα κηιήζνπκε πην θάησ.
Δθείλν πνπ ζήκεξα ραξαθηεξίδεη ηελ ρισξίδα ηνπ λεζηνχ είλαη ην κεγάιν
πιήζνο βαιαληδηψλ, δξπάδσλ φπσο ηηο απνθαινχλ. Ζ θχξηα πνηθηιία ηνπο δίλεη
θαξπνχο εδψδηκνπο, θαγψζηκνπο, αλ θα φρη ηδηαίηεξα εχγεπζηνπο. Τπάξρεη
πιεξνθνξία φηη θαη ζηνλ 13ν αηψλα κ.Υ. ην λεζί ήηαλ γεκάην απφ απηά ηα δέληξα θαη
νη θάηνηθνη έηξσγαλ ηνπο θαξπνχο ηνπο. Πέξα απφ απηφ ηα βειαλίδηα είλαη, θαη ήηαλ
πνιχ πεξηζζφηεξν παιαηφηεξα, ρξήζηκα γηα ηελ βπξζνδεςία, εθηφο πνπ ην μχιν ηεο
βειαληδηάο ζεσξείηαη φηη δίλεη ην θαιχηεξν μπινθάξβνπλν. ηηο πξψηεο δεθαεηίεο
αθφκα ηνπ 20νπ αηψλα ην λεζί ήηαλ ν θπξηφηεξνο ίζσο πξνκεζεπηήο μπινθάξβνπλνπ
γηα ηελ Πξσηεχνπζα. Ζ ζρεδφλ απνπζία ησλ δξπάδσλ ζηηο παξαιηαθέο δψλεο ηνπ
λεζηνχ είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζηελ εληαηηθή παξαγσγή μπινθάξβνπλνπ. Καη ηε
εμαγσγή ηνπ απφ ηε ζάιαζζα.
Σν θχξην ίζσο γεσξγηθφ πξντφλ ηνπ λεζηνχ ζηα αξραία ρξφληα θαίλεηαη πσο
ήηαλ ην θξαζί. Ο Βαθρπιίδεο απνθαιεί ηελ Κέα ακπεινηξφθν θαη ηα λνκίζκαηα ησλ
πφιεψλ ηεο έρνπλ πνιχ ζπρλά σο εκβιήκαηα ηζακπηά ζηαθχιη θαη ακθνξείο
θξαζηνχ. Φαίλεηαη πσο παξάγνληαλ επίζεο θξηζάξη, ειηέο θαη κέιη. ε πζηεξφηεξε
επνρή αλαθέξεηαη φηη ην κέιη ηεο Κέαο ην ζεσξνχζαλ θαιχηεξν αθφκε θαη απφ
εθείλν ηεο Αηηηθήο θαη ε κέιηζζα ζπλαληάηαη επίζεο σο έκβιεκα ζηα λνκίζκαηα.
Δίλαη καξηπξεκέλν επίζεο φηη ην λεζί παξήγαγε ζχθα θαη αριάδηα θαη κάιηζηα
αλαθέξνληαη δχν είδε αριαδηέο ζην λεζί, κηα πνπ έδηλε θαξπνχο γιπθνχο θαη δίρσο
(ζθιεξά) θνπθνχηζηα θαη άιιε πνπ ην ηζίκπεκα ησλ αγθαζηψλ ηεο κπνξνχζε λα είλαη
αθφκε θαη ζαλαηεθφξν. Πξφθεηηαη πξνθαλψο γηα ππεξβνιή, αιιά πξαγκαηηθά
ππάξρνπλ (θαη εκθαλίδνληαη) πνιιέο απηνθπείο αγξηναριαδηέο, γθνξηζέο, πνπ νη
ληφπηνη ηηο νλνκάδνπλ αριάδεο θαη ιέλε δηάθνξεο θαηδξέο ηζηνξίεο γηα ηα θνβεξά
ηνπο αγθάζηα. Γλσζηφ επίζεο ήηαλ ζηελ αξραηφηεηα θαη ην θψλεην ηεο Κέαο,
θάξκαθν θαη δειεηήξην.
ρεηηθά κε ηελ θηελνηξνθία έρνπκε αξραία καξηπξία πσο δελ ππήξραλ
κεγάια θνπάδηα, αιιά ν θάζε γεσξγφο είρε θαη ιίγα δψα. Απφ ηελ ίδηα καζαίλνπκε
φηη ράξε ζε εηδηθή δηαηξνθή, κε ηα πεζκέλα θχιια ηεο ειηάο, παξήγαγαλ νη Κείνη
γάια απφ ην νπνίν έθηηαρλαλ εηδηθά εθηηκψκελν ηπξί πνπ νλνκαδφηαλ Κχζλην (!),
δειαδή ζήκεξα ζα ην ιέγακε «ηχπνπ Κχζλνπ». Σν ηπξί απηφ ήηαλ πεξηδήηεην.
εκαληηθή γηα ηελ νηθνλνκία ήηαλ θαη ε εμφξπμε ηεο κίιηνπ, ηνπ νμείδηνπ ηνπ
ζηδήξνπ πνπ εκείο νλνκάδνπκε κίλην. Σν ππέδαθνο ηνπ λεζηνχ είλαη πινχζην ζε
ηνχην θαη ζε πνιιά ζεκεία ζψδνληαη θαηάινηπα ησλ ζρεηηθψλ νξπρείσλ. Σελ κίιην
ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη αξραίνη φπσο θαη εκείο ζήκεξα γηα λα κνλψλνπλ ην
βπζηδφκελν ηκήκα ησλ μχιηλσλ ζθαθψλ. Με ηελ δηαθνξά φηη ηφηε φια ηα ζθάθε ήηαλ
μχιηλα θαη επνκέλσο ην πιηθφ απηφ ελδηέθεξε ηδηαίηεξα ηηο λαπηηθέο δπλάκεηο θαη
θπξίσο ηνπο Αζελαίνπο. ην ζεκείν πνπ θάπνηα ζηηγκή ζηα πιαίζηα ηεο πκκαρίαο
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επέβαιιαλ λα εμάγεηαη ππνρξεσηηθά ε κίιηνο ηεο Κέαο κφλν κέζσ ηνπ Πεηξαηά θαη
κε αζελατθά πινία. Φπζηθά ην πιηθφ ην ρξεζηκνπνηνχζαλ νη αξραίνη θαη ζηηο άιιεο
ρξήζεηο πνπ θάλνπκε θαη εκείο, αιιά θαη σο ρξψκα, βαθή γηα ηηο επηγξαθέο, γηα ηε
αγγεηνγξαθία θιπ., φπσο φκσο θαη σο θάξκαθν αθφκε. Δπίζεο θαίλεηαη φηη ην
ππέδαθνο ηεο Κέαο έδηλε θαη άιια κεηαιιεχκαηα ζηδήξνπ θαη κνιχβδνπ, αιιά
πηζαλψο θαη κηθξέο πνζφηεηεο αξγχξνπ.
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Πποφζηοπική πεπίοδορ

Απσαίερ παπαδόζειρ για ηην ππώιμη Ιζηοπία ηηρ Κέαρ
πσο γηα θάζε ειιεληθή ρψξα ππήξραλ θαη γηα ηελ Κέα παξαδφζεηο πνπ
αθνξνχζαλ ζην κπζηθφ, γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο αξραίνπο πξψηκν ηζηνξηθφ, παξειζφλ. Ζ
βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ Μχζν θαη ηελ Ηζηνξία είλαη απηφ πνπ κπνξνχκε λα
νλνκάζνπκε ρξνληθή δηαδνρή. Καηαξρήλ ν κχζνο δελ ελδηαθέξεηαη γηα απηήλ, είλαη
ζπγρξνληθφο ή κάιινλ αρξνληθφο. Ο κπζηθφο ρξφλνο είλαη εληαίνο θαη ζα κπνξνχζακε
λα πνχκε ζπλνιηθφο. Ο ηζηνξηθφο είλαη δηαδνρηθφο, δηαρξνληθφο, ζπγθξνηείηαη απφ ην
ηώπα, ηα αιιεινδηάδνρα ππιν θαη ηα αιιεινδηάδνρα μεηά. Ο κπζηθφο αλαθέξεηαη
κφλν ζην άλλοηε. Ζ βαζηθή δηαθνξά Μχζνπ θαη Ηζηνξίαο δελ είλαη φηη ε δεχηεξε
επηδηψθεη ηελ Αιήζεηα, ελψ ν πξψηνο φρη, αθνχ θαη ν κχζνο έρεη αιήζεηα, θαη
κάιηζηα ζπρλά θαη απηή πνπ νλνκάδνπκε ηζηνξηθή αιήζεηα, φηαλ πξφθεηηαη κάιηζηα
γηα αθήγεζε πξνέιεπζεο ή θαηαγσγήο, φπνπ φκσο ην παξειζφλ ζπκθχξεηαη κε ην
παξφλ αιιά θαη κε ην κέιινλ. Ζ Ηζηνξία θαηαηάζζεη δηαδνρηθά ηα «γεγνλφηα» ηνπ
παξειζφληνο θαη ηα ζπζρεηίδεη κε ην παξφλ. Σελ έλαξμε αθξηβψο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ
θαηαηάζζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο ηελ βιέπνπκε ήδε ζηνλ
κεξν θαη πεξηζζφηεξν ζηνλ Ζζίνδν, αιιά ε ηζηνξηθνπνίεζε ηνπ παξειζφληνο είλαη
ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ησλ πξψησλ Διιήλσλ Ηζηνξηθψλ πνπ ζπλέζεζαλ
«θηίζεηο» ή «αξραηνινγίεο» θαη θαηέηαμαλ ηηο κπζηθέο παξαδφζεηο ζε ρξνληθή
δηαδνρή, ρσξίο πάλησο λα ακθηζβεηήζνπλ ην αιεζέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.
Έλαο απφ απηνχο, αλ θαη φρη απφ ηνπο πξψηνπο, ήηαλ ν Κείνο Ξελνκήδεο, όρ
ποηε παζαν νηζον ενι μνήμη κάηθεηο μςθολόγω, φπσο γξάθεη ν Αιεμαλδξηλφο πνηεηήο
Καιιίκαρνο. Γειαδή απνκλεκφλεπζε φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ην λεζί αθεγήζεηο. Σν
έξγν ηνπ ράζεθε, αιιά ηκήκαηα απφ ηα πεξηερφκελά ηνπ δηαζψζεθαλ θπξίσο απφ έλα
θείκελν ηνπ ίδηνπ ηνπ Καιιίκαρνπ. Κάπνηεο ζρεηηθέο λχμεηο βξίζθνπκε θαη ζε
άιινπο, πζηεξφηεξνπο ζπγγξαθείο. Ο Γηνλχζηνο ν Αιηθαξλαζεχο ζηε ρξνλνινγηθή
θαηάηαμε ησλ Ηζηνξηθψλ πνπ επηρεηξεί ζην έξγν ηνπ γηα ηνλ Θνπθπδίδε, ηνπνζεηεί
ηνλ Ξελνκήδε ζηελ ηξίηε νκάδα ησλ Ηζηνξηθψλ καδί κε ηνλ Διιάληθν, ηνλ Γακάζηε
«θαη άιινπο πνιινχο», αλάκεζα ζηα ρξφληα ακέζσο πξηλ απφ ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ
πφιεκν θαη ηελ «άλζηζε» ηνπ Θνπθπδίδε. ηελ πξνεγνχκελε δεχηεξε νκάδα
θαηαηάζζεη ηνλ Δθαηαίν, ηνλ Αθνπζίιαν θαη ηνλ Υάξσλα. Απφ απηά ζπλάγνπλ φηη
πξέπεη λα έγξαςε αλάκεζα ζην 450 θαη ην 400 π.Υ. εκεηψλεη επίζεο ν Γηνλχζηνο,
φηη ζηφρνο απηψλ ησλ πξψηκσλ Ηζηνξηθψλ ήηαλ λα ζπλζέζνπλ θαη δεκνζηνπνηήζνπλ
παξαδφζεηο θαη αλακλήζεηο, ρσξίο λα πξνζζέζνπλ ή λα παξαζησπήζνπλ ηίπνηα.
Σέηνην θαίλεηαη πσο ήηαλ θαη ην έξγν ηνπ Ξελνκήδε.
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ρεηηθά πξφζθαηα ν G. Huxley επηρείξεζε λα επαλεμεηάζεη ηα πξνβιήκαηα
πνπ εκθαλίδεη ε πεξίιεςε ηνπ έξγνπ ηνπ Ξελνκήδε πνπ δίλεη ν Καιιίκαρνο. Σελ
εξγαζία απηή ηνπ Huxley παξαθνινπζεί ε παξαθάησ έθζεζε πξνζζέηνληαο κφλν ηηο
αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο:
Ζ πξψηε ηζηνξία πνπ αλαθέξεη ν Καιιίκαρνο αθνινπζψληαο ηνλ Ξελνκήδε
είλαη εθείλε ησλ Κνξπθίσλ λπκθψλ πνπ ηηο θφβηζε έλα ιηνληάξη θαη έθπγαλ απφ ηνλ
Παξλαζζφ. Πήγαλ ζηελ Κέα θαη ηεο έδσζαλ ην φλνκα Τδξνχζα ( Οη λχκθεο είλαη
ζεφηεηεο ησλ πδάησλ). Σνλ ιένληα ηνπ Παξλαζζνχ γλσξίδεη θαη ν Παπζαλίαο, φκσο
ν Ζξαθιείδεο Λέκβνο, αθνινπζψληαο φπσο θαίλεηαη ην ρακέλν γηα εκάο έξγν ηνπ
Αξηζηνηέιε γηα ηελ Πνιηηεία ησλ Κείσλ γξάθεη: Εκαλειηο μεν Τδποςζα η νήζορ
λέγονηαι δε οικιζαι νύμθαι ππόηεπον αςηην θοβήζανηορ δ’ αςηαρ λέονηορ, ειρ Κάπςζηον
διαβηναι. Δι’ ο και ακπωηήπιον ηηρ Κέω λέων καλείηαι. Σν φλνκα ηνπ αθξσηεξίνπ
κπνξεί βέβαηα λα νθείιεηαη ζην ζρήκα ηνπ, παξαηεξεί ν Huxley, θαη είλαη πνιχ
πηζαλφ. Αιιά πηζαλφηεξν είλαη φηη ε χπαξμε ηνπ αθξσηεξίνπ κε απηφ ην ζρήκα λα
έδσζε ιαβή γηα ηελ δηακφξθσζε ή αθξηβέζηεξα ηελ ηέηνηα δηακφξθσζε ηνπ κχζνπ.
Ο Huxley παξαηεξεί επίζεο ζσζηά, φηη δελ είλαη αλάγθε λα δερηνχκε
αληίζεζε ζηα ιεγφκελα ηνπ Ζξαθιείδε, δειαδή ηνπ Αξηζηνηέιε, θαη ηνπ
Καιιίκαρνπ, δειαδή ηνπ Ξελνκήδε, αθνχ κάιηζηα θαίλεηαη πνιχ πηζαλφ φηη ν
Φηιφζνθνο ζα ρξεζηκνπνίεζε ηνλ Ηζηνξηθφ, αιιά κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη
νιφθιεξε ε ηζηνξία έιεγε αξρηθά, πσο νη Νχκθεο πνπ θπλεγεκέλεο απφ ηνλ
Παξλαζζφ είραλ εγθαηαζηαζεί ζην λεζί, θπλεγήζεθαλ θαη απφ εθεί απφ ην ιηνληάξη ή
πηζαλφηεξα απφ θάπνην άιιν ιηνληάξη θαη θαηέθπγαλ ζηελ Κάξπζην. Θα κπνξνχζακε
ινηπφλ εδψ λα δηαβιέςνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Ξελνκήδε λα ηζηνξηθνπνηήζεη δχν
παξάιιειεο παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ κχζνπ κε αθξηβψο φκνηα δνκή θαη δηαθνξεηηθά
γεσγξαθηθά δεδνκέλα.
Απφ ηνλ Ζξαθιείδε καζαίλνπκε αθφκε φηη νη Νχκθεο πξέπεη λα επέζηξεςαλ
ζην λεζί, αθνχ γξάθεη φηη απφ απηέο έκαζε ν Αξηζηαίνο ηην πποβάηων και βοων
επιζηήμην θαη πξνζζέηεη φηη απφ ηηο Βξίζεο δηδάρηεθε ν ίδηνο ηελ κειηζζνπξγία.
Αθνχ φκσο νη Βξίζεο είλαη ελ ηέιεη ηαπηφζεκεο κα ηηο Νχκθεο, κπνξνχκε λα
ππνζέζνπκε φηη επηδηψθεη λα δηαθξίλεη ηηο δαηκνληθέο ππνζηάζεηο πνπ δίδαμαλ ζηνλ
ήξσα ηε δσνθνκία, απφ εθείλεο πνπ ηνλ δίδαμαλ ηε κειηζζνθνκία. Ο Αξηζηαίνο ήηαλ
κπζηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαδφζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ θαη
πηζαλψο ν Ζξαθιείδεο ηνλ ζπλέδεε κε δχν. ρεηηθά κε ηελ δσνθνκία ηνλ ζπλδέεη κε
ηελ Κέα, αιιά ίζσο ζρεηηθά κε ηε κειηζζνθνκία κε άιιν ηφπν, αλ θαη βέβαηα ζα
πεξίκελε θαλείο αθξηβψο κε ηελ δεχηεξε λα ζπλδέεηαη κε ην λεζί πνπ ην κέιη ηνπ
εζεσξείην θαιχηεξν αθφκα θαη απφ ην αηηηθφ. Σνλ Αξηζηαίν δελ αλαθέξεη ε
πεξίιεςε ηνπ Καιιίκαρνπ, αιιά θαίλεηαη πνιχ πηζαλφ φηη ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηνχηα ζα θαηαζηξάθεθε ζηνλ πάππξν. Γηαηί πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη
ην θείκελν απηφ δελ ην δηέζσζε ε αληηγξαθηθή παξάδνζε ησλ Μέζσλ Υξφλσλ, αιιά
θάπνηνο πάππξνο, φπσο φινη πνιχ θζαξκέλνο. Βέβαηα γηα ηνλ κχζν, ν νπνίνο δελ
ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ρξνλνινγηθή ηάμε θαη δηαδνρή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ, δελ
ππάξρεη αλάγθε γηα ζπκβηβαζκφ ηεο απνρψξεζεο ησλ Μνπζψλ κε ηελ παξνπζία ηνπο
γηα λα δηδάμνπλ ηνλ Αξηζηαίν. Ζ ηζηνξηθνπνίεζε φκσο είρε αθξηβψο απηφλ ηνλ ζηφρν.
Δίλαη έηζη πηζαλφ φηη ν Ξελνκήδεο ζα αθεγείην θάπνηα ηζηνξία γηα ηελ επάλνδν ησλ
Νπκθψλ.
Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ελδείμεηο πνπ παξέρεη ε θηινινγηθή παξάδνζε θαη
αξραηνινγηθέο παξαηεξήζεηο θαζψο θαη ηηο ζεκεξηλέο ιατθέο δνμαζίεο πνπ δείρλνπλ
λα πεξηιακβάλνπλ θάπνηα ζηνηρεία επηβίσζεο, ν G. Welter, επηρεηξψληαο λα βξεη ην
ιφγν πνπ ιαμεχηεθε ην αξρατθφ ιηνληάξη θνληά ζηε Υψξα, πνπ είλαη ζήκεξα ην πην
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γλσζηφ κλεκείν ηνπ λεζηνχ καδί κε ηνλ πχξγν ηεο Αγίαο Μαξίλαο, δηαηχπσζε κηα
ππφζεζε πνπ θαίλεηαη λα ζπκπιεξψλεη ην θελφ ηνπ θαιιηκάρεηνπ παπχξνπ.
Παξαηήξεζε φηη ην ιηνληάξη ιαμεχηεθε ζε ξηδηκηφ βξάρν γχξσ ζηα 600 π.Υ. ζε ζέζε
φπνπ νχηε λεθξνηαθείν βξηζθφηαλ, ψζηε λα κπνξνχκε λα ην ζεσξήζνπκε επηηχκβην,
νχηε θακηά αμηνκλεκφλεπηε κάρε ζα κπνξνχζε λα έρεη γίλεη, ψζηε λα κπνξνχκε λα ην
ζεσξήζνπκε κλεκείν ηεο. Παξαηήξεζε επίζεο φηη ζηελ πεξηνρή απηή, ζηα
λνηηναλαηνιηθά ηελ Υψξαο, φπνπ βξίζθεηαη ην γιππηφ, ε ιατθή πίζηε ζεσξεί ζήκεξα
φηη θαηνηθνχλ Νεξάηδεο, άιιν ηνπηθφ φλνκα ησλ νπνίσλ είλαη Νχθεο. Γεληθά, αιιά
θαη εηδηθφηεξα ζηελ Κέα, νη Νεξάηδεο έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αξραίσλ
Νπκθψλ. πλδπάδνληαο ηα πην πάλσ δηαηχπσζε ηελ ππφζεζε φηη ην ηέινο ηεο
αθήγεζεο ζρεηηθά κε ηηο Νχκθεο πνπ δελ ζψζεθε ζηνλ πάππξν ηνπ Καιιίκαρνπ ζα
έιεγε , πσο ν Αξηζηαίνο απάιιαμε ην λεζί απφ ην ιηνληάξη απνιηζψλνληάο ην θαη έηζη
νη Νχκθεο επέζηξεςαλ. ΄Δλαο βξάρνο πνπ έκνηαδε γεληθά κε ιηνληάξη πηζηεπφηαλ πσο
είλαη ην απνιηζσκέλν ππεξθπζηθνχ κεγέζνπο ζεξίν, θαη απηφλ ηνλ βξάρν ιάμεπζε
ζηελ αξρή ηνπ 6νπ αηψλα ν θαιιηηέρλεο, δίλνληάο ηνπ αθξηβέζηεξε κνξθή ιηνληαξηνχ,
αθξηβψο ζε επνρή πνπ επηδίδεη ε απαίηεζε θάπνηαο θπζηνθξαηίαο. Αθνχ ην ιηνληάξη
απνιηζψζεθε, νη Νχθεο άθνβα θπθινθνξνχλ γχξσ ηνπ σο ηα ζήκεξα.
Ζ άπνςε βέβαηα παξακέλεη κηα ππφζεζε πνπ νχηε λα επηβεβαησζεί νχηε λα
απνξξηθζεί κπνξεί. Παξαηεξνχκε φκσο φηη απφ ηε κηα κεξηά ηζηνξηθνπνηεί, δειαδή
ζπκβηβάδεη κε ηελ απαίηεζε ρξνληθήο δηαδνρήο ηνπο ζρεηηθνχο κχζνπο θαη έηζη
γεκίδεη ην θελφ ζηελ παξάδνζε ηεο αθήγεζεο ηνπ Ξελνκήδε, κέζα ζην πλεχκα ηνπ
έξγνπ ηνπ, θαη απφ ηελ άιιε δελ εηζάγεη ηίπνηα αλαπάληερν. Αλ δειαδή ππήξρε
ηέηνηα αθήγεζε, ζα ήηαλ απιά παξαιιαγή ηνπ παξαδνκέλνπ κχζνπ γηα ηνλ Αξηζηαίν.
ηη κε ηηο ζπζίεο πνπ φξηζε γηα ηνλ Ίθκην Γηα πέηπρε λα πξαυλζεί ε αγξηφηεηα ησλ
θπληθψλ θαπκάησλ θαη λα θπζήμνπλ ηα κειηέκηα πνπ έζσζαλ ην λεζί απφ ηελ
μεξαζία. Γηαηί ε νπζία ελφο κχζνπ ζαλ απηφλ πνπ ππνζέηεη ν Welter είλαη φηη κε ηελ
παξέκβαζε ηνπ Αξηζηαίνπ επέζηξεςαλ ηα λεξά ζην λεζί. Αθνχ νη Νχκθεο είλαη νη
ίδηεο νη πεγέο πνπ ζηέξεςαλ φηαλ έθπγαλ εθείλεο θαη μαλαθάλεθαλ κε ηελ επηζηξνθή
ηνπο. Ζ πγξαζία ζηνλ έλα κχζν είλαη ηα κειηέκηα, ζηνλ άιιν νη Νχκθεο, ε μεξαζία
θαη ν θαχζσλαο ζηνλ έλα ν ζθχινο, ν αζηεξηζκφο ηνπ Κπλφο, ζηνλ άιιν ην ιηνληάξη.
Ζ επεξγεηηθή πξνζσπηθφηεηα είλαη θαη ζηνπο δχν ε ίδηα, ν Αξηζηαίνο.
ην θζαξκέλν ρεηξφγξαθν ηνπ Καιιίκαρνπ δηαθξίλνπλ, κε πνιιέο
επηθπιάμεηο φκσο, ην φλνκα ηεο Κπξήλεο ε νπνία ζχκθσλα κε κηα απφ ηηο ζρεηηθέο
παξαδφζεηο ήηαλ ε Νχκθε κεηέξα ηνπ Αξηζηαίνπ απφ ηνλ Απφιισλα. Ή ελφο απφ
ηνπο Αξηζηαίνπο, αθνχ ν Βαθρπιίδεο πιεξνθνξεί φηη ππάξρνπλ ηέζζεξηο Αξηζηαίνη
φπσο επηζεκαίλεη ν Huxley, θαη εδψ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε αθφκε κηα απφπεηξα
λα ηζηνξηθνπνηεζνχλ νη κχζνη, ψζηε λα ζπκβηβαζηνχλ ηα αληηθξνπφκελα ζηνηρεία
ηνπο. Ζ ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ πην θάησ φπνπ αλαθέξεηαη θάπνηνο πνπ θαηνηθνχζε
ζηηο Καξπέο, θαίλεηαη φηη ζρεηηδφηαλ κε ηνπο κχζνπο γηα ηνλ Αξηζηαίν. Ο Ξελνκήδεο
δελ κπνξνχζε λα κελ έρεη αλαθεξζεί ζηνλ Αξηζηαίν ν νπνίνο έρεη εμέρνπζα ζέζε ζηε
ιαηξεία θαη ηνπο κχζνπο ηεο Κέαο. Οχηε είλαη πηζαλφ ν Καιιίκαρνο λα παξέιεηςε ηα
ζρεηηθά κε απηφλ, αθνχ φιε ε πεξίιεςε ηνπ Ξελνκήδε πνπ καο παξέρεη
ρξεζηκνπνηείηαη σο είδνο εηζαγσγήο ζηελ ηζηνξία ηνπ Αθφληηνπ, γηα ηνλ νπνίν
ιέγεηαη φηη ήηαλ έλαο απφ ηνπο ηεξείο ηνπ Γία Αξηζηαίνπ πνπ θέξλεη ηε βξνρή (θαη
νλνκάδεηαη Ίθκηνο), κε θαζήθνλ λα πξαυλεη ηελ αγξηφηεηα ηνπ Κπλφο, ηνπ αζηεξηνχ
πνπ θέξλεη ηα θπληθά θαχκαηα, θαη λα παξαθαιεί ηνλ Γία λα θέξεη ηνπο εηεζίεο, ηα
κειηέκηα.
ρεηηθά κε εθείλνλ «πνπ θαηνηθνχζε ζηηο Καξπέο» ν Huxley παξαηεξεί φηη
δελ ρξεηάδεηαη λα εθεχξνπκε κηα άγλσζηε απφ αιινχ ζέζε Καξπαί ζηελ Κέα, αλ θαη
ην φλνκα ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη νπνπδήπνηε ππάξρνπλ θαξπδηέο (άιισζηε έηζη
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κπνξνχκε πξάγκαηη λα εξκελεχζνπκε θαη ην ζεκεξηλφ ηνπσλχκην Καξηά –ή κάιινλ
Καξπά- ζην λεζί ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα ην ζπλδέζνπκε κε θάπνην ακαξηχξεην
αξραίν ηνπσλχκην), φηη νη πην γλσζηέο Καξπαί βξίζθνληαλ ζηε λφηηα Αξθαδία,
θαηαθηήζεθαλ απφ ηνπο Λαθεδαηκφληνπο θαη έγηλαλ ηκήκα ηεο Λαθσλίαο, φηη νη
άιιεο αξθαδηθέο Καξπαί, θνληά ζηε ηχκθαιν, δελ ήηαλ ζεκαληηθέο θαη φηη νη
θαηφπηλ ιαθσληθέο Καξπαί ήηαλ πεξίθεκεο γηα ην κέιη ηνπο θαη επνκέλσο
θαηάιιειεο σο θαηνηθία ηνπ κειηζζνπξγνχ εκίζενπ, ηνλ νπνίν νη Αξθάδεο ιάηξεπαλ
σο Γία Αξηζηαίν.
ηε ζπλέρεηα ν εξεπλεηήο ζεκεηψλεη φηη ν Πίλδαξνο, πνπ πξέπεη λα γλψξηδε
ηελ Κέα θαη λα ηελ είρε επηζθεθζεί, πίζηεπε φηη ν Αξηζηαίνο έθπγε απφ ηελ Κέα θαη
πήγε ζηελ Αξθαδία, ελψ απφ ηνλ Απνιιψλην ηνλ Ρφδην καζαίλνπκε φηη ν ήξσο πνπ
μεθίλεζε απφ ηελ Φζία ήξζε ζηελ Κέα απφ ηελ Αξθαδία θαη κάιηζηα έθεξε καδί ηνπ
απνίθνπο Παππαζίοςρ. Έηζη θαηαιήγεη πσο πηζαλψο ε πξσηφηππε αθήγεζε ηνπ
Ξελνκήδε έιεγε φηη ν Αξηζηαίνο έθεξε Απκάδερ ή αθξηβέζηεξα Παξξαζίνπο ζηελ
Κέα θαη πζηεξφηεξα έθπγε απφ εδψ γηα λα επηζηξέςεη ζηελ Αξθαδία θαη λα
εγθαηαζηαζεί ζηηο Καξπέο, αλ θαη πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνπο Ηζηνξηθνχο
ηνπιάρηζηνλ ρξφλνπο ε πεξηνρή ησλ Καξπψλ δελ πεξηιακβαλφηαλ ζηελ Παξξαζία. Ζ
ππφζεζε θαίλεηαη πξαγκαηηθά πνιχ πηζαλή θαη ζα κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε φηη
ε παξάδνζε απερνχζε θάπνηα απνίθεζε ζηελ Κέα Αξθάδσλ ή εηδηθφηεξα
Παξαζζίσλ, πνπ ζα έθεξαλ καδί ηνπο ηελ ιαηξεία ηνπ Αξηζηαίνπ. Ζ ιαηξεία ηνπ θη νη
ζρεηηθέο αθεγήζεηο, φπσο είλαη θπζηθφ, ζα ηνπνζεηήζεθαλ κε ηνλ θαηξφ ζηελ ίδηα ηελ
Κέα θαη ν Ξελνκήδεο, ζέινληαο λα ζπκβηβάζεη ηνπο κχζνπο απηνχο κε ηελ
παξάιιειε χπαξμε ηεο ιαηξείαο ηνπ Αξηζηαίνπ ζηηο Καξπέο, αλαδίπισζε θαη πάιη
ηνλ κχζν, φπσο είρε θάλεη θαη κε εθείλνλ ησλ Νπκθψλ θαη ηνπ ιηνληαξηνχ. Ίζσο ηηο
ίδηεο δπζθνιίεο γηα ηελ ηζηνξηθή ζθέςε πξνζπάζεζε λα αληηκεησπίζεη θαη ν
Βαθρπιίδεο θαη θαηέιεμε λα κηιήζεη γηα ηέζζεξηο Αξηζηαίνπο.
Δδψ ζα πξέπεη λα δηαθφςνπκε ηα ζρεηηθά κε ηα ιεγφκελα ηνπ Ξελνκήδε γηα
λα αλαθεξζνχκε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε απφ αιινχ γηα ηνλ Αξηζηαίν. Καηά ηνλ
Απνιιψλην ηνλ Ρφδην, φηαλ απηφο ήξζε κε ηνπο απνίθνπο ζηελ Κέα κεηά απφ
έθθιεζε ησλ ληφπησλ πνπ ππέθεξαλ απφ ηελ μεξαζία, έζηεζε ζην ςειφηεξν βνπλφ
βσκφ γηα ηνλ Γία Ηθκαίν θαη έθαλε ζπζίεο ζηνλ είξην (ην κεγαιχηεξν αζηέξη ηνπ
αζηεξηζκνχ ηνπ Μεγάινπ Κπλφο) θαη ζηνλ Γία ηνλ Κξφλην θαη πέηπρε λα θπζήμνπλ
ηα κειηέκηα. ξηζε λα παξαθνινπζνχλ ηελ επηηνιή ηνπ Κπλφο έλνπινη ηεξείο θαη λα
θάλνπλ εμηιαζηήξηεο ζπζίεο.
Ο Ζζίνδνο ζεσξεί ηνλ Αξηζηαίν παηδί ηνπ Απφιισλα απφ ηελ Νχκθε
Κπξήλε, ζπγαηέξα ηνπ Τςέα. Ο ζεφο ηελ είδε θάπνηε ζην Πήιεην λα παιεχεη κε
ιηνληάξη θαη ηελ εξσηεχζεθε. Σελ άξπαμε θαη ηελ πήγε ζηε Ληβχε, ηελ Αθξηθή, εθεί
φπνπ πζηεξφηεξα ρηίζηεθε ε επψλπκή ηεο πφιε. Δθεί απηή ηνπ γέλλεζε ηνλ Αξηζηαίν
ηνλ νπνίν παξέιαβε ν Δξκήο θαη ηνλ παξάδσζε ζηηο ξεο λα ηνλ αλαζξέςνπλ.
Δθείλεο ηνπ έδσζαλ λέθηαξ θαη ακβξνζία θαη έηζη ηνλ έθαλαλ αζάλαην.
Μεγαιψλνληαο έγηλε πξνζηάηεο ησλ θνπαδηψλ, βνζθφο θαη θπλεγφο.
Ο Γηφδσξνο ν ηθειηψηεο έζσζε άιιε παξάδνζε, φηη ην παηδί ν Απφιισλ ην
παξέδσζε ζηηο Νχκθεο θαη απηέο ηνπ έδσζαλ ηξία νλφκαηα, Νφκηνο, Αξηζηαίνο θαη
Αγξεχο, θαη ηνπ έκαζαλ λα πήδεη ην γάια θαη λα θηηάρλεη ηα κειίζζηα θαη λα
επεμεξγάδεηαη ηηο ειηέο. Πσο πήγε κεηά ζηε Βνησηία θαη παληξεχηεθε ηε θφξε ηνπ
Κάδκνπ Απηνλφε θαη γέλλεζε ηνλ Αθηαίσλα. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ γηνπ ηνπ πήγε ζην
καληείν ηνπ παηέξα ηνπ ζηνπο Γειθνχο θαη εθείλνο ηνπ πξνείπε πσο ζα πάεη ζηελ
Κέα θαη εθεί ζα ηηκεζεί. Καη πήγε. Καη ηελ ζπζία ηελ έθαλε γηα λα ζψζεη φρη κφλν
ηελ Κέα, αιιά φιε ηελ Διιάδα, γηαηί είρε πέζεη ηφηε ζε απηήλ ινηκφο, θαη ην πέηπρε.
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Καη κεηά γχξηζε ζηελ Αθξηθή, αθνχ άθεζε απνγφλνπο ζηελ Κέα. Καη πζηεξφηεξα
θαηνίθεζε ζην βνπλφ Αίκνο θαη έγηλε άθαληνο θαη ηνλ ηίκεζαλ εθεί σο ζεφ θαη νη
Βάξβαξνη θαη νη Έιιελεο. ε άιιν ζεκείν πάιη ν Απνιιψληνο αλαθέξεη φηη νη
Μνχζεο ηνλ δίδαμαλ ηαηξηθή θαη ζενπξνπίεο θαη ηνλ έθαλαλ θχιαθα ησλ πξνβάησλ
πνπ είραλ ζην Αζακάληην πεδίν ηεο Φζίαο θαη θνληά ζηελ ξζξε.
Σέινο ν Τγίλνο αθεγείηαη φηη ε κεγάιε δέζηε, ν θαχζσλαο ρηχπεζε ηελ Κέα,
φηαλ ήδε βαζίιεπε εθεί ν Αξηζηαίνο θαη σο εθδήισζε ηεο ζετθήο νξγήο, επεηδή νη
θάηνηθνί ηεο δέρηεθαλ ηνπο θνλείο ηνπ Ηθάξηνπ. Σφηε έθαλε ηηο ζρεηηθέο ζπζίεο ν
Αξηζηαίνο θαηά ζπκβνπιή ηνπ παηέξα ηνπ ηνπ Απφιισλα.
Δθείλν πνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε απφ φιεο απηέο ηηο παξαιιαγέο είλαη
φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ πξν-Οιπκπηαθφ ζεφ, επεξγέηε ησλ αλζξψπσλ, πξνζηάηε ηνπ
αγξνηηθνχ βίνπ. Ο επηζεηηθφο ηχπνο ηνπ νλφκαηφο ηνπ δείρλεη πσο πξφθεηηαη γηα κηα
πιεπξά ηνπ αλψλπκνπ, φηαλ είλαη αδηαθνξνπνίεηνο, ζενχ, πνπ ηελ χπαξμή ηνπ
γλσξίδνπκε ζηελ ζξεζθεία ησλ θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο πξηλ απφ ηελ πξψηε ρηιηεηία
π.Υ., δίπια ζηε κεγάιε γπλαηθεία ζετθή ππφζηαζε. Απφ ηε άιιε , ην φλνκά ηνπ
δείρλεη φηη νη θνξείο ηεο ιαηξείαο ηνπ ήηαλ ΄Διιελεο. Δίλαη ινηπφλ πηζαλφ φηη ηελ
ιαηξεία ηνπ ηελ έθεξαλ νη «Παξξάζηνη» ηεο παξάδνζεο, ίζσο ζηελ επνρή ησλ
αλαζηαηψζεσλ πνπ πξνθάιεζε ε πηψζε ηνπ Μπθελατθνχ πνιηηηζκνχ, ίζσο θαη
παιαηφηεξα. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Ξελνκήδε λα απνθαηαζηήζεη κηα ρξνλνινγηθή ηάμε
ζηηο παξαδφζεηο, ηνλ αλάγθαζε, λνκίδσ, λα ηνπνζεηήζεη ηελ άθημή ηνπ κεηά ηελ
άθημε, ή ηελ επνρή ησλ Νπκθψλ, πνπ ζεψξεζε ινγηθφ λα ηελ βάιεη πξψηε, θαη
πηζαλφηεηα λα ηνλ «ρξνλνινγήζεη» πην πξηλ απφ άιιεο αθεγήζεηο πνπ κπνξεί φκσο
λα απερνχλ παιαηφηεξα γεγνλφηα.
Αιιά αο γπξίζνπκε πάιη ζηνλ Ξελνκήδε. Ο Huxley ζεκεηψλεη φηη ζην θείκελν
ηνπ Καιιίκαρνπ θαίλεηαη ζαλ λα αλέθεξε ν Ξελνκήδεο φηη ηελ Κέα θαηνίθεζαλ κεηά
καδί νη Κάπερ θαη νη Λέλεγερ, έζησ θαη αλ ελλννχζε φηη ήηαλ δηαθξηηνί κεηαμχ ηνπο
ιανί. Καη φηη ην θείκελν δείρλεη πσο ν Ξελνκήδεο ζεψξεζε ηνλ επψλπκν ήξσα Κέσ
εγέηε ησλ δχν απηψλ βάξβαξσλ ιαψλ. Ο Ζξαθιείδεο ν Πνληηθφο φκσο
αθνινπζψληαο ηνλ Αξηζηνηέιε γξάθεη φηη ν Κέσο ήξζε ζην λεζί απφ ηελ Ναχπαθην
ηεο (Γπηηθήο) Λνθξίδαο. Καη ππελζπκίδεη ν Huxley φηη ε Λνθξίδα είλαη ζηνλ κχζν
ζπλδεδεκέλε κε ηνπο Λέιεγεο ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Ζζίνδνπ. Έηζη ζπκπεξαίλεη φηη
ζην έξγν ηνπ Ξελνκήδε ζα ιεγφηαλ πηζαλψο φηη νη Λέιεγεο ήξζαλ ζην λεζί κε ηνλ
Κέσ απφ ηελ Λνθξίδα θαη ίζσο πσο ηνπο ζπλφδεπαλ νη Κάξεο. εκεηψλεη επίζεο φηη
πηζαλψο ε ρξνλνινγηθή ζέζε ηνπ επψλπκνπ ήξσα αιιάρηεθε απφ ηνλ Αξηζηνηέιε ή
ηνλ Ζξαθιείδε (ή θάπνηνλ αληηγξαθέα ηνπ) θαη ηνπνζεηήζεθε πξηλ απφ ηνλ Αξηζηαίν.
πκπεξαίλεη φηη ν Ξελνκήδεο ζα ηνλ ηνπνζεηνχζε κεηά ηελ θπγή ησλ Νπκθψλ, φηαλ
ην φλνκα Τδξνχζα δελ ηαίξηαδε πηα ζην λεζί, θαη έηζη ηνπ δφζεθε λα γίλεη απηφο
επψλπκνο, αθνχ έθηαζε εδψ ηελ επνρή πνπ ν Αξηζηαίνο ή νη δηάδνρνί ηνπ
πξνζπαζνχζαλ λα θέξνπλ πάιη ηελ δξνζηά ζην λεζί. Παξφια απηά ην θείκελν ηνπ
Καιιίκαρνπ, θαη πηζαλφλ θαη εθείλν ηνπ Ξελνκήδε, ζπλερίδεη λα νλνκάδεη θαη ζε
απηήλ ηελ επνρή ηελ Ηνπιίδα εύκπηνον πηολίεθπον. Ννκίδσ φηη ν Ξελνκήδεο ζα
ηνπνζεηνχζε, ή κάιινλ ρξνλνινγνχζε, ηνλ Κέσ κεηά ηνλ Αξηζηαίν. Καη απηφ
πξνθχπηεη θαη απφ ην θείκελν ηνπ Καιιίκαρνπ. Ο ηξφπνο πνπ ζα εξκήλεπε γηα πνην
ιφγν ν Κέσο έγηλε επψλπκνο δελ καο είλαη γλσζηφο, αιιά πάλησο ήηαλ εχθνινο. Ο
Κέσο ήηαλ εγεκφλαο λένπ ιανχ ή ιαψλ.
πλερίδνληαο ν Huxley παξαηεξεί φηη ε παξαδηδφκελε παξνπζία ησλ Καξψλ
ζην λεζί ζπκίδεη ηα αλαηνιηθνχ ηχπνπ νλφκαηα πνπ ζπλαληνχζε ζε απηφ, φπσο
κίλζηνο Απφιισλ, Πξνβαιηλζνχο ή Κνξεζζφο θαη νη πνιεκηθέο ηειεηέο πξνο ηηκήλ
ηνπ Αιαιάμηνπ Γία (ηνπ Γία ηεο πνιεκηθήο θξαπγήο) πνπ αλαθέξνληαη ζην λεζί
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ζπκίδνπλ ηελ θξνχζε ησλ φπισλ ζηελ ιαηξεία ηνπ ηξάηηνπ Γία ζηελ Καξία, πνπ
αλαθέξεη ν Ζξφδνηνο. πλάγεη φηη, αθνχ νη ηεξείο ηνπ Ίθκηνπ Γία ζηελ Κέα ιέγεηαη
φηη παξαθνινπζνχζαλ ηελ επηηνιή ηνπ είξηνπ έλνπινη, νη ιαηξείεο ηνπ Αιαιάμηνπ
θαη ηνπ Ίθκηνπ ζα ήηαλ πηζαλψο ζπλδεδεκέλεο. Κάξεο αλαθέξεη ζηηο Κπθιάδεο θαη ν
Ζξφδνηνο, δηεπθξηλίδνληαο φκσο πσο νλνκάδνληαλ Λέιεγεο. Αιιά ν Θνπθπδίδεο
ζπζρεηίδεη ηνπο Κάξεο ησλ λεζηψλ κε ηνπο Φνίληθεο.
Αθνχ ζεκεηψζσ φηη εμ άιινπ ν Θνπθπδίδεο ζεσξεί πσο νη Κπθιάδεο
θαηνηθήζεθαλ πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ Διιήλσλ απφ Κάξεο θαη θέξλεη σο ηεθκήξην
φηη θαηά ηελ θάζαξζε ηεο Γήινπ βξέζεθε πσο νη παιηφηεξνη θάηνηθνη είραλ ηαθεί κε
ηα φπια ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ Κάξεο ηεο Μηθξάο Αζίαο,
αο δνχκε ηη παξαηεξνχλ ζρεηηθά κε ηνπο Κάξεο θαη ηνπο Λέιεγεο άιινη εξεπλεηέο.
Παξαηεξνχλ ινηπφλ φηη νη ιέμεηο πνπ αλαθέξακε πην πάλσ αλήθνπλ ζε έλα
πξνειιεληθφ ηλδνεπξσπατθφ γισζζηθφ θαη εζληθφ ππφζηξσκα, ην θαινχκελν
Μζνγεηαθφ. Ακθηζβεηνχλ νιφηεια ηελ παξνπζία Καξψλ ζηελ πεξηνρή θαη
εξκελεχνπλ ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο σο νθεηιφκελεο ζε ζχγρπζε, επεηδή νη Κάξεο ηεο
Μηθξάο Αζίαο αλακείρζεθαλ κε Λέιεγεο θαη νη Έιιελεο ηνπο γλψξηζαλ ζαλ έλα ιαφ
κε δχν νλφκαηα. Οη Λέιεγεο εμαθαλίζηεθαλ λσξίο απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, αιιά
πηζαλψο ζηελ Λνθξίδα επηβίσζαλ σο ηελ αξρή ηεο Μπθελατθήο επνρήο. Δπεηδή ζηνλ
3ν π.Υ αηψλα φρη κφλν ζηελ Κέα αιιά θαη ζηελ Ναχπαθην είλαη δσληαλή ε πίζηε φηη
ν Ναππάθηηνο Κέσο απνίθεζε ην λεζί, θαίλεηαη πηζαλφ φηη ε ζρεηηθή αθήγεζε έρεη
ηζηνξηθή βάζε. Μπνξνχκε έηζη λα ππνζέζνπκε φηη ε παξάδνζε απερεί ηζηνξηθφ
γεγνλφο θαη ίζσο αλαθέξεηαη ζε κεηαθίλεζε Λειέγσλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο
Ναππάθηνπ, κάιινλ ζηα πξψηκα ρξφληα ηνπ Μπθελατθνχ πνιηηηζκνχ. Σν θείκελν ηνπ
Καιιίκαρνπ νλνκάδεη ηνλ Κέσ γην ηνπ Απφιισλα θαη ηεο Μειίαο. Σν ίδην θείκελν
απνδίδεη ζηνπο Λέιεγεο ηελ εηζαγσγή ζηελ Κέα ηεο ιαηξείαο ηνπ Αιαιάμηνπ κε ηνλ
ήρν ηεο ζάιπηγγαο. Σα πην πάλσ ζηνηρεία δίλνπλ ιαβή γηα άιιε ππφζεζε ζε ζρέζε κε
ηνπο κχζνπο ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηνλ Αξηζηαίν θαη ηνπο Αξθάδεο, θαζψο θαη ζηνλ
Κέσ θαη ηνπο Λέιεγεο. χκθσλα κε ηνλ Μ. αθειιαξίνπ νη Αξθάδεο άξρηζαλ λα
θαηεβαίλνπλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Πίλδνπ πξνο ηα λφηηα γχξσ ζηα 1.900 π.Υ.
Φαίλεηαη πσο ηκήκαηά ηνπο έκεηλαλ ζηελ Αζακαλία θαη ζηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ
θαη ρακειφηεξα σο ηνλ Οπνχληα. Απφ ηελ κεξηά ηεο Ναππάθηνπ κάιινλ πέξαζαλ νη
ππφινηπνη ζηελ Πεινπφλλεζν θαη εθηφο απφ ηηο πεξηνρέο ηεο θαηφπηλ Αξθαδίαο
απιψζεθαλ θαη ζε άιιεο, επέδεζαλ φκσο πζηεξφηεξα, κεηά ηελ επηθάιπςή ηνπο απφ
άιια θχια κφλν ζηε ρψξα πνπ θέξλεη ην φλνκά ηνπο ζηα Ηζηνξηθά ρξφληα. Ζ
παξνπζία ηνπ Αξηζηαίνπ ζηελ Αξθαδία θαη ζηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ δείρλεη φηη
απηφο ήηαλ αγξνηηθφο θαη θηελνηξνθηθφο ζεφο ήδε πξηλ λα εγθαηαζηαζεί ην θχιν
ζηελ Πεινπφλλεζν. Φαίλεηαη πην πηζαλφ φηη άιινη Αξθάδεο πήγαλ ζηελ Κέα θαη
άιινη ζηελ Πεινπφλλεζν. Σελ άπνςε απηή θαίλεηαη λα εληζρχεη ε παξαηήξεζε φηη,
φπσο είπακε, ε αξραία παξάδνζε δελ είλαη ζχκθσλε σο πξνο ην αλ ν Αξηζηαίνο ήιζε
ζηελ Κέα απφ ηελ Αξθαδία ή ην αληίζηξνθν. Καη ππνζέζακε φηη ν Ξελνκήδεο
ζεψξεζε πσο ήιζε απφ ηελ Αξθαδία ζηελ Κέα, αιιά επέζηξεςε θαηφπηλ εθεί,
επηρεηξψληαο λα ζπκβηβάζεη δχν αληηθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο παξαιιαγέο ηεο
παξάδνζεο.
Αο επαλέιζνπκε ηψξα ζηνπο Λέιεγεο θαη ηνλ Κέσ. πσο είπακε, ν κχζνο
θαίλεηαη λα είλαη αλάκλεζε άθημεο ζηελ Κέα Λειέγσλ απφ ηελ Γπηηθή Λνθξίδα.
Αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ε Ναχπαθηνο. Απηνί εηζήγαγαλ ηελ ιαηξεία ηνπ Γία
Αιαιάμηνπ κε πνιεκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σέηνηα έρεη θαη ε ιαηξεία ηνπ Γία Ίθκηνπ,
παξφιν πνπ απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ δελ ζα ην αλακέλακε. Ζ χπαξμε δχν ιαηξεηψλ
ηνπ Γία κε θνηλά θαη φρη ηππηθά ειιεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πνπ θαη νη δχν
ηδξχζεθαλ ζε κπζηθά ρξφληα θαίλεηαη απίζαλε. Πην πηζαλφ λνκίδσ φηη πξφθεηηαη γηα
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κία ιαηξεία ηνπ Γία κε πνιεκηθφ ραξαθηήξα, Αιαιάμηνπ θαη Ίθκηνπ. Καη πξέπεη ε
εγθαζίδξπζή ηεο λα αλαρζεί ζηελ ίδηα επνρή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Ναχπαθηνο
απφ φπνπ, φπσο είπακε, έξρνληαη νη Λέιεγεο, πηζαλφηαηα είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν
έλαο θιάδνο ησλ Αξθάδσλ, θαζψο θαηέβαηλε πξνο ηελ λφηηα Διιάδα ήξζε ζε επαθή
κε ηελ ζάιαζζα. Απφ εθεί πέξαζαλ ζηελ Πεινπφλλεζν. ηέθεη ινηπφλ ε ππφζεζε φηη
νη Αξθάδεο θαη νη Λέιεγεο ζα ήξζαλ καδί ζηελ Κέα απφ ηελ δπηηθή Λνθξίδα. Απφ
ηελ Ναχπαθην. Καη εγθαηέζηεζαλ θνηλή ιαηξεία κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχληαη
Καξηθά αιιά είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα Λειεγηθά. Ζ κπζηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ
Αξηζηαίνπ ζα εθπξνζσπνχζε ηνπο Αξθάδεο, ησλ νπνίσλ ινγαξηαδφηαλ γηα
αξρεγέηεο, ελψ γηα αξρεγέηεο ησλ Λειέγσλ ινγαξηαδφηαλ ν Κέσο. Καη απηφο, φπσο
θαη εθείλνο, γηνο ηνπ Απφιισλα κεηά ηελ επηθξάηεζε ηνπ νιπκπηαθνχ παλζένπ. Αλ
είλαη έηζη, ε κεηαλάζηεπζε πξέπεη λα έγηλε κεηά ην 1.900, αιιά πηζαλφηαηα πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηνπ Μπθελατθνχ πνιηηηζκνχ. Ηζρπξή φκσο είλαη θαη ε πηζαλφηεηα ηφηε λα
έθηαζαλ κφλν νη Λέιεγεο κε ηνλ Κέσ θαη λα ίδξπζαλ ηελ ιαηξεία ηνπ Αιαιάμηνπ θαη
κφλν πζηεξφηεξα, γηα παξάδεηγκα ζηα ρξφληα ηεο δηάιπζεο εθείλνπ ηνπ πνιηηηζκνχ,
θάπνπ ζηα 1.000 π.Υ. λα ήξζαλ Αξθάδεο «απφ ηελ Φζία», δειαδή απφ ηελ θνηιάδα
ηνπ πεξρεηνχ ή αθφκα θαη απφ ηελ αλαηνιηθή Λνθξίδα θαη απηνί λα πξφζζεζαλ ζηε
ιαηξεία ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ίθκηνπ. Σα ζεκεηψλσ απηά επεηδή κειεηψληαο ηελ
Αίγηλα δηαπίζησζα πσο ε ιαηξεία ηνπ Διιάληνπ Γία έρεη πνιιά ζπγγελή
ραξαθηεξηζηηθά κε απηήλ πνπ ζπλαληάκε ζηελ Κέα, ηνπ Ίθκηνπ. Καη εθείλε θαίλεηαη
λα ηελ ίδξπζαλ νη Έλλανερ πνπ επίζεο ήξζαλ απφ ηελ «Φζία», φπσο θαη καδί ηνπο νη
Μςπμιδόνερ πνπ αληρλεχνληαη ζηελ ίδηα θάπσο επξχηεξε πεξηνρή, ζηελ Αλαηνιηθή
Λνθξίδα. ην ζέκα ζα επαλέιζσ. Δδψ αξθεί λα παξαηεξήζσ πάλησο φηη κηα
κεηαλάζηεπζε πιεζπζκνχ απφ ηελ Γπηηθή Λνθξίδα, εηδηθφηεξα απφ ηελ Ναχπαθην,
είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη δεθηή. Θα πεξηιάκβαλε κεγάιε κεηαθίλεζε δηα μεξάο
θαη θαηφπηλ δηα ζαιάζζεο. Να ζπκεζνχκε φηη ε Κέα θαη ε Ναχπαθηνο βξίζθνληαη,
θπξίσο γηα ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο ζε δηαθνξεηηθή ζάιαζζα, ε κία ζηελ αλαηνιηθή,
ην Αηγαίν θαη ε άιιε ζηε δπηηθή. Καη ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία πξνυπνζέηεη
πεξίπινπ νιφθιεξεο ηεο Πεινπνλλήζνπ.
Μεηά ηα ζρεηηθά κε ηνπο Λέιεγεο ην θείκελν ηνπ Καιιίκαρνπ αλαθέξεη ηνπο
Σελσίνερ πνπ ήηαλ κάγνη θαη εμνληψζεθαλ απφ ηνπο ζενχο σο αζεβείο κε θεξαπλνχο.
Μηιάεη γηα ηελ αλφζηα ηξέια ηνπ Γεκψλαθηα, γηα ηελ Γεμηζέα θαη ηελ κεηέξα ηεο
Μαθειψ, πνπ κνλάρα απηέο ηηο γιχησζαλ νη ζενί φηαλ θαηέζηξεςαλ ηνπ Σειρίλεο. Ο
Huxley ζεκεηψλεη φηη ν Δπθνξίσλ θαη ν Νφλλνο νλνκάδνπλ ηνπο θαθνχο κάγνπο
Φλεγύερ θαη φρη φπσο ν Ξελνκήδεο Σειρίλεο, αιιά δελ ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ έλδεημε
πσο ν Πίλδαξνο αλαθέξεηαη ζηελ θαθφηεηα ησλ κάγσλ θαη ηελ ηηκσξία ηνπο ρσξίο λα
ηνπο νλνκάδεη Σειρίλεο, φηη ν Βαθρπιίδεο κηιάεη γηα ηνπο Σειρίλεο θαη δίλεη ηα
νλφκαηα ηεζζάξσλ απφ απηνχο, Αθηαίνο, Μεγαιήζηνο, ξκελνο θαη Λχθνο, πνπ ηνπο
ιέγεη γηνπο ηεο Νέκεζεο, αιιά δελ μέξνπκε αλ ζηελ παξαιιαγή θαηνηθνχζαλ φινη
απηνί ζηελ Κέα, Οη Σειρίλεο ηεο Κέαο πξέπεη λα ινγαξηάδνληαλ γηα ηκήκα κφλν απφ
νιφθιεξν ιαφ πνπ δηαζθνξπίζηεθε πιαηηά, φηαλ εθδηψρζεθε απφ ηελ Ρφδν.
ηε ζπλέρεηα ν Huxley ζεκεηψλεη φηη ν Γεκψλαμ –ή Γάκσλ, φπσο επίζεο
νλνκάδεηαη- δελ αλαθέξεηαη ξεηά απφ ηνλ Καιιίκαρν πσο ήηαλ έλαο απφ ηνπο
Σειρίλεο, αιιά άιιεο πεγέο ην αλαθέξνπλ θαη ην ίδην ζπλάγεηαη γηα ηνλ Καιιίκαρν
απφ ηα ζπκθξαδφκελα. Αθφκα φηη θάπνηνη ηνλ ζεσξνχζαλ παηέξα ηεο Γεμηζέαο, αιιά
ν Καιιίκαρνο δελ ην δειψλεη θαη έηζη δελ γλσξίδνπκε πνηα ήηαλ ε άπνςε ηνπ
Ξελνκήδε, αιιά φηη ζπλάγεηαη πσο θαη απηφο ηηκσξήζεθε γηα ηελ αζέβεηά ηνπ καδί
κε εθείλνπο θαη φηη ηελ νλνκαζία ησλ Σειρίλσλ ηελ ζπλέδεε ν Ξελνκήδεο κε ην ξήκα
θέλγειν. εκεηψλεη επίζεο φηη αλαθέξεηαη ζηνλ θφλν ησλ Σειρίλσλ κε θεξαπλνχο,
ελψ ν Νφλλνο παξνπζηάδεη ηνλ Πνζεηδψλα λα ζθίδεη νιφθιεξν ην λεζί κε ηελ ηξίαηλα
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θαη ν Δπθνξίσλ ιέγεη φηη ν Πνζεηδψλ αλέηξεςε κε ηελ ηξίαηλα φιν ην ηκήκα ηνπ
λεζηνχ ζην νπνίν θαηνηθνχζαλ, καδί κε ηνπο θαηνίθνπο. πκπεξαίλεη έηζη φηη ν
Ξελνκήδεο ζα κηινχζε γηα ζεηζκφ, πνπ δελ είλαη αλάγθε λα ηνλ ηαπηίζνπκε κε ηνλ
θαηαθιπζκφ ηνλ νπνίν αλαθέξεη ν Πιίληνο, αθνχ ζχκθσλα κε ηελ αθήγεζε εθείλνπ
κε απηφλ ρσξίζηεθε ην λεζί απφ ηελ Δχβνηα, ελψ φπσο θαίλεηαη ν Ξελνκήδεο
ζεσξνχζε ηελ Κέα ρσξηζηφ λεζί απφ ηελ Δχβνηα απφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο, απφ ηνλ
θαηξφ ησλ Νπκθψλ, πνιχ πξηλ θηάζνπλ νη Σειρίλεο.
Πξέπεη εδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη νη αθεγήζεηο γηα ηνπο Σειρίλεο είλαη ηειείσο
ακθίβνιν αλ απερνχλ νπνηαδήπνηε ηζηνξηθά γεγνλφηα. Αθφκα θαη ε χπαξμή ηνπο
κπνξεί λα είλαη νιφηεια κπζηθή, φπσο ησλ θαιψλ θαη θαθψλ κάγσλ ζηηο κπζνινγίεο
πνιιψλ ιαψλ. Σν γεγνλφο φηη εκθαλίδνληαη άιινηε λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο
Οιχκπηνπο θαη άιινηε λα δηψθνληαη ακείιηθηα απφ απηνχο, ίζσο ππνδειψλεη
ζχλδεζή ηνπο κε ηελ κπζνινγία ησλ πξνειιεληθψλ ιαψλ. ε ζπληνκία νη αθεγήζεηο
πνπ καο πεξηζψζεθαλ ζρεηηθά κε απηνχο είλαη νη παξαθάησ:
Οη Σειρίλεο ήηαλ νη πξψηνη θάηνηθνη ηεο Ρφδνπ. Ο Πνζεηδψλ εξσηεχηεθε κηα
απφ ηηο Σειρηλίδεο, ηελ λχκθε Αιία, απφ ηελ νπνία απφρηεζε ηελ Ρφδν, επψλπκε ηνπ
λεζηνχ, θαη έμε γηνπο. Απηνί πξφζβαιαλ ηελ Αθξνδίηε θαηά ην ηαμίδη ηεο απφ ηα
Κχζεξα ζηελ Πάθν θαη εθείλε ηνπο ηξέιαλε. ηελ ηξέια ηνπο έθαλαλ πνιιά
απαξάδεθηα κε ην ρεηξφηεξν ίζσο φηη βίαζαλ ηελ κεηέξα ηνπο, θαη έηζη ν Πνζεηδψλ
απνθάζηζε λα ηνπο ζάςεη θάησ απφ ηε γε. Ζ Αιία ξίρηεθε ζηε ζάιαζζα θαη κεηά
ζενπνηήζεθε κε ην φλνκα Λεπθνζέα, ελψ νη Σειρίλεο γηα λα απνθχγνπλ ηελ ηηκσξία
έθπγαλ απφ ηε Ρφδν θαη δηαζθνξπίζηεθαλ ζε δηάθνξα κέξε, θπξίσο ζηε Λπθία.
χκθσλα κε άιιε παξάδνζε ήηαλ ελληά θπλνθέθαινη δαίκνλεο, παηδηά ηεο ζάιαζζαο,
γελλεκέλνη ζηε Ρφδν, φπνπ ίδξπζαλ ηηο ηξεηο πφιεηο ηεο θαη θαηφπηλ κεηαλάζηεπζαλ
ζηελ Κξήηε ηεο νπνίαο έγηλαλ νη πξψηνη θάηνηθνη. ε απηνχο εκπηζηεχηεθε ε Ρέα ηελ
θξνληίδα ηνπ Πνζεηδψλα, φηαλ ήηαλ βξέθνο (πξφθεηηαη γηα παξαιιαγή ηνπ κχζνπ γηα
ηνλ Γία θαη ηνπο Κνπξήηεο) θαη εθείλνη έθηηαμαλ γηα απηφλ ηελ ηξίαηλα.
Πξνεγνπκέλσο είραλ θηηάμεη γηα ηνλ Κξφλν ην νδνλησηφ δξεπάλη κε ην νπνίν
επλνχρηζε ηνλ παηέξα ηνπ Οπξαλφ. Πξψηνη απηνί θαηαζθεχαζαλ αγάικαηα ησλ ζεψλ.
Τζηεξφηεξα ν Γίαο απνθάζηζε λα ηνπο εμαθαλίζεη κε θαηαθιπζκφ, επεηδή κε ηηο
καγηθέο ηέρλεο ηνπο επελέβαηλαλ ζηνλ θαηξφ δεκηνπξγψληαο ςεπδείο θαηαηγίδεο,
βξνληέο, αζηξαπέο θαη θεξαπλνχο. Ζ Άξηεκε φκσο ηνπο πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ
απφθαζε θαη ηνχηνη ζθνξπίζηεθαλ πέξα απφ ηηο ζάιαζζεο. Μεξηθνί πήγαλ ζηελ
Βνησηία φπνπ έρηηζαλ ηνλ λαφ ηεο Αζελάο ζηελ Σεπκεζφ, άιινη ζηελ ηθπψλα, ηελ
Λπθία, ηνλ Οξρνκελφ, φπνπ απηνί ήηαλ ηα ζθπιηά πνπ θαηαζπάξαμαλ ηνλ Αθηαίσλα.
κσο ν Γίαο θαηέζηξεςε ηνπο Σειρίλεο ηεο Σεπκεζνχ θαη ν Απφιισλ κε ηελ κνξθή
ιχθνπ εμφλησζε εθείλνπο ηεο Λπθίαο. Γελ ζψζεθαλ θαη εθείλνη ηνπ Οξρνκελνχ
«αιιά ιέγεηαη πσο κεξηθνί δνπλ αθφκα ζηελ ηθπψλα».
Δίλαη απφ ηα πην πάλσ θαζαξφ, λνκίδσ, πσο νη ηζηνξίεο γηα ηνπο Σειρίλεο
είλαη θαζαξά κπζηθέο θαη δελ θαίλεηαη λα απερνχλ νπνηαδήπνηε ηζηνξηθά γεγνλφηα.
Σν ζηνηρείν ηνπ θαηαθιπζκνχ είλαη θνηλφ ζε απηέο θαη εληνπίδεηαη ζε πνιινχο
ηφπνπο θαη φρη απνθιεηζηηθά ζηελ Κέα. Δπνκέλσο ε εξκελεία ησλ ζρεηηθψλ
αθεγήζεσλ μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο καο. Δθείλν πνπ πξέπεη λα
εμεγήζνπκε εδψ είλαη ην γηαηί ν Ξελνκήδεο ηνπο θαηέηαμε ρξνλνινγηθά κεηά απφ
ηνπο Αξθάδεο θαη ηνπο Λέιεγεο (θαη ηνπο ζπλέδεζε κε ηνπο θαηφπηλ αλαθεξφκελνπο
Κξήηεο). Ννκίδσ πσο ην έθαλε απηφ, επεηδή ζεψξεζε πσο πξέπεη λα ρσξίζεη ηηο δχν
δαηκνληθέο νκάδεο, ηηο Νχκθεο θαη ηνπο Σειρίλεο, αληηπαξαζέηνληάο ηεο ζπγρξφλσο
ζε ζεηηθή, ηηο Νχκθεο, θαη αξλεηηθή, ηνπο Σειρίλεο. Δθφζνλ ε βαζηθή ηνπ ζχιιεςε
ήηαλ λα ηζηνξηθνπνηήζεη ηνπο κχζνπο θαη επνκέλσο λα δηαρσξίζεη ρξνληθά ηηο
νκάδεο. Αθνχ νη Νχκθεο έδσζαλ ζην λεζί ην πξψην ηνπ φλνκα, ηνπνζεηήζεθαλ
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πξψηεο. Ζ ηζηνξία ηεο μεξαζίαο ήηαλ δεκέλε κε ηελ θπγή ησλ Νπκθψλ θαη
ζπλαθφινπζα κε ηελ έιεπζε ηνπ Αξηζηαίνπ. Έηζη απηφο θαη νη ζπλνδνί ηνπ Αξθάδεο
ηνπνζεηήζεθαλ δεχηεξνη. κσο ε θπγή ησλ Νπκθψλ επέηξεπε ηελ δπλαηφηεηα λα
ιάβεη ην λεζί ην θαηλνχξγην, θαη νξηζηηθφ, φλνκά ηνπ. Έηζη κεηά ηνλ Αξηζηαίν
ηνπνζεηήζεθαλ νη Λέιεγεο κε ηνλ επψλπκν Κέσ. Αλαγθαζηηθά νη δαηκνληθνί
Σειρίλεο πνπ ζα κπνξνχζαλ απφ ηελ «θχζε» ηνπο λα ηνπνζεηεζνχλ ζην απψηαην
παξειζφλ, κπήθαλ κεηά απφ ηνπο Λέιεγεο. Ζ ηνπνζέηεζε απηή εμππεξεηνχζε θαη ηελ
ζπγθξφηεζε γεληθφηεξνπ ζρήκαηνο πνπ δηέθξηλε ηα δχν δεχγε θαηνίθσλ πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ πξφγνλνη ησλ Κείσλ ηεο επνρήο ηνπ ίδηνπ ηνπ Ξελνκήδε.
Σνπ πξψηνπ κε ηνπο Αξθάδεο θαη ηνπο Λέιεγεο θαη ηνπ δεχηεξνπ κε ηνπο Κξήηεο θαη
ηνπο ΄Ησλεο (πνπ ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα).
Αο επαλέιζνπκε φκσο ζηε κειέηε ηνπ Huxley: Ο Ξελνκήδεο αθνινχζσο
αλαθέξεη φηη ε Μαθειψ θαη ε ζπγαηέξα ηεο Γεμηζέα, Σειρηλίδεο, ήηαλ νη κφλεο πνπ
ζψζεθαλ απφ ηελ θαηαζηξνθή πνπ έπιεμε ηνπο Σειρίλεο. Ο Βαθρπιίδεο κλεκνλεχεη
ηελ Μαθειψ, θαη ην (θζαξκέλν) θείκελν ηνπ Νφλλνπ δείρλεη φηη ε Μαθειψ, θαη φπσο
θαίλεηαη θαη ε Γεμηζέα, είραλ θεξζεί θαιά ζηνλ Γία θαη ηνλ Απφιισλα θαη έηζη
εθείλνη ηηο πξνζηάηεπζαλ, φηαλ νη «Φιεγχεο» θιείζηεθαλ ζηε ζάιαζζα» απφ ηνλ
Πνζεηδψλα. Έρεη δηαηππσζεί ε ππφζεζε, πσο απφ ηνλ Βαθρπιίδε ζα αλαθεξφηαλ φηη
νη δπν ηνπο είραλ κάζεη κε φλεηξν ηελ επηθείκελε θαηαζηξνθή θαη έθπγαλ απφ ηελ
παιηά πφιε θαη πήγαλ ζηελ παξαιία. Αιιά θαίλεηαη πνιχ πηζαλφηεξν φηη ν πνηεηήο
ζα έιεγε πσο έθπγαλ απφ ηελ παξαιία θαη πήγαλ ζηελ παιηά πφιε. Αθνχ πην θάησ ν
Ξελνκήδεο αζρνιείηαη κε ηνπο Δμαληη(ά)δεο, δχζθνια ζα κπνξνχζε λα είρε
παξαιείςεη λα αζρνιεζεί κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν άξρηζε ην γέλνο ηνπο κε ηνλ
Δπμάληην, ηνλ γην ηεο Γεμηζέαο. Δκείο αο ζεκεηψζνπκε κφλν εδψ φηη Γεμηζέα δελ
θαίλεηαη παξά λα ζεκαίλεη «εθείλε πνπ δέρηεθε ηνλ ζεφ», εθείλε πνπ έγηλε κεηέξα
ηνπ παηδηνχ ηνπ ζενχ, ηνπ γελάξρε ηνπ γέλνπο ησλ Δπμαληηδψλ ή Δπμαληηάδσλ. Αιιά
θαη πφζν κνηάδεη ην φλνκα κε εθείλν ηεο Λεπθνζέαο, ηεο ζενπνηεκέλεο κεηέξαο ησλ
Σειρίλσλ πνπ «δέρηεθε» ηνλ Πνζεηδψλα. Φαίλεηαη λα πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα ηελ
κεγάιε ζειπθή ζεφηεηα πνπ είλαη ε κεηέξα θαη ζπγρξφλσο ε ζχδπγνο ηνπ
γνληκνπνηνχ ζενχ πνπ αθνινχζσο ηαπηίδεηαη κε ηνλ Πνζεηδψλα.
Ο Κείνο Βαθρπιίδεο αθεγείηαη ζρεηηθά, φηη ν Μίλσο ήξζε κε πελήληα πινία
απφ ηελ Κξήηε ζηελ Κέα καδί κε Κπηηικούρ απνίθνπο θαη «δάκαζε» ηελ βαζχδσλε
Γεμηζέα, ζπγαηέξα ηνπ Δχθιεηνπ Γία, άθεζε ηνπο κηζνχο απνίθνπο ζην λεζί αθνχ
ηνπο ην κνίξαζε θαη έθπγε πάιη. Σνλ δέθαην κήλα γέλλεζε ε Γεμηζέα ηνλ Δπμάληην
πνπ έγηλε εγεκφλαο ηνπ λεζηνχ. Σελ ηζηνξία ζπλερίδεη ν Πίλδαξνο πνπ ιέεη πσο κεηά
ν Δπμάληηνο πήγε ζηελ Κξήηε γηα λα πάξεη ην κεξίδηφ ηνπ, ην έλα έβδνκν ηνπ
βαζηιείνπ ηνπ Μίλσα, φπσο θαη ν θαζέλαο απφ ηνπο έμε άιινπο γηνπο ηνπ Μίλσα.
Έλα αξραίν ζρφιην καο πιεξνθνξεί πσο πζηεξφηεξα ππήξραλ ζηελ Κέα απφγνλνη ηνπ
Δπμάληηνπ. Γηνο ηνπ, ν νπνίνο φκσο δελ θαηνίθεζε ζηελ Κέα, ήηαλ ν Μίιεηνο,
επψλπκνο ηεο κηθξαζηαηηθήο πφιεο πνπ πάληα αλαγλψξηδε σο κεηξφπνιή ηεο ηελ
Μίιαην ηεο Κξήηεο.
Παξαηεξνχκε εδψ, φηη νη ζρεηηθέο παξαδφζεηο έρνπλ αζθαιψο ηζηνξηθή βάζε,
αθνχ θαη ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα βεβαηψλνπλ, αλ φρη θξεηηθφ απνηθηζκφ, πάλησο
θξεηηθή επίδξαζε ζηα Νεναλαθηνξηθά ρξφληα. Δπνκέλσο ε ηνπνζέηεζε πνπ
ζπκπεξαίλνπκε φηη έθαλε ν Ξελνκήδεο ησλ Κξεηηθψλ κεηά απφ ηνπο Λέιεγεο
θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σα ζρεηηθά φκσο κε ηνπο Σειρίλεο
θαίλνληαη θαη απφ ηελ αθήγεζε ηνπ Βαθρπιίδε θαζαξά κπζηθά. Ο πνηεηήο νλνκάδεη
ηελ Γεμηζέα θφξε ηνπ Γία. Ζ ηζηνξία θαίλεηαη λα απερεί ηελ γλσζηή πξαθηηθή ησλ
αλαηνιηθψλ ιαψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Μηλσηθψλ Κξεηψλ, λα ζεσξνχλ
ηνπο βαζηιείο παηδηά ηνπ ζενχ. Ζ Γεμηζέα είλαη ε κεηέξα ηνπ Δπμάληηνπ πνπ είλαη
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πξνζσπνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζενχ, είλαη έλαο κηθξφο Μίλσο, έλαο κηλσηθφο
βαζηιέαο. Δίλαη φκσο ε Γεμηζέα θαη ζχδπγνο ηνπ Μίλσα, αιιά θαη αδειθή ηνπ, αθνχ
θαη εθείλνο είλαη γηνο ηνπ Γία. Με άιια ιφγηα ε Γεμηζέα είλαη ε ίδηα ε γπλαηθεία
ζετθή ππφζηαζε, ην Θειπθφ, ε Μεγάιε Θεά. Ο αξζεληθφο ζεφο απφ ηελ άιιε έρεη
δηηηή ππφζηαζε, θαιή θαη θαθή, γλήζηα θαη ςεπδή, «καγηθή». Δίλαη θαη ζεφο θαη
δαίκσλ. Καη έηζη ε Γεμηζέα είλαη θφξε ηνπ Γία κε ην θαιφ φλνκα, ηνπ Δχθιεηνπ, θαη
πάιη θφξε ηνπ κάγνπ, ηνπ Σειρίλα Γεκψλαθηα (ηνπ άλαθηα, ηνπ εγεκφλα ηνπ δήκνπ,
ηνπ ιανχ) ή Γάκσλα.
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη ην θείκελν
ηνπ Καιιίκαρνπ, αο αλαθεξζνχκε δη’ νιίγσλ ζηνπο Φλεγύερ, πνπ φπσο ζεκεηψζακε,
ζε κεξηθέο πεγέο καο παίξλνπλ ηε ζέζε ησλ Σειρίλσλ ηεο Κέαο. Σν φλνκα Φιεγχεο
είλαη ειιεληθφ θαη ζεκαίλεη είδνο αεηνχ κε καπξνθφθθηλν ρξψκα. Βγαίλεη απφ ην
ξήκα θλέγειν. Ήηαλ ινηπφλ κάιινλ ειιεληθφ θχιν, κνινλφηη δελ αλαθέξεηαη καδί κε
ηνπο άιινπο Έιιελεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ Σξσηθή εθζηξαηεία. Ο επψλπκνο ήξσο
Φιεγχαο ζρεηίδεηαη ζηνλ κχζν κε ήξσεο πνπ εληνπίδνληαη ζην θέληξν ηεο αλαηνιηθήο
Θεζζαιίαο. Τπνζέηνπλ φηη ν ιαφο ησλ Φιεγχσλ θαηνίθεζε εθεί πξηλ απφ ηνλ ιαφ ησλ
Λαπηζψλ. Απφ άιια θείκελα καζαίλνπκε πσο ν ιαφο ζε πνιχ παιηά ρξφληα ήηαλ
εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Φσθηθή Γαπιίδα. Οη πεξηζζφηεξεο αλακλήζεηο γηα απηνχο
αλαθέξνληαη ζηελ αγξηφηεηα θαη ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπο. Φαίλεηαη φηη σο ιαφο δελ
επέδεζαλ ηεο Μπθελατθήο επνρήο. Υσξίο ινηπφλ λα απνθιείεηαη ε παξνπζία θάπνηνπ
ηκήκαηφο ηνπο ζηελ Κέα, πνπ ζα ηελ απερνχλ ηα θείκελα πνπ ηελ αλαθέξνπλ, είλαη
ην πην πηζαλφ φηη ζε πζηεξφηεξα ρξφληα ην φλνκά ηνπο αληηθαηέζηεζε εθείλν ησλ
Σειρίλσλ ζε ζρέζε κε ηελ Κέα, φηαλ ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζρεηηδφηαλ κε
απηφ ζηε ζθέςε ησλ αξραίσλ ήηαλ ε αγξηφηεηα, ε θαθφηεηα, φπσο αθξηβψο
ζπλέβαηλε θαη κε ην φλνκα ησλ Σειρίλσλ.
πλερίδνληαο ν Καιιίκαρνο αλαθέξεηαη ζηα νλφκαηα ησλ εξψσλ πνπ ηείρηζαλ
ηηο ηέζζεξηο πφιεηο ηεο Κέαο. Μεγαθιήο γηα ηελ Καξζαία, Δχππινο γηα ηελ Ηνπιίδα,
Αθαίνο γηα ηελ Πνηήζα θαη Άθξαζηνο γηα ηελ Κνξεζία. Ο Storek είρε ππνζηεξίμεη
φηη πξφθεηηαη γηα ηνπο γηνπο ηνπ Δπμάληηνπ, ν Jacoby έθιηλε κάιινλ ζηελ άπνςε φηη
πξφθεηηαη γηα ηνπο Ίυνερ νηθηζηέο. Ο Huxley παξαηεξεί φηη ην φλνκα Μεγαθιήο
κπνξεί λα ηαηξηάδεη κε ηελ ππφζεζε γηα ησληθή ή αηηηθή πξνέιεπζε, αιιά δελ ζπληζηά
ηζρπξφ ηεθκήξην φηη ήηαλ πξάγκαηη Ίσλαο. Δπίζεο πσο είλαη θαλεξφ φηη νη ηέζζεξηο
δελ είλαη επψλπκνη νηθηζηέο ησλ πφιεσλ θαη επνκέλσο είλαη πηζαλφ πσο ν Ξελνκήδεο
ζα έιεγε φηη νη πφιεηο ππήξραλ απφ παιαηφηεξα. Πσο ππήξραλ νρπξψζεηο ζην λεζί,
ζπλερίδεη, πξηλ απφ ηνλ ησληθφ απνηθηζκφ είλαη θαλεξφ απφ ηα ηείρε ηεο Αγίαο
Δηξήλεο πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ επνρή ηεο Μηλστθήο επηξξνήο, γχξσ ζηα 1.500
π.Υ., αιιά ηνχην ην ζηνηρείν δελ απνδεηθλχεη φηη νη ηέζζεξηο ζεσξνχληαλ απφ ηνλ
Ξελνκήδε απφγνλνη ηνπ Δπμάληηνπ. Παξαηεξεί φηη ην φλνκα ηνπ Ίσλα «νηθηζηή» ηεο
Κέαο κλεκνλεχεηαη θαη ήηαλ ν Θεξζηδάκαο πνπ έθεξε θαηνίθνπο απφ ηελ Αζήλα. Ζ
ιεπηνκέξεηα απηή είλαη ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε φηη νη ήξσεο πνπ αλαθέξεη ν
Καιιίκαρνο ήηαλ Ίσλεο ή Ίσλεο νηθηζηέο, θαη θαηαιήγεη φηη δπζηπρψο πάλησο δελ
κπνξνχκε λα είκαζηε βέβαηνη φηη απηνί αλαθέξνληαη σο Δπμαληηάδεο, αλ θαη έλαο
θιάδνο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο, νη Αθνληηάδεο, επηβίσλε αθφκα ζηελ επνρή ηνπ
Καιιίκαρνπ ζηελ Ηνπιίδα. Αο πξνζζέζνπκε εκείο εδψ φηη νη Αθνληηάδεο ήηαλ
ζπλδεδεκέλνη κε ηελ ιαηξεία ηεο Αθξνδίηεο ζηελ Ηνπιίδα. Έρεη ελδηαθέξνλ ην
ζηνηρείν, επεηδή ε Αθξνδίηε θαίλεηαη λα είλαη ε ίδηα ε εμειιεληζκέλε κηλσηθή ζεά
ηεο γνληκφηεηαο πνπ κε ηε ιαηξεία ηεο ζπλδέεηαη έλα γέλνο κε κηλσηθή θαηαγσγή
αθφκα θαη ζηα Διιεληζηηθά ρξφληα.
εκεηψλεη αθφκε ν Huxley φηη θαηά ηελ ηνπηθή παξάδνζε ππήξρε ζηελ
Καξζαία άιινο ήξσο, επψλπκνο, ν Κάξζηνο. ρεηηθά κε ηνπο ήξσεο πνπ αλαθέξνληαη
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απφ ηνλ Καιιίκαρν επηζεκαίλεη φηη έλαο ηνπο, ν Δχππινο, ήηαλ παηδί εκηζέαο, ηεο
Υξπζνχο ή Βξηζνχο, ρσξίο λα κπνξεί λα απνθαλζεί αλ απηφ είλαη έλδεημε γηα κηλσηθή
πξνέιεπζή ηνπ. ηε ζπλέρεηα γξάθεη φηη ίζσο ππήξραλ ζηνηρεία γηα άιινπο γηνπο ηνπ
Δπμάληηνπ ζηα ζρφιηα ζηνλ ηέηαξην παηάλα ηνπ Πίλδαξνπ. Μηα θζαξκέλε θξάζε ν
Willamowitz ηελ ζπκπιήξσζε ςιό[ρ] Σηλ[έκλ]ος Ονειη [… παξαπέκπνληαο ζηνλ
ηξάβσλα πνπ αλαθέξεη ηνλ Σήιεθιν, φπσο ζεκεηψζακε πην πάλσ. Ο Huxley ζεσξεί
φηη ην ζρεηηθφ ρσξίν ηνπ ηξάβσλα είλαη θζαξκέλν θαη αξλείηαη φηη ν Σήιεθινο έρεη
θακηά ζρέζε κε ηελ Κέα θαη ην ηεξφ ηεο Νεδνπζίαο ζηελ Πνηήζα, ην νπνίν άιισζηε ν
ίδηνο ν ηξάβσλ αλαθέξεη φηη ην ίδξπζε ν Νέζησξ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηελ
Σξνία. Πηζηεχεη φηη κάιινλ ην ζρφιην έδηλε θαηάινγν ησλ γησλ ηνπ Δπμάληηνπ. Με
ηνλ Ολείηε παξαβάιιεη ηνλ Ολίηε ηεο Νάμνπ θαη ην ηεξαηηθφ γέλνο ηεο Μηιήηνπ
Οληηηάδαη, ζπκίδνληαο φηη ν Δπμάληηνο είρε γην ηνλ Μίιεην.
ηα ζρφιηα ζηνλ ίδην παηάλα ηνπ Πίλδαξνπ ε Κέα νλνκάδεηαη πεληάπνιηο, θαη
φρη ηεηξάπνιηο φπσο ζπλήζσο. Ο Huxley ζεκεηψλεη πσο ίζσο ππφθεηηαη θάπνηα
ζχγρπζε κε ην φλνκα Αξζηλφε ην νπνίν ζα πήξε ζηα Πηνιεκατθά ρξφληα κηα απφ ηηο
ηέζζεξηο πφιεηο ηνπ λεζηνχ ή φηη ν ζρνιηαζηήο ζα είρε ζηνλ λνπ ηελ παιηά πφιε πνπ
ιεγφηαλ φηη εγθαηέιεηςε ε Μαθειψ ή φηη πξφθεηηαη γηα ηζρλή αλαθνξά ζηελ πφιε ηεο
Αγίαο Δηξήλεο (ζηε ζέζε ηεο νπνίαο έδεημε ε αλαζθαθή φηη ε ιαηξεία ζπλερηδφηαλ
ηνπιάρηζηνλ σο ηνλ 4ν αηψλα π.Υ.). Ννκίδσ φηη ε δεχηεξε ππφζεζε δελ επζηαζεί,
επεηδή ε παξάδνζε είλαη θαηεγνξεκαηηθή, φηη εθείλε ε πφιε ράζεθε πξηλ απφ ηε
γέλλεζε ηνπ Δπμάληηνπ, νχηε ε ηξίηε, αθνχ νπνηαδήπνηε αλάκλεζε γηα ηελ χπαξμε
ηεο πφιεο ηεο Αγίαο Δηξήλεο ζα ηελ ζεσξνχζε παιαηά πφιε ηεο Κνξεζίαο. Μάιινλ
θιίλσ ζηελ άπνςε φηη αξρηθά ε παξάδνζε ζα αλαθεξφηαλ ζε πέληε πφιεηο κε
ηδηαίηεξνπο κχζνπο γηα ηελ θαζεκηά, αθνχ, φπσο είδακε, πξέπεη λα αλαπηχρζεθαλ
αξρηθά ηέζζεξηο παξαζαιάζζηνη ζεκαληηθνί νηθηζκνί θαη έλαο θεληξηθφο. Ο έλαο απφ
ηνπο παξαζαιάζζηνπο έπεζε ζηε ιήζε, επεηδή απφ λσξίο ζηα Ηζηνξηθά ρξφληα ππήρζε
σο θψκε ζηελ Ηνπιίδα. Πξφθεηηαη γηα ην θπζηθφ ηνπηθφ θέληξν ηεο βνξεηναλαηνιηθήο
θαη πην θησρήο πεξηνρήο ηνπ λεζηνχ.
πσο πην πάλσ είρακε ηελ επθαηξία λα ζεκεηψζνπκε, ν Θνπθπδίδεο, θαη δελ
είλαη ε κφλε ζρεηηθή πεγή, αλαθέξεη Φοίνικερ ζηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ. Καη επίζεο
φηη θάπνηνη κειεηεηέο ζεσξνχλ θνηληθηθφ ην φλνκα ηεο Καξζαίαο. ηελ Οδχζζεηα νη
Φνίληθεο αλαθέξνληαη ζηελ Διιάδα σο πεηξαηέο θαη έκπνξνη. Παιαηφηεξα πνιχο
ιφγνο γηλφηαλ απφ ηνπο κειεηεηέο γηα θνηληθηθή απνίθεζε ηεο Διιάδαο θαη θπξίσο
ησλ λεζηψλ. ζν φκσο ε αξραηνινγηθή έξεπλα πξνρσξνχζε θαη δελ θαηλφηαλ λα
βξίζθνληαη ίρλε πνπ λα βεβαηψλνπλ θνηληθηθή εγθαηάζηαζε, ηφζν ππνρσξνχζαλ νη
ζρεηηθέο ζεσξίεο. ήκεξα πξέπεη λα ζεσξεζεί νξζφηεξε ε ππφζεζε, φηη νη Φνίληθεο
είραλ εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηηο ειιεληθέο ρψξεο, αιιά δελ ζα πξέπεη λα κηιάκε γηα
απνηθηζκνχο, γηα πξαγκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. Απφ ηελ
άιιε φκσο εηδηθά ζρεηηθά κε ηελ Καξζαία επηζεκάλακε φηη kartha ζηα θνηληθηθά
ζεκαίλεη πφιε θαη ππήξρε θαη ζηελ Ηβεξία πφιε Καξηέα. Γηα ηνπο Έιιελεο βέβαηα ην
φλνκα δελ ζήκαηλε ηίπνηα, αιιά απηφ ζπλέβαηλε θαη κε ην φλνκα Κνξεζία θαη κε
πάξα πνιιά άιια ηνπσλχκηα. Χο πξνο ηελ Καξζαία, φπσο θαη γηα πιήζνο άιισλ
ηνπσλπκίσλ, νη Έιιελεο θαληάζηεθαλ έλαλ επψλπκν ηδξπηή, ηνλ Κάξζην, αιιά ζε
απηήλ ηελ πεξίπησζε ν θνηληθηθφο φξνο είλαη πνιχ ηαηξηαζηφο. Μήπσο ινηπφλ ζα
έπξεπε λα ππνζέζνπκε πσο ζηελ ζέζε είρε ππάξμεη θάπνηνο θνηληθηθφο εκπνξηθφο
ζηαζκφο; Απφ ηελ άιιε βέβαηα ζηε ζέζε θαη ηελ πεξηνρή δελ έρεη ζεκεησζεί θαλέλα
ίρλνο αληηθεηκέλνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαγλσξηζζεί σο θνηληθηθφ.
ινη νη Ηζηνξηθνί ζπκθσλνχλ φηη νη Κείνη ησλ Ηζηνξηθψλ ρξφλσλ ήηαλ Ίσλεο
θαη κάιηζηα κεξηθνί πξνζζέηνπλ φηη ήηαλ Ίσλεο «απ’ Αζελαίσλ». Οη ίδηνη νη Κείνη
δελ θαίλεηαη λα ην ακθηζβεηνχλ. πσο θαη ηα άιια ηεθκήξηα. Ζ δηάιεθηνο πνπ
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κηινχζαλ ήηαλ Ησληθή. Έπαηξλαλ κέξνο ζηηο κεγάιεο ενξηέο πνπ έλσλαλ ηνπο
λεζηψηεο θαη εηδηθφηεξα ηνπο Κπθιαδίηεο Ίσλεο θαη είραλ κφληκν Εζηιηηόπιον ζην
θνηλφ ησληθφ ζξεζθεπηηθφ θέληξν ηεο Γήινπ. Καηά ηελ παξάδνζε ν Νειεχο θαη ηα
άιια αδέιθηα ηνπ, φηαλ βαζηιεχο ηεο Αζήλαο έγηλε ν Μέδσλ, επίζεο αδειθφο ηνπο
θαη γηνο ηνπ Κφδξνπ, έθπγαλ απφ ηελ Αηηηθή παίξλνληαο καδί ηνπο φζνπο απφ ηνπο
θαηνίθνπο ην ζέιεζαλ θαη απνίθεζαλ ηηο Κπθιάδεο. Γηα αξρεγφο εθείλσλ πνπ
εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Κέα αλαθέξεηαη ν Θεξζηδάκαο. Ο ππξήλαο απηήο ηεο
παξάδνζεο πξέπεη λα είλαη ηζηνξηθφο. Ζ άθημε ησλ Ηψλσλ ζην λεζί πξέπεη, φπσο
θαίλεηαη, λα ηνπνζεηεζεί γχξσ ζηα ρξφληα ηεο δσξηθήο εηζβνιήο ζηελ Πεινπφλλεζν
θαη είλαη ζπλαξηεκέλε κε ηηο αλαζηαηψζεηο πνπ απηή πξνθάιεζε. Αλ κάιηζηα
πάξνπκε θαηά γξάκκα ηελ παξάδνζε, κεηά ηελ δσξηθή εηζβνιή ζηελ Πεινπφλλεζν,
αθνχ ε απφπεηξα ησλ Γσξηέσλ αληηκεησπίζηεθε ζηελ Αηηηθή απφ ηνλ παηέξα ηνπ
Μέδσληα Κφξδν.
Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη πξψην αλ ζέινπκε λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα
ηζηνξηθνχ ραξαθηήξα θαη εηδηθφηεξα ρξνλνινγηθνχ απφ ηα γξαθφκελα ηνπ Ξελνκήδε
ορ ποηε παζαν νηζον ενι μνημη κάηθεηο μςθολόγω είλαη ην πνηεο ήηαλ νη πεγέο ηνπ.
Γειαδή απφ πνηνπο άθνπζε, πνπ βξήθε, ηηο αθεγήζεηο πνπ πξνζπάζεζε λα βάιεη ζε
ρξνλνινγηθή ηάμε, ζε ηάμε δηαδνρήο. Φπζηθά απηέο νη ηζηνξίεο, νη αθεγήζεηο ζα
ιέγνληαλ ζηελ Κέα. ην λεζί ππήξραλ βέβαηα πάξα πνιινί πνπ αλήγαγαλ ηελ
θαηαγσγή ηνπο ζηνπο Ίσλεο απνίθνπο θαη απηνί θαίλεηαη πσο ήηαλ ε πεγή ηνπ
Ξελνκήδε ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο, αιιά θαίλεηαη βέβαην φηη ππήξραλ θαη
γέλε πνπ πίζηεπαλ φηη θαηάγνληαη απφ ηνλ Δπμάληην θαη ηνπο «νπαδνχο» ηνπ θαη
απηνί ζα έιεγαλ ηηο δηθέο ηνπο παξαδφζεηο. Καη νη παξαδφζεηο απηέο ζα έιεγαλ πσο ν
Δπμάληηνο θαη νη Κξεηηθνί ήηαλ νη πξψηνη θάηνηθνη. Καη αζθαιψο ζα ππήξραλ θαη
εθείλνη πνπ πίζηεπαλ φηη νη πξφγνλνί ηνπο ήηαλ εθείλνη πνπ πξψηνη θαηνίθεζαλ εθεί,
αθνχ ήξζαλ κε ηνλ επψλπκν, ηνλ Κέσ. Καη πηζαλψο ππήξραλ θαη γέλε πνπ αλήγαγαλ
ηελ θαηαγσγή ηνπο ζε εθείλνπο πνχ πξψηνη έθηαζαλ εδψ κε ηνλ ίδην ηνλ ζετθφ
Αξηζηαίν, ηφηε πνπ ζην λεζί ζα είραλ ζρεδφλ αθαληζηεί φπνηνη παιηφηεξνη θάηνηθνη
απφ ηνλ θαχζσλα θαη ηελ μεξαζία. Καη παξάιιεια ππήξραλ αθεγήζεηο γηα ηελ
παξνπζία ησλ αλφζησλ Σειρίλσλ θαη ηελ ηηκσξία πνπ ηνπο αθάληζε. Οη ηειεπηαίεο
αθεγήζεηο ζα ήηαλ δπλαηφ λα νθείινληαλ, ή λα ηξνθνδνηνχληαλ, θαη απφ
παξαηεξήζεηο, φπσο ηα εξείπηα, θαλεξά επαξθψο, ηεο αξραηφηεξεο θακέλεο θαη
βπζηζκέλεο πφιεο ηεο Αγίαο Δηξήλεο. Ο Ξελνκήδεο ινηπφλ ζα επηρείξεζε λα
ζπκβηβάζεη φιεο απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο θαηαηάζζνληάο ηεο ζε
ρξνλνινγηθή δηαδνρή. Έβαιε πξψηνπο ηνλ Αξηζηαίν θαη ηνπο «Παξξάζηνπο» πνπ
πξψηνη έθεξαλ ηα κειηέκηα (θαη ηελ πγξαζία), κεηά, δεχηεξνλ ηνλ επψλπκν Κέσ.
Τπήξρε κεηά έλα θελφ θαη αθνινπζνχζαλ νη άιινη «πξψηνη». Ο Δπμάληηνο θαη νη
Κξήηεο. Σν θελφ «ινγηθά» ζπκπιεξσλφηαλ κε κηα εξήκσζε, εθείλε ησλ Σειρίλσλ. Ζ
ηειεπηαία ζέζε δελ εκθάληδε πξνβιήκαηα. Οη Ίσλεο ζπλέρηζαλ λα θαηνηθνχλ ην λεζί
«ζήκεξα». πγθξνηήζεθε έηζη έλα ινγηθφ ηζηνξηθφ ζρήκα. Πξηλ λα εμεηάζνπκε αλ
θαη θαηά πφζν ζα κπνξνχζακε εκείο ζα ζεσξήζνπλε πσο αληαλαθιά θαη ηζηνξηθέο
αιήζεηεο, πνπ θπζηθά ζα αθνξνχλ ζηνπο παιαηφηεξνπο, ηνπο Πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο,
είλαη θαιφ λα αλαθέξνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη γηα απηνχο ε αξραηνινγηθή
έξεπλα.
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Απσαιολογικά δεδομένα για ηην Πποφζηοπική Κέα
Απφ ηελ άπνςε ηεο αξραηνινγηθήο επηζήκαλζεο ε Κέα δελ κπνξεί λα
ζεσξεζεί ηδηαίηεξα ηπρεξή, αθνχ ειάρηζηε έξεπλα έρεη γίλεη. Αληίζεηα φκσο απφ ηελ
άπνςε ηεο αλαζθαθηθήο έξεπλαο νη εξγαζίεο ηεο Ακεξηθαληθήο ρνιήο ζηα ηειεπηαία
ρξφληα ηελ θάλνπλ κηα απφ ηηο πην επλνεκέλεο πεξηνρέο. Πνιχ ιίγεο ζέζεηο βέβαηα
έρνπλ εξεπλεζεί αλαζθαθηθά, αιιά κηα απφ απηέο, ζηελ Πξντζηνξηθή πφιε ηεο Αγίαο
Δηξήλεο, είλαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ησλ λεζηψλ. Καη
επί πιένλ ε Κέα επλνήζεθε απφ ην γεγνλφο φηη αλαζθαθέαο ηεο είλαη έλαο απφ ηνπο
κεγαιχηεξνπο ζχγρξνλνπο αλαζθαθείο, ν J. Caskey.
Ζ Αγία Δηξήλε είλαη κηα κηθξή ρεξζφλεζνο πνπ παίξλεη ην φλνκά ηεο απφ ηελ
εθθιεζία πνπ ππάξρεη εθεί. Ζ ρεξζφλεζνο έξρεηαη πξνο ηα λφηηα απφ ηελ βφξεηα αθηή
ηνπ θφιπνπ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Τςψλεηαη θάπσο απφ ηε ζάιαζζα θαη ε κηθξή ξάρε
ηεο νπνίαο είλαη απφιεμε ρακειψλεη ιίγν βνξεηφηεξα απφ ηνλ ιαηκφ ηεο. Ζ ξάρε απφ
εθείλν ην ζεκείν έξρεηαη πξνο ηα λφηηα θαη θαηφπηλ πξνο λνηηνδπηηθά δηαγξάθνληαο
αλνηρηφ ηφμν. Σκήκαηα ηεο λνηηναλαηνιηθήο, ηεο λφηηαο θαη ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο
ρεξζνλήζνπ έρνπλ βπζηζηεί, άιια επεηδή απνθφπεθαλ θαη άιια επεηδή ε ζηάζκε ηεο
ζάιαζζαο αλπςψζεθε απφ ηα αξραία ρξφληα. Φαίλεηαη φκσο φηη επίζεο ε ζάιαζζα
ζηα αξραία ρξφληα επεθηεηλφηαλ ζηα βνξεηναλαηνιηθά θαη βνξεηνδπηηθά θαη έηζη ε
ζεκεξηλή ρεξζφλεζνο ήηαλ ζρεδφλ λεζί πνπ επηθνηλσλνχζε κε ηελ ζηεξηά κφλν κε
έλα ζηελφ ιαηκφ. Ζ ζεκεξηλή εθθιεζία δελ είλαη παιηφηεξε ησλ εθαηφ εηψλ, αιιά
καξηπξεκέλα δηαδέρηεθε θάπνηα παιηφηεξε ζηελ ίδηα ζέζε. Φαίλεηαη πσο είλαη ν
ηειεπηαίνο θξίθνο κηαο ζεηξάο ιαηξεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ν πξψηνο ηνπ
αλάγεηαη ζε απψηεξα Πξντζηνξηθά ρξφληα.
Ζ πξψηε πεξίνδνο ηεο ηζηνξίαο ηεο ζέζεο αληηζηνηρεί ζηελ Πξψηκε επνρή ηνπ
Υαιθνχ. Ζ πξψηε θάζε ηεο αληηπξνζσπεχεηαη κφλν απφ φζηξαθα πνπ βξέζεθαλ ζε
θνηιφηεηα ηνπ βξάρνπ θνληά ζε πεγή πνπ ππήξρε εθεί θαη πηζαλφηαηα δειψλνπλ
πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε θαη φρη χπαξμε θαλνληθνχ νηθηζκνχ. Ζ θάζε ζα κπνξνχζε
λα ραξαθηεξηζζεί Τπνλενιηζηθή. Ζ επφκελε θάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ φζηξαθα
Πξσηνειιαδηθά ΗΗ / Πξσηνθπθιαδηθά ΗΗ, αθνινπζείηαη απφ ηξίηε, πάληα κέζα ζηα
φξηα ηεο Πξψηκεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ. Αλάκεζα ζηηο δχν απηέο θάζεηο θαίλεηαη λα
ππήξμε θάπνηα ηνκή, αιιά φρη βίαηε. Σα λέα ζπίηηα ρηίζηεθαλ πάλσ ζηα εξείπηα ησλ
πξνγελέζηεξσλ, παξαθνινπζψληαο ηνπο ίδηνπο άμνλεο. Φαίλεηαη φηη ζηελ πξψηε απηή
πεξίνδν φιε ε έθηαζε ηνπ αθξσηεξίνπ ήηαλ θαηνηθεκέλε. Σα ζπίηηα έρνπλ πνιιά
δσκάηηα ηεηξάπιεπξα, κε επζχγξακκνπο ηνίρνπο θαη ππφγεηεο απνζήθεο. Έλα απφ
απηά θαίλεηαη πσο είρε δηαζηάζεηο πεξίπνπ 14 Υ 30 κέηξα. Οη ηνίρνη είλαη ρηηζκέλνη
κε κηθξνχο, θαιά πξνζαξκνζκέλνπο πιαθσηνχο ιίζνπο. ¨Έλα ιάμεπκα ζηνλ θπζηθφ
βξάρν κέζα ζε δσκάηην θαίλεηαη λα ήηαλ είδνο πεγήο. Τπήξραλ ζηελνί δξφκνη θαη
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ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο κε απιάθηα. Βξέζεθε επίζεο έλαο θεξακεηθφο θιίβαλνο θαη
κέζα ζηα ζπίηηα εζηίεο αλνηρηέο πήιηλεο κε αλνξζνχκελα ρείιε. Αλαηνιηθά απφ ηε
ζεκεξηλή εθθιεζία θάπνηεο θνηιφηεηεο ζθαιηζκέλεο ζηνλ ηζνπεδσκέλν βξάρν έρνπλ
ίζσο ζρέζε κε ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο.
Ζ δεχηεξε πεξίνδνο είλαη αληίζηνηρε κε ηελ πξψηκε θάζε ηεο Μέζεο επνρήο
ηνπ Υαιθνχ, κεξηθά αληίζηνηρε κε ηελ πξψηκε Αλαθηνξηθή ηεο Κξήηεο. Σα αγγεία
εθηφο απφ ηα ληφπηα θαίλεηαη λα είλαη άιια Κπθιαδηθά, δηάθνξα κε πξνέιεπζε απφ
ηελ θπξίσο Διιάδα θαη ειάρηζηα θξεηηθά Κακαξατθά. Γηαθξίλεηαη πξψηκε θαη
χζηεξε θάζε, δίρσο φκσο ξήμε ηεο ζπλέρεηαο. ηελ πεξίνδν απηή ρηίδνληαη νη πξψηεο
νρπξψζεηο. Λείςαλά ηνπο βξέζεθαλ ζηελ βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ ρψξνπ. ψδεηαη
επζχγξακκν ηκήκα ηείρνπο θαη θνληά ζην αλαηνιηθφ ζσδφκελν άθξν ηνπ έλα άλνηγκα
πχιεο. Γεμηά ηνπ γηα ηνλ εηζεξρφκελν πξνβάιιεηαη απφ ην ηείρνο πχξγνο κε
παξάιιειεο πιεπξέο θαη θακπχιε ηελ εκπξφο ρσξίο γσλίεο. ην εζσηεξηθφ ηνπ
ππήξρε δσκάηην. Πξνο ηελ πχιε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ νηθηζκνχ ζπλέθιηλαλ δξφκνη
θαη απφ απηήλ έβγαηλε δξφκνο πνπ θαηεθφξηδε πξνο ηελ ζέζε κηαο πεγήο ρακειφηεξα
ζε κηθξή απφζηαζε. Γηάδξνκνο πξνρσξνχζε παξάιιεια κε ην ηείρνο απφ ηελ
εζσηεξηθή ηνπ πιεπξά σο έλα ζεκείν ζε απφζηαζε 11 κέηξσλ απφ ηελ πχιε. Δθεί ηνλ
δηέθνπηε εγθάξζηνο ηνίρνο θαη ζην ηείρνο αλνηγφηαλ ζηφκην πνπ απνζηξάγγηδε ηα λεξά
ηα νπνία αιιηψο ζα ιίκλαδαλ ζε απηή ηελ γσλία..
Σν πην εθπιεθηηθφ φκσο εχξεκα ηεο αλαζθαθήο ήηαλ έλαο πξαγκαηηθφο λαφο,
ε πξψηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ νπνίνπ απνδείρηεθε πσο αλάγεηαη ζε απηήλ ηελ
πεξίνδν, ζηελ Μέζε επνρή ηνπ Υαιθνχ. Έρεη κήθνο πάλσ απφ 23 κέηξα θαη πιάηνο
πεξίπνπ 6 κέηξα. Ο θχξηνο άμνλάο ηνπ έρεη θαηεχζπλζε απφ λνηηναλαηνιηθά πξνο
βνξεηνδπηηθά θαη ην εκπξφο θαη ρακειφηεξν άθξν ηνπ, γηαηί ην δάπεδν είλαη επηθιηλέο
παξαθνινπζψληαο ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο, δελ ζψδεηαη, επεηδή φιε ε έθηαζε εθεί
έρεη βπζηζηεί ζηελ ζάιαζζα. Σν πξψην πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά δσκάηηφ ηνπ,
ηεηξάπιεπξν, καθξφζηελν, κε ηελ είζνδν φπσο θαίλεηαη ζηελ λνηηναλαηνιηθή
πιεπξά, βξέζεθε λα έρεη επίρσζε πάρνπο πάλσ απφ 0,60 κέηξα ρξνλνινγεκέλε απφ
ηα επξεζέληα φζηξαθα ζηε Μέζε πεξίνδν ηνπ Υαιθνχ. Ζ επίρσζε παξνπζίαδε δχν
θάζεηο κε ελδηάκεζε θαηαζηξνθή. ηε δεχηεξε ρηίδεηαη έλα ζξαλίν θαηά κήθνο ηεο
κηαο καθξάο πιεπξάο. ηελ επίρσζε απηή δηαπηζηψζεθαλ ίρλε απφ θσηηέο πνπ
θαίλεηαη λα δειψλνπλ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ιαηξεπηηθνχ ραξαθηήξα. ηνλ ίδην
άμνλα βξηζθφηαλ πξνο ηα βνξεηνδπηηθά ηνπ πξψηνπ ην επφκελν δσκάηην, ιίγν
ζηελφηεξν φπσο θαίλεηαη απφ ην πξψην. ε απηφ ε επίρσζε ηεο πξψηεο θάζεο θηάλεη
ην πάρνο ησλ 35-45 εθαηνζηψλ. Λίγν πάλσ απφ απηήλ είρε δηακνξθσζεί ιηζφζηξσην
θαη θαηψθιη γηα ηελ είζνδν ζην επφκελν δσκάηην θαη ιίζηλνο φικνο πνπ δειψλεη φηη
αλάκεζα ζην δεχηεξν θαη ην ηξίην δσκάηην ππήξρε πφξηα αλνηγφκελε. Φειφηεξα απφ
απηφ ην επίπεδν ρηίδεηαη, κέζα πάληα ζηελ ίδηα πεξίνδν, ςειφο θαη ζηελφο πάγθνο
θαηά κήθνο ηνπ βνξεηναλαηνιηθνχ ηνίρνπ. Ζ επίρσζε εδψ δείρλεη κηθξφηεξεο
δηαδνρηθέο θάζεηο θαη ίζσο θαη κηθξή θάζε εγθαηάιεηςεο. ζν αλέβαηλε ην δάπεδν,
ηφζν αλχςσλαλ θαη ην θαηψθιη πξνο ην επφκελν δσκάηην. Μέζα ζηε δηάξθεηα απηήο
ηεο πεξηφδνπ ε επίρσζε έθηαζε λα θαιχςεη ζρεδφλ ηνλ πάγθν. πλνιηθά ε επίρσζε
ηεο πεξηφδνπ θηάλεη πεξίπνπ ζην 1,20 κέηξα. Σν βνξεηνδπηηθφηεξν δσκάηην ζηελ
πζηεξφηεξε θάζε είλαη ην πην ζεκαληηθφ θαη ζα κπνξνχζακε λα ην νλνκάζνπκε
άδπην. Δίλαη ην πηζαλφηεξν πσο είρε απηφλ ηνλ ραξαθηήξα απφ ηε Μέζε πεξίνδν ηνπ
Υαιθνχ. Έρεη ιίγν δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηελ ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ
θάζε ηεο πεξηφδνπ θαίλεηαη φηη θαηαιακβαλφηαλ απφ ζεηξά πιαηηψλ ρηηζηψλ
ζξαλίσλ πνπ θάιππηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επηθάλεηάο ηνπ. ηα
βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ππάξρεη αθφκα έλα δσκάηην πνπ επηθνηλσλεί κε ηνχην κε ζχξα,
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αιιά θαη κε ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκφ. Φαίλεηαη πσο ζπληζηνχζε θαη απηφ κέξνο ηνπ
αξρηθνχ θηεξίνπ.
ινο ν ρψξνο ηεο κηθξήο ρεξζνλήζνπ κέζα απφ ηε γξακκή ηνπ ηείρνπο, αιιά
θαη απφ εθείλε ηνπ πζηεξφηεξνπ ηείρνπο ζηα βνξεηναλαηνιηθά, θαηαιακβαλφηαλ απφ
ζπίηηα ζε απηήλ ηελ πεξίνδν. Ίρλε ηνπο βξίζθνληαη ζηηο πιαγηέο ηεο ξάρεο, φπνπ
ππάξρεη ρακειφηεξν έδαθνο. Γηαηί νη πζηεξφηεξεο θαηαζθεπέο ηεο επφκελεο, ηεο
κεγάιεο πεξηφδνπ ηνπ νηθηζκνχ, εμαθάληζαλ ηα παιαηφηεξα ίρλε εθεί πνπ ην έδαθνο
πςσλφηαλ. εκεηψζακε πην πάλσ φηη ππήξραλ δηακνξθσκέλνη δξφκνη θαη
απνζηξαγγηζηηθφ πιέγκα.
Έμσ απφ ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ βξέζεθαλ πνιινί ηάθνη πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ
ηελ πεξίνδν ή ίζσο θαη ζηελ αξρή ηεο επφκελεο. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη ηάθνη λεπίσλ
ή παηδηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηαθέο ζε αγγεία, κηθξνχο θηβσηηφζρεκνπο
θαηαζθεπαζκέλνπο κε φξζηεο πιάθεο θαη άιινπο θηβσηηφζρεκνπο ρηηζηνχο ζηνπο
νπνίνπο ηα νζηά βξίζθνληαλ κέζα ζε αγγείν. Έλαο κεγαιχηεξνο, ησλ ηειεπηαίσλ
ρξφλσλ ηεο πεξηφδνπ, ήηαλ ρηηζηφο, ζθεπαζκέλνο κε εθθνξηθφ ζχζηεκα θαη
θαιππηήξηεο πιάθεο, κε επηκειεκέλε πξφζνςε, κάιινλ κε ζθνπφ λα είλαη νξαηή.
Έλαο άιινο, θνληά ζηελ θχξηα είζνδν ησλ πζηεξφηεξσλ νρπξψζεσλ θαη
ρξνλνινγνχκελνο πξηλ απφ απηέο, ήηαλ κεγάιν νξζνγψλην δσκάηην, εζσηεξηθψλ
δηαζηάζεσλ 2,50 Υ 1,10 κέηξσλ θαη ζθεπαδφηαλ κε πιάθεο. Κάπνην ζεκαληηθφ
πξφζσπν πξέπεη λα είρε ζαθηεί εθεί, φπσο δείρλεη ην γεγνλφο φηη πζηεξφηεξα ν ηάθνο
θαιχθζεθε κε κηθξφ ηχκβν ηνπ νπνίνπ ε πεξίκεηξνο νξηδφηαλ κε κηθξέο φξζηεο
πιάθεο. ηε βφξεηα πιεπξά απηφ ην πεξίγξακκα έξρεηαη βνξεηφηεξα θαη απηφ δείρλεη
φηη πηζαλψο ζηνλ ηχκβν αλέβαηλε ειηθνεηδήο ξάκπα.
Ζ επφκελε ηξίηε πεξίνδνο είλαη εθείλε ηεο κεγάιεο άλζηζεο ηνπ νηθηζκνχ.
Αξρίδεη κε ηελ θαηαζθεπή λένπ, πνιχ ηζρπξφηεξνπ πιέγκαηνο νρπξψζεσλ πνπ
αληηθαζηζηά ην πξνεγνχκελν θαη δηεπξχλεη ηελ έθηαζε ηεο πφιεο ζηα Μεζνκηλσηθά
ΗΗΗ ρξφληα. Ζ πφιε θαηνηθείηαη ζπλερψο σο ηε ζηηγκή πνπ θαηαζηξέθεηαη απφ ζεηζκφ
ζε επνρή θαηά ηελ νπνία εηζάγνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο αγγεία Τζηεξνκηλσηθά Η
Β θαη Τζηεξνειιαδηθά ΗΗ, δειαδή πεξίπνπ ζηελ ίδηα επνρή ηεο θαηαζηξνθήο ησλ
Όζηεξσλ Αλαθηφξσλ ζηελ Κξήηε. Ζ πξψηε θαη ε ηειεπηαία θάζε ηεο πεξηφδνπ
ζεκαδεχνληαη απφ εηζεγκέλα αγαζά. Τπήξμαλ θαη ελδηάκεζεο θάζεηο, φηαλ έρνπκε
εηζεγκέλα Τζηεξνειιαδηθά ΗΗΗ Α αγγεία θαζψο θαη άιια ηεο πεξηφδνπ ησλ
ιαθθνεηδψλ ηάθσλ ησλ Μπθελψλ. Πξηλ απφ ηνλ ηειηθφ ζεηζκφ πνπ θαηέζηξεςε ηνλ
νηθηζκφ, απηφο είρε αληηκεησπίζεη θαη άιινπο ζεηζκνχο, έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο
νπνίνπο ήηαλ ηζρπξφο. Ζ πνιηηηζκηθή θαη, φπσο ζπλάγεηαη, ε νηθνλνκηθή θπξηαξρία
ηεο Κξήηεο ζηελ πεξίνδν απηή είλαη πξνθαλήο.
Ζ λέα νρχξσζε θαίλεηαη φηη ζα πεξηέβαιιε νιφθιεξν ηνλ νηθηζκφ, ηα
θαηάινηπά ηεο φκσο ζψζεθαλ κφλν ζηε βφξεηα πιεπξά, ζηνλ ζεκεξηλφ καθξχηεξν
εγθάξζην άμνλα ηεο ρεξζνλήζνπ, θαη απφ ηηο ηξεηο πιεπξέο ηεο πξνο ηα βφξεηα
πξνέθηαζεο πνπ έθιεηλε απφ βφξεηα, αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηελ άθξε ηεο κηθξήο
ξάρεο. Σα αλαηνιηθφηεξν θαη ην δπηηθφηεξν ζσδφκελν άθξν ηεο νρχξσζεο
βξίζθνληαη ζήκεξα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Μπνξνχκε λα
παξαθνινπζήζνπκε ηελ δηαδξνκή ηεο απφ ηα δπηηθά απφ ηελ βπζηζκέλε θαηαζθεπή
πνπ θαίλεηαη πσο ήηαλ έλαο νγθψδεο νξζνγψληνο πχξγνο. Φαίλεηαη πηζαλφ φηη απηφο
βξηζθφηαλ ζηε γσλία θαη απφ απηφλ θηλνχζε θαη ην βφξεην αιιά θαη ην δπηηθφ ηείρνο.
Σν βφξεην αλαπηχζζεηαη κε ηέζζεξα επζχγξακκα ηκήκαηα θαη ε θαηεχζπλζή ηνπ
είλαη αξρηθά πξνο ηα αλαηνιηθά θαη βαζκηαία ζηξέθεηαη θηάλνληαο ηέινο πξνο ηα
βφξεηα. Αλάκεζα ζην πξψην θαη ην δεχηεξν ηκήκα θαηλφηαλ λα έρεη κεγαιχηεξν
πάρνο απφ ην θαλνληθφ ησλ 2 κέηξσλ πεξίπνπ. Πξνζεθηηθφηεξε έξεπλα έδεημε φηη ην
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ζεκείν απηφ είρε γθξεκηζηεί ζε θάπνηα ζηηγκή ζηα κέζα ηνπ 15νπ αηψλα π.Υ. ίζσο
απφ κεγάιν ζεηζκφ, θαη φηαλ ην αλνηθνδφκεζαλ έζηεζαλ ηελ εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά
πάλσ ζηνπο φγθνπο πνπ είραλ ζρεκαηηζζεί απφ ηελ θαηάξξεπζε. Ο πξψηνο απφ ηνπο
δπν ζεκαληηθνχο ηάθνπο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ πνπ αλαθέξακε βξηζθφηαλ
εκπξφο απφ ην επφκελν επζχγξακκν ηκήκα.
Σν επφκελν ηκήκα ηνπ ηείρνπο είρε θαηεχζπλζε πξνο ηα δπηηθά θαη ζηε
δηαδξνκή ηνπ ζρεκαηηδφηαλ νδφλησζε θαζψο ε πξφζνςε ζην αλαηνιηθφηεξν κέξνο
θεξφηαλ ιίγν λνηηφηεξα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ε λφηηα πιεπξά ελφο είδνπο
πχξγνπ ή πξνκαρψλα πνπ θάιππηε ην βνξεηνδπηηθφ άθξν ηεο πξνο ηα βφξεηα
πξνβνιήο. ηε ζπλέρεηα ην ηείρνο θεξφηαλ πξνο ηα αλαηνιηθά κε ηελ εμσηεξηθή φςε
ιίγν πην πξνσζεκέλε απφ ηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ πχξγνπ. Αξρηθά ην βφξεην ηείρνο,
κε θαηεχζπλζε δπηηθή - αλαηνιηθή έζηξεθε κε γσλία πξνο ηα λφηηα. Αθνινπζνχζε
άιιν ηκήκα πάιη πξνο ηα αλαηνιηθά θαη θαηφπηλ έζηξεθε θαη πάιη πξνο ηα λφηηα
θηάλνληαο κεηά απφ αξθεηά κέηξα ζε νξζνγψλην πχξγν πξνβαιιφκελν πξνο
αλαηνιηθά. Σα ηκήκαηα απηά, φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα, ρηίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά
(γηαηί θαηφπηλ επηδηνξζψζεθαλ, επηζθεπάζηεθαλ ή ηξνπνπνηήζεθαλ) κέζα αθφκα
ζηελ Μεζνκηλσηθή επνρή θαη εηδηθφηεξα ζηα πξψηκα Μεζνκηλστθά ΗΗΗ ρξφληα. Μεηά
απφ θάπνην δηάζηεκα ην βφξεην κέησπν επεθηάζεθε πάιη πξνο αλαηνιηθά θαη ζηε
ζπλέρεηα έζηξεςε κε γσλία πξνο ηα λφηηα. Πάιη πζηεξφηεξα ην εξρφκελν απφ ηα
βφξεηα ηείρνο ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηελ ζηξνθή πξνο ηα λφηηα εθάπηεηαη ζηελ
εμσηεξηθή φςε ηνπ βφξεηνπ κέξνπο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηείρνπο δηπιαζηάδνληαο ην
πάρνο ηνπ. Καηφπηλ φκσο ζηξέθεη πξνο ηα αλαηνιηθά θαη θαηαιήγεη ζε νξζνγψλην
πχξγν πνπ πξνβάιιεηαη πξνο βφξεηα θαη αλαηνιηθά. Απφ ηελ λφηηα φςε ηνπ έξρεηαη
πάιη ην ηείρνο πξνο ηα λφηηα, εκθαλίδνληαο κηθξή νδφλησζε πεξίπνπ ζην κέζν ηνπ
κήθνπο ηνπ, ζηξέθεη κε γσλία πξνο ηα δπηηθά θαη θέξεηαη πξνο ην παιαηφηεξν βφξεην
- λφηην ηείρνο βνξεηφηεξα απφ ηνλ εθεί πξνέρνληα πξνο ηα αλαηνιηθά πχξγν.
Ζ θαηαζθεπή ηνπ πξνέρνληα πξνο ηα βφξεηα θαη αλαηνιηθά πχξγνπ θαη ησλ
ζπλαξηεκέλσλ κε απηφλ ηκεκάησλ εμαζθάιηζε επί πιένλ ρψξν, θφζηηζε φκσο
πξνθαλψο πνιχ, γηαηί ρξεηάζηεθε λα νηθνδνκεζνχλ ζε πνιχ ρακειφηεξν έδαθνο.
Υξνλνινγνχληαη ζηελ ζηξνθή αλάκεζα ζηελ Μέζε θαη ηελ χζηεξε πεξίνδν ηνπ
Υαιθνχ. Ζ ηνηρνδνκία ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά είλαη εμαίξεηε πνιπγσληθή. ην
εζσηεξηθφ πνπ ήηαλ απνζεθεπηηθφο ρψξνο κέζα ζηνλ πχξγν είλαη ακειέζηεξε. Ο
βνξεηνδπηηθφο απηφο πξνκαρψλαο, φπσο ζα κπνξνχζε λα απνθιεζεί νιφθιεξε ε
πξνέθηαζε, πεξηιάκβαλε, εθηφο απφ ηνλ πχξγν θαη ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν κέζα ζε
απηφλ, ηξία δσκάηηα θαη έλα δηάδξνκν θαη θιηκαθνζηάζην πίζσ ηνπο κε άμνλα βφξεην
- λφηην. Σν βνξεηφηεξν δσκάηην ήηαλ θαη’ νπζίαλ επξχ πέξαζκα γηα ηνλ πχξγν θαη
θαηαιάκβαλε φιν ην κήθνο αλάκεζα ζε απηφλ θαη ην ηείρνο. Σα άιια δχν αλνίγνληαλ
πξνο ηνλ δηάδξνκν. Σν κεζαίν ήηαλ απνζήθε ζην ζσδφκελν ηζφγεην. Καη ηα ηξία
θαίλεηαη φηη είραλ δπν ηνπιάρηζηνλ θάζεηο επηζθεπψλ. ηνλ επάλσ φξνθν πάλσ απφ
ην λφηην δσκάηην ππήξρε ινπηξφ. Μηα θιίκαθα θαηέβαηλε παξάιιεια κε ηελ
πξφζνςε ηνπ ηείρνπο απφ ηα λφηηα θαη νδεγνχζε ζε ζχξα πξνο ηα έμσ. Μεηά εξρφηαλ
άιιν ζθέινο ηεο πξνο ηα βφξεηα θαη νδεγνχζε ζην βνξεηφηεξν δσκάηην θαη απφ απηφ
ζηνλ πχξγν. Απηφ ην θάησ πάησκα ρξεζίκεπε θπξίσο γηα απνζήθε, ελψ επάλσ
βξίζθνληαλ φπσο θαίλεηαη δηακεξίζκαηα γηα ηελ θξνπξά. Σα πεζκέλα θνκκάηηα
επηρξίζκαηνο έδεημαλ φηη ζε απηφ ην πάλσ πάησκα νη ηνίρνη ζηνιίδνληαλ κε
ηνηρνγξαθίεο.
Ο πχξγνο ηεο πξνγελέζηεξεο θάζεο είλαη ην αλαηνιηθφηεξν ηκήκα κηαο
κεγάιεο νξζνγψληαο θαηαζθεπήο, ελφο δσκαηίνπ πνπ θαίλεηαη πσο ρξεζηκνπνηήζεθε
επί καθξφ ρξφλν γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο. Απφ ηνλ πχξγν ζπλερίδεηαη πξνο ηα λφηηα ην
ηείρνο πνπ εκθαλίδεη αλσκαιίεο εμ αηηίαο αιιαγψλ θαη αλαλεψζεσλ. Σέινο έλα κηθξφ
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ηκήκα θέξεηαη πξνο λνηηναλαηνιηθά θαη θηάλεη ζηελ θχξηα πχιε ηεο πφιεο. Έλα
κεγάιν θαηψθιη θέξλεη ζε αλνηρηφ δηάδξνκν πιάηνπο πεξίπνπ 3 κέηξσλ πνπ
θαηαιήγεη κέζα ζηελ πφιε ζε πιαηεία πίζσ απφ ηνλ λαφ. Θέζεηο γηα ηηο παξαζηάδεο
ηεο ζχξαο ππάξρνπλ, αιιά φικνη δελ βξέζεθαλ. Ο δηάδξνκνο είλαη πιαθφζηξσηνο θαη
έλα ρηηζηφ ζξαλίν βξίζθεηαη ζην κάθξνο ηεο λνηηναλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ. Κάπνηνη
ιίζνη, πηζαλψο θαζίζκαηα, βξέζεθαλ θνληά ζηνλ απέλαληη ηνίρν.
Ννηηναλαηνιηθά απφ ηελ πχιε, αξηζηεξά γηα ηνλ εηζεξρφκελν, βξίζθεηαη έλαο
νξζνγψληνο πχξγνο πνπ «βιέπεη» πξνο βνξεηναλαηνιηθά. Πξνζηέζεθε ζρεηηθά αξγά
ζηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο άλζηζεο. Ζ νξζνγψληα ιίγν θαξδχηεξε θαηαζθεπή απφ ηελ
νπνία πξνβάιιεηαη ίζσο θξαηνχζε έλα πξσηκφηεξν πχξγν. Τπνδηαηξείηαη εζσηεξηθά
ζε δπν δσκάηηα πνπ επηθνηλσλνχζαλ κε ηξίην, απφ ην νπνίν αλνηγφηαλ ζχξα πξνο ηνλ
δηάδξνκν ηεο πχιεο, ηελ «ιεσθφξν». Αθνινπζεί πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά ηείρνο πνπ
ζε αξθεηή απφζηαζε ζηξέθεηαη πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά θαη θαηφπηλ παίξλεη θαη
πάιη ηελ πξνεγνχκελε θαηεχζπλζή ηνπ. Καηαιήγεη ζε νγθψδε ηεηξάπιεπξν πχξγν,
ζήκεξα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Απφ απηφλ πξέπεη λα ζπλερηδφηαλ ην
ηείρνο πξνο ηα λνηηνδπηηθά. Μέζα απφ ην αξρηθφ πξνο λνηηναλαηνιηθά ηκήκα
δηακνξθψλεηαη θαλνληθή ζεηξά νξζνγψλησλ δσκαηίσλ.
Με ην ακπληηθφ πιέγκα ήηαλ ζπλδεδεκέλε ε εγθαηάζηαζε χδξεπζεο,
κηθξνγξαθία ησλ αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο Μπθήλεο, ηελ Σίξπλζα ηελ Αζήλα
θαη ηελ Θήβα, ακέζσο έμσ απφ ηα ηείρε, αλ θαη ε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο δελ
επηηξέπεη λα δνχκε πσο αθξηβψο ζα πήγαηλε θαλείο σο απηήλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ
ηείρνπο. Ζ εγθαηάζηαζε βξίζθεηαη ακέζσο έμσ απφ ην δεχηεξν επζχγξακκν ηκήκα
ηνπ βφξεηνπ ηείρνπο. Πξφθεηηαη γηα θιίκαθα κε δεθαηξία ιίζηλα ζθαινπάηηα πιάηνπο
πεξίπνπ 1,20 κέηξνπ πνπ θαηεβαίλεη απφ ζεκείν εκπξφο απφ ην ηείρνο ζε ππφγεην
δσκάηην. Οη πιεπξέο ηνπ δσκαηίνπ θαη ν ηνίρνο ηνπ βάζνπο είλαη ρηηζκέλα κε
κεγάινπο ιίζνπο. Μαθξηέο εγθάξζηεο πιάθεο, ε κηα ςειφηεξα απφ ηελ άιιε
ζρεκάηηδαλ ηελ νξνθή. Έλα ρψξηζκα ζρεκαηίδεηαη δίπια ζηε ξίδα ηνπ λνηηνδπηηθνχ
ηνίρνπ. Σν δσκάηην ζηελ θάηνςε δελ είλαη νξζνγψλην, αιιά αθαλφληζην. Πξέπεη λα
ππνζέζνπκε φηη ήηαλ έλα είδνο ππφγεηαο θξήλεο πνπ ζπγθέληξσλε ηα λεξά ηεο πεγήο
ε νπνία γλσξίδνπκε φηη ππήξρε εθεί απφ παιαηφηεξα. Δπίζεο πξέπεη λα ππνζέζνπκε
φηη ε θιίκαθα ήηαλ ζηεγαζκέλε θαη πξνζηηή απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ηείρνπο, αιιά
ζήκεξα νη πιεπξέο ηεο δελ θηάλνπλ σο ην ηείρνο θαη ίρλε ηεο πξφζβαζεο δελ
ππάξρνπλ. Γηαηππψλεηαη ε ππφζεζε φηη ην δσκάηην ρηίζηεθε ζχγρξνλα κε ηηο κεγάιεο
νρπξψζεηο ηνλ 16ν αηψλα π.Υ. θαη ήηαλ ηφηε πξνζηηφ κε θιίκαθα πνπ δελ ζψζεθε.
Καη φηη ε θιίκαθα πνπ έρνπκε είλαη έξγν ηεο ζχληνκεο πεξηφδνπ αλαθαηάιεςεο κεηά
ηνλ κεγάιν ζεηζκφ ηνπ 15νπ αηψλα.
Μεξηθέο άιιεο θαηαζθεπέο πνπ εληάζζνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο
άλζηζεο βξέζεθαλ έμσ απφ ην ηείρνο. Δκπξφο απφ ηνλ πχξγν πνπ βξίζθεηαη βφξεηα
απφ ηελ θχξηα είζνδν αλαζθάθεθε θηίζκα κε δπν δσκάηηα αλνηρηά πξνο ηα
αλαηνιηθά, δειαδή πξνο ηνλ θχξην δξφκν πνπ πεξλνχζε απφ εθεί νδεγψληαο ζηελ
πχιε. Σν έλα ήηαλ θιηκαθνζηάζην πνπ νδεγνχζε φπσο θαίλεηαη ζηελ ζηέγε θαη ην
δεχηεξν κηα πνιχ επηκειεκέλε θαηαζθεπή κε δηαθνζκεκέλνπο εζσηεξηθνχο ηνίρνπο,
ηνηρνγξαθίεο. Υηίζηεθε κέζα ζηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο άλζηζεο, αιιά φηαλ πιένλ ηα
ηείρε δελ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ερζξψλ. ηελ ίδηα πεξίνδν
λνηηφηεξά ηνπ δηακνξθψζεθε ν ηχκβνο πάλσ ζηνλ ηάθν ηεο πξνεγνχκελεο επνρήο
πνπ αλαθέξακε πην πάλσ. Δκπξφο ζηελ αλαηνιηθή γσλία ηνπ πχξγνπ ζηα αξηζηεξά
ηεο θχξηαο πχιεο βξέζεθε ρηηζηφο νξζνγψληνο ηάθνο ρσξηζκέλνο ζε δπν
δηακεξίζκαηα, ρξνλνινγνχκελνο κάιινλ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο πεξηφδνπ. ε ζρέζε
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κε απηφλ βξίζθεηαη αλαηνιηθφηεξα κεγάινο αλαιεκκαηηθφο ηνίρνο ν νπνίνο φκσο
ίζσο αλήθεη ζηελ επφκελε πεξίνδν, ηεο αλαθαηάιεςεο, κεηά ηελ κεγάιε
θαηαζηξνθή. Παξφκνηνο ηνίρνο βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ην ηείρνο ζηα βνξεηνδπηηθά
θαη ίζσο θαη νη δχν ήηαλ είδνο πξνθπκαίαο πνπ έγηλε αλαγθαία φηαλ κεηά ηνλ κεγάιν
ζεηζκφ αλέβεθε θαη ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο.
Μπαίλνληαο θαλείο απφ ηελ θχξηα πχιε δηέζρηδε ηνλ αλνηρηφ δηάδξνκν, ηελ
«ιεσθφξν» θαη ζηελ άθξε ηνπ πεξλνχζε απφ πχιε ζε κηθξή πιαηεία ζηα
βνξεηνδπηηθά απφ ηνλ λαφ. Μπνξνχζε φκσο, αληί λα πεξάζεη απηή ηελ πχιε λα
ζηξίςεη αξηζηεξά, φπνπ απφ άιιε πχιε ήηαλ πξνζηηφο δξφκνο πιάηνπο 1,70 κέηξσλ
πνπ θαηέβαηλε ίζηα πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά πεξλψληαο αλάκεζα απφ ηνλ καθξχ
βνξεηναλαηνιηθφ ηνίρν ηνπ λανχ θαη ηα δσκάηηα πνπ δηακνξθψλνληαη πίζσ απφ ην
ηείρνο. πλάγεηαη φηη ν δξφκνο ζα νδεγνχζε ζε αλνηρηφ ρψξν, φπνπ αλνηγφηαλ ε
είζνδνο ηνπ λανχ ζηελ λνηηναλαηνιηθή ζηελή πιεπξά ηνπ. Απφ ηελ πιαηεία πίζσ απφ
ηνλ λαφ κπνξνχζε θαλείο λα πάξεη ηνπο ζηελνχο δξφκνπο, πιάηνπο πεξίπνπ 0,90
κέηξσλ πνπ ρσξίδνπλ ηηο λεζίδεο ησλ ζπηηηψλ θαη πξνο ηνπο νπνίνπο αλνίγνληαη
εμψπνξηεο. Έλαο απφ απηνχο πεγαίλεη απφ ηελ πιαηεία πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά,
παξάιιεια κε ηνλ καθξχ λνηηνδπηηθφ ηνίρν ηνπ λανχ. Οη δξφκνη ήηαλ ζηξσκέλνη κε
πιάθεο ή κε ραιίθηα θαη ζηνλ άμνλα ζπλήζσο είραλ θαλάιηα γηα ηελ απνζηξάγγηζε.
Φαίλεηαη φκσο φηη ζηηο πεξηνρέο κε ηα ιηγφηεξν πινχζηα ζπίηηα θαη ηελ πην ππθλή
θαηνίθεζε νη θάηνηθνη επηθνηλσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο θαηεπζείαλ κε ελδηάκεζεο ζχξεο
ή κε βεξάληεο θαη κπαιθφληα ςειφηεξα απφ ην επίπεδν ησλ δξφκσλ.
Σα ζπίηηα θαίλεηαη φηη θαηαιάκβαλαλ φινλ ηνλ ρψξν κέζα απφ ηα ηείρε. Σν
κεγαιχηεξν απφ απηά θαηαιακβάλεη κηα ηεξάζηηα λεζίδα πεξηβαιιφκελν νιφγπξα
απφ δξφκνπο, ακέζσο βνξεηναλαηνιηθά απφ ηελ ζεκεξηλή εθθιεζία. Σα ζπίηηα γεληθά
πεξηιακβάλνπλ πνιιά κηθξά δσκάηηα κε επζχγξακκνπο ηνίρνπο θαη ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε ππφγεηα ή εκηππφγεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα
απνζήθεο θαη σο βνεζεηηθνί ρψξνη. Δπηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε ζχξεο θαη κε ηνλ
επάλσ φξνθν κε θιίκαθεο. Έρνπλ εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο, θαίλεηαη φηη
πεξηιάκβαλαλ ινπηξά, θαη νη ηνίρνη ησλ ρψξσλ θαηνηθίαο ήηαλ επηρξηζκέλνη θαη
ζπρλά ηνηρνγξαθεκέλνη. ε δχν πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθαλ ζε ππφγεηνπο ρψξνπο
νξζνγψληνη πεζζνί φπσο νη θξεηηθνί, αιιά ρηηζκέλνη κε κηθξέο πέηξεο θαη κηα κεγάιε
πνπ ηνπο έζηεθε. Φαίλεηαη φηη ππήξραλ κέζα ζηελ πφιε θαη εξγαζηήξηα
κεηαιινπξγίαο θαη άιια. Γεληθά ζηελ ηνηρνδνκία ρξεζηκνπνηφηαλ ν ηνπηθφο
ζρηζηφιηζνο, αλ θαη δελ απνπζηάδνπλ θαη πιίλζηλνη ηνίρνη. πρλνί είλαη νη ρηηζηνί
πάγθνη, φπσο θαη ζήκεξα ζηα ιατθά ζπίηηα ηνπ λεζηνχ. Ξχιν θαίλεηαη φηη
ρξεζηκνπνηφηαλ γηα ζπξψκαηα, ζηέγαζε ηνπ θάησ νξφθνπ θαη ζηέγε, αλ θαη δελ
απνθιείεηαη ηα ζηελά δσκάηηα λα θαιχπηνληαλ κε καθξηέο πιάθεο πνπ παηνχζαλ
ζηνπο εηζέρνληεο κε εθθνξηθφ ζχζηεκα καθξνχο ηνίρνπο, φπσο γίλεηαη ζήκεξα ζηα
αγξνηηθά ζπίηηα.
Δπηκειεκέλν είλαη θαη ην απνζηξαγγηζηηθφ πιέγκα πνπ κε ζθεπαζκέλα
απιάθηα νδεγνχζε ηα λεξά πξνο ηελ ζάιαζζα. Φαίλεηαη φηη νη θάηνηθνη ινγάξηαδαλ
πνιχ ηνλ θίλδπλν λα πιεκκπξίζνπλ ηα ππφγεηα κε κηα μαθληθή δπλαηή βξνρή. πσο
είπακε ζηα ππφγεηα θαίλεηαη πσο ππήξραλ νη απνζήθεο. Καηαθφξπθα ινχθηα
έπαηξλαλ ην λεξφ απφ ηηο ηαξάηζεο θαη ηηο ζηέγεο θαη αλνίγκαηα είραλ πξνβιεθζεί
ζηα ηείρε γηα λα κε ιηκλάδεη ην λεξφ πίζσ ηνπο. Έρεη παξαηεξεζεί έλα νιφθιεξν
πιέγκα απιαθηψλ πνπ ζπγθέληξσλε ηα λεξά απφ ηελ πεξηνρή ηνπ κεγάινπ ζπηηηνχ θαη
ηνπ λανχ ζε ζεκείν θάησ απφ ηελ πιαηεία πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηνλ λαφ, ηα
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παξνρέηεπε κεηά απφ ην πέξαζκα πξνο ηελ πχιε, έζηξεθε ιίγν αξηζηεξά θαη ηα
πεξλνχζε απφ άλνηγκα ζην ηείρνο βφξεηα απφ ηελ πχιε. Έμσ ν αγσγφο απηφο
θαηέιεγε ζε θξεάηην πνπ δερφηαλ ηα λεξά θαη άιινπ αγσγνχ θαη φια καδί
νδεγνχληαλ πξνο ηελ ζάιαζζα.
ε απηήλ ηελ επνρή γλσξίδεη θη ν λαφο ηελ ιακπξφηεξε πεξίνδφ ηνπ. Σψξα
πεξηιακβάλεη ην λνηηνδπηηθφ δσκάηην ζην νπνίν θαίλεηαη φηη αλνηγφηαλ ε είζνδνο,
πίζσ ηνπ ζηα βνξεηνδπηηθά ην θεληξηθφ δσκάηην κε ηνλ καθξφ άμνλα ηνλ ίδην κε ηνπ
πξνεγνχκελνπ, δειαδή λνηηναλαηνιηθφ - βνξεηνδπηηθφ, θαη ηελ είζνδν ζε απηφλ, δχν
κηθξά δσκάηηα ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ πξνεγνχκελνπ κε εηζφδνπο απφ εθεί, ησλ
νπνίσλ ν πίζσ ηνίρνο είλαη ζπλέρεηα ηνπ βνξεηναλαηνιηθνχ ηνίρνπ ηνπ πξψηνπ
δσκαηίνπ, θαη αλάκεζα ζηηο πξνεθηάζεηο ησλ δπν καθξψλ ηνίρσλ ζηα βνξεηνδπηηθά,
ηα δπν δσκάηηα ηνπ βάζνπο, δίπια ην έλα ζην άιιν κε ειαθξά δηαθνξεηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ. Απφ ην θεληξηθφ δσκάηην αλνηγφηαλ είζνδνο κε βαζκίδα ζην
αξηζηεξφ απφ ηα δχν, ζην άδπην, φπσο ζα κπνξνχζε λα απνθιεζεί, θαη κφλν απφ απηφ
είζνδνο ζην άιιν. ην πξψην θαη ην κεζαίν δσκάηην δελ βξέζεθαλ ζηξψκαηα ηεο
πεξηφδνπ, πξνθαλψο επεηδή ζα είραλ κεηαθηλεζεί φηαλ, ζηελ επφκελε πεξίνδν, κεηά
ηελ κεγάιε ζεηζκηθή θαηαζηξνθή, δηεπζεηήζεθε θαη πάιη ν ρψξνο. ην ζηελφ φκσο
δσκάηην, δίπια ζην θεληξηθφ, βξέζεθαλ αληηθείκελα απηήο ηεο πεξηφδνπ κε
ραξαθηήξα ιαηξεπηηθφ, αλάκεζά ηνπο θαη έλα ιαηξεπηηθφ ράιθηλν αγαικάηην
ιαηξεπηή, ην νπνίν καδί κε άιια επξήκαηα δείρλεη ηελ ζηελή πνιηηηζκηθή ζρέζε ηεο
πφιεο κε ηελ Μηλσηθή Κξήηε. ην άδπην, πάλσ απφ ηα ρηηζηά ζξαλία ηεο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, είρε δηακνξθσζεί δάπεδν κε ζθιεξφ πειφ θαη πάλσ ηνπ
βξέζεθαλ ζε κάδα ηα θνκκάηηα απφ κεγάιε νκάδα πήιηλσλ γπλαηθείσλ αγαικάησλ.
Σα αγάικαηα ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πέζεη απφ πην πάλσ φξνθν, αιιά ην
πηζαλφηεξν είλαη πσο ζα έπεζαλ απφ θάπνην μχιηλν ξάθη ζην νπνίν ζα ήηαλ ζηεκέλα,
φηαλ ρηχπεζε ν κεγάινο ζεηζκφο. Θξαχζκαηά ηνπο κεηά δηαζθνξπίζηεθαλ ζε
δηάθνξα ζεκεία ηνπ λανχ ζηηο πζηεξφηεξεο επηζθεπέο, θαη θάπνηα ρηηζκέλα ζηνπο
ηνίρνπο. Άιια φκσο θαίλεηαη πσο ζπλέρηζαλ λα είλαη αληηθείκελα ζεβαζκνχ γηα
πνιινχο αηψλεο. Σνχηε ε νκάδα ησλ αγαικάησλ είλαη ην εθπιεθηηθφηεξν εχξεκα ηεο
αλαζθαθήο, γηαηί είλαη κνλαδηθά. Δίλαη πιαζκέλα κε ειεχζεξν ρέξη (θαη φρη ζηνλ
ηξνρφ), δεκηνπξγεκέλα αζθαιψο επί ηφπνπ, ζην λεζί, απφ ρνληξφ πειφ κε επίζηξσζε
ιεπηνχ ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα. Μεξηθά μεπεξλνχζαλ ζε χςνο ην 1,50 κέηξα, άιια
είλαη κηθξφηεξα. Σα κεγάια θαίλεηαη πσο ήηαλ πξαγκαηηθά ιαηξεπηηθά αγάικαηα πνπ
παξίζηαλαλ ηελ κεγάιε πξνειιεληθή ζεά. Σα κηθξά κπνξεί λα παξίζηαλαλ ηέξεηεο ή
ιαηξεχηξηεο. ια παξηζηάλνπλ γπλαίθεο κε ηελ πνδήξε Μηλσηθή θνχζηα θαη ηα
ζηήζε, πινχζηα δηαπιαζκέλα, γπκλά ζχκθσλα κε ηα γλσζηά Μηλσηθά πξφηππα.
Άιιεο έρνπλ φινλ ηνλ θνξκφ γπκλφ θαη θέξνπλ απφ ηνλ ιαηκφ καθξείο πινρκνχο κε
άλζε, άιιεο θνξνχλ ζηελφ αλνηρηφ έλδπκα πνπ αθήλεη αθάιππην ην ζηήζνο κε ηνπο
καζηνχο. Ίρλε πνπ ζψζεθαλ δείρλνπλ φηη ηα αγάικαηα ήηαλ βακκέλα.
Ζ κεγάιε πεξίνδνο ηνπ νηθηζκνχ ηεο Αγίαο Δηξήλεο ηειεηψλεη κε ηνλ
θαηαζηξνθηθφ ηζρπξφ ζεηζκφ ζηα Τζηεξνκηλσηθά Η Β / Τζηεξνειιαδηθά ΗΗ ρξφληα,
πνπ θαίλεηαη πσο ζπλδέεηαη κε ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηε Θήξαο, πνπ πξέπεη λα
ζεκεηψλεη ην ηέινο ηεο Μηλσηθήο θαη ηελ αξρή ηεο Μπθελατθήο θπξηαξρίαο ζην
Αηγαίν. Ζ θαηαζηξνθή ήηαλ ηεξάζηηα θαη ίζσο ζπλνδεχηεθε απφ ηελ άλνδν ηεο
ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, απηφ φκσο θαίλεηαη φηη έγηλε κάιινλ ζηελ πεξίνδν ηεο
Αλαθαηάιεςεο. Σν παιηξξντθφ θχκα πνπ πξνθάιεζε ε έθξεμε βέβαηα δελ έπιεμε
θαηεπζείαλ ηελ πφιε, αιιά ε ζάιαζζα πξέπεη λα θνχζθσζε θαη καδί κε ηνλ ζεηζκφ
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ζα έγηλαλ θαη πιεκκχξεο. Ο Πνζεηδψλ, θχξηνο ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ ζεηζκψλ έπιεμε
κε φινπο ηνπο ηξφπνπο ηελ πφιε, φπσο ζα έιεγαλ νη αξραίνη.
Αθνινπζεί κηα πεξίνδνο Αλαθαηάιεςεο ζηα Τζηεξνειιαδηθά ΗΗΗ Α ρξφληα
θαη ζε απηήλ είλαη θαλεξή ε Μπθελατθή επίδξαζε. Μεξηθέο πεξηνρέο ηεο πφιεο
θαηνηθήζεθαλ θαη πάιη, φρη φκσο, φπσο θαίλεηαη, θαη νη λνηηφηεξεο απφ απηέο. ε
απηήλ ηελ πεξίνδν πξέπεη λα εληάζζεηαη θαη ε θαηαζθεπή ηεο θιίκαθαο ζηελ
εγθαηάζηαζε χδξεπζεο ζηε ζεκεξηλή κνξθή ηεο. ην ηέινο φκσο ηεο
Τζηεξνειιαδηθήο ΗΗΗ Α 1 πεξηφδνπ θαίλεηαη φηη ρηχπεζε λένο ζεηζκφο ηνλ νηθηζκφ
θαη ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο αλέβεθε. Σν λεξφ ηεο ζέζεο ζα έγηλε πθάικπξν ή αικπξφ
θαη θαίλεηαη φηη ζηα επφκελα ρξφληα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ αξρίδεη εθεί θάπνηα ιαηξεία,
πηζαλψο ζε έλα πξψηκν Πνζεηδψλα, θχξην ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ ζεηζκψλ. ηε
ζχληνκε απηή πεξίνδν ηεο Αλαθαηάιεςεο θαίλεηαη πσο αλάγνληαη θαη νη
αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη εκπξφο απφ ηελ γξακκή ησλ ηεηρψλ ζηα βνξεηνδπηηθά θαη ζηα
αλαηνιηθά. θνπφο ηνπο ζα ήηαλ λα εκπνδηζηεί ε δηάβξσζε απφ ηελ ζάιαζζα. Γεληθά
πνιχ ιίγα ίρλε δσήο ρξνλνινγνχκελα ζηα ρξφληα κεηά ηα Τζηεξνειιαδηθά ΗΗΗ Α
έρνπλ βξεζεί. Δθηφο απφ ηνλ λαφ ζηνλ νπνίν ε ιαηξεία ζπλερίζηεθε.
Σα εξείπηα καδί κε ηελ επίρσζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ απφ ην κπξνζηηλφ
δσκάηην ηνπ λανχ θαη απφ ην κεζαίν θαζαξίζηεθαλ. ην κπξνζηηλφ θαηαζθεπάζηεθε
δάπεδν κε ιεπθφ αζβεζηνθνλίακα θαη ηνπνζεηήζεθε λέν θαηψθιη πξνο ην κεζαίν
δσκάηην (πζηεξφηεξα αληηθαηαζηάζεθε θαη απηφ απφ λεφηεξν ζε πην ςειφ επίπεδν
πνπ ηνπνζεηήζεθε αλάκεζα ζε δπν φξζηεο πιάθεο, κε απνηέιεζκα λα ζηελέςεη ε
δίνδνο). Απφ ηηο δπν πιεπξέο ηεο εηζφδνπ εγθαηαζηήζεθαλ Π-ζρεκεο θαηαζθεπέο πνπ
έθηαλαλ ζηνπο ηνίρνπο θαη έλαο πάγθνο ρηίζηεθε θαηά κήθνο ηνπ αξηζηεξνχ
πιεπξηθνχ ηνίρνπ. Πεξίπνπ ζηνλ θεληξηθφ άμνλα θαη ζην λνηηναλαηνιηθφ κέξνο
ζηήζεθε μχιηλνο θίνλαο ζε απιή ιίζηλε βάζε. Αθνινχζεζε λέα εξείπσζε θαη λέα
επηζθεπή ζηα Τζηεξνειιαδηθά ΗΗΗ Γ ρξφληα. Υηίζηεθαλ λέα ζξαλία θαηά κήθνο ησλ
πιεπξηθψλ ηνίρσλ θαη ηνπ εγθάξζηνπ δηαρσξηζηηθνχ πάλσ απφ ηηο Π-ζρεκεο
θαηαζθεπέο. Έλα νξζνγψλην πφδην, κάιινλ βσκφο, ρηίζηεθε ζηε κέζε ηνπ δσκαηίνπ.
Αθνινχζεζε λέα θαηαζηξνθή θαη θαηφπηλ νη θάηνηθνη , φπσο θαίλεηαη απαπδηζκέλνη,
έθηηαμαλ έλα κφλν κηθξφ δηακέξηζκα ζε κηα γσληά. Καη απηφ φκσο ζε ιίγν
θαηαζηξάθεθε, κέζα ζηα Τζηεξνειιαδηθά ΗΗΗ Γ ρξφληα. Σν θεληξηθφ δσκάηην είρε
θαζαξηζηεί επίζεο κεηά ηελ κεγάιε θαηαζηξνθή, αιιά δελ θαίλεηαη λα είρε γίλεη ην
ίδην θαη γηα ην ζηελφ δσκάηην ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ. Δπίζεο θαίλεηαη πσο έκεηλε
γεκάην κε ηα εξείπηα θαη ην δσκάηην βνξεηναλαηνιηθά απφ ην άδπην. Σν ίδην φκσο ην
άδπην ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πάιη, ρσξίο εδψ λα απνθνπνχλ ηα ζηξψκαηα επίρσζεο
απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Κνκκάηηα απφ αγάικαηα βξέζεθαλ ζθνξπηζκέλα ζε
δηάθνξα ζεκεία, κεξηθά φκσο θαίλεηαη πηζαλφ φηη δηαζψζεθαλ θαη ππήξμαλ
αληηθείκελα ηδηαίηεξνπ ζεβαζκνχ.
Μεηά ηα Μπθελατθά ρξφληα ζπλερίζηεθε ε ιαηξεία ζηε ζέζε. Βξέζεθαλ
φζηξαθα Πξσηνγεσκεηξηθά, Γεσκεηξηθά, Αλαηνιίδνληα Αξρατθά αθξηβψο ζηε ζέζε
ηνπ αδχηνπ. ην 8ν αηψλα ην δσκάηην είρε ιηζφζηξσζε θαη θαιππηφηαλ απφ θάπνηα
θαηαζθεπή κε κεγάιεο πέηξεο. ε θάπνηα ζηηγκή ε θαηαζθεπή θαηέξξεπζε θαη
θαηφπηλ νη πέηξεο δελ κεηαθηλήζεθαλ. Έηζη έκεηλε άζηθην ην θεθάιη ελφο απφ ηα
Πξντζηνξηθά αγάικαηα πνπ είρε ηνπνζεηεζεί κέζα ζε απηφ ην ηεξφ ζε εηδηθή βάζε σο
αληηθείκελν κεγάινπ ζεβαζκνχ, ίζσο σο ιαηξεπηηθφ άγαικα πνπ πεξηζψζεθε απφ
ηελ κεγάιε θαηαζηξνθή θαη απφ ηφηε ρξεζίκεπε κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Γελ
απνθιείεηαη φκσο λα βξέζεθε ζε θάπνηα πζηεξφηεξε ζηηγκή κέζα ζηα εξείπηα. Μεηά
ηελ θαηαζηξνθή έλα ηκήκα ηνπ δσκαηίνπ θαζαξίζηεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο
ηεξφ, ψζπνπ ζηγά-ζηγά γέκηζε κε ηελ δεκηνπξγνχκελε επίρσζε. ε απηήλ ίζσο ηελ
επνρή αλήθεη θαη κηα θαηαζθεπή πνπ ίζσο ήηαλ βσκφο. Ζ ιαηξεία ζπλερίζηεθε ζηα
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Αξρατθά θαη ηα Κιαζηθά ρξφληα, ηνπιάρηζηνλ σο ηνλ 4ν αηψλα. ε απηήλ ηελ επνρή
ιαηξεπφκελε ζεφηεηα εδψ ήηαλ ν Γηφλπζνο, φπσο κάζακε απφ ζρεηηθή εγράξαθηε
επηγξαθή ζε Αξρατθή θχιηθα πνπ βξέζεθε εδψ.
ηα Κιαζηθά ρξφληα επίζεο αλήθνπλ θαη δπν ηνίρνη πνπ είραλ ζθνπφ λα
εκπνδίζνπλ ηελ δηάβξσζε απφ ηελ ζάιαζζα, ν έλαο ζηα βνξεηνδπηηθά εκπξφο απφ
ηελ γξακκή ηεο κεγάιεο νρχξσζεο θαη ν άιινο, κε δχν επζχγξακκα ζθέιε, ζην
αλαηνιηθφ κέξνο, έμσ απφ ηε γξακκή ηνπ ηείρνπο. ηε ζπλάληεζε ησλ δπν ζθειψλ
ππήξρε θιίκαθα πνπ νδεγνχζε φπσο θαίλεηαη θάησ, ζηε ζάιαζζα. Καη ζηα Ρσκατθά
ρξφληα δεκηνπξγήζεθε εδψ ζεηξά κηθξψλ, ηδησηηθψλ κάιινλ λεσζνίθσλ γηα κηθξά
πιενχκελα. ηα Ρσκατθά ρξφληα επίζεο θνληά ζην αλαηνιηθφ κέξνο ηνπ ηείρνπο
βξηζθφηαλ θακίλη πνπ ζα παξήγαγε αζβέζηε απφ ηα εξείπηά ηνπ.
Δθηφο απφ ηελ Αγία Δηξήλε νη αξραηνιφγνη ηεο Ακεξηθαληθήο ρνιήο
εξεχλεζαλ θαη άιιεο Πξντζηνξηθέο ζέζεηο ζην λεζί. Ζ πην θνληηλή ζηελ πξντζηνξηθή
πφιε είλαη ε ζέζε Σξνχινο, κηθξή θνξπθή πάλσ απφ ηνλ κηθξφ φξκν Σξεηο
Ακκνπδηέο ή Σξεηο Μπνχθεο βνξεηνδπηηθά απφ ηελ Αγία Δηξήλε θαη νξαηή απφ
απηήλ. Έρεη άξηζηε ζέα ζε φιν ην ζαιάζζην πέξαζκα απφ ην νχλην θαη σο κέζα
ζηνλ λφηην Δπβντθφ θφιπν. ηελ θνξπθή βξέζεθε ην θάησ κέξνο ηνίρσλ απφ κηα
νξζνγψληα θαηαζθεπή δηαζηάζεσλ 11,50 Υ 15,00 κέηξσλ. Πξνεμνρέο ζην
λνηηνδπηηθφ ηκήκα θαη ηελ αλαηνιηθή πιεπξά δείρλνπλ φηη ίζσο εθεί ππήξραλ ζχξεο.
Σν βφξεην ηκήκα βξέζεθε ζηξσκέλν κε κεγάιεο αθαλφληζηεο πιάθεο απφ ληφπην
κάξκαξν. Πάλσ ζε απηφ ην δάπεδν βξηζθφηαλ θπιηλδξηθή θαηαζθεπή δηακέηξνπ 5
κέηξσλ ρηηζκέλε κε πέηξεο θαη γεκηζκέλε κε ρψκα θαη ραιίθηα. ψδεηαη ζε χςνο 0,80
κέηξσλ. Έμσ απφ ην θηήξην θαη ζε επαθή κε ηνλ δπηηθφ ηνίρν ηνπ ππάξρεη παξφκνηα
θαηαζθεπή δηακέηξνπ 6 κέηξσλ. Πέξα απφ ηελ βνξεηνδπηηθή γσλία ππάξρνπλ ηνίρνη
απφ άιιν θηήξην κε έλα δσκάηην δηαζηάζεσλ 2,25 Υ 4,75 κέηξσλ θαη αθφκα έλα
δσκάηην ή αλνηρηή ζηνά εκπξφο ηνπ. Σα θηλεηά επξήκαηα δείρλνπλ φηη ν ραξαθηήξαο
ηεο εγθαηάζηαζεο ήηαλ κάιινλ ζξεζθεπηηθφο θαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ
Πξψηκε επνρή ηνπ Υαιθνχ, αιιά ε πεξίνδνο ηεο θχξηαο ιεηηνπξγίαο ηεο ήηαλ εθείλε
ηεο κεγάιεο άλζηζεο ηνπ νηθηζκνχ ηεο Αγίαο Δηξήλεο. Γελ απνθιείεηαη φκσο λα
ρξεζίκεπε ε ζέζε παξάιιεια θαη γηα παξαηεξεηήξην, ηφζν ρξήζηκν γηα ηνπο
θαηνίθνπο ηεο Αγίαο Δηξήλεο πνπ είραλ άκεζε ζρέζε κε ηελ ζάιαζζα, αιιά δελ είραλ
αιιηψο θακηά ζέα πξνο ην πέιαγνο. Ο αλαζθαθέαο ζσζηά λνκίδσ δηαηππψλεη ηελ
ππφζεζε φηη ε εγθαηάζηαζε ζα είρε ζρέζε κε ηελ ιαηξεία θάπνηνπ ζενχ ησλ
θαηαηγίδσλ.
Πξηλ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαθνξά ησλ επξεκάησλ απφ ηηο άιιεο
Πξντζηνξηθέο ζέζεηο ηνπ λεζηνχ, ζα πξέπεη ίζσο λα δηαηππψζνπκε θάπνηεο
παξαηεξήζεηο πνπ ζπλδένπλ ηηο αξραηνινγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηεο
Αγίαο Δηξήλεο κε ζηνηρεία ησλ παξαδφζεσλ πνπ αλαθέξακε πάξα πάλσ. θέθηεηαη
δειαδή θαλείο ακέζσο φηη ην ηεξφ ηνπ Σξνχινπ κνηάδεη λα είλαη ν πξφδξνκνο, ή έλαο
απφ ηνπο πξνδξφκνπο, ηνπ ηεξνχ ηνπ Ίθκηνπ Γία. Δπίζεο φηη ε αθήγεζε γηα ηνλ
Μίλσα κε ηελ Γεμηζέα θαη ηνλ Δπμάληην πξνθαλψο απερεί ηελ Μηλσηθή επηξξνή ζην
λεζί, φπνπ ληφπηνη θαη ίζσο θαη Κξήηεο αλέπηπμαλ έλα πνιηηηζκφ ζηελά ζπλδεκέλν κε
ηνλ θξεηηθφ. Αθφκα, ηα ιεγφκελα ηνπ Βαθρπιίδε γηα ην φλεηξν πνπ απνθάιπςε ζηελ
Γεμηζέα θαη ηελ Μαθειψ ηελ επεξρφκελε θαηαζηξνθή θαη γηα ηελ απφθαζε λα
αθήζνπλ ηελ παξαζαιάζζηα πφιε θαη λα θχγνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ, ζηελ
«παιηά πφιε» κνηάδνπλ ζαλ λα ιέγνληαλ ακέζσο κεηά απφ ηνλ κεγάιν ζεηζκφ.
Φαίλεηαη φηη ζηε κλήκε ησλ αλζξψπσλ έκεηλε ζαλ παξακχζη, πσο ππήξρε κηα
πινχζηα πφιε πνπ ηελ ράιαζε ν Πνζεηδψλ κε ζεηζκφ θαη πιεκκχξα. Δπεηδή ζηε
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κλήκε είρε κείλεη επίζεο, εληζρπφκελν ίζσο θαη απφ πιηθά επξήκαηα, φηη νη θάηνηθνη
εθείλεο ηεο πφιεο δνχιεπαλ ηνλ ραιθφ θαη αθφκε πσο ήηαλ νη πξψηνη πνπ έπιαζαλ
αγάικαηα ησλ ζεψλ (ζηνλ 8ν αηψλα έλα απφ απηά ηα αγάικαηα ζσδφηαλ αθφκε) θαη
επεηδή απηά ηα γλσξίζκαηα θαη απηή ε κνίξα ηεο θαηαζηξνθήο ήηαλ δεκέλε κε ηνπο
κπζηθνχο Σειρίλεο, εχθνια ηαπηίζηεθε ν ιαφο απηφο κε ηνπο Σειρίλεο, πνπ έηζη
ηνπνζεηήζεθαλ εδψ. Μφλν πνπ αθξηβψο ε ζχλδεζε κε ηνπο Σειρίλεο απψζεζε ηα
ζρεηηθά κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ζην πην απνκαθξπζκέλν παξειζφλ. Καη έηζη ε
θαηαζηξνθή ηνπνζεηήζεθε πξηλ απφ ηελ άθημε ηνπ Μίλσα.
εκαληηθά ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Ακεξηθαλψλ ζην κηθξφ
βξαρψδεο αθξσηήξην Κεθάια πνπ θιείλεη απφ ηα βφξεηα ηνλ επφκελν απφ ηηο Σξεηο
Ακκνπδηέο θφιπν. ην αθξσηήξην βξηζθφηαλ αξραίνο νηθηζκφο κε ιίζηλα ζπίηηα φπσο
θαίλεηαη, απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ησλ Κπθιάδσλ. Οη θάηνηθνη ζπλάγεηαη πσο ζα ήηαλ
θπξίσο ςαξάδεο, αιιά θαη έκπνξνη ηνπ νςηαλνχ ηεο Μήινπ. Γεληθά ηα ζπίηηα
ζπγθεληξψλνληαλ ζηελ λφηηα πιεπξά ηεο κηθξήο ρεξζνλήζνπ, ζρεηηθά
πξνζηαηεπκέλα απφ ηνλ Βνξηά. ηε βάζε ηνπ αθξσηεξίνπ, θάησ απφ ηνλ νηθηζκφ
ππάξρεη είδνο αλνηρηήο ζπειηάο, απηνχ πνπ νη αξραίνη νλφκαδαλ ζπέορ. Μέζα ζε
απηήλ, γεκίδνληάο ηελ βαζκηαία, είραλ θαηαζθεπαζηεί ηάθνη. Αλαζθάθεθαλ θάπνπ
ζαξάληα. Δθηφο απφ κεξηθνχο πνπ ήηαλ ηαθέο ζε αγγεία νη άιινη ήηαλ ρηηζηνί
ηεηξάπιεπξνη, πεξηθεξηθνί ή θπθιηθνί ρηηζκέλνη κε κηθξέο πέηξεο, εθηφο απφ κεξηθνχο
πνπ ήηαλ ιαμεπκέλνη ζηνλ βξάρν. Σα ηνηρψκαηα έθιηλαλ ειαθξά πξνο ηα επάλσ θαη ε
θάιπςε γηλφηαλ κε ζηελφκαθξεο πιάθεο. Πάλσ ηνπο ζρεκαηηδφηαλ είδνο κηθξήο
ηεηξάπιεπξεο ή πεξηθεξηθήο πιαηθφξκαο. Δίραλ δάπεδα απφ ραιίθηα θαη ιίγα
θηεξίζκαηα. ε κεξηθνχο είρε γίλεη κηα κφλν ηαθή, ζε άιινπο πεξηζζφηεξεο.
Παξαηεξήζεθαλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο είραλ γίλεη επάιιειεο ηαθέο ζε επάιιεια
δάπεδα. Οη ηάθνη κνηάδνπλ κε εθείλνπο ηεο Υαιαλδξηαλήο. ε ρψξν ζηνλ νηθηζκφ πνπ
θαίλεηαη φηη ήηαλ καγεηξείν βξέζεθαλ απαλζξαθσκέλα φζπξηα, δηάθνξεο πνηθηιίεο
θαζνιηψλ. Σα αλζξψπηλα νζηά απνθάιπςαλ φηη νη θάηνηθνη είραλ βαζηθά
Μεζνγεηαθά ή Αηγαην-Αιπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ήηαλ κηθξφζσκνη θαη ιεπηνί θαη
πέζαηλαλ λένη, ζηα 36 ρξφληα ηνπο πεξίπνπ νη άληξεο θαη ζηα 27 νη γπλαίθεο. Ζ
θεξακηθή δείρλεη Νενιηζηθή πξνέιεπζε θαη ζρέζεηο κε ηελ θπξίσο Διιάδα. Βξέζεθαλ
φκσο θαη αζθαιή δεδνκέλα, φηη νη θάηνηθνη αζθνχζαλ θαη ηελ ραιθνπξγία. Πξφθεηηαη
γηα πνιηηηζκφ Νενιηζηθφ πνπ πξνρσξεί πξνο ηελ Πξψηκε πεξίνδν ηνπ Υαιθνχ. Ζ
ρξνλνιφγεζε κε άλζξαθα 14 ηνπνζέηεζε ηνλ νηθηζκφ ζηα 3021 +/- 58 π.Υ.
Άιιε ζέζε πνπ εξεπλήζεθε είλαη ν Πάνπξαο, έλαο βξάρηλνο πξφβνινο ζε
απφζηαζε δχν ρηιηνκέηξσλ ζε επζεία γξακκή αλαηνιηθά απφ ηελ Κεθάια, αλαηνιηθά
απφ ηνλ θφιπν ηνπ Οηδηά. Ο βξάρνο πέθηεη απφηνκα ζηα βφξεηα πξνο ηελ ζάιαζζα. Ο
Οηδηάο πξνο ηα βνξεηνδπηηθά πξνθέξεη θαιφ αγθπξνβφιην θαη πην θνληά ζηε ζέζε
ππάξρεη αθφκα έλα γηα κηθξά πιενχκελα, ζην ζηφκην κηθξήο θνηιάδαο. Σνλ Υεηκψλα
ππάξρεη θνληά κηα κηθξή πεγή πνπ ίζσο ζε παιηφηεξεο επνρέο δελ ζηέξεπε ην
Καινθαίξη φπσο ηψξα. Άλζξσπνη θαηνίθεζαλ απφ πνιχ λσξίο ζηε ξάρε απηή. ηελ
επηθάλεηα ππάξρεη νςηαλφο θαη φζηξαθα πνπ κνηάδνπλ κε εθείλα ηεο Κεθάιαο.
Παξαηεξήζεθαλ επίζεο θαη θαηάινηπα ηνίρσλ απφ ζπίηηα επζχγξακκα θαη θακπχια.
Λφγνη αζθάιεηαο θαίλεηαη φηη ππαγφξεπζαλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ νηθηζκνχ ζε απηφ
ην ςειφ θαη δπζπξφζηην ζεκείν.
Μέιε ηεο Ακεξηθαληθήο ρνιήο παξαηήξεζαλ νςηαλφ, πνπ δελ ζεκαίλεη
βέβαηα απαξαίηεηα Πξντζηνξηθή θαηνίθεζε, ζηνλ Πέξβειν, ην αθξσηήξην πνπ
θιείλεη απφ δπηηθά ηνλ θφιπν ηνπ Οηδηά, ζε άιινλ ιφθν, πάιη ζηα δπηηθά ηνπ ίδηνπ
θφιπνπ, ζε έλαλ «ηνχξιν» θνληά ζηνλ φξκν Οξθφ, ζην αθξσηήξην Οβξηφθαζηξν

42

λφηηα απφ ηηο Πφιεο, ζην βνπλφ ηνπ Αγίνπ Θενδψξνπ ζην λνηηφηεξν άθξν ηνπ λεζηνχ
θαη ζε ζέζε ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ ζάιαζζα ζην Μαπξακπέιη, λνηηφηεξα απφ
ηελ Κνξεζία. Οςηαλφο δελ βγαίλεη ζην λεζί θαη πξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη
εηζαγφηαλ, κάιινλ απφ ηελ Μήιν. Λίγνο νςηαλφο βξέζεθε θαη ζην αθξσηήξην
πθακληά, ζην βφξεην κέξνο ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ λεζηνχ. Δθεί βξέζεθαλ θαη
φζηξαθα ηεο Πξψηκεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ, θαζψο θαη Τζηεξνειιαδηθά ΗΗΗ Β-Γ
θαζψο θαη άιια ηεο πεξηφδνπ Κεθάιαο, αιιά θαη πνιιά Κιαζηθά κειακβαθή. ηηο
Πξντζηνξηθέο ζέζεηο πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ην Ληβάδη, ηελ Κνξεζία, φπνπ ν
Welter ζεκεηψλεη εχξεζε καξκάξηλσλ πξντζηνξηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ν
Θσκφπνπινο θαη άιια. Καζψο θαη ηελ αξραία Καξζαία, φπνπ ε παξνπζία
Μπθελατθψλ ηνπιάρηζηνλ νζηξάθσλ θαίλεηαη βέβαηε.
Άθεζα ηειεπηαία ηελ αλαθνξά κηαο ζέζεο πνπ εληφπηζα ν ίδηνο. Παξαηήξεζα
φηη νη αθεγήζεηο γηα ηηο Νχκθεο, ηελ μεξαζία, ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ιαηξείαο ηνπ
Ίθκηνπ Γία ζηελ ςειφηεξε θνξπθή ηνπ λεζηνχ θαη ηε ζρεηηθή ζπζία πνπ έζσζε ην
λεζί ή ηελ επξχηεξε πεξηνρή ή ηελ Διιάδα φιε θέξλνληαο ηνπο εηεζίεο θαη
πξνθαλψο θαη ηα λεξά, ηελ βξνρή (Ίθκηνο είλαη ν Γίαο ηεο βξνρήο) έρνπλ ην αθξηβέο
αληίζηνηρφ ηνπο ζηηο αθεγήζεηο ηεο Αίγηλαο, φπνπ ν γηνο ηνπ Γία θαη ηεο λχκθεο,
θφξεο ηνπ Αζσπνχ Αίγηλαο, γελάξρεο ησλ Μπξκηδφλσλ, πνπ ε παξάδνζε εληνπίδεη
ζηελ Αίγηλα, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζηε Φζία, απφ φπνπ θαηάγεηαη ζχκθσλα κε κηα
αθήγεζε θαη ν Αξηζηαίνο, κεηά απφ παξάθιεζε ησλ άιισλ Διιήλσλ θαηά ζπκβνπιή
ηνπ δειθηθνχ Απφιισλα ίδξπζε ιαηξεία θαη θαζηέξσζε ζπζία ζηνλ Γία ζηελ
ςειφηεξε θνξπθή ηεο Αίγηλαο, πξνθάιεζε έηζη ηελ βξνρή πνπ έζσζε ην λεζί, ηελ
πεξηνρή ή νιφθιεξε ηελ Διιάδα απφ ηελ θαηαζηξνθηθή μεξαζία πνπ ηελ είρε πιήμεη.
ηελ Αίγηλα φκσο ηελ παξάδνζε εξκήλεπζε θαη ε αξραηνινγηθή έξεπλα. Σελ
ςειφηεξε θνξπθή ηνπ λεζηνχ, ην ξνο, εθεί πνπ ζε φια ηα αξραία ρξφληα βξηζθφηαλ
απηφο ν βσκφο ηνπ Γία, θαηειάκβαλε έλαο νρπξσκέλνο κε ηείρνο νηθηζκφο πνπ
θαίλεηαη φηη είρε εγθαζηδξπζεί ζε ζέζε κε θάπνηα κηθξή πξνγελέζηεξε ρξήζε, πνιχ
παιηφηεξε. Ο νηθηζκφο θαίλεηαη λα ρξνλνινγείηαη ζηα ηειεπηαία Μπθελατθά ρξφληα,
κάιινλ ζηελ Τζηεξνειιαδηθή ΗΗΗ Γ. Φαίλεηαη φηη εγθαηαιείπεηαη πξηλ απφ ηελ
Γεσκεηξηθή θαη πηζαλφηαηα πξηλ θαη απφ ηελ Πξσηνγεσκεηξηθή, φηαλ ε ζέζε ηνπ
θαηαιακβάλεηαη απφ ην ηεξφ ηνπ Γία. Ο θαηξηθφο απηφο Γίαο απνθαιείηαη Διιάληνο,
δειαδή ήηαλ ν Γίαο ηνπ θχινπ ησλ Διιάλσλ. ηνλ Νεψλ Καηάινγν ηεο Ηιηάδαο πνπ
ζεσξείηαη φηη απεηθνλίδεη ηελ δηνηθεηηθή θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ ρσξψλ ζηνλ 13ν
π.Υ. αηψλα, ε ρψξα ησλ Διιάλσλ ππάγεηαη ζην θξάηνο ηνπ Πειέα θαη ηνπ Αρηιιέα
πνπ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ απηή θαη ηε ρψξα Φζία θαη κεξηθέο πφιεηο. ην έπνο
θαηά ηα άιια ζπλαληψληαη νη Έιιελεο θαζψο θαη νη Μπξκηδφλεο σο ππήθννη ηνπ
Αρηιιέα ηνπ νπνίνπ παηξίδα ήηαλ ε Φζία, ε επίβολορ, απηή κε ηελ πινχζηα γε. Ζ
ρψξα απηή, θαη ηα κέξε ηεο, εληνπίδνληαη ζηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ. Ο νηθηζκφο
ζην ξνο δελ δηαζέηεη παξαγσγηθφ έδαθνο θαη ην ηείρνο ηνπ δελ ρξεηαδφηαλ γηα ηελ
άκπλα ζε ερζξνχο πέξα απφ ηε ζάιαζζα. Πξέπεη ινηπφλ λα αλήθε ζε αλζξψπνπο πνπ
δηείζδπζαλ σο εδψ, νρπξψζεθαλ θαη δνχζαλ απφ ην πεξίζζεπκα ηεο εξγαζίαο άιισλ,
ελ πξνθεηκέλσ ησλ παιηφηεξσλ θαηνίθσλ. Γειαδή ζε εηζβνιείο ιεζηέο. Απηνί πξέπεη
λα ήηαλ Έιιαλεο πνπ ήξζαλ απφ ηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ καδί κε Μπξκηδφλεο θαη
φηαλ κε ηνλ θαηξφ ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απφ θξάηνο ηνπ ηξφκνπ έγηλε θξάηνο ηνπ
Νφκνπ, απφ ιεία έγηλε θφξνο ή άιιν έζνδν, εγθαηέιεηςαλ ηελ ζέζε, ζηελ νπνία φκσο
παξέκεηλε ν βσκφο, ε ιαηξεία ηνπ Γία ηνπο, ηνπ Διιάληνπ, πνπ απφ πξηλ ζα ήηαλ
Ίθκηνο, ζα έθεξλε ηελ βξνρή, αιιά θαη πνιεκηθφο, φπσο θαη ν Ίθκηνο θαη Αιαιάμηνο
ηεο Κέαο.
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Σα πην πάλσ δεδνκέλα, ζπκπεξάζκαηα θαη παξαδνρέο έζεηαλ ην εξψηεκα αλ
ζα ππήξρε θαη ζηελ Κέα παξφκνηα εμέιημε. Αλ θάπνηνη «Παξξάζηνη» ή φπνηνη άιινη
πνπ ζεσξνχζαλ εγέηε ή γελάξρε ηνπο, ζετθφ κάιηζηα γελάξρε, ηνλ Αξηζηαίν,
πξνεξρφκελνη απφ ηελ ίδηα κε ηνπο Έιιαλεο -θαη ηνπο Μπξκηδφλεο θαη ίζσο θαη
άιινπο- πεξηνρή ήξζαλ ζηελ Κέα απφ ηε ζάιαζζα, εηζρψξεζαλ θαη θαηέιαβαλ
δπζπξφζηηε ζέζε, νρπξψζεθαλ θαη θάλνληαο επηδξνκέο δνχζαλ απφ ην πεξίζζεπκα ή
ην πιεφλαζκα ησλ πξνεγνχκελσλ θαηνίθσλ, ψζπνπ ηειηθά επηθξάηεζαλ, έγηλαλ
θπξίαξρνη θαη επέβαιαλ καδί κε ηελ εμνπζία ηνπο θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπο. Ήηαλ
πιένλ φρη ιεζηέο, αιιά εθείλνη πνπ έζσζαλ ην λεζί απφ ηνλ θαχζσλα θαη ηελ
μεξαζία κέζσ ησλ ιαηξεπηηθψλ δξψκελσλ γηα ηνλ Γία Ίθκην, ηνλ Γία Αξηζηαίν,
ηεξείο ηνπ νπνίνπ ζπλέρηζαλ αηψλεο κεηά λα είλαη νη Αθνληηάδεο. Αλαδήηεζα ινηπφλ
ηελ ζέζε ζηελ νπνία ζα ήηαλ ν ζρεηηθφο νηθηζκφο αξρηθά ζηελ ςειφηεξε θνξπθή ηνπ
Πξνθήηε Ζιία, φπνπ φκσο ηα ππαξθηά αξραία θαηάινηπα δελ αληηζηνηρνχζαλ ζε θάηη
ηέηνην, θαη θαηφπηλ ζηελ κφιηο θάπνπ δέθα κέηξα ρακειφηεξε θνξπθή ηνπ Αγίνπ
Παληειεήκνλα. Καη πηζηεχσ φηη ηνλ εληφπηζα.
Ο Άγηνο Παληειεήκνλαο έρεη δπν θνξπθέο. Ζ κηθξφηεξε βξίζθεηαη ζηα
λνηηνδπηηθά ηεο ιίγν ςειφηεξεο. ε απηήλ, ηελ ρακειφηεξε, βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη
ηνπ επψλπκνπ Αγίνπ θαη έλαο πχξγνο, κάιινλ βελεηηθφο. Ζ ςειφηεξε ζρεκαηίδεηαη
σο πεξηθεξήο ρψξνο δηακέηξνπ πεξίπνπ 200 κέηξσλ. Σν θεληξηθφ ηκήκα ηνπ, ε
θπξίσο θνξπθή, ηείλεη πξνο ην επίπεδν. Δθεί βξίζθεηαη εξεηπσκέλε εθθιεζία. ινο
απηφο ν ρψξνο πεξηβάιιεηαη απφ ηα εξείπηα νρχξσζεο, ηείρνπο πιάηνπο 1,40 – 1,70
κέηξσλ. Σν κέγηζην ζσδφκελν χςνο ηνπ είλαη πεξίπνπ 1,50 κέηξα (ζηε βφξεηα
πιεπξά). Δίλαη ρηηζκέλν θπξίσο κε κηθξνχ κεγέζνπο ιίζνπο, αιιά πεξηιακβάλεη θαη
κεγαιχηεξνπο. Έρεη δπν φςεηο πνπ δελ είλαη πάληα παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο θαη
ζπρλά ελψλνληαη κε εγθάξζηνπο καθξνχο ιίζνπο. Μεγάιν κέξνο ηνπ νηθνδνκηθνχ
πιηθνχ ηνπ έρεη ζσξηαζηεί πξνο ηα έμσ. Ζ πεξίκεηξφο ηνπ είλαη πεξίπνπ 200 κέηξα
θαη ζρεκαηίδεηαη θπξίσο κε επζχγξακκα ηκήκαηα, αιιά θαη κεξηθά θακπχια. Μεξηθά
βαίλνπλ ζηνλ θπζηθφ βξάρν, εθεί πνπ απηφο πξνζθέξεη θαη θπζηθή νρπξφηεηα. ηα
λνηηναλαηνιηθά ππάξρεη είζνδνο, ζηελ νπνία θηάλεη κνλνπάηη πνπ έξρεηαη απφ ην
κηθξφ δηάζειν ην νπνίν ελψλεη ηελ θνξπθή κε ην κνλαζηήξη. Ο αξηζηεξά γηα ηνλ
εηζεξρφκελν βξαρίνλαο ηεο εηζφδνπ είλαη ζεκαληηθά επξχηεξνο απφ ηνλ άιιν. ην
άλνηγκα ζψδεηαη καθξχο ιίζνο πνπ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγεί σο θαηψθιη ή
βαζκίδα. ηα αλαηνιηθά παξαηεξνχληαη ίρλε απφ πεηαιφζρεκν πχξγν πνπ πξνείρε
απφ ην ηείρνο1,20 κέηξα, ελψ εθεί πνπ ελψλεηαη κε ην ηείρνο έρεη πιάηνο πεξίπνπ 2,00
κέηξα. κνηνη πχξγνη κπνξεί λα ππήξραλ ζηηο γσλίεο. Πηζαλά ίρλε ελφο αθφκα
παξαηεξήζεθαλ λφηηα απφ ηνλ πξψην.
Ζ εξεηπσκέλε εθθιεζία βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηε δπηηθή πιεπξά. ηα λφηηά
ηεο θαίλεηαη λα είρε δηακνξθσζεί βαζκίδα. ε επαθή κε ην ηείρνο ζηελ αλαηνιηθή
πιεπξά θαη ζε απφζηαζε 4-5 κέηξσλ βφξεηα απφ ηνλ πχξγν ππάξρνπλ ίρλε θπθιηθήο
θαηαζθεπήο, πηζαλψο δεμακελήο. ιε ε ππφινηπε έθηαζε κέζα απφ ην ηείρνο
θαηαιακβαλφηαλ, φπσο δείρλνπλ ιαμεχκαηα ζηνλ θπζηθφ βξάρν θαη θαηάινηπα απφ
κηθξνχο ηνίρνπο, απφ θηίζκαηα. ηα βφεηα ηεο εθθιεζίαο είλαη νξαηέο δχν πιεπξέο
απφ ηεηξάπιεπξε θαηαζθεπή κε φξζηεο πιάθεο πνπ θαίλεηαη λα ρξεζίκεπε σο
απνζεθεπηηθφο ρψξνο, («ιάθθνο»). Ίρλε θάλνπλ πηζαλή ηελ παξνπζία θαη δεχηεξνπ.
Μέζα απφ ην ηείρνο βξίζθνληαη ππθλά φζηξαθα θαη ιίγα θνκκάηηα νςηαλνχ.
΄Δμσ απφ ηελ νρχξσζε ζεκεηψζεθαλ ίρλε απφ θάπνην ηνίρν, πνιχ ιίγα
φζηξαθα θαη απφηκεκα εξγαιείνπ απφ νςηαλφ θνληά ην κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζηελ
είζνδν, Δπίζεο έμσ ζηα δπηηθά κηθξή εκηθαηεζηξακκέλε θαηαζθεπή πνπ κνηάδεη κε
δηαδεδνκέλν ηχπν Κπθιαδηθνχ Πξντζηνξηθνχ ηάθνπ, θαιππηφκελε κε κεγάινπο
ζρεηηθά ιίζνπο θαη κε κηθξφ «δξφκν». Κνληά ηεο θαη ίρλε κηαο δεχηεξεο.
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Σα φζηξαθα είλαη πνιχ θζαξκέλα. Σα πεξηζζφηεξα κπνξνχλ λα
ρξνλνινγεζνχλ ζηελ Όζηεξε επνρή ηνπ Υαιθνχ. Πξφθεηηαη γηα ζξαχζκαηα αγγείσλ
απφ αξθεηά αδξφ πειφ εξπζξνχ ρξψκαηνο. κνηα κε απηά ρξνλνινγήζεθαλ ζηελ
επνρή απηή ζηελ Αγία Δηξήλε. Δδψ πάλησο δελ παξαηεξήζακε θαλέλα φζηξαθν
ζαθψο Μπθελατθφ. Τπάξρνπλ αθφκα ιίγα φζηξαθα πνπ κπνξνχλ λα ρξνλνινγεζνχλ
ζηε Μέζε επνρή ηνπ Υαιθνχ, ιίγα Κιαζηθά θαη πνιχ ιίγα Ρσκατθψλ ρξφλσλ.
Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ζέζε πνπ είρε θάπνηα ρξήζε ζηελ Μέζε επνρή ηνπ Υαιθνχ,
ζηελ Όζηεξε ρηίζηεθε εθεί ν νρπξσκέλνο νηθηζκφο πνπ δελ θαίλεηαη λα έρεη επαθή
κε Μπθελατθά ή έζησ Τπνκπθελατθά θέληξα, ν νηθηζκφο απηφο εγθαηαιείθζεθε θαη
ζηα Κιαζηθά θαη αθφκε ίζσο θαη ηα Ρσκατθά ρξφληα θαίλεηαη λα δέρεηαη θάπνηεο
επηζθέςεηο.
Ζ πιήξεο αληηζηνηρία κε ηνλ νηθηζκφ ηνπ ΄Οξνπο ζηελ Αίγηλα κε θάλεη λα
πηζηεχσ φηη έρνπκε θαη εδψ, ζηελ ίδηα επνρή δηείζδπζε θαη εγθαηάζηαζε αλζξψπηλεο
νκάδαο πνπ ζηε ζπλέρεηα κεηαζρεκαηίζηεθε ζε θπξίαξρε ελφο κέξνπο ηνπιάρηζηνλ
ηνπ λεζηνχ. Ζ κφλε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη φηη πζηεξφηεξα ζηε
ζέζε βξηζθφηαλ ην ηεξφ ηνπ Διιάληνπ, ελφο θαηξηθνχ Γία, Ίθκηνπ, ελψ εδψ δελ
ζπλέβε αθξηβψο ην ίδην. Σν αληίζηνηρν ηεξφ εδψ βξίζθεηαη ζηελ άιιε θνξπθή, ζηνλ
Πξνθήηε Ζιία. Αιιά θαη ηε ζέζε, ηα εξείπηα ηα επηζθέπηνληαλ θάπνηνη. Ννκίδσ πσο
δελ είλαη ηδηαίηεξα ηνικεξφ λα ζπκπεξάλσ φηη νη άλζξσπνη, ή θάπνηνη άλζξσπνη,
πίζηεπαλ πσο ν Αξηζηαίνο ίδξπζε ηνλ βσκφ γηα ηνλ Ίθκην ζηνλ Πξνθήηε Ζιία,
θαηνηθνχζε φκσο ζηνλ Άγην Παληειεήκνλα. Δθεί ινηπφλ πξέπεη λα ήηαλ νη Καξπέο
θαη «απηφο πνπ θαηνηθνχζε ζηηο Καξπέο» πξέπεη λα ήηαλ ν ίδηνο ν Αξηζηαίνο.
Πέξα επνκέλσο απφ ηα γέλε πνπ ζεσξνχζαλ γελάξρε ηνπο ηνλ Δπμάληην ζα
ππήξραλ θαη εθείλα πνπ ζεσξνχζαλ γελάξρε ηνπο θαη πξψηνλ νηθηζηή ηνλ Αξηζηαίν,
εηδηθφηεξα ηνλ Αξηζηαίν πνπ ήιζε απφ ηελ «Φζία». Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα δείρλεη
φηη ηα πηζηεπφκελα απφ ηνπο «απνγφλνπο» ηνπ Δπμάληηνπ απερνχλ αλακλήζεηο
γεγνλφησλ πνιχ παιαηφηεξσλ, ηεο Πξψηκεο ή ηεο Μέζεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ, ελψ
εθείλα πνπ πίζηεπαλ νη «απφγνλνη» ηνπ Αξηζηαίνπ απερνχλ αλακλήζεηο πνιχ
πζηεξφηεξσλ γεγνλφησλ, ησλ έζραησλ ρξφλσλ ηεο Τζηεξνειιαδηθήο επνρήο. Σνλ
ιφγν πνπ ν Ξελνκήδεο ηνπνζέηεζε ηνπο δεχηεξνπο ζηελ αξρή, θαη ηνπο πξψηνπο
πνιχ πζηεξφηεξα ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηνλ αλαδεηήζνπκε, αθνχ πξψηα
ζπδεηήζνπκε θαη ηα ιεγφκελά ηνπ γηα ηνλ επψλπκν Κέσ (θαη γηα ηνπο Ίσλεο).
Απφ ην θείκελν ηνπ Καιιίκαρνπ θαίλεηαη πσο ν Ξελνκήδεο ζεσξνχζε φηη ν
επψλπκνο ήξσο Κέσο (ή Κένο) έθηαζε ζην λεζί κεηά ηνλ Αξηζηαίν επί θεθαιήο
Λνθξψλ, νη νπνίνη ίζσο ηαπηίδνληαλ κε ηνπο Κάξεο θαη ηνπο Λέιεγεο (ή αθξηβέζηεξα
κε ηνπο Λέιεγεο πνπ πζηεξφηεξα νη Έιιελεο ηαχηηδαλ κε ηνπο Κάξεο ηεο Καξίαο
ζεσξψληαο ηνπο πεξίπνπ ηνλ ίδην ιαφ θαη πάλησο κε ειιεληθφ). Ο Ζξαθιείδεο ν
Πνληηθφο έγξαςε φηη ν Κέσο ήξζε απφ ηελ Ναχπαθην θαη ζεσξνχζε φηη πξέπεη λα
ηνπνζεηεζεί πξηλ απφ ηνλ Αξηζηαίν. Θεσξείηαη φηη ν Ζξαθιείδεο αθνινπζεί ηνλ
Αξηζηνηέιε πνπ είρε ζπληάμεη θαη Πνιηηεία ησλ Κείσλ, ρακέλε ηψξα. Έηζη
πηζηεχεηαη φηη ν Αξηζηνηέιεο ζεψξεζε πσο ν Λνθξφο επψλπκνο ήξζε απφ ηελ Γπηηθή
Λνθξίδα θαη ν Ζξαθιείδεο ηνλ αθνινπζεί. Δπηγξαθηθά γλσξίδνπκε φηη ζηνλ 3ν αηψλα
νη Ναππάθηηνη θαη νη Καξζαηείο πηζηεχνπλ φηη πξάγκαηη ν Κέσο ήηαλ Ναππάθηηνο θαη
επνκέλσο φηη νη άπνηθνη ζηελ Κέα ήξζαλ απφ ηελ Γπηηθή Λνθξίδα. Οη Καξζαηείο
θαίλεηαη ινηπφλ πηζαλφ φηη ζα ζεσξνχζαλ ηνλ επψλπκν ηεο πφιεο ηνπο γην ή απφγνλν
ηνπ Κέσ. Απηά θαίλνληαη λα απαληνχλ ζηελ επηθχιαμε πνπ ζεκείσζα πην πάλσ
ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα λα ήξζαλ άπνηθνη ζε νπσζδήπνηε πνιχ πξψηκε επνρή απφ
ηελ Ναχπαθην ζηελ Κέα. Έρσ φκσο λα αληηπαξαηεξήζσ φηη δελ είλαη απαξαίηεην ν
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Αξηζηνηέιεο λα νλφκαδε ήδε ηνλ Κέσ Ναππάθηην. Δίλαη πνιχ πηζαλφ λα ηνλ νλφκαδε
απιψο Λνθξφ. Καη αθφκα λα ζεσξήζεθε Ναππάθηηνο επεηδή ζηε Ναχπαθην ππήξραλ
θάπνηνη πνπ ηνλ ζεσξνχζαλ πξφγνλφ ηνπο. Ζ ηζρπξή αίζζεζε ζηελήο ζπγγέλεηαο ησλ
θαηνίθσλ ησλ δχν Λνθξίδσλ είλαη θαλεξή ζε φιε ζρεδφλ ηελ αξραηφηεηα θαη νη
θάηνηθνη, ζεσξνχκελνη έηζη θαη αιιηψο άπνηθνη, ηεο Γπηηθήο θαη ηδηαίηεξα νη
Ναππάθηηνη δέρνληαη ζηνλ 5ν αηψλα ελίζρπζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο απφ ηελ Οπνπληία
Λνθξίδα, ε νπνία άιισζηε θαζνξίδεη θαη ηνπο φξνπο ηεο κεηαθίλεζεο θαη ηεο πηζαλήο
επηζηξνθήο ησλ πνιηηψλ απηψλ. Σφηε είλαη πνιχ πηζαλφηεξν ζηνπο λένπο απηνχο
θαηνίθνπο λα πεξηιακβάλνληαλ θαη κέιε νηθνγελεηψλ πνπ ζεσξνχζαλ πξφγνλφ ηνπο
ηνλ Κέσ. Έηζη ινηπφλ θαίλεηαη πηζαλφ, ν απιψο Λνθξφο Κέσο λα ζεσξήζεθε εηδηθά
Ναππάθηηνο.
Απφ ην Καιιηζζέλε καζαίλνπκε φηη ν επψλπκνο ηεο Κέσ (Κέαο), ν Κέσο
(Κένο) πηζηεπφηαλ παηδί ηνπ Απφιισλα θαη ηεο λχκθεο Μειίαο. (Ο Ζξαθιείδεο φκσο
θαη ην Μέγα Δηπκνινγηθφλ ηνπ απνδίδνπλ άιιε κεηέξα, ηελ λχκθε Ρνδφεζζα)
Φαίλεηαη ινηπφλ πηζαλφ φηη δελ πξφθεηηαη γηα έλαλ θαηαζθεπαζκέλν ήξσα πνπ
επηλνήζεθε κφλν γηα λα (παξ)εηπκνινγήζεη ην αθαηαλφεην γηα ηνπο Έιιελεο
ηνπσλχκην. Μαζαίλνπκε φκσο επίζεο φηη ηνλ ζπλέδεε κε ηνπο Λέιεγεο. Απφ ην
γεγνλφο φηη θάπνπ ζην θζαξκέλν ρεηξφγξαθν ηνπ Καιιίκαρνπ θαίλεηαη λα
αλαθέξεηαη θαη ν Ακηζφδαξνο γλσζηφο απφ ηνλ κχζν ηνπ Βειεξεθφληε, σο βαζηιηάο
ησλ Καξψλ (ζηε Μηθξά Αζία), ζπλάγνπκε πσο θαη ν Καιιηζζέλεο, θαη ίζσο θαη ν
Ξελνκήδεο, ηαχηηδαλ ηνπο Λέιεγεο κε ηνπο Κάξεο. Σνπο Λέιεγεο νη Έιιελεο ηνπο
ζεσξνχζαλ «βαξβάξνπο», κε Έιιελεο θαη νη λεφηεξνη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ κε
απηφ. Δπηζεκαίλνπλ φηη ήδε απφ ηνλ Ζζίνδν απηνί ζεσξνχληαη παιηφηεξνη θάηνηθνη
ηεο Λνθξίδαο θαη απηφ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ν Κέσο πηζηεπφηαλ απφ πάληα
Ναππάθηηνο, αθνχ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Ναππάθηνπ νη Λέιεγεο ζα πέξαζαλ ζηελ
Πεινπφλλεζν. Οη πξψηνη Έιιελεο ηεο πεξηνρήο θαίλεηαη λα ήηαλ αθξηβψο νη Λνθξνί,
πνπ έθηαζαλ ζηε Γπηηθή Λνθξίδα ή ζηελ αξρή ηεο Μεζνειιαδηθήο επνρήο ή ζην
ηέινο ηεο θαη ηελ αξρή ηεο Μπθελατθήο. Φαίλεηαη φκσο ην ίδην λα ζπκβαίλεη θαη ζηελ
Αλαηνιηθή Λνθξίδα. Οη Λνθξνί είραλ σο ππφδνπιν ιαφ ηνπο «νηθηάηεο»,
αληίζηνηρνπο κε ηνπο πελέζηεο ηεο Θεζζαιίαο ή ηνπο είισηεο ηεο πάξηεο. Αιιά
πνπζελά δελ βξίζθνπκε έλδεημε φηη νη ππνδνπισκέλνη απηνί ήηαλ θάπνηνη άιινη
Έιιελεο. Οη πξψηνη Έιιελεο ηεο Αλαηνιηθήο Λνθξίδαο ήηαλ νη Λνθξνί. Δίλαη ινηπφλ
πηζαλφ φηη νη θαηφπηλ νηθηάηεο θαηάγνληαλ απφ ηνπο πξνγελέζηεξνπο θαηνίθνπο,
«βαξβάξνπο», δειαδή κε Έιιελεο. Καη φινπο ηνπο «βαξβάξνπο» ηεο πεξηνρήο νη
Έιιελεο ηνπο ζεσξνχζαλ Λέιεγεο. Έρνπκε φκσο θαη κηα πεξίπησζε πνπ δελ ηνπο
ζεσξνχζαλ Λέιεγεο. Καη κάιηζηα ζε πνιχ θνληηλή, γεηηνληθή ζηελ Αλαηνιηθή
Λνθξίδα πεξηνρή, ζηελ Μαιίδα. Δίλαη νη Κςλικπάνερ, ππφδνπινο ιαφο ησλ Μαιηέσλ,
αληίζηνηρνη νκνίσο ησλ πελεζηψλ θαη ησλ εηιψησλ. Σνπο ζπλαληάκε βαζηά κέζα
ζηνπο Ηζηνξηθνχο ρξφλνπο θαη ζεσξνχληαη πάληα σο πξνο ηελ θαηαγσγή κε Έιιελεο,
«βάξβαξνη». Φαίλνληαη ζηηο παξαδφζεηο αληίπαινη ηνπ Ζξαθιή, πξάγκα ηνπ ίζσο
δειψλεη φηη δηαηεξνχζαλ θάπνηα αλεμαξηεζία σο ηα Μπθελατθά ρξφληα. Καηά ηηο
ίδηεο παξαδφζεηο ν Ζξαθιήο ηνπο κεηέθεξε, φρη απφ ηελ Καξία, αιιά απφ ηελ Λπδία.
Καλέλα ινηπφλ απφ ηα επηρεηξήκαηα δελ απαληά ζηελ επηθχιαμή κνπ λα δερηψ φηη νη
άπνηθνη ζηελ Κέα ήιζαλ απφ ηελ Γπηηθή Λνθξίδα. Πην ινγηθφ είλαη λα ζεσξήζνπκε
πσο ήιζαλ απφ ηελ πιεζηέζηεξε, πιεζηέηαηε, Αλαηνιηθή. Ή ηνπιάρηζηνλ απηφ
πηζηεπφηαλ.
Παξακέλεη φκσο ην γεγνλφο φηη ηνλ Κέσ δελ ηνλ ζεσξνχζαλ «βάξβαξν»,
Λέιεγα ή φ,ηη άιιν. Σνλ ζεσξνχζαλ, ηνλ πίζηεπαλ Έιιελα, Λνθξφ. Οη Λοκποί είλαη
παξφληεο ζην έπνο, θαη κάιηζηα ζην ζεσξνχκελν πην παιαηφ ηκήκα, ηνλ νλνκαδφκελν
Νεψλ Καηάινγν ηεο Ηιηάδαο, πνπ πξέπεη λα δηαζψδεη ηελ πνιηηηθή γεσγξαθία ησλ
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ειιεληθψλ ρσξψλ γχξσ ζην 1.400 π.Υ. ή ιίγν κεηά. Οη Λνθξνί, νη Αλαηνιηθνί
Λνθξνί, είλαη ινηπφλ παξφληεο. Πξέπεη λα έθηαζαλ ζηε ρψξα πνπ πήξε ην φλνκά ηνπο
ζηε Μεζνειιαδηθή επνρή ή ην αξγφηεξν ζηελ Τζηεξνειιαδηθή Η. Πφηε φκσο κπνξεί
λα ρξνλνινγεζεί ν Κέσο θαη νη Λνθξνί πνπ ήξζαλ καδί ηνπ παξακέλεη άγλσζην. Σν
πην πηζαλφ είλαη πάλησο λα έθηαζαλ θάπνηε ζηνπο Μπθελατθνχο ρξφλνπο, κεηά ηνλ
«Δπμάληην» θαη αθνχ ππήξραλ γέλε ζηελ Κέα πνπ ζεσξνχζαλ γελάξρεο ηνπο ηνπο
«Κξεηηθνχο», δελ είλαη θαζφινπ απίζαλν λα ππήξραλ θαη γέλε πνπ ζεσξνχζαλ
γελάξρεο ηνπο ηνλ Κέσ θαη ηνπο Λνθξνχο απερψληαο έηζη γεγνλφηα ησλ Μπθελατθψλ
ρξφλσλ.
Ο Καιιίκαρνο, θαη αζθαιψο θαη ν Ξελνκήδεο, ζεσξνχζαλ φηη ηειεπηαίνη
ρξνληθά απνηθηζηέο ή επνηθηζηέο ηνπ λεζηνχ ήηαλ νη Ίσλεο, θαη κάιηζηα νη Ίσλεο
απ’Αθηναίων. Οη Κείνη ησλ ρξφλσλ ηνπ Ξελνκήδε κηινχζαλ ησληθά (θαη κάιηζηα,
φπσο θαίλεηαη ζηελ Αηηηθή εθδνρή ηνπο). Καη θάπνηνη απφ απηνχο ζεσξνχζαλ
γελάξρεο ηνπο ηνπο δηαδφρνπο ηνπ Κφξδνπ, ηνπ βαζηιέα ηεο Αζήλαο πνπ έδσζε ηελ
δσή ηνπ γηα λα απνηξέςεη ηελ επηβνιή ησλ Γσξηέσλ.
Καηαιήγνπκε ινηπφλ φηη ηα γεγνλφηα πνπ απερνχληαη ζηηο δηάθνξεο
παξαδφζεηο ζην λεζί ήηαλ πξψηα ε άλζηζε ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο
Κξήηεο, αθνινπζνχλ αξθεηά καθξηά ηα γεγνλφηα ηεο εηζβνιήο ησλ Μπξκηδφλσλ
ζπλδεδεκέλα κε ηηο αθεγήζεηο γηα ηνλ Αξηζηαίν, κάιινλ αθνινπζεί ε έιεπζε ησλ
Λνθξψλ θαη αζθαιψο ηειεπηαία είλαη εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο Ίσλεο. Σν
εξψηεκα είλαη γηαηί ηηο δηάθνξεο απηέο παξαδφζεηο ηηο θαηέηαμε, φπσο ηηο θαηέηαμε ν
Ξελνκήδεο πνπ πξψηνλ βάδεη ηνλ Αξηζηαίν, κεηά ηνλ Κέσ, παξεκβάιιεη ηνπο
Σειρίλεο θαη κεηά βάδεη ηνλ Δπμάληην, γηα λα θαηαιήμεη ζηνπο αλζξψπνπο ηεο επνρήο
ηνπ, ηνπο Ίσλεο (παξεκβάιινληαο καδί κε ηνλ Κέσ θαη ηνπο Λνθξνχο ηνπο Λέιεγεο
θαη Κάξεο). Τπνςηάδνκαη φηη ν Ηζηνξηθφο επηδίσμε λα αληηζηνηρήζεη ηηο δηάθνξεο
«θπιέο» ζηα «γέλε» ηνπ Ζζίνδνπ. Απηφ φκσο είλαη ζέκα πνπ μεθεχγεη απφ ηνπο
ζηφρνπο ηνχηεο ηεο εξγαζίαο.
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Οι Ιζηοπικοί Υπόνοι

Γενική Ιζηοπία
Οη πιεξνθνξίεο καο γηα ηελ αξραία ηζηνξία ηνπ λεζηνχ είρε ιίγεο θαη
απνζπαζκαηηθέο. Δπηδηψθνπκε λα αλαζπλζέζνπκε ηηο βαζηθέο γεληθέο ηεο γξακκέο
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο λχμεηο ησλ αξραίσλ ηζηνξηθψλ πνπ κφλν επθαηξηαθά
αλαθέξνληαη ζην λεζί θαη ηηο πιάγηεο ελδείμεηο πνπ παξέρνπλ ηα επηγξαθηθά θείκελα.
Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα είλαη γηα ηελ ψξα επίζεο πνιχ ιηγνζηά γη λα καο
δηαθσηίζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Σα πνιιά φκσο αλεξεχλεηα αθφκε θαηάινηπα
ζην λεζί δίλνπλ ηελ ειπίδα φηη πνιιά κπνξνχκε λα κάζνπκε ζην κέιινλ γηα ηελ δσή
θαη ηελ ηζηνξία ησλ αξραίσλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ.
Απφ ηνλ ηξάβσλα καζαίλνπκε φηη ζηελ Αξρατθή επνρή ε Κέα, θαζψο θαη ε
Άλδξνο, ε Σήλνο θαη άιια, βφξεηα αζθαιψο, θπθιαδίηηθα λεζηά ππάγνληαλ ζην
θξάηνο ηεο Δξέηξηαο. ε πνηα αθξηβψο πεξίνδν αλαθέξεηαη ηνχην, δελ κπνξεί λα
δηαπηζησζεί. πσο θαη ην πνην ήηαλ αθξηβέζηεξα ην πεξηερφκελν απηήο ηεο
εμάξηεζεο, αθνχ βέβαηα πφιεηο ππήξραλ αζθαιψο ζην λεζί. Πάλησο ζηελ
πιεξνθνξία απηήλ ζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη πηζαλψο νη Κείνη ζα πήξαλ κέξνο ζηνλ
ειιεληθφ απνηθηζκφ πξνζθέξνληαο, φπσο θαη νη Δξεηξηείο, ηα πινία γηα ηηο
επηρεηξήζεηο, ελψ άιιεο πφιεηο πνπ δελ δηέζεηαλ λαπηηθφ ζα έβαδαλ ηνπο νηθηζηέο.
Έηζη δελ καξηπξνχληαη απνηθίεο ησλ Κείσλ, φπσο θαη ειάρηζηεο ησλ Δξεηξηέσλ ζε
ζρέζε κε ηελ ζεκαζία ηεο πφιεο ηνπο. Οη Κείνη σο νηθηζηέο ίζσο θξχβνληαη κέζα
ζηνπο απνηθηαθνχο πιεζπζκνχο ησλ πφιεσλ πνπ αλαθέξνληαη σο απνηθίεο ησλ
Δξεηξηέσλ.
Θα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζέζεη φηη ε εμάξηεζε απφ ηελ Δξέηξηα
ρξνλνινγείηαη ζηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηνλ πφιεκν εθείλεο κε ηελ Υαιθίδα γηα ην
Ληιάληην πεδίν, πφιεκν πνπ δηαίξεζε κεγάιν κέξνο ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ, αλάκεζα
ζε ζπκκάρνπο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο Δπβντθήο πφιεο, θαη απηφ επεηδή ε Δξέηξηα
έραζε εθείλνλ ηνλ πφιεκν θαη είλαη θπζηθφ λα έραζε θαη ηελ εγεκνλία ζην Αηγαίν ή
αθξηβέζηεξα ζηηο βφξεηεο Κπθιάδεο. Σελ άπνςε απηή έξρεηαη λα ππνζηεξίμεη ην
γεγνλφο φηη νη πφιεηο ηεο Κέαο θαίλεηαη λα αξρίδνπλ λα θφβνπλ δηαθνξεηηθά
λνκίζκαηα, απνκηκνχκελεο κε παξαιιαγέο ην αηγηλήηηθν πξφηππν απφ ηα 600 πεξίπνπ
π.Υ. ε κηα ηέηνηα ζπιινγηζηηθή ην εξψηεκα ζα πεξηνξηδφηαλ κφλν ζην πφηε έγηλε ν
Λειάληηνο πφιεκνο. Αιιά απηφ δελ είλαη γλσζηφ.
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Άιιεο φκσο παξαηεξήζεηο καο νδεγνχλ λα δερηνχκε σο πηζαλφηεξν, φηη ε
εμάξηεζε γηα ηελ νπνία γξάθεη ν ηξάβσλ αλαθέξεηαη ζηα ρξφληα κεηά ηνλ πφιεκν
γηα ην Ληιάληεην ή αθφκα πηζαλφηεξα δελ αλαηξάπεθε απφ ην απνηέιεζκα ηνπ
πνιέκνπ. Ζ ηζηνξηθή θαη θπξηφηεξα ε αξραηνινγηθή έξεπλα έδεημε φηη ε Δξέηξηα, αλ
θαη έραζε ηνλ πφιεκν, βγήθε απφ ηελ πεξηπέηεηα ηνχηε πην ηζρπξή απφ ηελ αληίπαιφ
ηεο. Αξραία καξηπξία γηα εξεηξηαθή «ζαιαζζνθξαηία» θάησ απφ αξηζηνθξαηηθή
θπβέξλεζε πξέπεη λα ζεσξεζεί αθξηβήο θαη αλαθεξφκελε ζηα ρξφληα αλάκεζα ζηνλ
Λειάληην πφιεκν θαη ηελ Ησληθή επαλάζηαζε. Ο Κείνο κεγάινο πνηεηήο ηκσλίδεο
πνπ κεηά αμηψζεθε λα ηηκήζεη κε ηα πνηήκαηά ηνπ ηνπο ληθεηέο ησλ Πεξζψλ, είρε
ζπλζέζεη έξγα πξνο ηηκήλ Δξεηξηέσλ αζιεηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο κεξηθνί
κλεκνλεχνληαη νλνκαζηηθά ζηα πιαίζηα ησλ γεγνλφησλ ηεο Ησληθήο επαλάζηαζεο. ε
απηφλ απνδίδεηαη κε αξθεηή πηζαλφηεηα θαη ην επίζεην πνπ ζπλνδεχεη ην φλνκα ηεο
Δξέηξηαο οθπιόεζζα. Σν γεγνλφο φηη νη πφιεηο ηνπ λεζηνχ έθνβαλ ε θάζε κηα δηθά ηεο
λνκίζκαηα δελ ζεκαίλεη πσο δελ ππάγνληαλ ζην θξάηνο ηεο Δξέηξηαο. Ίζσο ε
πξνζπκία ησλ Κείσλ λα ζπληαρζνχλ κε ηνπο Έιιελεο ζην Αξηεκίζην ιίγα ρξφληα
κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Δξέηξηαο απφ ηνπο Πέξζεο ην 490, κφλνη απηνί (θαη νη
Κχζληνη) απφ φινπο ηνπο λεζηψηεο ππαγνξεχζεθε θαη απφ ηελ αλάκλεζε ησλ ζηελψλ
ηνπο ζρέζεσλ κε ηνπο Δξεηξηείο. Δίλαη αθφκα πηζαλφ φηη νη Κείνη ζα ζπκκεηείραλ ζην
εθζηξαηεπηηθφ ζψκα ησλ Δξεηξηέσλ πνπ βνήζεζε ηνπο Ίσλεο ζηε Μηθξά Αζία θαζψο
θαη φηη ζα έιαβαλ θάπνην κέξνο ζηελ άκπλα ηεο Δξέηξηαο πνπ αληηκεηψπηζε ηελ
πεξζηθή απεηιή ην 490.
Ο 6νο αηψλαο θαίλεηαη φηη ππήξμε πεξίνδνο κεγάιεο αθκήο γηα ηελ Κέα.
Αλαθέξακε ήδε ηα αξγπξά λνκίζκαηα πνπ έθνβαλ νη πφιεηο ηεο απφ ηελ αξρή ηνπ.
Απηά φρη κφλν απνθαιχπηνπλ ηνλ πινχην ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη ππνδεηθλχνπλ σο
ζεκαληηθή πεγή απηνχ ηνπ πινχηνπ ην εκπφξην. Φαίλεηαη φκσο πσο ππήξμε θαη ζηηο
ηέρλεο άλζηζε, φπσο δείρλνπλ ηα επξήκαηα ηεο Καξζαίαο, ν κεγάινο θνχξνο ηεο
Κνξεζίαο θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, ην κεγάιν ιαμεπηφ ιηνληάξη ηεο Ηνπιίδαο, έλα απφ
ηα παιηφηεξα ππεξθπζηθνχ κεγέζνπο έξγα ηεο ειιεληθήο πιαζηηθήο. ηνλ ίδην αηψλα
αθκάδεη θαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Έιιελεο πνηεηέο, ν Κείνο ηκσλίδεο.
Αλ θαη πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνχλ γεγνλφο φηη κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο
Δξέηξηαο έπεζε ε Κέα ζηελ εμνπζία ησλ Πεξζψλ, φπσο έγηλε κε ηα άιια λεζηά, δελ
αλαθέξεηαη ξεηά θάηη ηέηνην. Δίλαη φκσο πηζαλφ φηη ην λεζί ζπλέρηζε λα βξίζθεηαη ζε
θάπνην είδνο εμάξηεζεο απφ ηελ επβντθή πφιε ε νπνία αλαθαίλεηαη ζρεδφλ ακέζσο
κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο θαη πάιη ηζρπξή, ηφζν πνπ ε ζπλδξνκή ηεο ζηε κάρε ησλ
Πιαηαηψλ λα είλαη θαηά ην κηζφ κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηεο αληαγσλίζηξηάο ηεο
Υαιθίδαο. Πάλησο νη Κείνη, θαζψο θαη νη πνιχ θησρφηεξνη γείηνλέο ηνπο Κχζληνη
είλαη νη κφλνη απφ ηνπο Κπθιαδίηεο πνπ έζηεηιαλ πινία ηνπο ζην Αξηεκίζην θαη απηά
παίξλνπλ κέξνο κεηά ζηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο. Ίζσο ζπκκεηείραλ θα ζηνλ πεδηθφ
ζηξαηφ πνπ έδσζε θαηφπηλ ην απνθαζηζηηθφ ρηχπεκα ζηνπο Πέξζεο ζηηο Πιαηαηέο.
Έηζη αμηψζεθαλ ηελ ηηκή λα γξαθηεί ην φλνκά ηνπο –φρη θαηά πφιεηο, αιιά σο
«έζλνο», Κείνη- ζηα αλαζήκαηα ηεο λίθεο, ηνλ ηξίπνδα ζηνπο Γειθνχο θαη ην άγαικα
ηνπ Γία ζηελ Οιπκπία. ηε κάρε ησλ Πιαηαηψλ θαίλεηαη πσο ζα πήξαλ κέξνο σο
ςηινί, καδί κε ηνπο Αζελαίνπο ή ηνπο Πιαηαηείο, αθνχ ν Ζξφδνηνο δελ ηνπο αλαθέξεη
ζηνλ θαηάινγν ησλ πεδηθψλ ζηξαηεπκάησλ πνπ έζηεηιε θάζε πφιε, αιιά κφλν σο
πξνο ηνπο νπιίηεο. Δίλαη φκσο πηζαλφ λα ζπλππνινγίζηεθαλ κε ηνπο Δξεηξηείο, γηαηί
είλαη πνιχ ακθίβνιν φηη νη Κείνη δελ δηέζεηαλ νπιίηεο.
Μεηά απφ απηά ζηνλ 5ν αηψλα νη πφιεηο ηεο Κέαο γίλνληαη κέιε ηεο
Αζελατθήο πκκαρίαο θαη πιεξψλνπλ θφξν. Ο παιαηφηεξνο θαηάινγνο ηνπ θφξνπ
πνπ καο ζψζεθε, ηνπ 450, αλαθέξεη ρσξηζηά ηελ Κνξεζία πνπ θαηαβάιιεη δχν θαη
έλα ηέηαξην ηάιαληα, θαη ηνπο «Κείνπο», δειαδή ηηο άιιεο ηξεηο πφιεηο πνπ
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θαηαβάιινπλ αλάκεζα ζην έλα ηάιαλην θαη 1.200 δξαρκέο θαη ην ελάκηζη ηάιαλην.
ηηο επφκελεο ηξεηο πεξηφδνπο αλαθέξνληαη φινη καδί νη Κείνη θαη θαηαβάιινπλ
ηέζζεξα ηάιαληα θάζε θνξά. Οη κειεηεηέο ησλ ζρεηηθψλ επηγξαθψλ πηζηεχνπλ, φηη
γηα θάπνηνλ εηδηθφ ιφγν νη Κνξήζηνη πιήξσζαλ κηα θνξά ρσξηζηά θαη φηη γεληθά νη
Κείνη αληηκεησπίδνληαλ σο ελφηεηα, άγλσζην φκσο αλ ε ελφηεηα απηή είρε
ραξαθηήξα νκνζπνλδίαο ή ήηαλ κφλν θνξνινγηθή. Αθνχ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ
θφξνπ δελ αιιάδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζα πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη ηελ πξψηε
κλεκνλεπφκελε θνξά νη Κνξήζηνη πιήξσζαλ πεξηζζφηεξα απφ φζα ζπλήζσο, θαη
έηζη νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε Κνξεζία ήηαλ πνιχ πινπζηφηεξε απφ ηηο
άιιεο πφιεηο, πξάγκα πνπ θαίλεηαη πηζαλφ, αλ παξαηεξήζνπκε φηη δηαζέηεη ην πην
ζεκαληηθφ ιηκάλη, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηνπ Αηγαίνπ, θαζψο θαη ηελ κεγαιχηεξε
έθηαζε ζε εχθνξα εδάθε. Ζ Ηνπιίο ζε απηά ηα ρξφληα έθνβε δηθά ηεο λνκίζκαηα
κέρξη ην 465 φπσο θαίλεηαη θαη ε Καξζαία θαη ε Κνξεζία σο ην 450 πεξίπνπ. Ζ
επηθξαηνχζα σο ηα ζήκεξα γλψκε είλαη φηη νη πφιεηο ηνπ λεζηνχ δελ ζπγθξνηνχζαλ
πνιηηηθή ελφηεηα σο ηνλ χζηεξν 5ν αηψλα, αλ θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηέηνηα ελφηεηα
αζθαιψο ππήξρε.
ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ θαη ζηα πξψηα κεηά απφ
απηφλ είλαη πηζαλφ φηη θαη ζηελ Κέα ηνπνζεηήζεθε παξηηαηηθή θξνπξά θαη
αξκνζηήο. Δθείλνη πνπ ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ 5νπ αηψλα πξνψζεζαλ ηελ
αληηαζελατθή θίλεζε ζηελ πεξηνρή θαίλεηαη φηη ήηαλ νη –νιηγαξρηθνί- Δξεηξηείο. Γηθφ
ηνπο έξγν θαίλεηαη φηη είλαη θαη ε δεκηνπξγία εληαίνπ θξάηνπο ζηελ Κέα, κε ζεζκνχο
πνπ αληηγξάθνπλ ηα δηθά ηνπο πξφηππα θαη ζηελ εμνπζία εθείλνπο ηνπο Κείνπο πνπ
δηάθεηληαη θηιηθά πξνο απηνχο. Αλ θαη ε πην πινχζηα πφιε ήηαλ ε Κνξεζία, γηα
πξσηεχνπζα θαίλεηαη φηη πξνθξίζεθε ε Ηνπιίο θαη επεηδή βξηζθφηαλ ζε θεληξηθφηεξε
ζέζε, αιιά θαη επεηδή σο πφιε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη φρη παξάιηα, είρε ιηγφηεξνπο
δεζκνχο κε ηνπο Αζελαίνπο. Πξάγκαηη ζηνλ 4ν αηψλα ζα είλαη απηή πνπ ζα
δεκηνπξγήζεη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηνπο Αζελαίνπο.
Μεηά ην 386 ε Κέα θαίλεηαη πσο είλαη απηφλνκε. Σν 378 ζηα λεξά ηεο
βξίζθεηαη ν ζπαξηηαηηθφο ζηφινο, ην 376 φκσο ε Πνηήζα γίλεηαη κέινο ηεο Β΄
Αζελατθήο πκκαρίαο θαη ηνλ επφκελν ρξφλν αθνινπζνχλ θαη νη άιιεο ηξεηο πφιεηο.
Ζ ζηάζε ησλ Αζελαίσλ απέλαληη ζηελ νκνζπνλδία ησλ πφιεσλ ηνπ λεζηνχ δελ είλαη
ζαθήο. Μεηά απφ ιίγα ρξφληα, κάιινλ ην 363 θαη αθνχ ιίγν πην πξηλ είρε γίλεη
αλαγθαία ε παξνπζία ηνπ Αζελαίνπ ζηξαηεγνχ Υαβξία ζην λεζί, εκθαλίδεηαη ζηα
λεξά ηεο ν θαηλνχξγηνο ζηφινο ηνπ Θεβαίνπ Δπακεηλψλδα θαη νη Κείνη απνζηαηνχλ
απφ ηνπο Αζελαίνπο. Απηφ πξνθάιεζε λέα επέκβαζε ηνπ Υαβξία πνπ κε βία
επαλέθεξε ηηο πφιεηο ζηελ πκκαρία. Φαίλεηαη φηη ηφηε έγηλαλ δεκηέο ζηα ηείρε ησλ
πφιεσλ. Ο Υαβξίαο έθαλε λέεο ζπκθσλίεο κε ηνπο Κείνπο πνπ επηθπξψζεθαλ ην 362
απφ ηνλ Γήκν ησλ Αζελαίσλ. Οη φξθνη πνπ δφζεθαλ κεηά απφ απηήλ ηελ ζπκθσλία
αλαθέξνληαη ζηελ Κέσ θαη ηνπο Κείνπο, αιιά δίλνληαη ρσξηζηά αλά πφιε.
Τζηεξφηεξα νη Αζελαίνη έδσζαλ ηελ άδεηα λα αλνηθνδνκεζνχλ ηα ηείρε ησλ
παξάιησλ πφιεσλ, επεηδή ππήξρε θίλδπλνο απφ πεηξαηέο ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ
πκκαρηθνχ πνιέκνπ, ζπγρξφλσο φκσο δηέιπζαλ ηελ νκνζπνλδία ηεο νπνίαο ηελ
χπαξμε είραλ ζε έλα βαζκφ αλερζεί έσο ηφηε.
ηελ πεξίνδν ηεο δεχηεξεο απηήο αζελατθήο εγεκνλίαο ρξνλνινγείηαη θαη ε
ζπλζήθε πνπ επέβαιαλ νη Αζελαίνη ζηελ Κνξεζία, ηελ Ηνπιίδα θαη ηελ Καξζαία θαη
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην εμνξπζζφκελν κίλην, ε κίιηνο, πνπ ήηαλ ην θπξηφηεξν
εμαγφκελν πξντφλ ηνπ λεζηνχ, έπξεπε λα εμάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Αζήλα θαη κε
αζελατθά πινία. Γειαδή νη Αζελαίνη απφρηεζαλ ην κνλνπψιεηφ ηνπ. Ζ Πνηήζα δελ
αλαθέξεηαη, πηζαλψο επεηδή δελ δηέζεηε νξπρεία. Σα νηθνλνκηθά ηνπ λεζηνχ άιισζηε
δελ πήγαηλαλ θαη θαιά ζε απηή ηελ πεξίνδν θαη γηα απηφ νη πφιεηο ηνπ είραλ θάλεη θαη
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δάλεηα απφ ην ζπκκαρηθφ ηακείν. Πξηλ απφ ην 349 νη Αζελαίνη ηνπνζέηεζαλ ζην λεζί
θαη «λεζίαξρν», ηνλ Αδεληαία Αξηζηνθψληα, ν νπνίνο πζηεξφηεξα θαηεγνξήζεθε
ζηελ Αζήλα γηα πνιιά θαθά πνπ είρε πξνμελήζεη ζηνπο θαηνίθνπο. Σν 338
αλαθέξεηαη απνζηνιή Κείσλ ππφ ηνλ Γφξγν ζηελ Γέια ηεο ηθειίαο. Σελ ρξνληά
απηήλ γίλεηαη θαη ε Κέα αλεμάξηεηε.
ηα πξψηα ρξφληα ηεο Κιαζηθήο πεξηφδνπ θαίλεηαη φηη ην λεζί ζπλερίδεη λα
αλζεί πνιηηηζκηθά, αλ θξίλνπκε απφ ην γεγνλφο φηη εκθαλίδνληαη εθεί κεγάιεο
πξνζσπηθφηεηεο, φπσο ν πνηεηήο Βαθρπιίδεο, ν ζνθηζηήο Πξφδηθνο ή ν «κνπζηθφο»
Ππζνθιείδεο.
Πνιχ ιίγεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ην λεζί κεηά απφ ηελ
επηθξάηεζε ησλ Μαθεδφλσλ. Γλσξίδνπκε φηη ην 315 ν Αληίγνλνο ν Κχθισς
θαηέιαβε ηηο Κπθιάδεο, ην 287 ηα λεζηά ππέθπςαλ ζηνλ αηγππηηαθφ ζηφιν, ην 266 ν
γηνο ηνπ Γεκεηξίνπ ηνπ Πνιηνξθεηή θαηέζηξεςε ηνλ ζηφιν ηνπ Πηνιεκαίνπ Β΄ θαη
θαηέιαβε ηηο Κπθιάδεο. Δπί Πηνιεκαίνπ ηνπ Γ΄ νη Κπθιάδεο ππάγνληαη θαη πάιη ζηελ
αηγππηηαθή εμνπζία. Μηθξή δηαθνπή ηεο αλαθέξεηαη πξηλ απφ ην 244, φηαλ ν
Αληίγνλνο ν Γνλαηάο λίθεζε ηνλ πηνιεκατθφ ζηφιν θνληά ζηελ Κσ θαη έγηλε θχξηνο
ησλ λεζηψλ. Σν 244 φκσο ν Πηνιεκαίνο ν Γ΄ λίθεζε ηνλ Αληίγνλν ζηε λαπκαρία
θνληά ζηελ Άλδξν θαη απνθαηέζηεζε ηελ εμνπζία ηνπ ζηα λεζηά. Απφ φια απηά ηα
γεγνλφηα ζρεηηθά κε ηα νπνία νη ηζηνξηθνί αλαθέξνληαη γεληθά ζηηο Κπθιάδεο, κφλν
έλα, ή κάιινλ ηα επαθφινπζά ηνπ, επηβεβαηψλεηαη εηδηθά γηα ηελ Κέα. Σν λεζί έπεζε
ζηελ εμνπζία ηνπ πηνιεκατθνχ θξάηνπο θαη κάιηζηα κία πφιε ηνπ κεηνλνκάζηεθε ζε
Αξζηλφε, φπσο θαίλεηαη πξνο ηηκήλ ηεο αδειθήο ηνπ Πηνιεκαίνπ ηνπ Β΄. ε απηήλ
ζηέιλνληαλ απφ ηελ Αιεμάλδξεηα «επηκειεηαί». Οηθνλνκηθνί ππάιιεινη ηνπ
Αηγππηηαθνχ θξάηνπο ζηέιλνληαλ θαη ζε άιιεο πφιεηο θαη ην γεγνλφο είλαη
καξηπξεκέλν ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ Καξζαία. ε Αξζηλφε κεηνλνκάζηεθε, θαη
θξάηεζε ην φλνκα απηφ σο ην ηέινο ζρεδφλ ηνπ αηψλα ε Πνηήζα (θαη φρη ε Κνξεζία
φπσο κεξηθνί είραλ ππνζέζεη).
ηελ πεξίνδν απηή αλάγεηαη θαη ζπλζήθε κε ηελ ηφηε ηζρπξή Αηησιηθή
πκπνιηηεία πνπ αμηνπνίεζε ηελ πίζηε θαη ησλ Κείσλ φηη θαηάγνληαλ απφ ηελ
Ναχπαθην ή αθξηβέζηεξα φηη ν επψλπκνο νηθηζηήο ηνπ λεζηνχ ήηαλ Ναππάθηηνο. Σελ
επνρή απηή ε Ναχπαθηνο είλαη έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα θέληξα ηεο πκπνιηηείαο.
Πηζηεχηεθε απφ πνιινχο εξεπλεηέο, πσο κε απηήλ ηελ ζπλζήθε εηζήιζε ε Κέα ζηελ
πκπνιηηεία. Φαίλεηαη φκσο φηη πξφθεηηαη γηα ζπλζήθε ηζνπνιηηείαο ηεο Ναππάθηνπ
κε ηελ Καξζαία.
Τπφ ηελ πηνιεκατθή εμνπζία ηα λεζηά ήηαλ νξγαλσκέλα ζε νκνζπνλδηαθφ
θξάηνο πνπ ην θπβεξλνχζε πλέδξηνλ κε πξνεδξεχνληα ηνλ λεζίαξρν, δηνξηδφκελν
απφ ηελ Αηγππηηαθή απιή. Γηαηί θαη ηππηθά ν βαζηιέαο ηεο Αηγχπηνπ ήηαλ θαη
βαζηιέαο ησλ λεζηψλ. Γχξσ ζην 200 π.Υ. θαίλεηαη φηη ε Κέα πέξαζε γηα κηθξφ
δηάζηεκα ζηελ εμνπζία ησλ Μαθεδφλσλ. Απειεπζεξψζεθε απφ ηνπο Ρφδηνπο θαη
ελψζεθε κε απηνχο πνπ ηψξα βξέζεθαλ επί θεθαιήο κηαο λέαο έλσζεο ησλ Νεζησηψλ
θαη αλέιαβαλ απηνί ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζην Αηγαίν θαη ηελ θαηαδίσμε ησλ
πεηξαηψλ.
πγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηχρε ηεο Κέαο ζηα ρξφληα ηνπ
Μπζξηδαηηθνχ πνιέκνπ δελ ππάξρνπλ, αιιά ζα πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη δελ ζα
πέξαζε απηήλ ηελ θαηαηγίδα ρσξίο λα ζηγεί. Σν 67 π.Υ. ηέιεησζε ν Πεηξαηηθφο
πφιεκνο ηνπ Πνκπήηνπ θαη θαίλεηαη φηη ηφηε κφλν απαιιάρζεθε θαη ε Κέα απφ ηελ
κάζηηγα ησλ πεηξαηψλ ε νπνία θαίλεηαη λα είλαη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο γηα
ηνπο νπνίνπο έγηλε ε, πζηεξφηεξα καξηπξεκέλε, κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πφιεψλ ηεο
κφλν ζε δχν. Με ηελ έθξεμε ηνπ πνιηηηθνχ πνιέκνπ αλάκεζα ζηνλ Οθηαβηαλφ θαη
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ηνλ Πνκπήην ην 49 π.Υ. ηα λεζηά πήγαλ κε ην κέξνο ηνπ δεχηεξνπ, φηαλ φκσο ηελ
επφκελε ρξνληά ν Καίζαξ Οθηαβηαλφο λίθεζε ζηα Φάξζαια, έπεζαλ ζηελ εμνπζία
ηνπ θαη ηα λεζηά. πκπεξηθέξζεθε θηιάλζξσπα ζηνπο λεζηψηεο θαη ζψζεθε ςήθηζκα
ησλ Καξζαηέσλ πνπ ζε έλδεημε επγλσκνζχλεο ηνλ αλαθήξπμαλ επεξγέηε θαη ζσηήξα
ηεο πφιεο ηνπο. Γχξσ ζε απηά ηα ρξφληα ε Κνξεζία πνπ είρε κείλεη κηθξφο νηθηζκφο
ελψζεθε κε ηελ Ηνπιίδα θαη έγηλε απιφ επίλεηφ ηεο. Καη ε Πνηήζα ελψζεθε, κε
πξαγκαηηθφ ζπλνηθηζκφ φπσο θαίλεηαη, κε ηελ Καξζαία. Μφλν ε Ηνπιίο θαη ε
Καξζαία ζεσξνχληαη πιένλ πφιεηο. Σν 42 π.Υ. ν Μάξθνο Αληψληνο δψξηζε ηελ Κέα,
θαη καδί θαη άιια λεζηά, ζηνπο Αζελαίνπο. ηαλ ν Οθηαβηαλφο Αχγνπζηνο ηνλ
λίθεζε, δελ ηνπο ηελ αθαίξεζε. Οη Αζελαίνη θπβεξλνχλ ην λεζί κε «επηκειεηάο» σο
ηα ρξφληα ηνπ επηίκηνπ εβήξνπ, ζηνλ 3ν αηψλα κ.Υ., δειαδή ζηελ πξάμε σο ηα
ρξφληα πνπ φινη νη ειεχζεξνη θάηνηθνη ηεο απηνθξαηνξίαο θεξχρηεθαλ Ρσκαίνη
πνιίηεο ην 212 κ.Υ. κε ην δηάηαγκα ηνπ Καξαθάιια.

Κοινυνία και κπάηορ
Πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη ζηα πξψηκα ρξφληα δελ ππήξρε ζεζκηθή ελφηεηα
αλάκεζα ζηηο πφιεηο ηεο Κέαο, αλ θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζα πξέπεη λα ππήξρε. ινη νη
θάηνηθνη, νη πνιίηεο ηνπ λεζηνχ ήηαλ Ίσλεο, πνιηηεχνληαλ κε παξφκνηα ζπζηήκαηα
θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο ελδηαθέξνληα ήηαλ ζηελά δεκέλα κεηαμχ ηνπο. Έηζη ζπρλά
αλαθέξνληαη σο ελφηεηα. Χο ηέηνηα ζπκκεηείραλ ζηελ Ακθηθηπσλία ηεο Γήινπ θαη ην
εζηιηηόπιονπνπ είραλ εθεί ην αλαθέξεη ν Ζξφδνηνο σο ηων Κείων. Ο Βαθρπιίδεο
αλαθέξεη ζε πνίεκά ηνπ ηνπο ζηεθάλνπο πνπ πήξαλ νη Κείνη φινη ζε αζιεηηθνχο
αγψλεο. ηα πξψηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ ηνπο ζπλαληάκε αλαθέξνληαη πάληα σο
Κείνη. Ννκίδσ πηζαλφ, φηη νη θπξίαξρνη Δξεηξηείο ζα αληηζηάζεθαλ ζηελ αλάπηπμε
εληαίνπ θξάηνπο ζην λεζί, πξάγκα πξνο ην νπνίν θπζηνινγηθά ζα έηεηλαλ νη θάηνηθνί
ηνπ, θαη απηφ γηαηί ε μέλε θπξηαξρία ζα ήηαλ αζθαιέζηεξε φηαλ είρε λα θάλεη κε
ηέζζεξηο ρσξηζηέο κηθξέο πφιεηο, παξά κε κηα ηζρπξή.
Σελ πνιηηηθή απηή δηαίξεζε ππνζηήξημαλ πζηεξφηεξα θαη νη Αζελαίνη, φπσο
είδακε, θαη κφλν ζην ηέινο ηνπ 5νπ αηψλα θαίλεηαη φηη νη αληίπαινη αθξηβψο ησλ
Αζελαίσλ κεηαμχ ησλ Κείσλ, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Δξεηξηέσλ δεκηνχξγεζαλ γηα
πξψηε θνξά ηελ νκνζπνλδία ησλ πφιεσλ ηνπ λεζηνχ, ζηελ νπνία φκσο θαίλεηαη δελ
ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ε Πνηήζα, ν νπνία ζηε ζπλέρεηα κφλε ηεο εηζήιζε ζηελ Β΄
Αζελατθή πκκαρία. Σελ ππφζεζε εληζρχεη ε αλεχξεζε επηγξαθψλ πνπ νξίδνπλ ηα
ζχλνξα ηεο Πνηήζαο θαη ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ ηχπν ησλ γξακκάησλ ζην ηέινο ηνπ
5νπ ή ηηο αξρέο ηνπ 4νπ αηψλα. Οη Αζελαίνη θαίλεηαη φηη αξρηθά αλέρηεθαλ ηελ
νκνζπνλδία φηαλ νιφθιεξν ην λεζί πξνζήιζε ζηε πκκαρία ηνπο, αιιά ηελ
δηέιπζαλ, θαη κάιηζηα βίαηα, κφιηο εθδειψζεθαλ ηα πξψηα ζεκάδηα λέαο
απνζηαζίαζο. Γηα ηα επφκελα εθαηφ ρξφληα νη πφιεηο ηνπ λεζηνχ έκεηλαλ δηαηξεκέλεο
θαη θαηφπηλ δελ ελψζεθαλ παξά κφλν ζηα πιαίζηα επξχηεξσλ πνιηηηθψλ
ζρεκαηηζκψλ.
Οη πφιεηο είραλ άπσονηερ, ζηπαηηγούρ πνπ θαίλεηαη λα ζπγθξνηνχζαλ
ζπλαξρία θαηά ην αηηηθφ πξφηππν, βοςλή θαη εκκληζία. Ζ νκφζπνλδε Κέα ηνπ ηέινπο
ηνπ 5νπ αηψλα, φπσο καζαίλνπκε απφ ζπλζήθεο ηζνπνιηηείαο πνπ ππέγξαςε κε ηελ
Ηζηηαία θαη ηελ Δξέηξηα, είρε βοςλή, πποβούλοςρ, θεζμοθύλακερ θαη αζηςνόμοςρ. Καη
θαίλεηαη λα δηαηήξεζε απηνχο ηνπο ζεζκνχο ζηα ρξφληα πνπ σο κέινο ηεο Β΄
Αζελατθήο πκκαρίαο γηλφηαλ αλεθηή απφ ηνπο Αζελαίνπο. ηελ Ηνπιίδα θαίλεηαη
φηη αληίζηνηρε κε ηνπο αζηςνόμοςρ πνπ είραλ ηελ επνπηεία ηνπ εκπνξίνπ ήηαλ ζηα
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κέζα ηνπ 4νπ αηψλα νη πποζηάηαι. Ππόβοςλοι ππάξρνπλ θαη ζηελ Αζήλα θαη
πεξηπησζηαθά ζηελ Κφξηλζν θαη ηηο βνξεηνδπηηθέο απνηθίεο ηεο, ζην Αηγαίν φκσο
είλαη ζεζκφο θπξίσο εξεηξηαθφο θαη ίζσο ζηελ Κέα λα είλαη θαηάινηπν ηεο
εξεηξηαθήο θπξηαξρίαο, αιιά πηζαλφηεξα ζεζκφο εκπλεπζκέλνο απφ εθείλνλ ηεο
Δξέηξηαο, φηαλ νη Δξεηξηείο πξνψζεζαλ ηελ δεκηνπξγία ηεο νκνζπνλδίαο. Πάλησο
ππόβοςλοι ππάξρνπλ θαη ζηελ Διιεληζηηθή Κνξεζία.
ηελ νκφζπνλδε Κέα ππήξρε επίζεο έλα πνιχπινθν ζχζηεκα θαηάηαμεο ησλ
πνιηηψλ ζε «θπιέο», «ηξηηχεο» θαη «ρψξνπο». Δίλαη πηζαλφ φηη ε νκνζπνλδία
πεξηιάκβαλε κφλν ηηο ηξεηο πφιεηο θαη φηη ε θάζε κηα πφιε πεξηιάκβαλε απφ κηα ηξηηχ
θάζε θπιήο. Οη «ρψξνη» πνπ είλαη ε θαηψηεξε ζεζκηθή δηαίξεζε ππάξρνπλ εθηφο απφ
ηελ Κέα κφλν ζηελ Δξέηξηα θαη ππνηέζεθε φηη ε παξνπζία ηεο εδψ είλαη θαηάινηπν
ηεο εξεηξηαθήο θπξηαξρίαο ησλ Αξρατθψλ ρξφλσλ. Δπεηδή φκσο, αλ ήηαλ βαζηά
ξηδσκέλνο ζεζκφο, ζα αλακέλακε λα επηβηψλεη θαη ζηα Διιεληζηηθά ρξφληα θαη απηφ
δελ γίλεηαη, θαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ζεζκφ πνπ δεκηνπξγήζεθε αθξηβψο ζηα ρξφληα
ηεο γέλλεζεο ηεο νκνζπνλδίαο. Ζ ζπλνιηθή νξγάλσζε φκσο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο
ηξηηχεο δελ είλαη εξεηξηαθή ζηελ έκπλεπζε, αθνχ γλσξίδνπκε φηη ε Δξέηξηα απηήο
ηεο επνρήο έρεη ππνδηαηξέζεηο ησλ πνιηηψλ κφλν ζε θπιέο θαη «ρψξνπο» (ή
«δήκνπο»). ηελ Διιεληζηηθή Καξζαία ν πνιίηεο θαηαηαζζφηαλ ζε θπιή θαη οικο,
ελψ ζηελ Διιεληζηηθή Ηνπιίδα απηή ε θαηάηαμε ζε ππνδηαηξέζεηο δελ θαίλεηαη λα
ήηαλ αλαγθαία, αλ θαη νη ππνδηαηξέζεηο ππήξραλ.
Πίζσ απφ ηηο πεξηπέηεηεο ηεο εμσηεξηθήο εμάξηεζεο δηαθξίλεηαη θαη ζηελ Κέα
ε ηππηθή ζχγθξνπζε ζην εζσηεξηθφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ειιεληθέ θνηλσλίεο ζηα
Κιαζηθά ρξφληα, αλάκεζα ζηνπο δεκνθξαηηθνχο πνπ πξνζέβιεπαλ ζηνπο Αζελαίνπο
θαη ππνζηεξίδνληαλ απφ απηνχο θαη ηνπο νιηγαξρηθνχο πνπ εθκεηαιιεχνληαλ ην
παηξησηηθφ αληηαζελατθφ αίζζεκα θαη ηηο αληηδξάζεηο ζηε αζελατθή θαηαπίεζε θαη
ζηεξίδνληαλ ζε άιιεο δπλάκεηο, φπσο ε πάξηε θαη πεξηπησζηαθά ε Δξέηξηα. ηα
πζηεξφηεξα ρξφληα εδψ, φπσο παληνχ ζηελ Διιάδα ε αληίζεζε απηή βαζκηαία
παξαρψξεζε ηελ ζέζε ηεο ζηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηνπο θησρνχο θαη ηνπο
πινχζηνπο, νη νπνίνη, θαζψο απνηεινχζαλ κηθξή κεηνςεθία πνπ νινέλα γηλφηαλ θαη
κηθξφηεξε, δήηεζαλ θαη βξήθαλ ζηήξημε ζε κεγάιεο μέλεο δπλάκεηο, ηνπο
Πηνιεκαίνπο, ηελ Ρφδν θαη ηειηθά ηελ Ρψκε. Ίζσο ν θπξηφηεξνο ιφγνο ηεο ηειηθήο
θαη νινθιεξσηηθήο επηθξάηεζεο ηεο Ρψκεο λα ήηαλ αθξηβψο απηφο.
Πξέπεη αθφκα λα ππνζέζνπκε φηη ν πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ ζηα Ηζηνξηθά
ρξφληα ρσξηδφηαλ ζε ειεχζεξνπο θαη δνχινπο θαη νη ειεχζεξνη δηαθξίλνληαλ ζε
πνιίηεο θαη κεηνίθνπο. Αλάινγα κε ην πνην θφκκα επηθξαηνχζε θάζε θνξά ζα πξέπεη
λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη πνιίηεο ρσξίδνληαλ ζε εθείλνπο πνπ είραλ πιήξε πνιηηηθά
δηθαηψκαηα θαη εθείλνπο πνπ είραλ πεξηνξηζκέλα. Απφ ηνπο δνχινπο θαίλεηαη φηη νη
νηθέηεο δελ ήηαλ πνιινί, γηαηί γλσξίδνπκε πσο ηα λνηθνθπξηά ήηαλ κηθξά, φπσο
θαίλεηαη απφ ηελ πιεξνθνξία φηη θάζε αγξφηεο έηξεθε ιίγα δψα θαη δελ ππήξραλ
κεγάια θνπάδηα. Απηφ ζεκαίλεη θαηάηκεζε ηεο αγξνηηθήο γεο ζε κηθξνχο θιήξνπο.
Μπνξνχκε έηζη λα ππνινγίζνπκε φηη θάζε λνηθνθπξηφ ζα δηέζεηε έλα, δχν ή θαη
θαλέλαλ νηθηαθφ δνχιν, νηθέηε. ηα Ρσκατθά ρξφληα φκσο παξνπζηάδνληαη πινχζηεο
νηθνγέλεηεο θαη ίζσο ηφηε, κε ηελ κείσζε ηνπ ειεχζεξνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζα
εκθαλίζηεθαλ θαηλφκελα γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε δνπιηθή εξγαζία. κσο θαη
απφ ηα πξψηκα ρξφληα είλαη πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηφηαλ ζρεηηθά κεγάινο φγθνο
δνπιηθήο εξγαζίαο ζηα πνιιά νξπρεία πνπ δηέζεηε ην λεζί. Ίζσο δελ είλαη ηπραίν φηη
νη πφιεηο είραλ νξπρεία θαη επνκέλσο πινχζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο ή ηδηνθηήηεο δνχισλ
πνπ εξγάδνληαλ ζε απηά, φπσο θαη ζηελ Αζήλα φπνπ ηα νξπρεία ήηαλ δεκφζηα,
ζηξάθεθαλ πξνο ηνπο παξηηάηεο θαη ηνπο Δξεηξηείο ζην ηέινο ηνπ 5 νπ αηψλα (θαη
απηφ θαίλεηαη λα ζεκαίλεη φηη ζηα πξάγκαηα είραλ έιζεη νη νιηγαξρηθνί), ελψ ε
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Πνηήζα πνπ δελ είρε ηέηνηα δελ ηηο αθνινχζεζε. Σν δεκνθξαηηθφ θφκκα θαίλεηαη πσο
εθεί ήηαλ ηζρπξφηεξν.
Μαξηπξίεο γηα ηα ήζε ησλ Κείσλ δηέζσζαλ επίζεο νη αξραίνη. Θαχκαδαλ ηελ
παξαδνζηαθή ηηκηφηεηά ηνπο θαη ην Κείορ ρξεζηκνπνηφηαλ σο πεξίπνπ ζπλψλπκν ηνπ
σπηζηόρ. Καηά ηνλ Πινχηαξρν επί εθηαθφζηα ρξφληα δελ ζεκεηψζεθε ζην λεζί νχηε
κνηρεία νχηε μεπαξζέλεκα ρσξίο γάκν. Αλαθέξεηαη φηη ζηα παηδηά δελ έδηλαλ θξαζί,
φηη νη γπλαίθεο ηεξνχζαλ κεγάιε ζσθξνζχλε θαη ππήξρε θαη επηκειεηήο ηεο
επθνζκίαο ηνπο, φηη δελ επηηξεπφηαλ ζε εηαίξεο θαη απιεηξίδεο ε παξακνλή ζηηο
πφιεηο ηνπ λεζηνχ. ια απηά βέβαηα ερνχλ πνιχ πεξίεξγα, θαη ηδηαίηεξα γηα Ίσλεο,
αιιά αο ζπκεζνχκε φηη γηα ηνπο Έιιελεο δελ ππήξρε κφλν ν εηεξφθπινο έξσηαο. Απφ
ηνλ Μέλαλδξν καξηπξείηαη φηη ππήξρε λφκνο (άγξαθνο ππνζέηνπκε, κάιινλ
ζπλήζεηα) νη Κείνη, φηαλ πεξλνχζαλ ηα εμήληα, λα απηνθηνλνχλ κε θψλεην. Απηφ
ήηαλ ην Κειον νόμιιμον. Γλσξίδνπκε βέβαηα αξθεηνχο νλνκαζηνχο Κείνπο πνπ
πέξαζαλ θαηά πνιχ απηήλ ηελ ειηθία θαη γηα θαλέλαλ δελ αλαθέξεηαη λα
απηνθηφλεζε. κσο κηα πεξίπησζε ηέηνηαο επζαλαζίαο θαίλεηαη βέβαηε ζηα ρξφληα
ηνπ Πνκπήηνπ. Απηνθηφλεζε έηζη κηα αξρφληηζζα κεγαιχηεξε απφ εμήληα ρξνλψλ,
αθνχ δήηεζε θαη πήξε ηελ άδεηα απφ ηνπο ζπκπνιίηεο ηεο.

Οι απσαίερ θέζειρ

Σηο ζέζεηο κε Πξντζηνξηθά επξήκαηα κε πην ζεκαληηθή ηελ πφιε ηεο Αγίαο
Δηξήλεο, ηηο αλαθέξακε πην πάλσ. Καηαγξάθνπκε εδψ ηψξα ηηο ζέζεηο θαη ηηο
ζρεηηθέο κε απηέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε απφ ηα σο ηα ζήκεξα δεκνζηεχκαηα,
κεξηθέο θνξέο ζπλνδεπφκελα θαη απφ ράξηεο ή ζρέδηα. Παξάιιεια έρνπκε αξρίζεη
ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζέζεσλ κε επηηφπηα επηθαλεηαθή έξεπλα, είηε απηέο αλαθέξνληαη
εδψ είηε φρη θαη παξάιιεια ηνλ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο νρπξψζεηο
ησλ πφιεσλ θαη θάπνηα άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε δεκφζηα έξγα κε ηελ βνήζεηα
αεξνθσηνγξαθηψλ.
Γηάδνρνο ηεο πφιεο ηεο Αγίαο Δηξήλεο κέζα ζηνλ ίδην κεγάιν θφιπν ηνπ
Αγίνπ Νηθνιάνπ, ζηελ αληηθξηλή πιεπξά, είλαη ε Κοπηζία ε νπνία είλαη δπλαηφ λα
θιεξνλφκεζε απφ εθείλε θαη ην φλνκά ηεο. Κνξήζηνο είλαη ν θάηνηθνο ηνπ Κνξίνπ
πνπ είλαη θξεηηθή πφιε θαη ε ζπκβνιή ησλ Κξεηηθψλ, πνιηηηζκηθή αιιά ίζσο θαη
πξαγκαηηθή, ζηελ άλζηζε ηεο πφιεο ηεο Αγίαο Δηξήλεο είλαη αλακθηζβήηεηε. Ζ ζέζε
ηεο αξραίαο πφιεο ηεο Κνξεζίαο είλαη ε ίδηα κε εθείλε ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ
Ληβάδη πνπ έρεη επίζεκα κεηνλνκαζζεί ζε Κνξεζζία, θαη ην ιηκάλη ηεο ήηαλ ζηελ
ίδηα ζέζε κε ην κνλαδηθφ ζήκεξα πξαγκαηηθφ ιηκάλη ηνπ λεζηνχ. Ζ πφιε φκσο
πεξηιάκβαλε πνιχ κεγαιχηεξε έθηαζε απφ ηνλ ζεκεξηλφ νηθηζκφ. Σα ηείρε ηεο
πεξηέβαιιαλ ηελ θνξπθή θαη ηελ λφηηα πιεπξά ηνπ πςψκαηνο κε ηζρπξέο θιίζεηο πνπ
ζρεκαηίδεη ην κηθξφ αθξσηήξην, ζηα λφηηα πφδηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ν ζεκεξηλφο
νηθηζκφο θαη ε ζάιαζζα, θαη έρεη εθηεηακέλε ζέα έμσ απφ ηνλ θφιπν ηνπ Αγίνπ
Νηθνιάνπ. Πεξηέβαιιαλ επίζεο ηελ κηθξή δεηξάδα ζηα δπηηθά ηνπ ιφθνπ θαη αθφκα
ην ςειφηεξν, ειαθξά επηθιηλέο πιάησκα πην δπηηθά πνπ είλαη ε αλαηνιηθή απφιεμε
κεγάιεο ξάρεο πνπ έξρεηαη απφ ηα δπηηθά θαη ηξηγπξίδεηαη απφ γθξεκνχο. Σέινο ζηελ
νρπξσκέλε έθηαζε πεξηιακβαλφηαλ θαη ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο λφηηα απφ
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απηφ ην πιάησκα θαη θπζηθά ε πεξηνρή αλάκεζα ζε εθείλνλ ηνλ ρψξν θαη ηνλ
ζεκεξηλφ νηθηζκφ λφηηα απφ ηελ δεηξάδα.
ηελ πξψηε ηνπο θάζε φκσο νη νρπξψζεηο πεξηέβαιιαλ πνιχ κηθξφηεξε
έθηαζε, κφλν εθείλε ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ θαη ηελ πιαγηά ηνπ ιφθνπ ζηα λφηηά
ηνπ, φπσο δείρλνπλ ηα θαηάινηπα απφ ηξεηο νγθψδεηο νξζνγψληνπο πχξγνπο ζηελ
δπηηθή πιεπξά ηεο πιαγηάο πνπ βιέπνπλ πξνο ηνλ ρψξν πνπ νδεγεί ζηελ δεηξάδα.
Ήηαλ ρηηζκέλνη κε κεγάιεο, ιίγν δνπιεκέλεο πέηξεο πνπ αθήλνπλ αλάκεζά ηνπο θελά
ηα νπνία γεκίδνληαλ κε κηθξφηεξεο. Φαίλεηαη φηη ην πάρνο ηνπ ηείρνπο πνπ ζα ηνπο
έλσλε ζα ήηαλ αξθεηά κεγαιχηεξν απφ ην αζπλήζηζηα κηθξφ πάρνο ηεο πζηεξφηεξεο
επξχηεξεο νρχξσζεο, ην νπνίν είλαη κφιηο 1,70 κέηξα πεξίπνπ. Ζ δηαδξνκή ηεο
πζηεξφηεξεο απηήο νρχξσζεο παξαθνινπζείηαη λα αλεβαίλεη, κε δχν ζθέιε ζε
αλνηρηή γσλία κεηαμχ ηνπο, ζηελ πιεπξά ηνπ ιφθνπ. Μφιηο πξνζπεξάζεη ηελ
πδξνθξηηηθή ζρεκαηίδεη κεγάινλ νξζνγψλην πχξγν, ζηξέθεη κεηά πξνο ηα αλαηνιηθά
θαη έρεη αθφκε ηξεηο νξζνγψληνπο πχξγνπο πάλσ ζηνλ ιφθν, θαηεβαίλεη ζηελ ίδηα
γξακκή ηελ πιαγηά, δεχεη ηελ δεηξάδα θαη έρεη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο έλαλ
αθφκε νξζνγψλην πχξγν πνπ πξνβάιιεηαη πξνο ηα λφηηα. Κνληά ηνπ ππήξρε πηζαλψο
πχιε. Ζ δηαδξνκή ηνπ ζηε ζπλέρεηα παξαθνινπζείηαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε,
αλεβαίλεη ηελ πιαγηά θαη θηάλεη ζηνπο γθξεκνχο πνπ νξίδνπλ ην αλαηνιηθφ πιάησκα,
αιιάδεη ειαθξά θαηεχζπλζε θαη ζπλερίδεηαη ζηελ άθξε ηνπ γθξεκνχ πεξηβάιινληαο
ην πιάησκα απφ ηελ καθξηά λφηηα πιεπξά ηνπ θαη θαηφπηλ απφ ηελ ζηελή, θαη
νιηγφηεξν νρπξή κε θπζηθφ ηξφπν, αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ. Έρεη ηξεηο εκηθπθιηθνχο
πχξγνπο ζηελ λφηηα πιεπξά θαη έλαλ πνιχ κεγάιν ζηελ αλαηνιηθή, ν νπνίνο θαίλεηαη
λα δηαγξάθεη πεξηθέξεηα κεγαιχηεξε απφ εκηθχθιην. ηε βφξεηα πιεπξά δελ ππάξρεη
ηείρνο πάλσ απφ ηνλ γθξεκφ, ν νπνίνο εδψ παξέρεη επαξθή αζθάιεηα. Απφ ην κέζν
πεξίπνπ ηεο πιεπξάο, θάησ απφ ηνλ γθξεκφ εληνπίδεηαη ην ηείρνο λα θαηεβαίλεη ηελ
πιαγηά πξνο ηα βφξεηα, φπσο θαίλεηαη κεηά έζηξεθε πξνο ηα δπηηθά πάλσ απφ ην
πνηάκη θαη έθηαλε ζηε ζάιαζζα πεξίπνπ ζην ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ε αλαηνιηθή
πιεπξά ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ. Απφ ην κέξνο απηφ έρνπλ παξαηεξεζεί κφλν κηθξά
ηκήκαηα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία κάιηζηα δελ είλαη βέβαην φηη αλήθνπλ ζην
ηείρνο θαη φρη ζε αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο. Σν λεφηεξν ηνχην ηείρνο είλαη ρηηζκέλν κε
κηθξφηεξεο πέηξεο, εθηφο απφ νξηζκέλα ζεκεία ηνπ πνπ είραλ αλάγθε γηα
πεξηζζφηεξε θξνληίδα, φπσο ν πχξγνο ζηε δεηξάδα ή ην αλαηνιηθφ κέξνο θαη ν
κεγάινο θπθιηθφο πχξγνο. Έρεη, φπσο είπακε, κηθξφ πιάηνο θαη θαίλεηαη λα ρηίζηεθε
γηα λα πξνζηαηεχεη ηνπο θαηνίθνπο θπξίσο απφ πεηξαηηθέο επηδξνκέο, αιιά φρη θαη
γηα λα κπνξεί λα αληηζηαζεί ζε θαλνληθή πνιηνξθία. Φαίλεηαη πσο ρηίζηεθε κεηά απφ
ηελ βίαηε επαλαθνξά ηεο Κέαο ζηελ Β΄ Αζελατθή πκκαρία, φηαλ κε ςήθηζκα ηνπ
Γήκνπ ησλ Αζελαίσλ επηηξάπεθε ζηηο παξαζαιάζζηεο πφιεηο ηνπ λεζηνχ λα
επηζθεπάζνπλ ηηο νρπξψζεηο ηνπο.
Ο Welter ζεκείσζε φηη ηα ίρλε καξηπξνχλ ππθλή θαηνίθεζε ηνπ αλαηνιηθνχ
πιαηψκαηνο σο ηα Διιεληζηηθά ρξφληα. Ο ίδηνο εξεχλεζε θαη ηα θαηάινηπα πνιχ
ελδηαθέξνληνο κηθξνχ Αξρατθνχ λανχ πνπ βξίζθνληαη ζην δπηηθφ άθξν ηνπ
πιαηψκαηνο. Έρεη δηαζηάζεηο 14,56 Υ 7,52 κέηξα θαη βξίζθεηαη ζε αλάιεκκα ηνπ
νπνίνπ νη ηνίρνη απέρνπλ απφ ηνπο ηνίρνπο ηνπ λανχ 3,20 κέηξα ζηα βφξεηα θαη ζηα
αλαηνιηθά. Δίρε πξφλαν θαη ζεθφ κε δχν θίνλεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζηνλ θεληξηθφ
άμνλα. Ο θάζε θίνλαο απέρεη απφ ηελ αληίζηνηρε ζηελή πιεπξά 1,65 κέηξα. Φαίλεηαη
φηη είρε «εζράξα» αλάκεζα ζηνπο δχν θίνλεο θαη νξνθή επίπεδε. Απφ ειιηπή
επηγξαθή πνπ βξέζεθε ζπκπεξαίλεηαη φηη κάιινλ αλήθε ζε ζειπθή ζεφηεηα.
Σα παιαηφηεξα απφ ηα φζηξαθα πνπ έρνπλ βξεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο πφιεο
είλαη Γεσκεηξηθά. Ο Welter ππέζεηε φηη ε παιαηφηεξε λεθξφπνιε βξηζθφηαλ ζηελ
πιαγηά ηνπ αλαηνιηθνχ πιαηψκαηνο θαη φηαλ ε πφιε επεθηάζεθε πξνο ηα εθεί,
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καδεχηεθαλ ηα θηεξίζκαηα θαη ηα επηηχκβηα θαη ζάθηεθαλ ζε ζέζε έμσ απφ ηα λέα
ηείρε. Έηζη εξκήλεπζε θαη άιια επξήκαηα θαη θπξίσο ην εχξεκα κεγάινπ θνχξνπ ν
νπνίνο βξέζεθε ζακκέλνο φξζηνο, αλ θαη έιεηπαλ ηα πφδηα ηνπ θαη κεξηθά άιια
θνκκάηηα. Ζ λεφηεξε λεθξφπνιε, φπσο έδεημαλ ηάθνη, απισλφηαλ σο ην κηθξφ
αθξσηήξην ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη βνξεηφηεξα σο ην Γηαιηζθάξη. Σέινο πξέπεη λα
ππελζπκίζνπκε ηα Πξντζηνξηθά επξήκαηα, θαη αλάκεζά ηνπο λα αλαθέξνπκε θαη έλα
Κπθιαδηθφ καξκάξηλν εηδψιην, θνληά ζηελ πφιε ησλ Ηζηνξηθψλ ρξφλσλ θαζψο θαη
ηα επξήκαηα απηψλ ησλ ρξφλσλ ζηε ζέζε ηεο Πξντζηνξηθήο πφιεο ηεο Αγίαο
Δηξήλεο.
Ο κφλνο αζθαιηφδξνκνο ηνπ λεζηνχ νδεγεί απφ ην Ληβάδη ζηελ ζεκεξηλή
πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ, ηελ Υψξα πνπ κεηνλνκάζηεθε πξψηα ζε Κέα θαη πξφζθαηα
ζε Ιοςλίδα, παίξλνληαο ην αξραίν φλνκα ηεο πφιεο ζηελ ίδηα ζέζε. Ζ πφιε
θαηαιάκβαλε ηνλ ιφθν πνπ ζήκεξα ιέγεηαη Κάζηξν, επεηδή ήηαλ πξαγκαηηθά ην
Μεζαησληθφ θάζηξν. Πξφθεηηαη γηα έλαλ βξάρηλν θψλν πνπ πξνβάιιεηαη πξνο ηα
βφξεηα απφ ην Βνπλφ ησλ Μχισλ θαη ζπλδέεηαη πξνο ηα βφξεηα κε απηφ κε
ρακειφηεξν απρέλα. Απφ ηελ θνξπθή ηνπ θαίλεηαη ην ιηκάλη θαη ε ζάιαζζα ζηα
βφξεηα, βνξεηνδπηηθά θαη δπηηθά, πάλσ απφ ηνλ Ρνχθνπλα. Οιφγπξα, εθηφο απφ κηθξφ
ηκήκα ζηα λφηηα φπνπ βξίζθεηαη ν απρέλαο, είρε απφηνκεο ξεκαηηέο.
Σν ηείρνο ηεο αξραίαο πφιεο πεξηέηξερε ηνλ ιφθν θάπνπ ζην κέζν ηνπ χςνπο
ηνπ θαη έηζη πεξηέθιεηε θαη έθηαζε ζηελ νπνία ζήκεξα δελ ππάξρνπλ θηίζκαηα. Δίλαη
ρηηζκέλν κε κεγάιεο πιαθσηέο πέηξεο πνπ θηάλνπλ σο ηα 2 κέηξα ζε κάθξνο θαη ηνπο
60 πφληνπο ζε χςνο. ε άιια ζεκεία παξαηεξείηαη θαη ην ζπλεζηζκέλν ζην λεζί
ρηίζηκν κε κηθξφηεξεο πιαθσηέο πέηξεο. Απφ ηελ δπηηθή πιεπξά έρεη παξαηεξεζεί
κφλν ην βνξεηφηεξν κηζφ πνπ εθάπηεηαη ζηα βφξεηα ζε κεγάιν βξάρν. Γηαγξάθεη δχν
επζχγξακκα ηκήκαηα ζε αλνηρηή γσλία κεηαμχ ηνπο γηα λα παξαθνινπζήζεη ηελ
θακπχιε ηεο ηζνυςνχο θαη ζην λνηηφηεξν ηκήκα ηνπ ζρεκαηίδεη κηθξή νξζνγψληα
πξνβνιή. Ζ βφξεηα πιεπξά παξαθνινπζεί ηελ θακπχιε ηεο ηζνυςνχο μεθηλψληαο απφ
ηνλ πην πάλσ κεγάιν βξάρν θαη είλαη ρηηζκέλν κε δπν ηνίρνπο κεηαμχ ηνπο
παξάιιεινπο πνπ απέρνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν 2 κέηξα. Καηά ηνλ Welter θαίλεηαη
πηζαλφ φηη ν έλαο ζα ήηαλ αλαιεκκαηηθφο. ηα βνξεηναλαηνιηθά ζρεκαηίδεη κε
νξζνγψληεο θάκςεηο έλα αξθεηά πξνβαιιφκελν επζχγξακκν κέησπν, απφ ην
λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ νπνίνπ ε δηαδξνκή ηνπ ππνρσξνχζε πάιη κε νξζνγψληα
θάκςε πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ. Γίπια ζε απηφ ην ηκήκα έξρεηαη αλεβαίλνληαο
ηελ πιαγηά ιαμεπηή θιίκαθα θαη θαίλεηαη φηη εθεί βξηζθφηαλ κία απφ ηηο πχιεο. Μηα
ππιίδα ππήξρε ίζσο θαη ζην βφξεην ηκήκα. Μεηά ηελ θιίκαθα ε δηαδξνκή ηνπ ηείρνπο
ζπλερίδεηαη πάιη πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά κε επζχγξακκν ηκήκα θαη κεηά ζηξέθεη
πξνο ηα λφηηα ζε κεγάιν κήθνο, ιίγν θαηεβαίλνληαο ηελ πιαγηά ινμά. ηε
λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ην ηείρνο έξρεηαη αξρηθά πξνο ηα δπηηθά θαη, αθνχ θεξδίζεη
πάιη ην χςνο πνπ είρε ράζεη, ζπλερίδεηαη πξνο λνηηνδπηηθά κε επζχγξακκα ηκήκαηα
ζρεκαηίδνληαο ζεηξά απφ αγθψλεο θαη γσληψδεηο πξνβνιέο. Σν λφηην ηκήκα ηνπ
θαίλεηαη φηη ζα έθνβε εγθάξζηα ηνλ απρέλα πνπ ελψλεη ην θάζηξν κε ην Βνπλφ ησλ
Μχισλ, θαη ε θχξηα είζνδνο ζηελ πφιε πηζαλψο ζα ήηαλ απφ ηνλ απρέλα. Ζ θνξπθή
ηνπ ιφθνπ ηελ νπνία πζηεξφηεξα θαηέιαβε ην θξαγθηθφ θάζηξν ήηαλ ζηα αξραία
ρξφληα μερσξηζηά νρπξσκέλε θαη απνηεινχζε ηελ αθξφπνιε. ε δπν ζεκεία
παξαηεξήζεθαλ ηκήκαηα ηεο αξραίαο νρχξσζεο. Ζ είζνδνο θαίλεηαη πσο βξηζθφηαλ
ζηα λφηηα, φπνπ ζήκεξα είλαη θαη ε είζνδνο ηνπ θάζηξνπ.
Σελ άπνςε απηή είρε δηαηππψζεη παιηφηεξα ν Μειηαξάθεο ζπλδπάδνληάο ηελ
κε ηελ παξαδνρή φηη ε νρχξσζε ζα θάιππηε θαη ηνλ ρψξν βνξεηφηεξα απφ ην
ζεκεξηλφ Γεκαξρείν θαη αλέθεξε ηελ παξνπζία ηεηρψλ ζηε ζέζε ησλ θειηψλ ηεο
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Μνλήο ηνπ Πξνδξφκνπ πνπ θαηείρε απηή ηελ ζέζε. Ο Φχιιαο ζεκείσζε φηη ε κνλή
βξηζθφηαλ «έλζα ζήκεξνλ ην δεκνηηθφλ ζρνιείνλ ησλ αξξέλσλ θαη ηα μχιηλα
παξαπήγκαηα ησλ θξενπσιείσλ» θαη φηη ην 1837 ν λαφο δσξήζεθε ζηνλ Γήκν θαη
ζηα εξείπηά ηνπ ρηίζηεθε ην δεκνηηθφ ζρνιείν, ελψ εθεί πνπ ήηαλ ηα θειηά «επί ηνπ
αξραίνπ ηείρνπο» δεκηνπξγήζεθαλ ηα μχιηλα παξαπήγκαηα. Οη εθδφηεο ηνπ Φχιια
ζεκεηψλνπλ φηη εθεί πνπ ήηαλ ην ζρνιείν θαη ηα παξαπήγκαηα νηθνδνκήζεθε ην
δεκαξρείν. Πηζηεχσ φηη ε θαηεχζπλζε ηνπ ηείρνπο ζηα λνηηναλαηνιηθά δείρλεη πσο
απηφ ζα έηεκλε ηνλ απρέλα θάπσο ςειφηεξα θαη βνξεηφηεξα απφ ηελ ζέζε ηεο
Πηάηζαο, ηεο κηθξήο πιαηείαο ζηελ νπνία νδεγεί ακέζσο ε ζεκεξηλή είζνδνο ζηνλ
νηθηζκφ. Ο ρψξνο ηνπ δεκαξρείνπ δελ πξνζθεξφηαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηείρνπο θαη
γηα ιφγνπο ακπληηθνχο, αθνχ ην έδαθνο έμσ απφ απηφ ζα ήηαλ ςειφηεξν απφ ην
έδαθνο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο. Σα θαηάινηπα πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί εθεί ζα
πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ θάπνην εμσηεξηθφ νρχξσκα ή άιινπ είδνπο εγθαηάζηαζε.
Πην πηζαλφ κνπ θαίλεηαη φηη ε θχξηα πχιε δελ ζα βξηζθφηαλ ζην ςειφηεξν ζεκείν
ηνπ απρέλα, ην νπνίν ήηαλ θαη ην δπζθνιφηεξα πξνζηαηεπφκελν. Φαίλεηαη
πηζαλφηεξν φηη ν δξφκνο πνπ εξρφηαλ απφ ηνλ πξφβνιν απφ θάπνην ζεκείν ζα
παξαθνινπζνχζε δηαδξνκή ζηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ απρέλα
εγθαηαιείπνληαο ηελ πδξνθξηηηθή θαη ε θχξηα είζνδνο ζα βξηζθφηαλ ζηελ πεξηνρή,
φπνπ ζεκεηψλνληαη ηα ηειεπηαία πξνο ηνλ λφην ηκήκαηα ηνπ αλαηνιηθνχ ηείρνπο.
Δθεί ν θπζηθφο βξάρνο είλαη θνκκέλνο θαηαθφξπθα θαη ζηελ φςε ηνπ ππάξρνπλ
κεγάια αβαζή ιαμεχκαηα, φπσο θαίλεηαη θφγρεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε αλαζεκάησλ.
Μάιινλ ινηπφλ ζα βξηζθφηαλ εθεί θάπνην ηεξφ ίζσο ζρεηηδφκελν θαη κε ηελ θχξηα
είζνδν ζηελ πφιε.
Σν ηείρνο ηεο πφιεο δελ είρε πχξγνπο θαη ιεηηνπξγνχζε επίζεο θαη σο
αλάιεκκα φπσο θαη άιινη ηνίρνη πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ
νρπξσκέλνπ ρψξνπ. Οη γσληψδεηο αγθψλεο πνπ εκθαλίδεη ε δηαδξνκή ηνπ θαίλεηαη
φηη αληηθαζηζηνχζαλ ηνπο πχξγνπο, αιιά νη δπν κεγάιεο πξνβνιέο ζηα
βνξεηναλαηνιηθά θαη ηα αλαηνιηθά δεκηνπξγήζεθαλ φπσο θαίλεηαη, πεξηζζφηεξν γηα
λα θεξδεζεί επίπεδνο ρψξνο ζην εζσηεξηθφ γηα κεγάιεο δεκφζηεο εγθαηαζηάζεηο. Ζ
απνπζία πχξγσλ θαη ε ηνηρνδνκία δελ ζπληζηνχλ ρξνλνινγηθά ηεθκήξηα. Δπηγξαθή
αλαθέξεη επίδοζιν, δειαδή έθηαθηε εηζθνξά ειρ ηην οικοδομίαν ηος ηεισοςρ, αιιά,
εθηφο πνπ δελ γλσξίδνπκε ζε πνην ηείρνο αλαθέξεηαη θαη αλ πξφθεηηαη πξαγκαηηθά
γηα νηθνδφκεζε ή αλνηθνδφκεζε, ε ίδηα κπνξεί λα ρξνλνινγεζεί ζε πνιχ επξέα
πιαίζηα, αλάκεζα ζην 338 θαη ην 200 π.Υ. ηε βφξεηα πιεπξά ηεο αξραίαο πφιεο,
δίπια ζην εθθιεζάθη ηεο Αγίαο νθίαο ν βξάρνο είλαη ιαμεπκέλνο θαηαθφξπθα θαη
έρεη ηξεηο νξζνγψληεο ιαμεχζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε, φπσο θαίλεηαη, αλαζεκαηηθψλ
αλαγιχθσλ. Δκπξφο απφ ηνλ βξάρηλν ηνχηνλ ηνίρν θαη αλάκεζα απφ ην εθθιεζάθη
θαη ηα εξείπηα ελφο άιινπ, ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, δηακνξθψλεηαη άλδεξν δηαζηάζεσλ
πεξίπνπ 20 Υ 40 κέηξσλ κε θαινχο αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο. Δδψ απφ δηάθνξεο
ελδείμεηο ηνπνζεηνχλ ηνλ λαφ ηνπ Πχζηνπ Απφιισλα, ηνπ νπνίνπ ε ιαηξεία ήηαλ ε
θχξηα ηεο πφιεο, θαη ίζσο θαη ηελ αγνξά. Απφ ηνλ λαφ θαίλεηαη λα πξνέξρνληαη
ζξαχζκαηα δσξηθψλ θηφλσλ κε 16 ξαβδψζεηο απφ κάξκαξν ηεο Πάξνπ πνπ
βξίζθνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία. ηνλ βξάρν εκπξφο απφ ηελ είζνδν ηνπ θάζηξνπ έρεη
παξαηεξεζεί κεγάιν νξζνγψλην ιάμεπκα γηα ζεκέιην αξραίνπ θηεξίνπ. Καηάινηπα
απφ κεγάιε ηεηξάγσλε αξραία νηθνδνκή έρνπλ παιαηφηεξα αλαθεξζεί θαη ζηελ
αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πφιεο, θαζψο θαη ιαμεπκέλνη ζηνλ βξάρν «ζάιακνη» πνπ
κάιινλ πξέπεη λα ήηαλ δεμακελέο. Έμσ απφ ην ηείρνο ζηα δπηηθά έρνπλ παξαηεξεζεί
κηθξνί ιαμεπηνί ζαιακνεηδείο ηάθνη, κάιινλ ηεο Όζηεξεο Αξραηφηεηαο.
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Απφ ηελ Υψξα μεθηλάεη έλαο ρσκαηφδξνκνο πνπ ζε κηθξή απφζηαζε
δηράδεηαη θαη ην δεμί παξαθιάδη ηνπ νδεγεί ζηηο Πνίζεο πεξλψληαο απφ ηελ Αγία
Μαξίλα θαη ην αξηζηεξφ ζηελ Κάησ Μεξηά πεξλψληαο απφ ηα Διιεληθά. Ζ Αγία
Μαξίλα είλαη κηθξφ εγθαηαιεηκκέλν ηψξα κνλαζηήξη γλσζηφ απφ ην επηβιεηηθφ
εξείπην αξραίνπ πχξγνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ απιή ηνπ θαη πξηλ απφ 160 ρξφληα ην
απεηθφληζε ν Bronstedt αθέξαην, φπσο ζσδφηαλ σο ηφηε. Δίρε ηέζζεξηο νξφθνπο θαη
ζηεθφηαλ απφ πξνέρνπζεο επάιμεηο. Ζ είζνδνο ήηαλ ρακειή ζχξα ζηε βφξεηα
πιεπξά, δπν κέηξα ςειφηεξα απφ ην έδαθνο. εζσηεξηθφο ηνίρνο ηνλ ρψξηδε ζηα δπν
ζε φιν ηνπ ην χςνο. Σν βφξεην ηκήκα πεξηιάκβαλε θαη θιηκαθνζηάζην. Ο ηξίηνο
φξνθνο ζηε βφξεηα πιεπξά θαη ν ηέηαξηνο ζηε λφηηα ρσξίδνληαλ κε ιεπηνχο
εγθάξζηνπο ηνίρνπο ζε δπν δσκάηηα ν θαζέλαο. ην ηζφγεην ππήξρε θξήλε. Δίρε
παξάζπξα κε καξκάξηλν πεξίζπξν, απφ δχν ζε θάζε φξνθν εθηφο απφ ην ηζφγεην.
ηνλ δεχηεξν φξνθν ζηελ λφηηα πιεπξά, ζηνλ ηξίην ζηε δπηηθή θαη ζηνλ ηέηαξην πάιη
ζηελ λφηηα. ηε βφξεηα πιεπξά ππήξραλ κφλν ζηελά αλνίγκαηα γηα θσηηζκφ. Οη
επάιμεηο ήηαλ αξρηθά απφ ηέζζεξηο ζε θάζε πιεπξά. Πίζσ ηνπο ππήξραλ γαιαξίεο
ζαλ κπαιθφληα θαη παξφκνηα θαηαζθεπή θαίλεηαη φηη ππήξρε θαη ζηνλ ηέηαξην φξνθν
πάλσ απφ ηελ είζνδν. Φαίλεηαη φηη ιεηηνπξγνχζαλ γηα ηελ άκπλα φπσο νη
θαηαρχζηξεο. Πξνθαλψο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νθείινληαλ ζε
κεηαγελέζηεξεο κεηαζθεπέο.
ε κηθξή απφζηαζε ζηα βφξεηα απφ ηελ Αγία Μαξίλα, ζε ρακειή
πδξνθξηηηθή, ζηελ ζέζε Παλάρξα ππάξρνπλ ηα εξείπηα παξφκνηνπ πχξγνπ,
ηεηξάγσλνπ ζηελ θάηνςε, κε πιεπξά 12,30 κέηξσλ, είζνδν ζηα λφηηα θαη κηθξά
αλνίγκαηα θσηηζκνχ ζηα βφξεηα. Δκπξφο απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ
δηακνξθψλεηαη επξχρσξε απιή πνπ επεθηείλεηαη ζηελφηεξε θαη ζε ηκήκα ηεο λφηηαο
πιεπξάο πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ είζνδν. Ηζρπξφο ηνίρνο ζρεκαηίδεη ην άλδεξν πάλσ
ζην νπνίν ζηέθεη.
Απφ ηνλ Majer πιεξνθνξνχκεζα φηη ν φγθνο πνπ ζρεκαηίδεη ηελ βφξεηα
πιεπξά ηνπ φξκνπ ησλ Πνηζψλ, απφιεμε πξνο ηα δπηηθά ηεο κεγαιχηεξεο ξάρεο πνπ
έξρεηαη πξνο ηα εδψ, αιιά κε ρσξηζηή θνξπθή, κε απφηνκεο θιίζεηο πξνο ηα βφξεηα,
πξνο ηνλ κηθξφ φξκν Πεγαληά θαη ηελ αληίζηνηρε κηθξή θνηιάδα, θαη θάπσο
καιαθφηεξεο πξνο ηα λφηηα, ιέγεηαη Κάζηξν, επεηδή ζηελ θνξπθή ηνπ ππάξρνπλ ηα
εξείπηα κεζαησληθνχ νρπξψκαηνο. Έρεη κηα κηθξφηεξε θνξπθή ζην δπηηθφ άθξν ηνπ,
φπνπ ζηέθεη εθθιεζάθη. Σν πιάησκα πάλσ ζηνλ ιφθν θαη ζηηο δπν θνξπθέο
θαηειάκβαλε ε αξραία πφιε Πνηήζα. Σα ηείρε θαίλεηαη φηη έπηαλαλ ηνλ ρψξν ηνπ
θάζηξνπ θαη πξνρσξνχζαλ ζηα βφξεηα ζην θξχδη ηνπ πςψκαηνο, ελψ ζηα λφηηα
θαηέβαηλαλ σο ηα κηζά ηεο πιαγηάο. ηε λφηηα πιεπξά δηαθξίζεθε κε βεβαηφηεηα
αξθεηά καθξφ ηκήκα ηνπ ηείρνπο, καδί κε ηνλ κφλν πχξγν πνπ επηζεκάλζεθε θαη
είλαη νξζνγψληνο. ηε βφξεηα πιεπξά παξαηεξήζεθαλ ηκήκαηα κφλν ηνπ ηείρνπο.
Γπν απφ απηά βαίλνπλ παξάιιεια θαη ίζσο εδψ αλάκεζά ηνπο ήηαλ κηα πχιε.
Μπνξεί φκσο θαη κεξηθά ή φια ηα ελ ιφγσ ηκήκαηα ηεο βφξεηαο πιεπξάο λα είλαη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππνιείκκαηα αλαιεκκαηηθψλ ηνίρσλ. Σν λφηην ηείρνο έρεη
πάρνο κφιηο 1,20 κε 1,40 κέηξα θαη είλαη ρηηζκέλν κε κηθξέο νξζνγψληεο πέηξεο θαη
πιάθεο. Μεγαιχηεξεο πέηξεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην βφξεην, αιιά θαη εθείλνπ ην
πάρνο είλαη θαηά κέζνλ φξν 1,40 κέηξα. Φαίλεηαη φηη θαηαζθεπάζηεθε ή
επηζθεπάζηεθε ξηδηθά ζηελ ίδηα επνρή θαη θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε ην
επξχηεξν ηείρνο ηεο Κνξεζίαο. Ο κηθξφο φξκνο Πεγαληά θαίλεηαη πσο ήηαλ ην ιηκάλη
ηεο πφιεο ηεο νπνίαο πάλησο ν ραξαθηήξαο πξέπεη λα ήηαλ θπξίσο αγξνηηθφο. ηελ
αθηή ηνπ φξκνπ ππάξρεη ιάμεπκα ζηνλ βξάρν πνπ ζεσξήζεθε θαηάινηπν λεσζνίθνπ.
Λέγεηαη Σαξζαλάο. ηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο ιεθάλεο ησλ Πνηζψλ βξίζθνληαλ φπσο
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ιέγεηαη ηα λεθξνηαθεία. Δθεί έρνπλ παξαηεξεζεί θαη καξκάξηλνη ζπφλδπινη απφ
αξξάβδσηνπο θίνλεο πνπ λνκίδσ πσο πξέπεη λα δειψλνπλ ηελ παξνπζία
Παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο. Απφ ηελ ζέζε Άγηνο Ηζίδσξνο ζε κηθξή απφζηαζε
ζηνλ δξφκν γηα ηελ Αγία Μαξίλα αλαθέξνληαη επηηχκβηεο επηγξαθέο, αξρηηεθηνληθά
θαηάινηπα θαη αλαζεκαηηθή επηγξαθή ζηνλ Απφιισλα Μειάλζην. Δπηηχκβηεο
επηγξαθέο βξέζεθαλ θαη ζην λφηην άθξν ηνπ θφιπνπ. Απφ ηελ ζέζε Φξέα , φπνπ
ππάξρεη θαη θξήλε κε γιπθφ λεξφ, θαίλεηαη φηη πξνέξρεηαη επηγξαθή πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηνλ Πχζην Απφιισλα, αλ θαη ππάξρεη ε άπνςε φηη απηνχ ε ιαηξεία είρε ην θέληξν
ηεο κέζα ζηελ πφιε. Ο ηξάβσλ αλαθέξεη ζηελ πεξηνρή ηεο πφιεο ηεξά ηνπ
Απφιισλα κηλζέα θαη ηεο Αζελάο Νεδνπζίαο πνπ ιεγφηαλ φηη ην ίδξπζε ν Νέζησξ
επηζηξέθνληαο απφ ηελ Σξνία.
Δπεηδή ηηο αξθεηέο θνξέο πνπ είρα επηζθεθζεί ηηο Πνίζεο έβιεπα ζηα
αξηζηεξά κνπ, δειαδή ζηα λφηηα, νρπξψζεηο πνπ κάιηζηα ζψδνληαλ ζε κεγάιν χςνο
δηεξεχλεζα κε απηνςία ην πξφβιεκα, αθνχ ν Majer ηνπνζεηεί ηα θαηάινηπα ησλ
νρπξψζεσλ ηεο Πνηήζαο ζηα βφξεηα θαη φρη ζηα λφηηα ηεο ιεθάλεο. Πξψηα
επηζήκαλα πσο ν ράξηεο πνπ θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνίεζε ν Majer πξέπεη κα είλαη
εθείλνο πνπ είρε εθπνλήζεη ν Μειηαξάθεο θαη ζπλνδεχεη θαη ην θείκελν ζηελ έθδνζε
ηνπ έξγνπ ηνπ Φχιια. ε απηφλ Πεγαληά νλνκάδεηαη ν κηθξφο φξκνο πνπ αλνίγεηαη
πξνο ηα λνηηνδπηηθά κέζα ζηνλ επξχηεξν φξκν ησλ Πνηζψλ θνληά ζρεηηθά ζην βφξεην
άθξν ηνπ ζηνκίνπ. Σνχην ζπκβαίλεη πξάγκαηη, εθείλν φκσο πνπ δελ ζπκβαίλεη είλαη
φηη ζε απηφλ απεηθνλίδεηαη λα εθβάιιεη ην θχξην ξέκα ηεο πεξηνρήο, ην νπνίν ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα εθβάιιεη ζηνλ κπρφ ηνπ θπξίσο φξκνπ ησλ Πνηζψλ εξρφκελν απφ
πνιχ καθξηά, απφ ην θέληξν ηνπ λεζηνχ. ε απηφ ελ πνιινίο νθείιεηαη ην γεγνλφο φηη
ε ιεθάλε ησλ Πνηζψλ ζεσξείηαη, θαη είλαη, ε πιένλ εχθνξε ρψξα ηνπ λεζηνχ (ίζσο
καδί κε ηελ πεξηνρή ηεο Κνξεζίαο πνπ δηαξξέεηαη απφ ηνλ Έιημν, ηνλ Μπινπφηακν).
ην ζρέδην πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην θείκελν ηνπ Majer ε ιαλζαζκέλε απηή
ηνπνζέηεζε ηνπ ξέκαηνο νδήγεζε λα νλνκαζηεί Πεγαληά ν φξκνο ησλ Πνηζψλ θαη
Πνίζεο ν λνηηφηεξνο απφ απηφλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ιφθνο κε ηηο αξραίεο
νρπξψζεηο βξέζεθε ζηα βφξεηα ησλ Πνηζψλ, πξάγκα πνπ αθνινχζεζε θαη ε ζρεηηθή
έθζεζε ζηελ νπνία αλάκεζα ζηα άιια ζεκεηψλεηαη φηη ε ζέζε πνπ νλνκαδφηαλ
Σαξζαλάο βξίζθεηαη ζε άιινλ φξκν, ηελ Πεγαληά. Καηά ηα ινηπά, φζνλ αθνξά ζην
ζρήκα ηνπ πςψκαηνο θαη ηηο ελδείμεηο γηα ηηο νρπξψζεηο, ην ζρέδην ηνπ Majer
αληαπνθξίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Αο έξζνπκε ινηπφλ ζηηο επηηφπηεο παξαηεξήζεηο: ηνλ βξάρν πνπ ζρεκαηίδεη
ην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ πςψκαηνο, ζηα αλαηνιηθά, θαίλεηαη πσο ππήξρε θπθιηθφο
πχξγνο ηνπ νπνίνπ ε ζεκειίσζε είλαη ελ κέξεη ρηηζηή θαη ελ κέξεη ιαμεπκέλε ζηνλ
θπζηθφ βξάρν. Απφ ηνλ πχξγν θηλνχζε εγθάξζην ηκήκα επζχγξακκνπ ηείρνπο κε
θαηεχζπλζε πξνο λνηηνδπηηθά. Σν κηθξφ απηφ ηκήκα, κήθνπο κφιηο 1,5 κέηξσλ
«αμηνπνηεί» ηνλ θπζηθφ βξάρν παξεκβάιινληαο πιαθεξέο πέηξεο. Ζ θξεπίδα ηνπ
θαίλεηαη πσο πξνβαιιφηαλ ειαθξά πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά, ζηελ εμσηεξηθή δειαδή
φςε. Ζ ζπλέρεηα ηνπ ηκήκαηνο απηνχ επαλεπξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε λα
θαηεβαίλεη ηελ πιαγηά, ζπλερίδεηαη κε ιίγν δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε πνπ ηείλεη λα
πεξηβάιεη ηνλ πξνζηαηεπφκελν ρψξν θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ίρλε δείρλνπλ φηη
ζπλερηδφηαλ πάιη κε δχν επζχγξακκα ηκήκαηα πξνο δπηηθά-βνξεηνδπηηθά θαη
βνξεηνδπηηθά, αξρηθά παξαθνινπζψληαο ηελ πιαγηά θαη ζηε ζπλέρεηα αλεξρφκελν,
θαη θαηεπζπλφηαλ πξνο ηελ εθθιεζία ηεο Θενηφθνπ πνπ θαηέρεη ηελ κηθξφηεξε
θνξπθή. ηνλ λνηηφηαην αγθψλα απηήο ηεο δηαδξνκήο θαίλεηαη λα ππήξρε ν πχξγνο
πνπ ζεκεηψλεη ν Majer. σξφο ιίζσλ δειψλεη ηε ζέζε ηνπ, ελψ ζηελ εζσηεξηθή

59

πιεπξά βξηζθφηαλ θαηαζθεπή πνπ δηαζψδεη ίρλε θιίκαθαο πνπ ζηξεθφκελε αξηζηεξά
ζα αλέβαηλε πξνο ζχξα πνπ ζα νδεγνχζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ πχξγνπ.
Λίγν πην βφξεηα θαη δπηηθά απφ ην βνξεηφηαην ζεκείν ζην νπνίν
δηαπηζηψλνληαη ηα πην πάλσ ίρλε ηνπ ηείρνπο, απηφ επαλεπξίζθεηαη κε θαηεχζπλζε
πξνο ηα δπηηθά, ζηξέθεη θαηφπηλ κε νξζή γσλία πξνο ηα βφξεηα θαη κεηά πάιη κε
γσλία πξνο ηα αλαηνιηθά-βνξεηναλαηνιηθά θαη έηζη πεξηβάιιεη ηελ κηθξή θνξπθή θαη
ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε εθθιεζία. Μπξνζηά ζε απηήλ έρεη ζηεζεί
ηεηξάπιεπξε θνιφλα πνπ πάλσ ηεο έρεη ηνπνζεηεζεί άθξν πφδη απφ αξραίν
καξκάξηλν άγαικα θπζηθνχ κεγέζνπο. ηα αλαηνιηθά ηεο ππάξρνπλ θαηάινηπα απφ
ηελ λνηηναλαηνιηθή γσλία αξραίνπ θηεξίνπ θαη ζε άιια ζεκεία θνληά ηεο θαη γχξσ
ηεο δειψλνπλ φηη θαη εθείλν ζρεηίδεηαη κε ρηηζηφ άλδεξν πάλσ ζην νπνίν ζηεθφηαλ
κεγάιν νξζνγψλην αξραίν θηήξην. Πξέπεη κάιινλ λα ήηαλ λαφο, πηζαλψο πεξίπηεξνο,
ηνπ νπνίνπ ηειηθφο δηάδνρνο είλαη ε εθθιεζία.
Σν ηκήκα ηνπ ηείρνπο πνπ αλαθέξακε ακέζσο πην πάλσ είλαη ην πξψην θαη
δπηηθφηεξν ηκήκα ηείρνπο πνπ κε αλνηρηή θακπχιε θαη βαίλνληαο ζην εθεί θξχδη ηνπ
ιφθνπ έθιεηλε απφ ηα βφξεηα ηνλ πξνζηαηεπφκελν ρψξν. ην κέζν ηεο δηαδξνκήο
δηαπηζηψλεηαη κηθξφ ηκήκα ηνπ ηείρνπο πνπ εξρφηαλ πξνο ηα βφξεηα. Ίζσο ζρεηίδεηαη
κε πχιε πνπ ζα βξηζθφηαλ εθεί, αιιά πηζαλφηεξα κε θάπνηνλ πξνβαιιφκελν πξνο
βφξεηα πχξγν. Μεηά ην αλαηνιηθφηεξν δηαπηζηνχκελν άθξν ηνπ ηείρνπο θαίλεηαη πσο
απηφ θεξφηαλ αλεβαίλνληαο πξνο λφηηα, πξνο ηνλ βξάρν θαη ηνλ πχξγν ηεο ςειφηεξεο
θνξπθήο. Πεξηζζφηεξε απφ ηελ κηζή πεξηθέξεηα ηνπ πχξγνπ πξνείρε έμσ απφ ην
ηείρνο θαη ε δηάκεηξφο ηνπ είλαη πεξίπνπ 7,00 κέηξα. Φειφηεξα φκσο απφ ηελ βάζε
ηνπ ππάξρεη ηνίρνο, κάιινλ ζπλέρεηα ηνπ ηείρνπο πνπ έξρεηαη απφ βφξεηα πνπ ηνλ
ηέκλεη θαη θαηφπηλ ζηξέθεηαη πξνο ηα δπηηθά. ε 2,50 κέηξα ην πνιχ θηάλεη ζηα
θαηάινηπα πνιχ κηθξήο αιιά πνιχ επηκειεκέλεο αςηδσηήο θαηαζθεπήο κε ηελ αςίδα
πξνο ηα λφηηα, κήθνπο 2,00 θαη πιάηνπο 1,30 κέηξσλ.
Χο απηφ ην ζεκείν νη παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο καο δελ βξίζθνληαη
πξαγκαηηθά ζε αληίθαζε κε εθείλεο ηνπ Maier. Φαίλεηαη φκσο πσο εθείλνο
επηζθέθζεθε ηνλ ρψξν απφ ηα λφηηα θαη δελ πξνρψξεζε πέξα απφ ην θξχδη πνπ νξίδεη
ηελ ξάρε απφ ηα βφξεηα θαη δελ παξαηήξεζε φιε ηελ νρχξσζε ηεο πην βφξεηαο
πιεπξάο, ηελ νξαηή ζήκεξα αθφκα θαη απφ ηνπο ινπφκελνπο ζηελ παξαιία ηνπ
θφιπνπ ή φξκνπ ησλ Πνηζψλ. Ζ νρχξσζε απηή ζε πνιιά ηεο ηκήκαηα ζψδεηαη σο ην
χςνο ησλ 4,00 κέηξσλ θαη ζηέθεηαη κε πξνέρνληεο ιίζνπο πνπ ίζσο ζεκεηψλνπλ ηελ
θνξπθή ηνπ ιηζνινγήκαηνο. Παξαθνινπζείηαη απφ ην άλδεξν ηνπ κεγάινπ αξραίνπ
θηεξίνπ, κάιινλ λανχ, ζηε ζέζε ηεο εθθιεζίαο ηεο Θενηφθνπ, ηέκλεη ην δπηηθφηεξν
άθξν ηνπ βφξεηνπ ηείρνπο, δειψλνληαο έηζη φηη είλαη λεφηεξε θαηαζθεπή απφ εθείλν,
θαηεβαίλεη πξνο ηα βφξεηα, ηξέθεηαη θαηφπηλ πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά, κε γσλία
γπξίδεη αλεβαίλνληαο πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά, κε ζρεηηθά αλνηρηή γσλία ζπλερίδεη λα
αλεβαίλεη πξνο ηα λφηην-λνηηναλαηνιηθά θαη θαηαιήγεη ζην βφξεην ηείρνο αξθεηά
δπηηθφηεξα απφ ην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ. Σν βνξεηφηεξν απφ ηα θαηεξρφκελα ηκήκαηα
θάπνπ ζην κέζν ηνπ κήθνπο ηνπ αιιάδεη ειαθξά θαηεχζπλζε θαη ίρλε δειψλνπλ πσο
αξρηθά εθεί δηακνξθσλφηαλ είζνδνο, ε νπνία φκσο απνηνηρίζηεθε θαηφπηλ, ζηα
αξραία αθφκε ρξφληα. ην αληίζηνηρν ζεκείν ηεο αλεξρφκελεο αλαηνιηθήο πιεπξάο
ππάξρεη άλνηγκα πνπ δέρεηαη αλάκεζα ζε δπν παξάιιεια ηκήκαηα δξφκν πνπ θηάλεη
εδψ απφ κεγάιε απφζηαζε θεξφκελνο ζε κεγάιν θαη ςειφ αλαιεκκαηηθφ ηνίρν. Λίγν
ζρεηηθά ςειφηεξα ππάξρεη θαη άιιε παξφκνηα δηακφξθσζε. Σν ηείρνο ζηξέθεη κε
γσλία πξνο ηα λνηηνδπηηθά θαη θηάλεη ζε κηθξή απφζηαζε ζην επφκελν πξνο ηα πάλσ
ηκήκα πνπ δηαηεξεί ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ην πξνεγνχκελν, αιιά ιίγν πην
λνηηνδπηηθά θαη ςειφηεξα. Μνπ θαίλεηαη πνιχ πηζαλφ φηη εδψ ζα ππήξρε πχιε ή
πηζαλφηεξα ππιίδα. (Βιέπε εηθφλεο 1-3).
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Ννκίδσ φηη ηνχηα ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε tνπ
Deaux, πσο ε Αξζηλφε, ε λαπηηθή βάζε (θαη, ζπκπιεξψλσ, θαη θξνπξά) ησλ
Πηνιεκαίσλ ζπλέπηπηε κε ηελ Πνηήζα. Σν βφξεην ηζρπξφ νρχξσκα πξέπεη λα ήηαλ
δηθφ ηνπο έξγν.
Αλ αθνινπζήζνπκε ηνλ άιιν θιάδν ηνπ ρσκαηφδξνκνπ πνπ αλαθέξακε απφ
ηε Υψξα πεγαίλνπκε φπσο είπακε ζηα Διιεληθά πνπ είλαη ζχγρξνλνο νηθηζκφο
δηαθξηλφκελνο απφ ηνπο ληφπηνπο ζε Μηθξά θαη Μεγάια Διιεληθά. Απφ παιηά είραλ
παξαηεξεζεί αξραία θαηάινηπα ζηελ πεξηνρή, αιιά ν Welter δηαπίζησζε φηη
πξφθεηηαη γηα νρπξσκέλε θψκε. Παξαηήξεζε φηη ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ
πνπ έρεη κεξηθέο θαηεζηξακκέλεο βπδαληηλέο ηνηρνγξαθίεο, έρεη ηελ αςίδα ηεο
ρηηζκέλε ζην εξείπην αξραίνπ πχξγνπ θπθιηθνχ κε εζσηεξηθή δηάκεηξν 5,80 κέηξσλ
θαη πάρνο ηνίρσλ 1,50 κέηξσλ. Απφ ηνλ πχξγν μεθηλάεη δπλαηφο ηνίρνο κε εμσηεξηθή
φςε πξνο ηα αλαηνιηθά, αλεβαίλεη ζε επζεία γξακκή ηελ πιαγηά, φπνπ
παξαθνινπζείηαη θαιά ζε ηκήκα κήθνπο 80 κέηξσλ. Πην πέξα έρεη θαηαζηξαθεί γηα
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πιηθά ηνπ ζηελ νηθνδφκεζε ησλ ζπηηηψλ ησλ Μηθξψλ
Διιεληθψλ. Πξέπεη λα έζηξεθε πξνο ηα δπηηθά. Γπηηθά, έμσ θαη πάλσ απφ ηνλ δξφκν
πνπ πεξλάεη απφ εδψ θαη ηελ εθθιεζία ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ ζεκείσζε ηελ
παξνπζία ζεκειίσλ απφ κηθξφ θηήξην πνπ πξέπεη λα αλήθε ζε ηεξφ ηνπ Απφιισλα,
αθνχ θνληά βξέζεθε βάζε απφ ράιθηλν άγαικα ηνπ 4νπ αηψλα κε αλαζεκαηηθή
επηγξαθή ζηνλ Απφιισλα. Σέινο, ζην θειάξη ελφο ζπηηηνχ θνληά ζηελ εθθιεζία ησλ
Σαμηαξρψλ ζεκείσζε ηελ παξνπζία θαηαινίπσλ απφ νξζνγψλην πχξγν, απφ ηα πφδηα
ηνπ νπνίνπ αλαβιχδεη πινχζηα πεγή. Πεγή επίζεο πινχζηα ζεκεηψλεη θαη θάησ απφ
ην ηεξφ ηνπ Απφιισλα πνπ αλαθέξακε ακέζσο πην πάλσ.
Ο δξφκνο απφ ηα Διιεληθά ζπλερίδεηαη θαη νδεγεί πξνο ηνλ νηθηζκφ ηεο Κάησ
Μεξηάο. Πξηλ λα θηάζεη εθεί ζπλαληάεη δξφκν ζηα αξηζηεξά πνπ νδεγεί πξνο ηελ
εθθιεζία θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Άγηνπ πκεψλ ζηελ θνξπθή ηνπ επψλπκνπ
βνπλνχ. Αλ ηνλ αθνινπζήζνπκε θηάλνπκε ζε ζεκείν πνπ δηράδεηαη θαη ην αξηζηεξφ
ζθέινο ηνπ νδεγεί ζηελ θνξπθή, ελψ απφ ην άιιν κπνξεί θαλείο λα θαηέβε κε ηα
πφδηα ζηα λφηηα, ζηηο Πφιεο, θαη αθξηβέζηεξα ζηε ιεθάλε πνπ βξίζθεηαη αλαηνιηθά
απφ ην χςσκα ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα εξείπηα ηεο αξραίαο Καξζαίαο, Πξφθεηηαη γηα
ηελ κφλε ζέζε ησλ Ηζηνξηθψλ ρξφλσλ ζην λεζί ζηελ νπνία έρνπλ γίλεη αλαζθαθέο
έζησ θαη πνιχ παιαηά. Δίλαη έλαο θφιπνο αλνηρηφο πξνο ηα λφηην-λνηηναλαηνιηθά κε
κηθξφ λεζάθη ζηε κέζε πεξίπνπ ηνπ ζηνκίνπ ηνπ. ηνλ κπρφ ηνπ θηάλεη απφ ηα
βφξεηα βξάρηλνο πξφβνινο κε μερσξηζηή θνξπθή, ν αξραίνο θαη ζχγρξνλνο
Καχθαζνο, πνπ ρσξίδεη ηνλ θάκπν ζηα δπν. Δδψ βξηζθφηαλ ε (αθξφ)πνιε ηεο
Καξζαίαο.
Σν χςσκα πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηα αξραία ηείρε είλαη κηα ηξηγσληθή ζηελ
θάηνςε πξνβνιή ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε ξάρε πίζσ ηεο κε πιαηχ απρέλα. Έρεη
μερσξηζηή θνξπθή θαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νξίνπ ηνπ επάλσ ζρεηηθά επίπεδνπ
εδάθνπο ηεο έρεη απφηνκεο θιίζεηο θαη γθξεκνχο. Ζ πιεπξά ηνπ ηξηγψλνπ πνπ έρεη
άμνλα βφξεην-λφηην μεπεξλάεη ζε κήθνο ηα1.500 κέηξα. Γεχηεξε κε άμνλα αλαηνιηθφβνξεηναλαηνιηθφ – δπηηθφ-λνηηνδπηηθφ πιεζηάδεη ηα 1.400 κέηξα θαη ε ηξίηε κε
άμνλα βνξεηνδπηηθφ – λνηηναλαηνιηθφ είλαη πεξίπνπ 1.900 κέηξα. Σν ηείρνο
παξαθνινπζεί απηέο ηηο γξακκέο ζπρλά πάλσ απφ γθξεκνχο θαη επεηδή δελ αθνινπζεί
επζείεο έρεη αλάπηπγκα νπζησδψο κεγαιχηεξν. ηελ πξψηε πιεπξά, φπνπ ε δηαδξνκή
ηνπ ζην πεξηζζφηεξν κήθνο εηθάδεηαη, είλαη θαλεξφ φηη δηέγξαθε ηφμν κε ην θπξηφ
κέξνο ηνπ πξνο ηα δπηηθά, πξνο ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ νρπξσκέλνπ ρψξνπ. ην
αλαηνιηθφ κέξνο ηεο δεχηεξεο πιεπξάο ζψδνληαη αξθεηά θνκκάηηα θαη παξαηεξνχκε
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φηη ζρεκαηηδφηαλ κε επζχγξακκα ηκήκαηα πνπ θαλέλα ηνπο δελ θαίλεηαη λα
μεπεξλνχζε ζε κήθνο ηα 30 κέηξα θαη ήηαλ ελαιιάμ ηνπνζεηεκέλα έλα πην εκπξφο
θαη έλα πην πίζσ ζρεκαηίδνληαο έηζη ζεηξά απφ γσλίεο, νδνληψζεηο, φρη φκσο ηνπ
ζπλήζνπο ηχπνπ, αιιά θάζεηεο ζηελ θχξηα θαηεχζπλζε ηεο νρχξσζεο. ηε γσλία
αλάκεζα ζηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε πιεπξά ζρεκαηίδεηαη πιαηχο νξζνγψληνο
πξνκαρψλαο κε κέησπν πξνο ηα δπηηθά πιάηνπο 26 κέηξσλ. Ζ ηξίηε πιεπξά κεηά απφ
ηνλ πξνκαρψλα παξαθνινπζεί ην θξχδη επί 100 κέηξα πεξίπνπ θαη θαηφπηλ ζηξέθεηαη
κε γσλία θαη θαηεβαίλεη ηελ πιαγηά πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά γηα άιια ηφζα πεξίπνπ
κέηξα, σο θάησ ζην επίπεδν έδαθνο. ρεκαηίδεη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ νδνληψζεηο κε
εθείλεο ηεο πξνεγνχκελεο πιεπξάο. Ζ πξνβνιή θαίλεηαη φηη είρε κέησπν ζηα πφδηα
ηνπ πςψκαηνο πιάηνπο θάπνπ 80 κέηξσλ. Μεηά ε δηαδξνκή ηνπ ηείρνπο αλέβαηλε
πάιη ηελ πιαγηά γηα λα πηάζεη πάιη ην θξχδη θαη λα έξζεη πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά ζην
ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ πςψκαηνο ζην νπνίν ζπλαληνχζε ηελ πξψηε πιεπξά ζε νμεία
γσλία. Δδψ βξηζθφηαλ ε θχξηα πχιε ζε πςφκεηξν πεξίπνπ 40 κέηξσλ.
Ζ θχξηα πχιε είρε εκπξφο ηεο δηάδξνκν ζηελφ θαη καθξχ ζηνλ νπνίν έκπαηλε
θαλείο απφ ηελ πιεπξά. Αβέβαηα ίρλε θάλνπλ ίζσο πηζαλφ φηη ζα ππήξρε θαλνληθή
ζχξα. Μηα δεχηεξε πχιε θαίλεηαη φηη ζα ππήξρε ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ζε
απφζηαζε απφ ηελ θχξηα πχιε θάπνπ 40 κέηξσλ. Έρνπλ επίζεο παξαηεξεζεί δχν
ππιίδεο, κία ζην δπηηθφ κέξνο ηεο δεχηεξεο πιεπξάο ηεο νρχξσζεο κε εχξνο
αλνίγκαηνο κφιηο 91 εθαηνζηά, κε θιίκαθα λα αλεβαίλεη πξνο ηα κέζα ακέζσο κεηά
ην θαηψθιη θαη ππέξζπξν πνπ θαίλεηαη πσο ήηαλ ηξηγσληθφ κε εθθνξηθφ ζχζηεκα. Ζ
δεχηεξε βξηζθφηαλ ζην κέζν πεξίπνπ ηεο ίδηαο πιεπξάο θαη εκπξφο ηεο ππάξρεη
γθξεκφο. Φαίλεηαη επνκέλσο πσο ζα έβγαηλε θαλείο κε θνξεηή θιίκαθα ή κε ιαμεπηφ
κνλνπάηη. Κπθιηθνί πχξγνη έρνπλ παξαηεξεζεί ζηε δεχηεξε πιεπξά έλαο ιίγν πην
πάλσ απφ ηνλ πξνκαρψλα κε ζχξα απφ ηα λφηηα θαη άιινη ζην ζθέινο ηεο ηξίηεο
πιεπξάο πνπ θαηεβαίλεη πξνο ηνλ θάκπν. Έρνπλ δηάκεηξν πεξίπνπ 11 κέηξα. Σκήκαηα
ησλ δχν πιεπξψλ ηνπ ηείρνπο θνληά ζηελ θχξηα πχιε θαη καθξφ ηκήκα πνπ
ζρεκαηηδφηαλ ζηα πφδηα ηνπ πςψκαηνο εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθή ηνηρνδνκία απφ ηα
ππφινηπα. Δίλαη ρηηζκέλα κε κεγάιεο, κεξηθέο θνξέο πνιχ κεγάιεο πνιπγσληθέο
πέηξεο θαη ηα αλάκεζα ζε απηέο κε κηθξφηεξεο ή ζεηξέο απφ επάιιειεο κηθξέο
πιάθεο. Μεξηθά απφ ηα ηκήκαηα απηά εκθαλίδνπλ πην επηκειεκέλε θαηαζθεπή κε
κηθξέο πέηξεο πνπ ηείλνπλ πξνο ην νξζνγψλην θαη κε ηάζε γηα δηακφξθσζε
νξηδφληησλ δφκσλ. Παιαηφηεξα είρε ζεσξεζεί φηη νη δηαθνξέο απηέο είλαη θαη
ρξνλνινγηθέο θαη κάιηζηα ππήξρε ε ηάζε λα ζεσξνχληαη ηα πην νγθψδε θαη αδξά
ηκήκαηα Πξντζηνξηθά, παξαβαιιφκελα κε ηα ηείρε ησλ Μπθελατθψλ αθξνπφιεσλ.
Μπθελατθή εγθαηάζηαζε ππήξρε ζηε ζέζε, φπσο δείρλνπλ ηα φζηξαθα, αιιά ηα δπν
είδε ησλ ηεηρψλ θαίλεηαη φηη είλαη ζχγρξνλα θαη ρξνλνινγνχληαη ζην πξψην ηξίην ηνπ
5νπ αηψλα ή θάπσο παιηφηεξα. Σα ππφινηπα ηκήκαηα κε ηνπο πχξγνπο θαη ηηο ππιίδεο
είλαη ρηηζκέλα κε κηθξφηεξεο πέηξεο θαη πιάθεο πνπ ελίνηε έρνπλ ελζσκαησκέλεο
κεξηθέο κεγάιεο πνιπγσληθέο πέηξεο θαη εκθαλίδνπλ γεληθά νκνηφηεηεο κε ηα
πζηεξφηεξα ηείρε ηεο Κνξεζίαο θαη κε εθείλα ηεο Πνηήζαο. Καη θαίλεηαη φηη είλαη
ζχγρξνλα κε εθείλα. Σα παιαηφηεξα ηείρε θαίλεηαη φηη αθνινπζνχζαλ ηελ ίδηα
δηαδξνκή κε ηα πζηεξφηεξα.
Δκπξφο απφ ηελ θχξηα πχιε πςψλεηαη έλαο πεξίπνπ θπθιηθφο φγθνο κε
ζρεηηθά επίπεδν ην πάλσ ηνπ έδαθνο θαη νιφγπξα θαηαθφξπθεο πιεπξέο, ζρεδφλ
γθξεκνχο πνπ θαίλεηαη πσο ελ κέξεη είλαη ηερλεηνί. ηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ
βξίζθεηαη έλα πεξίπνπ νξζνγψλην άλδεξν ρακειφηεξν πνπ κεηά πέθηεη απφηνκα πξνο
ηελ ζάιαζζα. Έλαο βαζκηδσηφο δξφκνο νδεγνχζε απφ ην άλδεξν θαη γχξσ απφ ηελ
βφξεηα πιεπξά ηνπ βξάρηλνπ φγθνπ θαη πεξλνχζε απφ ηελ πχιε, ελψ άιινο
βαζκηδσηφο δξφκνο αλέβαδε απφ ηελ πχιε ζην επάλσ κέξνο ηνπ φγθνπ. ην επίπεδν
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πάλσ ζηνλ φγθν έρνπλ παξαηεξεζεί θαηάινηπα θηεξίνπ ζην νπνίν νη ξνκαληηθνί
παιηνί εξεπλεηέο αλαγλψξηδαλ ηα ζεκέιηα ηνπ «ρνξεγείνπ» ηνπ ηκσλίδε. ην
ρακειφηεξν άλδεξν είραλ αλαζθαθεί πξψηκα ζηνλ πξνεγνχκελν αηψλα εξείπηα λανχ
πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Απφιισλα. Δίρε ηξίβαζκε θξεπίδα απφ γαιάδην αζβεζηφιηζν
θαη αλσδνκή απφ ιεπθφ κάξκαξν, ζεθφ θαη πξφλαν κε δχν θίνλεο ελ παξαζηάζη.
Φαίλεηαη λα κελ είρε νπηζζφδνκν. Ήηαλ δσξηθνχ ξπζκνχ θαη θαίλεηαη λα
ρξνλνινγείηαη ζηνλ 6ν αηψλα, αλ θαη θάζε ζηελ νπνία βξέζεθε ίζσο αλήθεη ζηα
πξψηα ρξφληα ηνπ 5νπ αηψλα.
ηαλ θαλείο έκπαηλε ζηελ αθξφπνιε απφ ηελ θχξηα πχιε έβιεπε δπν λανχο κε
απφζηαζε κεηαμχ ηνπο κηθξφηεξε απφ 30 κέηξα. Ο έλαο βξηζθφηαλ βνξεηφηεξα ζε
επαθή κε ην πξψην κέξνο ηνπ ηείρνπο ηεο αθξφπνιεο, ν άιινο λνηηφηεξα κε ηνλ λφηην
ηνίρν ηνπ λα βαίλεη πάλσ ζην ηείρνο ιίγν πην κπξνζηά απφ ηε ζέζε ηεο δεχηεξεο
πχιεο. Ο πξψηνο είρε δηαζηάζεηο 12 Υ 23,35 κέηξα, ηξίβαζκε θξεπίδα απφ γαιάδην
αζβεζηφιηζν θαη αλσδνκή καξκάξηλε. Ήηαλ δσξηθφο πεξίπηεξνο κε έμε θίνλεο ζηηο
ζηελέο θαη δψδεθα ζηηο καθξέο πιεπξέο. Ήηαλ αθηεξσκέλνο ζηελ ιαηξεία ηεο Αζελάο
θαη απηήλ απεηθφληδε ην κεζαίν απφ ηα αγάικαηα πνπ θνζκνχζαλ ηα αεηψκαηά ηνπ.
Σσλ ελαέηησλ απηψλ ζπλζέζεσλ ην ζέκα θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξσηθφ θχθιν.
Σνλ ρξνλνινγνχλ ζηελ επνρή ακέζσο πξηλ απφ ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο. Γελ
γλσξίδνπκε ζε πνηαλ ζεφηεηα ήηαλ αθηεξσκέλνο ν δεχηεξνο λαφο. Δίρε δηαζηάζεηο
8,72 Υ 24, 55 κέηξα, θξεπίδα φκνηα κε ηνπ πξνεγνχκελνπ, ηεο νπνίαο ν ζηπινβάηεο
ζηελ πξφζνςε είρε καξκάξηλε επέλδπζε, θαη ήηαλ επίζεο καξκάξηλνο θαη δσξηθνχ
ξπζκνχ, αιιά φρη πεξίπηεξνο. Ήηαλ ηεηξάζηπινο ελ παξαζηάζη. Φαίλεηαη φηη θαη
απηφο ρξνλνινγείηαη ζηνπο χζηεξνπο Αξρατθνχο ρξφλνπο, αιιά είρε πξφδξνκν
παιαηφηεξνλ ζηελ ίδηα ζέζε, δσξηθφλ αιιά πψξηλνλ. Έλαο αθφκε κηθξφο λαφο ήηαλ
ρηηζκέλνο ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ ρψξνπ θαη πηζαλψο αλήθε ζηνλ Ίθκην Γία. Έρεη
δηαζηάζεηο κφιηο 4,80 Υ 6,22 κέηξα, πξφλαν θαη ζεθφ θαη είλαη ρηηζκέλνο απφ κηθξέο
πιαθσηέο πέηξεο. ηα Υξηζηηαληθά ρξφληα κεηαηξάπεθε ζε εθθιεζία κε ηελ
πξφζζεζε αςηδσηήο θφγρεο ηεξνχ. Άιια εξείπηα κέζα ζηνλ νρπξσκέλν ρψξν δελ
είλαη εκθαλή, εθηφο απφ κεξηθνχο αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο πνπ θαίλεηαη πσο
ζρεκάηηδαλ άλδεξα γηα ηελ αλέγεξζε ζπηηηψλ. Σέηνηνη ηνίρνη ππάξρνπλ θαη έμσ απφ
ην ηείρνο ζηελ πιαγηά δπηηθά απφ ηελ θχξηα πχιε, θαζψο θαη ζηελ άιιε πιαγηά ζηα
αλαηνιηθά ηεο.
Ζ θνηιάδα αλαηνιηθά απφ ηα ηείρε δελ θαίλεηαη λα ήηαλ θχξηνο ρψξνο
θαηνίθεζεο ζηελ αξραηφηεηα. ηνλ κπρφ ηεο ηνπνζεηνχλ ην θπξηφηεξν λεθξνηαθείν
ηεο αξραίαο πφιεο, αιιά έρνπλ βεβαησζεί κφλν θάπνηνη ηάθνη θαη «καπζσιεία»
ρηηζηά Ρσκατθήο επνρήο. Αληίζεηα θχξηνο ρψξνο θαηνίθεζεο θαη άιισλ ιεηηνπξγηψλ
θαίλεηαη πσο ήηαλ ε λνηηνδπηηθή θνηιάδα. Δίλαη βέβαηα δχζθνιν λα δερηνχκε πσο
φινο ν ρψξνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηα ηείρε ήηαλ αθξφπνιε κε ηελ ζηελή ζεκαζία ηνπ
φξνπ, δειαδή δελ πξννξηδφηαλ γηα θαηνηθίεο. ηη θαηνηθείην φκσο θαη ν ρψξνο έμσ
απφ ηα ηείρε θαίλεηαη βέβαην. ε απηήλ ηελ θνηιάδα, θνληά ζηα πφδηα ηνπ ιφθνπ ν
Graindor βξήθε θαη έλα Πξντζηνξηθφ φπσο θαίλεηαη κηθξφ ηεηξάπιεπξν ηάθν. Δθεί
επίζεο ζε απφζηαζε 280 κέηξσλ απφ ηελ αθηή, κέζα ζηελ θνίηε ηνπ Βαζππφηακνπ
θαη ρακειφηεξα απφ ηελ ζεκεξηλή ζηάζκε ηεο ζαιάζζηαο επηθάλεηαο ζεκείσζε ηα
θαηάινηπα λανχ αξραίνπ. Δίρε δηαζηάζεηο 5,90 Υ 12,10 κέηξα θαη καξκάξηλν δσξηθφ
πηεξφ. Πάλσ ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο έμε απφ ηνπο θίνλέο ηνπ ρσξίο λα ηνπο
κεηαθηλήζνπλ είραλ ρηίζεη, κάιινλ ζηα Παιαηνρξηζηηαληθά ρξφληα κηα βαζηιηθή. Απφ
αλάζεκα ζηνλ Αζθιεπηφ πνπ είρε μερψζεη ην ξέκα εθεί, φηαλ γηα πξψηε θνξά είραλ
απνθαιπθζεί θαη ηα θαηάινηπα ηνπ λανχ, είραλ ζπκπεξάλεη φηη απηφο ζα αλήθε ζηνλ
Αζθιεπηφ. ηελ ίδηα πιαγηά ηεο αθξφπνιεο είρε παιηφηεξα απνθαιπθζεί θαη κέξνο
ζεάηξνπ αξραίνπ, κεξηθέο ζεηξέο εδσιίσλ απφ ζρηζηφιηζν επελδπκέλσλ κε κάξκαξν.
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Πην ςειά ζηελ ίδηα θνηιάδα ν ηνπηθφο ηζηνξηνγξάθνο Φχιιαο αλαθέξεη ηελ χπαξμε
θαηαινίπσλ θαη επηγξαθήο. Σα θαηάινηπα θαίλεηαη φηη αλήθαλ ζε ππαίζξην ηεξφ ηνπ
Δξκή. Ο Φχιιαο ζεκεηψλεη επίζεο ηελ χπαξμε έμε δξφκσλ πνπ απφ ηελ πφιε
νδεγνχλ πξνο ηελ Καιή πθηά (Καιεζηζθηά) θαη ηελ Πεηξνχζα, ηα Υαβνπλά
αλεβαίλνληαο ηνλ ιφθν Γηαζέια, ηελ Πνηήζα απφ ηνλ Βαζππφηακν, ηελ ζέζε
Καινδνχθα, ηνλ Δγθαηξίηε θαη ηέινο ηελ Ηνπιηδα.
Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ ζέζεηο θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ ζην λεζί θαη πιήζνο
άιιεο, γηα ηηο νπνίεο φκσο δελ ππάξρνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο. Ο Welter ζε κηθξφ
ράξηε πνπ δεκνζηεχηεθε κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ είρε ζεκεηψζεη θαηά πξνζέγγηζε ηηο
ζέζεηο κηαο ζεηξάο απφ πχξγνπο θαη ζηνλ θαηάινγν ησλ νλνκάησλ ηνπο ζεκείσλε ζε
πνηα θαηά ηελ γλψκε ηνπ απφ ηηο ηέζζεξηο πφιε αλήθε ν θαζέλαο. ε δηθφ κνπ ράξηε
πξνζπάζεζα λα ηνπνζεηήζσ κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζέγγηζε ηηο ζέζεηο ηνπο.
Ο θαηάινγνο είλαη: (1) Βνπξθαξηνχ. Σεο Κνξεζίαο. (2) Μαχξνπ. Σεο Κνξεζίαο.
(3)Σνχξινπ Φσηεκαξηνχ. Σεο Κνξεζίαο. (4) Κειιηψλ Καζηξηνχ. Σεο Ηνπιίδαο θαηά
ηνλ Welter, πηζαλψο φκσο ηεο Κνξεζίαο επίζεο. (5) Ρνχθνπλα. Σεο Κνξεζίαο. (6)
Γνζνλαξηνχ. Σεο Ηνπιίδαο θαηά ην Welter, ίζσο φκσο επίζεο ηεο Κνξεζίαο. (7)
Κνξάθνπ. Σεο Κνξεζίαο. (8) θιαβνληθφια. Καηά ηνλ Welter ηεο Ηνπιίδαο, αιιά αλ
πξάγκαηη βξίζθεηαη ζηε ζέζε θιαβνληθφιαο είλαη ιάζνο ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ ράξηε
θαη ζα κπνξνχζε λα αλήθεη κε ηελ ίδηα πηζαλφηεηα θαη ζηελ Κνξεζία ή θαη ζηελ
Πνηήζα. (9) Φψηε. Σεο Πνηήζαο. (10) Αγίαο Μαξίλαο (αλαθέξζεθε ήδε). Σεο
Πνηήζαο. (11) Παλαρξάληνπ (Παλάρξαο. Αλαθέξζεθε ήδε). Σεο Πνηήζαο θαηά ηνλ
Welter, αιιά ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη ηεο Κνξεζίαο. (12) Κακπνχξε. Σεο Ηνπιίδαο
θαηά ηνλ Welter, αιιά θαηά ηελ γλψκε κνπ ηεο Καξζαίαο. (13) Λνπηξηαλήο. Καηά
ηνλ Welter ηεο Ηνπιίδαο, αιιά λνκίδσ κάιινλ ηεο Πνηήζαο. (14) Διιεληθψλ. (15)
Αγίνπ έξε. Καη νη ηξεηο θαηά ηνλ Welter ηεο Ηνπιίδαο, θαηά ηελ γλψκε κνπ ηεο
Καξζαίαο. (16) Σνχξθνπ. Σεο Πνηήζαο. (17) Αγίνπ Παληειεήκνλα. Σεο Ηνπιίδαο
θαηά ηνλ Welter, ίζσο φκσο ηεο Πνηήζαο ή ηεο Καξζαίαο. (18) Καηεβαηήο. Σεο
Ηνπιίδαο φπσο ζεκεηψλεηαη, λνκίδσ φκσο θαηά ιάζνο, γηαηί είλαη πξνθαλέο φηη αλήθε
ζηελ πεξηνρή ηεο Πνηήζαο. (19) θαη (19α). Γχν πχξγνη ηεο Παλαγίαο ηνπ Κνχλδνπξνπ.
Σεο Πνηήζαο. (20). Καηηάο . Μάιινλ έρεη γίλεη ιάζνο ζην φλνκα, γηαηί ε ζέζε ζηελ
νπνία ζεκεηψλεηαη λα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε Καηεβαηή. Σεο Πνηήζαο επίζεο.
(21) Αγίνπ Νηθνιάνπ Καησκεξηάο. Σεο Καξζαίαο. κνηα ζηελ Καξζαία απνδίδνληαη,
ζσζηά λνκίδσ, θαη νη πχξγνη (22) Πεγαδάθη, (23) Δγθξεκηάο, (24) Πιαθαισληνχ. Γελ
αλήθε φκσο ίζσο ζηελ Καξζαία, φπσο δέρεηαη ν Welter, αιιά ζηελ Πνηήζα ν (25)
Σεο Κνθθλάδαο. ηελ Καξζαία επίζεο αλήθαλ θαη νη ηειεπηαίνη δχν, (26) Ακπειηψλ
ηεο Πεηξνχζαο θαη (27) Μαηδνπθάηνπ.
Ο πηζαλφηεξνο ιφγνο γηα ηελ χπαξμε ηνπ ππθλνχ απηνχ δηθηχνπ πχξγσλ
πξέπεη λα είλαη φηη παξείραλ πξνζηαζία ζηνπο μσηάξεδεο ηεο πεξηνρήο, θπξίσο γηα ηηο
πεξηπηψζεηο μαθληθψλ εθφδσλ πεηξαηψλ (θαη ησλ δηεηζδχζεψλ ηνπο ζην εζσηεξηθφ).
Φαίλεηαη φηη, φπσο θαη ζήκεξα, νη θάηνηθνη είραλ ηηο θαηνηθίεο ηνπο ζηελ εμνρή,
θνληά ζηα θηήκαηα ή ηνπιάρηζην δηέκελαλ εθεί γηα κεγάια δηαζηήκαηα ζηε δηάξθεηα
ησλ, πνιιψλ, αγξνηηθψλ εξγαζηψλ. Οη πχξγνη κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχνπλ γηα
θαηαθχγηα, αιιά θαη γηα λα θαηνπηεχνπλ ηελ ζάιαζζα νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο,
θαζψο θαη γηα ηελ δηακνλή ησλ αλαγθαίσλ θξνπξψλ θαη ίζσο αθφκα θαη σο θχξηα
δηακνλή γαηνθηεκφλσλ. Μφλν γηα ηελ θαηφπηεπζε ζα ρξεζίκεπαλ, αλ είλαη αξραίεο,
νη «ζθνπηέο» πνπ αλαθέξνληαη φηη ππάξρνπλ ζε πνιιέο παξάθηηεο ζέζεηο θαη είλαη
κηθξά θπθιηθά θηίζκαηα κε κία είζνδν.
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Ο ηζηνξηνγξάθνο ηεο Κέαο Φχιιαο πνπ δελ είρε εηδηθέο αξραηνινγηθέο
γλψζεηο παξεκβάιιεη ζην βηβιίν ηνπ έλαλ πίλαθα ησλ ζέζεσλ κε αξραία θαηάινηπα ν
νπνίνο ζηεξίρζεθε ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ Κ. Μάλζνπ, αλζξψπνπ επίζεο ρσξίο
επηζηεκνληθέο γλψζεηο, αιιά κε κεγάιε αγάπε γηα ηα κλεκεία θαη ηελ ηζηνξία ηνπ
λεζηνχ, ν νπνίνο ζπγθέληξσζε πιεξνθνξίεο γηα ηα αξραία θαηάινηπα θαη πνιχ
βνήζεζε ηνπο αξραηνιφγνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην λεζί ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ
πξνεγνχκελνπ αηψλα. Σν πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ πίλαθα πνπ δίλεη ν
Φχιιαο κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί, θαίλεηαη φκσο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί ε παξνπζία αξραίσλ θαηαινίπσλ ζηηο ζέζεηο πνπ
αλαθέξεη. Δπεηδή πξφθεηηαη γηα ηηο κφλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηέο ηηο ζέζεηο,
δίλσ πην θάησ ζχληνκα ηνλ θαηάινγφ ηνπο:
(1). Ηεξφ ηνπ Γία ζηελ θνξπθή ηνπ Πξνθήηε Ζιία. (2). Λφθνο Γθίλε.
Οηθνδνκή θαη δεμακελή. (3). θαηδφρνηξνο - Υσζηή. Λείςαλα ρσξηνχ, νξπρείν,
δεμακελή θαη ιαηηληθή επηγξαθή. (4). Πιαθαιψλη – Παιηφππξγνο (ε ίδηα κε ηνλ πχξγν
24). Αξραία νηθνδνκή θαη κηθξφο πχξγνο. (5). ¨Αγηνο πκεψλ. Δξείπηα λανχ
Αθξνδίηεο. (6). Μαχξε Σξχπα. Οπέο νξπρείνπ. (7). Δγθξεκηά. Δξείπηα Ρσκατθά θαη
αξραία δεμακελε θαη πχξγνο (ν ίδηνο κε ηνλ πχξγν 25;). (8).Λνχξνο. Δξείπηα αξραίνπ
ρσξηνχ, θακίλη αξραίν θαη πνιιά θαιά φζηξαθα. (9). Άγηνο Νηθφιανο Κάησ Μεξηάο.
Δξείπηα ηεξνχ θαη άιινπ θηεξίνπ θαη πχξγνπ (ηαπηίδεηαη κε ηνλ πχξγν 21) θαη
«θξππηή νδφο». (10). Υεηκσληθή. Δξείπηα νηθεκάησλ θαη δεμακελήο. (11). Γηαλλίηζη.
Λείςαλα αξραίνπ ρσξηνχ θαη δεμακελή. Ζ εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ ρηηζκέλε ζε αξραίν
εξείπην. (12). Άγηνο Γεψξγηνο Καησκεξηάο. Δξείπηα αξραίν ρσξηνχ θαη δχν
δεμακελέο. (13). Καινδνχθα. ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ κεγάιν θηίζκα, ηεξφ θαη
ζπειηά θαη ίρλε ρσξηνχ. Κνληά ζηελ πεγή άιιε νηθνδνκή, ζπειηά θαη θακίλη αξραίν.
(14).Υαιθηδηφ, ζηνλ δξφκν απφ ηελ Καξζαία πξνο ηελ Πνηήζα. Δξείπηα ηεξνχ ηνπ
Ήθαηζηνπ. (15). Πεγαδάθη. Λείςαλα θηεξίσλ, ηάθνο κλεκεηψδεο πνπ νλνκάδεηαη
Θφινο θαη πχξγνο (ν ίδηνο κε ηνλ πχξγν 22). (16). Υαβνπλά. ηνπο πέληε εθεί ιφθνπο
εξείπηα θηεξίσλ, αλαζεκαηηθή επηγξαθή ζηηο Γήκεηξα θαη Κφξε θαη πχξγνη (ν έλαο
είλαη ν πχξγνο 26). (17). Καιή πθηά. Λείςαλα αξραίνπ ρσξηνχ, ηξεηο δεμακελέο
θαηνε νξπρείνπ θνληά ζηελ ζάιαζζα. (18). ¨Αγηνη Θεφδσξνη Πεηξνχζαο. Ναφο ηεο
Γήκεηξαο. (19). Ακέιηα Πεηξνχζαο. Πχξγνο (ν 26), θηήξηα, δεμακελή, πεξηηείρηζκα
αγξνχ κε κεγάινπο ιίζνπο. (20). Μαηδνπθάηνπ. Πχξγνο (ν 27), θηήξηα, βξάρνο
ιαμεπηφο, δεμακελή, ζπειηά κε πεγή. (21). Καίζαξε. Πχξγνο, κεγάια θηήξηα, δξφκνο.
(22). Κνπξεκέλνπ. Δθθιεζία ρηηζκέλε ζηα εξείπηα αξραίνπ ηεξνχ. (23). Κνθθηλάδα.
Γχν πχξγνη (ν έλαο ν 25) θαη εξείπηα ζπηηηψλ. (24). Πιαηχο Γηαιφο. Δξείπηα θηεξίσλ.
(25). Δβξαηφθαζηξν. Δξείπηα κηθξψλ νηθεκάησλ (ην ζεκεηψζακε σο Οβξηφθαζηξν
θαη ζηηο Πξντζηνξηθέο ζέζεηο). (26). Μηθέ. Πνιιά αξραία θηήξηα. (27). Αλεκφκπινο.
Αξραία νηθνδνκή, δεμακελή θαη νξπρείν.
(28). ΄Αγηνο Ηζίδσξνο (ηνλ αλαθέξακε θαη ζρεηηθά κε ηα αξραία θνληά ζηελ
Πνηήζα), Δξείπηα αξραίνπ ηεξνχ. (29). Φξέα. Δξείπηα θψκεο ζηελ παξαιία. (30).
Πξφδξνκνο. Ζ εθθιεζία ρηηζκέλε ζηελ ζέζε αξραίνπ ηεξνχ. (31). Παλαγία ηνπ
Κνχλδνπξνπ. ΄Δρεη ρηηζηεί κε ιίζνπο απφ αξραίν θηήξην. (32) Καηεβαηή. Πχξγνο (ν
18 ή ν 20), δεμακελέο, ππφγεηα θξήλε. (33). Λφθνο Κνχληνπξνπ. Πχξγνη (νη 19 θαη
19α φπσο θαίλεηαη). (34). ξκνο Αγίνπ Αηκηιηαλνχ. Βπζηζκέλνο κφινο. (35) Άγηνο
Γεψξγηνο ζην Κακπί. Λείςαλα νηθηζκνχ ζηελ παξαιία, κεγάιε νηθνδνκή, δεμακελή.
Ζ εθθιεζία ρηηζκέλε ζηελ ζέζε ηεξνχ. (36). Μπνχξη θαη Φνπληάλα. Νεθξνηαθείν
αξραίν θαη θπθιηθφ νηθνδφκεκα. (37). Καηηά. Κηήξηα, πχξγνο (ίζσο ν 20) θαη
δεμακελή. (37). Κάζηειαο, αξραίνο νηθηζκφο ζε νρπξφ ιφθν. (39). Άγηνο Γεκήηξηνο
Κάησ Μεξηάο. Ίρλε νηθηζκνχ, δχν δεμακελέο, ρηηζκέλα ζηελ εθθιεζία αξραία
κάξκαξα θαη επηγξαθέο. (40). Άγηνο Γνκέηηνο. Δπίπεδνο ρψξνο κε ηείρε. (41). Φπξξά.
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Μεγάιν θηήξην (ν πχξγνο 9;). (42). Κήπνη Φπξξψλ. Δξείπηα ζπηηηψλ. (43).
Φαξφππξγνο. Μεγάιν θηίζκα ρηηζκέλν κε κεγάινπο ιίζνπο. (44). θηαδά. Λείςαλα
θηεξίσλ, νη εθθιεζίεο ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ θαη ηνπ Αγίνπ Μεξθνπξίνπ ρηηζκέλεο ζηηο
ζέζεηο αξραίσλ νηθνδνκψλ, επηγξαθή. (45). Αζπξνρφξηη. Οξπρείν θαη εξείπηα
νηθνδνκήο. (46). Λάθθνο ηεο Πιαγηάο. Δξείπηα κεγάινπ θηεξίνπ κε καξκαξφπεηξεο.
(47). Άζπξε Γηαζέια. Δξείπηα νηθνδνκήο ζε γήινθν. (48). Παλάρξαληνο. Πχξγνο (ν
πχξγνο 11, ηνλ αλαθέξακε), θηήξηα, ιείςαλα ρσξηνχ. (49). Δξείπηα κεγάινπ θηεξίνπ
θαη «θεξακνπνηείνπ». (50). Φψηε. Πχξγνο (ν 9;) θαη «θξππηή νδφο».
(51) Ξχια, ζέζε Καηαθχ. ηφκην νξπρείνπ. (52). Κνξάθνπ. Πχξγνο (ν 7) θαη
θηήξηα. (53). Μλήκαηα. Ίρλε ρσξηνχ. (54). Κάζηειαο. Δξείπηα θηεξίσλ. (55). Φιέα.
ηνλ ιφθν ίρλε ρσξηνχ. (56). Άξγειαο, Δξείπηα θηεξίσλ. (57). Άγηνο Γξεγφξηνο. Ίρλε
ρσξηνχ. (58). Βάηνπ. θφξπηα εξείπηα ζπηηηψλ. (59). Σνχξινο Φσηεκαξηνχ. Δξείπηα
πχξγνπ (ν 3) θαη νηθεκάησλ. (60).Άγηνο Γεψξγηνο ηνπ Ληκαληνχ. Ζ εθθιεζία ζηε
ζέζε αξραίνπ θηεξίνπ. Δξείπηα ρσξηνχ. (61). Βαξδηάδεο. ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ
εξείπηα αξραίνπ θηεξίνπ. (62). Βνπξθάξη. Δξείπηα πχξγνπ (ν 1) θαη αξραίνπ ρσξηνχ.
(63). Μαχξνπ. Δξείπηα πχξγνπ (ν 2) θαη νηθεκάησλ θαη κεγάινη ηνίρνη.
(64). Σδνπθαιαξηφ. Σνίρνο αξραίνπ θηεξίνπ, άγαικα Αθξνδίηεο. (65).
Μεξνβφγιη. Δξείπηα κεγάινπ θηεξίνπ, πήιηλα εηδψιηα «αηγππηηαθνχ ηχπνπ», φζηξαθα
«ρξσκαηηζηά». (66). Πέξα Μχινη. Δθθιεζία ησλ Αγίσλ αξάληα ζηελ ζέζε αξραίνπ
ηεξνχ. (67). Άγηνο Αξηέκηνο, Κνληά ζην ηεξφ ηεο εθθιεζίαο «ζχξαη πξνο αξραία
ζπήιαηα» πνπ θαηαρψζζεθαλ. (68). Σζήπνη. Γηπιφ ηερλεηφ ζπήιαην. (69).
θιαβνληθφια. Πχξγνο (έηζη νλνκάδεη ν Welter ηνλ πχξγν 8, αιιά ηνλ βάδεη ζε άιιε
ζέζε), θηήξηα θαη «θξππηή νδφο». (70). Ννηηλή ηεο Γάθλεο ή ηαπιηά Διιεληθά.
Μεγάιν αμηνζέαην θηήξην (ν Θσκφπνπινο φκσ ζεκεηψλεη φηη δελ είλαη θαηά ηελ
γλψκε ηνπ αξραίν) θαη αξραία επηγξαθή. (71). Ρνχθνπλαο. ηνπο ηξεηο ιφθνπο
εξείπηα θηεξίσλ, πχξγνπ (ν 5), δεμακελή. (72). Κφθθηλν Κειί ή Άγηνο Σξχθσλ.
Δθθιεζία ηνπ Πξνδξφκνπ ζηελ ζέζε αξραίνπ ηεξνχ, ζπήιαην ηερλεηφ, δεμακελή,
εξείπηα θηεξίσλ θαη κεγάιεο νηθνδνκήο. (73). Φσηεκάξη. Δξείπηα πνιιψλ ζπηηηψλ.
(74). Λάξλα. Δξείπηα ρσξηνχ. (75). Κακπηά. Δξείπηα ρσξηνχ θαη ζεκαληηθνχ θηεξίνπ.
(76). Γνζνλάξη. Πχξγνο (ν 6) θαη ίρλε ρσξηνχ. (77). Κνπθνπβαγηά. Ο λαφο ηνπ Αγίνπ
Γεσξγίνπ ρηηζκέλνο ζηα εξείπηα κεγάινπ θηεξίνπ. (78). Κειηά Καζηξηνχ ή Μεγάιν
Υσξηφ, Πχξγνο (ν 4) θαη ζπίηηα , ίρλε ρσξηνχ θαη ζηφκην νξπρείνπ. (79). ηξαπνχλην.
Δξείπην κεγάινπ θηεξίνπ κε «ηηηαλνιίζνπο». (80). Απεδεχηξα. Δξεία Ρσκατθνχ
θηεξίνπ. (81). Καζηξί. Δξείπηα ζπηηηψλ, δεμακελή, ηάθνη. (82). Σξππνζπειηέο.
Οξπρεία. (83). Μαξακαξφκαληξα. Δξείπηα ζηξνγγπινχ θηεξίνπ ρηηζκέλνπ κε
«ηηηαλνιίζνπο». (84). παζί. Δξείπηα ρσξηνχ, «ζεκεία λεθξνηαθείνπ». (85). Βνξλή
παζηνχ. Οξπρείν θαη εξείπηα θηεξίσλ ρηηζκέλσλ κε «ηηηαλνιίζνπο», (86).Βηαηαιά.
Δξείπηα ζηξνγγπινχ θηεξίνπ θαη πχξγνο θπθιηθφο «θπθιψπεηνο». (87). Πξνθήηεο
Ζιίαο. Δπηγξαθέο. (88). Έμηλεο. Μεγάιν αξραίν θηήξην θαη δεμακελή. (89).
Καζηαληέο. Δξείπηα αξραίνπ ρσξηνχ θαη καξκάξηλα ζξαχζκαηα κε αλάγιπθα
θνζκήκαηα. (90). Βειάδν. Πεξηηνίρηζκα αγξνχ κε κεγάινπο ιίζνπο. (91). Υσκαηάο
Οξθνχ. Γχν ζηφκηα νξπρείνπ ζηδήξνπ θαη εξείπηα θηεξίνπ. (92). Οξθφο, Δξείπηα
ρσξηνχ θαη θακηληψλ θαη πνιιά φζηξαθα. (93). Καθνκηζνλήζη. Δξείπηα ρσξηνχ. (94).
Υαιαζηή Δθθιεζηά. Μάξκαξα απφ αξραίν ηεξφ. (95). Φαζί. Δξείπηα θηεξίσλ. (96).
Αζηξά. Δξείπηα ρσξηνχ. (97). Μηθξά Διιεληθά. Σα εξείπηα πεξηγξάθεη ν Welter, αιιά
ν Φχιιαο αλαθέξεη ιείςαλα ηνπ ηεξνχ ηνπ Ηθκαίνπ. (98). Διιεληθά. Δξείπηα κεγάινπ
ρσξηνχ θαη ηεξφ νπ Αζθιεπηνχ ζηε ζέζε ηεο εθθιεζίαο ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ
(κάιινλ απηά πνπ αλαθέξεη ν Welter). (99). Κακπνχξε. Δξείπηα αξραίσλ νηθνδνκψλ
θαη πχξγνπ (ν 12). (100). Άγηνο έξεο. ε φινπο ηνπο ιφθνπο εξείπηα νηθνδνκεκάησλ
θαη πχξγσλ (εδψ ν πχξγνο 15). (101). Άγηνο Φίιηππνο ή ηξίγθνπ. Δξείπηα αξραίνπ

66

«κειηζζνηξνθείνπ». (102). Λνπηξηαλή. Δξείπηα αξραίσλ πχξγσλ (εδψ ν πχξγνο 13)
θαη κεγάισλ θηεξίσλ θαη θηήξην πνπ ιέγεηαη Λεληθφ. (103). Βνπλφ. Δξείπηα ζπηηηψλ.
(104). Καινγεξάδν. Αλάγιπθα θαη άιια αξραία θαη αλαζεκαηηθή επηγξαθή ζηελ
Αζελά. (105). Πεγαδηαλή. Δξείπηα ρσξηνχ. (106).Γεξν-Γηψξγεο. Μηθξή εθθιεζία
ρηηζκέλε κε αξραίν πιηθφ. (107). Δπηζθνπή. Πέηξεο απφ αξραίν θηίζκα, ζεκαληηθή
επηγξαθή θαη ηάθνη. (108). σηήξα. Τπφγεην νηθνδφκεκα. (109). Σξία Μαδεξηθά.
Δξείπηα αξραίνπ ρσξηνχ. (110). Παληέρα. Δξείπηα ρσξηνχ, άγαικα, βάζξν ελεπίγξαθν
θαη θηνλφθξαλα. (111). Κξνκκχδη. ηελ εθθιεζία ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ δχν θίνλεο
ησληθνί, πνιιέο πέηξεο απφ αξραίν θηήξην, κεξηθέο κε αλάγιπθα θνζκήκαηα.
Ο θαηάινγνο ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξα ηκήκαηα αθνινπζψληαο ηνλ Φχιια πνπ
απνδίδεη ηελ πξψηε νκάδα ζέζεσλ ζηελ Καξζαία, ηελ δεχηεξε ζηελ Πνηήζα, ηελ
ηξίηε ζηελ Κνξεζία θαη ηελ ηέηαξηε ζηελ Ηνπιίδα. Δχθνια δηαθξίλεη θαλείο φηη δελ
ζπκθσλψ κε απηή ηελ δηαίξεζε πνπ δελ ιαβαίλεη θαζφινπ ππφςηλ ην πξαγκαηηθφ
αλάγιπθν ηνπ λεζηνχ.
Μεξηθέο αθφκα πιεξνθνξίεο γηα αξραίεο ζέζεηο, πνπ κεξηθέο ζπκπίπηνπλ κε
εθείλεο ηνπ Φχιια, καο δίλεη παξεκπηπηφλησο ζηε κειέηε ηνπ γηα ηα ηνπσλχκηα ηνπ
λεζηνχ ν Θσκφπνπινο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηη εμήο: 1. Ο Άγηνο Σαμηάξρεο ζην
Ξσβνχλη θαηέρεη ηελ ζέζε αξραίνπ ηεξνχ. 2. ηνλ Άγην Παληειεήκνλα ππήξρε
αξραίνο λαφο (αλαθέξεηαη ζην κνλαζηήξη). 3. ηα Καζηειιάθηα ππάξρνπλ εξείπηα
ηεηρψλ ίζσο αξραίσλ. 4. ηελ Κεξακσηή πνιιά αξραία φζηξαθα. 5. ην Ληαλνβφγιη
αζήκαληα εξείπηα παιηνχ θάζηξνπ. 6. ηα Μάξκαξα εκθαλή εξείπηα αξραίνπ ή
πάλησο παιαηνχ ζπλνηθηζκνχ. 7. ην Μεγάιν ρσξηφ ηεο Αγίαο Μαξίλαο εξείπηα θαη
ιηζνζσξνί. 8. ηα Μλήκαηα, φπνπ ν Φχιιαο αλαθέξεη εξείπηα ρσξηνχ, ηάθνη. 9.
Κνληά ζηα Σξία Πεγάδηα ππήξρε αξραίν ηεξφ, θαη 10. ην Υαξηζηδηφ ηεο Κάησ
Μεξηάο λαφο ηνπ Ζθαίζηνπ.
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ΗΜΔΙΧΗ
Πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα νηηδήπνηε αθνξά ζην λεζί θαη ζηηο σο ηελ επνρή ηνπ
έξεπλαο, θαζψο θαη αλαθνξέο ζηα αξραία θείκελα πεξηιακβάλεη ην έξγν ηνπ ηνπηθνχ
ηζηνξηνγξάθνπ Η. Φχιια, Ιζηοπία ηηρ νήζος Κέαρ πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1920, αλ θαη
είρε νινθιεξσζεί ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα. Πεξηιακβάλεη θαη φζα αλέθεξε ν
ηζηνξηνδίθεο Κ.Μάλζνο ζρεηηθά κε ηα αξραία θαηάινηπα ζην λεζί. Γηα παιαηφηεξεο
αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο έξεπλάο καο βι. Α. Μειηαξάθεο,
Τπομνήμαηα πεπιγπαθικά ηων Κςκλάδων νήζων: Άνδπορ, Κέωρ, 1840, Υ. Landerer,
«Πεξί ηεο λήζνπ Κέαο», Εθημ. Απσαιολ. 1843, 626 θ.π., L. Savignoni, «Αξραηφηεηεο
ηεο Κέσ», Εθημ. Απσαιολ. 1896, 220-248, P. O. Bronstedt, Reisen und
Untersuchungen in Griechenland I, 1868, L.Ross, Inselreisen I, 1840, C. Bursian,
Geographie von Griechenland 2, 1868, Koepp, Arch. Anz. 1890, 140 (γηα ηνλ πχξγν
ηεο Αγίαο Μαξίλαο). Δπίζεο πνιιέο θαη πνηθίιεο πιεξνθνξίεο καο δίλνπλ ηα ιήκκαηα
ηεο Rdealenzyklopadie: Burchner, “Keos”, RE XI, 1921, 181-190, E.K. Kirsten,
“Poiessa” RE XXI 1, 1951, Nachtrage 1270-1276. Καζψο θαη G. Maier, “Keos” ζην
Kleine Pauly, 1969, 185-186. Γηα ηα ηνπσλχκηα βι. θπξίσο Α.Η. Θσκφπνπινο,
«Μειέηε ηνπσλπκηθή ηεο λήζνπ Κέαο», Επεη. Εηαιπίαρ Κςκλαδικών Μελεηών 3,
1963, 167-345. Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ιαψλ ζηελ Πξντζηνξηθή θαη ηελ Πξψηκε
Ηζηνξηθή επνρή βι. ηα θεθάιαηα ηνπ Μ. αθειιαξίνπ ζηελ Ιζηοπία ηος Ελληνικού
Έθνοςρ ηεο Δθδνηηθήο Αζελψλ, η. Α΄ θαη Β΄ Γηα ηα ιεγφκελα ηνπ Ξελνκήδε βι. G.
Huxley, “Xenomedes of Keos”, GR BS 6, 1965, 235-245. Γηα αλαζθαθηθέο θαη άιιεο
αξραηνινγηθέο έξεπλεο ζε Πξντζηνξηθέο ζέζεηο βι. J. L. Caskey, “Investigations in
Keos” I, Hesperia 40, 1971, 359-391, “Investigations in Keos” II, Hesperia 41, 1972,
357-401, Tw. Jacobson, The cemetery of Kefala in Keos, 1964. Βι. θαη AJA 68, 1964,
196, [Δ. Coleman, KEOS I, Kefala , 1977]. Γηα ηα ηζηνξηθά θαη ηα αξραηνινγηθά
δεδνκέλα ησλ Ηζηνξηθψλ ρξφλσλ βι. P. Graindor, “Fouilles de Karthaia”, BCH 29
(1905), 329-352, 30 (1906), 92 θ.π., 433 θ.π. , “Kykladika”, Mus.Bel. 25, 1920, 79125. D. M. Lewis, “The federal constitution of Keos”, Γηα ηα λνκίζκαηα βι Head,
HN 2, 482 θαη γηα ηηο επηγξαθέο Hiller von Gartringen, IG XII 5,2, xxviii θ.π. Γηα ηελ
ηαχηηζε ηεο Αξζηλφεο κε ηελ Πνηήζα βι. G. Deaux, BCH 81, 1957, Notes et Lectures,
393-395. BSA 57, 1962, 1-4. Γηα θπξίσο αξραηνινγηθέο έξεπλεο, φρη αλαζθαθηθέο, βι.
G. Welter, “Von griechischen Inseln. Keos I”, Arch. Anz. 1954, 48-93, F. G. Maier,
“Stadtmauern auf Keos”. Ath. Mitt. 73, 1958, 6-16.
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Γευγπαθική θέζη.
Ζ Κχζλνο είλαη ην δεχηεξν απφ ηα βφξεηα λεζί ηεο δπηηθήο αιχζνπ ησλ
Κπθιάδσλ θαη βξίζθεηαη λνηηναλαηνιηθά απφ ηελ Κέα θαη βφξεην-βνξεηνδπηηθά απφ
ηελ έξηθν. Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο είλαη 37ν 25΄ 55΄΄ πιάηνο βφξεην θαη
22ν κήθνο αλαηνιηθφ. Ο πνξζκφο αλάκεζα ζε απηήλ θαη ηε Κέα έρεη εχξνο πεξίπνπ
πέληε λαπηηθά κίιηα θαη ν άιινο αλάκεζα ζε απηήλ θαη ηε έξηθν θάπνπ νρηψ κίιηα.
Ο δεχηεξνο ηνχηνο πνξζκφο δηαθφπηεηαη απφ ην κηθξφ, βξαρψδεο θαη απφηνκν
μεξνλήζη Πηπέξη ή Καιαπφδη. Ζ χξνο ζηα αλαηνιηθά απέρεη ηξηάληα πέληε κίιηα.

Όνομα.
Σν λεζί ζηα λεφηεξα ρξφληα νλνκαδφηαλ Θεξκηά εμ αηηίαο ησλ ζεξκψλ πεγψλ
πνπ δηαζέηεη. Σν φλνκα απηφ κλεκνλεχεηαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ 12 αηψλα κ.Υ. Ζ
ηαχηηζε φκσο κε ηελ αξραία Κχζλν ζπλάγεηαη κε βεβαηφηεηα απφ ηα θείκελα ησλ
αξραίσλ γεσγξάθσλ. πγθεθξηκέλα, ν Γηθαίαξρνο θαη ν Πηνιεκαίνο ηνπνζεηνχλ ηελ
Κχζλν αλάκεζα ζηελ Κέα θαη ηελ έξηθν θαη ν ηξάβσλ γξάθεη: εγγύηαηα ηη Ελένη
(Μαθξφλεζν) Κέω και μεηά ηαύηην Κύθνορ και έπιθορ. Σν φλνκα Κχζλνο παξέκεηλε
ζηαζεξφ ζε φιε ηελ αξραηφηεηα. Μφλν ζην θείκελν ηνπ Πηνιεκαίνπ εκθαλίδεηαη κε
ηνλ ηχπν Κνχζλνο, αιιά απηφ, αλ δελ είλαη αληηγξαθηθφ ιάζνο, κάιινλ ζα
αλαπαξάγεη ηνλ ζπληεξεηηθφ ηχπν πξνθνξάο πνπ ίζσο δηαηεξήζεθε ζην λεζί.
Γειαδή, ίζσο νη Κχζληνη ζπλέρηζαλ λα πξνθέξνπλ ην π σο ος θαη φηαλ αθφκε νη
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο άιινπο Έιιελεο ην πξφθεξαλ σο ι. Δίλαη πηζαλφ ε εηπκνινγία
ηνπ νλφκαηνο λα είλαη ειιεληθή, αθνχ κύθνον ζηα αξραία ειιεληθά ζεκαίλεη ζπφξνο,
αιιά πηζαλφηεξα απηφ αλάγεηαη ζε πξντζηνξηθφ γισζζηθφ ππφζηξσκα, φπσο θαη ηα
ππφινηπα δηζχιιαβα νλφκαηα ησλ γχξσ, θαη πνιιψλ άιισλ, λεζηψλ. Δίλαη αθφκε
πηζαλφ λα πξφθεηηαη γηα παξαθζνξά νθεηιφκελε ζε παξεηπκνινγία εθ κέξνπο ησλ
ειιελφθσλσλ. Πάλησο ε πνιχ δηαδεδνκέλε παιηφηεξα ηάζε λα αλεπξίζθνληαη
ζεκηηηθέο (θνηληθηθέο) εηπκνινγίεο γηα ηα κε ειιεληθά ηνπσλχκηα, θαη θπξίσο γηα ηα
νλφκαηα ησλ λεζηψλ δελ θαίλεηαη λα έρεη ζήκεξα κεγάιε πέξαζε θαη ζεκαληηθή
ππνζηήξημε.
Μπζηθφ είλαη ην φλνκα Οθηνχζα πνπ απνδίδεηαη θαη ζηελ Κχζλν, φπσο θαη ζε
άιια θνληηλά θαη φρη κφλν λεζηά, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Κέσο. Αληίζεηα, ην επίζεο
απνδηδφκελν σο παιαηφ φλνκα Γξπνπίο, κάιινλ ήηαλ επίζεην ηνπ Κχζλνο θαη
απνθαιχπηεη ηελ χπαξμε παξάδνζεο γηα δξπνπηθφ επνηθηζκφ ηνπ λεζηνχ. Σνπο
Γξχνπεο θαηά ηελ παξάδνζε είρε εθδηψμεη απφ ηελ θνηηίδα ηνπο ζηελ Οίηε ν
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Ζξαθιήο. Ζ παξάδνζε θαίλεηαη λα απερεί πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη νη Γξχνπεο
θαίλεηαη φηη πξάγκαηη κεηαθηλήζεθαλ απφ ηελ Οίηε πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά δηα
ζαιάζζεο. Μάιηζηα είλαη πηζαλφ φηη ην φλνκα Κχζλνο απηνί ην έζεζαλ, αθνχ ν
Φψηηνο δηαζψδεη καξηπξία φηη ζηελ Αξγνιίδα ππήξρε ζέζε Κχζλνο ή Κχζληνλ
θαηνηθνχκελε απφ Γξχνπεο ηνπο νπνίνπο είρε δηψμεη απφ ηελ Οηηαία ν παηέξαο ηνπ
Ζξαθιή Ακθηηξχσλ, οι ηοςρ άνδπαρ ποηε Αμθιηπύων ανειλε πάνηαρ πλην ολίγων πάνς.
Ο Φψηηνο, ή κάιινλ ε πεγή ηνπ, πηζαλφηαηα δελ αλαθεξφηαλ ζηελ κεηαθίλεζε απηψλ
ησλ ολίγων πξνο ηελ Κχζλν ηδηαίηεξα. Γειαδή ν Ζξαθιήο έδησμε ηνπο Γξχνπεο απφ
ηελ Οηηαία θαη ν παηέξαο ηνπ Ακθηηξχσλ εμφλησζε φζνπο απφ απηνχο είραλ πάεη
ζηελ Αξγνιίδα (!). Άιιεο καξηπξίεο ππνδειψλνπλ κεηαθίλεζε ηκεκάησλ ηνπ ίδηνπ
απηνχ ιανχ θαη ζε άιια ζεκεία πξνζηηά δηα μεξάο, φπσο θάπνπ θνληά ζηνπο
Γειθνχο.
Ο Bursian είρε δηαηππψζεη ηελ ππφζεζε, φηη ην φλνκα είλαη ην ίδην κε εθείλν
ηνπ πςψκαηνο Κχληζνο ή Κχλζνο ζηε Γήιν. Σν φλνκα φκσο απηφ θαίλεηαη λα έρεη
ζρέζε κε άιια γεσγξαθηθά, φπσο ηνπ βνπλνχ Αξάθπλζνο ζηελ Αηησιία, ηνπ λεζηνχ
Εάιπλζνο (ην ίδην φλνκα αλαθέξεηαη φηη θάπνηε είρε θαη ε Πάξνο), ηνπ βνπλνχ
Βεξεθχλζε ζηε Φξπγία, ηνπ νπνίνπ ε θνξπθή ιαηξεπφηαλ σο ζεφηεηα απφ ηνπο
ληφπηνπο. Νεφηεξνη κειεηεηέο ακθηζβεηνχλ ηε ζρέζε ησλ νλνκάησλ Κχζλνο θαη
Κχλζνο, παξά ηελ ερεηηθή ζπγγέλεηα.
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Γευγπαθικά δεδομένα.
Ανάγλςθο.
Ζ ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη ην αλάγιπθν ηνπ λεζηνχ δείρλνπλ φηη πξφθεηηαη
γηα ζπλέρεηα ηεο Κέαο θαη έηζη γηα ην λνηηφηεξν απφ απηήλ έμαξκα ηνπ ίδηνπ φγθνπ
πνπ ζρεκαηίδεη θαη ηελ ρεξζφλεζν ηνπ Λαπξίνπ. Γηακνξθψλεηαη, φπσο θαη ην
αλάγιπθν ηεο Κέαο, απφ παξάιιειεο ξάρεο κε θαηεχζπλζε βφξεην-βνξεηναλαηνιηθή
– λφηην-λνηηνδπηηθή. Οη ξάρεο πνπ δηαπιάζνπλ ηελ Κχζλν είλαη δχν. Ζ βνξεηφηεξε
είλαη ςειφηεξε, αιιά θαη πνιχ βξαρχηεξε. Έρεη ζηα βνξεηναλαηνιηθά ην αθξσηήξην
Κέθαινο θαη ζηα λνηηνδπηηθά ηε ρεξζφλεζν ηνπ Αγίνπ Λνπθά, ζρεδφλ λεζί κε
θαηεχζπλζε αλαηνιηθή–δπηηθή, πνπ ζπλδέεηαη φκσο κε ιεπηή ισξίδα ζηεξηάο πξνο ηα
βνξεηναλαηνιηθά κε ην ππφινηπν λεζί. Ζ απφζηαζε αλάκεζα ζε απηά ηα δχν ζεκεία
ζε επζεία γξακκή είλαη θάπνπ 10.500 κ. Ζ ξάρε έρεη πην απφηνκεο θιίζεηο πξνο ηα
βνξεηνδπηηθά, πξνο ην πέιαγνο. Καη πην καιαθέο απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνο ην
εζσηεξηθφ. πγθξνηείηαη απφ δχν φγθνπο, ηνλ Αέξα ζηα βνξεηναλαηνιηθά, πνπ θηάλεη
ζε χςνο 300 κ. θαη ηνλ Καθφβνιν ζηα λνηηνδπηηθά πνπ ζρεκαηίδεη θαη ηελ ςειφηεξε
θνξπθή ηνπ λεζηνχ κε χςνο 355 κ.
Ζ δεχηεξε ξάρε εκθαλίδεη καιαθφηεξεο θιίζεηο, εθηφο απφ ην
βνξεηναλαηνιηθφ ηεο άθξν. Αξρίδεη απφ ην αθξσηήξην Καηάθνιν ζηα
βνξεηναλαηνιηθά έρνληαο έηζη κήθνο δέθαεπηά ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ. Υσξίδεηαη
επίζεο ζε δχν φγθνπο, έλαλ πξνο βνξεηναλαηνιηθά, ηνλ Πξνθήηε Ζιία, ηνπ νπνίνπ ε
θνξπθή μεπεξλάεη ην πςφκεηξν ησλ 300 κ., θαη έλα κηθξφηεξν ζηα λνηηνδπηηθά κε
ςειφηεξε θνξπθή ην Μεξνβίγιη, πεξίπνπ ζην κέζν ηεο, κε χςνο 317 κ. απφ ηελ
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Ο Πξνθήηεο Ζιίαο εθπέκπεη κηα ξάρε πξνο λνηηναλαηνιηθά
πνπ εηζρσξεί ζηε ζάιαζζα ζρεκαηίδνληαο ηα αθξσηήξηα Άγ. Ησάλλεο θαη Σδνχιε.
Έλα καθξφζηελν δηάζειν ρακειφηεξν απφ 200 κ. ελψλεη ηνλ Πξνθήηε Ζιία κε ηνλ
Καθφβνιν δηακνξθψλνληαο ζηνλ αλάκεζα ρψξν δχν ρακειέο ιεθάλεο., ησλ Λνπηξψλ
ζηα βνξεηναλαηνιηθά θαη ηεο Κνινθσληάο – Δπηζθνπήο ζηα λνηηνδπηηθά.

Ακηέρ.
Οη πην πνιιέο αθηέο ηνπ λεζηνχ είλαη βξαρψδεηο θαη νη θφιπνη ηνπ δελ
ζεσξνχληαη αζθαιείο. ην κέησπν ηεο ιεθάλεο ησλ Λνπηξψλ πξνο ηε ζάιαζζα
δηακνξθψλνληαη δχν θφιπνη, βνξεηφηεξα εθείλνο ησλ Λνπηξψλ θαη λνηηφηεξα ην
Ληβαδάθη. ην κέησπν ηεο άιιεο ιεθάλεο ζρεκαηίδεηαη κε καιαθή παξαιία ν φξκνο
ηεο Απφθξνπζεο, Απφθξηζεο ή Απνθξείσζεο, πξνζηαηεπκέλνο ζηα δπηηθά απφ ηε
ρεξζφλεζν ηνπ Αγίνπ Λνπθά, λνηηφηεξά ηνπ ν φξκνο ηνπ Βξηφθαζηξνπ πνπ ρσξίδεηαη
απφ ηνλ πξνεγνχκελν κε ηνλ νκψλπκν ιφθν, ζέζε ηεο αξραίαο πφιεο, θαη πην λφηηα ν
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θφιπνο ηνπ Μέξηρα, δεχηεξν ζεκεξηλφ ιηκάλη ηνπ λεζηνχ. Αθφκε λνηηφηεξα ζηελ ίδηα
πιεπξά ηνπ λεζηνχ ππάξρεη ν πιαηχο φξκνο Φιακπνχξηα κε νκαιή παξαιία θαη θνληά
ζην λφηην άθξν ηνπ λεζηνχ ν φξκνο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. ηελ αλαηνιηθή πιεπξά
ππάξρνπλ κεξηθνί κηθξνί φξκνη, φπσο ε Γατδνπξφκαληξα, ηνπ θχινπ, ε Καλάια, ηνπ
Γάζπαξε, νη Λεχθεο, θαη πην βφξεηα, κε άλνηγκα πξνο ηα λφηηα θαη θαιπκκέλνο απφ
αλαηνιηθά απφ ην αθξσηήξην Σδνχιε, ν δίδπκνο φξκνο ηνπ Διεήκσλα.

Έδαθορ – Πανίδα – Υλυπίδα.
Σν έδαθνο ηνπ λεζηνχ είλαη θησρφ. Αθφκα θαη ε πεξηνρή ησλ δπν θεληξηθψλ
ιεθαλψλ ζε πνιιά κέξε είλαη πεηξψδεο θαη άγνλε. Μφλν ζε κεξηθέο ξεκαηηέο
ππάξρεη θαιή γε θαη ιίγα λεξά. Γέληξα ζρεδφλ δελ έρεη ην λεζί θαη απηφ κπνξεί λα
νθείιεηαη ζηνπο ηζρπξνχο βφξεηνπο αλέκνπο. Ζ ληφπηα παξάδνζε ηζρπξίδεηαη πσο
παιηφηεξα ππήξραλ δάζε απφ θίδεο, είδνο θέδξσλ, πνπ ιίγα ππάξρνπλ αθφκα. Ζ κφλε
φκσο αξραία καξηπξία είλαη φηη ππήξραλ πνιιά ξείθηα. ήκεξα ππάξρνπλ θαη ζπθηέο
εθηφο απφ ηηο εηζαγκέλεο ζρεηηθά πξφζθαηα θαιιηέξγεηεο θαη, ζε κεξηθά ζεκεία,
ιεκνληέο. Ίζσο παιηφηεξα ππήξραλ θαη ειηέο, αθνχ ηα αγξηιίθηα είλαη ζπρλά
Τπάξρνπλ αθφκα ζρνίλνη, ξνδνδάθλεο, ιπγαξηέο, θαζψο θαη ζπάξηνο, αιηθαζθηά,
αζπάιαζνο, ζπκάξη θιπ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε μςπίκη πνπ έδσζε ζηνλ Μέξηρα ην
φλνκά ηνπ θαη νη αξραίνη πίζηεπαλ φηη ζηελ χπαξμή ηεο νθεηιφηαλ ε λνζηηκηά ηνπ
ζπάληνπ θαη πεξίθεκνπ ηφηε θχζληνπ ρισξνχ ηπξηνχ (πεξίθεκνπ ζην βαζκφ πνπ νη
Κείνη νλφκαδαλ Κχζλην έλα παξφκνην κάιινλ ηπξί πνπ παξήγαγαλ νη ίδηνη).
Φαίλεηαη φηη ζηελ αξραηφηεηα ππήξρε πεξηνξηζκέλε θηελνηξνθία κηθξψλ
δψσλ. Απφ άγξηα δψα ην λεζί έρεη κφλν ηθηίδεο (αηζίδεο, λπθίηζεο) εθηφο απφ ηνπο
πνιινχο ιαγνχο. Απφ ην άιιν θπλήγη ππήξραλ παιηφηεξα πνιιέο πέξδηθεο θαη
ππάξρνπλ αθφκα πνιιά αγξηνπεξίζηεξα. Σα απνδεκεηηθά φκσο δελ είλαη ζπρλά.
Φησρφ απφ άπνςε γεσξγίαο ην λεζί είλαη αληίζεηα πινχζην ζε ππέδαθνο. Έρεη
θπξίσο ζίδεξν θαη κνιχβη. Φαίλεηαη φηη θαη ζηελ αξραηφηεηα είρε γίλεη ζρεηηθή
εθκεηάιιεπζε εληαηηθή, ίζσο απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα ήδε. Τπάξρνπλ ζηνηρεία
πνπ επηηξέπνπλ λα ζπκπεξάλνπκε θάηη ηέηνην, αιιά θαίλεηαη φηη ε εμφξπμε
ζηακάηεζε αξθεηά λσξίο , ζηνλ 5ν ή ζηνλ 4ν π.Υ. αηψλα. ήκεξα ην λεζί είλαη θπξίσο
γλσζηφ γην ηηο ηακαηηθέο ηνπ πεγέο. Ζ παιηφηεξε αλαθνξά ζε απηέο είλαη κφιηο ηνπ
16νπ κ.Υ. αηψλα, αιιά πξέπεη λα ήηαλ γλσζηέο απφ πνιχ παιηφηεξα θαη λα
ζπληζηνχζαλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λεζηνχ, αθνχ
ε νλνκαζία Θεξκηά έρεη αληηθαηαζηήζεη ηελ αξραία ήδε ζηνλ 12ν αηψλα, φπσο
είπακε. Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη νη πεγέο δελ ππήξραλ ζηελ αξραηφηεηα θαη
εκθαλίζηεθαλ κεηά. Φαίλεηαη φκσο πην πηζαλφ φηη ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηακαηηθά
ινπηξά ηνπιάρηζηνλ ζηα Ρσκατθά ρξφληα.

78

Άνθπυπορ – Ιζηοπία.

Σν λεζί ηεο Κχζλνπ δελ είλαη πινχζην θαη νχηε έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
ειιεληθή ηζηνξία, φκσο θάπνην ξφιν αζθαιψο έπαημε. Καη αξραηνινγηθά αζθαιψο
παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ. Έηζη είλαη απνγνεηεπηηθή ε ζρεδφλ κέρξη ζήκεξα απνπζία
πξαθηηθά νπνηαζδήπνηε επηζηεκνληθήο έξεπλαο ησλ αξραίσλ θαηαινίπσλ ηνπ.
Δίκαζηε αθφκε αλαγθαζκέλνη λα ζηεξηδφκαζηε ζε πιεξνθνξίεο ληφπησλ ινγίσλ ηνπ
πεξαζκέλνπ αηψλα, κε αξραηνιφγσλ θαη ζε θάπνηεο ζεκεηψζεηο πεξηεγεηψλ ή πνιχ
παιηψλ εξεπλεηψλ, φπσο ηνπ Ross. Ο Welter είρε θάλεη κειέηε ζην λεζί, αιιά δελ
πξφιαβε λα δεκνζηεχζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ.
πσο είπακε, ε αξραία παξάδνζε δηέζσζε πιεξνθνξία φηη εδψ θαηνίθεζαλ
Γξχνπεο πνπ δηψρηεθαλ απφ ηελ παηξίδα ηνπο ζηελ Οίηε απφ ηνλ Ζξαθιή. Οη
Γξχνπεο ήηαλ θχιν πξνειιεληθφ πνπ επέδεζε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηα Ηζηνξηθά
ρξφληα. Ζ κεηαθίλεζή ηνπο πξνο λεζηά θαη άιια ζεκεία κάιινλ πξέπεη λα
ηνπνζεηεζεί ζηα ρξφληα ακέζσο πξηλ απφ ηε δσξηθή κεηαλάζηεπζε. Οη Κχζληνη
πάλησο ηεο θπξίσο Ηζηνξηθήο επνρήο είλαη Ίσλεο, φπσο θαη νη γείηνλέο ηνπο. Ζ
παξάδνζε κηιά γηα ησληθφ απνηθηζκφ κε επί θεθαιήο ηνλ Κεθαιιήλα ή Κέθαιν απφ
ηελ Αηηηθή.
Γηα ηελ Πξντζηνξηθή πεξίνδν δελ έρνπκε πιεξνθνξίεο εθηφο απφ θάπνηεο πνπ
κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ απφ θηλεηά επξήκαηα πνπ ιέγεηαη φηη πξνέξρνληαη απφ ην
λεζί. Πξφθεηηαη γηα έλα «ζεζαπξφ» ραιθψλ εξγαιείσλ πνπ βξίζθεηαη ζην Λνλδίλν
θαη έλα Μπθελατθφ αγγείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα. Ο «ζεζαπξφο» ρξνλνινγείηαη
ζηελ Πξψηκε Υαιθή ΗΗ πεξίνδν. Σα εξγαιεία είλαη Αηγαηαθά θαη πηζαλψο
θαηαζθεπάζηεθαλ επί ηφπνπ. Πξφζθαηα φκσο αλαθνηλψζεθε ν εληνπηζκφο
εγθαηάζηαζεο θαη ηάθσλ ζηε ζέζε Μαποςλά πνπ εκθαλίδεη ηα γλσξίζκαηα ηεο
Πξνθεξακεηθήο Νενιηζηθήο θαη ε ξαδηνρξνλνιφγεζε έδσζε ζρεηηθά 5.925 +/- 500
ρξφληα πξηλ απφ ζήκεξα. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ηα παιαηφηεξα ίρλε αλζξψπηλεο
παξνπζίαο ζηηο Κπθιάδεο, ηνπ ηέινπο ηεο 5εο – αξρψλ 4εο ρηιηεηίαο π.Υ.
Οη πξψηεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξίνδν θαη ηα γεγνλφηα
ησλ Πεξζηθψλ Πνιέκσλ. Σν 490 π.Υ. ε Κχζλνο έδσζε «γελ θαη χδσξ» ζηνπο
Πέξζεο, αιιά ην 480 έζηεηιε ζηνλ ειιεληθφ ζηφιν ζην Αξηεκίζην κηα ηξηήξε θαη κηα
πεληεθφληνξν. Σα Κπζληαθά πινία βξίζθνληαλ θαη ζηε αιακίλα. Έηζη αμηψζεθαλ
θαη νη Κχζληνη λα γξαθηνχλ καδί κε ηνπο άιινπο Έιιελεο ζηα ράιθηλα θίδηα πνπ
θξαηνχζαλ ηνλ ηξίπνδα πνπ αλαηέζεθε ζηνπο Γειθνχο γηα ηε λίθε. Σν φλνκά ηνπο
δηαβάδεηαη αθφκα πάλσ ζηηο ζπείξεο ησλ ζπζηξακκέλσλ θηδηψλ ζηνλ Ηππφδξνκν ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη ε λαπηηθή ζπκκεηνρή ζηε
αιακίλα είλαη ην έλα ηέηαξην, ή ιίγν πεξηζζφηεξν, ηεο αληίηνηρεο ζπκκεηνρήο ησλ
Κείσλ, ησλ θαηνίθσλ ηεο Κέαο. Σν λεζί ζπγθξνηνχζε ηελ ρψξα, ηελ επηθξάηεηα, κηαο
κφλν πφιεο, ελψ ην γεηηνληθφ θαη κεγαιχηεξν ηεζζάξσλ (Ηνπιίο, Κνξεζία, Καξζαία,
Πνηήζα).
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Βξίζθνπκε πζηεξφηεξα ην λεζί λα αλήθεη ζηελ Αζελατθή πκκαρία ζηελ
πεξίνδν 454-425 π.Υ. Ο θφξνο πνπ θαηαβάιιεη ζην θνηλφ ηακείν ηεο πκκαρίαο είλαη
2,5 ηάιαληα. Σν ίδην πνζφ θαηαβάιιεη θαη ε λνηηφηεξε ίθλνο, θαζψο θαη ε Σήλνο.
Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη θαηφπηλ πεξηήιζε ζηε παξηηαηηθή εγεκνλία, αιιά
ζηηο αξρέο ηνπ 4νπ π.Υ. έγηλε πάιη κέινο ηεο θαινχκελεο Γεχηεξεο Αζελατθήο
πκκαρίαο. Σν 315/4 ν Αζελαίνο ζηξαηεγφο Θπκνράξεο ηελ απειεπζεξψλεη απφ ηελ
εμνπζία θάπνηνπ πεηξαηή νλφκαηη Γιαπθέηα. Τζηεξφηεξα βξίζθεηαη καδί κε ηα άιια
λεζηά ζηελ εμνπζία ησλ Πηνιεκαίσλ ηεο Αηγχπηνπ. Ο Φίιηππνο Δ΄ ηεο Μαθεδνλίαο
ζην ηέινο ηνπ 3νπ αηψλα θαηαιχεη ηνχηε ηελ εγεκνλία θαη ηνπνζεηεί καθεδνληθέο
θξνπξέο ζηελ Άλδξν, Πάξν θαη Κχζλν. Οη Ρφδηνη θαη ν Άηηαινο ηεο Πεξγάκνπ
επηρείξεζαλ λα εθδηψμνπλ απηέο ηηο θξνπξέο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ Ρσκαίσλ
θαηέιαβαλ θαη θαηέζηξεςαλ ηελ Άλδξν, αιιά απέηπραλ ζηελ Κχζλν. κσο κεηά ηελ
ήηηα ηνπ Φηιίππνπ απφ ηνπο Ρσκαίνπο νη Ρφδηνη θαηέιπζαλ ηε Μαθεδνληθή εγεκνλία
ζην λεζί ζηα 197 π.Υ. ηα κέζα ηνπ 1νπ π.Υ. αηψλα αλαθέξεηαη αθφκα ν «Γήκνο ησλ
Κπζλίσλ». Ο ζηξαηεγφο ηνπ Μηζξηδάηε ηνπ Πφληνπ Αξρέιανο γλσξίδνπκε φηη ζηα
88-87 π.Υ. αθαίξεζε απφ ηνπο Ρσκαίνπο φια ηα λεζηά, αιιά κεηά ηελ ήηηα ηνπ απφ
ηνλ χιια απνθαηαζηάζεθε ε Ρσκατθή εμνπζία. ηε ζπλέρεηα ηα λεζηά ππνθέξνπλ
ηδηαίηεξα απφ ηελ πεηξαηεία ψζπνπ ηελ θαηέζηεηιε ν Πνκπήηνο. Ο Αληψληνο
πζηεξφηεξα ηα ππάγεη δηνηθεηηθά ζηνλ αλζχπαην ηεο Αζίαο. ηνλ 1ν κ.Υ. αηψλα ε
Κχζλνο είλαη έλαο απφ ηνπο ηφπνπο εμνξίαο γηα επηθαλείο Ρσκαίνπο. Σν 68 κ.Υ.
εκθαλίδεηαη εδψ θάπνηνο απειεχζεξνο ή δνχινο απφ ηνλ Πφλην πνπ ηζρπξίδεηαη πσο
είλαη ν ίδηνο ν απηνθξάηνξαο Νέξσλ πνπ δηέθπγε ηνλ ζάλαην. πγθξφηεζε
ζηξαηησηηθφ ζψκα απφ δνχινπο θαη ζηξαηηψηεο πνπ επέζηξεθαλ απφ ηελ Αζία θαη
δηελεξγνχζε επηδξνκέο κε βάζε ην λεζί. Σέινο ν δηνηθεηήο ηεο Γαιαηίαο
Καιπνχξληνο Απέξαληνο ηνλ ζπλέιαβε θαη ηνλ απνθεθάιηζε. Σν θεθάιη ηνπ ην
πεξηέθεξαλ ζηηο ξσκατθέο θηήζεηο γηα λα πεηζζνχλ νη ππήθννη, φηη δελ ππάξρεη θφβνο
(ή ειπίδα) απφ απηφλ. Δπί Γηνθιεηηαλνχ δεκηνπξγείηαη ε λεζησηηθή επαξρία κε έδξα
ηε Ρφδν θαη ζε απηήλ ππάγεηαη θαη ε Κχζλνο.
.

Οικονομία.
Σν αζήκαλην θαη θησρφ λεζί θαίλεηαη φηη φρη κφλν είρε αμηφινγα κεηαιιεία
σο ηνλ 5ν ή ηνλ 4ν αηψλα π.Υ. αιιά έδσζε θαη θάπνηεο πξνζσπηθφηεηεο ζηνλ
ειιεληθφ θφζκν. Τπάξρεη ε γλψκε φηη ε εμφξπμε ζηακάηεζε, επεηδή δελ ππήξρε πηα
αξθεηή θαχζηκε χιε γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθακίλεπζεο. Πάλησο ζε ζεκεία ηνπ λφηηνπ
ηκήκαηνο ηνπ λεζηνχ παξαηεξήζεθαλ φγθνη θνπαληζκέλνπ κεηαιιεχκαηνο πνπ
πξννξίδνληαλ ίζσο λα κεηαθεξζνχλ ζηε ίθλν γηα εθθεκίλεπζε. Οη πξνζσπηθφηεηεο
είλαη ν δσγξάθνο Κπδίαο πνπ «άλζεζε», floruit, γχξσ ζηα 320 π.Υ. θαη ν ζπγγξαθέαο
Ζγεζίλνο. Τπάξρεη πηζαλφηεηα λα ήηαλ Κχζληνο θαη ν δσγξάθνο Σηκάλζεο, πνπ
«άλζεζε» γχξσ ζηα 380-370 θαη αλήθε ζηε ηθπσληθή ζρνιή. Έρνπλ εληνπηζζεί θαη
λνκίζκαηα ηεο Κχζλνπ, ράιθηλα, ηνπ 2νπ θαη 1νπ αηψλα π.Υ. πνπ έρνπλ ζηελ εκπξφο
φςε θεθάιη Απφιισλα ή γπλαηθείν θεθάιη (Άξηεκεο;) ή θχλα θαη ζηελ πίζσ ιχξα,
βφηξπ ή ξφδν.
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Παξαθάησ αλαθέξνπκε ηα αξραία θαηάινηπα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ
πιεξνθνξίεο επηζεκαίλνληαο θαη πάιη φηη απηέο δίλνληαη απφ κε αξραηνιφγνπο ή
αξραηνιφγνπο ηνπ 19νπ αηψλα θαη πηζαλψο νη ιεπηνκέξεηέο ηνπο ζα πξέπεη θάπνηα
ζηηγκή λα αλαζεσξεζνχλ, εθφζνλ ζα γίλεη θάπνηε ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή έξεπλα
ζην λεζί.
Ζ αξραία πφιε βξηζθφηαλ ζηνλ βνξεηφηεξα απφ ηνλ Μέξηρα φξκν θαη ηνλ
ιφθν ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ πνπ νλνκάδεηαη Βιόκαζηπο ή Βπιόκαζηπο
(Οβξηφθαζηξν, Δβξαηφθαζηξν. Ολνκαζία πνπ δίλεηαη ζε πνιιά κέξε ζηα νπνία
ππάξρνπλ αξραία θαηάινηπα, εξεηπηψλεο, δελ ππάξρνπλ φκσο ζηνηρεία πνπ καξηπξνχλ
ηελ παξνπζία Υξηζηηαλψλ). Ο φξκνο θαιχπηεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηνπ πξνο δπηηθά
ζηνκίνπ ηνπ απφ κηθξφ λεζί, ην νπνίν ζε θαηξφ λελεκίαο επηθνηλσλεί κε ηε ζηεξηά κε
ακκνπδεξφ ζηελφ ηζζκφ. Ολνκάδεηζη Βπιοκαζηπάκι. Λέγεηαη φηη ε ζχλδεζε γηλφηαλ
ζηελ αξραηφηεηα κε κφιν, βπζηζκέλν ηψξα. Άιινη φκσο ππνζέηνπλ πσο ε
δηακφξθσζε είλαη θπζηθή. Σα ηείρε νρπξψλνπλ ην Βξηφθαζηξν. Δίλαη ρηηζκέλα απφ
ζθιεξή πέηξα κε κηθξνχο αξκνχο ζε κάιινλ νξηδφληηνπο δφκνπο. Ζ πεξίκεηξφο ηνπ
πξέπεη λα είλαη 2 κε 2,25 ρηιηφκεηξα (πάλσ απφ κηζή ψξα δξφκν). Αξρίδνπλ απφ ηε
βνξεηφηεξε θνξπθή ηνπ πςψκαηνο πνπ ιέγεηαη Σνχξινο ηνπ Κνινλέινπ, νρπξψλνπλ
ηελ βφξεηα απφηνκε πιεπξά πξνο ηελ Απφθξηζε, ζηξέθνπλ πξνο ηα δπηηθά, ράλνληαη
γηα ιίγν (ίζσο δελ ππήξραλ θαλ αθνχ νη απφθξεκλνη βξάρνη παξείραλ επαξθή θπζηθή
νρπξφηεηα), εκθαλίδνληαη πάιη ζηα λφηηα ηνπ Σνχξινπ θαη νρπξψλνπλ ηελ αλαηνιηθή
πιεπξά σο ηνλ φξκν ηεο Δπηζθνπήο. ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ ζψδνληαη ηείρε ηεο
αθξφπνιεο ζε κήθνο θάπνπ 20 κ. Σν πάρνο ηνπο είλαη 2 κε 3 κ.. Παιηφηεξνη
επηζθέπηεο αλαθέξνπλ πάλσ ζηελ αθξφπνιε ίρλε βσκνχ δηαζηάζεσλ 2,80 Υ 5,40 κ.,
θξεπίδσκα αξραίνπ λανχ, δεμακελή θαη ςεθηδσηφ δάπεδν. Δπίζεο αλαθέξνπλ κέζα
ζηελ πφιε βσκνχο, ζεκέιηα λαψλ, πδξαγσγεία κε δεμακελέο, φζηξαθα, νηθνδνκηθνχο
ιίζνπο. Σνπνζεηνχλ ηελ Αγνξά απέλαληη απφ ην Βξηνθαζηξάθη θαη αλαθέξνπλ θνληά
ηνπ κηζνρσκέλν αθέθαιν θαζηζηφ άγαικα Ρσκατθψλ ρξφλσλ. ην λεζάθη
αλαθέξνληαη επίζεο εξείπηα πνπ νλνκάδνληαη Γαζκαλειό. Κνληά ζην ιηκάλη πνπ
ζρεκαηίδεηαη απφ ην λεζάθη, ηελ αθηή θαη ηνλ ηζζκφ αλάκεζά ηνπο έρνπλ
παξαηεξεζεί ηξία «ζπήιαηα» κε κήθνο 10 κ. θαη πιάηνο 2κ. πεξίπνπ πνπ
επηθνηλσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο κε δπν κηθξέο ζχξεο. Δζσηεξηθά ήηαλ επηρξηζκέλα.
Απηφ, καδί κε ην γεγνλφο φηη κέζα ηνπο είραλ παξαηεξεζεί θαη ίρλε αγσγνχ, νδήγεζε
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ζηελ άπνςε φηη πξφθεηηαη γηα δεμακελή λεξνχ. Σν λεξφ θαίλεηαη πσο έθηαλε σο εδψ
κε αγσγνχο απφ ηελ πεγή ζηε ζέζε Σπύπιο ζε απφζηαζε κηζήο ψξαο πξνο
αλαηνιηθά. Σν φλνκα θαίλεηαη λα δφζεθε απφ ηηο ηξχπεο, ηα ζηφκηα αγσγψλ πνπ ήηαλ
εθεί νξαηά. Σάθνη, νη πεξηζζφηεξνη ζπιεκέλνη απφ λεφηεξνπο αξραηνθάπεινπο, φπσο
θαίλεηαη Κιαζηθήο, Διιεληζηηθήο θαη Ρσκατθήο επνρήο, αλαθέξνληαη ζε κεγάιε
έθηαζε ζηα λφηηα ηεο πφιεο, ζηε ιεθάλε ηεο Δπηζθνπήο, θαζψο θαη, ιηγφηεξνη, ζηα
βφξεηα πξνο ηελ Απφθξηζε. Κνληά ζηελ αξραία πφιε είλαη ε ζέζε Πεηζιάρ, φπνπ ην
εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ βξίζθεηαη ζηα εξείπηα αξραίνπ θηεξίνπ. Σνπηθνί
ιφγηνη πηζηεχνπλ φηη πηζαλψο εδψ βξηζθφηαλ ην ηεξφ ηεο ηνπηθήο ζεφηεηαο πνπ
ιαηξεπφηαλ κε ην φλνκα Δχδεκνο. Σέινο, ζε κηθξή απφζηαζε, κφλν 20 κ. βφξεηα απφ
ηα ηείρε αλαθέξεηαη ε χπαξμε αξραίνπ θπθιηθνχ πχξγνπ.
Αλ θξίλνπκε απφ ηα παξάιιεια ησλ δχν θνληηλψλ λεζηψλ πνπ έρνπλ
εξεπλεζεί, ηεο Κέαο θαη ηεο ίθλνπ, ν αξηζκφο ησλ αξραίσλ πύπγυν πνπ ζα ππήξραλ
ζην λεζί πξέπεη λα ήηαλ κεγάινο. Μφλν φκσο γηα δπν–ηξεηο ππάξρνπλ ζήκεξα
θάπνηεο πιεξνθνξίεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη έλαο βοπειοδςηικά από ηη
ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ Κύθνο (Μεζαπιά), πάλσ ζηνλ απρέλα πνπ ρσξίδεη
ηε ιεθάλε ηεο αξραίαο πφιεο απφ εθείλε ησλ Λνπηξψλ. Φαίλεηαη απίζαλν λα είλαη ν
ίδηνο κε εθείλνλ πνπ αλαθέξεηαη κε ην φλνκα Θόλορ, λφηηα απφ ην εθθιεζάθη ηεο
Αγίαο Δηξήλεο θαη ζε ζρέζε κε ηα Λνπηξά. Δθηφο απφ ην εθθιεζάθη ηεο Αγίαο
Δηξήλεο απέλαληη απφ ηα ινπηξά ππάξρεη θαη άιιν νκψλπκφ ηνπ δπηηθά απφ ηνλ
δξφκν πνπ νδεγεί εθεί θαη αθξηβψο πάλσ απφ ην δηάζειν πνπ επνπηεχεη ηε ιεθάλε
ησλ Λνπηξψλ. Ίζσο φκσο πξφθεηηαη γηα δπν δηαθνξεηηθνχο πχξγνπο, γηαηί γηα ηνλ
πξψην δίλεηαη θαη ην φλνκα Παλιόπςπγορ. Αθφκα έλαο πχξγνο, θπθιηθφο, κηθξφηεξνο
απφ ηνλ πξνεγνχκελν, δηακέηξνπ 3-4 κ., ζεκεηψλεηαη δπηηθά απφ ηε Μεζαξηά θαη
βνξεηναλαηνιηθά απφ ην Βξηφθαζηξν. Απφ απηφλ νλνκάζηεθε θαη ε πεξηνρή Πύπγορ.
Αλαθέξεηαη φηη ε ηνηρνδνκία ηνπ είλαη φκνηα κε εθείλε ησλ ηεηρψλ ηνπ Βξηφθαζηξνπ.
Κνληά ζηνλ Πχξγν αλαθέξνληαη ιαηνκεία πψξνπ, ελψ βνξεηνδπηηθά απφ ην
Βξηφθαζηξν, ζην δπηηθφηαην άθξν ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνχ πνπ νλνκάδεηαη
Κολόνα αλαθέξεηαη ε χπαξμε ζηνψλ κεηαιιείσλ. (Παξφκνηεο αλαθέξνληαη θαη ζηηο
ζέζεηο ιθνιού, Κοςπή, Μήλα θαη αιινχ).
Κνληά ζηνλ νηθηζκφ Κχζλνο (Μεζαξηά) κφλν έλαο ηνπηθφο ιφγηνο ζεκεηψλεη
ηελ παξνπζία «πελαζγικού» ηείσοςρ κε νγθφιηζνπο πνπ ζψδεηαη ζε κήθνο πεξίπνπ
20 κ. Ζ χπαξμε πάλησο Πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ ζην λεζί πξέπεη λα ζεσξείηαη βέβαηε
θαη ην φηη ζα ήηαλ νρπξσκέλνο εληζρχεηαη απφ ηα παξαδείγκαηα ηέηνησλ νηθηζκψλ θαη
ζηα θνληηλά, ζρεηηθά εξεπλεκέλα λεζηά, κε εμαίξεζε δειαδή ηεο κε εξεπλεκέλεο
εξίθνπ, ζηελ Κέα, ηε ίθλν (θαη ηε χξν).
Νφηηα απφ ηε Μεζαξηά, κέζα ζε θιεηζηή νιφγπξα ιεθάλε, βξίζθεηαη ην ρσξηφ
ύνηακα πνπ έρεη κεηνλνκαζζεί ζε Γπςοπίδα. Κνληά ηνπ βξηζθφηαλ ην ζπήιαην
Καηαθύκι, πνιχ σξαίν θαη κε ζηαιαθηίηεο, πνπ ην θαηέζηξεςαλ νη ζχγρξνλεο
κεηαιιεπηηθέο εξγαζίεο. Λέγεηαη φηη θαη απηφ ππήξμε πηζαλψο ζηνά αξραίνπ
κεηαιιείνπ, αιιά είλαη δχζθνιν λα ην πηζηέςεη θαλείο.
Ζ αλαηνιηθφηεξε ρεξζφλεζνο ηνπ λεζηνχ είλαη ε ρεξζφλεζνο ηνπ Αγίνπ
Ησάλλε. Δδψ, ζηελ ίδηα ηε ζέζε Άγιορ Ιυάννηρ θαζψο θαη ζηε ζέζε κοςπιέρ
ζεκεηψζεθαλ ίρλε κεηαιιεπηηθψλ εξγαζηψλ ηεο αξραηφηεηαο. Κνληά ηνπο αλαθέξεηαη
παξνπζία εξεηπίσλ πνπ νλνκάδνληαη Δλληνικά. Αληίζεηα κε ην φ,ηη ζπκβαίλεη ζην
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Βξηφθαζηξν, εδψ ππάξρνπλ, ιέγεηαη, θαη ίρλε Υξηζηηαληθψλ ρξφλσλ. Ζ ηνπνζέηεζε
ησλ Διιεληθψλ ζηα βφξεηα ηνπ λεζηνχ πνπ γίλεηαη ζηελ Realenzyclopadie πξέπεη λα
νθείιεηαη ζε ιάζνο.
Λίγν λνηηφηεξα, ζηα λνηηνδπηηθά απφ ηνλ Άγην Ησάλλε θαη ζηα αλαηνιηθά απφ
ηελ Γξπνπίδα είλαη ν φξκνο Νιάοςζα πνπ πήξε ην φλνκά ηνπ απφ κηθξή αέλαε πεγή
θνληά ζηελ παξαιία. Δδψ είραλ ζεκεησζεί ηα ζεκαληηθφηεξα ιείςαλα αξραίσλ
κεηαιιείσλ ζηδήξνπ θαη κνιχβδνπ. Καηαζηξάθεθαλ φκσο απφ ηηο λεφηεξεο
κεηαιιεπηηθέο εξγαζίεο. Οη ζηνέο πξέπεη λα είραλ πινχζηεο απνδφζεηο. Μφλν έλα
ηκήκα ηνπο ππνινγίζηεθε πσο έδσζε πάλσ απφ 200.000 ηφλνπο (αθαζάξηζην)
κεηάιιεπκα. Φαίλεηαη φκσο φηη ε εξγαζία εθεί ήηαλ θαη επηθίλδπλε, γηαηί θαηέξξεαλ
νη αζβεζηνιηζηθέο νξνθέο ησλ ζηνψλ. ε κηα ηέηνηα ζηνά βξέζεθαλ 42 ζθειεηνί λέσλ
αλζξψπσλ.
Σέινο θνληά ζηα Λοςηπά βξέζεθαλ ζηελ επνρή ηνπ Ross κεξηθνί ηάθνη πνπ
νδήγεζαλ ηνλ παιαηφ εθείλνλ αξραηνιφγν, καδί θαη κε άιιεο ελδείμεηο, λα
ππνζηεξίμεη φηη ηα ηακαηηθά ινπηξά ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζηελ αξραηφηεηα,
ηνπιάρηζηνλ ζηα Ρσκατθά ρξφληα.
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ημείυζη.
Γηα ηε ζέζε, ην φλνκα, ηα γεσγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηα ζπλαξηεκέλα ζέκαηα
Βι. Burchner, “Kythnos” RE, φπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαπνκπέο ζηηο
πεγέο θαη ηνπο παιηφηεξνπο εξεπλεηέο. Πνιχ ιίγα πξάγκαηα απφ λεφηεξνπο
ζπκπιεξψλνπλ ην ζχλνιν ησλ αλαθνξψλ ζην λεζί: Burchner (Maull),
“Kykladen” (Kythmos) RE. AA 1942, 99 θ.π. Bent, Aegean Islands, 428 θ.π.
Davies, Roman mines in Europe, 257 θ.π. Fimmen, Die kretisch-mykenische
Kultur, 14. K.Honea, “Prehistoric remains of the island of Kythnos”, AJA 79, 277
θ.π. (αλαθνξά επίζεο ζηνλ «ζεζαπξφ ηεο Κχζλνπ» απφ ηνλ Renfrew “Cycladic
metallurgy and the Aegean Early Bronze Age” AJA 71 (1967) 7 θ.π. Πνιιά
ζηνηρεία, δίρσο φκσο παξαπνκπέο, δίλεη θαη ν Α.Γνχλαξεο, Η Κύθνορ. Γεωγπαθία
– ιζηοπία – ήθη-έθιμα. Αζήλα 1939, πνπ είλαη πνιχηηκνο γηα ηα ηνπσλχκηα θαη ηηο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, πιεζπζκφ θιπ.
ηνπο Γξχνπεο θαη ηελ πξψηε θνηηίδα ηνπο ζηελ Οίηε θαη ηελ θνηιάδα ηνπ
πεξρεηνχ αλαθεξφκαζηε αλαιπηηθά ζηηο εξγαζίεο Δωπίρ θαη Κοιλάδα ηος
πεπσειού. Μαλίρ - Αινιάρ – Οιηαία. Αθφκα θαη γηα ηνλ Ζξφδνην ε εμέιαζε ησλ
Γξπφπσλ απφ ηελ πεξηνρή εθείλε δελ είλαη γεγνλφο ρακέλν ζηα βάζε ηνπ ρξφλνπ,
θαη, επεηδή πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ επνρή ζρεκαηηζκνχ ηνπ Γσξηθνχ
«έζλνπο», κάιινλ ζα πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί κεηά ή θαηά ηελ πεξίνδν δηάιπζεο
ηνπ Μπθελατθνχ πνιηηηζκνχ. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Ηψλσλ βι. Burchner,
“Kythnos” RE, 219. Γνχλαξεο, 81 π. Γηα ηνλ «ζεζαπξφ» ησλ ραιθψλ θαη ην
Μπθελατθφ αγγείν ε πην πξφζθαηε αλαθνξά, κε παξαπνκπέο ζε παιηφηεξεο, είλαη
ηνπ Renfrew, πην πάλσ, θαη γηα ηα επξήκαηα ζηε ζέζε Μαξνπιά, ε κφλε αλαθνξά
εθείλε ηνπ Honea, πην πάλσ.
Γηα ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζρεηηθέο παξαπνκπέο ζε πεγέο θαη κειέηεο βι.
ηνπο Burchner, πην πάλσ, θαη ηνλ Γνχλαξε, ζει. 13, 67θ.π. Γηα ηα κεηαιιεία θαη
ηνλ Davies, πην πάλσ. Γηα ηηο άιιεο ζέζεηο επίζεο Burchner, ζ. 220 (κεηαιιεία
Νηάνπζαο, Καηαθχθη, Λνπηξά), 222 (πχξγνο βφξεηα απφ ηελ αξραία πφιε, Θφινο,
Διιεληθά) θαη Γνχλαξε, ζ. 16 (κεηαιιεία, Καηαθχθη), 17 (ιαηνκεία πψξνπ), 19
(Λνπηξά), 77 (Διιεληθά, Πχξγνο, «πειαζγηθφ» ηείρνο Μεζαξηάο), 96 (εξείπηα
Πεηζηά).
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ΔΡΙΦΟ

Σο κείμενο καηαηέθηκε ζηο Αθηναφκό Κένηπο Οικιζηικήρ ηο 1977
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Γευγπαθικά δεδομένα.
Πνιχ πεξηνξηζκέλεο είλαη νη γλψζεηο καο γηα ην λεζί ηνχην ησλ Κπθιάδσλ θαη
ηελ ηζηνξία ηνπ ζηα αξραία ρξφληα. Απηφ αζθαιψο νθείιεηαη θαη ζηνλ πνιχ
πεξηνξηζκέλν ξφιν πνπ έπαημε εμ αηηίαο ηεο θηψρηαο ηνπ, αιιά θαη ζην φηη ε
αξραηνινγηθή έξεπλα δελ αζρνιήζεθε παξά ειάρηζηα καδί ηνπ.
Σν φλνκα ηνπ λεζηνχ θαη ηεο πφιεο ήηαλ θαη ζηα αξραία ρξφληα ην ίδην κε ην
ζεκεξηλφ, θαη κφλν ζηα ρξφληα ηεο δπηηθήο θπξηαξρίαο επηθξάηεζαλ δηάθνξεο
παξαθζνξέο ηνπ. ε λνκίζκαηα ηνπ 200 π.Υ. πεξίπνπ απαληά θαη ν ηχπνο έξεηθνο,
αιιά είλαη πξνβιεκαηηθφ αλ απηή ε δηαθνξά αληηζηνηρεί θαη ζε δηαθνξά ζηελ
πξνθνξά. Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη ε εηπκνινγία ηνπ νλφκαηνο είλαη ειιεληθή θαη έρεη
ζρέζε κε ηνλ άγνλν ραξαθηήξα ηνπ λεζηνχ, πάλησο έρεη δηαηππσζεί θαη ε άπνςε φηη
ην φλνκα έρεη ζεκηηηθή, θνηληθηθή ξίδα πνπ ζεκαίλεη κέηαιιν, ζε ζπζρεηηζκφ κε ην
γεγνλφο φηη ηα κεηαιιεία ηνπ λεζηνχ ππήξμαλ ζεκαληηθά.
Ζ έξηθνο είλαη ην ηξίην θαηά ζεηξά απφ βνξξά πξνο λφην λεζί ηεο δπηηθήο
δψλεο ησλ Κπθιάδσλ θαη βξίζθεηαη λφηηα απφ ηελ Κχζλν θαη βφξεηα απφ ηε ίθλν
απφ ηελ νπνία απέρεη 14 ρηιηφκεηξα. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, φπσο θαη ηα
θνληηλά ηεο λεζηά είλαη κία απφ ηηο θνξπθέο πνπ πξνβάιιεη πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα
ηεο ζάιαζζαο ε ίδηα ξάρε ε νπνία βνξεηφηεξα ζρεκαηίδεη ηελ Αηηηθή. Καηέρεηαη φιε
απφ βνπλά πνπ πςψλνληαη απφηνκα σο ην χςνο ησλ 483 κ. Σν ζρήκα ηεο είλαη
πεξίπνπ θπθιηθφ, αιιά ην πξνβαιιφκελν πξνο λνηηνδπηηθά αθξσηήξην Κχθισπαο
θάλεη ψζηε λα έρεη ηνλ καθξφηεξν άμνλα κε κήθνο πεξίπνπ 10 ρηιηνκέηξσλ ζηελ
βνξεηναλαηνιηθή – λνηηνδπηηθή θαηεχζπλζε. Καηέρεηαη απφ δπν νκάδεο πςσκάησλ,
κηα ζηα βνξεηναλαηνιηθά κε ςειφηεξε θνξπθή ηνλ Σνχξιν (483 κ.)θαη κηα ζηα
λνηηνδπηηθά κε ςειφηεξε θνξπθή ην ξνο. Αλάκεζα ζηα πςψκαηα αλνίγνληαη
ζρεηηθά βαζηέο κηθξέο θνηιάδεο πνπ βγαίλνπλ ζηε ζάιαζζα ζε αληίζηνηρνπο θφιπνπο.
Γεληθά ην λεζί είλαη εμαηξεηηθά άγνλν θαη κφλν νη κηθξέο θνηιάδεο ζην Ληβάδη ζηα
λνηηναλαηνιηθά θαη ζην Μέγα Ληβάδη ζηα λνηηνδπηηθά είλαη ζρεηηθά εχθνξεο. Σν λεζί
δελ έρεη αξθεηά λεξά. ηηο κηθξέο θνηιάδεο ππάξρνπλ κεξηθά, αιιά ν κφλνο
πξαγκαηηθφο ρείκαξξνο είλαη ν Αξκπξνπφηακνο πνπ εθβάιιεη ζηνλ θιεηζηφ θφιπν
ηνπ Κνπηαιά ζηε λφηηα αθηή. Μηα ζρεηηθά θαιή πεγή ππάξρεη ζηε Υψξα θαη κηα
αθφκε ζην Σαμηάξρε. Καηά ηα ινηπά ην λεζί πδξεχεηαη θπξίσο απφ ζηέξλεο.
Αλαθέξνληαη αθφκα θαη ζεξκέο πεγέο θνληά ζην εμσθθιήζη ηνπ Άγηνπ Ηζίδσξνπ. Σν
ηφζν θησρφ φκσο έδαθνο ηνπ λεζηνχ αλαθνξηθά κε ηελ γεσξγία είλαη πινχζην ζε
κεηαιιεχκαηα. Έρεη καγλήζην θαη κφιπβδν, αιιά θπξίσο ζίδεξν. ε θάπνηα λεφηεξε
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πεξίνδν ηα κεηαιιεία ζηδήξνπ ηνπ ζεσξνχληαλ ηα πινπζηφηεξα ηεο Μεζνγείνπ. Δίλαη
επίζεο πηζαλφ πσο είρε θαη ιίγν άξγπξν θαη ραιθφ.
Ζ δπηηθή, βνξεηνδπηηθή θαη βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ ζρεκαηίδεη ζπλερή
θακπχιε ππθλά ζρηζκέλε απφ αθξσηήξηα θαη θφιπνπο . Ο λνηηφηεξνο είλαη ην Μέγα
Ληβάδη, φπνπ θαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζχγρξνλα κεηαιιεία ζηδήξνπ. Ζ αλαηνιηθή αθηή
κπνξνχκε λα πνχκε φηη δηαγξάθεη πνιχ ηαξαγκέλε γξακκή πξνο ηα λφηηα σο ην
αθξσηήξην Άκηλνο, πίζσ απφ ην νπνίν, δπηηθά, αλνίγνληαη δπν δίδπκνη θφιπνη. Ο
δπηηθφηεξνο θαη κεγαιχηεξνο είλαη εθείλνο ηνπ ρσξηνχ Ληβάδη. Πξφθεηηαη γηα ην
επίλεην ηεο ζχγρξνλεο θαη αξραίαο πφιεο, πνπ βξίζθεηαη ςειά ζηα βνξεηνδπηηθά. ηε
δπηηθή πιεπξά ηνπ Ληβαδηνχ ε αθηή έξρεηαη πξνο λφηηα θαη χζηεξα πξνο λνηηνδπηηθά
ζρεκαηίδνληαο ηελ ρεξζφλεζν παζί. Απνηειεί ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θφιπνπ
Ακπέιη. Ζ βφξεηα πιεπξά ηνπ ζπλερίδεηαη κε θαηεχζπλζε πξνο δπηηθά σο ηε βάζε ηεο
ρεξζνλήζνπ Κχθισπαο. Πξηλ φκσο θηάζεη εθεί δηαθφπηεηαη δηακνξθψλνληαο ην
ζηφκην ηνπ θφιπνπ Κνπηαιάο πνπ εηζρσξεί ζηε ζάιαζζα βαζηά πξνο ηα βφξεηα.
Γεληθά νη αθηέο είλαη απφθξεκλεο, αιιά ζηνπο κπρνχο ησλ θφιπσλ ζρεκαηίδνληαη
κηθξέο παξαιίεο πξφζθνξεο γηα πξνζφξκηζε κηθξψλ πινίσλ.

Άνθπυπορ
πσο θαη ζήκεξα, ε νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ ζηελ αξραηφηεηα ζηεξηδφηαλ ζηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαιιείσλ θαη ζηελ αιηεία. Ζ βιάζηεζε είλαη θησρφηεξε αθφκε
θαη απφ εθείλε ησλ θνληηλψλ λεζηψλ, πάλησο παξάγνληαλ φπσο θαίλεηαη ζηαθχιηα,
ιάδη ειηέο ζχθα, πνπ αζθαιψο, φπσο θαη ζήκεξα, δελ ζα επαξθνχζαλ γηα ηε
δηαηξνθή ησλ θαηνίθσλ. Θα πξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη θαη ε θηελνηξνθία ζα ήηαλ
ζηελ αξραηφηεηα ζηνηρεηψδεο, θαη αζθαιψο κηθξψλ δψσλ. Αλαθέξεηαη απφ ηνπο
αξραίνπο ην θπηφ ζεπίθιον ή ζέπιθον πνπ έβγαηλε εδψ θαη ρξεζίκεπε γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ ζθνπιεθηψλ. Γελ ήηαλ φκσο θαιιηεξγεηηθφ, αιιά αγξηφρνξην.
Καηά ηνλ Αηιηαλφ νη εξίθηνη ζέβνληαλ ηελ cicada maritima, είδνο θάβνπξα
πνπ πίζηεπαλ φηη ηελ είρε αθηεξψζεη ζηνλ Γία ν Πεξζεχο. ηαλ ηελ έβξηζθαλ λεθξή
ηελ έζαβαλ θαη φηαλ πηαλφηαλ ζηα δίρηπα ηνπο ηελ έξηρλαλ πίζσ ζηε ζάιαζζα.
Παξνηκηψδεο ήηαλ ζηελ αξραηφηεηα ε έθθξαζε βάηπασορ ζεπίθιορ, γηαηί ζήκαηλε
βάηξαρνο άιαινο, πξάγκα νπσζδήπνηε ηειείσο πεξίεξγν. Ο ίδηνο ν Θεφθξαζηνο έδηλε
ηελ εξκελεία, φηη νη βάηξαρνη ηεο εξίθνπ ήηαλ άθσλνη, επεηδή ηα λεξά ήηαλ πνιχ
θξχα. Ο Πιίληνο ζπκπιεξψλεη φηη νη βάηξαρνη ηνπ λεζηνχ φηαλ κεηαθέξνληαλ αιινχ
απνρηνχζαλ θσλή. Ο Burchner επηδίσμε λα δψζεη θάπνηα εξκελεία ιέγνληαο φηη
πηζαλψο, αθνχ κάιηζηα ην λεζί δελ είρε αξθεηά λεξά, δελ ζα ππήξραλ βάηξαρνη ζηε
έξηθν, αιιά κφλν θξχλνη. Ζ εξκελεία δελ είλαη πεηζηηθή, αθνχ ζε φιε ηελ Διιάδα
ήηαλ γλσζηνί νη θξχλνη πνπ επί πιένλ είλαη θαη ιαιίζηαηνη. Ζ Blaicher κάιηζηα
ζεκεηψλεη, φηη πξηλ λα απνβηβαζηεί θαλείο ζην λεζί αθνχεη απφ καθξηά ηα βαηξάρηα.
Γέρεηαη ινηπφλ ηελ πνιχ πηζαλφηεξε εξκελεία, φηη νη κφλνη άθσλνη βάηξαρνη ήηαλ ηα
πξψηκα λνκίζκαηα ηεο εξίθνπ πνπ είραλ σο ζήκα ηνλ βάηξαρν. Οη αξραίνη ζπρλφ
νλφκαδαλ ηα λνκίζκαηα απφ ην ζήκα ηνπο, φπσο «ρειψλεο» ηα αηγηλεηηθά ή
«γιαχθεο» ηα αζελατθά.
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Δθηφο απφ ηε Υψξα θαη ην Ληβάδη ζην λεζί ππάξρνπλ αθφκα κεξηθά ρσξηά.
Σν Μέγα Ληβάδη πνπ αλαθέξακε, ν Κνπηαιάο ζηε λφηηα αθηή, φπνπ θαίλεηαη φηη θαη
ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ ν νηθηζκφο εθείλσλ πνπ δνχιεπαλ ζηα κεηαιιεία. Δδψ
βξίζθνληαλ θαη νη πην ζεκαληηθέο αξραίεο ζηνέο, επεηδή φκσο έγηλαλ εξγαζίεο θαη
ζηα Μεζαησληθά ρξφληα, είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλνπκε κε βεβαηφηεηα ηα αξραία
ίρλε. Τπάξρεη ε άπνςε φηη νη αξραίνη δελ έβγαδαλ ζίδεξν, αιιά ραιθφ θαη απηφ ζα
κπνξνχζε λα εξκελεχζεη ην γεγνλφο φηη νη ζηνέο εγθαηαιείθζεθαλ ζχληνκα. ηε
βφξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ ππάξρεη ν παξάιηνο νηθηζκφο Γαιήλε θαη νη κεζφγεηνη
Πχξγνο θαη Παλαγία. ηα βνξεηνδπηηθά δελ ππάξρνπλ νηθηζκνί αιιά ζθφξπηα ζπίηηα,
φπσο ζηελ Κέα. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη παξφκνην ραξαθηήξα ζα είρε ε
θαηνίθεζε θαη ζηελ αξραηφηεηα, ηνπιάρηζηνλ ζε πεξηφδνπο ζρεηηθήο αζθάιεηαο, φηαλ
δελ αλζνχζε ηδηαίηεξα ε πεηξαηεία θαη κπνξνχζε λα εμαζθαιηζηεί ε δσή ησλ
θαηνίθσλ κε ηελ χπαξμε κηθξψλ νρπξψλ, ζπγρξφλσο παξαηεξεηεξίσλ θαη
θαηαθπγίσλ, φπσο γλσξίδνπκε απφ άιια λεζηά.
Ζ θηψρεηα ηνπ ηφπνπ ίζσο ζπλέβαιε ζην λα δηαηεξεζνχλ εδψ θάπνηεο
ζπλήζεηεο πνπ θαίλνληαη αξραίεο, φπσο ην λα ζάβνπλ ηνπο λεθξνχο ζηα θηήκαηά ηνπο
θνληά ζηνπο δξφκνπο ή ην έζηκν ηεο Κνχληαο πνπ είλαη ην ίδην κε ην αξραίν έζηκν ηεο
Αηψξαο. Ζ ζεκεξηλή ηνπηθή παξάδνζε αθφκα ηνπνζεηεί εδψ ηνλ κχζν ηνπ Κχθισπα,
ηνπνζέηεζε πνπ δελ παξαδίδεηαη απφ ηνπο αξραίνπο, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη
νπσζδήπνηε δελ ήηαλ αξραία. Με ηε έξηθν ζπλδέεηαη απφ ηνπο αξραίνπο ν κχζνο
ηνπ Πεξζέα. χκθσλα κε απηφλ ν Αθξίζηνο, βαζηιηάο ηνπ Άξγνπο, φηαλ ξψηεζε ην
καληείν γηα ην αλ ζα απνρηνχζε αξζεληθφ απφγνλν, έιαβε ηελ απάληεζε φηη ε θφξε
ηνπ Γαλάε ζα έθαλε γην, ν νπνίνο φκσο ζα ηνλ ζθφησλε. Σξνκαγκέλνο θαηαζθεχαζε
ράιθηλν ππφγεην ζάιακν, φπνπ έθιεηζε ηελ θφξε ηνπ γηα λα κελ κπνξεί λα ηε βξεη
θαλείο άληξαο. Ο Εεπο φκσο πνπ επηζχκεζε ηελ Γαλάε κεηακνξθψζεθε ζε ρξπζή
βξνρή θαη έηζη εηζρψξεζε ζηνλ ζάιακν, ελψζεθε κε ηελ θφξε θαη ηελ γνληκνπνίεζε.
Άιινη έιεγαλ πσο δελ ήηαλ ν Εεπο πνπ ηελ γνληκνπνίεζε, αιιά ν αδειθφο ηνπ
Αθξίζηνπ ν Πξνίηνο, ν βαζηιηάο ηεο Σίξπλζαο. Σν πξάγκα δελ έρεη βέβαηα ζεκαζία,
αθνχ ε Γαλάε ηνπ κχζνπ είλαη ε ππνβαζκηζκέλε ζε εξσίδα ζετθή κνξθή ηεο
αλαπαξαγσγνχ δχλακεο. Πάλησο γέλλεζε γην, ηνλ Πεξζέα, ηνλ «θαηαθηεηή». Ο
Αθξίζηνο ηφηε παξάγγεηιε θαη ηνπ θαηαζθεχαζαλ μχιηλε ιάξλαθα (κπανχιν,
θαζέια), έβαιε κέζα κάλα θαη παηδί θαη ηελ έξημε ζηε ζάιαζζα. Σα θχκαηα
νδήγεζαλ ηε ιάξλαθα ζηε έξηθν θαη ζηα δίρηπα ηνπ ςαξά Γίθηπνο (πνπ ζα πεη
αθξηβψο ςαξάο). Απηφο αλέζξεςε ηνλ Πεξζέα. Ο αδειθφο ηνπ φκσο Πνιπδέθηεο,
βαζηιηάο ηνπ λεζηνχ εξσηεχηεθε ηε Γαλάε θαη ν Πεξζεχο ζηέθνληαλ εκπφδην λα ηελ
θάλεη δηθή ηνπ. Έηζη κε πνλεξηά ηνλ δέζκεπζε λα πάεη λα θέξεη ην θεθάιη ηεο
Γνξγνχο πνπ φπνηνο ην έβιεπε πέηξσλε, γηλφηαλ πέηξα. Με ηε βνήζεηα ηεο Αζελάο ν
Πεξζεχο εθηέιεζε ηνλ δχζθνιν άζιν. Δπηζηξέθνληαο βξήθε ζηελ Αηζηνπία, ηε ρψξα
ησλ Αηζηφπσλ ηελ Αλδξνκέδα, ζπγαηέξα ηνπ βαζηιηά Κπθέσο, δεκέλε, έηνηκε λα ηελ
θαηαζπαξάμεη έλα ζαιάζζην ηέξαο πνπ θαηέζηξεθε ηε ρψξα. θφησζε ην ηέξαο,
απειεπζέξσζε ηελ Αλδξνκέδα θαη ηελ παληξεχηεθε. ηαλ έθηαζε ζηε έξηθν βξήθε
ηνλ Γίθηπ θαη ηελ κεηέξα ηνπ λα έρνπλ θαηαθχγεη ζηνλ βσκφ γηα λα γιηηψζνπλ απφ
ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ Πνιπδέθηε. Μπήθε ηφηε ζην αλάθηνξν, θαη αλαζχξνληαο απφ
ην καγηθφ ηαγάξη ηνπ (ηελ κίβςζιν) ην θεθάιη ηεο Μέδνπζαο ην έδεημε ζηνλ βαζηιηά
θαη ηνλ έθαλε πέηξα, ηνλ απνιίζσζε. Ζ ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο δελ έρεη πηα ζρέζε κε
ηε έξηθν. κσο νη αξραίνη κε πηθξή ζαηηξηθή δηάζεζε γηα ηνπο εξίθηνπο, έιεγαλ φηη
φρη κφλν ν Πνιπδέθηεο αιιά θαη νιφθιεξν ην λεζί έγηλε βξάρνο κε ηε ζέα ηνπ
Γνξγψλεηνπ. Άιινη πάιη έιεγαλ πσο απφ ηφηε έραζαλ θαη ηα βαηξάρηα ηνπ λεζηνχ ηε
κηιηά ηνπο.
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Καηά ηελ παξάδνζε νη πξψηνη Έιιελεο θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ ήηαλ Αηνιείο απφ
ηε Θεζζαιία (ηελ επξχηεξε πεξηνρή απφ ηελ νπνία ήξζαλ θαη θάπνηνη απφ ηνπο
παιηφηεξνπο θαηνίθνπο ηεο Κέαο θαη ηεο Κχζλνπ). Τζηεξφηεξα φκσο ήξζαλ Ίσλεο.
Πξντζηνξηθά αξραηνινγηθά επξήκαηα δελ έρνπλ βεβαησζεί ζην λεζί, αιιά ε χπαξμή
ηνπο ζα πξέπεη κάιινλ λα ζεσξεζεί βέβαηε. ηα Ηζηνξηθά Υξφληα νη εξίθηνη
αλαθέξνληαη γηα πξψηε θνξά ζε ζπλάξηεζε κε ηα γεγνλφηα ηνπ Γεχηεξνπ Πεξζηθνχ
πνιέκνπ, φηαλ καζαίλνπκε φηη καδί κε ηνπο ηθλίνπο θαη ηνπο Μειίνπο ήηαλ νη κφλνη
απφ ηνπο Κπθιαδίηεο πνπ δελ έδσζαλ «γελ θαη χδσξ» ζηνπο Πέξζεο. πσο είδακε
αιινχ, απηφ ην «κφλνη» είλαη ακθηζβεηήζηκν. Φαίλεηαη φηη ζε απηά ηα ρξφληα πέθηεη
θαη ε κεγαιχηεξε αθκή ηνπ λεζηνχ ράξε ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ. Με
κεγάιε πηζαλφηεηα απνδίδνληαη ζηε έξηθν αζεκέληα λνκίζκαηα, δίδξαρκα θαη
νβνινί, ηνπ 6νπ – 5νπ π.Υ. αηψλα κε παξάζηαζε βαηξάρνπ θαη ζηελ πίζσ πιεπξά
αθαλφληζην εκπίεζην ηεηξάπιεπξν. ηαλ βέβαηα κηινχκε γηα άλζεζε δελ πξέπεη λα
ππεξβάιινπκε, αιιά λα ηελ ζεσξνχκε ζρεηηθή ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξνηκηψδε πελία
ζηα πζηεξφηεξα ρξφληα. ηα 480 π.Υ. ζηέιλνπλ νη εξίθηνη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ
ειιεληθφ ζηφιν πνπ αληηκεηψπηζε ηνπο Πέξζεο ζηε αιακίλα. Ήηαλ κφλν κηα
πεληεθφληνξνο. Μεηά ηα Πεξζηθά ζπλαληάκε ηε έξηθν κέινο ηεο πκκαρίαο ηεο
Γήινπ, δειαδή ηεο Αζελατθήο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηνλ θζίλνληα ραξαθηήξα
ηεο νηθνλνκίαο ηεο, φηη ελψ αξρηθά βξίζθνπκε ηνπο εξίθηνπο λα πιεξψλνπλ θφξν
δχν ηάιαληα, πζηεξφηεξα βιέπνπκε λα κεηψλεηαη απηφο ζε έλα κφλν, ελψ ε γεληθή
ηάζε ζηε πκκαρία είλαη λα απμάλεηαη θαη φρη λα κεηψλεηαη ν θφξνο. πσο ζπκβαίλεη
θαη κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο «πκκάρνπο» ησλ Αζελαίσλ, κεηά ηελ ήηηα εθείλσλ ζηνλ
Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν ζα αθνινπζήζεη θαη γηα ηε έξηθν βξαρχρξνλε πεξίνδνο κε
παξηηαηηθή εγεκνλία, αλάκεζα ζηα 404 θαη ηα 393 π.Υ. Μεηά ηελ ίδξπζε ηεο
ιεγφκελεο Γεχηεξεο Αζελατθήο ζπκκαρίαο ζα εληαρζνχλ ζε απηή θαη νη εξίθηνη θαη
ζα θαηαβάιινπλ εηζθνξά 1.600 δξαρκέο κφλν. Θεσξείηαη δειαδή ε έξηθνο έλα απφ
ηα πην θησρά κέιε ηεο Αζελατθήο ζπκκαρίαο, αλ φρη ην πην θησρφ. ηνλ 4 ν π.Υ.
αηψλα κάιινλ ρξνλνινγείηαη κηα ζπλζήθε θηιίαο κε ηνπο Καξζαηείο ηεο Κέαο. ηνλ
3ν αηψλα, σο απνηέιεζκα θάπνηαο άγλσζηεο αηηίαο, ράλεη ε έξηθνο ηνπο θαιιίηεξνπο
θαη ζεκαληηθφηεξνπο πνιίηεο ηεο. Τζηεξφηεξα είλαη κέινο ηνπ «Κνηλνχ ησλ
Νεζησηψλ».ηελ πεξίνδν ηεο Αζελατθήο ζπκκαρίαο ην πνιίηεπκα ήηαλ αζθαιψο
δεκνθξαηηθφ. Άξρνληεο αλαθέξνληαη πζηεξφηεξα. Απφ ην 300 πεξίπνπ π.Υ. θαη σο ηα
Ρσκατθά Απηνθξαηνξηθά ρξφληα θφβεη ε έξηθνο λνκίζκαηα κε ζήκαηα ζρεηηθά κε
ηνλ κχζν ηνπ Πεξζέσο. Μεηά ηνλ Μπζξηδαηηθφ πφιεκν, ην 84 π.Υ. πέθηεη θαη ην λεζί
ζηε Ρσκατθή εμνπζία θαη ππάγεηαη ζηελ Provicia Asia. Δπί Απγνχζηνπ αλαθέξεηαη
εδψ Αγνξά, ινπηξά θαη «Πεξίπαηνο». Θεσξείηαη ζηα Απηνθξαηνξηθά ρξφληα ηφζν
δπζάξεζηε ε δηακνλή εδψ, πνπ, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε άιια βξαρψδε θαη μεξά λεζηά
ηνπ Αηγαίνπ, επί παξαδείγκαηη ε Γπάξνο ή ε θίαζνο, ρξεζηκεχεη ζηε Ρσκατθή
θπβέξλεζε σο ηφπνο εμνξίαο ζεκαληηθψλ Ρσκαίσλ. ηνλ 4ν κεηαρξηζηηαληθφ αηψλα
εηζάγεηαη θαη εδψ ε λέα ζξεζθεία θαη κπνξνχκε λα ζεσξνχκε φηη ηειεηψλεη ε αξραία
επνρή.
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Απσαιολογικά δεδομένα.

ηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ επίλεηνπ Ληβάδη θαίλεηαη φηη βξηζθφηαλ θαη ην
αξραίν ιηκάλη ην νπνίν αλαθέξεη ν Φεπδν-θχιαμ, ν Γηνλχζηνο Καιιηθψληνο θαη
άιια αξραία θείκελα. Με πνξεία ηξηψλ ηεηάξησλ ηεο ψξαο απφ εθεί θηάλεη θαλείο
ζηε Υψξα πνπ θαίλεηαη λα θαηέρεη ηε ζέζε ηεο αξραίαο νκψλπκεο κε ην λεζί πφιεο.
Βξίζθεηαη ζηελ πιαγηά ςεινχ απφηνκνπ ιφθνπ κε πςφκεηξν πεξίπνπ 250 κ. Ζ
θνξπθή ιέγεηαη Κάζηξν θεη εθεί πξέπεη λα βξηζθφηαλ ε αθξφπνιε. πλαληάεη εθεί
θαλείο ζήκεξα ηα εξείπηα Μεζαησληθνχ θξνπξίνπ θαη αλάκεζα ζε απηά πνιιέο
δνπιεκέλεο πέηξεο απφ αξραίεο θαηαζθεπέο. Έλαο ρείκαξξνο ηελ ρσξίδεη απφ ηελ
θάησ πφιε πνπ ζήκεξα δηαηξείηαη ζε Άλσ Υψξα ή Λάθθνη θαη Κάησ Υψξα ή Βάξδα.
Ζ Blaicher ζεκείσζε κεξηθά αξραία γιππηά θαη αξρηηεθηνληθά θνκκάηηα αξραία,
θπξίσο Ρσκατθψλ ρξφλσλ ζην Κάζηξν, ηε Υψξα, αιιά θαη ζην Ληβάδη. Οη ζεκεξηλνί
θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ είλαη βέβαηνη φηη ζηνλ θφιπν Μέγα Ληβάδη βγήθε ν Οδπζζεχο κε
ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ θαη ζπλάληεζε ηνπο Κχθισπεο ζηε ξάρε Φαξφππξγνο,
λνηηνδπηηθά απφ ην ρσξηφ. Γείρλνπλ εθεί θαη ηε ζπειηά φπνπ ηνπο θπιάθηζε ν
Πνιχθεκνο. Πάλσ απφ απηήλ ππάξρεη κάιινλ αλαιεκκαηηθφο ηνίρνο απφ κεγάιεο
καθξφζηελεο πέηξεο ρσξίο θνλίακα, έξγν «θπθιψπεην», θαη πην ςειά ην ίδην ην ζπίηη
ηνπ Κχθισπα ρηηζκέλν κε ηεξάζηηεο πέηξεο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Σν θηίζκα πνπ
δείρλνπλ είλαη νξζνγψλην, κε καθξφ άμνλα αλαηνιηθφ – δπηηθφ. Ζ βφξεηα πιεπξά ηνπ
έρεη κήθνο πεξίπνπ 8,20 κ., ε αλαηνιηθή 5,15 κ. ε δπηηθή 4,57 κ. Νφηηνο ηνίρνο ίζσο
δελ ππήξρε, ππάξρεη φκσο ίρλνο πνπ δείρλεη φηη ην επίπεδν δάπεδν, ιαμεπκέλν ζηνλ
βξάρν, είρε ζηα λφηηα επζχγξακκν φξην, πνπ κάιηζηα βξηζθφηαλ ζε απφζηαζε θάπνπ
0,50 κ. λφηηα απφ ηε δπηηθή πιεπξά, δίλνληάο ηεο έηζη κήθνο ζρεδφλ ίζν κε εθείλν ηεο
αλαηνιηθήο. Δκπξφο ζην αλαηνιηθφ κέξνο ηεο λφηηαο πιεπξάο βξίζθεηαη ιίζνο κε
ηέζζεξα αλφκνηα αβαζή ιαμεχκαηα, ίζσο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάπνησλ πξαγκάησλ.
Κνληά ζην θηίζκα δελ έρνπλ παξαηεξεζεί φζηξαθα θαη πνιινί ην ζπγθξίλνπλ κε
άιια κεγαιηζηθά έξγα ζηε λφηηα Δχβνηα θαη ηελ Άλδξν. Πξνζσπηθά δελ πηζηεχσ φηη
ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα λα ην ζπλδέζνπκε κε ηα γλσζηά «δξαθφζπηηα» ηεο
ρεο. σζηά άιινη εξεπλεηέο ζεκεηψλνπλ φηη θαζη απηφ θαη εθείλα είλαη
θαηαζθεπέο πνιχ κεγάιεο γηα λα ζεσξήζνπκε πσο έρνπλ ζρέζε κε θαηαθχγηα
θξνπξψλ. Ίζσο έρεη δίθην ν Davies πνπ ζεσξεί ην θηίζκα είδνο πχξγνπ πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηε θξνχξεζε ησλ κεηαιιείσλ, αιιά αλ πξαγκαηηθά δελ είρε ρηηζκέλε ηέηαξηε
πιεπξά, πνιχ δχζθνια ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη γηα απηφλ ην ζθνπφ. Ζ Blaicher
απνξξίπηεη ηνλ ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα, επεηδή ην θηίζκα δελ έρεη νχηε ηηο
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δηαζηάζεηο πνπ ζα πεξίκελε θαλείο γηα λαφ, νχηε θίνλεο ή βσκνχο πνπ επίζεο ζα
πεξίκελε. Σα επηρεηξήκαηα ηνχηα δελ κνπ θαίλνληαη θαζφινπ απνθαζηζηηθά θαη
λνκίδσ πηζαλφ ην θηίζκα λα είρε ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα. Βνξεηναλαηνιηθά απφ ηνλ
Φαξφππξγν βξίζθεηαη ν ιφθνο Αζπξφππξγνο πνπ επνπηεχεη απφ καθξηά ηνλ θφιπν
θαη ην ρσξηφ Κνπηαιάο, φπνπ βξίζθνληαλ, φπσο είπακε, ηα πην ζεκαληηθά απφ ηα
αξραία κεηαιιεία. Σν φλνκά ηνπ ν ιφθνο ην πήξε απφ αξραίν πχξγν πνπ βξίζθεηαη
ζηελ θνξπθή ηνπ. Δίλαη ρηηζκέλνο απφ πνιχ θαινθνκκέλεο θαη δνπιεκέλεο ζηελ
εμσηεξηθή φςε καξκάξηλεο πιηλζίδεο, αλ θαη δελ θέξνπλ αλαζχξσζε ζηνπο αξκνχο.
Δζσηεξηθά νη πιηλζίδεο είλαη ζρεδφλ αδνχιεπηεο. Σν ζχζηεκα ηνηρνδνκίαο είλαη
ζρεδφλ ηζφδνκν κε ίζνπο ζην χςνο δφκνπο θαη θαηαθφξπθνπο πιεπξηθνχο αξκνχο, αλ
θαη απηνί δελ αληηζηνηρνχλ πάληα ζην θέληξν ησλ θαηψηεξσλ πιηλζίδσλ. Φαίλεηαη φηη
ην κάξκαξν ιαηνκήζεθε επί ηφπνπ, γηαηί εθεί κάιινλ ππάξρνπλ κηθξέο πνζφηεηεο
καξκάξνπ θαη αθνχ είλαη απίζαλν λα κεηέθεξαλ νη θησρνί εξίθηνη απφ αιινχ
κάξκαξν θαη κάιηζηα γηα λα νηθνδνκήζνπλ έλα πχξγν. Πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί
κάιινλ ζηα Διιεληζηηθά ρξφληα. θνπφο ηνπ ήηαλ ν έιεγρνο ηεο πεξηνρήο ησλ
ιαηνκείσλ θαη ησλ θηλήζεσλ ζηε ζάιαζζα θαη πηζαλψο λα πξνζθέξεηαη γηα
θαηαθχγην ζε δχζθνιεο ζηηγκέο.
Απηά είλαη φια ηα αξραία θαηάινηπα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζην λεζί. Θα
κπνξνχζακε κφλν λα πξνζζέζνπκε φηη ζην έλα, ην κεγαιχηεξν, απφ ηα ηξία
μεξνλήζηα πνπ αλήθνπλ ζηε έξηθν, ηε εξθνπνχια ιέγεηαη φηη ππάξρνπλ επίζεο
εξείπηα απφ έλα αθφκε, Διιεληζηηθφ κάιινλ, πχξγν. Σα άιια δχν είλαη ην Βφηδη θαη
ην Πηπέξη ή Καιαπφδη.

ημείυζη.
Σν λεζί δελ έρεη ζπγθεληξψζεη ζρεδφλ θαζφινπ ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. Σα κφλα
δχν θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ θαη ζηα νπνία ζηεξίρζεθε ε παξνχζα έθζεζε
είλαη: Burchner, “Seriphos” RE θαη S. Blaicher, A survey of the island of Seriphos.
Paper ηεο ASCS. ε απηά βι. θαη ηηο παξαπνκπέο ζε αξραίεο πεγέο θαη ζηηο, πνιχ
ιίγεο, λεφηεξεο πιεξνθνξίεο. Γηα λα ζπκπιεξψζνπκε ηε βηβιηνγξαθία αξθεί λα
πξνζηεζνχλ: Bent, Aegean Islands, 1 θ.π. Davies, Roman mines in Europe, 259 θ.π.
Renfrew, AJA 71 (1967), 1 θ.π. Εαθεηξφπνπινο θαη Νηνχκαο, ΑΔ 18 Β (1963), 284.
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ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

Θέζη και μέγεθορ.

Ζ ίθλνο είλαη ην ηέηαξην θαηά λεζί ηεο δπηηθήο αιχζνπ ησλ Κπθιάδσλ ,κεηά
ηελ Κέα, ηελ Κχζλν θαη ηε έξηθν θαη βξίζθεηαη λνηηναλαηνιηθά απφ ηελ ηειεπηαία.
Αθνινπζνχλ ζηα λνηηνδπηηθά ηεο ε Κίκσινο κε ηελ Πνιχαηγν θαη κεηά ε Μήινο, ελψ
ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο βξίζθνληαη ε Φνιέγαλδξνο θαη ε
ίθηλνο. Σν γεσγξαθηθφ ηεο πιάηνο είλαη 37ν 01΄ θαη ην κήθνο 24ν 42΄. Ζ έθηαζε ηνπ
λεζηνχ είλαη 74 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, έρεη κέγηζην κήθνο 17 θαη κέγηζην πιάηνο 8
πεξίπνπ ρηιηφκεηξα.

Γευγπαθική πεπιγπαθή

Μπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ην ζρήκα ηνπ λεζηνχ ζαλ ηξηγσληθφ. Ζ
κεγαιχηεξε πιεπξά ηνπ είλαη εθείλε πνπ βιέπεη πξνο λφηην-λνηηνδπηηθά απφ ην
βνξεηφηαην αθξσηήξην Υεξξφλεζνο σο ην λνηηφηαην Πνχληα ηνπ Φψηε. Ζ γξακκή
ηεο δηαθφπηεηαη απφ αιιεπάιιεια αθξσηήξηα θαη θφιπνπο ηα νπνία αλαθέξνπκε πην
θάησ αλαιπηηθφηεξα. Οη ζεκαληηθφηεξνη πάλησο θφιπνη είλαη ηεο Υεξξνλήζνπ,
θνληά ζην βνξεηφηαην άθξν ηνπ λεζηνχ, ησλ Κακαξψλ, βφξεηα απφ ην κέζν ηεο
πιεπξάο, θαη ηνπ Βαζηνχ αξθεηά λφηηα. Ζ δειπηεξε πιεπξά βιέπεη πξνο
βνξεηναλαηνιηθά κε κηθξή απφθιηζε πξνο ηα αλαηνιηθά, έρεη δειαδή θαηεχζπλζε
απφ βνξεηνδπηηθά πξνο λνηηναλαηνιηθά κε παξέθθιηζε πξνο λφηηα. Γελ είλαη
επζχγξακκε, αιιά δηαγξάθεη αλνηρηφ ηφμν κε πην πξνσζεκέλν πξνο ηα
βνξεηναλαηνιηθά ζεκείν ην αθξσηήξην Μηζεξθνπιήο, αλάκεζα ζην πξψην θαη ην
δεχηεξν ηξίην ηεο πιεπξάο. Σα αθξσηήξηά ηεο εηζρσξνχλ ιηγφηεξν ζηε ζάιαζζα θαη
αληίζηνηρα νη θφιπνη ηεο εηζρσξνχλ ιηγφηεξν ζηε ζηεξηά απφ φζν ηα αθξσηήξηα θαη
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νη θφιπνη ηεο πξνεγνχκελεο θαη ηεο επφκελεο πιεπξάο. Σν κήθνο ηεο δελ είλαη πνιχ
κηθξφηεξν απφ ηεο πξψηεο. Ζ ηξίηε πιεπξά είλαη πνιχ κηθξφηεξε, βιέπεη πξνο ηα
αλαηνιηθά θαη έρεη θαηεχζπλζε απφ βνξεηναλαηνιηθά πξνο λνηηνδπηηθά. Έρεη δχν
ζεκαληηθνχο θφιπνπο, ηνλ Βινρφ ή θφιπν ηνπ Φάξνπ θαη ηνλ Πιαηχ Γηαιφ.

Ανάγλςθο και Φςζική διαίπεζη

Ζ δηακφξθσζε ηνπ αλαγιχθνπ δείρλεη φηη ην λεζί ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα
κε ηα πςψκαηα ζην θαζέλα απφ απηά λα έρνπλ θαηεχζπλζε απφ βνξεηνδπηηθά πξνο
λνηηναλαηνιηθά. Ζ γξακκή πνπ ρσξίδεη ηα δπν ηκήκαηα έρεη θαη απηή ηελ ίδηα
θαηεχζπλζε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο. Κηλάεη απφ ηνλ βαζηά εηζρσξνχληα φξκν ησλ
Κακαξψλ θαη αλεβαίλεη ζηελ αληίζηνηρε κε απηφλ θνηιάδα ηνπ Λαγθαδά.
Γηαζρίδνληαο έηζη πεξηζζφηεξν απφ ηα δχν ηξίηα ηεο δηαδξνκήο ηεο θηάλεη
αλεβαίλνληαο καιαθά σο ηε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ, ηελ Απνιισλία θαη
ρσξίο λα θηάλεη ζε πςφκεηξν ηα 200 κ. ζπλερίδεη γηα ιίγν ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε
θαηεβαίλνληαο. ηε ζπλέρεηα ζηξέθεη πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά αθνινπζψληαο ηε
ξεκαηηά Δξθηέο πνπ βγαίλεη ζηνλ κηθξφ θφιπν εξάιηα, δίπια ζηνλ νηθηζκφ Κάζηξν,
φπνπ βξηζθφηαλ ε πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ απφ ηα αξραία ρξφληα σο πξφζθαηα.
Σν θέληξν ηνπ βφξεηνπ, κηθξφηεξνπ, ηκήκαηνο θαηαιακβάλεηαη απφ νξεηλή
ιεθάλε κε δπν ζεηξέο πςσκάησλ ζηα βφξεηα θαη ζηα λφηηά ηεο. Δλψ ην βάζνο ηεο
ιεθάλεο θηάλεη ρακειφηεξα θαη απφ ηελ ηζνυςή ησλ 200 κ., ε λνηηφηεξε θνξπθή ζηα
βφξεηα, ην Αληξί, θηάλεη ζηα 438 κ. θαη ε ςειφηεξε απφ ηηο ηέζζεξηο θνξπθέο πνπ
εκθαλίδεη ν φγθνο λφηηα απφ ηε ιεθάλε, ε θνξπθή Άγηνο πκεψλ, έρεη πςφκεηξν 476
κ. Σα λεξά ζπγθεληξψλνληαη ζηε ιεθάλε θαη ζρεκαηίδεηαη ξεκαηηά πνπ πξνρσξεί
πξνο λνηηναλαηνιηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ζηξέθεη πξνο λφηηα θαη θηάλεη ζηελ θνηιάδα
ηνπ ξέκαηνο ησλ Κακαξψλ, ηνπ Λαγθαδά, πνπ ζπληζηά, φπσο είπακε, ην πην κεγάιν
κέξνο ηνπ νξίνπ αλάκεζα ζηα δπν ηκήκαηα ηνπ λεζηνχ. Ζ ιεθάλε θαη ηα πςψκαηα
βφξεηα θαη λφηηά ηεο απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ φγθν ξάρεο πνπ ζπλερίδεηαη
ρακειψλνληαο, αιιά κε κηθξφηεξεο θνξπθέο θάζε ηφζν, πξνο ηα βνξεηνδπηηθά θαη
πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά. ηελ πξψηε θαηεχζπλζε πεξλάεη απφ ηηο ζέζεηο
Κακπαλαξηφ, Άγηνο Γξεγφξηνο θαη Ακπνπξδέρηεο θαη θηάλεη ζηε ζάιαζζα
ζρεκαηίδνληαο ζηελφ ιαηκφ. Πέξα απφ απηφλ ζρεκαηίδεηαη ε πιαηεηά ρεξζφλεζνο πνπ
έρεη αθξηβψο ην φλνκα Υεξξφλεζνο. Ννηηφηεξα, απφ ηνλ Ακπνπξδέρηε εθπέκπεη ε
ξάρε ζρεηηθά απφηνκν πξφβνιν πξνο ηα δπηηθά, ν νπνίνο θηάλνληαο ζηε ζάιαζζα
ζρεκαηίδεη ην αθξσηήξην Βεξλίθνπ θαη ηε λφηηα πιεπξά ηνπ θφιπνπ ηεο Υεξξνλήζνπ
κε επξχηεξε έλλνηα. Ο πξφβνινο ιέγεηαη Καηζίζηξηα. Ννηηφηεξα έξρεηαη πξνο δπηηθά
άιινο πξφβνινο, βξαρχηεξνο θαη πιαηχηεξνο, ε Αιαηζαξηά. Αθφκα πην λφηηα έξρεηαη
ν ςειφο πξφβνινο θαληφθξπδν, δπηηθή πξνέθηαζε ηνπ φγθνπ λφηηα απφ ηε ιεθάλε,
πνπ ζρεκαηίδεη ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ θφιπνπ ησλ Κακαξψλ. Πξνο ηα
βνξεηναλαηνιηθά εθπέκπεη ν νξεηλφο φγθνο πνιχ βξαρχηεξνπο πξνβφινπο θαη κε
πνιχ ηζρπξφηεξεο θιίζεηο, ηνπιάρηζηνλ ζηα πςειφηεξα. Πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά ν
νξεηλφο φγθνο ζπλερίδεηαη απφ ηνλ κηθξφηεξν κε ηηο θνξπθέο Μάγγαλα θαη Άγηνο
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Μεξθνχξηνο θαη ζηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ πφδηα βξίζθεηαη ν Αξηεκψλαο, έλαο απφ
ηνπο θεληξηθνχο νηθηζκνχο ηνπ λεζηνχ πνπ ζπλαπνηεινχλ ηε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα.
Ζ αθξφηαηε πξνο ηα αλαηνιηθά απφιεμε ηεο ξάρεο απηήο είλαη ην κηθξφ απφηνκν
αθξσηήξην ηνπ Κάζηξνπ.
Ο θχξηνο νξεηλφο φγθνο ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνχ, πνιχ ςειφηεξνο θαη
πην εθηεηακέλνο απφ εθείλνλ ηνπ βφξεηνπ, πςψλεηαη κε ηζρπξέο θιίζεηο λφηηα απφ ηελ
θνηιάδα ηνπ Λαγθαδά πνπ θαη ζην βφξεην φξηφ ηεο εκθαλίδεη επίζεο απφηνκεο
θιίζεηο. Ζ ξαρνθνθαιηά ηνπ παξαθνινπζείηαη φκνηα απφ βνξεηνδπηηθά πξνο
λνηηναλαηνιηθά θηλψληαο απφ ην αθξσηήξην Κνθθηλνκχηεο θαη ηε λφηηα πιεπξά ηνπ
θφιπνπ ησλ Κακαξψλ θαη παίξλνληαο γξήγνξα χςνο. ρεκαηίδεη πξψηα ηε κηθξή
θνξπθή ηνπ Λανπηζέξε θαη ηελ ζηελή ςειή ξάρε Ξεξφ Ξχιν θαη κεηά ηηο ηξεηο
θνξπθέο ηνπ βνπλνχ ηνπ Πξνθήηε Ζιία. Ζ βνξεηνδπηηθφηεξε θηάλεη ζην χςνο ησλ
648 κ., ε κεζαία είλαη θάπσο πην ρακειή θαη ε λνηηναλαηνιηθφηεξε ε ςειφηεξε
θνξπθή ηνπ λεζηνχ. ε απηήλ είλαη ρηηζκέλν ην επψλπκν κνλαζηήξη θαη ην χςνο ηεο
θηάλεη ηα 678 κ. Πην λνηηναλαηνιηθά ζηελ ίδηα γξακκή είλαη ε κηθξφηεξε θνξπθή
ηνπ πειηψηε κε χςνο 433 κ., αιιά αλάκεζά ηνπο πεξλάεη κε θαηεχζπλζε απφ
λνηηνδπηηθά πξνο βνξεηναλαηνιηθά ην ξέκα ηεο θάθεο. Ζ κεγάιε ιεθάλε ηεο
γέλεζήο ηνπ βξίζθεηαη ζηα λνηηναλαηνιηθά απφ θπθιηθή ξάρε πνπ πηάλεη απφ ηνλ
Πξνθήηε Ζιία θαη θαηαιήγεη ζηνπ πειηψηε. ρεκαηίδεη ηξεηο θνξπθέο, ηνλ
Αγξηισπφ δπηηθά πνπ πιεζηάδεη ηα 500 κ. χςνο, ην Φειφ Πεηάιη ζηα λνηηνδπηηθά κε
χςνο 537 κ. θαη ηελ Πιαηεηά Ράρε ζηα λφηηα πνπ ην χςνο ηεο μεπεξλάεη ηα 540
κ.Απφ ηνπ πειηψηε μεθηλνχλ δπν ρζακαινί πιαηηνί πξφβνινη. Ο έλαο έξρεηαη πξνο
βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά θαη ελψλεηαη ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ κε ηνλ πξφβνιν
ηνπ Αξηεκψλα. ην δηάζειν βξίζθεηαη ν θεληξηθφο απφ ην ζχκπιέγκα ησλ νηθηζκψλ
πνπ ζπλαπνηεινχλ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ, ε Απνιισλία, ην παιηφ ηαπξί, ελψ
ζηα πφδηα ηνπ πξνβφινπ βξίζθνληαη άιινη δπν απφ ηνπο νηθηζκνχο-ζπλνηθίεο, ε
Καηαβαηή θαη ηα Δμάκπεια. Ο δεχηεξνο πξφβνινο έξρεηαη πξνο ηα αλαηνιηθά θαη
ζρεκαηίδεη ηε κηθξή θνξπθή Θφινο απφ ηελ νπνία εθπέκπνληαη ρζακαιέο ξάρεο πξνο
ηα βνξεηναλαηνιηθά, ηα αλαηνιηθά θαη ηα λφηηα θαη άιιεο κηθξέο ή πξνβνιέο ησλ
ίδησλ αλάκεζά ηνπο. Ζ πξψηε ζρεκαηίδεη ην πξνο λνηηναλαηνιηθά φξην ηεο κηθξήο
θνηιάδαο ησλ Δξθηψλ πνπ βγαίλεη ζηα εξάιηα. Ζ δεχηεξε κε ηηο δηαθιαδψζεηο ηεο
ζρεκαηίδεη ηνλ πιαηχ φγθν πνπ θαηαιήγεη ζην αθξσηήξην Νάπνο, ην πην αλαηνιηθφ
ζεκείν ηνπ λεζηνχ. Ζ ηξίηε ζρεκαηίδεη ζεηξά κηθξφηεξσλ θνξπθψλ θαη ηέινο
εηζρσξεί ζηε ζάιαζζα δηακνξθψλνληαο ην αθξσηήξην Ακφλη. Αλάκεζα ζηε δεχηεξε
θαη ηελ ηξίηε δηακνξθψλεηαη ιεθάλε κε έμνδν ζηνλ φξκν ηνπ Φάξνπ, απνηεινχκελν
απφ δπν κηθξφηεξνπο, ηνλ Βινρφ, αξθεηά θιεηζηφλ, βνξεηφηεξα θαη ην Απνθνθηφ
λνηηνδπηηθά κε αλνηρηφ ζηφκην πξνο ηα αλαηνιηθά.
Απφ ζεκείν αλάκεζα ζην Φειφ Πεηάιη θαη ηελ Πιαηεηά Ράρε θαηεβαίλεη
πξνο ηα λφηηα κηα ςειή απφηνκε ζρεηηθά ξάρε. Αθνχ πεξάζεη απφ κεξηθέο
κηθξφηεξεο θνξπθέο, ζρεκαηίδεη ηνλ νξεηλφ φγθν ν νπνίνο έρεη ζηα βνξεηνδπηηθά ηελ
θνξπθή Καηζίζηξηα θαη ζηα λνηηναλαηνιηθά ηελ θνξπθή Ρηδψκαηα. Καη νη δπν
πιεζηάδνπλ ζε χςνο ηα 400 κ., ρσξίο φκσο θαη λα ηα θηάλνπλ. Απφ ηνλ φγθν
εθπέκπνληαη πξφβνινη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο αξρίδνληαο απφ ηα αλαηνιηθά θαη
θηάλνληαο απφ λφηηα ζηα δπηηθά. Ο πξψηνο πξνρσξεί πξνο αλαηνιηθά θαη κεηά
ζηξέθεη πξνο λνηηναλαηνιηθά. Φηάλεη έηζη σο ηε ζάιαζζα θαη ζρεκαηίδεη ρεξζφλεζν
κε δπν κηθξά αθξσηήξηα, ην Κακηλάθη ζηα βφξεηα θαη ην Καληήιη λνηηφηεξα. Ζ
ρεξζφλεζνο απνηειεί θαη ηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ φξκνπ Πιαηχ Γηαιφο. Σελ
βνξεηναλαηνιηθή ηνπ πιεπξά ζρεκαηίδεη ε ρεξζφλεζνο πνπ θαηαιήγεη ζην αθξσηήξην
Ακφλη. Πην κέζα απφ ηνλ κπρφ δηακνξθψλεηαη αληίζηνηρε πιαηεηά ιεθάλε.
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Ο δεχηεξνο πξφβνινο έξρεηαη πξνο ηε ζάιαζζα κε θαηεχζπλζε πξνο
λνηηναλαηνιηθά, θηάλεη ζηελ αθηή, αιιά δελ εηζρσξεί θαη δελ ζρεκαηίδεη ρεξζφλεζν.
Παξάιιεια κε απηφλ έξρεηαη ν ηξίηνο πξφβνινο, ρακειφηεξνο θαη καιαθφηεξνο,
αιιά πνιχ καθξχηεξνο. Δηζρσξεί ζηε ζάιαζζα θαη ζρεκαηίδεη ην αθξσηήξην
Κνχληνπξν κε ρακειφηεξε απφ 100 κ. δηαθξηηή θνξπθή. Απφ απηήλ πξνρσξεί πξνο
ηα λνηηνδπηηθά άιιν αθξσηήξην κε ρσξηζηή επίζεο θνξπθή, ε Πνχληα ηνπ Φψηε, ην
λνηηφηαην ζεκείν ηνπ λεζηνχ, πνπ έρεη ζηα βνξεηνδπηηθά ηνλ θιεηζηφ θφιπν Φπθηάδα
θαη ζηα λνηηναλαηνιηθά ηνλ πνιχ αλνηρηφ θφιπν Σνπξθαχιαθν, πξνζηαηεπκέλν φκσο
απφ ηα αλαηνιηθά απφ ην κηθξφ λεζάθη Κηηξηαλή πνπ ην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ
μεπεξλάεη ιίγν ηα 100 κ.
Ο ζεκαληηθφηεξνο πξφβνινο απφ φζνπο εθπέκπεη ν φγθνο ΚαηζίζηξηαΡηδψκαηα είλαη ν ηέηαξηνο πνπ έξρεηαη πξνο ηα λνηηνδπηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα
απιψλεηαη πξνο ηα βφξεην-βνξεηνδπηηθά θαη ηα λφηην-λνηηναλαηνιηθά ζρεκαηίδνληαο
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα ηξίηε πνιχ ρακειφηεξε ξάρε, ζρεδφλ παξάιιειε κε ηηο δπν
βαζηθέο ξάρεο ηνπ λεζηνχ. Πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά ζρεκαηίδεη ηελ θνξπθή Πεηάιη
ηνπ ηαπξνχ, ηε ρεξζφλεζν Αγξηιηά θαη ην αθξσηήξην Ματζηξαο δεκηνπξγψληαο ηε
λφηηα πιεπξά ηνπ φξκνπ ηνπ Βαζηνχ πνπ εηζρσξεί βαζηά ζηε ζηεξηά θαη πιαηαίλεη,
ελψ ην ζηφκηφ ηνπ, πξνο ηα δπηηθά, είλαη αξθεηά ζηελφ. Ζ ξάρε έρεη ζηε κέζε
πεξίπνπ ηελ θνξπθή Μπνχην κε χςνο 201 κ. θαη πξνο ηα λφηην-λνηηναλαηνιηθά
θηάλεη ζηελ πεξηνρή Κνληνχ θαη δηακνξθψλεη ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ φξκνπ Φπθηάδα.
Ο πέκπηνο θαη ηειεπηαίνο πξφβνινο έξρεηαη δπηηθά, είλαη πιαηχο θαη
απφηνκνο, αιιά ζβήλεη θηάλνληαο ζηνλ κπρφ ηνπ φξκνπ Βαζχ. Απφ ην Φειφ Πεηάιη
έλαο κεγάινο πξφβνινο έξρεηαη πξνο λνηηνδπηηθά θαη νξίδεη, καδί κε ηελ Καηζίζηξηα
θαη ηνλ ηειεπηαίν πξφβνιν απφ απηήλ, ηε ιεθάλε πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ φξκν ηνπ
Βαζηνχ. Βαζχ άιισζηε ιέγεηαη ε ιεθάλε θαη φρη ν φξκνο, εμ αηηίαο ησλ απφηνκσλ
θιίζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα βνπλά νιφγπξα. Γηαηί ε ζάιαζζα ηνπ φξκνπ θάζε άιιν
παξά βαζηά είλαη. Ο πξφβνινο ζρεκαηίδεη ηε κηθξή θνξπθή Αεξηλά θαη ζπλερίδνληαο
δηράδεηαη. Ο έλαο θιάδνο ηνπ έξρεηαη δπηηθά σο ηε ζάιαζζα, ελψ ν άιινο ζηξέθεη
λφηηα θαη ζρεκαηίδεη βξαρψδε ρεξζφλεζν πνπ θιείλεη απφ δπηηθά ηνλ φξκν ηνπ
Βαζηνχ βνξεηφηεξα απφ ην ζηφκηφ ηνπ.
Απφ ην Φειφ Πεηάιη επίζεο έξρεηαη πξνο ηα δπηηθά βνξεηφηεξα άιινο
πξφβνινο πνπ πέθηεη ζηε ζάιαζζα κε ηζρπξέο θιίζεηο, αθνχ πεξάζεη απφ ηε ζέζε
Μαχξν Υσξηφ. Βφξεηά ηνπ ζρεκαηίδεηαη ν κηθξφο φξκνο Βιπράδα, ε απηφλ
αληηζηνηρεί κηθξή ιεθάλε πνπ νξίδεηαη ζηα λφηηα απφ απηφλ ηνλ πξφβνιν, ζηα
αλαηνιηθά απφ απν βξαρχ πξφβνιν πνπ έξρεηαη απφ ηνλ Αγξηισπφ θαη ζηα βφξεηα
απφ απφηνκν καθξχ πξφβνιν πνπ εθπέκπεηαη πξνο λνηηνδπηηθά απφ ηε κεζαία
θνξπθή ηνπ βνπλνχ ηνπ Πξνθήηε Ζιία θαη ιέγεηαη Πέηαιν Πνληηθνχ ή Σνπ
Πνληηθνχ ην Φξνχδη. Αλάκεζα ζηνλ πξφβνιν απηφλ θαη ηε βνξεηνδπηηθή άθξε ηεο
θεληξηθήο ξάρεο κε ην Ξεξφ Ξχιν θαη ηνπ Λανπηζέξε έξρεηαη πξνο ηα λνηηνδπηηθά
αθφκα έλαο πξφβνινο πνπ εηζρσξεί ζηε ζάιαζζα θαη ζρεκαηίδεη ρεξζφλεζν ε νπνία
θαηαιήγεη ζην αθξσηήξην Υνληξνπνχ. Οη ιεθάλεο αλάκεζα ζηηο ηξεηο απηέο ξάρεο
έρνπλ ηζρπξέο θιίζεηο θαη δελ δηαζέηνπλ επίπεδν έδαθνο, φπσο νχηε θαη ε ιεθάλε πνπ
αληηζηνηρεί ζηε Βιπράδα.
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Οικιζηικέρ Πεπιοσέρ.

Σν αλάγιπθν δηαηξεί ην λεζί ζε ζεηξά απφ Οηθηζηηθέο Πεξηνρέο, πξάγκα πνπ
βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ε θάζε κηα ηνπο απνηέιεζε πξάγκαηη θαη ρψξν δηαθξηηήο
θνηλφηεηαο ζηελ αξραηφηεηα, αθνχ ζηελ θαηαλνκή ησλ νηθηζκψλ επηδξνχλ εθηφο απφ
ηνλ παξάγνληα ηνπ εδάθνπο θαη κηα ζεηξά απφ άιινπο παξάγνληεο. Δμ άιινπ ε
αληηζηνηρία Οηθηζηηθψλ Πεξηνρψλ κε θνηλφηεηεο ηνπιάρηζηνλ ζηα κηθξά λεζηά ζηελ
αξραηφηεηα είλαη πνιχ δχζθνιν λα δηαπηζησζεί, γηαηί ε νηθηζηηθή θνηλφηεηα, θαη ηφηε
φπσο θαη ηψξα, κπνξνχζε λα κελ παίξλεη ηελ κνξθή ζπγθξνηεκέλνπ νηθηζκνχ, αιιά
ζθφξπηαο θαηνίθεζεο.
Ζ πξψηε Οηθηζηηθή Πεξηνρή είλαη εθείλε πνπ πεξηιακβάλεη ην βνξεηνδπηηθφ
άθξν ηνπ λεζηνχ. Σν φξηφ ηεο θηάλεη ζηε γξακκή πνπ ελψλεη ηα αθξσηήξηα Κνθαιάο
θαη Μηζεξηνπιήο πεξλψληαο απφ ην θαληφθξπδν θαη ην Αληξί. Ζ Πεξηνρή
δηαζρίδεηαη ηνπ κάθξνπο απφ πδξνθξηηηθή πνπ φκσο είλαη πνιχ ρζακαιή γηα λα
ζεσξήζνπκε πσο ζρεκαηίδεη φξην αλάκεζα ζε δπν Πεξηνρέο. Ζ δεχηεξε Πεξηνρή,
πνιχ θησρή ζε θαιιηεξγήζηκν έδαθνο, είλαη ε παξαιηαθή δψλε λνηηναλαηνιηθά απφ
ηελ πξνεγνχκελε κε κέησπν ζηε ζάιαζζα ζηα βνξεηναλαηνιηθά. Ννηηνδπηηθφ ηεο
φξην είλαη ε θνξπθνγξακκή ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνχ. Νφηην φξην πξέπεη λα
ζεσξήζνπκε ηε βξαρεία ρεξζφλεζν θαη ηνλ αληίζηνηρν πξφβνιν βφξεηα απφ ην κηθξφ
αθξσηήξην Γηαιηζθάξη. Σξίηε είλαη ε λφηηα απφ ηελ πξνεγνχκελε Πεξηνρή κε ην
Κάζηξν θαη ηελ θνηιάδα ησλ Δξθηψλ. Γπηηθφ φξηφ ηεο είλαη ην δηάζειν ηεο
Απνιισλίαο θαη θηάλεη λφηηα σο ην χςσκα ηνπ πειηψηε. Ζ πην πινχζηα θαη
εθηεηακέλε Πεξηνρή είλαη ε ηέηαξηε πνπ βξίζθεηαη βνξεηνδπηηθά απφ ηελ
πξνεγνχκελε θαη πεξηιακβάλεη ηελ θνηιάδα ηνπ Λαγθαδά κε ηνλ φξκν ησλ Κακαξψλ
θαη ηηο πιαγηέο νιφγπξά ηνπο. Με απηήλ επηθνηλσλεί ρσξίο θπζηθφ φξην ε πέκπηε
Πεξηνρή πνπ είλαη ε νξεηλή ιεθάλε ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνχ, θαη ε έθηε
Πεξηνρή πνπ είλαη ε επίζεο νξεηλή ιεθάλε θάθε ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο. Έβδνκε
Πεξηνρή πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ηνλ ρψξν κε ηζρπξέο θιίζεηο θαη ρσξίο επίπεδν
έδαθνο δπηηθά θαη λνηηνδπηηθά απφ ηελ θνξπθνγξακκή Λανπηζέξε – Υνληξφ Ξχιν –
Πξνθήηεο Ζιίαο – Αγξηισπφο –Φειφ Πεηάιη, κε λφηην φξηφ ηεο ηε ξάρε Αεξηλά.
γδνε είλαη ε Πεξηνρή ηνπ Βαζηνχ κε φξηα ηε ξάρε Αεξηλά θαη ηε ξάρε θαη
θνξπθνγξακκή Πιαηεηά Ράρε – Καηζίζηξηα – Ρηδψκαηα – Μπνχην. Γπηηθά απφ απηφ
ην φξην θαη λφηηα απφ ηελ ηξίηε Πεξηνρή κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε αθφκε δχν, ηηο
έλαηε θαη δέθαηε Πεξηνρέο κε κεηαμχ ηνπο φξην ηνλ πξφβνιν πνπ έξρεηαη απφ βφξεηα
θαη ζρεκαηίδεη ζην λφηην άθξν ηνπ ην αθξσηήξην Ακφλη. Ζ έλαηε πεξηιακβάλεη ηνπο
φξκνπο Φπθηάδα θαη Πιαηχο Γηαιφο θαη ε δέθαηε ηνλ δηπιφ φξκν ηνπ Φάξνπ,
Απνθνθηφ θαη Βινρφ. πσο ε ηέηαξηε Πεξηνρή ζρεκαηίδεη επξχηεξε ελφηεηα καδί κε
ηελ πέκπηε θαη ηελ έθηε, έηζη, εμ αηηίαο ηεο εχθνιεο επηθνηλσλίαο, κπνξνχκε λα
ζεσξήζνπκε φηη επξχηεξε ελφηεηα ζπγθξνηνχλ επίζεο κεηαμχ ηνπο αθ’ ελφο ε
δεχηεξε, ε ηξίηε, ε δέθαηε θαη ε έλαηε θαη αθ’ εηέξνπ ε έβδνκε κε ηελ φγδνε.
Δπίζεο δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή δπζθνιία επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηελ ηξίηε θαη ηελ
ηέηαξηε Πεξηνρή θαη έηζη εξκελεχεηαη ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
λεζηνχ κπνξνχζε λα εμαξηάηαη άκεζα απφ ην Κάζηξν ζηα αξραία ρξφληα θαη αθφκα
θαιιίηεξα ζήκεξα απφ ηελ Απνιισλία. Σα θέληξα απηά επηθνηλσλνχλ δίρσο
ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο κε ηηο Πεξηνρέο 2, 3, 4, 5, 6, 9 θαη 10.
101

Ακηογπαθία.

Γεληθά ε ίθλνο δελ εκθαλίδεη ηδηαίηεξα ηαξαγκέλν πεξίγξακκα ησλ αθηψλ
θαη έρεη ζρεηηθά ιίγα αγθπξνβφιηα. Σν ζεκαληηθφηεξν ζηελ Ηζηνξία είλαη ν κηθξφο
φξκνο εξάιηα, φρη θαιά πξνθπιαγκέλνο, ηδηαίηεξα απφ ηα αλαηνιηθά. Βφξεηα απφ
απηφλ ε αθηή είλαη ζε κεγάιν κήθνο ή βξαρψδεο ή εκπξφο απφ πςψκαηα κε ηζρπξέο
θιίζεηο. ε φιν απηφ ην κήθνο ηα αθξσηήξηα εηζρσξνχλ ειάρηζηα ζηε ζάιαζζα θαη
πξαγκαηηθνί φξκνη δελ ππάξρνπλ ίζακε ηνλ κηθξφ φξκν Ραράθηα πνπ βιέπεη πξνο
βνξεηναλαηνιηθά ζηε κέζε πεξίπνπ ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηα εξάιηα θαη ην
βνξεηφηαην άθξν ηνπ λεζηνχ. Βνξεηνδπηηθά απφ απηφλ βξίζθεηαη ην κηθξφ αθξσηήξην
Σξάρειαο θαη αθνινπζεί κηθξφο δηπιφο φξκνο κε ηα νλφκαηα Αριάδα θαη Βιπράδα.
Βνξεηνδπηηθά ηνπο βξίζθεηαη ε ζρεηηθά πιαηηά ρεξζφλεζνο Άζπξα Βξάρηα κε ην
αθξσηήξην Μηζεξηνπιήο. Απφ εδψ ε αθηή ζηξέθεη πξνο δπηηθά θαη ζρεκαηίδεη ζεηξά
απφ κηθξά αθξσηήξηα θαη αλάκεζά ηνπο κηθξνχο φξκνπο αλνηρηνχο πξνο ηα βφξεηα.
Σα αθξσηήξηα νλνκάδνληαη Γιψζζα, Ακπγδαιηά, Μνχηζνπλν ηνπ Κνξκνχ. Καηφπηλ
ζηξέθεηαη πάιη ε αθηή πξνο βνξεηνδπηηθά θαη έρεη ηα κηθξά αθξσηήξηα πειηά ηνπ
Λνχξνπ, Ξχιαθαο, Πέηδνπιαο θαη Σξαγνπδηζηήο. Αθνινπζεί αθηή κε θαηεχζπλζε
πξνο δπηηθά-βνξεηνδπηηθά σο ην βνξεηφηαην άθξν ηνπ λεζηνχ θαη κφλν απηή έρεη
πίζσ ηεο ζρεηηθά νκαιφ έδαθνο.
Νφηηα απφ ην αθξσηήξην Υεξξφλεζνο βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε αθφκα
έλα κηθξφ αθξσηήξην, ν Πεηξίηεο θαη αλάκεζά ηνπο ζρεκαηίδεηαη ν αλνηρηφο πξνο ηα
δπηηθά κηθξφο φξκνο Λεηθά. Ο Πεηξίηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί βφξεην φξην ηνπ ζηνκίνπ
ηνπ ζρεηηθά κεγάινπ φξκνπ ηεο Υεξξνλήζνπ. Σν λφηην φξην ηνπ κεγάινπ ζηνκίνπ
ζρεκαηίδεη ην αθξσηήξην Βεξλίθνπ. Ο φξκνο απνηειείηαη απφ έλα εμσηεξηθφ ηκήκα
αλνηρηφ πξνο ηα δπηηθά, έλα κελνεηδή θφιπν κε αξθεηά βαζηά λεξά πφπ εηζρσξεί
πξνο ηα αλαηνιηθά, ηνλ θπξίσο θφιπν ηεο Υεξξνλήζνπ κε ηνλ νκψλπκν νηθηζκφ ησλ
θεξακνπνηψλ ζηνλ κπρφ ηνπ, θαη ηξεηο κηθξνχο θνιπίζθνπο ζηα λνηηναλαηνιηθά, ην
Καηεξγάθη, ηηο Σζνπιάδεο θαη Σνπ Κακηληνχ ην Απιάθη. Ο φξκνο γεληθά πξνθέξεη
θαιφ θαη πξνζηαηεπκέλν αγθπξνβφιην θαη θνληά ζηνλ κπρφ ηνπ ππάξρεη θαη πφζηκν
λεξφ απφ πεγάδη.
Ζ αθηή κεηά ην αθξσηήξην Βεξλίθνπ ζπλερίδεηαη, πξνο λνηηναλαηνιηθά
αξρηθά θαη θαηφπηλ πξνο λφηηα, άμελε, ζρεκαηίδνληαο ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ αλνηρηνχ
πξνο ηα λνηηνδπηηθά φξκνπ Βξνπιίδηα. Ζ λνηηναλαηνιηθή ηνπ αθηή είλαη επίζεο
άμελε, αιιά ζε κηθξφ ηκήκα ηνπ κπρνχ ηνπ κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ κηθξά ζθάθε,
ππάξρεη εθεί πεγάδη κε πφζηκν λεξφ θαη κηθξή εγθαηάζηαζε θεξακνπνηίαο. Κνληά
ζηε λνηηναλαηνιηθή απφηνκε αθηή ππάξρεη θαη πεγή. Απφ ην λφηην φξην ηνπ ζηνκίνπ
ηνπ φξκνπ ε αθηή έξρεηαη πξνο λφηηα δηαγξάθνληαο ηφμν πξνο ηα δπηηθά, ζρεκαηίδεη
κηθξά αθξσηήξηα θαη φξκνπο κε άμελε παξαιία θαη θηάλεη ζηνλ κηθξφ θφιπν
Γηαινχδηα, αλνηρηφ πξνο ηα δπηηθά, αξθεηά πξνθπιαγκέλν, αιιά κε άμελε αθηή.
πλερίδεηαη θαηφπηλ ε αθηή κε γεληθή θαηεχζπλζε πξνο ηα λνηηνδπηηθά, φκνηα άμελε
θαη θαηαιήγεη ζην βξαρψδεο αθξσηήξην Κνθάιαο πνπ εηζρσξεί ζηε ζάιαζζα πξνο
δπηηθά θαη ζπληζηά ην βφξεην φξην ηνπ ζηνκίνπ ηνπ κεγάινπ φξκνπ ησλ Κακαξψλ.
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Ο φξκνο ησλ Κακαξψλ είλαη αλνηρηφο πξνο ηα δπηηθά, έρεη απφηνκεο αθηέο
ζηα βφξεηα θαη ηα λφηηα θαη κηθξφ βάζνο, επεηδή ηνλ πξνζρψλεη ην πνηάκη ηνπ
Λαγθαδά. Έρεη φκσο κεγάιν κήθνο θαη ν κπρφο ηνπ εκθαλίδεη νκαιή αθηή ζε κεγάιε
έθηαζε. Παιηφηεξα εδψ ππήξραλ δχν κηθξνί ζπλνηθηζκνί, αιιά ηειεπηαία
αλαπηχρζεθε κηα αξθεηά ζεκαληηθή κηθξή πνιηηεία. Απηφ επεηδή ε ζέζε έγηλε ην
θπξηφηεξν ζεκείν πξνζέγγηζεο ζην λεζί, αθνχ ην κφλν ζρεδφλ ελδηαθέξνλ
εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο εληνπίζηεθε ζηνλ Πεηξαηά. Ζ εμέιημε ηνχηε ήηαλ βέβαηα εηο
βάξνο ηνπ Κάζηξνπ πνπ ζηα παιηφηεξα ρξφληα ήηαλ ε κφλε ζεκαληηθή ζαιαζζηλή
πχιε ηνπ λεζηνχ, φηαλ ην θχξην ελδηαθέξνλ εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ήηαλ, φπσο
είλαη θπζηθφ, νη Κπθιάδεο.
Απφ ην λφηην φξην ηνπ ζηνκίνπ ηνπ θφιπνπ ησλ Κακαξψλ αξρίδεη πάιη αθηή
άμελε, φπνπ ηα πίζσ πςψκαηα πέθηνπλ κε απφηνκεο θιίζεηο ζηε ζάιαζζα. Αξρηθά
πξνρσξεί πξνο λνηηνδπηηθά σο ην αθξσηήξην Κνθθηλνκχηεο, ζηξέθεη κεηά πξνο
λνηηναλαηνιηθά σο ηνλ κηθξφ φξκν ηνπ Βιάζε θαη θαηφπηλ πξνο λφηην-λνηηνδπηηθά
ζρεκαηίδνληαο αζήκαληα κηθξά αθξσηήξηα θαη φξκνπο σο ην αθξσηήξην Υνληξνπνχ.
Απφ εδψ έξρεηαη πξνο ηα αλαηνιηθά θαη κεηά παίξλεη θαηεχζπλζε πξνο
λνηηναλαηνιηθά, αθνχ ζην ζεκείν πνπ αιιάδεη θαηεχζπλζε ζρεκαηίδεη ηνλ κηθξφ
φξκν Σζφρα. Ννηηναλαηνιηθά απφ ηνλ φξκν βξίζθεηαη ζηε ζάιαζζα βξάρνο πνπ
νλνκάδεηαη Καξάβη ηνπ ηξηκίγθε. Φηάλεη θαηφπηλ ε αθηή ζηνλ κηθξφ φξκν Βιπράδα
θαη κεηά ζηξέθεη ζε γεληθή έλλνηα πξνο λφηηα, δηαγξάθνληαο φκσο ηφμν
πξνβαιιφκελν πξνο δπηηθά. ην λφηην άθξν ηνπ ηφμνπ βξίζθεηαη ν κηθξφο φξκνο
Υνριαθηνί. Αθνινπζεί θαηφπηλ αθηή φκνηα άμελε φπσο θαη σο εδψ κε γεληθή
θαηεχζπλζε πξνο ηα λφηηα, πνπ θηάλεη ζην αθξσηήξην Αβνιαδή. Απηφ είλαη ε πξνο
ηα λνηηνδπηηθά άθξε ηεο βξαρψδνπο ρεξζνλήζνπ πνπ θξάδεη απφ ηα δπηηθά ηνλ φξκν
ηνπ Βαζηνχ. Νφηηα απφ ηε ρεξζφλεζν βξίζθεηαη ην ζηφκην ηνπ θφιπνπ πνπ βιέπεη
δπηηθά. Μέζα απφ ην ζηφκην ν θφιπνο επξχλεηαη θπξίσο πξνο ηα βφξεηα. Σα λεξά ηνπ
είλαη ξερά, φκσο έρεη νκαιή παξαιία ζε φιν ηνπ ην άλνηγκα εθηφο απφ ηα δχν άθξα.
Έρεη εχθνιε επηθνηλσλία κε ηελ ελδνρψξα θαη είλαη πνιχ πξνζηαηεπκέλνο απφ φινπο
ηνπο θαηξνχο. Σνπ αληηζηνηρεί κηα κηθξή, αξθεηά εχθνξε ιεθάλε κε λεξφ. Έηζη ε
ζεκαζία ηνπ σο αγθπξνβφιηνπ γηα κηθξά πινία δελ είλαη ακειεηέα. Νφηηα απφ ην
ζηφκην ηνπ θφιπνπ άμελε βξαρψδεο αθηή απιψλεηαη ζε κεγάιν κήθνο πξνο
λνηηναλαηνιηθά θαη θηάλεη ζην ζηφκην ηνπ φξκνπ ηεο Φπθηάδαο πνπ εηζρσξεί ζε
αξθεηφ κήθνο ζηε ζηεξηά θαη ν κπρφο ηνπ έρεη κηθξφ ηκήκα κε νκαιή παξαιία. Νφηηά
ηνπ βξίζθεηαη ε κηθξή βξαρψδεο ρεξζφλεζνο Πνχληα ηνπ Φψηε, ην λνηηφηεξν ζεκείν
ηνπ λεζηνχ.
Βξαρψδεο είλαη θαη ε αθηή πνπ απφ ην λνηηφηαην απηφ ζεκείν πξνρσξεί πξνο
αλαηνιηθά-βνξεηναλαηνιηθά πεξηιακβάλνληαο θαη ηνλ κηθξφ φξκν Σνπξθαχιαθν,
απέλαληη ζην βξαρψδεο επίζεο λεζάθη ηεο Κηηξηαλήο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηξέθεη πξνο
βνξεηαδπηηθά θαη κεηά πξνο βνξεηναλαηνιηθά ζρεκαηίδνληαο έηζη ηνλ κηθξφ αλνηρηφ
φξκν Υαιθνπφ. ηε ζπλέρεηα θηάλεη ζηε γέλεζε κηαο πιαηηάο ρεξζνλήζνπ,
βξαρψδνπο, πνπ πξνβάιιεηαη πξνο λνηηναλαηνιηθά θαη πεξηιακβάλεη ηα αθξσηήξηα
Καληήιη, λνηηφηεξα, θαη Κακηλάθη, βνξεηφηεξα. Ζ ρεξζφλεζνο απνηειεί ηε
λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ φξκνπ Πιαηχο Γηαιφο. Σνχηνο είλαη πιαηχο, φπσο δειψλεη
θαη ε νλνκαζία ηνπ, πνιχ αλνηρηφο πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά, κε νκαιφ έδαθνο ζε φιν
ηνλ κπρφ ηνπ εθηφο απφ ηα άθξα, κε λεξφ θαη εχθνιε επηθνηλσλία κε ηελ ελδνρψξα,
αιιά κε ζρεηηθά κηθξφ βάζνο. Σελ βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζρεκαηίδεη ε
βξαρψδεο ρεξζφλεζνο πνπ θαηαιήγεη ζην αθξσηήξην Ακφλη, ην βνξεηναλαηνιηθφ
φξην ηνπ ζηνκίνπ ηνπ. Απφ απηφ ην ζεκείν ζπλερίδεη βξαρψδεο αθηή πξνο ηα βφξεηα
θαη κεηά ηα βνξεηναλαηνιηθά θαη θαηαιήγεη ζην κηθξφ αθξσηήξην Υξπζνπεγή πνπ
θξάδεη πξνο ηα λφηηα, ζην δπηηθφ ηκήκα, ηνλ φξκν ηνπ Φάξνπ. Σνλ δηπιφ ηνχην φξκν
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πεξηγξάςακε ήδε. Σν εζσηεξηθφ ηνπ ηκήκα, ν Βινρφο, είλαη πνιχ θαιά
πξνζηαηεπκέλν θαη φινο ν φξκνο είλαη θαιφ αγθπξνβφιην, επεηδή θαη αξθεηά βαζηά
είλαη ηα λεξά ηνπ θαη λεξφ πφζηκν έρεη, θαη εχθνιε επηθνηλσλία θαη κάιηζηα κε ηελ
ηζηνξηθή πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ, ην Κάζηξν. Δπεηδή βξίζθεηαη θνληά ζηα εξάιηα,
ρξεζίκεπε πάληα γηα λα αγθπξνβνινχλ ηα πινία πνπ μεθφξησλαλ εθεί, φηαλ ν θαηξφο
δελ επέηξεπε λα κείλνπλ ζηα εξάιηα. Απφ αλαηνιηθά θξάδεη ηνλ φξκν ε κηθξή
ρεξζφλεζνο ηαπξφο πνπ πξνρσξεί πξνο ηα λφηηα. Απφ ηνλ ηαπξφ αξρίδεη θαη πάιη
άμελε αθηή πνπ πξνρσξψληαο πξνο βνξεηναλαηνιηθά, βφξεηα θαη βνξεηνδπηηθά
πεξηβάιιεη ηελ πιαηηά ρεξζφλεζν πνπ ζρεκαηίδεη ην αλαηνιηθφηεξν ηκήκα ηνπ
λεζηνχ θαη πεξηιακβάλεη ην αλαηνιηθφηαην αθξσηήξην Νάπνο. Ζ αθηή ηέινο κε
δηαδξνκή πξνο ηα βνξεηνδπηηθά θαηαιήγεη ζηα εξάιηα, ζεκείν απφ ην νπνίν
αξρίζακε ηελ πεξηγξαθή ηεο. ηε δηαδξνκή ζρεκαηίδεη κηθξά αζήκαληα αθξσηήξηα
θαη αληίζηνηρνπο πνιχ αλνηρηνχο φξκνπο.

Νεπά – Έδαθορ – Πποφόνηα.

Δθηφο απφ ηα πνιιά ξέκαηα πνπ θπζηθά εκθαλίδεη έλαο ηφπνο κε πνηθίιν
αλάγιπθν φπσο ε ίθλνο, ππάξρνπλ δχν ζεκαληηθνί ρείκαξξνη, πνπ ίζσο ζηελ
αξραηφηεηα ζα ήηαλ αέλαα πνηάκηα. Ο πην κεγάινο είλαη ν Ληβαδάο, κε κήθνο ζρεδφλ
5,5 ρηιηφκεηξα, πνπ δηαζρίδεη ηελ θνηιάδα ησλ Κακαξψλ. Ο άιινο νη Δξθηέο κε
κήθνο θάπνπ 3 ρηιηφκεηξα πνπ κε δηαδξνκή απφ λνηηνδπηηθά πξνο βνξεηναλαηνιηθά
βγαίλεη ζηα εξάιηα. Τπάξρνπλ φκσο επίζεο αξθεηέο πήγέο θαη πεγάδηα ζην λεζί κε
ηθαλνπνηεηηθή παξνρή.
Σν έδαθνο ζπγθξνηείηαη θπξίσο απφ κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα πνπ
αλήθνπλ ζηελ θξπζηαιινζρηζηψδε αηηηθνθπθιαδηθή κάδα. Τπάξρνπλ άθζνλα
ζρηζηνιηζηθά πεηξψκαηα δηαθφξσλ ηχπσλ, κάξκαξα θαη ραιαδίηεο, επίζεο εθηφο απφ
ηα κάξκαξα αζβεζηφιηζνη θαη κεηακνξθσκέλνη αζβεζηφιηζνη. ηηο πεδηλέο πεξηνρέο
ππάξρνπλ πνιιέο λενγελείο πξνζρψζεηο, θαζψο θαη κεγάιεο πνζφηεηεο αξγίισλ. Με
ηηο ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο ζε λεξφ θαη κε ηηο λενγελείο πξνζρψζεηο ε γεσξγηθή
παξαγσγή ηνπ λεζηνχ δελ είλαη κεδακηλή. ήκεξα εμ άιινπ έρεη πνιινχο ειαηψλεο
θαη, φπσο θαίλεηαη, είρε ηέηνηνπο θαη ζηελ αξραηφηεηα. Σα θνηηάζκαηα αξγίινπ
εμαζθάιηζαλ ηελ πξψηε χιε γηα ηνπο αγγεηνπιάζηεο ηνπ λεζηνχ θαη έθαλαλ πνιχ
γλσζηά ηα θεξακηθά πξντφληα ηνπ θαη ζηελ αξραηφηεηα φπσο θαη ζήκεξα.
Σα θπξηφηεξα κεηαιιεχκαηα είλαη ζηδεξνκαγγαληνχρα. ηελ αξραηφηεηα ην
λεζί έβγαδε θαη άξγπξν θαη, θαηά ηνλ Ζξφδνην θαη άιινπο πζηεξφηεξνπο, θαη ρξπζφ.
χγρξνλνη εξεπλεηέο ακθηζβεηνχλ ην ηειεπηαίν, αιιά ν Ζξφδνηνο αλαθέξεη ηε
ιεηηνπξγία ησλ κεηαιιείσλ ρξπζνχ ζην ηέινο ηνπ 6νπ π.Υ. αηψλα, νχηε δειαδή έλα
αηψλα πξηλ απφ ηελ επνρή ηνπ. Καη ρσξίο εμαληιεηηθή έξεπλα, πνπ δελ έρεη γίλεη, ζα
πξέπεη λα είκαζηε πνιχ επηθπιαθηηθνί ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ εκείο
ζήκεξα, κεηά απφ είθνζη πέληε αηψλεο.
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ΙΣΟΡΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

Πποφζηοπική εποσή

Διάρηζηεο είλαη νη καξηπξίεο πνπ καο ζψζεθαλ απφ ηελ αξραηφηεηα θαη
αλαθέξνληαη ζηε ίθλν ζηα Πξντζηνξηθά ρξφληα. ρεδφλ κεδακηλέο. Αληίζεηα ε
αξραηνινγηθή έξεπλα καο έρεη ήδε δψζεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο θαη ε ζπλέρηζή ηεο
ππφζρεηαη αξθεηά. Ζ αξραία παξάδνζε αλαθέξεηαη γεληθά ζηηο Κπθιάδεο θαη ιέεη φηη
αξρηθά ηηο θαηνίθεζαλ Κάξεο θαη Λέιεγεο, φηη θαηφπηλ απηνχο, πνπ ήηαλ επηθίλδπλνη
πεηξαηέο, ηνπο έδησμε ν Μίλσο ηεο Κξήηεο θαη Κξήηεο θαηνίθεζαλ ηα λεζηά πξηλ λα
θηάζνπλ ζε απηά νη ΄Διιελεο. Καη πζηεξφηεξα εγθαηαζηάζεθαλ εδψ Φνίληθεο. Ζ
ζχγρξνλε έξεπλα ζπκπεξαίλεη φηη κε ηα νλφκαηα ησλ Καξψλ θαη ησλ Λειέγσλ
ππνδειψλεηαη ην ληφπην κεζνγεηαθφ ζηνηρείν ζην νπνίν νθείιεηαη ε αλάπηπμε ηνπ
Κπθιαδηθνχ πνιηηηζκνχ, θαη νη ελδείμεηο θαίλεηαη λα εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη απηνί,
ζηελ Πξψηε ηνπιάρηζηνλ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, ήηαλ πξαγκαηηθά πεηξαηέο. Δπίζεο φηη
ηα ιεγφκελα γηα ηελ Κξήηε θαη ηνλ Μίλσα απερνχλ ηελ επηθπξηαξρία ησλ
πξντζηνξηθψλ Κξεηψλ, πνπ πεξηφξηζαλ ηελ πεηξαηεία θαη ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ
εγθαηαζηάζεθαλ ζηα λεζηά ή πάλησο ηα εμάξηεζαλ πνιηηηζηηθά ζε κεγάιν βαζκφ. Σα
ζρεηηθά φκσο κε ηνπο Φνίληθεο κάιινλ νθείινληαη ζηελ αλάκλεζε ηεο θπξηαξρίαο
ηνπο ζην ζαιαζζηλφ εκπφξην θαη κάιηζηα φρη ζηα Πξντζηνξηθά ρξφληα, αιιά ζηνπο
πξψηνπο αηψλεο ηεο πξψηεο ρηιηεηίαο π.Υ. Παιαηφηεξα ηα πεξί θνηληθηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ γίλνληαλ ηφζν πηζηεπηά πνπ επηδησθφηαλ λα αλεπξεζνχλ θαη
εηπκνινγίεο θνηληθηθέο γηα ηα νλφκαηα ησλ λεζηψλ θαη άιισλ ζέζεσλ. ζεο
πξνηάζεθαλ γηα ην φλνκα ηεο ίθλνπ δελ θαίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο, φπσο φκσο θαη
εθείλεο πνπ πξνηάζεθαλ κε ειιεληθέο ξίδεο. Σν πηζαλφηεξν θαίλεηαη φηη ην φλνκα
αλάγεηαη ζην κεζνγεηαθφ πξνειιεληθφ ππφζηξσκα. Φαίλεηαη έηζη φηη ε ίθλνο έρεη ην
φλνκά ηεο, ην ίδην απφ πνιχ παιαηά, ελψ ην παξαδηδφκελν σο αξραηφηεξν φλνκα
Μεξσπίε είλαη απιψο πνηεηηθφ.
Ζ εμάξηεζε απφ ηελ Κξήηε, πνπ ζε άιια λεζηά είλαη εληππσζηαθή, δελ έρεη
γηα ηε ίθλν βεβαησζεί αξραηνινγηθά. Μεηά ηα Κπθιαδηθά επξήκαηα αθνινπζνχλ
ζηε ζπλέρεηα ηα Μπθελατθά ρσξίο παξεκβνιή Μηλσηθψλ ή Μηλσηδφλησλ. Απηφ φκσο
δελ βεβαηψλεη φηη δελ ππάξρνπλ θάπνηνη νηθηζκνί πνπ δέρηεθαλ Μηλσηθή επίδξαζε
θαη νη νπνίνη δελ έρνπλ αθφκα εληνπηζζεί. Σν κφλν ίρλνο ζηελ παξάδνζε γηα
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παξνπζία Κξεηψλ ζην λεζί είλαη ε καξηπξία φηη ππήξρε κηα πφιε κε ην φλνκα Μηλψα
θαη κηα νκψλπκε θξήλε.
Παξαθάησ αλαθέξνπκε ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ ζεκεησζεί Πξντζηνξηθά
επξήκαηα κε ζχληνκεο πιεξνθνξίεο γηα απηά θαη ζηνλ Καηάινγν ησλ αξραίσλ
Θέζεσλ ζα πξνζζέζνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα απηέο, φηαλ ππάξρνπλ. Γχν
λεθξνηαθεία ηεο Πξψηεο πεξηφδνπ ηνπ Κπθιαδηθνχ πνιηηηζκνχ κε ηα ηππηθά
επξήκαηα έρνπλ αλαζθαθεί θάπσο ζπζηεκαηηθά. Σν έλα ζην Αθξσηεξάθη, θνληά
ζηνλ Πιαηχ Γηαιφ θαη ην άιιν ζην Βαζχ. Κνληά ζην πξψην ππνδειψλεηαη θαη ε ζέζε
ηνπ νηθηζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθε. Φαίλεηαη φηη ε ρξήζε ηνπο ζπλερίδεηαη θαη ζηελ
επφκελε πεξίνδν νκαιά, αλ θαη πην πεξηνξηζκέλε. Κπθιαδηθνί ηάθνη κε ηππηθά
επξήκαηα αλαθέξνληαη επίζεο θνληά ζηνλ πχξγν ηνπ Καζηαλά θαη έλα Κπθιαδηθφ
εηδψιην βξέζεθε ζηνλ πχξγν ηεο Φεγγάξαο, αιιά κπνξεί λα ήηαλ κεηαθεξκέλν.
Μεζνθπθιαδηθά φζηξαθα θαη θαηά Μηλχεηα βξέζεθαλ ζηηο αλαζθαθέο ζηε
βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο αξραίαο αθξφπνιεο, φπνπ ν νηθηζκφο Κάζηξν. Φαίλεηαη
πσο εθεί ππήξρε νηθηζκφο, φκσο Μπθελατθήο επνρήο φζηξαθα δελ βξέζεθαλ εθηφο
απφ έλα, πνπ κάιηζηα βξέζεθε ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ην Κάζηξν. Αληίζεηα,
ζπλέρεηα αλάκεζα ζηα Μεζνθπθιαδηθά θαη ηα Μπθελατθά δηαπηζηψλεηαη ζηνλ
κεζφγεην νρπξσκέλν νηθηζκφ ηνπ Αγίνπ Αλδξέα. Λείςαλα νηθηζκνχ ησλ Μπθελατθψλ
ρξφλσλ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηε ζέζε Φξνχδη ηνπ Καιακηηζηνχ ζηα δπηηθά ηνπ
λεζηνχ. Σέινο αλαθέξεηαη, φηη ζε ζεκείν ζην βφξεην κέξνο ηνπ λεζηνχ παξαηεξήζεθε
ζχκπιεγκα δεθανρηψ παξάιιεισλ ηνίρσλ ζε απνζηάζεηο 10 σο 18 κ. κεηαμχ ηνπο θαη
γχξσ φζηξαθα, Πξντζηνξηθά, φπσο θαίλεηαη, θαη νςηαλφο. Γελ κπνξνχκε λα
ζπκπεξάλνπκε πνηαο επνρήο είλαη ε ζέζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηάθσλ, ησλ
θηλεηψλ επξεκάησλ θαη ησλ νρπξψζεσλ δείρλνπλ φηη ν πνιηηηζκφο ηνπ λεζηνχ δελ
εκθαλίδεη, νξαηέο κε ηηο ζεκεξηλέο καο γλψζεηο ηνπιάρηζηνλ, δηαθνξέο απφ εθείλνλ
πνπ άλζεζε ζηα Πξψηκα θαη Μέζα Κπθιαδηθά ρξφληα ζηα λεζηά ηεο Πάξνπ,
Αληίπαξνπ, Γεζπνηηθνχ θαη χξνπ.

Ιζηοπικά σπόνια.

Γενική Ιζηοπία.

Σν πξψην γεγνλφο πνπ αλαθέξεηαη ζην λεζί ηεο ίθλνπ ζηα Ηζηνξηθά, κε ηε
επξχηεξε ζεκαζία ηνπ φξνπ, ρξφληα είλαη ν απνηθηζκφο ηνπ απφ ηνπο Ίσλεο θαη
εηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, απφ ηνπο Ίσλεο ηεο Αηηηθήο. Καηά κηα
παξάδνζε εγέηεο ησλ Ηψλσλ απηψλ πνπ ήξζαλ ζην λεζί ήηαλ ν Αιθήλσξ, θαηά άιιε,
ιηγφηεξν πεηζηηθή, ν επψλπκνο ίθληνο, γηνο ηνπ νπλίνπ. Οη αξραηνινγηθέο ελδείμεηο,
φζεο ππάξρνπλ σο ηα ηψξα, δείρλνπλ φηη νη λένη θάηνηθνη έδεζαλ καδί κε ηνπο
παιηφηεξνπο. Απηνί θαίλεηαη πσο ίδξπζαλ ηνλ νηθηζκφ ηνπ Κάζηξνπ, φπνπ έρνπλ
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βξεζεί Μεζνθπθιαδηθά ίρλε, αιιά φρη θαη Μπθελατθά, ελψ αληίζηνηρα ν
θαηνηθεκέλνο ζηα Μπθελατθά ρξφληα νηθηζκφο ζηνλ Άγην Αλδξέα ζπλέρηζε ηε δσή
ηνπ.
Σν λεζί γλψξηζε κεγάιε άλζεζε ζην ηξίην ηέηαξην ηνπ 6νπ αηψλα, φηαλ νη
θάηνηθνη εθκεηαιιεχνληαλ ηα κέηαιιά ηνπ. χκθσλα κε ηνπο αξραίνπο ηζηνξηθνχο
έβγαδαλ άξγπξν θαη ρξπζφ. Ο Ζξφδνηνο αλαθέξεη φηη ηφηε ήηαλ απφ ηνπο πην
πινχζηνπο λεζηψηεο θαη αθηέξσζαλ ζηνπο Γειθνχο ιακπξφ ζεζαπξφ απφ θακηάο
άιιεο πφιεο θαηψηεξν. Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα επηβεβαίσζε ηα ιεγφκελά ηνπ γηα ηνλ
ζεζαπξφ ζηνπο Γειθνχο θαη κε θαιιηηερληθά θξηηήξηα, σο πξνο ηελ αξρηηεθηνληθή
θαη θπξίσο σο πξνο ηελ γιππηηθή ηνπ, ρξνλνινγείηαη ζηα 525 π.Υ. πεξίπνπ. χκθσλα
κε ηηο αξραίεο καξηπξίεο ηα έζνδα απφ ηα κεηαιιεία ηα κνηξάδνληαλ κεηαμχ ηνπο
φινη νη θάηνηθνη. Καηά ηνλ Ζξφδνην ην ηέινο ηεο επκάξεηαο ηνχηεο ήξζε κε ηε
ιεειαζία ηνπ λεζηνχ απφ ακηψηεο θπγάδεο, αξηζηνθξαηηθνχο αληηπάινπο ηνπ
Πνιπθξάηε πνπ επηδίδνληαλ ζηελ πεηξαηεία θαη ήηαλ γχξσ ζε απηά ηα ρξφληα αίηηνη
θαη άιισλ αλαζηαηψζεσλ ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο. Τζηεξφηεξνη ζπγγξαθείο
αλαθέξνπλ φηη ηα κεηαιιεία ηνπ λεζηνχ έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ, επεηδή
θαηαθιχζζεθαλ απφ ηε ζάιαζζα θαη απηφ ην απέδηδαλ ζηε ζετθή νξγή. Πξαγκαηηθά
κεγάιν κέξνο απφ ηα δχν κεηαιιεία πνπ έρνπλ εληνπηζζεί είλαη βπζηζκέλν ζηε
ζάιαζζα θαη εμ άιινπ νπνηαδήπνηε ιεειαζία δελ θαίλεηαη λα είλαη επαξθήο ιφγνο
γηα λα ζηακαηήζεη νξηζηηθά ε εθκεηάιιεπζε ηφζν ζεκαληηθψλ κεηαιιείσλ. Απφ ηελ
άιιε κεξηά φκσο, ην γεγνλφο φηη ζήκεξα ηα κεηαιιεία βξίζθνληαη ελ κέξεη θάησ απφ
ηελ επηθάληα ηεο ζάιαζζαο, θαίλεηαη πηζαλφηεξν φηη δελ δειψλεη μαθληθή
θαηαβχζεζε, αιιά απιψο φηη ην ζπγθεθξηκέλν κεηαιιείν βξηζθφηαλ θνληά ζηε
ζάιαζζα θαη έρεη απφ πνιιέο παξαηεξήζεηο βεβαησζεί φηη ε επηθάληα ηνπ Αηγαίνπ
αλέβεθε απφ ηα αξραία ρξφληα σο ηα ζήκεξα πεξίπνπ θαηά 5,50 κ. Σν πηζαλφηεξν
είλαη φηη νη ίθληνη ζπλέρηζαλ λα βγάδνπλ άξγπξν, ηνπιάρηζηνλ σο θάπνηα επνρή πνπ
εμαληιήζεθαλ νη θιέβεο, αιιά κφλν ην γεγνλφο απηφ δελ αξθνχζε γηα λα απνρηήζνπλ
θαη πάιη ηνλ πινχην πνπ είραλ πξηλ απφ ηελ επηδξνκή ησλ πεηξαηψλ.
ηα ρξφληα ησλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ νη ίθληνη αξλήζεθαλ λα δψζνπλ «γελ θαη
χδσξ» ζηνλ βαζηιέα ησλ Πεξζψλ θαη καδί κε ηνπο άιινπο Έιιελεο πνιέκεζαλ ηνλ
Ξέξμε ζηε αιακίλα. Έηζη ην φλνκά ηνπο βξίζθεηαη αθφκα γξακκέλν ζηα ράιθηλα
θίδηα πνπ θξαηνχζαλ ηνλ ηξίπνδα πνπ αλαηέζεθε απφ ηνπο Έιιελεο ζηνπο Γειθνχο
γηα ηε λίθε θαη ζήκεξα βξίζθνληαη αθφκα ζηνλ Ηππφδξνκν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.
ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ε ίθλνο είλαη κέινο ηεο πξψηεο Αζελατθήο πκκαρίαο
θαη ζηα 450-40 π.Υ. πιεξψλεη ζην ηακείν ηεο πκκαρίαο εηζθνξά ηξηψλ ηαιάλησλ.
Σν 425/24 πιεξψλεη ελληά ηάιαληα. Αζθαιψο κε ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ
πνιέκνπ ζα γλψξηζε θαη ε ίθλνο βξαρχρξνλε παξηηαηηθή εγεκνλία, αιιά ην 378/77
είλαη θαη πάιη κέινο ηεο Γεχηεξεο Αζελατθήο πκκαρίαο. Δπί Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ
ην λεζί είλαη λαχζηαζκνο ηνπ Μαθεδνληθνχ ζηφινπ. ηα Μεθεδνληθά ρξφληα ε
επεκεξία ηνπ αθαλίδεηαη. Τζηεξφηεξα είλαη κέινο ηνπ Κνηλνχ ησλ Νεζησηψλ θαη
θάησ απφ ηελ επηξξνή ή ηελ θπξηαξρία αξρηθά ησλ Πηνιεκαίσλ θαη πζηεξφηεξα ησλ
Ρνδίσλ .ηνλ 2ν π.Υ. αηψλα ππνθέξεη απφ επηδξνκέο Κξεηηθψλ πεηξαηψλ. Ζ
ηειεπηαία κλεία ηεο ίθλνπ ζηα αξραία ρξφληα γίλεηαη απφ ηνλ πλέθδεκν ηνπ
Ηεδξνθιένπο, φπνπ αλαθέξεηαη σο κέινο ηεο Δπαξρίαο Νήζσλ ηεο αλαηνιηθήο
Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο.
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Οικονομία.

Γηα ηε ζεκαζία πνπ είραλ ηα κεηαιιεία ζηελ πξψηκε πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηνπ
λεζηνχ κηιήζακε ακέζσο πην πάλσ. κσο ζεκαληηθή θαίλεηαη λα ήηαλ θαη ε γεσξγία
ηνπ λεζηνχ κε θχξηα πξντφληα ην ιάδη θαη ην θξαζί, αιιά θαη ε βηνηερλία. Απφ ηνλ
Πιίλην καζαίλνπκε πσο ήηαλ πεξίθεκα ηα θεξακηθά ηνπ πξντφληα, θαζψο θαη ηα
πνηήξηα πνπ θαηαζθεπάδνληαλ απφ θάπνηα εηδηθή πέηξα πνπ ηελ εμφξπζζαλ επί
ηφπνπ. Ννκίζκαηα έθνςαλ νη ίθληνη αξθεηά πξψηκα. ηα 600-500 π.Υ. ρξνλνινγνχλ
ηα πξψηα πνπ είλαη αξγπξά, αθνινπζνχλ ην αηγηλεηηθφ ζχζηεκα θαη έρνπλ ζήκα αεηφ
πνπ πεηάεη. ηνλ 5ν αηψλα έρνπκε πάιη αξγπξά θαηά ην αηγηλεηηθφ αιιά θαη θαηά ην
αηηηθή ζχζηεκα, κε ζήκαηα θεθαιή Απφιισλνο θαη αεηφ πνπ πεηάεη, ζηάρηα θαη
επηγξαθή. ηνλ 4ν αηψλα αξγπξά θεη ράιθηλα αηηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηα ίδηα ζήκαηα
ή θαη κε θχιν. Υαιθά θφβνπλ νη ίθληνη θαη πζηεξφηεξα. Τπάξρεη έλα ηεο επνρήο ηνπ
απηνθξάηνξα Γνξδηαλνχ.

Άνθπυπορ – Κοινυνία.

Σν φηη νη θάηνηθνη ηεο ηζηνξηθήο ίθλνπ είραλ κεηθηή θαηαγσγή απφ ηνπο
πξνέιιελεο θαηνίθνπο ησλ λεζηψλ, πηζαλφηαηα ηνπο πξψηνπο Έιιελεο πνπ έθηαζαλ
εδψ ζηα Μπθελατθά ρξφληα θαη ηνπο Ίσλεο πνπ θηάλνπλ ζηα πξψηα Ηζηνξηθά ρφληα
ην ζεκεηψζακε ήδε πην πάλσ. Πάλησο ην Ησληθφ ζηνηρείν θαίλεηαη θαζαξά φηη
επηθξάηεζε. Ζ πιεξνθνξία φηη ηα έζνδα απφ ηα κεηαιιεία ηα κνηξάδνληαλ εμ ίζνπ
φινη νη θάηνηθνη, αλ είλαη αθξηβήο θαίλεηαη πάλησο λα αλαθέξεηαη θπζηθά ζηνπο
ειεχζεξνπο θαη πιήξεηο πνιίηεο θαη επνκέλσο δελ ζπληζηά έλδεημε γηα ηνλ ραξαθηήξα
ηνπ πνιηηεχκαηνο. Απφ ηνλ Ηζνθξάηε καζαίλνπκε φηη γχξσ ζηα 390 π.Υ. ην
πνιίηεπκα έκνηαδε κε εθείλν ηεο Κέαο. Αλαθέξνληαη αλψηαηνη άξρνληεο πνπ έρνπλ
ηνλ ηίηιν βαζηιεχο, φπσο θαη ζηελ Πάξν. Απφ επηγξαθέο καζαίλνπκε φηη ππήξρε
Βνπιή θαη Γήκνο (εθθιεζία) θαη άξρνληεο κε ηνπο ηίηινπο Αξρηπξχηαληο θαη
Πξπηάλεηο. Οη απνθάζεηο ιέγνληαλ Φεθίζκαηα. Απφ ηνλ Αιγινηηικό ηνπ Ηζνθξάηε
ζπκπεξαίλνπκε φηη θαηά ηα άιια νη ζεζκνί ήηαλ πνιχ φκνηνη κε εθείλνπο ηεο Αζήλαο.
Μεξηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηελ νηθηζηηθή ηζηνξία ζα πξέπεη θαιιίηεξα λα ηηο
δηαηππψζνπκε ζην ηέινο απηνχ ηνπ θεηκέλνπ, αθνχ ζα έρνπκε αλαθεξζεί ζηηο
αξραίεο ζέζεηο.
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Καηάλογορ ηυν Απσαίυν Θέζευν. – Πεπιοδεία.

ηελ πεξηνδεία ζηηο αξραίεο ζέζεηο ηνπ λεζηνχ αθνινπζνχκε ζεηξά απφ
θπθιηθέο δηαδξνκέο κε κηα ινγηθή ζπλέρεηα απφ ηνπο δξφκνπο πνπ ππάξρνπλ, αιιά
ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη πην πνιινί απφ απηνχο ηνπο δξφκνπο πξνζθέξνληαη
κφλν ζην επηζθέπηε πνπ πεγαίλεη πεδφο ή κε ππνδχγην. Αξρίδνπκε φρη απφ ηε
ζεκεξηλή πξσηεχνπζα, αιιά απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ Κάζηξνπ, φπνπ βξηζθφηαλ ε
πξσηεχνπζα απφ ηα αξραία Ηζηνξηθά ρξφληα σο πξφζθαηα. Θα πξέπεη λα
ππελζπκίζνπκε φηη ζήκεξα ην θαξάβη δελ καο απνβηβάδεη ζην ιηκάλη ηνπ Κάζηξνπ,
αιιά ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ λεζηνχ, ηε δπηηθή, ζηνλ θφιπν ησλ Κακαξψλ.
(1), Ο ζεκεξηλφο νηθηζκφο ηνπ Κάζηπος, φπνπ θαη ηα εξείπηα ηνπ αλαθηφξνπ ησλ
δπηηθψλ δπλαζηψλ ηνπ λεζηνχ, θαηέρεη ηελ θνξπθή ελφο κηθξνχ αθξσηεξίνπ πνπ ην
χςνο ηνπ μεπεξλάεη ιίγν ηα 90 κ., έρεη ηνλ καθξφ ηνπ άμνλα, ζρεδφλ 500 κ. ζηε
βνξεηνδπηηθή-λνηηναλαηνιηθή θαηεχζπλζε θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηε ζάιαζζα ζηα
βφξεηα, βνξεηναλαηνιηθά, αλαηνιηθά θαη λφηηα, φπνπ ην κηθξφ ιηκάλη. ηα
λνηηνδπηηθά θαηεβαίλεη σο ηελ θνίηε ησλ Δξθηψλ. ε νιφθιεξα απηφλ ην ρψξν
αλαπηχρζεθε ε θαηνίθεζε ζηα αξραία ρξφληα. Οη αλαζθαθέο εληφπηζαλ ζην
βνξεηνδπηηθφ κηζφ ηεο θνξπθήο ηνπ Κάζηξνπ ηα θαηάινηπα ηείρνπο πνπ πεξηέβαιιε
ηεηξάπιεπξε αθξφπνιε δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 100 Υ 40 κ. Ζ ηνηρνδνκία ηνπ πιεζηάδεη
ηελ ηζφδνκε, αιιά νη πιηλζίδεο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ. Σν πιηθφ είλαη
κάξκαξν, πηζαλψο ληφπην. ηα βνξεηνδπηηθά ίζσο ππήξρε θάπνην πξφππιν ή ηα ίρλε
πνπ επηηξέπνπλ ηε ζθέςε απηή ίζσο πξνέξρνληαη απφ θάπνην αλάιεκκα γηα λαφ.
Παξφιν πνπ ε εκθάληζε ηνπ ηείρνπο ζα ππνδείθλπε σο επνρή θαηαζθεπήο ηνπ ηνπο
κεηά ηα Πεξζηθά ρξφλνπο, νη αλαζθαθείο, ζηεξηγκέλνη ζε άιιεο, αξθεηά πεηζηηθέο
ελδείμεηο, θαηέιεμαλ φηη ην ηείρνο ζα πξέπεη κάιινλ λα ρξνλνινγεζεί ζην δεχηεξν
κηζφ ηνπ 6νπ αηψλα, ζηελ επνρή ηνπ κεγάινπ πινχηνπ ηνπ λεζηνχ.
Μέζα ζηα φξηα ηεο αθξφπνιεο, θάησ απφ ην αλάθηνξν ηεο ελεηνθξαηίαο,
βξέζεθε ζεκέιην θαη ζπλαξηεκέλνο κε απηφ απνζέηεο απφ ηνλ νπνίν ζπιιέρζεθαλ
πνιιά θαη πνιχ ελδηαθέξνληα πήιηλα, ειεθάληηλα θαη ράιθηλα θηλεηά. Παξφκνηνο
απνζέηεο βξέζεθε θαη ακέζσο έμσ απφ ηνλ βνξεηναλαηνιηθφ ηνίρν ηεο αθξφπνιεο.
Σν εχξεκα δείρλεη λα δειψλεη φηη θάπνηνο λαφο ζα βξηζθφηαλ ζηνλ 7ν αηψλα ιίγν πην
ςειά ζηε βξαρψδε πιαγηά ή θαη ζηελ θνξπθή, φπνπ ζήκεξα ππάξρεη εθθιεζία. Σα
επξήκαηα ησλ απνζεηψλ ρξνλνινγνχληαη ζηα 700-550 π.Υ. θαη ιίγα κφλν θνκκάηηα
ζα κπνξνχζαλ δχζθνια λα ρξνλνινγεζνχλ ζηα επφκελα ρξφληα, θαη πάλησο πξηλ απφ
ην 525 π.Υ. Φαίλεηαη φηη νη απνζέηεο δηακνξθψζεθαλ ζε ζπλάξηεζε κε ηα έξγα γηα
ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ηείρνπο θαη φηη ην ζεκέιην αλήθεη ζε πεξίβνιν ηνπ ηεξνχ πνπ ζηα
ίδηα ρξφληα επεθηάζεθε σο εδψ. Ίζσο ηφηε λα αληηθαηαζηήζεθε θαη ν λαφο απφ λένλ
καξκάξηλν, εθηφο αλ ε καξκάξηλε ιαηχπε πνπ παξαηεξήζεθε πξνέξρεηαη απφ ηηο
εξγαζίεο νηθνδφκεζεο ηνπ ηείρνπο.
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Φειφηεξα ζηελ αθξφπνιε βξέζεθαλ θαη άιια θαηάινηπα, ηνίρνη θαη πίζνη
απνζεθεπηηθνί ηνπ 5νπ αηψλα θαη κφλν έλα κηθξφ ηκήκα ηνίρνπ ηεο Διιεληζηηθήο
επνρήο. ηε δπηηθά εζσηεξηθή γσλία ηεο αθξφπνιεο ζε βαζχηεξα ζηξψκαηα πάλσ
απφ ηνλ βξάρν βξέζεθαλ ζε θαιή δηαηήξεζε ιείςαλα δχν ή ηξηψλ ζπηηηψλ ηεο
Όζηεξεο Γεσκεηξηθήο επνρήο. Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπο είλαη ε επηδίσμε λα
αθνπκπνχλ κε ηε κία ή ηηο δχν πιεπξέο ζηνλ βξάρν, ε χπαξμε ηπθιψλ θνγρψλ ζηνπο
ηνίρνπο, φπσο θαη ζηα ζεκεξηλά ζπίηηα, θαη νη εζσηεξηθέο ιίζηλεο βάζεηο, φπσο
θαίλεηαη γηα μχιηλα θαηαθφξπθα ζηεξίγκαηα ηεο ζηέγεο. Δπίζεο νη ρηηζηνί πάγθνη.Οη
ηνίρνη ήηαλ ρηηζκέλνη κε επηκέιεηα κε καθξέο ζρηζηνιηζηθέο πέηξεο ιίγν δνπιεκέλεο
ζηελ εμσηεξηθή φςε θαη ηνπνζεηεκέλεο ηνπ κάθξνπο (δξνκηθέο). Σα ζπίηηα πξέπεη λα
ρηίζηεθαλ ζηα 750 π.Υ. πεξίπνπ. Δλψ νη ηνίρνη ηνπο έρνπλ πάρνο πεξίπνπ 0,40 κ. ν
λφηηνο ηνίρνο ηνπ ζπκπιέγκαηνο έρεη πάρνο 0,70 κ. θαη ίζσο ήηαλ εμσηεξηθφο
ακπληηθφο πεξίβνινο πνπ πξνζηάηεπε ηνλ νηθηζκφ. Κνληά βξέζεθαλ θαη κεξηθά
ζεκέιηα ηνπ 6νπ θαη ηνπ πξψηκνπ 5νπ αηψλα. Ζ κφλε έλδεημε γηα ζπνπδαίν θηήξην πνπ
βξέζεθε κέζα ζηελ αθξφπνιε είλαη ηκήκα καξκάξηλνπ θίνλα ηνπ 5 νπ αηψλα ή ησλ
Διιεληζηηθψλ ρξφλσλ.
Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν Ζξφδνηνο ζπλδέεη κε ηνλ πινχην πνπ
απνθφκηδαλ νη ίθληνη απφ ηα κεηαιιεία ηελ νηθνδφκεζε ζηελ πφιε ελφο πξπηαλείνπ
θαη κηαο αγνξάο πνπ ηελ απνθαιεί Λεύκοθπςν, απφ παξηαλφ κάξκαξν. Απφ απηά,
θαζψο θαη απφ ην ζέαηξν, ην πεπίθπαγμα ηνπ Γηνλχζνπ θαη θάπνηνλ νεώ πνπ
γλσξίδνπκε απφ επηγξαθέο δελ έρεη βξεζεί ηίπνηα, αιιά θνκκάηηα απφ αξρηηεθηνληθά
κέιε θαη γιππηά απφ ιεπθφ κάξκαξν έρνπλ εληνπηζζεί ζθφξπηα ή εληνηρηζκέλα ζε
θηίζκαηα ηνπ Κάζηξνπ.
ηε βνξεηναλαηνιηθή πιαγηάο ηνπ αθξσηεξίνπ, έμσ απφ ην ηείρνο ηεο
αθξφπνιεο, βξέζεθαλ θαη άιια θαηάινηπα ηεο Γεσκεηξηθήο επνρήο, απφ ζπίηηα
επίζεο. Πιήξεηο θαηφςεηο δελ ζψζεθαλ, αιιά ηκήκαηα ηνίρσλ, πάγθνη ρηηζηνί κε
κηθξέο πέηξεο, ζηεθφκελνη απφ πιάθεο, θαηά ηνπο αλαζθαθείο θξεβάηηα, εζηίεο
θπθιηθέο απφ παηεκέλν ρψκα ή απφ πιάθεο ηνπνζεηεκέλεο ιίγν πην ςειά απφ ην
δάπεδν, απιέο πέηξηλεο βάζεηο γηα μχιηλα ζηεξίγκαηα ηεο ζηέγεο (ή ηεο νξνθήο). Καη
εδψ παξαηεξείηαη ε επηδίσμε λα αθνπκπνχλ ηα ζπίηηα κε ηε κηα ή κε ηηο δπν πιεπξέο
ζηνλ βξάρν. Δπίζεο βξέζεθαλ ηκήκαηα ηνίρσλ ηνπ 4νπ αηψλα, ηεο Διιεληζηηθήο θαη
ηεο Ρσκατθήο επνρήο. Αθφκα, κηα κηθξή ζηέξλα ηνπ 5νπ αηψλα, απιφο ιάθθνο ζην
βξάρν κε ηνίρν ρηηζκέλν κφλν ζηε κηα πιεπξά. ηελ ίδηα πεξηνρή απνθαιχθζεθαλ
αθφκε δχν ζπίηηα, ην έλα κε δηαζηάζεηο 2,30 Υ 5,50 κ. Ζ θεξακηθή έδεημε φηη ην έλα
ρηίζηεθε γχξσ ζηα 725 π.Υ. θαη θαηνηθήζεθε σο ην 675 πεξίπνπ θαη ην άιιν ρηίζηεθε
ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 8νπ αηψλα θαη θαηνηθείην σο ηα κέζα ηνπ 7νπ. Βξέζεθαλ
επίζεο αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη ηνπ 6νπ αηψλα θαη παιηφηεξνη, θαη πην ςειά άιιν ζπίηη,
ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 6νπ αηψλα κε ηεηξάγσλε εζηία θαη πιάηνο 2 κ. Σν πην
ζεκαληηθφ ίζσο εχξεκα απηήο ηεο πεξηνρήο είλαη ηα Μεζνθπθιαδηθά θαη ηα ηεθξά
Μηλχηα φζηξαθα πνπ επηβεβαίσζαλ φηη θαη παιηφηεξα απφ ηνπο Ηζηνξηθνχο ρξφλνπο
είρε θαηνηθεζεί ε πεξηνρή. Μπθελατθά φκσο δελ βξέζεθαλ ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ
Κάζηξνπ. Μφλν έλα φζηξαθν απηήο ηεο επνρήο ζεκεηψλνπλ νη αλαζθαθείο, πνπ
κάιηζηα πξνέξρεηαη απφ ζέζε αξθεηά καθξηά απφ ην Κάζηξν. Σε ζέζε απηή δελ ηελ
νξίδνπλ.
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ηηο λφηηεο θαη λνηηνδπηηθέο πιαγηέο ηνπ ιφθνπ ζεκεηψλνπλ νη αλαζθαθείο,
φηη ζηα ρσξάθηα πάλσ απφ ην κνλνπάηη γηα ηελ Απνιισλία, ακέζσο πξηλ απφ ηνλ
απρέλα αλαζθάθεθε ελ κέξεη αξραίν λεθξνηαθείν κε ζπλερή ρξήζε απφ ηνλ 7ν αηψλα
σο ηα Ρσκατθά ρξφληα. ηελ πξνο ηα βνξεηνδπηηθά ηνπ απρέλα θαη αλαηνιηθά απφ ην
ξέκα Δξθηέο πιαηηά άλδεξα νξίδνληαη ζηα λφηηα απφ ηνίρν πνπ αθνινπζεί ηε
δηαδξνκή αξραίαο νρχξσζεο ηεο θάησ πφιεο, νξίδνληαο έηζη θαη ην πξνο
βνξεηνδπηηθά φξηφ ηεο. Παξαθνινπζείηαη ζε κήθνο θάπνπ 40 κ. θαηεβαίλνληαο ηελ
πιαγηά. ην ρακειφηεξν άθξν δηακνξθψλεηαη θακππιφγξακκνο πξνκαρψλαο. Σν
ηείρνο ήηαλ ρηηζκέλν κε κεγάιεο ζρηζηνιηζηθέο πέηξεο κε ηάζε πξνο ην ηζφδνκν. Σα
ζεκέιηα είλαη κε κηθξφηεξεο πέηξεο. Ζ θεξακηθή πνπ βξέζεθε έμσ απφ ην ηείρνο είλαη
θπξίσο Κιαζηθή, ελψ εθείλε πνπ βξέζεθε κέζα Διιεληζηηθή θαη Ρσκατθή. Καηά ηνπο
αλαζθαθείο ε νηθνδφκεζή ηνπ πξέπεη κάιινλ λα ηνπνζεηεζεί ζηα Διιεληζηηθά
ρξφληα. εκεηψλνπλ επίζεο φηη ηκήκα ίδηαο νρχξσζεο ππάξρεη πέξα απφ ην ξέκα ζηε
δπηηθή πιεπξά ηνπ πεξηβφινπ ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Σάθνπ. Μνπ θαίλεηαη ιίγν
πηζαλφ λα έθιεηλε ε νρχξσζε κέζα ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο θαη πην πηζαλφ φηη ην
ηκήκα απηφ αλήθεη ζε θάπνην εμσηεξηθφ νρχξσκα.
ηε κέζε ηεο λνηηνδπηηθήο πιαγηάο βξέζεθαλ κε ηελ αλαζθαθή δηάθνξα
θηλεηά, αλάκεζά ηνπο θαη καξκάξηλν αθέθαιν άγαικα θαη ηκήκα δσξηθνχ θίνλα,
αιιά φρη ζε ζπλάξηεζε κε θηήξην. ε θνληηλφ φκσο ζεκείν βξέζεθαλ ίρλε Ρσκατθήο
επνρήο θαη φζηξαθα Γεσκεηξηθά θαη ηνπ 7νπ αηψλα θαη ζε άιιν εξείπηα θηεξίνπ
Ρσκατθψλ ρξφλσλ, κάιινλ απφ καγαδί. ηε λφηηα πιαγηά πνπ βιέπεη ζηε ζάιαζζα,
θάησ απφ ην ζεκεξηλφ ζρνιείν βξέζεθαλ ζεκέιηα χζηεξσλ Διιεληζηηθψλ θαη
Ρσκατθψλ ζπηηηψλ θαη θνληά ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ παξαηεξήζεθε
ζεηξά καξκάξηλσλ πιηλζίδσλ πνπ δείρλεη φηη εθεί ζα ππήξρε θάπνην αξραίν θηήξην.
Αμηνζεκείσην είλαη φηη δελ βξέζεθαλ ζην Κάζηξν Πξσηνγεσκεηξηθά φζηξαθα. Ζ
απνπζία ηνπο φκσο θαη απφ ηελ άιιε αλαζθακκέλε ζέζε, ηνλ Άγην Αλδξέα, φπνπ ε
ζπλέρεηα απφ ηα Μπθελατθά δελ θαίλεηαη λα δηαθφπεθε, ίζσο δείρλεη φηη απιψο δελ
πξφθεηηαη γηα έλδεημε ρξνλνινγηθνχ θελνχ, αιιά απνπζίαο ηνπ ξπζκνχ.
(2). Έλαο δξφκνο γηα πεδνχο νδεγεί απφ ην Κάζηξν πξνο ηνλ φξκν ηνπ Φάπος. ε
απφζηαζε πνξείαο κηζήο ψξαο απφ ην Κάζηξν θηάλεη ζε ζέζε πνπ θαηά ηνπο
αλαζθαθείο ηνπ Κάζηξνπ ππήξρε κηθξφο νηθηζκφο κε αδηάθνπν βίν απφ ηνλ 7 ν αηψλα
σο ηα Ρσκατθά ρξφληα.
(3). Απφ ηε ζέζε ηνπ πην πάλσ νηθηζκνχ παίξλνπκε ηνλ ακαμηηφ δξφκν πξνο ηα
βνξεηνδπηηθά θαη πεξλάκε θνληά ζην κνλαζηήξη ηεο Βπύζηρ. Δδψ ν ράξηεο πνπ
εμέδσζε ν Αληψληνο Γξππάξεο θαη ζε έλα βαζκφ ηνλ ελεκέξσζε κε ηα αξραία
κλεκεία ν κειεηεηήο ησλ πχξγσλ θαη άιισλ αξραίσλ ηνπ λεζηνχ Ηάθσβνο Γξαγάηζεο
ζεκεηψλεη ηελ παξνπζία αξραίνπ πχξγνπ. Ο αξηζκφο ησλ πχξγσλ πνπ έρνπλ
εληνπηζζεί ζην λεζί κεηά θαη ηελ πξφζθαηε εξγαζία ηνπ J. Young έρεη θηάζεη ηνπο
ζαξάληα θαη είλαη ν κεγαιχηεξνο γλσζηφο απφ φια ηα λεζηά. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη
θπθιηθνί θαη φινη, φπσο δείρλεη ε κνξθή θαη ε ηνηρνδνκία ηνπο, νδεγε΄ζηα χζηεξα
Κιαζηθά θαη πξψηκα Διιεληζηηθά ρξφληα. Ο Young ζεκεηψλεη, φηη ηνλ πχξγν απηφλ
δελ ηνλ είδε ν ίδηνο. Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη κπνξνχκε λα ππνινγίδνπκε πσο
ίζσο έρνπλ θαηαζηξαθεί φζνη απφ ηνπο πχξγνπο δελ είδε απηφο ν εξεπλεηήο, αιιά
απηφ δελ είλαη βέβαην. Απφ ηελ έλδεημε πνπ ζεκεηψλεη ζηνλ ράξηε ν Γξαγάηζεο
δειψλεηαη φηη ν πχξγνο ήηαλ θπθιηθφο, φπσο θαη ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ άιισλ.
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(4). Ο ίδηνο δξφκνο ιίγν πην πέξα πεξλάεη αξηζηεξά απφ ηνλ πχξγν ηνπ Αγίος
Γημηηπίος, ηνλ νπνίν ζεκεηψλεη θαη ν ράξηεο ηνπ Γξππάξε, αλαθέξεη ν Γξαγάηζεο
θαη επηζθέθηεθε ν Young. Βξίζθεηαη κέζα ζε ειαηψλα, ακέζσο λφηηα απφ ηνλ
νηθηζκφ Δξάμπελα. Δίλαη ρηηζκέλνο κε κεγάινπο ζρηζηφιηζνπο ζε θαλνληθέο ζεηξέο.
Οη πάλσ απφ ηηο ρακειφηεξεο δχν είλαη ηνπνζεηεκέλεο ιίγν πην κέζα. Μέρξη ηνλ
έβδνκν δφκν νη αξκνί είλαη θαηαθφξπθνη, πην πάλσ ινμνί. Οη δφκνη ελαιιάζζνληαη
ζε χςνο.
(5). Ο δξφκνο θαηαιήγεη ζηε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα Απνιισλία. Παιηφηεξα είρε γίλεη
πξνζπάζεηα λα ππνζηεξηρζεί φηη εδψ βξηζθφηαλ ε αξραία Απνιισλία πνπ αλαθέξεηαη
απφ θάπνηεο αξραίεο πεγέο σο πφιε ζηε ίθλν. Φαίλεηαη πάλησο φηη ζηα θπξίσο
Ηζηνξηθά ρξφληα ζην λεζί δελ ππήξρε άιιε πφιε κε ηε λνκηθή, ιεηηνπξγηθή ζεκαζία
ηνπ φξνπ εθηφο απφ ηε ίθλν. Ζ Απολλυνία, αλ ππήξρε, ζα ήηαλ θψκε ή ηεξφ ηεο
θπξηαξρηθήο ζηηο Κπθιάδεο ιαηξείαο ηνπ Απφιισλνο ή αθφκα ηεξφ κε ζπλαξηεκέλν
νηθηζκφ.
(6). ηε ζπλέρεηα ν δξφκνο πξνο Κακάξεο πεξλάεη θνληά απφ ην ζεκείν ζην νπνίν ν
ράξηεο ηνπ Γξππάξε ζεκεηψλεη ηελ παξνπζία ηνπ «πύπγος ηος Λιβαδά». Ο Young
δελ ηνλ είδε. εκεηψλεη κφλν φηη ε ζέζε ιέγεηαη Ρεούδια, φλνκα πνπ o ράξηεο
ηνπνζεηεί ιίγν αλαηνιηθφηεξα. Ο Γξαγάηζεο αλαθέξεη φηη ν πχξγνο ήηαλ θπθιηθφο
θαη ζε κέγεζνο φκνηνο κε ηνλ πχξγν ηνπ Λανπηζέξε πνπ ζα ζπλαληήζνπκε πην θάησ
θαη φηη ζσδφηαλ κφλν ε βάζε ηνπ πνπ ρξεζίκεπε γηα αιψλη.
(7). ε κηθξή απφζηαζε ζηα βφξεην-βνξεηνδπηηθά απφ ηνλ πξνεγνχκελν βξίζθεηαη ν
πχξγπο Καμπαναπιό (Ο ράξηεο ηνπ Γξππάξε ηνλ ζεκεηψλεη ζηα βνξεηνδπηηθά).
ηέθεη ζηελ θνξπθή ηνπ ξέκαηνο ησλ Κακαξψλ, αλάκεζα ζε ρσξάθηα. ψδεηαη ζηελ
πιεπξά ηεο εηζφδνπ ηνπ ζε χςνο δέθα δφκσλ, 3,50 κ. Δίλαη ρηηζκέλνο κε κεγάιεο σο
πνιχ κεγάιεο πιηλζίδεο απφ γθξίδν ζρηζηφιηζν κε νξηδφληηνπο δφκνπο κε
θαηαθφξπθνπο ή ινμνχο αξκνχο. Ζ ζχξα ηνπ ζηεγάδεηαη απφ απιφ ηφμν
ζρεκαηηζκέλν κε ηξεηο ιίζνπο θαη απφ απηφ ηνπ δφζεθε ην ζεκεξηλφ φλνκά ηνπ. ηηο
παξαζηάδεο ππάξρνπλ πνιιά ιαμεχκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπξφθπιισλ θαη
ησλ «κνριψλ» (ακπάξεο). Γηαθνζκεηηθή αχιαθα πεξηηξέρεη εμσηεξηθά ην ηφμν. Σνλ
πεξηγξάθεη θαη ν Γξαγάηζεο πνπ δίλεη θαη φρη πνιχ αθξηβέο ζρέδην ηεο ζχξαο ηνπ, θαη
ν Ross, ζηελ επνρή ηνπ νπνίνπ ζσδφηαλ φινο ν θχθινο ηεο βάζεο ηνπ πνπ ηνλ
ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα αιψλη.
(8). ηε ζπλέρεηα ν δξνκνο νδεγεί ζηηο Κακάξεο. Πξηλ λα θηάζεη εθεί, λφηηά ηνπ, ζηα
πξφβνπλα ηνπ Πξνθήηε Ζιία είλαη ε ζέζε Κάταλο, φπνπ ζψδνληαη ηα θαηάινηπα
αξραίνπ κεηαιιείνπ. Πξφθεηηαη γηα ζηνέο δαηδαιψδεηο κε εμεξεκέλα απφ ηνλ ίδην ην
βξάρν ζηεξίγκαηα νξνθήο θαη ιαμεπκέλεο θφγρεο γηα ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ κέζσλ.
Φαίλεηαη φηη νη ζηνέο αθνινπζνχζαλ ηηο θιέβεο ηνπ κεηάιινπ.
(9). Ζ ζέζε Κάταλο κε ηε ζηελφηεξε ζεκαζία βξίζθεηαη βνξεηφηεξα απφ ηαο
κεηαιιεία θαη ην φλνκα πξέπεη λα δφζεθε απφ ηηο θακκέλεο πέηξεο πνπ απιψλνληαη
εθεί γχξσ. Φαίλεηαη φηη εδψ γηλφηαλ ε εθθακίλεπζε ηνπ κεηαιιεχκαηνο. Ο Bent ζηα
ηειεπηαία ρξφληα ηνπ 19νπ αηψλα αλαθέξεη φηη εδψ, φπσο θαη ζηα άιια αξραηα
κεηαιιεία, έξρνληαλ νη πεξίθεκνη αγγεηνπιάζηεο ηνπ λεζηνχ θαη κάδεπαλ κηθξά
θνκκάηηα απφ παισκέλν κεηάιιεπκα πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ (γηα ηελ εθπάισζε
ππνζέησ) ζηε δεκνπξγία ησλ αγγείσλ ηνπο. Τπελζπκίδεη ηελ πιεξνθνξία ηνπ Πιηλίνπ
φηη νη θαη ηφηε πεξίθεκνη αγγεηνπιάζηεο ηνπ λεζηνχ κάδεπαλ ηνλ πειφ απφ ζέζε πνπ
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απείρε ηξία ζηάδηα απφ ηε ζάιαζζα θαη δεκηνπξγνχζαλ πνιχ εθηηκψκελα αγγεία πνπ
γίλνληαλ καχξα θαη ζθιεξά φηαλ αιείθνληαλ κε ιάδη.
(10). Πην πέξα ν δξφκνο θηάλεη ζην λφηην άθξν ηνπ κπρνχ ηνπ θφιπνπ ησλ Κακαξψλ.
Νφηην-λνηηναλαηνιηθά απφ εθεί, ζηα πςψκαηα, ν ράξηεο ηνπ Γξππάξε ζεκεηψλεη ηνλ
νξζνγψλην πχξγν ηεο Μαύπηρ πηλιάρ. Ο Young δελ ηνλ είδε θαη γξάθεη πσο αλ
απηφο ήηαλ ε ηεηξάπιεπξε θαηαζθεπή πνπ ζεκεηψλεηαη ζηνλ ράξηε, ζα ήηαλ ν κφλνο
πχξγνο κε ηέηνην ζρήκα ζην λεζί. κσο ν ράξηεο ζεκεηψλεη σο ηέηνηνλ θαη ηνλ πχξγν
ζην Φξνχδη ηνπ Καιακηηζηνχ ή ηεο Μπαξψλαο, ηνλ νπνίν επίζεο δελ είδε ν Young.
Θα έηεηλε θαλείο λα ππνζέζεη φηη ιαλζαζκέλα ν Γξαγάηζεο ζεψξεζε ηα δπν απηά
εξείπηα πχξγνπο, αιιά ζε άιιεο πεξηνρέο, θαη ζηα λεζηά, νξζνγψληνη πχξγνη
ππάξρνπλ πνιινί θαη ηεο ίδηαο πεξίπνπ επνρήο θαη επνκέλσο θαζφινπ δελ
απνθιείεηαη λα ππήξραλ θαη κεξηθνί ζηε ίθλν.
(11). Κάηυ από ηον πύπγο ππάξρεη ζπειηά, ζηελ νπνία νθείιεηαη ην ηνπσλχκην, θαη
εκπξφο ηεο επηγξαθή ΝΤΜΦΔΧΝ ΖΗΔΡΟΝ θαη ρακειφηεξα ιείςαλα αξραίνπ
νηθηζκνχ θαη ηκήκα αξραίνπ δξφκνπ. Ο δξφκνο ζα εμαζθάιηδε ηελ επηθνηλσλία ηνπ
Κάζηξνπ κε ηε δπηηθή απφ ζάιαζζα είζνδν ηνπ λεζηνχ, ζηνλ θφιπν ησλ Κακαξψλ.
Έηζη απηφο ν νηθηζκφο ζα πξέπεη λα είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία, αθνπ θαη έρεη ζηελ
πεξηηνρή ηνπ ηελ θαιιίηεξε ίζσο γε ηνπ λεζηνχ θαη βξίζθεηαη πάλσ ζε ηφζν
ζεκαληηθφ δξφκν, αιιά θαη ζην αγθπξνβφιην.
(12). Πην δπηηθά, ζε χςσκα πνπ επνπηεχεη απφ ηα λφηηα ηνλ θφιπν ησλ Κακαξψλ,
είρε θαζαξίζεη ν Γξαγάηζεο ηνλ θπθιηθφ πχξγν ηος Λαοςηθέπη, ηνλ νπνίν έςαμε λα
βξεί ν Young, αιιά απέηπρε. Απφ ην ζρέδην πνπ έδσζε ν Γξαγάηζεο αλαζρεδίαζε
ηνλ πχξγν ζηελ ίδηα θιίκαθα κε ηνπο άιινπο. Καηά ηνλ Γξαγάηζε είλαη ρηηζκέλνο κε
κεγάιεο πέηξεο κε αξκνχο ην πην ζπρλά θαηαθφξπθνπο αιιά θαη ινμνχο αλάκεζα ζηηο
κεγαιχηεξεο πέηξεο. Δζσηεξηθά ρσξίδεηαη κε εγθάξζην ηνίρν κε άλνηγκα ζχξαο ζηελ
κέζε ηνπ. Βξίζθεηαη ακέζσο αξηζηεξά απφ ηελ είζνδν θαη δηακνξθψλεη κεγαιχηεξν
θαη κηθξφηεξν δσκάηην. ην πξψην ππάξρεη θακππιφγξακκε θιίκαθα πάλσ ζηνλ
ηνίρν πνπ ζα νδεγνχζε ζε φξνθν ή ζηε ζηέγε. ε απηφ ην δσκάηην βξήθε φζηξαθα
«φισλ ησλ επνρψλ», ζην κηθξφηεξν νιφθιεξνπο φγθνπο νζηξάθσλ θαη ηδηαίηεξα
θνκκάηηα πίζσλ κε εκπίεζηε θαη εγράξαθηε δηαθφζκεζε. Μεξηθά απφ απηά θαίλνληαη
παιαηφηεξα απφ ηελ επνρή ζηελ νπνία ζεσξνχκε φηη ρξνλνινγνχληαη νη πχξγνη, αιιά
ε άπνςε ηνπ Γξαγάηζε φηη ν πχξγνο είλαη Μπθεαλατθφο, αζθαιψο δελ επζηαζεί.
(13). Σν πξνο απηή ηελ πιεπξά κέξνο ηεο πεξηνδείαο θιείλεη κε ηνλ πχξγν ηηρ
Κοκάλαρ πνπ, αληίζεηα κε ηνλ πξνεγνχκελν, ζεκεηψλεηαη ζηνλ ράξηε ηνπ Γξππάξε.
Βξίζθεηαη πάλσ απφ ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ θφιπνπ ησλ Κακαξψλ θαη αξθεηά δπηηθά.
Απνκέλεη απφ απηφλ κφλν ε θπθιηθή βάζε δηακέηξνπ 7,50 κ., ζηξσκέλε κε κεγάιεο
αδξέο πέηξεο θαη θαλέλα ίρλνο απφ αλσδνκή.
Γηα λα αλαθεξζνχκε ζηα κλεκεία ηεο λφηηαο πιεπξάο ηνπ λεζηνχ ζα
αξρίζνπκε θαη πάιη απφ ηηο Κακάξεο, αιιά πξνεγνπκέλσο ζα γπξίζνπκε πίζσ θαη ζα
αλαθεξζνχκε ζηηο αξραίεο ζέζεηο ζην βφξεην κέξνο ηνπ λεζηνχ.
(14). Γξφκνο κφλν γηα πεδνχο θαη ππνδχγηα νδεγεί απφ ηελ πεξηνρή Ρενχδηα πξνο ηα
βφξεηα ζηελ θνηιάδα απφ ηελ νπνία απνζηξαγγίδνληαη πξνο ηε ξεκαηηά ησλ Κακαξψλ
ηα λεξά ηεο θεληξηθήο νξεηλήο ιεθάλεο ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνχ. ηελ
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αλαηνιηθή πιεπξά ηεο θνηιάδαο θαη επηβιέπνληάο ηελ, είθνζη ιεπηά δξφκν απφ ηελ
εθεί εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Μελά, βξίζθεηαη ν θπθιηθφο πχξγνο ηος Μοςηζού πνπ
πξψηνο ηνλ αλαθέξεη ν Young. Δίλαη ρηηζκέλνο κε κεγάινπο αζβεζηφιηζνπο κε ηελ
έμσ φςε ζηε κνξθή πνπ είραλ βγαίλνληαο απφ ην ιαηνκείν, κε θαηαθφξπθνπο
αξκνχο. ψδνληαη ηέζζεξηο δφκνη ζε ζπλνιηθφ χςνο 1,45 κ. Έλαο ηνίρνο πξνεμέρεη
απφ ηελ πξφζζηα φςε ηνπ ζε κήθνο 1,50 κ. θαη έλα άιινο απφ ηελ πίζσ ζε κήθνο 2
κ. Απέλαληη ζηνλ δεχηεξν θαη παξάιιεινο κε απηφλ ζε απφζηαζε 6 κ. ππήξρε άιινο
ηνίρνο. Νφηηά ηνπ κηα βπζηζκέλε πεηαιφζρεκε θαηαζθεπή κήθινπο 2,50 κ. κε ίρλε
θσηηάο ζην εζσηεξηθφ δείρλεη λα είλαη αξραία. Ίζσο ν πχξγνο ήηαλ ζηνηρείν
επξχηεξνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ην θηίζκα απηφ, αλ είλαη αξραίν θαη αλ θξίλνπκε απφ
ηε κνξθή ηνπ, ζα πξέπεη λα είρε ηεξφ ραξαθηήξα. Θα πξέπεη κε ηελ επθαηξία εδψ λα
ζεκεηψζνπκε φηη, εθηφο απφ ηνπο πχξγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπκε ζπγθεθξηκέλε
πιεξνθνξία πσο ζρεηίδνληαη κε άιιεο θαηαζθεπέο, ν Γξαγάηζεο δίλεη ηε γεληθή
πιεξνθνξία, πσο θνληά ζηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο ππάξρνπλ ίρλε νηθηζκψλ.
Δπεηδή θάηη ηέηνην δελ εμππεξεηεί πνιχ θαιά ηε δηθή ηνπ άπνςε, φηη νη πχξγνη
ζπγθξνηνχζαλ δίθηπν παξαηήξεζεο θαη ειέγρνπ, ελψ εμππεξεηεί πνιχ ηελ απφ
άιινπο δηαηππσκέλε άπνςε, φηη θπξίσο ρξεζίκεπαλ γηα ηελ άκπλα ησλ θαηνίθσλ ησλ
ίδησλ ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη, ε πιεξνθνξία ηνπ, αλ θαη φρη αλαιπηηθά
δηαηππσκέλε, απνθηά αξθεηή βαξχηεηα. ρέδην ηνπ πχξγνπ δίλεη ν Young.
(15). Λίγν βφξεηα απφ ηνλ Άγιο Μηνά, πάλσ ζην βνπλφ βξίζθεηαη ν πχξγνο ηνπ
Καζηαλά. Ο Γξαγάηζεο αλαθέξεη φηη εθεί θνληά θάπνηνο ρσξηθφο βξήθε δπν ηάθνπο,
αζθαιψο Κπθιαδηθνχο, αθνχ ηα θηεξίζκαηα πνπ είδε ν ίδηνο ζηα ρέξηα ηνπ ήηαλ
«καξκάξηλα εηδψιηα ηξία ηνπ γλσζηνχ λεζησηηθνχ ηχπνπ θαη αγγεία θαη αγγείσλ
πειίλσλ ζξαχζκαηα κεη’ εγραξάθησλ θνζκεκάησλ ζπεηξνεηδψλ θαη ξνκβνεηδψλ, σο
θαη ελ εθ ζθιεξνχ ιίζνπ, σο θαη ζξαχζκαηα εηέξνπ θαη θεθαιή ρνίξνπ ίζσο πειίλε».
(16). Ο πχξγνο ηος Καζηανά αλαθέξεηαη απφ ηνλ Γξαγάηζε, ζεκεηψλεηαη ζηνλ
ράξηε ηνιπ Γξππάξε θαη ηνλ επηζθέθηζεθε θαη ν Youg πνπ ηνλ ζρεδίαζε. ηέθεη
κέζα ζε ακπέιηα, είλαη ρηηζκέλνο κε κεγάιεο πιηλζίδεο γθξίδνπ καξκάξνπ ζε
επηκειεκέλνπο δφκνπο θαη κε θαηαθφξπθνπο αξκνχο. ψδνληαη πέληε δφκνη κε
ζπλνιηθφ χςνο 2,50 κ. Ζ είζνδνο ήηαλ ηνμσηή. Σν ηφμν ζρεκαηηδφηαλ κε ηξεηο ιίζνπο
πνπ νη αθξηαλνί θακππιψλνληαλ θαη ν κεζαίνο ήηαλ θιεηδί. Ο έλαο απφ ηνπο
αθξηαλνχο βξηζθφηαλ ζηε ζέζε ηνπ θαη ηα ίρλε ηνπ δείρλνπλ φηη ήηαλ γνκθσκέλνο.
ηε κηα παξαζηάδα ππάξρνπλ ιαμεχκαηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε μχιηλεο πφξηαο. Ο
Young ππνζέηεη φηη ν πχξγνο είλαη έξγν ηνπ ίδηνπ ηερλίηε πνπ θαηαζθεχαζε θαη ηνλ
νλνκαδφκελν Άζπξν Πχξγν ζηνλ νπνίν ζα αλαθεξζνχκε πην θάησ.
(17). Λίγν πην βφξεηα βξίζθεηαη ηη χςσκα κε ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ ηιβέζηξνπ. Ζ
πιαγηά βνξεηνλαηνιηθά απφ ηελ θνξπθή ηνπ ιέγεηαη Λείτανα. Σν φλνκα θαίλεηαη φηη
νθείιεηαη ζηα θαηάινηπα ηεο αξραίαο εθθακίλεπζεο, γηαηί νιφγπξα ππάξρνπλ
ζθνπξηέο πνπ θαίλεηαη πσο έρνπλ απνξξηθζεί απφ ηνπο αξραίνπο απφ ηα κεηαιιεία
πνπ βξίζθνληαη δίπια ζηε ζάιαζζα ζηελ ίδηα βνξεηναλαηνιηθή θαηεχζπλζε.
(18). Ζ ζέζε ηνπ κεηαιιείνπ είλαη ζηε ζέζε Σπύπα ηος υηήπα ή Καηαθύγια. Σα
νλφκαηα δφζεθαλ απφ ην ίδην ην κεηαιιείν. Ζ είζνδφο ηνπ, κηθξή, είλαη θνληά ζηε
ζάιαζζα, αιιά θαίλεηαη φηη ε θχξηα αξραία είζνδνο, φπσο ελ κέξεη θαη νη ζηνέο,
έρνπλ ηψξα θαηαθιπζζεί απφ ηε ζάιαζζα. ηηο ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή
ηελ παξαηήξεζε αλαθεξζήθακε ήδε πην πάλσ. Ζ ζεκεξηλή είζνδνο νδεγεί ζε
πξαγκαηηθφ ιαβχξηλζν πνπ θαίλεηαη φηη αλνηγφηαλ παξαθνινπζψληαο ηηο θιέβεο ηνπ
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κεηάιινπ. ηα ηνηρψκαηά ηνπο παξαηεξήζεθαλ πιήζνο θφγρεο γηα λα ηνπνζεηνχληαη
ηα θσηηζηηθά κέζα απφ εθείλνπο πνπ εξγάδνληαλ θαη επίζεο έρνπλ βξεζεί εξγαιεία.
Έμσ θνληά ζηε ζάιαζζα ππάξρνπλ ιάθθνη πνπ ιέγνληαη θαη ζήκεξα Καμίνια θαη
θαίλεηαη φηη πξαγκαηηθά εδψ γηλφηαλ ε εθθακίλεπζε ηνπ κεηαιιεχκαηνο. Παξφκνηνη
ιάθθνη θαη ζθνπξηέο ππάξρνπλ θαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.
(19). Γπηηθά απφ ηα κεηαιιεία ππάξρεη πχξγνο πνπ ν Γξαγάηζεο νλνκάδεη «ηος
Κατάλος». Σν φλνκα θαίλεηαη φηη θαη πάιη νθείιεηαη ζηα αξραία θαηάινηπα
κεηαιιείσλ. ηνλ ράξηε ηνπ Γξππάξε ζεκεηψλεηαη αξθεηά θνληά ηνπο, αιιά ν Young
ηνλ εληφπηζε, αλ πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην, πην δπηηθά. Έδσζε ζρέδηφ ηνπ θαη ηελ
πιεξνθνξία φηη είλαη ρηηζκέλνο κε αζβεζηφιηζνπο, κεγαιχηεξνπο θνληά ζηελ είζνδν,
φηη ζψδνληαη δχν άληζνη κεηαμχ ηνπο δφκνη κε ζπλνιηθφ χςνο 1,20 κ. θαη ζηα βφξεηα
δηαηεξείηαη κφλν ην εζσηεξηθφ δάπεδν. ψδνληαη επίζεο νη δπν παξαζηάδεο ηεο
ζχξαο ζε χςνο 1,50 κ. Δκπξφο απφ ηελ είζνδν ππάξρεη αλάιεκκα αξραίν.
(20). ε απφζηαζε πνξείαο κεξηθψλ ιεπηψλ δπηηθά απφ ηνλ πξνεγνχκελν βξίζθεηαη ν
πχξγνο ζην ελλάδι, αλάκεζα ζε ζπθηέο θαη ειηέο. Ο ράξηεο ηνπ Γξππάξε ηνλ
ζεκεηψλεη. Ο Young επίζεο ηνλ επηζθέθηεθε θαη απνηχπσζε ηελ θάηνςή ηνπ. Ζ
ηνηρνδνκία ηνπ είλαη πξφρεηξε, ρσξίο δφκνπο, απφ αβεζηφιηζνπο θαη κάξκαξν.
ψδεηαη ζε χςνο 1,50 κ. Οη παξαζηάδεο ηεο εηζφδνπ, απφ ζρίζηε, βξίζθνληαη ζηε
ζέζε ηνπο. Μέζα ζψδεηεη ηκήκα απφ ηνίρν πνπ δηαηξνχζε ην εζσηεξηθφ ηνπ.
Δμσηεξηθά παξαηήξεζε ν Young θαη ίρλε άιινπ θηεξίνπ.
(21). Νφηηα απφ ηνλ ηειεπηαίν πχξγν βξίζθεηαη ε εζσηεξηθή νξεηλή ιεθάλε πνπ
ιέγεηαη Υώνη. ηε λφηηα πιεπξά ηεο ζε πιαγηά πνπ βιέπεη βφξεηα θαη γη’ απηφ
ιέγεηαη Βοπεινή, ζεκεηψλεη ν ράξηεο ηνπ Γξππάξε θαη νη λεφηεξνη ράξηεο ηελ
χπαξμε κεηαιιείσλ. Γελ γλσξίδσ αλ απηά είλαη αξραία θαη δελ ππάξρεη, ζε γλψζε
κνπ ηνπιάρηζηνλ, θακηά καξηπξία.
(22). Ζ ξάρε αλάκεζα ζηνπο ηειεπηαίνπο δπν πχξγνπο πξνρσξάεη πξνο βνξεηνδπηηθά
θαη κεηά ζηξέθεη αλεβαίλνληαο πξνο ηα δπηηθά. ην ζεκείν ζηξνθήο βξίζθεηαη ε
αξραία αθξφπνιε ηνπ Αγίνπ Νηθήηα. Κνληά ηεο αλαθέξεη ν Γξαγάηζεο ηελ χπαξμε
πύπγος, πνπ φκσο δελ ζεκεηψλεηαη ζηνλ ράξηε ηνπ Γξππάξε θαη ν Young ηνλ
αλαθέξεη απιψο, αιιά δελ ηνλ επηζθέθζεθε.
(23). Ζ ακπόπολη ηος Αγίος Νικήηα είλαη γλσζηή απφ ηηο έξεπλεο πνπ έθαλε εθεί ν
Γξαγάηζεο, ν νπνίνο φκσο δπζηπρψο δελ κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ζπλάγνληαη απφ ηε ζηξσκαηνγξαθία θαη ηελ «αλάγλσζε» ηεο θεξακηθήο.
Φαίλεηαη φηη ε ηνηρνδνκία ηεο είλαη φκνηα κε εθείλεησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο
πχξγνπο. Δμσηεξηθά ένπλ ρξεζηκνπνηεζεί κεγαιχηεξεο πέηξεο απφ φ,ηη εζσηεξηθά. Ζ
θάηνςή ηεο είλαη πεξίπνπ νξζνγψληα κε κήθνο πάλσ απφ 40 κ. θαη κήθνο πεξίπνπ 20
κ. ζν κπνξεί θαλείο λα θξίλεη απφ ηηο θσηνγξαγίεο πνπ δίλεη ν Γξαγάηζεο ε
ηνηρνδνκία δείρλεη λα είλαη χζηεξε Κιαζηθή ή πξψηκε Διιεληζηηθή κε
ελαιιαζζφκελνπ χςνπο δφκνπο θαη θαηαθφξπθνπο θαη ινμνχο αξκνχο. ψδνληαη
θαιχηεξα νη καθξέο πιεπξέο, βφξεηα θαη λφηηα. Ζ αλαηνιηθή είλαη ελ κέξεη
θαηεζηξακκέλε θαη ε δπηηθή ηειείσο. Δζσηεξηθά εθάπηνληαη ζηε λφηηα πιεπξά ηξία
«νηθήκαηα» θαη άιια ηφζα ζηε βφξεηα. Ο Γξαγάηζεο πίζηεπε φηη παξφκνηα ζα
ππήξραλ ηέηνηα θαη ζηηο ζηελέο πιεπξέο θαη θαηαζηξάθεθαλ. ην δπηηθφ άθξν ηεο
λφηηαο πιεπξάο ζεκείσζε κεγάιν ηεηξάγσλν άλνηγκα κε δηπιφ εζσηεξηθφ ηνίρν θαη
θιίκαθα γηα ηελ θάζνδν, πνπ ζπκπεξαίλεη, ζσζηά, φηη ζα ρξεζίκεπε γηα δεμακελή.
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ην εζσηεξηθφ, κέζα απφ ηα θηίζκαηα δηακνξθψλεηαη ζηνλ βξάρν «πακκεγίζηε»
απιή. ηε κέζε ηεο θαη πξνο ηα αλαηνιηθά, θνληά ζην ζεκεξηλφ εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ
Νηθήηα βξήθε ηα θαηάινηπα θαη ηα ιαμεχκαηα γηα ηε ζεκειίσζε ηεηξάγσλνπ
θηίζκαηνο πιεπξάο 3,30 κ. πνπ ζεψξεζε, φρη ρσξίο πηζαλφηεηα, αξραίν βσκφ. Απφ ηα
ζηνηρεία πνπ δίλεη ν αλαζθαθέαο θαίλεηαη πηζαλφ φηη πξφθεηηαη γηα ζρεηηθά κηθξνχ
κεγέζνπο θξνχξην ή αθφκα πηζαλφηεξα γηα νρπξσκέλν ηεξφ. Δίλαη θπζηθφ λα ζθεθηεί
θαλείο ηελ αλαθεξφκελε Απολλυνία ηεο ίθλνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη θάπνην
ηεξφ ηνπ Απφιισλνο θαη θξνχξην ζπγρξφλσο, έηζη πνπ κε ηελ αιινίσζε ησλ
πιεξνθνξηψλ ζα έθηαζε ζηνλ ηέθαλν Βπδάληην ε αλάκλεζή ηεο σο πφιεο, αθνχ
κάιηζηα θαίλεηαη πσο απνηεινχζε ην βαζηθφ ζηήξηγκα ηεο άκπλαο γηα κηα πεξηνρή
ηνπ λεζηνχ θαη επνκέλσο γηα έλα κέξνο ησλ θαηνίθσλ ηνπ. Ζ Φηιηππάθε αλαθέξεη
ηνχηε ηελ αθξφπνιε σο Μπθελατθή. Πνχ βξήθε απηή ηελ πιεξνθνξία δελ γλσξίδσ.
Ίζσο έθαλε απηνςία, αιιά θάηη ηέηνην δελ ην αλαθέξεη.
(24). Γπηηθά απφ ηελ αθξφπιε ηνπ Αγίνπ Νηθήηα βξίζθεηαη ε ζέζε Φεγγάπα, φπσο
ηελ αλαθέξεη ν Γξαγάηζεο θαη ηελ ζεκεηψλεη ν ράξηεο ηνπ Γξππάξε, ή Φεγγάξηα
φπσο ηε ιέεη ν Young, ν νπνίνο δελ επηζθέθζεθε ηνλ πχξγν πνπ αλαθέξεη ν
Γξαγάηζεο θαη ζεκεηψλεη ν ράξηεο. Αλαθέξεη ν ίδηνο φηη ζε απηφλ βξέζεθαλ θαη
φζηξαθα Πξντζηνξηθά, πξάγκα πνπ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί. Δθείλν πνπ δελ κπνξεί
λα ακθηζβεηεζεί είλαη φηη βξέζεθε επίζεο θαη ην θεθάιη καξκάξηλνπ Κπθιαδηθνχ
εηδσιίνπ ην νπνίν απεηθνλίδεη. Δίλαη πηζαλφ βέβαηα φηη ην θεθάιη κεηαθέξζεθε εδψ
απφ άιιν ζεκείν ζηε ζχγρξνλε ή θαη ζηελ αξραία επνρή. Πάλησο ζπληζηά έλδεημε
φηη ίζσο εθεί θνληά βξίζθεηαη θάπνηα Πξντζηνξηθή ζέζε.
(25). ε αξθεηή απφζηαζε πξνο ηα δπηηθά απφ ηνλ πξνεγνχκελν πχξγν, θνληά ζηε
δπηηθφηεξε θνξπθή ηεο ίδηαο ξάρεο βξίζθεηαη ε ζέζε Πέηζη. Ο Γξαγάηζεο ιέεη φηη
θνληά ζε απηήλ βξίζθεηαη ε ζέζε ηηρ Παπαζκεςήρ ηο Πεηάλι, φπνπ απιψο αλαθέξεη
ηελ χπαξμε ελφο αθφκε πχξγνπ. Οχηε ε ζέζε νχηε ν πχξγνο δελ ζεκεηψλνληαη ζηνλ
ράξηε ηνπ Γξππάξε θαη ν Young δελ ηνλ επηζθέθζεθε.
(26). Βφξεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζέζε ππαξρεη κηα κηθξή δηαθξηηή θνξπθή, ην
Καμπαναπιό, πνπ ζεκεηψλεη ν ράξηεο ηνπ Γξππάξε. Γελ ζεκεηψλεη φκσο εθεί θαη
ηνλ πχξγν πνπ αλαθέξεη εθεί ν Γξαγάηζεο θαη ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ην φλνκά ηεο. Ο
Γξαγάηζεο έδσζε θαη θσηνγξαθία ηνπ. πσο θαη ν άιινο νκψλπκφο ηνπ πχξγνο
δηαζψδεη ηελ ηνμσηή είζνδφ ηνπ. Απηφο είλαη άιισζηε θαη ν ιφγνο πνπ δφζεθε θαη
ζηνπο δχν ην λεφηεξφ ηνπο φλνκα.
(27). Ο βνξεηφηεξνο απφ ηνπο δχν δξφκνπο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ ηειεπηαία
ζέζε ζπλερίδεη πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά, πξνο ηε Υεξξφλεζν. ε αξθεηή απφζηαζε
δηράδεηαη θαη ν έλα θιάδνο ηνπ ζπλερίδεη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ελψ ν άιινο
έξρεηαη πξνο ηα δπηηθά. Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία γίλεηαη ε δηαθιάδσζε ιέγεηαη
Αμποςπδέσηηρ, φλνκα πνπ ζπλαληηέηαη θαη αιινχ θαη πξνέξρεηαη απφ ην
νκβξενδέθηεο. εκαίλεη ηφπνο ή ζεκείν φπνπ καδεχεηαη ην λεξφ ηεο βξνρήο. Λίγν
δπηηθφηεξα απφ ηε ζέζε ζεκεηψλεηαη θαη ζηνλ ράξηε ηνπ Γξππάξε θαη αλαθέξεηαη
απφ ηνλ Γξαγάηζε ν νκψλπκνο πχξγνο. Σνλ επηζθέθζεθε θαη ζρεδίαζε ηελ θάηνςή
ηνπ θαη ν Young. ην εζσηεξηθφ ηνπ είλαη ρηηζκέλν έλα κηθξφ πέηξηλν ζπίηη,
ζχγρξνλν. Ο πχξγνο είλαη απφ γθξίδν γξαλίηε, κε αθαλφληζηνπο δφκνπο κε
θαηαθφξπθνπο αξκνχο. ψδεηαη ζε χςνο πεξίπνπ 0,70 κ.
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(28). ε απφζηαζε πνξείαο πέληε κφιηο ιεπηψλ πξνο ηα δπηηθά απφ ηνλ πξνεγνχκελν,
πάλσ ζε ξάρε βξίζθεηαη ν πχξγνο ηος Αγίος Φιλίππος Β πνπ πξψηνο είδε θαη
ζρεδίαζε ηελ θάηνςή ηνπ ν Young. Δπνπηεχεη ηνλ εχθνξν θάκπν Βποςλίδια. ψδεη
κφλν ηελ θαηψηεξε ζεηξά ιίζσλ, απφ αζβεζηφιηζν θαη ζρίζηε, ζε χςνο 0,38 κ.
(29). ε απφζηαζε κφλν ηξηψλ ιεπηψλ πνξείαο ζηα δπηηθά, ζηελ ίδηα ξάρε, ζε ζεκείν
ςειφ πνπ ρσξίδεη ηνλ φξκν ηεο Υεξξνλήζνπ απφ εθείλνλ ησλ Βξνπιηδηψλ βξίζθεδηαη
ν πχξγνο ηος Αγίος Φιλίππος Α. Σνλ ζεκεηψλεη ν ράξηεο ηνπ Γξππάξε θαη ηνλ
αλαθέξεη ν Γξαγάηζεο. Ο Young ηνλ επηζθέθζεθε θαη ζρεδίαζε ηελ θάηνςή ηνπ.
Δίλαη ρηηζκέλνο απφ αζβεζηφιηζν θαη ζρίζηε θαη ην κέδγεζνο ησλ ιίζσλ ηνπ πνηθίιεη
πνιχ. Οη δφκνη ηνπ είλαη αθαλφληζηνη. ηα λνηηνδπηηθά ζψδνληαη πέληε δφκνη ζε
ζπλνιηθφ χςνο 1,60 κ. Ο Young βξήθε εδψ κεξηθά κειακβαθή φζηξαθα ηνπ 4νπ π.Υ.
αηψλα.
(30). Αλ απφ ην ηξίζηξαην πνπ αλαθέξνπκε ζπλερίζνπκε πξνο ηα βνξεηνδπηηθά, ν
δξφκνο καο πεγαίλεη ζηνλ ζηελφ ιαηκφ ηεο Υεξξνλήζνπ. Δδψ θάπνπ, ζε ιφθν πνπ
βιέπεη πξνο ηα βφξεηα ππορ ηη Υεππόνηζο αλαθέξεη ν Mc Kenzie φηη παξαηήξεζε
ζχζηεκα δεθανρηψ ηνίρσλ παξάιιεισλ κεηαμχ ηνπο ζε απνζηάζεηο 10-18 κ.,
«πνιπγσληθψλ» ζηελ θαηαζθεπή θαη γχξσ φζηξαθα θαη θνκκάηηα νςηαλνχ πνπ ηα
παξαβάιιεη κε παξφκνηα επξήκαηα ηεο Μήινπ θαη ηα ζεσξεί, κε αξθεηή πηζαλφηεηα,
Πξντζηνξηθά.
(31). Πάλσ ζηελ ίδηα ηε ρεξζφλεζν, δέθα ιεπηά ζηα δπηηθά-βνξεηνδπηηθά απφ ην
ρσξηφ Υεξξφλεζνο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Γξαγάηζε θαη ζεκεηψλεηαη ζηνλ ράξηε ηνπ
Γξππάξε ν πχξγνο ηος Αγίος Γευπγίος. Σνλ επηζθέθζεθε θαη ζρεδίαζε ηελ θάηνςή
ηνπ επίζεο ν Young. Ο πχξγνο βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ νκψλπκε εθθιεζία ζε
βξαρψδεο έδαθνο επηβιέπνληαο ην αγθπξνβφιην θαη κεξηθά ρσξάθηα ζην εζσηεξηθφ.
Δίλαη ρηηζκέλνο κε ζρίζηε θαη αζβεζηφιηζν. ψδνληαη ηξεηο δφκνη ζε ζπλνιηθφ χςνο
1,30 κ., νη δπν θαηψηεξνη ρακεινί, ν ηξίηνο ςειφηεξνο. Ζ είζνδφο ηνπ ιείπεη αιιά
κέζα ηνπ βξέζεθε κεγάιε πιάθα κε νπή φικνπ. ,σδνληαη επίζεο ηξία ζθαινπάηηα
απφ εζσηεξηθή θιίκαθα.
Με ηνλ πξνεγνχκελν πχξγν νινθιεξψλεηαη ν θαηάινγνο ησλ γλσζηψλ
ζέζεσλ ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ. Θα πξέπεη λα μαλαξρίζνπκε ηελ πεξηνδεία ή
απφ ηηο Κακάξεο, γηα λα επηζθεθζνχκε κεξηθέο ζέζεηο ζηα λφηηά ηνπο, είηε θαιχηεξα
απφ ηελ ζεκεξηλή πξσηεχνπζα θαη λα εληάμνπκε ηελ αλαθνξά ζηηο ζέζεηο απηέο ζε
δηαδξνκή απφ εδψ, πνπ είλαη πην καθξηά αιιά πην εχβαηε. ηελ παξαθάησ έθζεζε
επηιέμακε ηε δεχηεξε απηή δπλαηφηεηα.
(32). Απφ ηελ Απνιισλία έλαο δξφκνο γηα πεδνχο θαη ππνδχγηα πεγαίλεη πξνο λφηηα
θαη χζηεξα πξνο λνηηνδπηηθά θαη κπαίλεη ζηελ νξεηλή ιεθάλε πνπ πεξηβάιιεηαη απφ
ηνλ Πξνθήηε Ζιία, ηνλ Αγξηισπφ, ην Φειφ Πεηάιη θαη ηελ Πιαηεηά Ράρε. πλαληάεη
ζχληνκα ηνλ δξφκν πνπ θηλάεη ζηα δεμηά ηνπ θαη κε πνιιέο θνξδέιιεο αλεβαίλεη ζην
κνλαζηήξη ηνπ Πποθήηη Ηλία. Ννηηναλαηνιηθά ηνπ, ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ
λεζηνχ, αλαθέξεη ν Γξαγάηζεο φηη βξήθε «ηαο βάζεηο παλαξραίνπ αιιά θαη
πακκεγίζηνπ νηθνδνκήκαηνο, πξνθαλψο κεγάιεο αθξνπφιεσο, δη’ εο εγίλεην ε
καθξφζελ επηθνηλσλία πξνο ηαο πέξημ λήζνπο». Ζ εξκελεία ηνπ ραξαθηήξα πνπ είρε
απηφ ην νηθνδφκεκα απφ ηνλ Γξαγάηζε δελ κνπ θαίλεηαη ε πην πηζαλή. Πηζαλφηεξν
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λνκίδσ φηη ν ραξαθηήξαο ηνπ ζα ήηαλ ζξεζθεπηηθφο ή θαηά θχξην ιφγν
ζξεζθεπηηθφο.
(33). ηε κέζε ηεο νξεηλήο ιεθάλεο φπνπ νδεγεί ζηε ζπλέρεηα ν δξφκνο αλ δελ
παξνπκε ηε δηαθιάδσζε πξνο ηνλ Πξνθήηε Ζιία, βξίζθεηαη ε εθθιεζία ησλ
Σαμηαξρψλ θαη ε ζέζε κάθη, φπνπ ν ράξηεο ηνπ Γξππάξε ζεκεηψλεη ηελ χπαξμε
θπθιηθνχ αξραίνπ πχξγνπ. Σνλ αλαθέξεη επίζεο ν Γξαγάηζεο, αιιά ν Young
ακθηζβεηεί ηελ χπαξμή ηνπ, ρσξίο φκσο λα δίλεη θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ην πσο
θαηέιεμε ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα.
(34). ηε ζπλέρεηα ν δξφκνο πεγαίλεη πξνο ηα δπηηθά θαη βγαίλεη απφ ηελ ιεθάλε
πεξλψληαο ανάμεζα από Αγπιλυπό και Φηλό Πεηάλι. ην δηάζειν πεξίπνπ ν
Γξαγάηζεο αζθαιψο ζεκείσζε ζηνλ ράξηε ηνπ Γξππάξε ηελ χπαξμε αθφκε ελφο
θπθιηθνχ αξραίνπ πχξγνπ, πεξηέξγσο φκσο δελ ηνλ αλαθέξεη πνπζελά ζηα θείκελα
πνπ δεκνζίεπζε. Ο Young δελ θάλεη θαζφινπ κλεία ηνπ.
(35). Πεξλψληαο ην δηάζειν ν δξφκνο ρσξίδεηαη ζηα δπν θαη ην έλα ζθέινο ηνπ
ζπλερίδεη πξνο ηα δπηηθά, ελψ ην άιιν αθνινπζεί γεληθά θαηεχζπλζε πξνο
βνξεηνδπηηθά θαη θαηφπηλ ζηξίβεη πξνο βνξεηναλαηνιηθά θαη λνηηναλαηνιηθά
αλεβαίλνληαο ζην βνπλφ γηα λα θηάζεη ζην κνλαζηήξη ηνπ Πξνθήηε Ζιία απφ πνιχ
καθξχηεξε αιιά θαη πνιχ νκαιφηεξε δηαδξνκή απφ εθείλε πνπ αθνινπζήζακε
πξνεγνπκέλσο. Κνληά ζην ζεκείν ζην νπνίν θάλεη ηελ ζηξνθή βξίζθεηαη ςειφηεξα
απφ ηελ απφηνκε ξεκαηηά Φιάκπνπξν πνπ βγάδεη ζηε ζάιαζζα. Πάλσ απφ ηε
ξεκαηηά βξίζθεηαη ν πχξγνο ζηο Φλάμποςπο. Ο ράξηεο ηνπ Γξππάξε ηνλ ζεκεηψλεη,
αιιά πηζαλψο ηνλ ηνπνζεηεί πνιχ ςειφηεξα απφ ηελ αιεζηλή ζέζε ηνπ. Ο Γξαγάηζεο
ηνλ αλαθέξεη επίζεο. Πην ρακειά ηνλ ηνπνζεηεί ν Young πνπ δίλεη θαη θάηνςή ηνπ. Ο
ίδηνο δίλεη θαη ηελ πιεξνθνξία φηη είλαη ρηηζκέλνο κε θαλνληθά θνκκέλνπο
αζβεζηφιηζνπο ζε δφκνπο. Ζ εμσηεξηθή πιεπξά ησλ ηνίρσλ είλαη δνπιεκέλε αδξά.
ψδνληαη έμε δφκνη κε ζπλνιηθφ χςνο 2,50 κ. Δζσηεξηθή πεξηκεηξηθή θιίκαθα
ζηεξηδφηαλ απφ ζεηξά κηθξψλ γσληαθψλ ηνίρσλ θαη θάησ απφ ηα ζθαινπάηηα
δηακνξθψλεηαη κηθξή ζθνηεηλή απνζήθε. Δκπξφο απφ ηνλ πχξγν ππάξρνπλ ιείςαλα
πνιιψλ αξραίσλ αλαιεκκάησλ θαη θαηαζθεπψλ.
(36)Γπηηθά απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη θνληά ζηνλ δξφκν βξίζθεηαη ε ζέζε Οπνόρ,
φπνπ ππάξρεη λεξφ θαη άιινο θπθιηθφο αξραίνο πχξγνο. Σνλ ζεκεηψλεη ν ράξηεο ηνπ
Γξππάξε θαη ηνλ αλαθέξεη ν Γξαγάηζεο. Ο Young φκσο ζηε ζέζε βξήθε κφλν κηα
σνεηδή θαηαζθεπή χςνπο 0,85 κ., ρηηζκέλε κε κηθξέο πέηξεο κε κήθνο 4 κ. Αλ θαη
είλαη δχζθνιν λα αλαγλσξηζζεί ν ραξαθηήξαο ηεο, αζθαιψο δελ είλαη πχξγνο.
Πάλησο ν Young ζεκεηψλεη φηη ην γεγνλφο πσο δελ ηνλ βξήθε δελ ζεκαίλεη φηη δελ
ππήξρε εθεί έλαο πχξγνο.
(37). Απφ ηε ζέζε απηή πξνρσξεί πξνο λνηηνδπηηθά κηα ξάρε πνπ θαηαιήγεη ζε
δηαθξηηή θνξπθή κε ην φλνκα ηος Πονηικού ηο Φπούδι. Αλάκεζα ζηελ
πξνεγνχκελε ζέζε θαη ηελ θνξπθή ν ράξηεο ηνπ Γξππάξε ζεκεηψλεη ηελ χπαξμε
αξραίσλ εξεηπίσλ, γηα ηα νπνία φκσο δελ βξήθα θακηάλ άιιε πιεξνθνξία.
(38). ηνπ Πονηικού ηο Φπούδι ν Γξαγάηζεο αλαθέξεη ηελ χπαξμε άιινπ θπθιηθνχ
αξραίνπ πχξγνπ πνπ ηνλ ζεκείσζε θαη ζηνλ ράξηε ηνπ Γξππάξε. Σνλ επηζθέθζεθε
επίζεο ν Young πνπ ζρεδίαζε θαη ηελ θάηνςή ηνπ. Δίλαη ρηηζκέλνο κε καξκάξηλεο
πιηλζίδεο πνπ δηαθέξνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο ζε κέγεζνο. Με κεγάιεο πέηξεο είλαη
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ζηξσκέλνο θαη εζσηεξηθά. Σν κέγηζην ζσδφκελν χςνο ηνπ είλαη 1,60 κ. Οη
παξαζηάδεο θαη ην θαηψθιη ηεο ζχξαο είλαη πεζκέλα έμσ. ηα δεμηά ακέζσο κέζα
απφ ηελ είζνδν ππάξρεη ε αξρή θιίκαθαο κε ρηηζηά ζθαινπάηηα. ηε ζέζε ηεο
βξίζθεηαη θαη ε ππνζηχισζε ηνπ πάλσ νξφθνπ. Κάπσο έθθεληξα ππάξρεη ρηηζηφ
ππνζηχισκα πνπ θξαηάεη κεγάιεο πιάθεο. Απηέο απφ ηε κηα κεξηά ρψλνληαη ζε απηφ
θαη απφ ηελ άιιε αθνπκπνχλ ζε πξνέρνπζα απφ ηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν ρηηζηή
παξαζηάδα. Μηα απφ απηέο ηηο πιάθεο εηζρσξεί αξθεηά βαζηά ζηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν,
πξάγκα πνπ δειψλεη φηη ηνπνζεηήζεθε φηαλ ρηίζηεθε, ή μαλαρηίζηεθε ν πχξγνο.
(39). Βνξεηνδπηηθά απφ ηε ζέζε 35, ζηελ ίδηα πιαγηά, αιιά θάησ απφ ηε ξάρε πνπ
ελψλεη ην Ξεξφ Ξχιν κε ηνλ Λανπηζέξε βξίζθεηαη ε Παναγία ηόζο Νεπό. Ο
θαλνληθφο ζξφκνο γηα ηελ πξφζβαζε έξρεηαη απφ ηελ άιιε, ηε βνξεηναλαηνιηθή
πιαγηά ηνπ βνπλνχ θαη πεξλάεη ηε ξάρε ζην Ξεπό Ξύλο. Δδψ ππάξρεη αξραίνο
θπθιηθφο πχξγνο πνπ εληφπηζε πξψηνο ν Young θαη ζρεδίαζε ηελ θάηνςή ηνπ. Δίλαη
ρηηζκέλνο απφ αζβεζηφιηζν θαη θαθήο πνηφηεηαο κάξκαξν. Δζσηεξηθά ήηαλ γεκάηνο
ρψκα. ψδνληαη ηξεηο δφκνη ζε ζπλνιηθφ χςνο 1,80 κ. Δίθνζη βήκαηα λνηηφηεξα
βξίζθεηαη αξραία θαηαζθεπή πνπ νYoung εξκήλεπζε σο παηεηήξη θαη ζρεδίαζε
θάηνςε θαη ηνκή ηεο.
(40). ε απφζηαζε πέληε ιεπηψλ πνξείαο πξνο ην λφηην-λνηηναλαηνιηθά απφ ηνλ
πξνεγνχκελν πχξγν βξήθε ν Yoyng εξείπην οπθογώνιος κηίζμαηορ δηαζηάζεσλ
7,50 Υ 6,50 κ. πεξίπνπ, ρηηζκέλνπ κε κεγάινπο δφκνπο απφ ζχκκεηθην ιίζν θαη
ζσδφκελνπ ζε νξηζκέλα ζεκεία σο ην χςνο ηεζζάξσλ δφκσλ, κε ζπλνιηθφ χςνο
1,75κ. Γηαηππψλεη ηελ ππφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα αθφκε έλα πχξγν ή γηα ζπίηη.
(41). Βνξεηνδπηηθά απφ ηε ζέζε 39 βξίζθεηαη ν πχξγνο ηηρ Φαπαγγούρ. Σνλ
ζεκεηψλεη ν ράξηεο ηνπ Γξππάξε θαη ηνλ αλαθέξεη ν Γξαγάηζεο. Ο Young δίλεη ηελ
θάηνςή ηνπ. Δίλαη ίζσο έξγν ηνπ ίδηνπ πνπ έρηηζε θαη ηνλ πχξγν ζην Σφζν Νεξφ θαη
εκθαλίδεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ηνηρνδνκία. ψδνληαη ηέζζεξηο δφκνη ζε
ζπλνιηθφ χςνο 1,50 κ. Σκήκα ηνπ ππέξζπξνπ βξίζθεηαη αθφκα ζηε ζέζε ηνπ
αλάκεζα ζηηο παξαζηάδεο. Ζ κηα απφ απηέο έρεη νπή γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ κνρινχ
(ακπάξαο). Δίθνζη κέηξα ζηα βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά ηνπ είδε ν Young έλα αξραίν
πεγάδη ή ζηέξλα.
(42). Με είθνζη ιεπηψλ πνξεία ζηα βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά θηάλεη θαλείο ζηνλ
πχξγν ηος Καηέπγος πνπ αλαθέξεη ν Γξαγάηζεο θαη ζεκεηψλεη ν ράξηεο ηνπ
Γξππάξε κε απηφ ην φλνκα. Ο Young, πνπ δίλεη θαη ηελ θάηνςή ηνπ, ιέεη φηη άθνπζε
επί ηφπνπ λα ιέγεηαη ην ηνπσλχκην Καηείγνπ. Βξίζθεηαη ζε βξαρψδε βνζθφηνπν
πάλσ απφ ηε ζάιαζζα. Δίλαη ρηηζκέλνο κε κεγάινπο αζβεζηφιηζνπο ζε θαλνληθνχο
δφκνπο. Πέληε απφ απηνχο βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο θαη θηάλνπλ ζε ζπλνιηθφ χςνο
1,62 κ. Σα ελδηάκεζα θελά είλαη γεκηζκέλα ζε κεξηθά ζεκεία κε κηθξέο πέηξεο. Έλαο
ηνίρνο πξνέρεη εμσηεξηθά παξάιιεια θαη δεμηά απφ ηνλ άμνλα πξφζβαζεο ζηελ
είζνδν. Παξαθνινπζείηαη επί νρηψ κέηξα πεξίπνπ θαη δείρλεη φηη κεηά έζηξεθε.
Πηζαλψο πεξηέβαιιε απιή εκπξφο απφ ηνλ πχξγν. Γχξσ ππάξρνπλ πνιιά
αλαιήκκαηα, κεξηθά απφ απηά αξραία.
(43). Αλ πεξλψληαο ην δηάζειν αλάκεζα ζηνλ Αγξηισπφ θαη ηη Φειφ Πεηάιη
ζπλερίζνπκε ηνλ δξφκν πξνο ηα δπηηθά, θηάλνπκε ζηελ Παναγία ηος Νήγιος.
Γπηηθά απφ ην εθθιεζάθη πνπ δίλεη ην φλνκα ζηε ζέζε, ρακειφηεξα, ζηελ άθξε
κηθξήο θνηιάδαο κε άλδεξα, βξίζθεηαη ν νκψλπκνο θπθιηθφο πχξγνο πνπ αλαθέξεηαη
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απφ ηνλ Γξαγάηζε θαη ζεκεηψλεηαη ζηνλ ράξηε ηνπ Γξππάξε. Κάηνςή ηνπ θαη
πιεξνθνξίεο γηα απηφλ καο δίλεη ν Young. Δίλαη ρηηζκέλνο κε κεγάινπο γθξίδνπο
αζβεζηφιηζνπο ζε ηζνυςείο δφκνπο κε θαηαθφξπθνπο αξκνχο. ψδεη πέληε δφκνπο ζε
ζπλνιηθφ χςνο 1,40 κ. Δζσηεξηθά έρεη θιίκαθα θαηαζθεπαζκέλε κε κεγάιεο πιάθεο.
(44). Ννηηναλαηνιηθά απφ ηελ πξνεγνχκελε ζέζε, λφηηα απφ ηε ξάρε ηνπ Μαχξνπ
Υσξηνχ, βξίζθεηαη ε ζέζε Καλαμίηζι. Αλάκεζα ζε απηήλ θαη ηε ζέζε Φπούδι ηηρ
Μπαπώναρ ζεκεηψλεη ν ράξηεο ηνπ Γξππάξη ηνλ δεχηεξν ηεηξάγσλν πχξγν ηνπ
λεζηνχ θαη δίπια ηνπ ζεκείν κε αξραία εξείπηα. Πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο θαη ηα εξείπηα
πνπ ν Γξαγάηζεο αλαθέξεη ζην Φξνχδη ηνπ Καιακηηζηνχ θαη ν Young δελ ηνλ
επηζθέθζεθε. Έρνπκε επίζεο ηελ έγθπξε καξηπξία ηνπ Σζνχληα, φηη ην Φξνχδη ηνπ
Καιακηηζηνχ είλαη βξάρνο απφηνκνο πξνο ηα δπηηθά θαη επηθιηλήο πξνο λφηηα θαη
αλαηνιηθά, φπνπ ζψδνληαη εξείπηα θηεξίσλ θαη απφ φπνπ πξνέξρνληαη πνιιά
Μπθελατθά φζηξαθα. Ζ Φηιηππάθε επίζεο αλαθέξεη ηνλ Μπθελατθφ νηθηζκφ θαη
νλκάδεη ηελ ζέζε Φξνχδη ηεο Μπαξψλαο. Φαίλεηαη φηη ηα δπφ νλφκαηα δειψλνπλ ηελ
ίδηα ζέζε.
(45). Ζ ξάρε πνπ απφ εδψ θαηεβαίλεη πξνο λνηηνδπηηθά ιέγεηαη ηος Απγςπού ηο
Πεηάλι. Δδψ ν Γξαγάηζεο αλαθέξεη ηελ χπαξμε θπθιηθνχ πχξγνπ, πνπ δελ
ζεκεηψλεηαη ζηνλ ράξηε ηνπ Γξππάξε, νχηε ηνλ είδε ν Young. Ο Γξαγάηζεο δίλεη ηελ
πιεξνθνξία πσο είρε πηζαλψο νξηδφληην ππέξζπξν.
(46). Απφ εδψ ν δξφκνο νδεγεί ζηα λφηηα ζηνλ φξκν ηνπ Βαθιού. Κνληά ζηνλ κπρφ
ηνπ, ζηα βνξεηναλαηνιηθά ν ράξηεο ηνπ Γξππάξε ζεκεηψλεη ηελ ζέζε ησλ
Κπθιαδηθψλ ηάθσλ πνπ αλέζθαςε ν Σζνχληαο. Πξηλ απφ απηφλ θάπνηνο ρσξηθφο είρε
θαηαζηξέςεη κεξηθνχο ηάθνπο θαη έρηηζε δεζηέο κε ηηο πέηξεο ηνπο. Μεηά ν Σζνχληαο
αλέζθαςε ζε αθαιιηέξγεηε γσληά ηνπ ρηήκαηνο ηέζζεξηο ηξαπεδηφζρεκνπο ηάθνπο,
απφ ηνπο νπνίνπο νη δχν έδσζαλ θηεξίζκαηα φκνηα κε εθείλα ησλ ηάθσλ ηεο Πάξνπ,
Αληηπάξνπ θαη Γεζπνηηθνχ. Καηά ηελ καξηπξία ηνπ αλαζθαθέα ην λεθξνηαθείν δελ
ήηγαλ εθηεηακέλν.
(47). Απφ ην Βαζχ έλαο δξφκνο νδεγεί ζηα αλαηνιηθά θαη πεξλάεη ηελ ξάρε πνπ
θιείλεη πξνο ηα εθεί ηελ πεξηνρή ζε δηάζειν βφξεηα απφ ηελ Καηζίζηξηα. Λίγν κεηά
ην δηάζειν αλ αθέξεη ν Γξαγάηζεο θαη ζεκεηψλεη ζηνλ ράξηε ηνπ Γξππάξε ηνλ
αξραίν θπθιηθφ πχξγν ζηος Φιλιππάκη. Ο Young δελ κπφξεζε λα ηνλ δεη. Έηζη δελ
έρνπκε θακηά πην ιεπξνκεξεηαθή πιεξαθνξία ζε ζρέζε κε απηφλ.
(48). Γηα λα επηζθεθζνχκε ηελ επφκελε ζέζε πξέπεη λα γπξίζνπκε ιίγν πίζσ θαη λα
πάξνπκε ηνλ δξφκν πνπ θαηεβαίλεη λφηηα απφ ηελ δπηηθή πιεπξά ηεο Καηζίζηξηαο θαη
βγάδεη ζηελ πεξηνρή Κνληνχ. ηα βφξεηα ηεο κηθξήο θνηιάδαο Μούζια, ζηα ρακειά
ελφο πςψκαηνο πνπ ιέγεηαη Φιδώνια βξίζθεηαη ν αξραίνο θπθιηθφο πχξγνο θαη ηα
άιια εξείπηα πνπ νλνκάδνληαη Δλληνικά. Ο ράξηεο ηνπ Γξππάξε ζεκεηψλεη ηελ ζέζε
θαη ηνλ πχξγν θαη ν Γξαγάηζεο ηνλ αλαθέξεη κε ην φλνκα «ησλ Διιήλσλ». Ο Young
πνπ επίζεο ζρεδίαζε ηελ θάηνςή ηνπ δίλεη ην φλνκα Διιεληθά. ψδεη ηέζζεξηο
δφκνπο απφ κάιινλ κηθξνχο αζβεζηφιηζνπο ζε ζπλνιηθφ χςνο 0,75 κ. πεξίπνπ. Οη
αξκνί είλαη θαηαθφξπθνη. ην εζσηεξηθφ ζψδεηαη ε αξρή θιίκαθαο ρηηζκέλεο κε
κηθξέο πέηξεο θαη έλαο εζσηεξηθφο ηνίρνο πνπ ην δηαηξεί. Δκπξφο απφ ηελ είζνδφ ηνπ
θαίλεηαη φηη ππήξρε ηεηξάπιεπξε απιή ζηεξηγκέλε ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη ζε
αλαιεκκαηηθφ ηνίρν θαη πεξηβαιιφκελε απφ κάληξα. Ακέζσο κπξνζηά ηεο
απιψλνληαη ζεκέιηα απφ κεγάιν ζπγθξφηεκα θηεξίσλ θαη αλαιεκκάησλ κε εληαίν
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πξνζαλαηνιηζκφ. Σα πιεζηέζηεξα ζηνλ πχξγν ηα απνηχπσζε ν Young. Ο
ραξαθηήξαο ηνπο δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί, αιιά δελ κνπ θαίλεηαη φηη πξνέξρνληαη
απιψο απφ νηθηζκφ. Ζ νξγάλσζή ηνπο ζα έδεηρλε κάιινλ ηεξφ ραξαθηήξα, αιιά
ρσξίο ζηνηρεία είλαη πνιχ παξαθηλδπλεπκέλν λα βγάδεη θαλείο ζπκπεξάζκαηα.
(49). Γέθα ιεπηά κε ηα πφδηα λνηφηεξα βξίζθεηαη άιινο πχξγνο, ζηε ρεξζφλεζν
Κούνηοςπα, πνπ αλαθέξεη ν Γξαγάηζεο θαη ηνλ ζεκείσζε ζηνλ ράξηε ηνπ Γξππάξε.
Ο Young πνπ ηνλ επηζθέθζεθε επίζεο θαη έδσζε ηελ θάηνςή ηνπ ζεκεηψλεη, φηη δελ
βξίζθεηαη ηφζν λνηηναλαηνιηθά θαη θνληά ζηε ζάιαζζα φζν ηνλ δείρλεη ν ράξηεο.
Δπηβιέπεη ηνλ φξκν ηεο Φπθηάδαο. ψδνληαη κφλν δχν δφκνη απφ ηηο πιηλζίδεο
γθξίδνπ αζβεζηφιηζνπ ζε ζπλνιηθφ χςνο 0,42 κ. Δλαη ζθεπαζκέλνο απφ πεζκέλεο
πέηξεο θαη ρψκαηα. Δκπξφο ηνπ ππάξρνπλ πνιιά ίρλε απφ αξραίεο θαηαζθεπέο.
Αξηζηεξά κεγάιν εκηθπθιηθφ αλάιεκκα, πηζαλψο γηα αξραίν αιψλη, δεμηά κηθξή
ιαμεπκέλε ζηνλ βξάρν θαη επηρξηζκέλε ζηέξλα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 1,50 Υ 3 Υ 1,20
κ. Πίζσ απφ ηνλ πχξγν ππάξρεη αξραίνο δξφκνο.
(50). Λίγν βνξεηφηεξα, ζηα λφηηα πφδηα ησλ Ρηδσκάησλ, ζην κηθξφ χςσκα
Θέπμυναρ, ν ράξηεο ηνπ Γξππαξε ζεκεηψλεη ηελ παξνπζία αξραίσλ εξεηπίσλ. Απφ
φζν γλσξίδσ δελ ππάξρεη θακηά άιιε καξηπξία γηα ηε ζέζε.
(51). Απφ ηελ πεξηνρή απηή έλαο δξφκνο νδεγείαξρηθά παξαιηαθά θαη κε θαηεχζπλζε
πξνο βνξεηναλαηνιηθά θαη έπεηηα κεζφγεηα κε θαηεχζπλζε πξνο βφξεηα ζηε δπηηθθή
πιεπξά ηνπ φξκνπ Πιαηχο Γηαιφο. Δδψ, κηθξφ αθξσηήξην πνπ εηζρσξεί ζηνλ φξκν
ιέγεηαη Ακπυηηπάκι. ην κηθξφ βχζηζκα λφηηα απφ ηε ξάρε ηνπ έρεη αλαζθαθεί
Κπθιαδηθφ λεθξνηαθείν απφ ηνλ Σζνχληα. Πξψηεο πιεξνθνξίεο έδσζε γηα απηφ ν
Pollak. Ο Σζνχληαο ζεκεηψλεη πσο, φηαλ πήγε εθεί νη πην πνιινί ηάθνη είραλ ζθαθηεί
ήδε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αγξνχ. Έηζη αλέζθαςε ν ίδηνο κφλν εθηά-νρηψ λένπο
ηάθνπο. Αλαθέξεη φηη δελ πηζηεχεη φηη ην λεθξνηαθείν είρε πάλησο πνιινχο ηάθνπο,
αλ θαη απισλφηαλ ζε έθηαζε αξθεηψλ ζηξεκκάησλ, γηαηί νη ηάθνη δελ ήηαλ φινη
δίπια-δίπια, αιιά ζπγθξνηνχζαλ κηθξέο ζπζηάδεο απφ ηξεηο, ηέζζεξηο ή πέληε.
Φαίλεηαη φηη θάζε νηθνγέλεηα έζαβε ρσξηηά ηνπο λεθξνχο ηεο ιίγν πην καθξηά απφ ηηο
άιιεο. Οη ηάθνη ήηαλ απινί ή δηπινί, φπσο ζην Γεζπνηηθφ, ηξαπεδηφζρεκνη. Γηπινί
ήηαλ ηέζζεξηο απφ εθείλνπο πνπ αλέζθαςε ν Σζνχληαο θαη παξαηήξεζε φηη έλαο απφ
απηνχο πνπ είραλ αλνηρζεί πξηλ απφ εθείλνλ ήηαλ επίζεο δηπιφο. Γεληθά ζην ζρήκα
θαη ηηο δηαζηάζεηο δελ δηαθέξνπλ απφ εθείλνπο ηεο Πάξνπ, Αληηπάξνπ θαη
Γεζπνηηθνχ, νχηε θαη ζηελ θαηαζθεπή, κε ηελ δηαθνξά φηη ζπρλά νη ηάθνη ηεο ίθλνπ
έρνπλ φιεο ηηο πιεπξέο ρηηζηέο κε κηθξέο πέηξεο θαη φρη κφλν ηε κία. κνηα είλαη θαη
ε ζπλεζηαικέλε ζηάζε ησλ λεθξψλ. Σα θηεξίζκαηα επίζεο, πήιηλα ή καξκάξηλα,
ήηαλ ίδηα, εθηφο απφ εθείλα δχν ηάθσλ πνπ κνηάδνπλ κε ηα θηεξίζκαηα ησλ ηάθσλ
ηεο χξνπ, πνπ ν Σζνχληαο θαηαηάζζεη ζηα λεφηεξα. Αθνχ νη ηάθνη απηνί
βξίζθνληαλ ζην ίδην λεθξνηαθείν, ζπκπεξαίλεη φηη ε κεηάβαζε απφ ηελ κηα, Πξψηκε,
ζηελ άιιε, Μέζε, πεξίνδν ππήξμε νκαιή. Ζ ζέζε ηνπ νηθηζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθε ην
λεθξνηαθείν εληνπίζηεθε απφ ηνλ Σζνχληα πνιχ θνληά ζε απηφ, ζηε κηθξή ξάρε πνπ
ρσξίδεη ην βχζηζκα απφ ηνλ φξκν ηνπ Πλαηύ Γιαλού κε ηε ζηελή ζεκαζία.
(52). Ο δξφκνο απφ ην Αθξσηεξάθη ζπλερίδεη γηα ιίγν πξνο ηα βφξεηα θαη θηάλεη ζην
εθθιεζάθη ηνπ Αγίος Ιυάννη ζηα Πλακιά. Κνληά ζηελ εθθιεζία βξίζθεηαη ν
νκψλπκνο θπθιηθφο αξραίνο πχξγνο πνπ αλαθέξεη ν Γξαγάηζεο, αιιά δελ
ζεκεηψλεηαη ζηνλ ράξηε ηνπ Γξππάξε. Σελ ζέζε ηνπ νξίδεη ν Young πνπ παξέρεη θαη
ηελ θάηνςή ηνπ θαη ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο. Δίλαη ρηηζκέλνο κε πνιχ ζθιεξφ
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αζβεζηφιηζν ζε θαλνληθνχο δφκνπο κε θαηαθφξπθνπο θαη ινμνχο αξκνχο. ηηο άθξεο
νη πιηλζίδεο ζρεκαηίδνπλ αθξηβείο αθκέο, ελψ ην εκπξφο κέξνο έρεη αθεζεί λα
πξνεμέρεη. Μφλν ε κηα πιεπξά ηνπ ζψδεηαη θαη δηαηεξεί ηξεηο δφκνπο ζπλνιηθνχ
χςνπο 1,80 κ.
(53). ην βξαρψδεο αθξσηήξην πνπ θιείλεη απφ βνξεηναλαηνιηθά ηνλ φξκν Πιαηχο
Γηαιφο θαη επηβιέπνληαο ηνλ ίδην ηνλ φξκν, βξίζθεηαη ν κεγαιχηεξνο, θπθιηθφο θαη
απηφο, πχξγνο ηνπ λεζηνχ πνπ νλνκάδεηαη Άζππορ Πύπγορ. Πεγαίλεη θαλείο ζε
απηφλ απφ ηνλ αζθαιηφδξνκν πνπ θηλάεη απφ ην Αθξσηεξάθη πεξίπνπ θαη πεγαίλεη
ζηελ Απνιισλία. πγθέληξσζε ηε κεγαιχηεξε πξνζνρή ηνπ Γξαγάηζε πνπ ζεκείσζε
θαη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ ράξηε ηνπ Γξππάξε. Έδσζε επίζεο θαη ζρέδηά ηνπ, πνπ ζηα
πεξηζζφηεξα ζπκθσλνχλ κε ηελ θάηνςε πνπ ζρεδίαζε ν Young. Σν ζρέδην φκσο ηνπ
ηνίρνπ ηνπ πνπ έδσζε ήηαλ ιαλζαζκέλν, φπσο ζεκεδηψλεη ν Young. Δίλαη ρηηζκέλνο
απφ αζβεζηφιηζν θαη κάξκαξν. ψδνληαη αθφκε δψδεθα δφκνη ηνπ ζε ζπλνιηθφ χςνο
πάλσ απφ 4 κ. Οη πιίλζνη ηνπ ηνίρνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ελαιιάμ δξνκηθέο θαη
κπαηηθέο (θοπμηδόν θαη παπά μήκορ). Μέζα απφ ηελ είζνδν, εθαηέξσζελ θαη ζε
χςνο 0,87 κ. απφ ην δάπεδν, ππάξρεη απφ έλαο ιίζηλνο πξφκνρζνο ζθελσκέλνο ζηνλ
ηνίρν κε θπθιηθή δηακπεξή νπή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κνρινχ, ηεο ακπάξαο.
Δζσηεξηθά ρσξίδεηαη ν πχξγνο ζε ηξία δηακεξίζκαηα κε δχν δηαρσξηζηηθνχο ηνίρνπο
πνπ ν θαζάλεο ηνπο έρεη κηα ζχξα. ην θεληξηθφ δηακέξηκα βξέζεθε πέηξα απφ
ιηνηξίβη θαη άιιε κηα βξέζεθε έμσ. Ακέζσο κεηά ηελ είζνδν, δεμηά, αξρίδεη κηθξφο
νρεηφο πνπ θηάλεη ζε ζηφκην δεμακελήο εκπξφο ζηελ είζνδν ηνπ αξηζηεξνχ
δηακεξίζκαηνο. Ζ δεμακελή είλαη δηπιή θαη ρσξίδεηαη ζηε κέζε κε εγθάξζην ηνίρν κε
άλνηγκα ζην κέζν ηνπ. Σν δπηηθφ ηεο ηκήκα έρεη δηαζηάζεηο 4,12 Υ 1,17 κ. θαη βάζνο
2,38 κ., ην αλαηνιηθφ 2,33 Υ 1,80κ. θαη βάζνο 2,38 κ. Πξνο ηα πάλσ νη ηνίρνη ηεο
ζπγθιίλνπλ θαη ζηεγάδεηαη κε πιάθεο απφ ζρηζηφιηζν. ηε δεμηά γσλία ηνπ ίδηνπ
δηακεξίζκαηνο ππάξρεη κηθξή λεφηεξε δεμακελή. ηνλ απέλαληη απφ ηελ είζνδν ηνίρν
δπν κηθξέο ηξηγσληθθέο θφγρεο, πηζαλφηαηα γηα λα ηνπνζεηνχληαη ιάκπεο. ην
αξηζηεξφ δηακέξηζκα ν ηνίρνο ηέκλεηαη απφ ρηηζηή πεξηκεηξηθή θιίκαθα.
(54). ε κηθξή απφζηαζε λφηηα απφ ηνλ πχξγν, ζε βξαρψδεο έδαθνο ππάξρεη ηχκβνο
πνπ ιέγεηαη υπούδι θαη ζεκεηψλεηαη ζηνλ ράξηε ηνπ Γξππάξε. Πιεξνθνξίεο γηα
απηφλ καο δίλεη ν Γξαγάηζεο πνπ ηνλ εξεχλεζε. ηε βάζε ηνπ πεξηβάιιεηαη απφ
θπθιηθφ βαζκηδσηφ αλάιεκκα απφ πνιχ κεγάιεο πέηξεο, ην νπνίν αιινχ είλαη
ςειφηεξν θαη κε πεξηζζφηεξεο βαζκίδεο θαη αιινχ ρακειφηεξν αλάινγα κε ηελ
θιίζε ηνπ εδάθνπο. ηα δπηηθά πνπ είλαη ην ςειφηεξν κέξνο ηνπ έρεη δέθα βαζκίδεο
έρεη δέθα βαζκίδεο θαη ζπλνιηθφ χςνο 5,50 κ. Ζ θάζε βαζκίδα έρεη πιάηνο 0,32-0,34
κ. θαη χςνο 0,34 κ. Σνλ ηχκβν έζθαςε ζηα βφξεηα ν Γξαθάηζεο θαη πξνρψξεζε
έληεθα κέηξα πξνο ην εζσηεξηθφ, αιιά βξήθε θάησ απφ ην ρψκα κφλν κεγάιεο
πέηξεο, πεξηζζφηεξν πξνο ην θέληξν, ρσξίο λα βξεη ηάθν. Αλαθέξεη φηη βξήθε κεξηθά
φζηξαθα θαθήο πνηφηεηαο θαη ιίγα Ρσκατθά. Γελ κπνξνχκε φκσο λα είκαζηε βέβαηνη
φηη απηά ήηαλ πξάγκαηη Ρσκατθά, αθνχ ν Γξαγάηζεο δελ γλψξηδε ηίπνηα απφ
φζηξαθα. Σν παξάδεηγκα ηνπ σξνπδηνχ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δεηρηεί φηη δελ
ππάξρνπλ θαη’ αλάγθελ ηάθνη ζε θάζε ηχκβν, ρσξίο φκσο λα πξνζερζεί φηη ν
Γξαγάηζεο δελ πξφιαβε λα εξεπλήζεη αλάκεζα θαη θάησ απφ ηηο κεγάιεο πέηξεο ηηο
ζσξηαζκέλεο ζην θέληξν.
(55). Οη ππφινηπεο ζέζεηο ηνπ λεζηνχ, φιεο εθηφο απφ ηελ ηειεπηαία ηνπ θαηαιφγνπ
καο, είλαη ζέζεηο θπθιηθψλ πχξγσλ. Ο πξψηνο είλαη πχξγνο ζην Φειδυπό. Βξίζθεηαη
ζε ινθψδε πεξηνρή κε ιηφδεληξα, βφξεηα απφ ηνλ Άζπξν Πχξγν, θνληά ζηνλ δξφκν
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πνπ πεγαίλεη γηα ηελ Απνιισλία. Φαίλεηαη φηη πξψηνο ηνλ εληφπηζε ν Young, γηαηί
δελ πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο κε ηνλ επφκελν ζηηο Ακκνπδάξεο πνπ αλαθέξεη ν
Γξαγάηζεο θαη ζεκεηψλεη ν ράξηεο ηνπ Γξππάξε. Πάλησο δελ είλαη ν ίδηνο κε εθείλνλ
πνπ είδε ν Ross. Ο Young έδσζε ηελ θάηνςή ηνπ. Δίλαη ρηηζκέλνο απφ αζβεζηφιηζν
ζε αθαλφληζηνπο δφκνπο, πνπ ηέζζεξηο απφ απηνχο ζηέθνληαη ζε ζπλνιηθφ χςνο
1,90κ. Ζ ηνηρνδνκία ηνπο είλαη εμσηεξηθά αδξή. Σν εζσηεξηθφηνπ είλαη γεκάην
ρψκαηα. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ πνιιά Ρσκατθά φζηξαθα. Ο Young δίλεη θαη ζρέδην
ησλ ζπλαξηεκέλσλ κε απηφλ θαηαζθεπψλ. ηα λφηηά ηνπ ζεκεηψλεη καθξφ ηνίρν,
κάιινλ αλαιεκκαηηθφ, κε θαηεχζπλζε αλαηνιηθή – δπηηθή. ηελ αλαηνιηθή ηνπ
πξφέθηαζε ζεκεηψλεηαη ν λφηηνο ηνίρνο ηεηξάπιεπξνπ θηίζκαηνο πνπ ζηά βφξεηα
θαίλεηαη λα εθάπηεηαη ζηνλ βξάρν. Ζ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ έρεη δχν αλνίγκαηα θαη
απφ ηελ δπηηθή ηνπ ζψδεηαη κφλν κηθξφ ηκήκα θνληά ζηε γσλία. Σν κέγεζφο ηνπ είλαη
κφιηο κηθξφηεξν απφ εθείλν ηνπ ίδηνπ ηνπ πχξγνπ.
(56). Ο πχξγνο ζηηο Αμμοςδάπερ πνπ αλαθέξεη ν Ross θαη ζεκεηψλεη φηη ε δηάκεηξφο
ηνπ είλαη 12 κ.θαζψο θαη φηη ζηελ επνρή ηνπ ζσδφηαλ ζε χςνο 2 σο 3 κ., πξέπεη λα
βξηζθφηαλ ιίγν βνξεηφηεξα απφ ηνλ πξνεγνχκελν. Δίλαη πηζαλψο ν ίδηνο κε εθείλνλ
πνπ αλαθέξεη ν Γξαγάηζεο θαη ζεκεηψλεη ν ράξηεο ηνπ Γξππάξε.
(57). Πξηλ λα πξνρσξήζεη θαλείο πξνο ηνλ πχξγν ηνπ Φεηδσπνχ κπνξεί λα πάξεη έλα
ρσκαηφδξνκν βαηφ γηα απηνθίλεην πνπ δηαθιαδίδεηαη δεμηά απφ ηνλ αζθαιηφδξνκν
θαη λα πάεη ζηνλ Φάξν. Ο λνηηφηεξνο απφ ηνπο ηξεηο πχξγνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ
Φάξνπ είλαη εθείλνο θνληά ζηνλ Άγιο Ιυάννη πνπ αλαθέξεη ν Γξαγάηζεο, αιιά δελ
ζεκεηψλεηαη ζηνλ ράξηε ηνπ Γξππάξε. Σνλ επηζθέθζεθε θαη ζρεδίαζε ηελ θάηνςή
ηνπ ν Young. Βξίζθεηαη δπηηθά-λνηηνδπηηθά απφ ην νκψλπκν εθθιεζάθη ζηελ άθξε
ιφθνπ πνπ εηζρσξεί ζηε κηθξή θνηιάδα Απνθνθηφ. Δίλαη ρηηζκέλνο απφ κάξκαξν θαη
ιίγν ζρίζηε κε ίζνπο δφκνπο θαη θαηαθφξπθνπο ηνπο πεξηζζφηεξνπο αξκνχο. Πάλσ
απφ ηνλ ηξίην δφκν ζηελεχεη δεκηνπξγψληαο βαζκίδα. Δκπξφο απφ ηνλ ηνίρν ππάξρεη
πεξηπνηεκέλν ιηζφζηξσην απφ κηθξέο πέηξεο. ψδεη πέληε δφκνπο κε ζπλνιηθφ χςνο
2,50 κ. Ζ είζνδνο πξέπεη λα βξηζθφηαλ ζηα βφξεηα. ηελ επνρή ηνπ Ross ήηαλ νξαηή
κηα νξζνγψληα απιή ζπλδεκέλε καδί ηνπ, θαζψο θαη άιια ζεκέιηα θαη αξραά
αλαιήκκαηα.
(58). Αθξηβψο ζηε ζέζε ηνπ θάπος ηνπνζεηεί ν ράξηεο ηνπ Γξππάξε αθφκα έλα
πχξγν, ηνλ νπνίν φκσο δελ είδε ν Young. Άιιεο πιεξνθνξίεο γηα απηφλ, εθηφο απφ ηφ
φηη είλαη επίζεο θπθιηθφο, δελ έρνπκε.
(59). Βνξεηναλαηνιηθά απφ ηνλ Φάξν, ζην αλαηνιηθφηαην ζεκείν ηνπ λεζηνχ είλαη ε
ζέζε Ράσαμορ, φπσο δειψλεη ν ράξηεο ηνπ Γξππάξε. Ο ράξηεο δελ ζεκεηψλεη ζηε
ζέζε απηή πχξγν, αιιά ν Γξαγάηζεο αλαθέξεη φηη ππάξρεη εδψ έλαο.
(60). Αλ δελ πάξνπκε ηνλ δξφκν γηα ηνλ Φάξν, αιιά ζπλερίζνπκε ηνλ αζθαιηφδξνκν
γηα ηελ Απνιισλία, θνληά εθεί φπνπ απηφο αξρίδεη λα εγθαηαιείπεη ηελ θαηεχζπλζή
ηνπ πξνο ηά βφξεηα γηα λα ζηξαθεί πξνο βνξεηναλαηνιηθά είλαη ε ζέζε Λεςκίδια,
φπνπ ν Γξαγάηζεο αλαθέξεη θαη ν ράξηεο ηνπ Γξππάξε ζεκεηψλεη ηελ χπαξμε ελφο
αθφκα θπθιηθνχ πχξγνπ. Ο Young δελ ηνλ είδε θαη πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο δελ
έρνπκε γηα απηφλ.
(51). Λίγν βνξεηφηεξα, ζηε λφηηα πιεπξά πιαηηάο ξάρεο πνπ έξρεηαη πξνο ηα
αλαηνιηθά ππάξρεη ηέινο έλαο αθφκα ζηξνγπιφο πχξγνο πνπ ηνλ αλαθέξεη ν
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Γξαγάηζεο, ηνλ ζεκεηψλεη ν ράξηεο ηνπ Γξππάξε θαη ηνλ επηζθέθζεθε θαη ζρεδίαζε
ηελ θάηνςή ηνπ ν Young., ν πχξγνο ηος Καδέ. Δίλαη ρηηζκέλνο απφ κεξηθά
κεηακνξθσκέλν αζβεζηφιηζν κε ίζηνπο δφκνπο θαη αξκνχο θαηαθφξπθνπο θαη
ινμνχο, κε ηηο κεγαιχηεξεο πέηξεο ζηα αλαηνιηθά. ψδνληαη ηέζζεξηο δφκνη κε
ζπλνιηθφ χςνο πεξίπνπ 2,50 κ. ηνλ εμσηεξηθφ ηνπ ηνίρν έρνπλ αλνηρηεί ζε λεφηεξα
ρξφληα δχν πφξηεο. Δζσηεξηθά ππάξρνπλ δπν δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη πνπ ηκήκαηά ηνπο
είλαη αξραία θαη άιια λεφηεξα. Ο πχξγνο θαηνηθείην σο ηα πξφζθαηα ρξφληα.
(62). Σειεπηαία αθήζακε ηελ επίζθεςε ηεο ζεκαληηθήο ζέζεο κε ηελ αξραία
«ακπόπολη», ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα ιέγακε κηθξή νρπξσκέλε πφιε, ηνπ Αγίος
Ανδπέα πνπ βξίζθεηαη ιίγν δπηηθφηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζέζε, ζηελ ηειεπηαία
πξνο λνηηναλαηνιηθά κηθξή θνξπθή ηεο θχξηαο ξάρεο ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηνπ
λεζηνχ. Μηθξή έξεπλα είρε θάλεη εδψ παιηά ν Σζνχληαο θαη πξφζθαηα άξρηζε λα ηελ
εξεπλά ζπζηεκαηηθφηεξα ε Φηιηππάθε. Έρσ ζηα ρέξηα κνπ ηελ πξψηε έθζεζή ηεο πνπ
δεκνζηεχζεθε ην 1973, θαζψο θαη ην καδί κε απηήλ δεκνζηεπκέλν ζρέδην ηνπ Η.
Σξαπινχ.
Ζ απφζηαζε απφ ηελ θνληηλφηεξε αθηή ρξεηάδεηαη γηα λα δηαλπζεί
πεξηζζφηεξν απφ κηα ψξα, θαη απηφ ζε δχζθνια θαη ηαξαγκέλα ρξφληα παξείρε ζηνπο
θαηνίθνπο αζθάιεηα, ζπλδπαζκέλν κε ην γεγνλφο φηη απφ ηε ζέζε ηεο ε αθξφπνιε
δηαζέηεη εθηεηακέλε ζέα ζηε ζάιαζζα, απφ ηε χξν σο ηε ίθηλν θαη ηελ Ίν, θαζψο
θαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ λεζηνχ. Ο
Σζνχληαο ζεψξεζε ηελ αθξφπνιε λεφηεξε απφ ηελ Υαιαλδξηαλή θαη ζεκείσζε φηη
ζηηο κηθξέο δνθηκέο πνπ έθαλε βξήθε κφλν έλα-δπν Κπθιαδηθά φζηξαθα θαη πνιχ
πεξηζζφηεξα Μπθελατθά. Τζηεξφηεξνη κειεηεηέο ρσξίο πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηελ
ζεψξεζαλ Πξψηκε Κπθιαδηθή ΗΗ ή Μέζε Κπθιαδηθή. Ζ αθξφπνιε έρεη έθηαζε
πεξίπνπ 100 Υ 110 κ. Γηπιφ ηείρνο ηελ πεξηβάιιεη απφ ηηο ηξεηο πιεπξέο εθηφο απφ
ηελ αλαηνιηθή, φπνπ ν Σζνχληαο είρε πηζηέςεη φηη δελ ππήξρε, απεηδή ν ηφπνο είλαη
θπζηθά νρπξφο. Ο Σξαπιφο φκσο δηαπίζησζε φηη ππήξρε θαη εθεί ηείρνο θαη
αλεθνξηθφ δξνκάθη ζε δπν ζθέιε πνπ νδεγνχζε ζηελ θχξηα πχιε, ζην λφηην κέξνο
απηήο ηεο πιεπξάο. Φαίλεηαη φκσο φηη ην εμσηεξηθφ πξνηείρηζκα δελ ππάξρεη εδψ
εθηφο απφ ην λφηην κέξνο, φπνπ δηακνξθψλεη απιή εκπξφο απφ ηελ πχιε. Σν
πξνηείρηζκα παξαθνινπζεί εμσηεξηθά ην ηείρνο ζηηο ηξεηο άιιεο πιεπξέο. Ο ρψξνο
αλάκεζα ζην ηείρνο θαη ην πξνηείρηζκα είλαη γεκηζκέλνο κε πέηξεο ζε βάζνο κέρξη 4
κ. ε πνιιά ζεκεία ηνπ ρψξνπ απηνχ, ζηελ επίρσζε πάλσ απφ ην γέκηζκα, βξήθε ν
Σζνχληαο ζηξψκα παηεκέλεο γεο θαη ζπλεπέξαλε φηη πξφθεηηαη γηα δξφκν. Σν
εμσηεξηθφ ηείρνο έρεη πάρνο πεξίπνπ 1,20 κ. θαη εκθαλίδεη νδνληψζεηο ζε δηάθνξα
δηαζηήκαηα. Δίλαη ρηηζκέλν κε κηθξέο θαη κέηξηεο πέηξεο θαη ηα ελδηάκεζα θελά
γεκίδνληαη κε ιηζάξηα. Γηα ηε ρξνλνιφγεζή ηνπ έγηλαλ δπν ηνκέο σο ηνλ βξάρν. ηε
κία βξέζεθαλ ιίγα αλάκεηθηα φζηξαθα Μπθελατθά, Γεσκεηξηθά, Κνξηλζηαθά θαη
Αηηηθά. ηελ άιια βξέζεθαλ κέζα ζην γέκηζκα ιίγα Γεσκεηξηθά θαη δηαπηζηψζεθε
θαη θάπνηα επηζθεπή Αξρατθή. Ζ ρξνλνιφγεζή ηεο έγηλε απφ ηελ εχξεζε ηκήκαηνο
ιαβήο απφ αηηηθφ κειαλφκνξθν θξαηήξα. Σν εζσηεξηθφ ηείρνο είλαη πνιχ
ηζρπξφηεξν, ρηηζκέλν ηνπιάρηζηνλ ζηα νξαηά κέξε ηνπ κε κεγάιεο πέηξεο. Έρεη νρηψ
κηθξνχο ηεηξάγσλνπο πχξγνπο ζε άληζα δηαζηήκαηα κεηαμχ ηνπο θαη έλα κεγάιν
ηεηξάγσλν ζηε βνξεηνδπηηθή γσλία, πνπ πξνρσξεί θαη πέξα απφ ην πξνηείρηζκα θαη
έηζη δηαηξεί ηελ νρχξσζε ζηα δχν. Ζ έξεπλα φκσο έδεημε φηη ζε θάπνηα ζηηγκή
πζηεξφηεξε απφ ηελ αξρηθή νηθνδφκεζε ν κεγάινο πχξγνο αληηθαηέζηεζε άιινλ, ηνπ
ίδηνπ πεξίπνπ κεγέζνπο κε ηνπο ππφινηπνπο. Δδψ βξέζεθαλ ζην γέκηζκα Γεσκεηξηθά
φζηξαθα θαη πην θάησ, θνληά ζηνλ βξάρν, Μπθελατθά. Φαίλεηαη γεληθά φηη ην
πξνηείρηζκα είλαη πζηεξφηεξν απφ ην εζσηεξηθφ ηείρνο θαη ζχγρξνλφ ηνπ είλαη ην
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γέκηζκα κε πέηξεο ηνπ αλάκεζα ρψξνπ. Δλίζρπζε θαη αλαθαηαζθεπή παξαηεξήζεθε
θαη ζε έλα ηκήκα ηεο εζσηεξηθήο φςεο ηνπ ηείρνπο. Πίζσ απφ ηνλ πχξγν β ππάξρεη
εζνρή ζηελ εζσηεξηθή φςε ηνπ ηείρνπο θαη απφ εθεί ζηελή θιίκαθα νδεγνχζε ζηηο
επάιμεηο. κνηα εζνρή θαη θιίκαθα είρε δηαπηζηψζεη θαη ν Σζνχληαο πίζσ απφ ηνλ
πχξγν δ. ην εζσηεξηθφ ηείρνο εθηφο απφ ηελ θχξηα πχιε αλνίγνληαη θαη δχν ππιίδεο.
Ζ κηα ζηε βφξεηα πιεπξά έρεη πιάηνο πξνο ηα έμσ 0,94 κ. θαη δηεπξχλεηαη ακέζσο σο
ηα 1,45 κ. Έλαο δξφκνο πνπ παξαθνινπζήζεθε ζε κήθνο 17 κ. θαη έρεη πιάηνο 2,50 κ.
νδεγεί απφ απηήλ ζην εζσηεξηθφ ηεο αθξφπνιεο. Ζ άιιε βξίζθεηαη ζηε λνηηνδπηηθή
γσλία θαη έρεη πιάηνο εκπξφο 0,85 κ. θαη πην κέζα 1,10 κ. Καη απφ απηήλ έξρεηαη
πξνο ηα κέζα δξφκνο. Παξαθνινπζήζεθε ζε κήθνο 10 κ. ε απφζηαζε απφ ην ηείρνο
7,80 κ. ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ ππάξρεη είζνδνο ζε πιαηχ δξφκν πνπ πεξλάεη εκπξφο
απφ ζπγθξφηεκα ζπηηηψλ θαη ζπλερίδεη πξνο ηα αλαηνιηθά, πηζαλψο πξνο ηελ θχξηα
πχιε. Οη ππιίδεο θαίλεηαη φηη θαηαζθεπάζηεθαλ φηαλ ρηίζηεθε ν κεγάινο πχξγνο πνπ
έθνςε ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο δηαδξνκήο εκπξφο απφ ην ηείρνο. Σα φζηξαθα απφ ηηο
ππιίδεο θαη ηνπο δξφκνπο ήηαλ Γεσκεηξηθά. Μεγάιν κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο
αθξφπνιεο θαηαιακβαλφηαλ απφ ζπίηηα πνπ θαηνηθήζεθαλ θαηά ηελ αλαζθαθέα ζηε
Γεσκεηξηθή θαη ηελ Κιαζηθή επνρή. Έλα ζπίηη φκσο, ζηε βνξεηναλαηνιηθή γσλία,
έδσζε φζηξαθα Μπθελατθά ΗΗΗ Β θαη δπν-ηξία παιηφηεξα.
Απφ ηελ έξεπλα απηή ε Φηιηππάθε βγάδεη ην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ αθξφπνιε
ππήξρε κηθξφο ζπλνηθηζκφο απφ ηελ Κπθιαδηθή επνρή. ηε Μπθελατθή νη θάηνηθνη
απνζχξνληαη πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ θαη ηφηε ρηίδεηαη εδψ ηζρπξφ θπθιψπεην
ηείρνο κε πχξγνπο. ηελ Όζηεξε Γεσκεηξηθή ρηίδνληαη ην πξνηείρηζκα θαη ν κεγάινο
πχξγνο θαη αλνίγνληαη νη ππιίδεο. εκεηψλεη φηη ηα δηάθνξα επξήκαηα καξηπξνχλ
αδηάθνπε ζπλέρεηα ηεο δσήο σο ηα Μπθελατθά ρξφληα. Πξνζζέηνπκε φηη ε απνπζία
Πξσηνγεσκεηξηθψλ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Κάζηξνπ, δελ θαίλεηαη λα
ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη απνπζία θαηνίθεζεο αλάκεζα ζηα Μπθελατθά θαη ηα
Γεσκεηξηθά ρξφληα.

Παπαηηπήζειρ για ηην οπγάνυζη ηηρ καηοίκηζηρ ζηο νηζί.

Σα ζηνηρεία πνπ έρνπκε σο ηα ηψξα δείρλνπλ φηη νη θάηνηθνη ησλ Ηζηνξηθψλ
ρξφλσλ, πηζαλψο νη Ίσλεο, εγθαηαζηάζεθαλ θαη ζε ζέζεηο ζηηο νπνίεο ππήξρε ήδε
θαηνίθεζε, φπσο ζηνλ Άγην Αλδξέα, αιιά θχξηα έδξα ηνπο έθαλαλ ηνλ λέν, κεηά ηελ
πξσηκφηεξε εγθαηάιεηςή ηνπ, νηθηζκφ ηνπ Κάζηξνπ, θνληά ζηε ζάιαζζα. Με ην
πέξαζκα φκσο ησλ ρξφλσλ αλαπηχρζεθαλ θαη άιινη κηθξνί νηθηζκνί πνπ ηα ίρλε
κεξηθψλ απφ απηνχο ζεκεηψλνληαη κε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πηζαλφηεηα. Φαίλεηαη
φηη ν θπξηφηεξνο ζθνπφο ησλ πεξηζζφηεξσλ πχξγσλ ήηαλ αθξηβψο ε πξνζηαζία ησλ
θαηνίθσλ ησλ νηθηζκψλ απηψλ ή θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ δνχζαλ ζε ζθφξπηα ζπίηηα
θνληά ζηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα αθφκα ζηε ίθλν θαη ζε
άιια θνληηλά λεζηά. Παξάιιεια νη ίδηνη πχξγνη ή κεξηθνί απφ απηνχο ζα ρξεζίκεπαλ
γηα ηελ επνπηεία ηεο ζάιαζζαο θαη γηα ηε κεηαβίβαζε κπλεκάησλ κέζσ θξπθηνξηψλ.
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Πάλησο θαίλεηαη φηη πνιηηηθά ην λεζί απνηεινχζε ζηα Ηζηνξηθά ρξφληα κηα
ελφηεηα θαη ε κφλε πξαγκαηηθή πφιε ηνπ ήηαλ ε ίθλνο ζην Κάζηξν. Κάπνηεο πεγέο
δηαθξίλνπλ «ηθλίνπο» θαη «κεζνγείνπο». Με απηφλ ηνλ φξν θαίλεηαη φηη δειψλνληαη
νη θάηνηθνη ησλ θσκψλ θαη νη μσηάξεδεο. Ζ καξηπξία ηνπ ηεθάλνπ ηνπ Βπδαληίνπ
γηα δπν αθφκα πφιεηο, ηε Μηλψα θαη ηελ Απνιισλία, θαίλεηαη κάιινλ φηη αλαθέξεηαη
ζε δχν ζεκαληηθέο θψκεο. Ζ ζχγρπζε πνπ νδήγεζε λα αλαθέξνληαη σο πφιεηο ίζσο
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε κηα ηνπιάρηζηνλ απφ απηέο, ε Μηλψα, πνπ ην φλνκά ηεο
καξηπξεί πξντζηνξηθή θαηαγσγή, είρε ππαξμεη πφιε ή πάλησο νηθηζκφο κε
εμαξηεκέλνο απφ ην «άζηπ» ηεο ίθλνπ. Αλ πξέπεη λα επηρεηξήζνπκε ηελ
ρσξνζέηεζε απηψλ ησλ δπν νλνκάησλ, ζα θαηλφηαλ ινγηθή ε ππφζεζε φηη Μηλψα
είλαη ν νηθηζκφο ησλ Ηζηνξηθψλ ρξφλσλ κε Πξντζηνξηθή θαηαγσγή, δειαδή ν
νηθηζκφο ηνπ Αγίνπ Αλδξέα, θαη ε Απνιισλία θψκε πνπ ζπλδέεηαη κε ηεξφ ηνπ
Απφιισλνο. Απηφ ηψξα θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη κε ηνλ Άγην Νηθήηα, πνπ φπσο είπακε,
κε κεγάιε πηζαλφηεηα είλαη νρπξσκέλν ηεξφ ηνπ νπνίνπ ηα ηείρε εμππεξεηνχζαλ θαη
ηηο αλάγθεο άκπλαο θάπνησλ θαηνίθσλ. Σσλ θαηνίθσλ γεηηνληθήο θψκεο ή ησλ
μσηάξεδσλ ηεο πεξηνρήο. Βέβαηα, κπνξνχζαλ επίζεο λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο
θχιαμεο ησλ κεηαιιείσλ θαη θπξηφηεξα επίβιεςεο εθείλσλ πνπ εξγάδνληαλ ζε απηά,
νη νπνίνη, αλ θξίλνπκε κε φ,ηη παξάιιειν έρνπκε, πξέπεη λα ήηαλ δνχινη.
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ΗΜΔΙΧΗ
Σηο πιεξνθνξίεο γηα ηα νλφκαηα, ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ηα γεσγξαθηθά
δεδνκέλα κε πινχζηα παξαπνκπή ζε πεγέο, επξήκαηα θαη κειέηεο δίλεη ην ιήκκα ηεο
RE, Hammer-Jensen, “Siphnos”. Γεσγξαθηθά νλφκαηα δίλνληαη επίζεο επ’ επθαηξία
ησλ αλαθνξψλ ζε ζέζεηο κε αξραία θαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο εξεπλεηέο, θπξίσο ηνλ
Σζνχληα, ηνλ Γξαγάηζε θαη ηνλ Young, φπσο θαη απφ ηνπο ράξηεο, ηνπ Γξππάξε θαη
ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ, θιίκαθα 1: 50.000. - Γηα ηηο αξραίεο ζέζεηο
βι. Σζνχληαο, «Κπθιαδηθά ΗΗ», Ε.Α. 1899, 73 θ.π. (Αθξσηεξάθη), 76 θ.π. (Βαζχ), 130
θ.π. (Άγηνο Αλδξέαο), 133 (Φξνχδηηνπ Καιακηηζηνχ). Γξαγάηζεο, ΠΑΕ 1915, 97 θ.π.
(Πχξγνη Λανπηζέξε, Κακπαλαξηνχ, Καδέ, Ακκνπδάξσλ κε παξαπνκπή θαη ζηνλ
Ross, Καζηαλά, Αξγπξνχ, Άζπξνο Πχξγνο, Άγηνο Αλδξέαο, Άγηνο Γεκήηξηνο,
Δμακπέισλ, σξνχδη, «Διιήλσλ», Φηιηππάθε, Υεξξνλήζνπ, Φεγγάξαο, Μαχξεο
πειηάο, Μεξζίλεο, Σαμηάξρε, θάθεο, Άγηνο Γεκήηξηνο). ΠΑΕ 1920, 147 θ.π. (Ηεξφ
Νπκθψλ, Πξνθήηεο Ζιίαο), 164 π.(θαηάινγνο ησλ πχξγσλ). ΠΑΕ 1922-23, 44 θ.π.
(πχξγνο Δμακπέισλ, Άγηνο Νηθήηαο, Πξνθήηεο Ζιίαο). ΠΑΕ 1924 π. (Άγηνο Νηθήηαο,
Άζπξνο πχξγνο, σξνχδη, πχξγνη Πιαθηά θαη Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Φάξνπ). J. Brock-G.
Young, “Excavations in Siphnos”, BSA 44 (1939) 1 θ.π. (Κάζηξν), 18 (νηθηζκφο ζηνλ
Φάξν). J.S. Young, “Ancient Towers in the Island of Siphnos”, AJA 60 (1956) 51 θ.π.
(φινη νη πχξγνη). ε απηά ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ: Bent, “On the Gold and Silver
Mines of Siphnos”, JHS 6 (1885) 195 θ.π., Fimmen, Die kretisch-Mykenische Kultur,
1921, 14. (D. Mackenzie), BSA 3 (1896-97) 85 (γηα ζέζε Πξντζηνξηθή {;} ζε ιφθν
πνπ βιέπεη βφξεηα πξνο ηε Υεξξφλεζν). Β. Φηιηππάθε, ΑΑΑ ... (Άγηνο Αλδξέαο).
Πξφζζεζε αθφκα: ΑΑ 1935, 235 θ.π.. 1936, 159. 1937, 171 θ.π. 1938, 578. 1039, 625.
1942, 191. Bent, Aegean Islands, 21 θ.π. Davies, Roman Mines in Europe, 261,
Holleaux, “Sur une Iscription de Siphnos”, BCH 29(1905) 319 θ.π. Καξνχδνο ,
«Αξρατθή θεθαιή ιένληνο ελ ίθλσ», Ε.Α. 1937 ΗΗ, 599 θ.π.. BSA 46 (1922) 521. 60
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Γευγπαθικά ζηοισεία.

Θέζη.

Αλάκεζα ζηηο κηθξέο Κπθιαδεο ε χξνο είλαη κηα απφ ηηο κηθξφηεξεο, θαηέρεη
φκσο θεληξηθφηαηε ζέζε ζπληζηψληαο ην θέληξν ηεο βφξεηαο νκάδαο ηνπο. Βφξεηά
ηεο βξίζθεηαη ε Άλδξνο, βνξεηναλαηνιηθά ε Σήλνο, αλαηνιηθά ε Γήινο θαη ε
Μχθνλνο, λνηηναλαηνιηθά ε Νάμνο θαη ε Πάξνο, λφηηα ζρεδφλ ε Αληίπαξνο,
λνηνδπηηθά ε ίθλνο θαη ε έξηθνο, δπηηθά ε Κχζλνο θαη βνξεηνδπηηθά ε Γπάξνο θαη
ε Κέα. Απφ απηά ηα λεζηά ηα πην θνληηλά ηεο είλαη νη θαηά ηε ιατθή νλνκαζία Γήιεο
(δειαδή ε Γήινο θαη ε Ρήλεηα) θαη ε Σήλνο. Ίζηα απέρεη απφ ηελ Κχζλν θαη ηε
Μχθνλν. Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θαλνχ ζηνλ κφιν Νεζάθη, εκπξφο ζην
ιηκάλη ηεο ζεκεξηλήο πξσηεχνπζάο ηεο Δξκνχπνιεο, ζηα αλαηνιηθά ηνπ λεζηνχ, είλαη
πιάηνο 37ν 26΄ 05΄΄ θαη κήθνο 24ν 57΄13΄΄.

Γευγπαθική πεπιγπαθή.

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη απφ ην ζρήκα ηνπ ην λεζί ρσξίδεηαη ζε δπν ηκήκαηα.
Σν βφξεην ζρεκαηίδεη αλνηρηή κήλε κε ην θπξηφ κέξνο πξνο αλαηνιηθά θαη ην θνίιν
πξνο δπηηθά, αλάκεζα ζην αθξσηήξην Γξάκκαηα ζηα βφξεηα θαη ηελ ρεξζφλεζν
Γιαξφληαο ζηαο λφηηα. Σν λφηην ηκήκα ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δψλεο. Ζ κεγαιχηεξε, ε
κεζαία, αξρίδνληαο απφ ηα λφηηα ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο ζπλερίδεη πξνο ηα λφηηνλνηηνδπηηθά, ζρεκαηίδεη ηνλ ςειφηεξν φγθν ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο, ηνλ Άμαρα θαη
πξνρσξεί ζηε ζάιαζζα ζρεκαηίδνληαο ηελ ρεξζφλεζν Μαξηλφπνπιν, πνπ θαηαιήγεη
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ζην λνηηφηαην αθξσηήξην Βηγινζηάζη ή Βεινζηάζη. Ζ δεχηεξε δψλε βξίζθεηαη
δπηηθφηεξα μεθηλψληαο απφ ην ίδην ζεκείν κε ηελ πξψηε θαη έξρεηαη πξνο
λνηηνδπηηθά ζρεκαηίδνληαο ηε ρεξζφλεζν Υαξαζψλα κε ην αθξσηήξην
Αηζηγθαλφθαζηξν. Ζ Σξίηε έξρεηαη πξνο λνηηναλαηνιηθά θαη θηάλεη κε απηή ηελ
θαηεχζπλζε ζην αλαηνιηθφηαην αθξσηήξην ηνπ λεζηνχ, ηε Φψθηα, θαη πξνο ηα λφηηα
ζηε ρεξζφλεζν Υνληξφ. Ο καθξφο άμνλαο ηνπ λεζηνχ κε θαηεχζπλζε βφξεηνβνξεηναλαηνιηθά - λφηην-λνηηνδπηηθή έρεη κήθνο πεξίπνπ 16 ρηιηφκεηξα. Ο
κεγαιχηεξνο εγθάξζηνο άμνλαο κε θαηεχζπλζε αλαηνιηθή – δπηηθή, αλάκεζα ζηα
αθξσηήξηα Φψθηα θαη Αηζηγθαλφθαζηξν, έρεη κήθνο 10,5 ριηιηφκεηξα. Ζ πεξίκεηξνο
ηνπ λεζηνχ είλαη πεξίπνπ 25 λαπηηθά κίιηα θαη ην εκβαδφλ ηνπ 81 ηεηξαγσληθά
ρηιηφκεηξα.
Σν βφξεην ηκήκα είλαη ςειφηεξν. Σν πην ςειφ βνπλφ ηνπ είλαη ν Πχξγνο πνπ
θηάλεη ζηα 440 κ. Απφ ηελ θνξπθή ηνπ ζπλερίδεηαη κηα ξάρε, πάληα κε πάλσ απφ 300
κ. πςφκεηξν, πξνο βνξεηναλαηνιηθά, βφξεηα θαη βνξεηνδπηηθά θαη ηνλ ελψλεη κε ηελ
επίζεο ςειή θνξπθή ηνπ βνπλνχ χξηγγαο, κε χςνο 432 κ. Απφ ηνλ φγθν απηφλ
εθπέκπνληαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ξάρεο πνπ ρακειφηεξα έρνπλ ζπρλά πην
κηθξέο θνξπθέο θαη θηάλνληαο ζηε ζάιαζζα ζρεκαηίδνπλ κηθξέο ρεξζνλήζνπο. Καη
αλάκεζά ηνπ φξκνπο ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρνχλ κηθξέο θνηιάδεο. Πην απφηνκε είλαη
ε θιίζε, πην κηθξέο νη ξάρεο θαη πην αζήκαληνη νη φξκνη πξνο ηα αλαηνιηθά. Πξνο ηα
λφηηα ν Πχξγνο ζπλέρεηαη πξνο ηα λφηην-λνηηναλαηνιηθά κε δηάζειν χςνπο πάλσ απφ
200 κ. κε ην θεληξηθφ βνπλφ ηνπ Ρσκαλνχ. Απηφ ζρεκαηίδεη αγθαιηά πνπ πεξηβάιιεη
απφ βφξεηα, δπηηθά θαη λφηηα ηελ ςειή ιεθάλε ηνπ Δπηζθνπεηνχ. Ζ ζεκαληηθφηεξε
θνξπθή ηνπ βξίζθεηαη ζηα δπηηθά θαη έρεη χςνο 312 κ. Απφ απηήλ έξρνληαη πξνο ηα
λφηην-λνηηνδπηηθά δπν ξάρεο. Ζ βνξεηφηεξε ιέγεηαη Γαλαθφο θαη ζπλέρεηαη κε ηελ
ρεξζφλεζν Γιαξφληαο, θαη ε άιιε ιέγεηαη Βνξηάο.
Απφ ηελ αλαηνιηθή άθξε ηεο ιεθάλεο ηνπ Δπηζθνπεηνχ έξρεηαη ε ξάρε πξνο
ηα λφηηα, πιαηαίλνληαο φζν πάεη, ζηηο πεξηνρέο Σάιαληα ή Λάιαληα θαη Μεζαξηά,
ρσξίο πνηέ λα μεπεξλάεη ηα 200 κ. ζε πςφκεηξν. Ννηηφηεξα φκσο ε ξάρε ζηξέθεη
πξνο λνηηνδπηηθά θαη αξρίδεη λα πςψλεηαη ζρεκαηίδνληαο ηέινο ηελ θνξπθή Άμαραο,
ηελ ςειφηεξε ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνχ (319 κ.). ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ην
έδαθνο απφ εδψ ρακειψλεη βαζκηαία, θηάλεη ζε πςφκεηξν θάησ απφ 100 κ. ζηελ
πεξηνρή Πνζείδηα, πςψλεηαη πάιη θαη ζρεκαηίδεη ηηο κηθξέο θνξπθέο Σνχξινο θαη
Μαξηλφπνπιν θαη ηέινο δηακνξθψλεη ηελ νκψλπκε ρεξζφλεζν σο ην αθξσηήξην
Βηγινζηάζη. Γπηηθά απφ ηε ξάρε ε πεξηνρή ηεο Μεζαξηάο θιείλεηαη ζηα βφξεηα απφ
ην βνπλφ ηνπ Ρσκαλνχ θαη ζηα λφηηα απφ ηελ θνξπθή Πεξδίθη (271 κ.), βνξεηνδπηηθή
πξνέθηαζε ηνπ Άμαρα, ζηα βνξεηνδπηηθά απφ ηε ξάρε Βνξηάο θαη ζηα δπηηθά απφ ηα
κηθξά πςψκαηα Γαιεζζά βνξεηφηεξα θαη Άζπξνο Γθξεκφο λνηηφηεξα. Γπηηθά απφ
ηνλ Άζπξν Γθξεκφ πςψληαη ν φγθνο Υαξαζψλαο πνπ θηάλεη ζε χςνο 263 κ. θαη νη
πιαγηέο ηνπ πέθηνπλ κε ηζρπξέο θιηζεηο ζηα βνξεηνδπηηθά θαη δπηηθά πξνο ηε
ζάιαζζα θαη κε καιαθφηεξεο ζηα λφηηα, ζηνλ φξκν ηνπ Φνίληθα. Ο φξκνο αληηζηνηρεί
ζε πιαηηά ιεθάλε πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Υαξαζψλα, ηνλ Άζπξν Γθξεκφ, ην Πεξδίθη,
ηνλ Άμαρα, ηα Πνζείδηα θαη ηνλ Σνχξιν θαη δηαηξείηαη ζε βφξεην ηκήκα, ηνλ θπξίσο
Φνίληθα, θαη λφηην, ηα Πνζείδηα. Βνξεηφηεξα ζρεκαηίδεηαη ε κηθξή ιεθάλε ηνπ
Γαιεζζά θαη αθφκε πηφ βφξεηα ε ιεθάλε Κίλη πνπ έρεη ζηα λφηηα ην βνπλφ ηνπ
Ρσκαλνχ, ζηα αλαηνιηθά ην δηάζειν αλάκεζα Ρσκαλνχ θαη Πχξγν θαη ζηα βφξεηα
ηελ πξνβνιή ηνπ Πχξγνπ ηάληραο κε δηαθξηηή θνξπθή 316 κ. θαη ζηε ζπλέρεηά ηεο
ην κηθξφ χςσκα Υξπζφλεζα. Μηθξή αλνηρηή ιεθάλε ζρεκαηίδεηαη θαη πξνο ηα λφηηα,
αλάκεζα ζηνλ Σνχξιν θαη ηηο λνηηναλαηνιηθέο πξνβνιέο ηνπ Άμαρα πξνο ηε ζέζε
Μέγαο Γηαιφο.
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Ζ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνχ είλαη έδαθνο κε νκαιέο
θιίζεηο θαη δηαζρίδεηαη απφ ινθνζεηξά πνπ θηλάεη λνηηναλαηνιηθά απφ ηα Σάιαληα
θαη θαηαιήγεη, πάληα πξνο λνηηναλαηνιηθά, ζηα πςψκαηα πάλσ απφ ην αθξσηήξην
Φψθηα. Ζ πξνο ηελ παξάιηα πιεπξά ηεο πεξηνρήο, πξνο ηα βνξεηνδπηηθά, ζπλέρεηαη
ζηελ πξάμε κε ηε κεγάιε ιεθάλε γχξσ απφ ηνλ φξκν ηεο Δξκνχπνιεο πνπ έρεη ζηα
δπηηθά ην βνπλφ ηνπ Ρσκαλνχ θαη ζηα βνξεηνδπηηθά ηνλ Πχξγν. Ζ πεξηνρή
λνηηνδπηηθά απφ ηε ινθνζεηξά δηαθξίλεηαη ζε κηθξή εζσηεξηθή ιεθάλε βνξεηφηεξα
θαη ηελ πιαηηά ιεθάλε αλάκεζα ζηε ινθνζεηξά θαη ηνλ Άμαρα λφηηα. Σν πιαηχ
κέησπφ ηεο ζηε ζάιαζζα δηαθφπηεηαη απφ ην αθξσηήξην Υνληξφ πνπ ζρεκαηίδεη
αλαηνιηθά ηνπ ηνλ αλνηρηφ φξκν Άκπεια θαη δπηηθά ηνπ ηνλ αληίζεηα θιεηζηφ φξκν
ηεο Βάξεο. Σα πεξηζζφηεξα φκσο απφ ηα ζπίηηα ηνπ αξαηνχ νηθηζκνχ Βάξε
βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζηνλ Άκπεια.

Ακηογπαθία.

Σελ επλντθή ζέζε ηεο ζηηο Κπθιάδεο ε χξνο κπφξεζε λα ηελ εθκεηαιιεπηεί
ζηα λεφηεξα ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, επεηδή δηέζεηε θαη θαιά ιηκάληα. Σν πην ζεκαληηθφ
είλαη ην ιηκάλη ηεο Δξκνχπνιεο, ηεο αξραίαο πφιεο χξνπ, ιίγν πην λφηηα απφ ην
κέζν ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ λεζηνχ. ηελ ίδηα πιεπξά φκσο πξνο ηα βφξεηα νη
αθηέο ζρεκαηίδνπλ πνιχ ιίγνπο θαη αζήκαληνπο φξκνπο θαη παξαιία αθαηάιιειε γηα
πξνζφξκεζε. Νφηηα απφ ην ιηκαλη ε αθηή πξνρσξεί πξνο λνηηναλαηνιηθά σο ην
αθξσηήξην Φψθηα ζρεκαηίδνληαο κφλν δπν αλνηρηνχο φξκνπο, θξαγκέλνπο κε
ζθφπεινπο θαη χθαινπο. Παξφιν πνπ εδψ νη θιίζεηο ηνπ εδάθνπο πξνο ηε ζάιαζζα
είλαη καιαθέο, κφλν ηκήκα ηνπ λνηηφηεξνπ απφ ηνπο φξκνπο, πνπ ιέγεηαη Φπξφ
Λαγθφλη, είλαη πξφζθνξν γηα κηθξά πιενχκελα, εθφζνλ ν θπβεξλήηεο ηνπο γλσξίδεη
ηνπ πθάινπο. ηελ αθηή πνπ έξρεηαη πξνο δπηηθά-λνηηνδπηηθά απφ ηε Φψθηα σο ην
Βηγινζηάζη, ππάξρεη κφλν έλαο θαιφο φξκνο, δπηηθά απφ ην αθξσηήξην Υνληξφ. Ο
κηθξφο αιιά θαιά πξνζηαηεπκέλνο φξκνο ηεο Βάξεο πνπ εηζρσξεί αξθεηά βαζηά ζηελ
μεξά. Βφξεηα απφ ην Βηγινζηάζη ε αθηή θαη ν αλνηρηφο φξκνο πνπ θιείλεηαη απφ
δπηηθά απφ ηα μεξνλήζηα ηξνγγπιφ θαη ρνηλνλήζη, δελ πξνζθέξεηαη γηα
πξνζφξκεζε, αιιά ην κηθξφ αθξσηήξην πνπ ηνλ νξίδεη απφ ηα βφξεηα, φξίδεη επίζεο
απφ ηα λφηηα ηνλ κεγάιν θαη θαηάιιειν γηα ιηκάλη φξκν ηνπ Φνίληθα κε νκαιή
παξαιία θαη ζρεηηθά ζηελφ ζηφκην πξνο ηα δπηηθά. Δκπξφο ηνπ βξίζθνληαη θαη ηνλ
πξνζηαηεχνπλ επίζεο ηα μεξνλήζηα Φαζνλήζη θαη Αιαηνλήζη. Απφ ην κηθξφ
αθξσηήξην πνπ θιείλαη ην βφξεην κέξνο ηνπ δπηηθνχ ζηνκίνπ ηνπ Φνίληθα ε αθηή,
απξφζθνξε γηα πινία, έξρεηαη πξνο δπηηθά σο ην Αηζηγθαλφθαζηξν θαη απφ εθεί πξνο
βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά ζε γεληθή θαηεχζπλζε σο ην Κίλη. Ζ γξακκή ηεο ηαξάζζεηαη
απφ ηηο κεγάιεο πξνβνιέο πξνο ηε ζάιαζζα ησλ ρεξζνλήζσλ Υαξαζψλαο θαη
Γιαξφληαο θαη βνξεηφηεξα ηελ κηθξφηεξε ηνπ Βψιαθα. Αλάκεζά ηνπο ζρεκαηίδνληαη
νη φξκνη Γαιεζζά, κε κηθξή νκαιή παξαιία ζηνλ κπρφ ηνπ, θαη Λάθθνη, δίρσο νχηε
απηφ ην πιενλέθηεκα. Ο φξκνο Κίλη, κε νκψλπκν ζπλνηθηζκφ, θιείλεηαη απφ ηνλ
Βψιαθα θαη ην κηθξφ αθξσηήξην Υξπζφλεζα. Έρεη παξαιία θαηάιιειε γηα πινία θαη
είλαη αξθεηά πξνζηαηεπκέλνο. Δπλνείηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη είλαη ν θνληηλφηεξνο
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ζην ιηκάλη ηεο Δξκνχπνιεο φξκνο ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ λεζηνχ. Απφ εδψ ε αθηή
έξρεηαη πξνο ηα βφξεηα δηαθνπηφκελε πάιη απφ ρεξζνλήζνπο θαη αληίζηνηρνπο
φξκνπο, κηθξνχο φκσο θαη αλνηρηνχο. εκαληηθφηεξνη είλαη ν φξκνο ηνπ Αεηνχ θαη ην
Μαξκάξη. Σέινο ην λεζί ζρεκαηίδεη πξνβνιή πξνο δπηηθά-βνξεηνδπηηθά θαη ζε απηήλ
βξίζθεηαη ην αθξσηήξην Γξάκκαηα κε ηνλ αληίζηνηρν βαζχ φξκν θαη, πξνο ηα βφξεηα,
ην βνξεηφηαην αθησηήξην ηξίκεζν ή Πεηξίηεο.

Έδαθορ – Καλλιέπγειερ.

Σν έδαθνο ηνπ λεζηνχ είλαη θπξίσο καξκαξπγίαο ζρηζηφιηζνο, θαζψο θαη
κάξκαξν ιεπθφ θαη θαηφ. Έρεη ιίγεο πεγέο θαη ζηα λεφηεξα ρξφληα ήηαλ παξνηκηψδεο
ε θηψρεηα ηνπ εδάθνπο ηνπ. Τζηεξφηεξα επηκειεκέλε θαιιηέξγεηα θαηφξζσζε λα
πεηχρεη αξθεηά κεγάιε παξαγσγή ιαραληθψλ θαη άιισλ πξντφλησλ. ζνη
ππνζηεξίδνπλ φηη ε χξνο πξέπεη λα ηαπηηζζεί κε ηελ κπζηθή πξίε ηεο Οδχζζεηαο
απνδχζεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα λα απνδείμνπλ, φηη ζηελ αξραηφηεηα ην λεζί ήηαλ
πινχζην ζε ακπέιηα θαη άιιεο θαιιηέξγεηεο. Πάλησο ν πνιχ κηθξφο ζρεηηθά θφξνο
πνπ πιήξσλε ζηα Κιαζηθά ρξφληα σο κέινο ηεα Αζελατθήο πκκαρίαο, δείρλεη πσο
θαη ηφηε ήηαλ λεζί θησρφ, φπσο θαη ζηα λεφηεξα ρξφληα.

Όνομα.

Σν φλνκα ηνπ λεζηνχ θαη ηεο πφιεο ζηελ αξραηφηεηα είλαη χξνο θαη ην
εζληθά χξηνο. Μφλν ζηά χζηεξα αξραία ρξφληα εκθαλίδεηαη ν λεφηεξν ηχπνο χξα,
πνπ είλαη αθφκα ε ιατθή νλνκαζία θαη ηνπ λεζηνχ θαη ηεο πφιεο, κνινλφηη ε θάησ
πφιε πήξε απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζήο ηεο ζηα ρξφληα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ην
φλνκα Δξκνχπνιηο. Παξαιιαγή ίζσο είλαη θαη ην νκεξηθφ πξίε, αλ ηαπηίδεηαη ην
λεζί κε εθείλν ην κπζηθφ θαη αλ δελ πξφθεηηαη γηα επηζεηηθφ ηχπν απφ ην ζςπίη νήζορ.
Παιηφηεξα πνπ ε κε βεβαηνχκελε αξραηνινγηθά θπξηαξρία ησλ Φνηλίθσλ ζεσξνχληαλ
βέβαηε γηα θάπνηα πεξίνδν, εηπκνινγνχζαλ πνιινί ην φλνκα απφ ηελ θνηληθηθή
γιψζζα, εληζρπφκελνη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ηελ χπαξμε εδψ ζηελ
αξραηφηεηα ιαηξείαο ησλ Καβείξσλ, ε νπνία πηζηεπφηαλ επίζεο θνηληθηθή. Φαίλεηαη
φκσο πηζαλφηεξν, φηη ην φλνκα, φπσο θαη εθείλα ησλ γχξσ λεζηψλ, έρεη ξίδα
πξνειιεληθή θαη δφζεθε απφ ηνπο πξψηνπο θαηνίθνπο ηνπ, θνξείο ηνπ Κπθιαδηθνχ
πνιηηηζκνχ, πνπ αλήθνπλ ζην ιεγφκελν Μεζνγεηαθφ ππφζηξσκα. Άιια ηνπσλχκηα,
ζχγρξνλα αιιά κε αξραία θαηαγσγή, ζα αλαθέξνπκε πην θάησ.
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Ιζηοπία και Οικιζηική.

Πποφζηοπική Δποσή.

ηαλ άξρηζα ηελ απφπεηξα λα αζρνιεζψ κε ηηο αξραηνινγηθέο
πιεξνθνξίεο ηηο ζρεηηθέο κε ην λεζί, είρα ηελ εληχπσζε πσο ζα έρσ λα γξάςσ
αξθεηά πξάγκαηα. Οη αλαζθαθέο ησλ πνιπάξηζκσλ θαη πινχζησλ Πξσηνθπθιαδηθψλ
ηάθσλ πνπ απφ ηα επξήκαηά ηνπο πήξε ην φλνκά ηεο κηα φινθιεξε πεξίνδνο ηεο
Πξσηνθπθιαδηθήο, θαη ν πεξίθεκνο νρπξσκέλνο νηθηζκφο ηεο Υαιαλδξηαλήο
έξρνληαη ακέζσο ζηνλ λνπ. Με έθπιεμε δηαπίζησζα ζε ιίγν, φηη γηα λα βξνχκε
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππφινηπεο ζέζεηο ηνπ λεζηνχ ρξεηάδεηαη λα ςάμνπκε ζε
κειεηεηέο ηνπ 19νπ αησλα, φηαλ ε αξραηνινγηθή έξεπλα δελ ήηαλ θαζφινπ
πξνρσξεκέλε αθφκα, θπξίσο ζρεηηθά κε ηελ θεξακηθή θαη ζπλαθφινπζα κε ηα
ζέκαηα ρξνλνιφγεζεο, θαη ζε ηνπηθνχο ινγίνπο ηνπ ίδηνπ αηψλα πνπ νη γλψζεηο ηνπο
ήηαλ αθφκα πην πεξηνξηζκέλεο.

Υαλανδπιανή.

Ζ Πξντζηνξηθή αθξφπνιε πνπ ζπλήζσο νλνκάδεηαη Υαιαλδξηαλή δελ
βξίζθεηαη ζην χςσκα κε ηνλ λαφ ηεο Παλαγίαο ηεο Υαιαλδξηαλήο, αιιά ζην επφκελν
πξνο ηα βνπξεηνδπηηθά χςσκα, πνπ ζεκεηψλεηαη θαη ζην ράξηε κε ην πξαγκαηηθφ ηνπ
φλνκα Καζηπί, αλαηνιηθά-βνξεηναλαηνιηθά απφ ηα πςψκαηα ηνπ αλ Μηράιε.
Πξφθεηηαη γηα καξκάξηλν θαηά πιάθεο φγθν πνπ αλεβαίλεη νκαιά απφ ηε ζάιαζζα σο
ηελ θνξπθή πνπ θπξίσο νλνκάδεηαη έηζη, αλάκεζα ζηνπο δπν κηθξνχο φξκνπο Σξνρφο
θαη Κιεηζνχξα. Σν έδαθνο αλεβαίλεη απφ ηελ παξαιία πξνο βνξεηνδπηηθά θαη θηάλεη
ζηελ θνξπθή πνπ έρεη χςνο 164,70 κ. ζε απφζηαζε 310 κ. ζε επζεία γξακκή. Πην
απφηνκα πέθηεη ην έδαθνο πξνο ηα δπηηθά, αθφκα πην απφηνκα πξνο ηα
λνηηναλαηνιηθά θαη ζε γθξεκνχο ζηα λφηηα. Ζ θνξπθή νξίδεηαη απφ γθξεκνχο ζηηο
ηξεηο πιεπξέο, εθηφο απφ ηε βφξεηα. Νεξφ ππάξρεη κφλν ζηηο δπν ξεκαηηέο ζηα δπηηθά
θαη ηα λνηηναλαηνιηθά θαη φρη ζηνλ ίδην ηνλ ιφθν. Σελ θνξπθή θαηέρεη ε
Πξντζηνξηθή νρχξσζε θαη ηα ιείςαλα ηνπ νηθηζκνχ ζην βνξεηφηεξν κέξνο ηεο, αιιά
θαίλεηαη φηη κεγάιν κέξνο ηνπ νηθηζκνχ, ζην λφηην κέξνο, θαηαζηξάθεθε απφ
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εθείλνπο πνπ νηθνδφκεζαλ επί ηφπνπ έλαλ εκηθπθιηθφ ηζρπξφ ηνίρν. Ζ ρξνλνινγία
ηνπ ηνίρνπ απηνχ δελ κπνξεί λα νξηζζεί κε αθξίβεηα, αιιά θαίλεηαη αξραίνο θαη
κάιινλ ην δηθφ ηνπ εξείπην θαη φρη ηεο αθξφπνιεο θαίλεηαη λα νδήγεζε ζην λα πάξεη
ην χςσκα ηελ νλνκαζία Καζηξί. Δθηφο απφ ηνλ ηνίρν απηφλ πνπ θαίλεηαη λα είλαη
είδνο πχξγνπ-παξαηεξεηεξίνπ, ζηε ζέζε βξέζεθαλ θαη άιια ίρλε Ηζηνξηθψλ ρξφκσλ,
πνπ δελ δειψλνπλ φκσο κφληκε θαηνίθεζε. Αλαθέξνληαη Γεσκεηξηθά φζηξαθα
θαζψο θαη Πξσηνθνξπλζηαθά θαη ζξαχζκα Ρσκατθνχ ιπρλαξηνχ, αιιά θαη κηα
ράιθηλε εηεξφζηνκε ιεπίδα θαη κηα Αξρατθή επηγξαθή πνπ βεβαίσλε ηδηνθηεζία ηνπ
ρψξνπ.
Πξψηνο εξεχλεζε ηνλ νηθηζκφ ν Σζνχληαο θαη πξφζθαηα ε Bossert.
εκεηψλνπλ θαη νη δχν φηη είλαη ρηηζκέλνο κε πιάθεο καξκάξνπ πνπ καδεχηεθαλ επί
ηφπνπ θαη ζήκεξα ζηέθεηαη κε ηα ζεκέιηα πάλσ ζηνλ απνπιπκέλν βξάρν. Ο Σζνχληαο
φκσο δηεπθξίληζε φηη κεξηθνί ηνίρνη ζπηηηψλ είραλ ρηηζηεί πάλσ ζε επίρσζε απφ ρψκα
θαη ραιίθηα πνπ ζθφπηκα είρε δηακνξθσζεί γηα θάπνηα επηπεδνπνίεζε ηνπ ρψξνπ.
πλίζηαηαη ε εγθαηάζηαζε ζε έλα κφλν νηθνδνκηθφ επίπεδν θαη κφλν ζε ιίγα ζεκεία
εληνπίζζεθαλ κηθξνεπηζθεπέο. Απηφ θαίλεηαη λα δείρλεη φηη ν βίνο ηνπ νηθηζκνχ δελ
ππήξμε καθξφο. Φαίλεηαη φηη θαηαζηξάθεθε απφ ππξθατά, φπσο δείρλνπλ κεξηθά
ίρλε, θαη δελ μαλαθαηνηθήζεθε θαηφπηλ.
Ζ νρχξσζε απνηειείηαη απφ έλα θχξην ηείρνο κε πξνκαρψλεο πνπ πξνέρνπλ
θαη έλα πξνηείρηζκα. Μεηά ηελ αλαζθαθή ηνπ Σζνχληα πηζηεπφηαλ πσο ε νρχξσζε
θάιππηε κφλν ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ νηθηζκνχ, αθνχ κάιίζηα θαηλφηαλ φηη ε
δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο εμαζθάιηδε αξθεηή νρπξφηεηα ζηηο άιιεο ηξεηο. κσο ε
πξφζθαηε έξεπλα απνθάιπςε ίρλε ηνπ θπξίσο ηείρνπο θαη ελφο πξνκαρψλα θαη ζηε
δπηηθή πιεπξά. Έηζη θαίλεηαη πην πηζαλφ φηη ε νρχξσζε ζπλερηδφηαλ, ηνπιάρηζηνλ κε
ην θχξην ηείρνο, θαη ζηελ αλαηνιηθή θαη ζηελ δπηηθή πιεπξά. Βεβαίσζε ηεο
πηζαλφηεηαο απηήο δελ κπνξεί λα ππάξμεη, επεηδή εθεί ιείπνπλ φιεο νη πέηξεο θαη
ιαμεχζεηο ζηνλ βξάρν δελ ππήξραλ. Σν πξνηείρηζκα βεβαηψζεθε κφλν ζην βφξεην
κέξνο. ψδνληαη αθφκα ηκήκαηά ηνπ ζε χςνο 0,25 κ. θαηά κέζνλ φξν θαη σο 0,58 κ.
Έρεη πάρνο 0,90 – 1,15 κ. Απφ ηελ παιαηά αλαζθαθή είρε δηαπηζησζεί φηη ζην
αλαηνιηθφ ηνπ άθξν ζρεκάηηδε γσλία θαη εξρφηαλ πξνο λφηηα πξνο ην θχξην ηείρνο.
ην κέζν πεξίπνπ ηνπ ζσδφκελνπ κήθνπο ηνπ θαη εκπξφο θαη αλαηνιηθά απφ ηνλ
πξνκαρψλα Γ ηνπ θχξηνπ ηείρνπο ζρεκάηηδε πχιε κε άμνλα αλαηνιηθφ – δπηηθφ.
Γειαδή ην δπηηθφηεξν ηκήκα ηνπ πξνηεηρίζκαηνο βξηζθφηαλ ιίγν πην βφξεηα απφ ην
αλαηνιηθφηεξν θαη κεηαμχ ηνπο αθελφηαλ πέξαζκα, φπνπ γηα λα κπεί θαλείο έπξεπε
λα εθζέζεη ζηνπο ππεξαζπηζηέο ην αξηζηεξφ ηνπ πιεπξφ. Να ζπκπεξάλεη θαλείο φηη
ζηελ πνιεκηθή ηέρλε ηεο επνρήο δελ είρε αθφκε εδηζαρζεί ε αζπίδα;
Σν θπξίσο ηείρνο ζψδεηαη ζηα 71,50 κ.ηνπ κήθνπο ηνπ αξθεηά θαιά ζε χςνο 1
θαη κέρξη 1,30 κ. Δίλαη ρηηζκέλν απφ κεγάια θνκκάηηα καξκάξνπ ρσξίο ζπλδεηηθή
χιε. Σν πάρνο ηνπ θηάλεη ηα 1,30 σο 1,80 κ., αιιά δελ θαίλεηαη λα ζρεδηάζηεθε ηφζν
απφ ηελ αξρή. ηα ρακειφηεξα κέξε ηνπ θαίλεηαη φηη απνηειείηαη απφ έλαλ
εμσηεξηθφ ηνίρν πνπ θηάλεη ζε πάρνο ην 1,20 κ. θαη απφ κέζα ελίζρπζε πνπ θηάλεη ζε
πάρνο ην 0,90 κ. ηα ςειφηεξα ζεκεία δελ είλαη πιένλ εχθνιν λα δηαθξηζνχλ νη δπν
φςεηο, φκσο δηαπηζηψζεθε φηη νη εγθάξζηνη ηνίρνη ησλ δσκαηίσλ (απφ απηά πνπ
εθάπηνληαη ζην ηείρνο) 2, 8 θαη 11 θηάλνπλ σο ηελ εζσηεξηθή φςε ηνπ εμσηεξηθνχ
ηνίρνπ. κνηα ν βφξεηνο ηνίρνο ηνπ δσκαηίνπ 10 αληηθαζηζηά ηελ ελίρπζε θαη απηή
απνπζηάδεη αλάκεζα ζηνλ βφξεην ηνίρν ηνπ δσκαηίνπ 12 θαη ηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν ηεο
νρχξσζεο θαη ην αλάκεζα θελφ είρε γεκηζηεί κε ιαηχπε. ια απηά νδεγνχλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ην πάρνο ηνπ ηείρνπο εληζρχζεθε εζσηεξηθά ζε επνρή πνπ κεξηθά
απφ ηα ζπίηα ζην εζσηεξηθφ ππήξραλ ήδε. Ζ θχξηα πχιε βξηζθφηαλ ζην ηείρνο πίζσ
απφ ηνλ πξνκαρψλα Β θαη ήηαλ πξνζηηή απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γηα λα κπεί θαλείο ζε
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απηήλ έπξεπε λα πεξάζεη απφ ζχξα πνπ αλνηγφηαλ ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ πχξγνπ θαη
θιεηλφηαλ απφ κέζα κε κνλφθπιιε πφξηα. Μηα άιιε είζνδνο, πνπ πξέπεη κάιινλ λα
ζεσξεζεί ππιίδα, βξηζθφηαλ ζην κεηαπχξγην αλάκεζα ζηνπο πξνκαρψλεο Γ θαη Γ,
δειαδή δπηηθφηεξα. Ήηαλ απιφ άλνηγκα πνπ νδεγνχζε πξνο ηα κέζα ζην δσκάηην 9
θαη θαίλεηαη επίζεο φηη θιεηλφηαλ κε πφξηα απφ ηα κέζα. Μηα ηξίηε είζνδνο θαίλεηαη
φηη ππήξρε ζηε δπηηθή πιεπξά, δπηηθά απφ ηνλ κφλν βεβαησκέλν πξνκαρψλα ηεο Ε,
αιιά ζψδνληαη πάξα πνιχ ιίγα ιείςαλά ηεο.
Απφ ην θπξίσο ηείρνο πξνέρνπλ πξνο ηα βφξεηα πέληε πξνκαρψλεο θαη θαηά
πάζαλ πηζαλφηεηα ζα ππήξραλ αθφκε δχν, απφ έλαο ζε θάζε άθξν ηεο πιεπξάο. Οη
πξνκαρψλεο κάιηζηα απηνί ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί πσο ζα ήηαλ κεγαιχηεξνη, αθνχ ν
θαζέλαο πξνζηάηεπε δχν πιεπξέο. Σα ιείςαλα ελφο αθφκα, φπσο ζεκεηψζακε,
απνθαιχθζεθαλ απφ ηηο πξφζθαηεο αλαζθαθέο θαη ζηε δπηηθή πιεπξά. Οη
πξνκαρψλεο ηεο βφξεηαο πιεπξάο είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε απνζηάζεηο 4,50 σο 8 κ.
κεηαμχ ηνπο θαη απέρνπλ απφ ην πξνηείρηζκα 0,80 σο 2,30 κ. Ζ ακπληηθή ηνπο
ζεκαζία είλαη θαίλεηαη κεγάιε. Απφ απηνχο κπνξνχζαλ λα ρηππεζνχλ επηδξνκείο θαη
εκπξφο απφ ην πξνηείρηζκα θαη, άλ ην πεξλνχζαλ, βάιινληαλ απφ δπν πιεπξέο.
Μεγάια βφηζαια βξέζεθαλ κέζα ζηα δσκάηηα ησλ πξνκαρψλσλ θαη αλάκεζα ζε
απηνχο θαη ην πξνηείρηζκα, αζθαιψο επεηδή κε απηά γηλφηαλ θπξίσο ε άκπλα. Γελ
γλσξίδνπκε αλ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη ζθεληφλεο γηα λα ρηππνχλ ηνπο αληηπάινπο απφ
πην καθξηά. Άιινπ είδνπο φπια δελ βξέζεθαλ. Οη πξνκαρψλεο ηεο βφξεηαο πιεπξάο
απιά εθάπηνληαη ζην ηείρνο, εθείλνο φκσο ηεο δπηηθήο δέλεη καδί ηνπ. ινη έρνπλ
θάηνςε αςηδσηή. Δίλαη ρηηζκέλνη κε αθαλφληζηεο καξκαξφπεηξεο, αιιά νη ηζρπξνί
βφξεηνη ηνίρνη ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ηνίρνπο ησλ ζπηηηψλ, έρνπλ ρηηζηεί ελ κέξεη
θαη κε ιάζπε, γηαηί θαίλεηαη φηη, θαζψο ην έδαθνο ρακειψλεη πξνο ηα βφξεηα,
ρξεζίκεπαλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν σο αληηζηεξίγκαηα. ην εζσηεξηθφ θάζε πξνκαρψλα
ππάξρεη δσκάηην. Απηφ ζηνλ Δ παξαθνινπζεί ηελ εμσηεξηθή αςηδσηή θάηνςε, αιιά
ζηνπο άιινπο είλαη ηεηξάγσλν, αλ θαη νη γσλίεο είλαη θάπσο ζηξνγγπιεκέλεο. Ο
βνξεηλφο, θακπχινο εμσηεξηθά ηνίρνο ηνπ είλαη πνιχ ηζρπξφηεξνο, κε πάρνο ζηε κέζε
ηνπ απφ 1,40 σο 2,50 κ. ελψ νη πιατλνί, αλαηνιηθνί θαη δπηηθνί είλαη κφιο απφ 0,80
σο 1,30 κ. παρείο. Δθηφο απφ ηνλ Β θαη ν Γ είρε έλα πέξαζκα πνπ απφ ην δσκάηην
νδεγνχζε ζην εζσηεξηθφ ηεο νρχξσζεο θαη θιεηλφηαλ απφ ην εζσηεξηθφ κέξνο, απφ
ηελ πφιε, κε πφξηα. Οη ππφινηπνη ίζσο επηθνηλσλνχζαλ κε ην εζσηεξηθφ κε
αλνίγκαηα πην ςειά πνπ δελ βξέζεθαλ ή ν εζσηεξηθφο ρψξνο ηνπο ήηαλ επηζθέςηκνο
απφ επάλσ.
Σα ζπίηηα ηνπ νηθηζκνχ ζε φζν κέξνο έρεη επεθηαζεί ε αλαζθαθή ζψδνληαη
ηνπιάρηζηνλ ζηα ζεκέιηα. Μφλν ζην αλαηνιηθφ κέξνο θαίλεηαη φηη έλα ή δχν ζπίηηα
έρνπλ δηαιπζεί ηειείσο. Σα ζπίηηα έρνπλ ρηηζηεί ππθλά θαη ρσξίο θαλνληθφηεηα
κεηαμχ ηνπο. ηελά δξνκάθηα θαη κηθξέο πιαηείεο ηα ρσξίδνπλ θαη νη θχξηνη άμνλέο
ηνπο είλαη ζπλήζσο παξάιιεινη θαη ζπαληφηεξα θάζεηνη ζηε γξακκή ηεο νρχξσζεο.
Κνληά ζην ηείρνο θαη ζηα δπηηθά βξίζθνληαη ηα κεγαιχηεξα θαη κε πην επηκειή
θαηαζθεπή θηήξηα, ελψ ζηα λφηηα βξίζθνληαη ηα κηθξφηεξα ζπίηηα πνπ κνηάδνπλ κε
θαιχβεο, αλ θαη ζαθψο δηαθξίλνληαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο θπθιηθέο ή πνιπγσληθέο
ζηελ θάηνςε θαιχβεο πνπ ζηέθνπλ θάπσο απνκνλσκέλεο θαη ρξεζίκεπαλ, φπσο
θαίλεηαη, γηα απνζήθεο. Ζ ηζρπξή ζε κεξηθά ζεκεία θιίζε ηνπ εδάθνπο
αληηκεησπίζηεθε κε ζθαινπάηηα αλάκεζα ζηα ζπίηηα θαη αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο. Οη
θαηφςεηο ησλ ζπηηηψλ είλαη πνιχ αλφκνηεο κεηαμχ ηνπο θαη απηφ ζα πξέπεη λα
νθείιεηαη ζηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζην έδαθνο. Έρνπλ έλα ή δχν δσκάηηα κε
θάηνςε γεληθά νξζνγψληα ή ηξαπεδνεηδή θαη γεληθά απνζηξνγγπισκέλεο γσλίεο,
φηαλ δελ είλαη νιφηεια σνεηδή ζηελ θάηνςε. Σα ζπίηηα κε δπν δσκάηηα ζπάληα ηα
έρνπλ ζηνλ ίδην άμνλα θαη ζπρλφηεξα ζρεκαηίδνπλ γσλία. Σξία απφ απηά έρνπλ απφ
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έλα δσκάηην αςηδσηφ. Καηά θαλφλα ην έλα ζπίηη ρηηδφηαλ αθνπκπψληαο ζην άιιν, κε
κεζνηνηρία. Οη ηνίρνη ηνπο παηνχλ απεπζείαο ζηνλ απνπιπκέλν βξάρν, ζχκθσλα κε
φζα βεβαηψλεη ε Bossert, θαη ε ηερληθή ηεο θαηαζθεπήο ηνπο είλαη αθξηβψο
αληίζηνηρε κε ηελ ηερληθή θαηαζθεπήο ησλ νρπξψζεσλ, εθηφο πνπ γηα ηα ζπίηηα
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνιχ κηθξφηεξεο θαη ιεπηφηεξεο πιάθεο καξκάξνπ. Μφλε
εμαίξεζε είλαη ν βφξεηνο ηνίρνο ηνπ δσκαηίνπ 12 πνπ δηακνξθψλεηαη εζσηεξηθά απφ
φξζηεο κεγάιεο πνιπγσληθέο πιάθεο ζηεξηγκέλεο ζε άιιεο πνπ βξίζθνληαη απφ πίζσ
θαη κηθξέο πέηξεο αλάκεζα. Οη είζνδνη βξίζθνληαη ζηελ αλαηνιηθή ή ζηε δπηηθή
πιεπξά, ζπάληα ζηε λφηηα θαη κφλν κηα θνξά ζηε βφξεηα. Γηαθξίλνληαη απφ κεγάια
θαηψθιηα πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κε ην εζσηεξηθφ ησλ ζπηηηψλ ην νπνίν ζε
κεξηθέο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ θαιπκκέλν κε φκνηεο πιάθεο. Δζηίεο
βξέζεθαλ ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο, ζηε κηα λα αθνπκπά ζηνλ ηνίρν θνληά ζηε ζχξα.
ρεκαηίδνληαη απφ πιάθα δαπέδνπ θαη δπν κηθξφηεξεο φξζηεο επάλσ ηεο. Βξέζεθαλ
θνληά θαη θάξβνπλα θαη θνκκάηηα αγγείσλ θακκέλα.
Σα θηλεηά δείρλνπλ φηη ζηνλ νηθηζκφ αζθνχζαλ ηελ κεηαιινηερλία. Βξέζεθαλ
θαη αληηθείκελα απφ κέηαιιν θαη αληηθείκελα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ, θπξίσο ρνάλεο
θαη αλνηρηέο κήηξεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή ηελ έπαηξλαλ ηα
αληηθείκελα κε ζθπξειάηεζε κεηά ηε ρχηεπζε. Δθηφο απφ ηνλ ραιθφ δνχιεπαλ φπσο
θαίλεηαη θαη ηνλ άξγπξν. Καη ην ίζσο παιηφηεξν δηαθνζκεκέλν αζεκέλην αληηθείκελν
ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, έλα δηάδεκα, βξέζεθε εδψ. Γνχιεπαλ επίζεο θαη ηνλ κφιπβδν
πνπ θαίλεηαη φηη ηνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο γηα λα επηζθεπάδνπλ ζπαζκέλα πήιηλα
αγγεία, αλ θαη έρνπλ βξεζεί θαη εηδψιηα θαη άιια πξάγκαηα απφ κφιπβδν. Σα
κεηαιιηθά πξάγκαηα θαη ηα αγγεία δείρλνπλ κεγαιχηεξε ζρέζε κα ηελ Αλαηνιή παξά
κε ηε Γχζε. πσο ζεκεηψλνπκε πην θάησ ην λεθξνηαθείν ηεο Υαιαλδξηαλήο δείρλεη
πνιιέο ζρέζεηο κε ηε Γχζε, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ν νρπξσκέλνο νηθηζκφο δελ
ρξνλνινγείηαη, φπσο θαη εθείλν ζηελ Πξσηνειιαδηθή ΗΗ, κφλν πνπ ππήξμε, φπσο
θαίλεηαη, πην βξαρχβηνο απφ εθείλν. Απφ αληίζηνηρα θαη θαιά θαηαηεηαγκέλα
επξήκαηα ηεο Σξνίαο ζπλάγεηαη φηη ην ηέινο ηνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ επνρή
πνπ ζεκεηψλεηαη ε κεηάβαζε απφ ηελΣξνία ΗΗΗ ζηελ Σξνία IV.
ηελ επφκελε λνηηναλαηνιηθά απφ ην Καζηξί ξάρε βξίζθεηαη ην πεξίθεκν
Κπθιαδηθφ λεθξνηαθείν ηεο Υαιαλδξηαλήο. Ζ εκκληζία ηηρ Παναγίαρ πνπ έδσζε
ην φλνκα ζηε ζέζε βξίζθεηαη ζην ςειφηεξν ζεκείν θαη θνληά ηεο παξαηεξήζεθαλ,
ρσξίο λα εξεπλεζνχλ ζπζηεκαηηθά, ηα θαηάινηπα αλνρχξσηνπ νηθηζκνχ ζηνλ νπνίν
αλήθαλ νη ηάθνη πνπ θαηαιακβάλνπλ φινλ ηνλ ρψξν σο ηε ζάιαζζα. Πξέπεη λα
ππήξραλ πάλσ απφ ρίιηνη ηάθνη, αλ ζεκεησζεί φηη θάπνπ εμαθφζηνη αλαζθάθεθαλ
θαλνληθά απφ αξραηνιφγνπο, πνιινί ζθάθηεθαλ ιαζξαία θαη πνιινί αθφκα ή
ζθάθηεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ ηπραία απφ ηνπο αγξφηεο. Οη ηχπνη ησλ ηάθσλ είλαη
ραξαθηεξηζηηθνί γηα ηνλ Κπθιαδηθφ πνιηηηζκφ, εκθαλίδνπλ φκσο θαη κεξηθέο
ηδηνκνξθίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν, αιιά θαη ην λεζί. Ζ
πνιηηηζκηθή θάζε πνπ εηθνλνγξαθήζεθε απφ απηφ εδψ ην λεθξνηαθείν θαη ηα θηλεηά
επξήκαηά ηνπ, καδί κε ηα επξήκαηα απφ ην λεζάθη Κέξνο, έδσζαλ ηελ νλνκαζία ηεο
ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ Πξσηνθπθιαδηθνχ πνιηηηζκνχ πνπ ιέγεηαη Πνιηηηζκφο Κέξνοχξνο θαη θαίλεηαη λα θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ ην 2.800 σο ην 2.200 π.Υ. Ζ
πξνεγνχκελε θάζε πνπ αξρίδεη ζηα 3.200/3.100 π.Υ. ιέγεηαη γηα αληίζηνηρνπο ιφγνπο
Πνιηηηζκφο Πειφο-Λαθθνχδεο.
Σα Πξσηνθπθιαδηθά λεθξνηαθεία, φπσο θαη εθείλν ηεο Υαιαλδξηλήο,
βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηνπο νηθηζκνχο. Οη ηάθνη ησλ δχν πξψησλ πεξηφδσλ είλαη
θηβσηηφζρεκνη θαη έρνπλ θάηνςε ζε κνξθή ηξαπεδίνπ. Οη ηξεηο πιεπξέο είλαη
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επελδεδπκέλεο κε φξζηεο πιάθεο, ελψ ε κηθξφηεξε κε μεξνιηζηά πνπ ρηίδεηαη κεηά ηελ
ελαπφζεζε ηνπ λεθξνχ. Δλίνηε θαη απηή ζηελ πξψηε θάζε θιείλεηαη κε πιάθα. Οη
ηάθνη ζηε χξν φκσο είλαη ρηηζκέλνη νιφθιεξνη κε μεξνιηζηά κε κηθξέο πιάθεο θαη
εθθνξηθφ ζχζηεκα θαη θαιχπηνληαη απφ επάλσ κε κηθξή πιάθα. ηελ θάηνςε είλαη
θαη επζχγξακκνη αιιά θαη θπθιηθνί θαη έρνπλ ζηε κηα πιεπξά κηθξή εηθνληθή είζνδν
κε παξαζηάδεο, κίκεζε ηεο πφξηαο ηνπ ζπηηηνχ. Σνλ λεθξφ ηνλ ηνπνζεηνχζαλ απφ
πάλσ θαη κεηά έβαδαλ ηελ πιάθα πνπ ζηέγαδε ηνλ ηάθν. Άιιν ηδηαίηεξν γλψξηζκά
ηνπο είλαη φηη, ζε αληηζεζε κε φ,ηη ζπκβαίλεη αιινχ, ζπρλά είλαη επξχρσξνη θαη ε
δηάκεηξφο ηνπο θηάλεη σο ην 1,50 κ. Δλψ ζπλερίδεηαη ε ζπλήζεηα λα εληαθηάδεηαη ζε
θάζε ηάθν έλαο κφλν λεθξφο πνπ απνηεινχζε ηνλ θαλφλα ζηελ πξψηε θάζε ηεο
Πξσηνθπθιαδηθήο, ηψξα ζηε δεχηεξε είλαη ζπρλή ε επαλεηιεκκέλε ρξεζηκνπνίεζε
ηνπ ηάθνπ. Έηζη ζρεκαηίδνληαη δπφξνθνη θαη ηξηφξνθνη ηάθνη, φπνπ ηα θαηψηεξα
δηακεξίζκαηα ρξεζηκεχνπλ γηα νζηενθπιάθηα. Φξνληίδνπλ φκσο λα κε κεηαθηλήζνπλ
ηα θξαλία απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. Οη λεθξνί ηνπνζεηνχληαη ζπλεζηαικέλνη. Μαδί
ηνπο έβαδαλ ηα θηεξίζκαηα, αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, αγγεία, εηδψιηα,
θνζκήκαηα θαη άιια είδε θαιισπηζκνχ, θπιαρηά, εξγαιεία, φπια. ηε χξν ζπρλά
ππάξρνπλ εηδηθέο θφγρεο ζηα ηνηρψκαηα ηνπ ηάθνπ γηα λα ηνπνζεηνχληαη ηα
θηεξίζκαηα.

Ο πολιηιζμόρ.

Σα επξήκαηα ηεο χξνπ είλαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο νκάδεο πνπ βνήζεζαλ
λα απνθηήζνπκε θάπνηα εηθφλα γηα ηνλ Πξσηνθπθιαδηθφ πνιηηηζκφ. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά ε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο έγηλε δπλαηή κε ηελ κειέηε θαη άιισλ
επξεκάησλ. Δίλαη δειαδή δπλαηή κέζα ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ
Πξσηνθπθιαδηθνχ πνιηηηζκνχ. ηελ αλάπηπμή ηνπ βνήζεζε ε γεσγξαθηθή ζέζε θαη
νη άιιεο ζπλζήθεο θαη πξν παληφο ην γεγνλφο φηη ην Αηγαίν πξνζθέξεηαη γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο πξψηκεο λαπζηπινταο. Έρεη επαλεηιεκκέλα ζεκεησζεί, πσο κπνξεί
θαλείο λα ην δηαζρίζεη απφ ηε κηά άθξε σο ηελ άιιε κε πξσηφγνλα πινηάξηα,
ηαμηδεχνληαο κφλν κέξα θαη δηαλχθηεξεχνληαο θάζε λχρηα ζε ζηεξηά. Έηζη απφ ηε
θχζε ηεο ρψξαο πνπ θαηνηθνχζαλ θάλεθε φηη νη θάηνηθνη ησλ λεζηψλ ήηαλ
πξννξηζκέλνη λα αλαπηχμνπλ πξψηκα ηε λαπηηιία θαη καδί κε απηήλ ηνλ αληίζηνηρν
πνιηηηζκφ. Σα πινία ηνπο καο είλαη γλσζηά απφ εμεηθνλίζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο θαη
δελ δηέθεξαλ θαη πνιχ απφ ηα κηθξά ζθάθε πνπ κέρξη πξφζθαηα ρξεζηκνπνηνχληαλ
ζην Αηγαίν γηα ζρεηηθά κηθξά ηαμίδηα.
Ο πξψηνο πνιηηηζκφο πνπ ίρλε ηνπ βξέζεθαλ ζηηο Κπθιάδεο αλάγεηαη ζηελ
πέκπηε πξνρξηζηηαληθή ρηιηεηία θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ είλαη πξνρσξεκέλνο
Νενιηζηθφο. Δμέιημή ηνπ είλαη ε πξψηε πεξίνδνο ηνπ Υαιθνχ πνπ ή έλαξμή ηεο
ρξνλνινγείηαη γχξσ ζηα 3.200 π.Υ. Ο ηδηφηππνο Πξσηνθπθιαδηθφο πνιηηηζκφο πνπ
αθνινπζεί απηή ηελ αξρηθή θάζε εθηείλεηαη ζε φιε ηελ ηξίηε ρηιηεηία θαη είλαη
παξάιιεινο κε ηνλ Πξσηνκηλσηθφ ηεο Κξήηεο θαη ηνλ Πξσηνειιαδηθφ ηεο Διιάδαο.
Γεσγξαθηθά απιψλεηαη ζηηο Κπθιάδεο, αιιά δηαηεξεί επηθνηλσλία θαη κε ηηο δπν πην
πάλσ πεξηνρέο θαη κε ηε βνξεηναλαηνιηθή Σξσηθή πεξηνρή.
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ε φια ζρεδφλ ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, θαη ζηα πην κηθξά, έρνπλ εληνπηζζεί
Πξσηνθπθιαδηθνί νηθηζκνί. Δηλαη κηθξνί, επεηδή ε κηθξή έθηαζε θαη ε ζρεηηθή
έιιεηςε θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ δελ παξψζεζαλ πξνο ηε δεκηνπξγία κεγάισλ
θέληξσλ. Αληίζεηα, θπζηνινγηθά αλαπηχρζεθε έλαο πνιηηηζκφο κηθξψλ νηθηζκψλ κε
ην θχξην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηξακκέλν ζηε ζάιαζζα. Γελ εκθαλίδεηαη ε αλάγθε
θεληξηθήο εμνπζίαο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δσήο θαί έηζη θάζε νηθηζκφο είλαη
απηφλνκνο θαη ζπγθξνηείηαη απφ κεξηθέο ζπγγεληθέο νηθνγέλεηεο. Σελ ελνπνίεζε, πνπ
ζε έλα βαζκφ ζα έξζεη αξγφηεξα, ζα ηελ πξαγκαηνπνηήζνπλ φρη νη ίδηνη νη
Κπθιαδίηεο, αιιά εμσηεξηθέο δπλάκεηο. Οη θνξείο απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ δελ είλαη
Έιιελεο, νχηε θαλ Ηλδνεπξσπαίνη. Αλήθνπλ ζην Μεζνγεηαθφ γισζζηθφ θαη θπιεηηθφ
ππφζηξσκα θαη είλαη ιαφο βξαρχζσκνο.
Οη πην πνιινί νηθηζκνί βξίζθνληαλ αξρηθά ζε παξαζαιάζζηεο ζέζεηο θαη
πξνζηαηεπκέλνη θαηά ην δπλαηφλ απφ ηα θπζηθά ζηνηρεία. ηελ πξσηε θάζε είλαη
αλνρχξσηνη θαη ηα ζπίηηα ηνπο ζθνξπηζκέλα ζε ζρεηηθά κεγάιε έθηαζε. Κχξηνη ηεο
ζάιαζζαο ήηαλ νη ίδηνη νη Κπθιαδίηεο θαη θαλείο δελ ηνπο απεηινχζε. ηελ επφκελε
θάζε φκσο νη νηθηζκνί αιιάδνπλ νιφηεια εκθάληζε. Δίλαη ρηηζκέλνη ζε ζέζεηο
θπζηθά νρπξέο, ηα ζπίηηα είλαη θνληά ην έλα ζην άιιν θαη πξνζηίζεληαη θαη
νρπξψζεηο. Σν Καζηξί είλαη ίζσο ην πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ λένπ ηνχηνπ
ηχπνπ νηθηζκνχ. Παξφκνηνη είλαη γλσζηνί ζηε Νάμν θαη ζηε Γήιν. Δίλαη θαλεξφ φηη
νη Κπθιαδίηεο δελ είλαη πηα νη θχξηνη ηεο ζάιαζζαο ρσξίο αληαγσληζηέο. Φαίλεηαη
πξαγκαηηθά φηη ηψξα αξρίδνπλ νη πξνζπάζεηεο ησλ Μηλσηηψλ Κξεηψλ γηα πεξηζηνιή
ηεο πεηξαηείαο θαη έιεγρν ηνπ Αηγαίνπ πνπ απήρεζή ηνπο ζπληζηά ε πιεξνθνξία ηνπ
Θνπθπδίδε φηη πξψηνο ν Μίλσο απάιιαμε ηε ζάιαζζα απφ ηελ πεηξαηεία θαη
θπξηάξρεζε ζην Αηγαίν. Σελ πξαγκάησζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο εηθνλνγξαθεί ε
αιιαγή αλάκεζα ζηελ Πξσηνθπθιαδηθή ΗΗ θαη ηελ Πξσηνθπθιαδηθή ΗΗΗ αλαθνξηθά
κε ηνπο νηθηζκνχο. Δίλαη ηψξα παξάθηηνη θαη ηα ζηνηρεία ηεο κηλσηθήο εμάξηεζήο
ηνπο είλαη πξνθαλή. Καη κάιηζηα απηή δελ θαίλεηαη λα είλαη κφλν πνιηηηζκηθή.
ρεηηθά κε ηε ζξεζθεία ησλ Κπθιαδηηψλ απηήο ηεο επνρήο κπνξνχλ λα
δηαθηλδπλεπζνχλ θάπνηεο ππνζέζεηο ζε ζρέζε κε ηα ηαθηθά έζηκα πνπ
παηξαηεξήζεθαλ ζηα λεθξνηαθεία. Φαίλεηαη φηη ηνπνζεηνχζαλ ζηνλ ηάθν πνπ ήηαλ
έλα είδνο θαηνηθίαο ηα πξνζσπηθά θαη ηα αγαπεκέλα αληηθείκελα ηνπ λεθξνχ, ίζσο
φρη γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ άιιε δσή, αιιά γηα λα κε γπξίζεη θαη ηα γπξέςεη.
Γηα ηνλ ίδην ιφγν θαίλεηαη φηη έζαβαλ ηνπο λεθξνχο ζε ζηελφ ρψξν θαη πνιχ
ζπζπεηξσκέλνπο, θαη κάιηζηα πηζαλψο δεκέλνπο. Γηα λα κε κπνξνχλ λα θνπλεζνχλ.
ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζψξηαδαλ πάλσ ζην πηψκα πιήζνο πέηξεο. Παξάιιεια
θαίλεηαη πσο γίλνληαλ θαη θάπνηεο ηειεηέο γηα ηνλ εμνξθηζκφ ή ηνλ εμεπκεληζκφ ησλ
λεθξψλ.
Ζ νηθνλνκία ησλ θαηνίθσλ ησλ Κπθιάδσλ απηήο ηεο επνρήο θαίλεηαη πσο
ήηαλ κεηθηή. Αζθαιψο αζρνιηφληαλ κε ηε γεσξγία, ην θπλήγη, ην ςάξεκα, ηε κηθξή
θηελνηξνθία. Παξάιιεια ππάξρεη θαη ε πεηξαηεία θαη ην εκπφξην. Απφ ηα Νενιηζηθά
ήδε ρξφληα εμάγεηαη ζηα άιια λεζηά, ηελ Κξήηε θαη ηελ Διιάδα ν νςηαλφο ηεο
Μήινπ. ηελ πξψηε θάζε ηνπ Πξσηνθπθιαδηθνχ επηζεκαίλνληαη πεξηνξηζκέλεο
ζρέζεηο κε ηελ Κξήηε, αιιά ζηε δεχηεξε, απηή πνπ καξηπξεκέλα αληηπξνζσπεχεηαη
ζηε χξν, ε εκπνξνλαπηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη πνιχ πην αλεπηπγκέλε. ρέζεηο
δηαηεξνχληαη κα ηελ Αηηηθή, ηε Βνησηία, ηελ Δχβνηα, ηελ Αξγνιίδα, ηελ Κνξηλζία,
αιιά θαη ηελ Καξία, ηε άκν, ηε Λήκλν, ηελ Σξνία. Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη
Κπθιαδίηεο είραλ ζρέζεηο, φρη αλαγθαζηηθά θαη’ επζείαλ, κε ηηο παξαδνπλάβηεο
πεξηνρέο, ηελ Αδνθηθή ζάιαζζα θαη ζέζεηο ζηελ Αδξηαηηθή. Οη αξραηνινγηθέο
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παξαηεξήζεηο καο δείρλνπλ φηη αζθνχζαλ επίζεο ηε κεηαιινπξγία ζε ραιθφ,
νξείραιθν, κφιπβδν, άξγπξν. Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη ηα κεηαιιεία βξίζθνληαλ ζηηο
ίδηεο ηηο Κπθιάδεο.
Απηφ πνπ εληππσζίαζε ηνπο ζχγρξνλνπο αξραηφθηινπο θαη εξεπλεηέο απφ ηελ
αξρή πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε αληηθείκελα ηνπ Κπθιαδηθνχ πνιηηηζκνχ, ήηαλ ε πςειή
θαιιηηερληθή πνηφηεηα ησλ ζθεπψλ ηνπ. Μλεκεηψδεο ηέρλε ζηελ θνηλσλία απηή ησλ
κηθξψλ νηθηζκψλ θαη ηεο απηάξθεηαο θπζηθά δελ αλαπηχρζεθε, φκσο ν ραξαθηήξαο
πνπ νξίδνπκε εκείο σο θαιιηηερληθφ ζηα έξγα πνπ θάιππηαλ πξαθηηθέο ή πνιηηηζηηθέο
αλάγθεο ηεο δσήο ησλ Κπθιαδηηψλ είλαη πξάγκαηη εληππσζηαθφο. Σα έξγα απηά
κπνξνχκε λα ηα δηαθξίλνπκε ζε θεξακηθά, καξκάξηλα αγγεία, εηδψιηα θαη
κηθξνηερλήκαηα. ηα πξψηα ζηάδηα ηνπ πνιηηηζκνχ φια ηα αγγεία είλαη ρεηξνπνίεηα.
Οη δπν βαζηθνί ηχπνη είλαη νη θπιηλδξηθέο θαη νη ζθαηξηθέο ππμίδεο κε ραξαθηά
θνζκήκαηα κνξθήο ςαξνθφθαινπ. Με ηελ πξνζζήθε ρακεινχ ιαηκνχ ή θσληθνχ
πνδηνχ ή θαη ησλ δχν δηακνξθψζεθαλ νη ππμίδεο κε πφδη θαη νη θξαηεξίζθνη κε
θάπνηα ζηίιβσζε ζηελ επηθάλεηα, πνπ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρήκαηα ηεο θάζεο
Πειφο-Λαθθνχδεο. Σα ίδηα ζρήκαηα, πην εμειηγκέλα, ππάξρνπλ θαη ζηε θάζε Κέξνοχξνο καδί κε πιήζνο άιια ζρήκαηα πνπ ή έρνπλ επηλνεζεί ή έρνπλ εηζαρζεί απφ
άιινπο πνιηηηζκνχο. Σα πην ραξαθηεξηζηηθά φκσο αγγεία απηήο ηεο θάζεο είλαη ηα
ηεγαλφζρεκα, πνπ θαίλεηαη πσο ρξεζίκεπαλ γηα θάηνπηξα θαη θέξνπλ ζπλήζσο
πινπζηφηαηε ραξαθηή δηαθφζκεζε, νη ξακθφζηνκεο πξφρνη, νη «ζαιηζηέξεο», ηα
θχπεια κε πφδη, νη ιεθάλεο, ηα δσφκνξθα. Παξάιιεια κε ηελ εγράξαθηε δηαθφζκεζε
ππάξρεη θαη ε εκπίεζηε, ζπλήζσο κε νκφθεληξνπο θχθινπο θαη ζπείξεο, ηα πξψηα
θακππιφγξακκα κνηίβα ησλ Κπθιάδσλ. Οη εγραξάμεηο ζπρλά γίλνληα βαζηέο θαη
γεκίδνληαη κε ιεπθή χιε. Άιινηε νιφθιεξν ηα αγγείν θαιχπηεηαη κε ιεπθφ
επίρξηζκα. Δκθαλίδεηαη θαη ε ρξήζε ηνπ πξσηφγνλνπ βεξληθηνχ, αιιά θαη ηνπ
ρξψκαηνο θαη αθφκα εηζάγεηαη ν θεξακεηθφο ηξνρφο. Σα κνηίβα ηεο δηαθφζκεζεο
είλαη γξακκηθά θαη αξρηθά γίλνληαη κε ιεπθφ ρξψκα πάλσ ζηε ζθνηεηλφρξσκε
επηθάλεηα, πζηεξφηεξα κε καχξν πάλσ ζε αλνηρηφρξσκν επίρξηζκα.
Σα ιίζηλα αγγεία απνηεινχλ θπξίσο παξαγσγή ηνπ πνιηηηζκνχ Κέξνο-χξνο.
Σα λεζηά πξνζθέξνπλ γηα απηή ηελ εξγαζία έλα ζαπκάζην πιηθφ, ην κάξκαξφ ηνπο.
Σα πξψηα καξκάξηλα αγγεία εκθαλίδνληαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο πξνεγνχκελεο
πνιηηηζηηθήο θάζεο. Σα ζρήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη είλαη ε κηθξή νξζνγψληα
«παιέηα», δειαδή θνπηάθη κε ρσξίζκαηα ζην εζσηεξηθφ γηα λα ηνπνζεηνχλ
ρξσζηηθέο χιεο, θαη ην βαζχ θπιηλδξηθφ πνηήξη. Δκθαλίδνληαη κεηά ε κηθξή θηάιε
θαη ν θξαηεξίζθνο κε θσληθφ πφδη θαη ςειφ ιαηκφ πνπ θαίλεηπαη λα αληηγξάθεη ην
ίδην ζρήκα ησλ πήιηλσλ αγγείσλ. ηε θάζε φκσο Κέξνο-χξνο εκθαλίδνληαη επίζεο
κηθξά πνηήξηα κε πφδη, θχιηθεο κε πφδη θαη πξνρνή, δσφκνξθα αγγεία θαη άιια.
Αξρίδεη ηψξα λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη είδνο γθξηδσπνχ ζρηζηφιηζνπ θαη ηα αγγεία ηα
θαηαζθεπαζκέλα απφ απηφλ θνζκνχληαη κε εγράξαθηα, ζπλήζσο θακππιφγξακκα
ζρέδηα. Τπάξρνπλ θαη νη βαζηέο θνχπεο κε ρνληξά ηνηρψκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη
απφ πέηξα ξφδηλνπ ρξψκαηνο. Ζ παξαγσγή φκσο κηθξψλ ιίζηλσλ αγγείσλ δελ δηαξθεί
πνιχ. Σειηθά θαηαζθεπάδνληαη κφλν ιίζλα νηθηαθά ζθεχε.
Σα πην γλσζηά δεκηνπξγήκαηα ηνπ Κπθιαδηθνχ πνιηηηζκνχ πνπ απφ ηελ
επνρή πνπ βξέζεθαλ δελ έπαςαλ λα γνεηεχνπλ ην θνηλφ θαη ζπρλά λα επηξξεάδνπλ
ηνπο θαιιηηέρλεο, είλαη ηα εηδψιηα. Ζ πξφθιεζε πνπ απνηέιεζε γηα ηνπο ηερλίηεο ε
αθζνλία θαη ε πνηφηεηα ηνπ λεζηθψηηθνπ καξκάξνπ νδήγεζε ζηελ παξαγσγή επί
πεξηζζφηεξα απφ ρίιηα ρξφληα έξγσλ εθπιεθηηθψλ. ηηο πξψηεο θάζεηο ηνπ
πνιηηηζκνχ Πειφο-Λαθθνχδεο, πνπ δελ ππήξραλ πνιιά ιεπηά θαη αλζεθηηθά
κεηαιιηθά εξγαιεία, ηα εηδψιηα είλαη πνιχ ζρεκαηηθά θαη κφιηο δηαθξίλνληαη απφ
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κηθξά, θάπσο δηακνξθσκέλα βφηζαια. Σέηνηα ζπλερίδνπλ λα παξάγνληαη ζε φια ηα
ππφινηπα ρξφληα ηνπ Κπθιαδηθνχ πνιηηηζκνχ γηα ιφγνπο παξάδνζεο. Σψξα φκσο κε
ηα θαιιίηεξα εξγαιεία πνπ δηαζέηνπλ νη ηερλίηεο δεκηνπξγνχλ κηθξά βηνιφζρεκα
εηδψιηα κε αλαηνκηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ απνηεινχλ ηελ κεηάβαζε πξνο ηα
λαηνπξαιηζηηθά ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηηο πην πξνρσξεκέλεο θάζεηο ηνπ
πνιηηηζκνχ Πειφο-Λαθθνχδεο. Δίλαη ζπλήζσο νιφζσκεο γπλαηθείεο κνξθέο κε
ακπγδαισηφ θεθάιη κε πιαζηηθά απνδνζκέλα ηα κάηηα, ηε κχηε, ην ζηφκα θαη ηα
αθηηά. ην ζψκα απνδίδεηαη ζπλήζσο πιαζηηθά, εθηφο απφ ην ζηήζνο, ν αθαιφο, νη
κχεο ηεο θνηιηάο, ην εβηθφ ηξίγσλν, ηα γφλαηα θαη ηα δάρηπια ησλ πνδηψλ. Δίλαη ηα
κφλα πνπ ηα πφδηα ηνπο έρνπλ νξηδφληηα πέικαηα θαη ηα ρέξηα ηνπο ζπλαληψληαη ζην
ζηήζνο ρσξίο λα ζπκπιέθνληαη ή λα έρνπλ ηνλ έλα πήρπ επάλσ ζηνλ άιιν. Ζ πην
θνηλή φκσο θαη πην γλσζηή εκθάληζε ησλ Κπθιαδηθψλ εηδσιίσλ είλαη εθείλε πνπ
εηζάγεηαη κε ηνλ πνιηηηζκφ Κέξνο-χξνο θαη ζπλερίδεηαη ζηελ επφκελε ηειεπηαία
θάζε ηνπ Πξσηνθπθιαδηθνχ πνιηηηζκνχ. Σν θεθάιη είλαη ζπλήζσο ζε ζρήκα ιχξαο
θαη γέξλεη ειαθξά πξνο ηα πίζσ. Σα ρέξηα ζηαπξψλνληαη ζην ζηήζνο κε ηνλ αξηζηεξφ
πήρπ ζπλήζσο πάλσ απφ ηνλ δεμηφ, ηα γφλαηα θάκπηνληαη ειαθξά θαη ηα πέικαηα
είλαη ινμά, έηζη πνπ δίλεηαη ε εληχπσζε φηη ε κνξθή είλαη αλαζεθσκέλε ζηα
δάρηπια. Πιαζηηθά απνδίδεηαη ε κχηε, αιιά ηα κάηηα ή ηα αθηηά ζπάληα μερσξίδνπλ
θαη αθφκα ζπαληφηεξα ην ζηφκα. Σα δάρηπια ησλ πνδηψλ απνδίδνληαη ζρεδφλ πάληα,
αιιά πνιχ ζπάληα θαη ηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ. Μηα κεγάιε θαηεγνξία παξηζηάλεη
γπλαίθα ζε θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο. ια απηά ηα εηδψιηα εηλαη κεησπηθά θαη έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί ζαλ δσγξαθηθά έξγα, γηα λα βιέπνληαη κφλν απφ εκπξφο θαη φρη απφ
ην πιάη, αιιά ε πιάηε ηνπο είλαη ζπρλά ηέιεηα δνπιεκέλε. Ζ αληίθαζε βξίζθεηαη
κφλν ζηνλ δηθφ καο ηξφπν λα βιέπνπκε ηα έξγα ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ σο κφλν
θαιιηηερληθνχ ραξαθηήξα θαη πξννξηζκέλα λα ζηεθνληαη θάπνπ αθίλεηα θαη εκείο λα
ηα βιέπνπκε ζπλήζσο αθίλεηνη, ελψ δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη, φρη κφλν ηα εηδψιηα,
έρνπλ θαη άιινλ εθηφο απφ ηνλ θαιιηηερληθφ ραξαθηήξα, ν νπνίνο είλαη αμεδηάιπηνο
απφ ηνπο άιινπο θαη φρη πξνζηεζεκέλνο. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ραξαθηήξσλ δελ έρεη
δξάζεη θαη ην απνηέιεζκα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ ηελ πξνζπάζεηα ζεξαπείαο
ηνπ πνπ απιά πξνζζέηεη ηα ήδε δηαρσξηζκέλα ζηνηρεία. Με απηή ηελ έλλνηα δελ
θαίλεηαη αθαηαλφεην ην γεγνλφο φηη αθξηβψο ζηε θάζε πνπ θπξηαξρνχλ ηα πην
κεησπηθά εηδψιηα εκθαλφηδνληαη θαη άιια ζηα νπνία ε ηξίηε δηάζηαζε είλαη φρη κφλν
ζεκαληηθή, αιιά θαη θαηαθηεκέλε. Αλ νη Κπθιαδίηεο ηερλίηεο ελεξγνχζαλ κε ηηο
δηθέο καο θαηεγνξίεο ζα έπξεπε λα είραλ παξακεξηζηεί ηα κεησπηθά εηδψιηα θαη λα
θπξηαξρνχλ εθείλα κε ηελ αλαπηπγκέλε ηξίηε δηάζηαζε, πξάγκα πνπ θαλεξά δελ
ζπκβαίλεη. Αλαθέξνκαη ζηα πεξίθεκα εηδψιηα ηνπ απιεηή θαη ησλ αξπηζηψλ απφ ηελ
Κέξν, θαζψο θαη ζηα ζπκπιέγκαηα, ηνπο κνπζηθνχο, ηνλ «πξνπίλνληα» πνπ αλήθνπλ
ζηελ ίδηα πνιηηηζκηθή θάζε. Δκθαλίδνληαη επίζεο θαη θάπνηα εηδψιηα πνπ
παξηζηάλνπλ αλδξηθέο κνξθέο, θπλεγνχο ή πνιεκηζηέο.
Σν ζέκα ηεο εξκελείαο ησλ εηδσιίσλ παξακέλεη ζθνηεηλφ. Έρνπλ δηαηππσζεί
ππνζέζεηο φηη εηθνλίδνπλ ζεφηεηεο, παιιαθίδεο, λχκθεο θαη ήξσεο, φηη είλαη παηδηθά
παηρλίδηα ή καγηθά θπιαρηά. Βξίζθνληαη βέβαηα ζηνπο ηάθνπο, αιιά καδί ηνπο
βξίζθνληαη θαη πιήζνο άιια πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, εθηφο πνπ κεξηθά ηνπο
βξέζεθαλ εθεί επηζθεπαζκέλα θαη άιια ειιεηπή. Σνχην, καδί θαη κε ην γεγνλφο πσο
βξέζεθαλ εηδψιηα θαη ζηνπο νηθηζκνχο δείρλεη, φηη ε ρξήζε ηνπο δελ ήηαλ
απνθιεηζηηθά ζπλδεδεκέλε κε ηα ηαθηθά έζηκα.
Άιια αληηθείκελα κε «θαιιηηερληθφ» ραξαθηήξα ελαη ηα πξντφληα
ρεηξνηερλίαο θαη πξνζσπηθνχ ζηνιηζκνχ. Πεξηδέξαηα απφ ρξσκαηηζηέο πέηξεο
δνπιεκέλεο ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη άιια απφ ζαιαζζηλά φζηξαθα, κηθξά πέηξηλα
θπιαρηά, αζεκέληεο θαξθίηζεο, αζεκέληα δηαδήκαηα (αο ζπκεζνχκε κάιηζηα φηη ην
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παιηφηεξν ηέηνην ζηνιηζκέλν δηάδεκα βξέζεθε ζην Καζηξί, ζε νηθηζκφ δειαδή θαη
φρη ζε ηάθν), νξεηράιθηλεο βειφλεο, ηξηρνιαβίδεο, μπξηζηηθέο ιεπίδεο απφ νςηαλφ,
κηθξνί θνίινη ζσιήλεο απφ θφθαιν ζπρλά ζηνιηζκέλνη κε ραξάγκαηα πνπ ρξεζίκεπαλ
γηα ηε θχιαμε ρξσκάησλ πνπ πηζαλψο πξννξίδνληαλ γηα ηαηνπάδ.
πσο είδακε, ππάξρεη βέβαηα κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηε δσή κεηά ηε δεχηεξε
θάζε ηνπ Πξσηνθπθιαδηθνχ πνιηηηζκνχ ζηε κεηάβαζε πξνο ηελ ηξίηε, αιιά φρη
ηέηνηα πνπ λα ππνδειψλεη ηεξάζηηεο αλαζηαηψζεηο. Απφ ηελ άιιε κεξηά γλσξίδνπκε,
φηη νχηε ην λεθξνηαθείν ηεο Υαιαλδξηαλήο, νχηε θαη ν νηθηζκφο ζην Καζηξί δελ
ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπηγνχλ κεηά ην ηέινο ηνπ πνιηηηζκνχ Κέξνο-χξνο, κεηά δειαδή
ηελ Πξσηνθπθιαδηθή ΗΗ. Να ππνζέζνπκε φηη ην λεζί έκεηλε αθαηνίθεην κεηά ηελ
εγθαηάιεηςή ηνπο δελ θαίλεηαη θαζφινπ πηζαλφ. Άιισζηε έλαο ηάθνο, φπσο θαίλεηαη
Μεζνθπθιαδηθήο επνρήο, έρεη βξεζεί ζην βνξεηφηεξν κέξνο ηνπ λεζηνχ, ζηνλ Άγην
Λνπθά. Σν πηζαλφηεξν θαίλεηαη φηη νη θάηνηθνη ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ Κπθιαδηθνχ
πνιηηηζκνχ είραλ ηα θέληξα ηνπο αιινχ. Κνληά ζε πην αζθαιηζκέλα ιηκάληα θαη ζε
θαιιίηεξε γε. Γηαηί ε πεξηνρή ηεο Υαιαλδξηαλήο είλαη απφ ηηο πην θησρέο θαη πην
εθηεζεηκέλεο ζηα θπζηθά ζηνηρεία. Αθφκα πεξηζζφηεξν πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη θαη
ζηελ πεξίνδν δσήο ηνπ νηθηζκνχ ζην Καζηξί θαη ηνπ νηθηθζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην
λεθξνηαθείν ηεο Υαιαλδξηαλήο, πνπ αζθαιψο δελ είλαη ν ίδηνο, ππήξραλ θαη άιινη,
θαη κάιηζηα ζεκαληηθφηεξνη νηθηζκνί πάλσ ζην λεζί, ζε θαιιίηεξεο κάιηζηα ζέζεηο.
Δδψ είλαη πνπ πξσηνζπλαληάκε ηηο δπζθνιίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηεξάζηηα ηε γλψζε
καο γηα ηελ αξραία δσή ζην λεζί. Σηο δπζθνιίεο πνπ νθείινληαη ζηελ ζρεδφλ
νινθιεξσηηθή έιιεηςε επηζηεκνληθήο αξραηνινγηθήο έξεπλαο, φρη κφλν
αλαζθαθηθήο, αιιά θαη ηνπνγξαθηθήο. Σα ιηκάληα ηεο Δξκνχπνιεο θαη ηνπ Φνίληθα
δελ κπνξνχζαλ λα έρνπλ αγλνεζεί νιφηεια απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο θαηνίθνπο.
θέθηνκαη φηη ην ηνπσλχκην Αηζηγγαλφθαζηξν, δπηηθά ηνπ Φνίληθα, ίζσο
ππνδεηθλχεη ηελ παξνπζία Πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ. Αηζηγγαλφθαζηξα, Γπθηφθαζηξα,
Οβξηφθαζηξα ζπλήζσο νλνκάδνληαη ζέζεηο κε ιείςαλα αξραία ρσξίο Υξηζηηαληθά
ίρλε. Μπνξεί βέβαηα λα είλαη θαη αξραηνειιεληθά, αιιά αλ ην Αηζηγγαλφθαζηξν ηεο
χξνπ ήηαλ ηέηνην, πηζαλφηαηα ζα είρε πέζεη ζηελ αληίιεςε ησλ ηνπηθψλ ινγίσλ, πνπ
πνιχ ηνπο είρε ειθχζεη ε πεξηνρή ηνπ Φνίληθα γηα ινγνπο ζηνπο νπνίνπο
αλαθεξφκαζηε πην θάησ. Δίλαη πην πηζαλφ φηη ην ηνπσλχκην νθείιεηαη ζηελ χπαξμε
ιεηςάλσλ κε εληππσζηαθψλ θαη επνκέλσο πηζαλψο Πξντζηνξηθψλ.

Ζ παξάδνζε.

Οη αξραίνη θαη πνιινί λεφηεξνη κειεηεηέο ηνπ Οκήξνπ πίζηεςαλ φηη ζηελ
Οδχζζεηα δηαζψδνληαη αλακλήζεηο ηεο πξντζηνξηθήο χξνπ. ηε ξαςσδία Ο ν
Δχκαηνο δηεγείηαη πσο σο παηδί ηνλ έθιεςαλ απφ ην παιάηη ηνπ παηέξα ηνπ Φνίληθεο
θαη ηνλ πνχιεζαλ κεηά ζηνλ παηέξα ηνπ Οδπζζέα. Καη πεξηγξάθεη ηελ παηξίδα κε
πεξίπνπ ηα παξαθάησ ιφγηα:
«Δίλαη θάπνην λεζί, αλ ην έρεηο αθνχζεη, πνπ ιέγεηαη πξίε, απέλαληη ζηελ Οξηπγία,
φπνπ γπξίδεη ν ήιηνο (όθι ηποπαί ηέλιοιο), φρη πνιχ κεγάιν, αιιά θαιφ, κε θαιά βφδηα
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θαη πξφβαηα, πνιχ θξαζί, πνιχ ζηηάξη. Ζ πείλα δελ ρηππάεη πνηέ ηνλ πιεζπζκφ ηνπ
θαη νχηε θακηά άιιε αξξψζηηα πέθηεη ζηνπο έξεκνπο ζλεηνχο, κα ζαλ γεξάζνπλε ηα
γέλε ησλ αλζξψπσλ κέζα ζηελ πφιε, έξρεηαη ν αξγπξφηνμνο Απφιισλ κε ηε Άξηεκηλ
καδί θαη ξίρλνληαο ηα βέιε ηνπο κε ην γιπθφ ρηχπεκα ηνπο ζθνηψλνπλ. Δίλαη εθεί δπν
πνιηηείεο θαη ηα πάληα είλαη αλάκεζά ηνπο κνηξαζκέλα ζηα δπν. ε απηέο, θαη ηηο
δπν, βαζίιεπε ν παηέξαο κνπ ν Κηήζηνο ν Οξκελίδεο πνπ έκνηαδε ζηε κνξθή κε ηνπο
αζάλαηνπο».
Οη ππνζηεξηθηέο ηεο άπνςεο φηη εδψ ε Οδχζζεηα αλαθέξεηαη ζηε χξν
ζηεξίδνληαη ζηελ νκνηφηεηα ηνπ νλφκαηνο θαη ζηην φηη ε πην ηζρπξή παξάδνζε γηα
ηελ Οξηπγία είλαη εθείλε πνπ ηελ ηαπηίδεη κε ηε Γήιν ή θαη ηε Ρήλεηα. Οη
αληηξξήζεηο ζηεξίδνληαη ζην γεγνλφο φηη ε χξνο ηνπ Αηγαίνπ δελ είλαη ην κφλν λεζί
κε απηφ ην φλνκα, αιιά ππάξρεη θαη άιιν ζηελ Αθαξλαλία, φηη ε Οξηπγία ήηαλ ίζσο
θαη κηα κπζηθή λήζνο ζηελ απψηαηε Γχζε, όθι ηποπαί ηελίοιο, ε ην κηθξφ λεζί
απέλαληη απφ ηηο πξαθνχζεο (αο παξαηεξήζνπκε εδψ φηη κάιηζηα ζηελ επνρή πνπ
ζπληέζεθε ε Οδχζζεηα θαίλεηαη λα ήηαλ δηαδεδνκέλε ε άπνςε πσο ε Οξηπγία
βξηζθφηαλ ζηελ απψηαηε Γχζε θαη γηαπηφ νη Έιιελεο πνπ ζηα ίδηα ρξφληα απνίθηζαλ
ηηο πξαθνχζεο νλφκαζαλ έηζη ην λεζάθη), φηη ην θείκελν δείρλεη λα ηνπνζεηεί ηελ
πξίε αλαηνιηθά απφ ηε Οξηπγία, θαη φρη δπηηθά, φπσο είλαη ε χξνο απφ ηε Γήιν,
φηη κε ηε ιαηξεία ηνπ Απφιισλνο ήηαλ έηζη θη αιινηψο ζπλδεδεκέλε ε Οξηπγία,
φπνηα θαη λα είλαη απηή, φηη ε χξνο είλαη κηθξή φπσο ε πξίε, αιιά θαζφινπ
πινχζηα φπσο εθείλε. Οη ππνζηεξηθηέο αληαπαληνχλ φηη γηα ηελ Ησλία, φπνπ
ππνηίζεηαη φηη ζπληέζεθε ε Οδχζζεηα, ε χξνο βξίζθεηαη καθύπεπθεν ηεο Γήινπ,
ζχκθσλα κε ην θείκελν θαη φηη ζηελ αξραηφηεηα κπνξεί λα ήηαλ πινχζηα, ζε
αλαθνξά βέβαηα κε έλα κηθξφ πιεζπζκφ. Σν επηρείξεκα απηφ δελ θαίλεηαη λα
επζηαζεί, πην ηζρπξφ φκσο δείρλεη ην επηρείξεκα φηη πξέπεη λα είρε ε χξνο
πξαγκαηηθά δχν θέληξα, έλα ζηελ Δξκνχπνιε θαη έλα ζηνλ Φνίληθα. Οη έξεπλεο ησλ
ηνπηθψλ εξαζηηερλψλ δελ πέηπραλ λα βξνπ εθεί πξντζηνξηθά θαηάινηπα, αιιά φπσο
είπακε είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ζα ππάξρνπλ.
Σειηθά ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ζηελ Οδχζζεηα ηα ειάρηζηα ίζσο
ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ αλακλήζεηο πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη θνξησκέλα κε
πάξα πνιχ κπζηθφ πιηθφ θαη λα δερζνχκε φηη ζηελ φιε αθήγεζε ίζσο πξαγκαηηθά
ππφθεηηαη ε αλάκλεζε ηεο χπαξμεο δχν θέληξσλ ζην λεζί ηεο χξνπ, φπσο
ππνδεηθλχεη ε γεσγξαθία, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη αλαγθαία θαη ηα ινηπά
ζηνηρεία ζπληζηνχλ κέξε κηαο εληαίαο αλάκλεζεο πνπ μεθηλάεη απφ κία εληαία
πξαγκαηηθφηεηα. Σειηθά αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν βνξψλνο ππνζηήξημε θάπνηε
πσο ε κπζηθή πξίε δελ είλαη ε χξνο, αιιά ε Κέα. Καηά ηα ινηπά ε αξραία
παξάδνζε δελ γλσξίδεη άιινλ Κηεζία, γλσξίδεη φκσο δχν ξκελνπο. Ο έλαο ήηαλ
γηνο ηνπ Κεξθάθνπ, εγγνλφο ηνπ Αηφινπ θαη επψλπκνο ηνπ Οξκελίνπ ζηνλ
Παγαζεηηθφ θφιπν, θνληά ζηνλ ζεκεξηλφ Βφιν, θαη ν άιινο Σξσαδίηεο πνπ ηνλ
ζθφησζε ν Πνιχπνηηνο. Ίζσο κε ην φλνακα ηνπ πξψηνπ απφ ηνπο δχν ζα πξέπεη λα
ζπλδέζνπκε κηα ηζρλή αλάκλεζε θάπνηαο κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ απφ ηε ζεζζαιηθή
πεξηνρή πξνο ηε χξν, πνπ θαίλεηαη λα αληηζηνηρεί ζε παξφκνηεο κεηαθηλήζεηο ζε
άιια λεζηά, θπξίσο ηα δπηηθφηεξα ησλ Κπθιάδσλ θαη ζα πξέπεη αζθαιψο λα έγηλε,
αλ έγηλε, πξηλ απφ ηνλ Ησληθφ απνηθηζκφ ησλ λεζηψλ ζην ηέινο ησλ Πξντζηνξηθψλ
ρξφλσλ θαη αζθαιψο κεηά ηελ γλσζηή καο απφ ηηο αξραηνινγηθέο έξεπλεο
Πξσηνθπθιαδηθή επνρή.
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πσο είπακε πην πάλσ, ε χξνο δελ είλαη εξεπλεκέλε αξραηνινγηθά. ε απηφ
έξρεηαη λα πξνζηεζεί ην γεγνλφο φηη έρνπκε πνιχ ιίγεο πιεξνθνξίεο γηα απηήλ θαη
απφ ηνπο Ηζηνξηθνχο θαη έηζη ε εηθφλα καο είλαη θαη’ εμνρήλ αζαθήο. ια απηά
κνινλφηη, φπσο δείρλνπλ ηα ηπραία, θπξίσο επηγξαθηθά, επξήκαηα ζηα Ρσκατθά
ρξφληα θαίλεηαη λα γλψξηζε ε πφιε θαη ην λεζί πεξίνδν ζρεηηθήο άλζεζεο. Σν
γεγνλφο απφ ηελ άιιε φηη εδψ γελλήζεθε έλαο απφ ηνπο πξψηκνπο Έιιελεο
θηινζφθνπο, κνξθή γεληθά πνιχ εθηηκψκελε απφ ηνπο αξραίνπο θαη ζεσξνχκελνο
δάζθαινο ηνπ Ππζαγφξα, ν Φεξεθχδεο, δείρλεη φηη θαη ζηα Αξρατθά ρξφληα ην λεζί
δελ πξέπεη λα ήηαλ αζήκαλην. Ίζσο ζην κέιινλ ε αξραηνινγηθή έξεπλα ζα καο
βνεζήζεη λα απνθαηαζηήζνπκε ηελ ρακέλε εηθφλα.
ηελ πεξίνδν ηεο Ησληθήο κεηαλάζηεπζεο, ίζσο ζηνλ 11ν αηψλα π.Υ., ζηελ
νπνία ε αξραία παξάδνζε απνδίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο Αζελαίνπο, θαη είλαη
δπλαηφ απηφ λα κελ νθείιεηαη κφλν ζηελ πζηεξφηεξε αζελατθή πξνπαγάλδα,
θαίλεηαη φηη απνηθίζζεθε θαη ε χξνο απφ απηνχο. Ζ παξάδνζε αλαθέξεη φηη επί
θεθαιήο ηνπο ήηαλ ν άγλσζηνο απφ αιινχ Αζελαίνο Ηππνκέδσλ. Άιιε παξάδνζε
ιέεη γηα πζηεξφηεξα φηη θάπνηε ην λεζί πέξαζε κε πξνδνζία θάπνηνπ Κηιιίθσλνο
ζηελ εμνπζία ησλ ακίσλ. Σελ πζηεξφηεξε ηζηνξία, φηη ζα έπεζε ζηα ρέξηα ησλ
Πεξζψλ θαη ζηε δηθή ηνπο πιεπξά ζα ήηαλ θαη ζηελ επνρή ηεο λαπκαρίαο ζηε
αιακίλα, ηελ ζπκπεξαίλνπκε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ Αηγαίνπ. Απηφ πνπ
γλσξίδνπκε επηγξαθηθά είλαη φηη θαηφπηλ αλήθε ζηελ Αζελατθή πκκαρία θαη
πιήξσλε θφξν. Σελ κεηά απφ απηφ ηζηνξία ηελ ζπκπεξαίλνπκε επίζεο, γηαηί εηδηθέο
κλείεο ηνπ λεζηνχ δελ έρνπκε. Οη πεξηζζφηεξεο επηγξαθέο πνπ ππάξρνπλ είλαη
Ρσκατθψλ ρξφλσλ θαη ζπλήζσο ηηκεηηθέο. πρλά αλαθέξνληαη θάπνηνη Ρσκαίνη
απηνθξάηνξεο. Σν πνιίηεπκα απηήο ηεο επνρήο αλαπαξάγεη ηνπο ηχπνπο ηνπ θιαζηθνχ
αζελατθνχ πνιηηεχκαηνο κε εθθιεζία, βνπιή, πξπηάλεηο, ηακία, γξακκαηείο, επψλπκν
άξρνληα. Απφ ηηο επηγξαθέο επίζεο καζαίλνπκε φηη ππήξρε ενξηή Γεκήηξηα κε
ιακπαδεθνξία θαη ενξηή Ζξάθιεηα κε πνκπή. κνηα απφ ηηο επηγξαθέο θαη ηα
λνκίζκαηα γλσξίδνπκε ηελ χπαξμε ιαηξεηψλ ηνπ Δξκνχ, ηνπ Απφιισλνο, ηεο Ίζηδνο,
ηνπ Αζθαιίνπ Πνζεηδψλνο, ηεο Ακθηηξίηεο, ηνπ Κηεζίνπ Γηφο, ηεο Αζελάο Φξαηξίαο
θαη ησλ Καβείξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηεο Γήκεηξνο.
΄
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Ζ αξραία, νκψλπκε κε ην λεζί πφιε βξηζθφηαλ ζηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο
Δξκνχπνιεο πνπ κε ηελ ίδξπζε θαη ηελ αλάπηπμή ηεο εμαθάληζε ηα πεξηζζφηεξα
αξραία ίρλε πνπ είραλ παξαηεξήζεη πεξηεγεηέο πξηλ απφ ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ή
πνπ ήξζαλ ηπραία ζε θσο κέζα ζηε ζχγρξνλε πφιε. Ο Prokesch von Osten είρε δεη
ιείςαλα ηείρνπο, φπσο θαίλεηαη πνιπγσληθήο ηνηρνδνκίαο, ζηνλ ιφθν αλάκεζα ζηηο
δπν θνξπθέο πνπ θαηαιακβάλεη ε ζχγρξνλε πφιε, ν Pollak κηιάεη γηα ιείςαλα ηνπ
λανχ ηεο Ίζηδνο ζηε ζέζε ηεο εκπνξηθήο ζηνάο. Ο Conze ην 1859 πεξηέγξαςε ηα
θαηάινηπα ζεάηξνπ, ηνπ νπνίννπ ν Pollak είδε ηξεηο ζεηξέο εδσιίσλ ζε θειάξη
ζχγρξνλνπ ζπηηηνχ. Ο ίδηνο αλαθέξεη ζηελ πιαηεία Σξηψλ Μχισλ ηελ χπαξμε ελφο
ηνίρνπ κε νξζνγψληνπο ιίζνπο πνπ ζσδφηαλ ζε χςνο πεξίπνπ 1,70 κ. θαη κήθνο 30 κ.
θαη είρε πάρνο πεξίπνπ 0,80 κ. ηε κηά πιεπξά ηνπ αθνπκπνχζαλ κηθξά ζπίηηα, ζην
βφξεην άθξν ηνπ ππήξρε παξαζηάδα ζχξαο. ε έλα απφ ηα ζπίηηα πξνεμείρε απφ ηνλ
ηνίρν ιίζηλν θεθάιη δψνπ, κάιινλ θξηνχ. Σέινο ζηελ πιαηεία ησλ Φαξηαλψλ είδε
θνκκάηηα απφ δχν αγάικαηα, έλα ζσξαθνθφξνπ θαη έλα ληπκέλεο κνξθήο πνιχ
θαηεζηξακέλα.
Πνιχ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, άθξηηεο φκσο, καο δίλεη ν δηθεγφξνο
Ακπειάο, θάηνηθνο ηεο χξνπ, πνπ ην 1874 ηχπσζε εθεί κηα «Ηζηνξία ηεο Νήζνπ
χξνπ». Αλαθέξεη αξρηθά ηηο πιεξνθνξίεο ησλ πεξηεγεηψλ, φπσο ηνπ Tournefort πνπ
«είδε θνληά ζην ιηκάλη ηεο χξαο εξείπηα αξραίαο κεγάιεο πφιεο πνπ νλνκαδφηαλ
χξνο» θαη κεγάιν εξεηπσκέλν πδξαγσγείν πνπ έξξεε ζην βάζνο θνηιάδαο θνληά
ζηελ πφιε (ηεο θνηιάδαο Γχξη) θαη πνπ αλαθέξεη ηελ παξάδνζε φηη νη αξραίνη
θαζαξίδνληαλ ζηα λεξά ηνπ πξηλ λα πάλε ζηελ ηεξή Γήιν. Άιιε παξάδνζε πνπ
ζπλδέεηαη κε εθέηλε είλαη φηη νη αξραίνη πξνζθπλεηέο, αθνχ θαζαξίδνληαλ, αλέβαηλαλ
ζηνλ θνληηλφ ιφθν πνπ ιέγεηαη Μπιαξάθη, αιιά θαη Γήιη θαη απφ εθεί πξνζεχρνληαλ
ζηνλ Απφιισλα θπηάδνληαο πξνο ηνλ λαφ ηνπ ζηε Γήιν. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη
νη παξαδφζεηο απηέο ην πηζαλφηεξν είλαη λα δεκηνπξγήζεθαλ κε αθεηεξία απφ ηε κηα
κεξηά ηνπ νλφκαηνο ηνπ ιφθνπ θαη απφ ηελ άιιε ιφγηεο πιεξνθνξίεο, φπσο απηέο
κπζνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ιαφ. Πξέπεη αθφκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ε νλνκαζία Γήιη
θαίλεηαη λα είλαη αξραία θαη λα απνθαιχπηεη ηελ χπαξμε εθεί Γειίνπ. Σέηνηα ηεξά, κε
απηφ ην φλνκα, είλαη βεβαησκέλα ζε άιια θπθιαδίηηθα λεζηά (θαη φρη κφλν). ηε
ζπλέρεηα αλαθέξεη ν Ακπειάο ηνπο Ch. Gouffier, Le Bas, Stark θαη Conze πνπ
έγξαςαλ γηα ηα εξείπα ηεο πφιεο, ηα θαηάινηπα ηνπ ζεάηξνπ, ηνλ αλδξηάληα ηνπ
Αδξηαλνχ. Ο ίδηνο ηέινο αλαθέξεηαη ζηα εξείπηα ηνπ ζεάηξνπ. Λέεη φηη βξίζθνληαη
θνληά ζηηο θπιαθέο, ζην ζπίηη ηνπ Κπξηαθνχ Αιεμίνπ. ψδνληαλ ηξεηο ζεηξέο
εδσιίσλ θαη κέξνο ηεο νξρήζηξαο. ε έλα απφ ηα εδψιηα δηαβαδφηαλ ε επηγξαθή
ΑΡΣΔΜΗΓΧΡΟ. Απφ ηηκεηηθή επηγξαθή Ρσκατθήο επνρήο καζαίλνπκε φηη θάζε
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ρξφλν γίλνληαλ ζην ζέαηξθν αγψλεο ηξαγσδηψλ. Κνληά ζην ζέαηξν, ζηα ζεκέιηα ηνπ
Μνλνπσιείνπ, δίπια ζηελ πιαηεία Λεσηζάθνπ αλαθέξεη εξείπηα, αλάκεζά ηνπο θαη
θακπχια ζηνηρεία, δηαθνξεηηθά φκσο απφ ηα εδψιηα ηνπ ζεάηξνπ, ηα νπνία κάιινλ
ιαλζαζκέλα ζεσξεί εξείπηα «βαιαλείνπ». ηελ πιαηεία Πέληε Μχισλ αλαθέξεη ηελ
χπαξμε επηγξαθήο ζηνλ βξάρν ΑΘΖΝΑ ΦΡΑ[...πνπ αζθαιψο ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπκε ΦΡΑ[ΣΡΗΑ] θαη ηελ εχξεζε εθεί αξραίνπ πεγαδηνχ. ηελ ίδηα
ζπλνηθία ησλ Φαξηαλψλ, ςειφηεξα, αλαθέξεη πσο σο ην 1771 βξηζθφηαλ θαη
αλδξηάληαο ηνπ Αδξηαλνχ κε ηε βάζε ηνπ κε ζρεηηθή επηγξαθή θαη πξάγκαηα πνπ
αλθέξεη ν Μνπζηνμχδεο. Καη άιια ςεθίακαηα βξέζεθαλ ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη φια
απηά δείρλνπλ φηη ην πην ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πφιεο βξηζθφηαλ εθεί, δειαδή απφ ηελ
εθθιεζία ηεο Κνηκήζεσο σο ηελ πιαηεία Λεσηζάθνπ. Αλαθέξεη επίζεο θαη
επηηχκβηα. Σα πεξηζζφηεξα πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή απφ ηελ νπνία μεθηλάεη ν
δξφκνο γηα ηα Πνζείδηα, θαη νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη εθεί βξίζθνληαλ ηα
επηθαλέζηεξα λεθξνηαθεία ηεο πφιεο, ηνπιάρηζηνλ ζηα Ρσκατθά ρξφληα. εκεηψλεη
επίζεο ν Ακπειάο φηη ζηε ζέζε πνπ ζρεκαηίζηεθε ε «λέα ζπλνηθία» ζθάθηεθαλ ην
1838 «ηκήκαηά ηηλα καξκαξίλσλ εξεηθπίσλ» θαη επεηδή ε πεξηνρή νλνκαδφηαλ
θιήπη ζπκπεξαίλεη, ζσζηά λνκίδσ, φηη πξέπεη λα βξηζθφηαλ εθεί θάπνην
Αζθιεπηείν, ηεξφ ηνπ Αζθιεπηνχ. Ζ άπνςε ηνπ Zschietzschmann, φηη ην ηνπσλχκην
δειψλεη απιψο ηελ χπαξμε θάπνηνπ Λαδαξέηνπ δελ πξέπεη λα επζηαζεί, γηαηί ην
Λαδαξέην ζα κπνξνχζε λα νλνκάδεηαη Αζθιεπηείνλ κφλν ζηελ επνρή κεηά ηελ
Απειεπζέξσζε θαη ν Ακπειάο ζα γλψξηδε ηελ χπαξμή ηνπ. Καη ηα εξίπηα δελ κπνξεί
λα πξνέξρνληαλ απφ εγθαηαιεηκέλν Λαδαξέην πνπ ζα έπξεπε λα ρηίζηεθε ην 1822-30
θαη λα γθξεκίζηεθε θαη μεράζηεθε ην 1838.
Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηε ζέζε Αιεζηλή, αλάκεζα ζηελ Κάησ
θαη ηελ Άλσ χξν βξέζθε ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα απφ εξαζηηέρλεο ζπήιαην, κάιινλ
ρηηζηφο Διιεληζηηθφο ηάθνο, κε δηάθνξα άιια ιείςαλα γχξσ ηνπ, πνπ νη εξαζηηέρλεο
εθείλνη πίζηεςαλ φηη είλαη ην ζπήιαην ζην νπνίν ε ιατθή παξάδνζε ζεσξνχζε φηη
θαηνηθνχζε ν Φεξεθχδεο. Ο Ακπειάο, εξαζηηέρλεο θαη ν ίδηνο, δέρηεθε απηή ηελ
άπνςε. Γηα ηελ αθξίβεηα ε ιατθή παξάδνζε ζεσξνχζε ζπήιαην ηνπ Φεξεθχδνπο κηαλ
άιιε ζπειηά ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ λεζηνχ, αιιά νη ληφπηνη ιφγηνη, ρσξίο λα
ακθηζβεηήζνπλ ην φηη ν Φεξεθχδεο ζα κπνξνχζε λα θαηνηθεί ζε ζπειηά,
ακθηζβήηεζαλ φηη απηή ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ηφζν απνκαθξπζκέλε θαη δπζπξφζηηε
φζν ήηαλ εθείλε πνπ ν ιαφο ζεσξνχζε ζπειηά ηνπ θηινζφθνπ θαη γηα απηφ ζεψξεζαλ
πσο ε αιεζηλή θαηνηθία ηνπ ήηαλ ε ζπειηά ηεο Αγίαο Άλλαο, φπσο ιέγεηαη απηή ζηελ
Αιεζηλή. Βέβαηα ζα πξέπεη λα είλαη θαλείο επηθπιαθηηθφο θαη ζρεηηθά κε ην
παξαδηδφκελν φηη ν ιαφο νλφκαδε ηελ άιιε «ζπειηά ηνπ Φεξεθχδνπο». Απηή ε
νλνκαζία θαίλεηαη λα είλαη ιφγηα παξαιιαγή ηεο πξαγκαηηθήο ιατθήο νλνκαζίαο θαη
απηή, φπσο αλππνςίαζηα ζεκεηψλεη ν ίδηνο ν Ακπειάο, ήηαλ «ζπειηά ηνπ
θηινζφθνπ» θαη πηζαλφηαηα αλαθέξεηαη ζε θάπνην πξαγκαηηθφ ή θαληαζηηθφ
θαιφγεξν, εξεκίηε ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ. ηε ιατθή αληίιεςε νη θηιφζνθνη θαη νη
εξεκίηεο θαιφγεξνη δελ έρνπλ κεγάιε δηαθνξά. Αθφκα κπνξεί θαη ην «θηιφζνθνο»
αξρηθά λα ήηαλ απιψο φλνκα. Ζ γλσζηή κνλή ηνπ Φηινζφθνπ καο δίλεη αληίζηνηρν
παξάδεηγκα. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη γξακκαηηζκέλνη ηνπ πξνπεξαζκέλνπ αηψλα πνπ
αζρνιηφληαλ κε ηε χξν θαίλεηαη λα είραλ έλα είδνο κνλνκαλίαο κε ηνλ Φεξεθχδε.
Ήηαλ γηα παξάδεηγκα πεπεηζκέλνη, φηη κηα εηθνληζηηθή θεθαιή ησλ χζηεξσλ αξραίσλ
ρξφλσλ πνπ βξέζεθε ζηε χξν ήηαλ πξνηνκή ηνπ Φεξεθχδε.
Βνξεηφηεξα πφ ηελ πφιε ηεο χξνπ πςψλεηαη ην βνπλφ κε ην ραξαθηεξηζηηθφ
φλνκα Πχξγνο. Γελ ππάξρεη πιεξνθνξία γηα χπαξμε πχξγνπ εθεί, αιιά ε νλνκαζία
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ηελ θάλεη πίζαλή. Θα πξέπεη φκσο λα επηζεκάλνπκε, φηη θαη λα ππήξρε πξαγκαηηθφο
πχξγνο εθεί, δελ είλαη αλαγθαίν λα ήηαλ αξραίνο.
Ο δξφκνο πνπ απφ ηε χξν αλεβαίλεη πξνο ηα βφξεηα εηζρσξψληαο ζηελ
θνηιάδα αλάκεζα ζηνλ Πχξγν θαη ηε Φνηληθηά νδεγεί ζηηο ζέζεηο Μχηηθαο, Παπφξη
θαη Πιαηπβνχλη ζηελ Υαιαλδξηαλή γηα ηελ νπνία κηιήζακε πην πάλσ. Βφξεηά ηεο
βξίζθεηαη ην Καζηξί κε ηελ Πξσηνθπθιαδηθή αθξφπνιε θαη ηα ιίγα ίρλε άιισλ
πεξηφδσλ πνπ αλαθέξακε. Ο δξφκνο απφ ην Πιαηπβνχλη δηράδεηαη θαη ελψ ην έλα
ζθέινο ηνπ πεγαίλεη πξνο ηα βφξεηα ζηε Υαιαλδξηαλή, ην άιιν πεγαίλεη πξνο ηα
βνξεηνδπηηθά ζηνλ αλ Μηράιε θαη κεηά ζηνλ Κάκπν. Δδψ θνληά είλαη κηα ζπειηά
θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη πηζαλψο είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζηα Πξντζηνξηθά ρξφληα.
Βνξεηνδπηηθά απφ ηελ Υαιαλδξηαλή θαη ην Καζηξί βξίζθεηαη ν κηθξφο
νηθηζκφο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ φλνκα Διιεληθφ ή Λεληθφ. Κνληά ζηνλ νηθηζκφ, απφ
ηε λφηηα πιεπξά κηθξνχ θνηιψκαηνο πνπ ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ βξίζθνληαη ηα ιίγα
ζπίηηα, αλαθαιχθζεθε ζηνλ 19ν αηψλα, επίζεο απφ εξαζηηέρλεο κηα αξραία θξελαία
θαηαζθεπή ηελ νπνία θαηφπηλ είδε θαη ν Pollak ην 1894 θαη ηελ πεξηέγξαςε
δεκνζηεχνληαο θαη ην ζρέδην πνπ είρε εθπνλήζεη ν ληφπηνο αξρηηέθηνλαο
Διεπζεξηάδεο. Τζηεξφηεξα ν Bossanquet παξαηήξεζε φηη ε ηνηρνδνκία ηνπ είλαη πην
αδξή θαη αθαλφληζηε απφ φζν καο θάλεη λα πηζηέςνπκε ην ζρέδην . Σν θηίζκα
απνηειείηαη απφ επίπεδν κέησπν, φπνπ αλνίγεηαη δξφκνο κε επηά ρηηζηά ζθαινπάηηα
πνπ νδεγνχλ ρακειφηεξα ζε ρηηζηφ θαηαθφξπθν πεγάδη θπθιηθφ πνπ είρε εξεπλεζεί
ζε βάζνο 11 κ. Πάλσ απν ην ζηφκην ηνπ πεγαδηνχ ζπλερίδεηαη ην ρηηζηκν
ζρεκαηίδνληαο σνεηδή θάηνςε θαζψο ζηελεχεη κε ην εθθνξηθφ ζχζηεκα θαη ηειηθά
θαιχπηεη ηελ φιε θαηαζθεπή. Σν επίπεδν ηνπ ρακειφηεξνπ ζθαινπαηηνχ ρσξίδεηαη
απφ ην ζηφκην ηνπ πεγαδηνχ κε θαηαθφξπθν ζσξαθείν πνπ θάησ έρεη αλνίγκαηα γηα
λα απνζηξαγγίδνληαη ηα λεξά ζην ίδην ην πεγάδη, φηαλ ε ζηάζκε ηνπο βξηζθφηαλ
ρακειφηεξα απφ ην ζηφκην. ηαλ απηή αλέβαηλε θαίλεηαη φηη ε άληιεζε γηλφηαλ απφ
ην πξνεγνχκελν ζθαινπάηη, ζηε ξίδα ηνπ νπνίνπ ππάξρεη αγσγφο πνπ έθεξλε ην
ππεξεθρείιηζκα έμσ.
Κνληά ζηελ θξήλε νχηε ν Pollak νχηε θαλείο άιινο δελ παξαηήξεζε άιια
αξραία, αιιά ζε απφζηαζε πνξείαο 20 ιεπηψλ πξνο ηα δπηηθά, ζηε ζέζε
Κιεξνλφκνο, είδε ν Pollak κεγάιν ηνίρν πνπ ζσδφηαλ ζε κήθνο 9,50 κ. θαη χςνο 1
κ.ρηηζκέλνλ κε κεγάιεο πνιπγσληθέο πέηξεο πνπ ηα θελά ηνπο γεκίδνληαλ εδψ θαη
εθεί κε κηθξφηεξεο. Σν ζχλνιν ηνπ έθαλε ηελ εληχπσζε πνιχ αξραίαο θαηαζθεπήο.
Με ηα πφδηα, ππνδχγην ή πινίν κπνξεί λα θηάζεη θαλείο ζην βνξεηνδπηηθφηαην
άθξν ηνπ λεζηνχ, ζην αθξσηήξην Γξάκκαηα θαη ηνλ νκψλπκν φξκν. Λέγεηαη φηη ην
φλνκα δφζεθε απφ ηηο πνιιέο αξραίεο επηγξαθέο πνπ είλαη εθεί ραξαγκέλεο ζηνπο
βξάρνπο.
Πνιχ λνηηφηεξα, φκσο ζην βφξεην κέξνο ηνπ λεζηνχ, ζηε δπηηθή πιεπξά
βξίζθεηαη ην Κίλη, φπνπ πεγαίλεη θαλείο κε αζθαιηφδξνκν απφ ηελ πφιε. Κνληά, ζηε
ζέζε Πήδεκα, αλέζθαςε ν Σζνχληαο θαη άιινπο Πξσηνθπθιαδηθνχο ηάθνπο.
Με ηελ πξνεγνχκελε ζέζε ζπκπιεξψλνληαη φζα έρνπκε λα πνχκε γηα αξραίεο
ζέζεηο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ. ηελ ίδηα ηε ιεθάλε φπνπ βξίζθεηαη ε πφιε ηεο
χξνπ, πξνο ηα δπηηθά είλαη ε κηθξή ιεθάλε ηνπ Δπηζθνπεηνχ, φπνπ ππάξρεη θαη λεξφ.
Δδψ σο θαιππηήξηα πιάθα πζηεξφηεξνπ ηάθνπ βξέζεθε επηγξαθή πνπ κλεκνλεχεη ηε
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δημοθοινία ην ζπκπφζην δειαδή πνπ παξέζεζε ν αςθαίπεηορ ζηεθανηθόπορ άπσων
Αίλιορ Μιλιώνιορ κύμνορ ζε φινπο ηνπο ειεχζεξνπο πξίνπο θαη μέλνπο πνπ
βξίζθνληαλ ζηελ πφιε «ππέξ πγείαο» ηνπ απηνθξάηνξα Σίηνπ Αλησλίλνπ.
Ννηηφηεξα είλαη ε ζέζε Σάιαληα. Δπηγξαθή πνπ βξέζεθε εδψ πεξηέρεη
ςήθηζκα ηεο Βνπιήο θαη ηνπ Γήκνπ ησλ πξίσλ, ελψ άιιε γξάθεη φηη ηο σωπίον
ήηαλ πξνίθα θάπνηαο Ζγεζνχο Κιενκβξφηνπ. Απηφ έθαλε ηνλ Ακπειά λα πηζηέςεη,
φηη ζηα Σάιαληα βξηζθφηαλ θάπνην ρσξηφ. κσο σωπίον δελ ζεκαίλεη ρσξηφ αιιά
ηφπνο.
ηελ ίδηα αλαηνιηθή πεξηνρή ηνπ λεζηνχ, θνληά ηνλ φξκν Άκπεια φπσο
θαίλεηαη, βξέζεθε επηγξαθή ζξεζθεπηηθνχ ζηάζνπ «εξαληζηψλ», αλαζεκαηηθή ζηνλ
Πνζεηδψλα θαη ηελ Ακθηηξίηε.
Οη ππφινηπεο ελδείμεηο θαη επξήκαηα πνπ καξηπξνχλ αξραία ρξήζε ζην λεζί
ζπγθεληξψλνληαη ζηε λνηηνδπηηθή ιεθάλε ηνπ Φνίληθα θαη ησλ Πνζεηδηψλ. Ζ εληαία
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ιεθάλε ρσξίδεηαη ζηα δπν απφ ην κηθξφ χςσκα Κξηφο πνπ
πξνβάιιεη θαη κέζα ζηνλ φξκν κηθξφ αθξσηήξην ρσξίδνληά ηνλ ζηα δπν. Σν
βνξεηφηεξν ηκήκα είλαη ηνπ Φνίληθα θαη ην λνηηφηεξν ησλ Πνζεηδηψλ. Δθεί θαίλνληαη
θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζα θαη ίρλε κφινπ, κάιινλ αξραίνπ. ηε ιεθάλε
ησλ Πνζεηδηψλ εμ άιινπ έρνπλ βξεζεί δσξηθά ιίζηλα θηνλφθξαλα απφ κηθξφ ζρεηηθά
θηίζκα, επηηχκβηεο επηγξαθέο θαη άιιεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ιαηξεία θαη άιια
πξάγκαηα πνπ νδήγεζαλ ηνπο εξεζηηέρλεο εξεπλεηέο ηνπ 19νπ αηψλα λα πηζηέςνπλ φηη
εδψ βξηζθφηαλ θάπνην ηεξφ ηνπ Πνζεηδψλα, φπσο δείρλεη θαη ην φλνκα ηνπ ηφπνπ. Ζ
ππφζεζε κνπ θαίλεηαη πνιχ πηζαλή. ηελ ίδηα ιεθάλε πην ςειά είλαη ε ζέζε Καβείξη
πνπ πξνθαλψο θξαηάεη ην φλνκά ηεο απφ θάπνην ηεξφ ησλ Καβείξσλ πνπ ζα
βξηζθφηαλ εθεί. Ζ ιαηξεία ησλ Καβείξσλ ζηε χξν είλαη καξηπξεκέλε θαη θαίλεηαη
πσο ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθή, αλ θξίλνπκε απφ ηελ εκθάληζε ησλ Καβείξσλ ή ησλ
ζπκβφισλ ηνπο, πνπ ζπρλα είλαη ηα ίδηα κε ηα ζχκβνια ησλ Γηνζθνχξσλ, ζηα
λνκίζκαηα ησλ πξίσλ.
ηελ παξαιία ηνπ Φνίληθα επίζεο ππάξρνπλ καξηπξίεο, φηη θάησ απφ ηελ
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο είλαη νξαηά εξείπηα θηηζκάησλ θαη έρνπλ αλαζπξζεί απφ εθεί
αγγεία. Γλσξίδνπκε απφ πνιιέο αλάινγεο πεξηπηψζεηο φηη ε ζάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ
έρεη αλεβεί απφ ηελ αξραία επνρή σο ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ 2,50 κ. Κνληά ζηελ
παξαιία ν Γάιινο πξφμελνο Chappel θαζάξηζε ηνλ 19ν αηψλα ςεθηδσηφ δάπεδν πνπ
κπνξεί λα αλήθεη ζε Ρσκατθή βίια, έπαπιε. Απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαίλεηαη πσο
ήηαλ Ρσκατθφ. Βξήθε επίζεο θνκκάηηα απφ θίνλεο θαη άιια αληηθείκελα, θαζψο θαη
ηάθνπο. Σάθνη αλαθέξνληαη θαη άιινη, κεξηθνί κάιηζηα πξνο ηελ πιεπξά ηνπ
Γαιεζζά, πξνο ηα βφξεηα. Απφ ηε κλεία ησλ θηεξηζκάησλ ηνπο ζπλάγεηαη φηη ήηαλ
Ρσκατθψλ ρξφλσλ. Μπνξεί φκσο θαη κεξηθνί λα ρξνλνινγνχληαλ θαη ζηα Κιαζηθά ή
Διιεληζηηθά. Τπάξρεη κηα κηθξή πηζαλφηεηα δπν αγγεία, «αιάβαζηξα» πνπ αλαθέξεη
ν Παπαδφπνπινο λα ήηαλ Πξντζηνξηθά. Ο ίδηνο είλαη πνπ πξψηνο έγξαςε γηα ηνπο
ηάθνπο ηεο Υαιαλδξηαλήο θαη ηνπο είρε ζεσξήζεη Ρσκατθήο επνρήο. Σέινο ςειφηεξα
ζηε ιεθάλε ππάξρεη κηα ζέζε Τδξαγψ θαη ε νλνκαζία ηεο νδήγεζε ηνλ Ακπειά,
ζσζηά φπσο θαίλεηαη, λα εξκελεχζεη σο εξείπηα πδξαγσγείνπ ηα αξραία θαηάινηπα
πνπ είδε εθεί.
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ΗΜΔΙΧΗ.
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Essays in Memory of Karl Lehmann, 1964, 63 θ.π. Davies, Roman Mines in Europe,
1935, 264. Renfrew, “Cycladic Metallurgy and the Aegean Early Bronze Age”, AJA
71 (1967) 1 θ.π. Zschiezschmann, “Kykladenpfannen” AA 50 (1935) 652 θ.π. Γεληθή
ζεψξεζε ηνπ Κπθιαδηθνχ πνιηηηζκνχ βι. πξφρεηξα Vermeule, Greece in the Bronze
Age, 1964 θαη Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο ηεο Δθδνηηθήο Αζελψλ η. Α (1970),
Πξντζηνξία θαη Πξσηντζηνξία, ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα.
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