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[Πξφθεηηαη γηα έξεπλα πνπ είρε αλαηεζεί απφ θνηλνχ ζηνλ Μ.
αθειιαξίνπ θαη ηνλ ππνγξάθνληα. ηα πιαίζηά ηεο ζπλέηαμα έλα
θεθάιαην γηα ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα (θπζηθή δηαίξεζε, αλάγιπθν,
ζχλνξα, Οηθηζηηθέο Πεξηνρέο) θαη Καηάινγν ησλ αξραίσλ ζέζεσλ ηεο
Ώξγείαο (ζπλνδεχεηαη εδψ απφ δχν ζρέδηα) θαη έλα δεχηεξν γηα ηελ
Οηθηζηηθή ηνπ Οηθηζκνχ ηνπ Άξγνπο. Πξφζζεζα θαη μερσξηζηφ κειέηεκα
γηα ην Ασξηθφ Άξγνο, πξννξηδφκελν γηα Βπίκεηξν.]

ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ
Κεθάιαην Πξψην …………………………………………………

ζ. 5

ΓΒΧΓΡΏΦΕΚΏ ΑΒΑΟΜΒΝΏ …………………………………….
Φπζηθή Αηαίξεζε ……………………………………………………
Ώλάγιπθν ……………………………………………………………..
χλνξα ………………………………………………………………..

ζ.
ζ.
ζ.
ζ.

5
5
7
9

ΟΕΚΕΣΕΚΒ ΠΒΡΕΟΥΒ …………………………………………… ζ. 10
ΚΏΣΏΛΟΓΟ ΣΧΝ ΘΒΒΧΝ …………………………........... ζ. 13
εκεηψζεηο ……………………………………………………………. . ζ. 29

Κεθάιαην Αεχηεξν ………………………………………………….

ζ. 35

ΟΕΚΕΣΕΚΔ ΣΧΝ ΟΕΚΕΜΧΝ ……………………………….. ζ. 35
Άξγνο…………………………………………………………………
ζ. 35
Οη νηθηζηηθέο θάζεηο ………………………………………… ζ. 35
Πξψηε Φάζε (Πξσηνγεσκεηξηθή, Γεσκεηξηθή, Πξψηκε Ώξρατθή) … ζ. 36
Γεληθά ζηνηρεία ……………………………………………………… ζ. 36
Άλζξσπνο ………………………………………………………………ζ. 36
Κνηλσλία ……………………………………………………………… ζ. 37
Κειχθε ……………………………………………………………….. ζ. 37
Καηνηθία ………………………………………………………………ζ. 37
Αεκφζηα θηήξηα ……………………………………………………… ζ. 37
Θξεζθεπηηθά θηήξηα ………………………………………………
ζ. 37
Νεθξνηαθοία – Σαθέο ……………………………………………… ζ. 38
ΐηνηερληθά θηήηα …………………………………………………… ζ. 38
Ώκπληηθά θηήξηα …………………………………………………… ζ. 39
Αεχηεξε Φάζε (Όζηεξε Ώξρατθή, Κιαζηθή, Πξψηκε Βιιεληζηηθή)… ζ. 39
Άλζξσπνο ……………………………………………………………… ζ. 39
Κνηλσλία ………………………………………………………………. ζ. 39
Κειχθε ………………………………………………………………
ζ. 40
3

Καηνηθία ……………………………………………………………… ζ. 40
Αεκφζηα θηήξηα ……………………………………………………… ζ. 40
Θξεζθεπηηθά θηήξηα ………………………………………………… ζ. 41
Νεθξνηαθεία – Σαθέο ……………………………………………… ζ. 43
ΐηνηερληθά θηήξηα ………………………………………………........ ζ. 43
Θέαηξα – Χδεία ……………………………………………………… ζ. 43
Βθπαηδεπηηθά – Ώζιεηηθά θηήξηα …………………………………… ζ. 43
Αίθηπα ………………………………………………………………… ζ. 44
Αξφκνη ……………………………………………………………… ζ. 44
Όδξεπζε – Ώπνρέηεπζε ……………………………………………… ζ. 45
Ώκπληηθά έξγα ……………………………………………………… ζ. 45

Σξίηε Φάζε (Όζηεξε Βιιεληζηηθή, Ρσκατθή) ………………………… ζ. 46
Κνηλσλία ……………………………………………………………
ζ. 46
Κειχθε ………………………………………………………………. ζ. 47
Καηνηθία ……………………………………………………………. ζ. 47
Αεκφζηα θηήξηα ……………………………………………………… ζ. 47
Θξεζθεπηηθά θηήξηα ………………………………………………… ζ. 47
Νεθξνηαθεία – Σαθέο ……………………………………………….. ζ. 48
ΐηνηερληθά θηήξηα ……………………………………………………. ζ. 48
Θέαηξα – Χδεία ………………………………………………………. ζ. 48
Βθπαηδεπηηθά – Ώζιεηηθά θηήξηα ……………………………………. ζ. 48
Αίθηπα ………………………………………………………………….. ζ. 49
Αξφκνη …………………………………………………………………ζ. 49
Όδξεπζε – Ώπνρέηεπζε ……………………………………………… ζ. 49
Ώκπληηθά θηήξηα ……………………………………………………… ζ. 49

εκεηψζεηο …………………………………………………………. ζ. 50

ΥΒΑΕΏ (ρ.1: Φξνχξην ΐΏ απφ Καηζίγξη. ρ. 2: Καζηξάθη Καδάξκαο)…

ζ. 55

ΒΠΕΜΒΣΡΟ
Σν Ασξηθφ Άξγνο ……………………………………………………ζ. 57
εκεηψζεηο
……………………………………………………… ζ. 66

4

Κεθάιαην Πξώην.

ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Φπζηθή Γηαίξεζε
Δ αξραία Ώξγεία είλαη ε πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ θπξίσο αξγνιηθφ θφιπν ε
νπνία απνηειείηαη απφ ηε κεγάιε πεδηάδα ηνπ Άξγνπο πνπ ζηα λφηηα θηάλεη ζηε
ζάιαζζα, θαη απφ νξεηλνχο ή εκηνξεηλνχο ρψξνπο κε κεξηθέο πεδηάδεο θαη θνηιάδεο
ζηα βφξεηα, αλαηoιηθά θαη δπηηθά. ηα αλαηνιηθά ζπλνξεχεη κε ηελ Βπηδαπξία, ζηα
βφξεηα κε ηελ Κνξηλζία, ηελ Κιεσλαία θαη ηε Φιεηαζία (ζε ζεηξά απφ Ώ πξνο Α) θαη
ζηα δπηηθά κε ηελ Ώξθαδία. Δ αλαηνιηθή πεξηνρή θηάλεη ζηα λφηηα σο ηε ζάιαζζα
θαη πεξηιακβάλεη ηελ παξαιία απφ ηελ Κάληηα θαη δπηηθά, ελψ ε δπηηθή ζπλνξεχεη
ζηα λφηηα κε ηε Θπξεάηηδα. ηελ παξαθάησ πεξηγξαθή ρσξίδνπκε ηε ρψξα ζε
ηκήκαηα, γηα λα δψζνπκε ζαθέζηεξε εηθφλα. Γηα θάζε ηκήκα ζεκεηψλεηαη έλαο
αξηζκφο.
Ο θάκπνο ηνπ Άξγνπο έρεη κήθνο κε άμνλα βφξεην - λφηην 16 ρηιηφκεηξα, απφ
ηηο Μπθήλεο σο ηε ζάιαζζα ζηα δπηηθά ηεο Νέαο Κίνπ, θαη πιάηνο πεξίπνπ 13
ρηιηφκεηξα. Βκθαλίδεη ειαθξφηαηε θιίζε, έηζη πνπ ην βνξεηφηαην ζεκείν ηνπ, θνληά
ζηα Φίρηηα, έρεη πςφκεηξν κφιηο 100 κ. Σν δπηηθφ κηζφ ηνπ ρσξίδεηαη ζηα δπν απφ ην
φξνο Λπθψλε, ην νπνίν έξρεηαη απφ ηα δπηηθά πςψκαηα πξνο ηα αλαηνιηθά θαη ζηo
αλαηνιηθφ ηνπ άθξν είλαη ρηηζκέλν ην Άξγνο. Σν βφξεην απφ ηα δπν απηά ηκήκαηα
ζπλέρεηαη πξνο βνξεηνδπηηθά κε ηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Ίλαρνπ πνπ δηαγξάθεη
ηφμν θπξησκέλν πξνο ηα βφξεηα κέρξη ην ρσξηφ ηέξλα θαη ην άιιν άθξν ηνπ κε ην
ρψξν εθθίλεζεο ηνπ πνηακνχ θηάλεη ζηα δπηηθά ζην Νενρψξη, αλάκεζα ζην
Ξεξνβνχλη ζηα αλαηνιηθά θαη ηηο βφξεηεο πξνβνιέο ηνπ Κηεληά ζηα δπηηθά, φπνπ θαη
πεξλάεη ηα ζχλνξα κε ηελ Ώξθαδία. Πεξίπνπ ηεζζεξα ρηιηφκεηξα βφξεηα απφ ην
Νενρψξη βξίζθεηαη ην ρσξηφ Κεθαιφβξπζν, απφ φπνπ αξρίδνπλ ξέκαηα πνπ θαηφπηλ
κεηαηξέπνληαη ζε πνηάκη. Αηαγξάθεη θαη απηφ ηφμν πεξλψληαο κέζα απφ κηθξέο
θνηιάδεο θαη ραξάδξεο πξνο βνξεηναλαηνιηθά, αλαηνιηθά, θαη ηέινο λνηηναλαηνιηθά
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θαη ρχλεηαη ζηνλ Ίλαρν θνληά ζην βνξεηφηαην ζεκείν ηνπ, δπηηθά απφ ηε ηέξλα.
Ώλαηνιηθά απφ ηε ηέξλα ρχλεηαη ζηνλ Ίλαρν ην Ρέκα ηνπ Λεβέληε πνπ έξρεηαη απφ
βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά απφ ζηελή θνηιάδα πνπ βνξεηφηεξα ζπλέρεηαη κε άιιε κε
αληίζηξνθε θιίζε ε νπνία απνζηξαγγίδεηαη πξνο ηε Φιεηαζία. Ώλαηνιηθά απφ ηελ
θνηιάδα απηή θαη βνξεηνδπηηθά απφ ηνλ θάκπν ηνπ Άξγνπο εθηείλεηαη πεξηνρή κε
ζρεηηθά ρακειά βνπλά πνπ ζηα αλαηνιηθά νξίδεηαη απφ ηε ιεθάλε ηνπ ξέκαηνο ηνπ
Αεξβεληνχ. Δ θνηιάδα ζρεκαηίδεη ην πέξαζκα απφ ην Άξγνο πξνο ηελ Κνξηλζία.
ΐξίζθεηαη πεξίπνπ ζηελ πξνο ηα βφξεηα πξνέθηαζε ηνπ θχξηνπ άμνλα ηνπ θάκπνπ
ηνπ Άξγνπο. Σα άιια ηκήκαηα πνπ δηαθξίλνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη: Ώλάκεζα
ζηνλ άλσ ξνπ ηνπ Ίλαρνπ θαη ην πνηάκη πνπ έξρεηαη απφ ην Κεθαιφβξπζν θαη απφ
απηφλ θαη δπηηθά απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξηνρή. Δ πεξηνρή λφηηα απφ ηνλ Ίλαρν
νξίδεηαη ζηα λφηηα απφ ηελ πνιχ ζηελφηεξε θνηιάδα ηνπ Ξεξηά πνπ αξρίδεη αλαηνιηθά
απφ ηνλ Κηεληά, ζην ζχλνξν κε ηελ Ώξθαδία, θαη κε θαηεχζπλζε πξνο αλαηνιηθάβνξεηναλαηνιηθά βγαίλεη ζηνλ θάκπν ηνπ Άξγνπο, ζε απφζηαζε 1.500-2.000 κ. απφ
ηε Λπθψλε. Δ έθηαζε απηή αλάκεζα ζηνλ Ίλαρν θαη ηνλ Ξεξηά ρσξίδεηαη θαη πάιη κε
κηθξέο θνηιάδεο, πνπ ε κηα απφ ηηο νπνίεο βιέπεη βνξεηνδπηηθά πξνο ηνλ Ίλαρν θαη ε
άιιε λφηηα πξνο ηνλ Ξεξηά, ζε δπν ηκήκαηα, έλα κεγαιχηεξν βνξεηναλαηνιηθφ θαη
έλα κηθξφηεξν λνηηνδπηηθφ. Σν λφηην απφ ηα δπν δπηηθά ηκήκαηα ηνπ θάκπνπ ηνπ
Άξγνπο πξνεθηείλεηαη πξνο ηα λνηηνδπηηθά θαη εθεί απφ δπηηθά θηάλνπλ κεξηθά
ξέκαηα ρσξίδνληαο ηνλ νξεηλφ ρψξν ζηα δπηηθά ηνπο ζε έλα ηκήκα βφξεην, αλάκεζα
ζε απηά θαη ηνλ Ξεξηά, θαη άιιν λφηην πνπ ζπγθξνηεί θαη ην θπζηθφ λφηην φξην ηεο
πεδηάδαο. Με ηελ πεδηάδα ηνπ Άξγνπο ελψλεηαη ζηνπο Μχινπο ε λνηηφηεξε κηθξή
θνηιάδα ηνπ Κπβεξηνχ. Ώπηή θηάλεη ζηελ παξαιία ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ θπξίσο
Ώξγνιηθνχ θφιπνπ θαη εδψ ρχλνληαη ηα λεξά δχν πνηακψλ, ηνπ Ξεξηά (αο ηνλ
νλνκάδνπκε Ξεξηά ΐ΄ γηα λα ηνλ δηαθξίλνπκε απφ ηνλ πξνεγνχκελν) πνπ έξρεηαη απφ
δπηηθά θαη αξρηθά πεξλάεη κέζα απφ ραξάδξεο θαη έπεηηα απφ κηθξή θνηιάδα, θαη ηνπ
Ξαβξηνχ πνπ έξρεηαη απφ λνηηνδπηηθά θαη λφηηα κέζα απφ θνηιάδα. Σν πνηάκη απηφ
μεθηλάεη απφ ζεκείν ζε απφζηαζε δεθαηεζζάξσλ πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ δπηηθφηεξα,
απφ ηε κηθξή πεδηάδα ηνπ Ώριαδφθακπνπ, θαη θηλείηαη πξνο λνηηναλαηνιηθά,
αλαηνιηθά, βνξεηναλαηνιηθά, βφξεηα, βνξεηναλαηνιηθά κέρξη λα ρπζεί ζηε ζάιαζζα
ιίγν πην βφξεηα απφ ην Κπβέξη. Σα δπν απηά πνηακηά ρσξίδνπλ έηζη ηελ πεξηνρή ζηα
παξαθάησ ηκήκαηα: ην βφξεηα απφ ηνλ Ξεξηά ΐ΄, ην ίδην πνπ αλαθέξακε ηειεπηαία ζε
αλαθνξά κε ηνλ θάκπν ηνπ Άξγνπο, ην αλάκεζα ζηνλ Ξεξηά θαη ηνλ Ξαβξηφ, ην λφηην
απφ ηνλ Ξαβξηφ σο ηα ζχλνξα ηεο Θπξεάηηδαο. Ώλαηνιηθά απφ ηελ πεδηάδα ηνπ
Αεξβεληνχ θαη βνξεηναλαηνιηθά απφ ηελ πεδηάδα ηνπ Άξγνπο απιψλεηαη άιιε νξεηλή
πεξηνρή πνπ έρεη ζηα βφξεηα ηα ζχλνξα ηεο Κιεσλαίαο θαη ηεο Κνξηλζίαο, ζηα
αλαηνιηθά ην Ώξαρλαίν φξνο θαη ζηα λφηηα ηα ξέκαηα πνπ έξρνληαη απφ αλαηνιηθά
πξνο ην Παιηφθαζηξν ηεο Μηδέαο. Ο ρψξνο απηφο δηαηξείηαη ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα:
Ώλάκεζα, ζηα αλαηνιηθά, απφ ην ξέκα Αεξβεληνχ θαη ην ξέκα Κεθαιάξη πνπ
θαηεβαίλεη απφ βφξεηα πξνο λφηηα θαη θηάλεη ζηε κηθξή θνηιάδα ηνπ Μπεξκπαηηνχ.
Ώλάκεζα ζην πξνεγνχκελν σο δπηηθφ φξην, ηα ζχλνξα κε ηελ Κιεσλαία σο βφξεην
θαη ην Μέγα Ρέκα δίπια ζην ρσξηφ Λίκλε. Ννηηναλαηνιηθά απφ ην πξνεγνχκελν,
βνξεηναλαηνιηθά απφ ηελ πεδηάδα ηνπ Άξγνπο θαη βφξεηα απφ ηα ξέκαηα πνπ απφ
αλαηνιηθά θηάλνπλ θνληά ζην Παιηφθαζηξν ηεο Μηδέαο. ηα αλαηνιηθά ηελ πεξηνρή
ηνπ Ώξαρλαίνπ. Έλα άιιν ηκήκα κε ρακειά πςψκαηα θαη πνιιά ξέκαηα βξίζθεηαη
λφηηα απφ ην πξνεγνχκελν, αλαηνιηθά απφ ηελ
πεδηάδα ηνπ Άξγνπο,
βνξεηναλαηνιηθά απφ ηνλ κηθξφ θάκπν Ναππιίνπ-Ώγίνπ Ώδξηαλνχ θαη βφξεηαβνξεηνδπηηθά απφ ην κηθξφ πνηάκη Ααθλφξεκα. ηα αλαηνιηθά νξίδεηαη απφ ηνλ
απφηνκν πξφβνιν ηνπ Ώξαρλαίνπ Φαλίζθνο. Ώλαηνιηθά ηνπ είλαη ν θάκπνο ηνπ
Ληγνπξηνχ. Ννηηναλαηνιηθφ φξην ηεο πεδηάδαο ηνπ Άξγνπο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε
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γξακκή πνπ πεξλάεη απφ ηνπο ιφθνπο ηνπ Ώγίνπ Ώδξηαλνχ, Πξνθήηε Διία, ηνλ ιφθν
λφηηα απφ εθείλνλ θαη θηάλεη ζην Ναχπιην. Ννηηναλαηνιηθά απφ απηφ ην φξην
ππάξρεη ε απνθνκκέλε απφ ηε ζάιαζζα κηθξή πεδηάδα πνπ θηάλεη ζηα
λνηηναλαηνιηθά σο ηα Λεπθάθηα. ην ζεκείν απηφ ζπλάπηεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε ε
κηθξή πεδηάδα ηεο Ώζίλεο πνπ θηάλεη ζηα λφηην-λνηηναλαηνιηθά ζηε ζάιαζζα. Σέινο
πην αλαηνιηθά βξίζθεηαη ε πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξαιηαθή πεδηάδα ηεο
Κάληηαο, ηηο θνηιάδεο ησλ πνηακηψλ πνπ ελψλνληαη ζε απηήλ θαη ηνλ νξεηλφ ρψξν
βφξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθά ηεο.

Αλάγιπθν
πσο είπακε, ν θάκπνο ηνπ Άξγνπο είλαη επίπεδνο θαη δηαθφπηεηαη κφλν απφ
ην βνπλφ Λπθψλε (θνξπθέο 289 θαη 286) πνπ έρεη επηφηεξεο θιίζεηο πξνο ηα βφξεηα
θαη πην απφηνκεο πξνο ηα λφηηα. Ώπφ φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο έξρνληαη πξνο ηνλ θάκπν
πνηάκηα θαη ξέκαηα. ηελ αλαηνιηθή θαη ζηε δπηηθή άθξε ηεο παξαιίαο ηνπ
ζρεκαηίδνληαη εθηεηακέλα έιε. Σν 2ν ηκήκα είλαη ινθψδεο, κε καιαθέο θιίζεηο θαη
δηαζρίδεηαη απφ πνιιά ξέκαηα θαη πνηάκηα. Σα πεξηζζφηεξα ζβήλνληαη φηαλ
θαηέβνπλ ζηνλ θάκπν. Πξνρσξνχλ πξνο αλαηνιηθά θαη λνηηναλαηνιηθά, ηα
ζπνπδαηφηεξα, θαζψο θαη πξνο λφηηα θαη δπηηθά. Σα πςψκαηα πνπ ην ζπγθξνηνχλ
νλνκάδνληαη Άγηνο Διίαο θαη ηα ςειφηεξα ηκήκαηά ηνπο βξίζθνληαη πξνο ηα βφξεηα,
ζηα ζχλνξα κε ηε Φιεηαζία (ςειφηεξε θνξπθή 741 κ.). Σν ηξίην ηκήκα απνηειείηαη
απφ ην απφηνκν βνπλφ Μηιηδφλη (θνξπθή 1357) πνπ ζηα βφξεηα, λνηηναλαηνιηθά,
λφηηα θαη δπηηθά πέθηεη ζε θνηιάδεο, ελψ επζχο δπηηθφηεξα πςψλεηαη πάιη ην πνιχ
απφηνκν βνπλφ Λχξθεην, έλα θπζηθφ ηείρνο πνπ ζρεκαηίδεη θαη ην ζχλνξν πξνο ηελ
Ώξθαδία. Σα λεξά απφ ην Μηιηδφλη ρχλνληαη πξνο ηα δχν πνηάκηα, ηνλ Ίλαρν θαη ην
πνηάκη ηνπ Κεθαιφβξπζνπ. Σν ηέηαξην ηκήκα θαηαιακβάλεηαη επίζεο απφ ςειά
βνπλά, ην Μαπξνβνχλη πξνο βνξεηνδπηηθά (ςειφηεξε θνξπθή 1240 κ., φπνπ ην
ζχλνξν κε ηελ Ώξθαδία), κε θιίζεηο πξνο λνηηναλαηνιηθά θαη αλαηνιηθά, ηνλ
Φαξκαθά βνξεηφηεξα (ςειφηεξε θνξπθή 1616, φπνπ θαη πάιη ην ζχλνξν κε ηελ
Ώξθαδία), ην πξνο λνηηναλαηνιηθά πξφβνπλφ ηνπ Νηνχξκηδα (1192 κ.) θαη ην
Μεγαινβνχλη πξνο βνξεηναλαηνιηθά (ςειφηεξε θνξπθή 1273 κ., φπνπ ην ζχλνξν κε
ηε Φιεηαζία). Οη θιίζεηο πξνο ηα λφηηα είλαη απφηνκεο, εθηφο απφ ην ηκήκα δπηηθά
απφ ην ξέκα ηνπ Λεβέληε θαη σο ηε ζπκβνιή ηνπ πνηακνχ ηνπ Κεθαιφβξπζνπ κε ηνλ
Ίλαρν. ηα βφξεηα, αλάκεζα απφ ηνλ Φαξκαθά, ηε Νηνχξκηδα θαη ην Μεγαινβνχλη
ζρεκαηίδεηαη ε ζηελή θνηιάδα Γπκλνχ-Λενληίνπ, απφ φπνπ θηλείηαη πξνο ηα βφξεηα
πνηάκη πνπ ρχλεηαη ζηνλ Ώζσπφ, ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο θνηιάδαο ηεο Φιεηαζίαο. Σν
πέκπην ηκήκα θαηαιακβάλεηαη απφ ην βνπλφ Μπαρξηάκη κε απφηνκεο πηψζεηο ζηα
βνξεηνδπηηθά, ηα λνηηνδπηηθά θαη ηα λνηηναλαηνιηθά θαη απφηνκεο αξρηθά αιιά
θαηφπηλ πνιχ ήπηεο θιίζεηο ζηα βνξεηναλαηνιηθά, πξνο ηνλ Ίλαρν (ςειφηεξε θνξπθή
1031 κ.). Σν έθην ηκήκα έρεη πνιχ απφηνκα βνπλά, ην Ξεξνβνχλη ζηα βφξεηα (1389
κ.), ην Ώξηεκίζην ζηα λφηηα (1717 κ.) πνπ ζπλέρνληαη πξνο ηα δπηηθά κε ην θπζηθφ
ηείρνο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα βνπλά αλάκεζα ζην Λχξθεην θαη ηνλ Κηεληά. Μηθξέο
θνηιάδεο ζρεκαηίδνληαη ζηα φξηα ησλ δχν πεξηνρψλ, θπξίσο ζηα βνξεηνδπηηθά θαη ηα
λνηηναλαηνιηθά. Σν έβδνκν πεξηιακβάλεη κηα πεξηνρή ζηα δπηηθά κε ην απφηνκν
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βνπλφ Μαπξνβνχλη (993 κ.) θαη ηηο θνηιφηεηεο φπνπ βξίζθνληαη ηα ρσξηά Κξπνλέξη
θαη Σνπξλίηζη θαη ηηο βφξεηεο θαη βνξεηναλαηνιηθέο πιαγηέο ηνπ βνπλνχ Κηεληάο,
θαζψο θαη κηα άιιε πεξηνρή ζηα αλαηνιηθά κε ην καιαθφηεξν βνπλφ Ππξηψζα (700
κ.) πνπ δηαθφπηεηαη απφ ξέκαηα πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Σν φγδσν είλαη ην βνπλφ
Πνληίλνλ πνπ έρεη κέηξηεο θιίζεηο πξνο βφξεηα, κάιινλ καιαθέο πξνο λνηηναλαηνιηθά
θαη γθξεκνχο πξνο λνηηνδπηηθά, πξνο ηνλ Ξεξηά ΐ΄. Δ ςειφηεξε θνξπθή ηνπ είλαη
731 κ. Σν έλλαην είλαη ν παξαζαιάζζηνο θάκπνο αλάκεζα ζηνπο Μχινπο θαη ην
Κπβέξη, κε ειαθξά θιίζε γεληθά απφ δπηηθά πξνο αλαηνιηθά. Σν δέθαην απνηειείηαη
απφ ηελ κάιινλ απφηνκε βνπλνζεηξά (απφ δπηηθά, βνξεηνδπηηθά, αλαηνιηθά,
λνηηναλαηνιηθά) Κηεληάο (ςειφηεξε θνξπθή 1598 κ.), Παξαβνπλάθη (1151 κ.),
Μεξνλίηζα (651 κ.) θαη ζηα λνηηνδπηηθά ηε κηθξή πεδηάδα ηνπ Ώριαδφθακπνπ
(ρακειφηεξν ζεκείν πεξίπνπ 270 κ.). Σν ελδέθαην ηκήκα πεξηιακβάλεη ηηο βφξεηεο
απφηνκεο πιαγηέο ησλ βνπλψλ, πνπ ε θνξπθνγξακκή ηνπο είλαη ην πξνο ηελ
Θπξεάηηδα φξην ηεο Ώξγνιίδαο, θαη ηηο πιαγηέο ηνπ Παξζέληνπ ζηα ζχλνξα κε ηελ
Ώξθαδία. Ώλάκεζα ππάξρεη θνίινο ρψξνο κε ξέκαηα ν νπνίνο αξρίδεη απφ ην κηθξφ
πςίπεδν ηνπ Βιαηνρσξίνπ θαη απιψλεηαη πξνο ηα βφξεηα σο ηνλ Ξαβξηφ. Σν
δσδέθαην ηκήκα απνηειείηαη απφ ηε βνπλνζεηξά (απφ βφξεηα πξνο λφηηα θαη
λνηηναλαηνιηθά) Σξηθφξθσλ (801 κ.), Υαξβαηηνχ (809 κ.), Αεινθφξκνπ (666 κ.),
Πξνθήηε Διία (701 κ.). Σα κηθξά απηά βνπλά είλαη πνιχ απφηνκα θαη αλάκεζά ηνπο
αλνίγνληαη κηθξέο θνηιάδεο πξνο ηα Αεξβέληα, ηνλ θάκπν ηνπ Άξγνπο θαη ηνλ κηθξφ
απνκνλσκέλν θάκπν ηνπ Μπεξκπαηηνχ. Σν επφκελν, δέθαην ηξίην ηκήκα
πεξηιακβάλεη ηελ θνίιε πεξηνρή ηνπ ηεθαληνχ, λφηηα απφ ηε Ράρε ηεθαληνχ (1068
κ., ζχλνξν κε ηελ Κνξηλζία) θαη βφξεηα απφ ηελ Φειή Ράρε (759 κ.) ζηα λφηηα πξνο
ηνλ κηθξφ θάκπν ηνπ Μπεξκπαηηνχ, κε καιαθή θιίζε απφ βφξεηα πξνο λφηηα θαη ζηα
βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ηα πςίπεδα ηνπ ρσξηνχ Λίκλεο. Οη πιαγηέο ησλ βνπλψλ είλαη
κάιινλ απφηνκεο, αιιά νη θνξπθέο ηνπο πιαηηέο. Σν δέθαησ ηέηαξην ηκήκα
θαηέρεηαη απφ πςψκαηα ζρεηηθά ρακειά (ςειφηεξε θνξπθή ε ΐίγιηδα, 613 κ.).
Καηαθεξκαηίδεηαη απφ πνιιά ξέκαηα πνπ θφβνπλ κάιινλ απφηνκεο ραξάδξεο, ελψ ηα
πςψκαηα εκθαλίδνπλ νκαιέο θνξπθέο. Σν επφκελν δέθαην πέκπην ηκήκα είλαη ηα
θησρά πςίπεδα ηνπ Ώξαρλαίνπ (ςειφηεξν ζεκείν ε Σξαπεδψλα (113 κ., φπνπ ηα
ζχλνξα Ώξγνιίδαο, Κνξηλζίαο θαη Βπηδαπξίαο) πνπ πέθηνπλ πξνο ηηο άιιεο πεξηνρέο
κε απφηνκεο θιίζεηο. ρεηηθά κε ην αλ θαη θαηά πφζν ε πεξηνρή αλήθε ζηελ Ώξγνιίδα
ή ηελ Βπηδαπξία αλαθεξζήθακε ζηε κειέηε γηα ηελ ηειεπηαία. Σν δέθαην έθην ηκήκα
θαηαιακβάλεηαη απφ ρακειά πςψκαηα κε καιαθέο θιίζεηο θαη θφβεηαη απφ κεγάιν
αξηζκφ απφ ξέκαηα. ηα αλαηνιηθά πεξηιακβάλεη κηθξή νκαιή πεξηνρή κε θιίζε απφ
βφξεηα πξνο λφηηα. Σν δέθαην έβδνκν απνηειεί ηνλ θάκπν ηνπ Ληγνπξηνχ θαη ηα γχξσ
βνπλά κε κέηξηεο θιίζεηο πξνο φιεο ηηο πιεπξέο. Σν δέθαην φγδσν είλαη κηθξφο
θάκπνο πνπ βιέπεη πξνο βνξεηνδπηηθά, ελψ ζηα λφηηα απνθφβεηαη απφ ηε ζάιαζζα
απφ νκάδα ιφθσλ κε αξθεηά απφηνκεο θιίζεηο. Ο ςειφηεξνο είλαη εθείλνο λφηηα απφ
ην ρσξηφ Βμψζηεο (298 κ.). Σν δέθαην έλλαην ηκήκα είλαη ν κηθξφο παξαζαιάζζηνο
θάκπνο ηεο Ώζίλεο κε καιαθέο θιίζεηο πξνο ηνπο ιφθνπο ζηα λφηηα ηνπ
πξνεγνχκελνπ ηκήκαηνο πξνο δπηηθά, καιαθά πςψκαηα πξνο αλαηνιηθά θαη βφξεηα.
ηφ λφηην άθξν ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ πςψλεηαη ην αξθεηά απφηνκν βνπλφ
Σζαθάιη. Σέινο ην εηθνζηφ ηκήκα πεξηιακβάλεη ηνλ θάκπν ηεο Κάληηαο θαη ηηο
θνηιάδεο πνπ θηάλνπλ ζε απηφλ απφ αλαηνιηθά-βνξεηναλαηνιηθά θαη απφ
βνξεηνδπηηθά. Γχξσ απφ ηηο θνηιάδεο ππάξρνπλ πςίπεδα, αιιά ην έδαθνο πέθηεη πξνο
απηέο ζε γθξεκνχο. Δ ςειφηεξε θνξπθή πξνο ηα βφξεηα είλαη ε Ώινγφκαληξα (545
κ.) πνπ ρσξίδεη ην ηκήκα απηφ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Ληγνπξηνχ. Πην ςειέο είλαη νη
ζέζεηο ζηα λφηηα ηεο αλαηνιηθήο πεξηνρήο, φπνπ ηα ζχλνξα κε ηελ Σξνηδελία
(πεξηνρή Εξίσλ), Μαπξνβνχλη (825 κ.) θαη Κνκκέλε Ράρε (670 κ.).
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ύλνξα
Σα ζχλνξα ηεο Ώξγείαο πξνο ηα βφξεηα θαη ηα αλαηνιηθά, φπνπ έρεη φκνξεο κε
ηε ζεηξά ηηο ρψξεο ηεο Βπηδαπξίαο, Κνξηλζίαο, Κιεσλαίαο θαη Φιεηαζίαο ηα έρνπκε
πεξηγξάςεη ζηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο. ηα βνξεηνδπηηθά θαη δπηηθά φκνξε είλαη ε
Ώξθαδία θαη ζηα λφηηα ε Θπξεάηηο, ε νπνία ζε δηάθνξεο επνρέο ππήξμε ηκήκα ηεο
Ώξγείαο, αιιά ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ αξραηφηεηα αλήθε ζηε Λαθσλία. Σν
ζχλνξν κε ηελ Ώξθαδία ην παξαθνινπζνχκε απφ βφξεηα πξνο λφηηα επηζεκαίλνληαο
ην θπζηθφ φξην: Ώπφ ηελ θνξπθή 1616, ζηα αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Άγηνο Νηθφιανο,
φπνπ θαίλεηαη λα ζπλαληψληαη νη ηξεηο ρψξεο, ε Ώξθαδία, ε Φιεηαζία θαη ε Ώξγεία,
αθνινπζεί ηελ θνξπθνγξακκή πξνο λφηην-λνηηνδπηηθά, πεξλάεη ζηηο θνξπθέο 355,
1115, 1240/50 θαη κεηά αλεβαίλεη ζην Λχξθεηνλ (1648 κ.). ηξέθεη θαηφπηλ ζηε ξάρε
πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά θαη ζε ζπλέρεηα πξνο λφηην-λνηηναλαηνιηθά πεξλψληαο απφ
ηε ζέζε Πφξηεο αλάκεζα ζηα ρσξηά Νενρψξη (ζηελ Ώξγεία, ζηηο πεγέο ηνπ Ίλαρνπ)
θαη άγθα (ζηελ θνηιάδα ηεο Νεζηάλεο ζηελ Ώξθαδία) θαη θηάλεη σο ηελ θνξπθή ηνπ
Κηεληά (1598 κ.) αθνχ πεξάζεη απφ ηηο θνξπθέο 1435, 1495, 1634, 1640. Μεηά
ζηξέθεη πξνο λφηην-λνηηνδπηηθά, πεξλάεη απφ ηελ θνξπθή ηνπ Γχξνπ (910 κ.) θαη
θηάλεη ζηελ θνξπθή Παιηνκνχιθη (945 κ.). Καηφπηλ ζηξέθεηαη πάιη πξνο ηα λφηηνλνηηναλαηνιηθά ζε γεληθή έλλνηα θαη θηάλεη σο ηελ βφξεηα θνξπθή ηνπ Παξζέληνπ
(1215 κ.). Ώπφ εθεί πξέπεη λα εξρφηαλ λφηηα ζηελ άιιε θνξπθή ηνπ ίδηνπ φξνπο
(1093 κ.) θαη κεηά ζηξέθεη πξνο αλαηνιηθά. Ώπφ ην ζεκείν απηφ ην ζχλνξν δηαθξίλεη
ηελ Ώξγεία απφ ηελ Θπξεάηηδα. Ώπφ ηελ θνξπθή θαηεβαίλεη πξνο ηα αλαηνιηθά ζηνλ
πξφβνιν κε πςφκεηξν 607 θνληά ζην ρσξηφ Μαζηιίλα (Βιαηνρψξην) θαη
παξαθνινπζψληαο ηελ γξακκή ρσξηζκνχ ησλ λεξψλ, ηελ πδξνθξηηηθή, θφβεη ζηε
κέζε ηελ κηθξή πεξηνρή ηνχηνπ ηνπ ρσξηνχ πνπ ζπλάγνπκε φηη ζηελ αξραηφηεηα ζα
ήηαλ δηακθηζβεηνχκελε. Ώλεβαίλεη θαηφπηλ ην φξηα πξνο αλαηνιηθά (θαη ιίγν λφηηα)
σο ηελ θνξπθή 839 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ειηγκνχο θαηαιήγεη ζηα αλαηνιηθά ζε
αθξσηήξην πεξλψληαο απφ ηηο θνξπθέο Κάξβηα (832 κ.), 662, 659, 638, 585, Πχξγνο
(654 κ.), 945, 502.
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ΟΗΚΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ

Βθηφο απφ ηελ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ θάκπνπ ηνπ Άξγνπο, καδί κε ηηο θνηιάδεο
πνπ αλνίγνληαη πξνο απηφλ, δηακνξθψλεηαη κηα ζεηξά απφ κηθξφηεξεο νηθηζηηθέο
πεξηνρέο. Σηο αξηζκνχκε κε ιαηηληθνχο αξηζκνχο.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή Η νλνκάδνπκε ηνλ θεληξηθφ ρψξν ηνπ θάκπνπ ηνπ Άξγνπο θαη
ζπλερίδνπκε αξηζκψληαοαπφ ηα λνηηνδπηηθά θαη πξνρσξψληαο πξνο βφξεηα,
βνξεηναλαηνιηθά, αλαηνιηθά, λφηηα θαη πάιη αλαηνιηθά.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή ΗΗ. Ο θάκπνο ηνπ Ώριαδφθακπνπ θαη νη γχξσ ηνπ ρψξνη.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή ΗΗΗ. Οη θνηιάδεο ηνπ θάησ ξνπ ηνπ Ξαβξηνχ θαη ηνπ Ξεξηά θαη ν
παξαζαιάζζηνο θάκπνο ζηνλ νπνίν βγάδνπλ.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή IV. Δ πξνέθηαζε ηνπ θάκπνπ ηνπ Άξγνπο πξνο ηα λνηηνδπηηθά,
αλάκεζα ζηα έιε πνπ βξίζθνληαη λνηηνδπηηθά απφ ηελ Νέα Κίν, ην Κεθαιάξη θαη ην
θαθηδάθη καδί κε ηηο κηθξέο θνηιάδεο πνπ βγάδνπλ ζε απηή ηελ πεξηνρή.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή V. Ο θνίινο ρψξνο αλάκεζα ζην πέκπην, ην έθην θαη ην έβδνκν
ηκήκαηα, νη γχξσ ηνπ πιαγηέο θαη νη θνηιάδεο πνπ βγάδνπλ ζε απηφλ. Αειαδή θπξίσο
ε θνηιάδα ηνπ Ξεξηά Ώ΄.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή VI. Δ θνηιάδα ηνπ άλσ ξνπ ηνπ Ίλαρνπ αλάκεζα ζην Νενρψξη
θαη ηε ηέξλα καδί κε ηηο θνηιάδεο πνπ βγάδνπλ πξνο απηήλ, θπξίσο απφ ηα λφηηα.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή VII. Δ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ ηνπ Κεθαιφβξπζνπ θαη ηα γχξσ
ηεο.
10

Οηθηζηηθή Πεξηνρή VIII. Δ θνηιάδα Γπκλνχ-Λενληηνχ θαη ηα γχξσ ηεο.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή IX. Δ θνηιάδα ηνπ κέζνπ ξνπ ηνπ Ίλαρνπ θαη ν ινθψδεο ρψξνο
ηνπ ηκήκαηνο 2.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή Υ. Δ πεξηνρή ηνπ Αεξβεληνχ θαη νη κηθξέο θνηιάδεο πξνο απηήλ
απφ ηα αλαηνιηθά. ΐφξεηα απφ ηηο Μπθήλεο.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή ΥΗ. Δ πεξίθιεηζηε κηθξή πεδηάδα ηνπ Μπεξκπαηηνχ.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή ΥΗΗ. Σα πςίπεδα γχξσ απφ ην ρσξηφ Λίκλεο.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή ΥΗΗΗ. Ο ινθψδεο ρψξνο ηνπ δέθαηνπ έθηνπ ηκήκαηνο.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή ΥIV. Ο κηθξφο θάκπνο αλάκεζα ζηα Λεπθάθηα, ηνλ Άγην
Ώδξηαλφ θαη ην Ναχπιην.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή XV. Ο θάκπνο ηεο Ώζίλεο.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή XVI. Σα πςίπεδα ηνπ Ώξαρλαίνπ.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή ΥVII. Ο θάκπνο ηνπ Ληγνπξηνχ.
Οηθηζηηθή Πεξηνρή XVIII. Δ πεξηνρή ηεο Κάληηαο κε ηνλ κηθξφ παξαζαιάζζην
θάκπν, ηηο πξνο απηφλ θνηιάδεο θαη ηα γχξσ πςίπεδα.
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ε ηνχηνλ ηνλ θαηάινγν ζεκεηψλνληαη κφλν νη νλνκαζίεο θαη θάπνηα ζηνηρεία
γηα ηηο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα γίλεη αλαιπηηθφηεξε πξαγκάηεπζε, φπσο νη
Μπθήλεο, ε Σίξπλο, ην Άξγνο, ε Ώζίλε, ε Λέξλα, ην Ναχπιην. Βπίζεο κφλν
ππνδειψλεηαη ε ζέζε ησλ αξραίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Μπεξκπαηηνχ.

Οηθηζηηθή Πεξηνρή Η
Θέζε 1. Άξγνο. Ώδηάθνπε θαηνίθεζε απφ ηα Νενιηζηθά ρξφληα σο ζήκεξα.
Θέζε 2. Δ λνηηνδπηηθή απφ ηηο δχν θνξπθέο ηεο Λπθώλεο (289 κ.), ζε απφζηαζε
1.250 κ. απφ ηελ άιιε θνξπθή, ηελ αθξφπνιε ηνπ Άξγνπο Λάξηζα. ε ηζνπεδσκέλν
ρψξν ιηζφθηηζηνο πεξίβνινο θαη θνκκάηηα απφ αγάικαηα θαη ςεθηδσηά. Πξέπεη λα
ήηαλ ην ηεξφ ηεο Άξηεκεο Οξζίαο πνπ αλαθέξεη ν Παπζαλίαο. Τπήξρε ηνπιάρηζηνλ
απφ ηνλ 4ν π.Υ. αηψλα σο ηα Ρσκατθά ρξφληα (1).
Θέζε 3. 1.100 κ. βφξεηα θαη ιίγν δπηηθά απφ ηελ θνξπθή ηνπ Πξνθήηε Διία
(«Ώζπίο»), αθξηβψο βφξεηα απφ ηνλ πνηακφ Ξεξηά. Παξαηήξεζα ηνίρν κε
θαηεχζπλζε αλαηνιηθή-δπηηθή, πάρνο 2,10 κ. ζε πεξίπνπ 25 κ. κήθνο. Βίλαη
ρηηζκέλνο κε αζβεζηνιηζηθέο πιηλζίδεο δξνκηθέο θαη γέκηζκα κε κηθξέο πέηξεο θαη
ζπλεθηηθφ κείγκα κε αζβέζηε. ε πνιιά ζεκεία δηαηεξείηαη κφλν ην γέκηζκα.
Υξνλνινγείηαη ζηε Ρσκατθή επνρή.
Θέζε 4. Νέα Κίνο. ηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ ρσξηνχ θαίλεηαη πσο βξηζθφηαλ ην
αξραίν επίλεην ηνπ Άξγνπο. Τπάξρνπλ ζεκέιηα πνπ ίζσο ζεκεηψλνπλ ηε ζέζε
νηθηζκνχ θαη φρη απιψο ηεξνχ, θαζψο θαη ίρλε ηερλεηνχ ιηκαληνχ (2).
Θέζε 5. Κνπξηάθη. ε 300 κ. ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο εθθιεζίαο ηνπ ρσξηνχ, ζην
θηήκα π. αξαβάθνπ, ζε επίπεδν ρψξν κε αξγηιφρσκα, φπνπ θαιιηεξγνχληαη
εζπεξηδνεηδή, εξείπηα θηεξίνπ Βιιεληζηηθνχ θαη Ρσκατθνχ θαη φζηξαθα
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Πξσηνειιαδηθά, Τζηεξνειιαδηθά, Γεσκεηξηθά, Ώξρατθά, Κιαζηθά, Βιιεληζηηθά θαη
Ρσκατθά (θαη Παιαηνρξηζηηαληθά). Φαίλεηαη λα ππάξρεη ζρέζε κε ηεξφ ηεο Μπζίαο
Αήκεηξνο ή κε αξρηηεθηνληθά κέιε κεγάινπ κεγέζνπο απφ Ώξρατθφ λαφ πνπ
βξίζθνληαη ζηε βαζηιηθή Ώιίθαο, θνληά ζην Κνπξηάθη (3).
Θέζε 6. Υώληθαο. ηε ζέζε Άζπξν Ληζάξη βξέζεθε νξζνγψληνο ηάθνο, ίζσο
αξραίνο, κε ίρλε ελληά λεθξψλ ρσξίο θηεξίζκαηα (4).
Θέζε 7. Μηδέα.Σα εξείπηα ηνπ αξραίνπ νηθηζκνχ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε ελφο
ρηιηνκέηξνπ ζηα αλαηνιηθά απφ ην ζεκεξηλφ ρσξηφ Αελδξά, ζην ιφθν πνπ νλνκάδεηαη
Παιαίθαζηξν. Ο ιφθνο, ζηηο αλαηνιηθέο παξπθέο ηεο πεδηάδαο ηνπ Άξγνπο, ζε ίζε
απφζηαζε απφ ηηο Μπθήλεο, ηελ Σίξπλζα θαη ην Άξγνο, είλαη αζβεζηνιηζηθφο,
ζπληζηά πξφβνπλν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Υειηνχ, έρεη ζρήκα θσληθφ θαη πςψλεηαη
απφηνκα ζε χςνο 266 κ. Δ θνξπθή ηνπ, δηακέηξνπ 300 κ. πεξίπνπ, είλαη πξνζβάζηκε
κφλν απφ ηελ βνξεηνδπηηθή πιεπξά. Ώπηή αθξηβψο πξνζηαηεχηεθε απφ ηελ
Μπθελατθή επνρή απφ πεξίβνιν πνπ θαηέζηεζε ην αλψηεξν ηκήκα ηνπ ιφθνπ νρπξή
αθξφπνιε. ηε δπηηθή πιαγηά ηνπ ιφθνπ ζα απισλφηαλ ν νηθηζκφο, ελψ ην
λεθξνηαθείν βξηζθφηαλ έλα ρηιηφκεηξν δπηηθφηεξα, ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ Αελδξά. Δ
ηζηνξία ηεο πεξηνρήο είλαη ζθνηεηλή. Πξφζθαηα αλαθαιχθηεθε Παιαηνιηζηθφ
ζπήιαην έμσ απφ ηελ αθξφπνιε, ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ ιφθνπ. Ο ηφπνο θαίλεηαη λα
θαηνηθήζεθε απφ ηελ Πξσηνειιαδηθή σο ηελ Τζηεξνειιαδηθή ΕΕΕ ΐ επνρή. Καηά ηελ
ηειεπηαία ε Μηδέα πξέπεη λα ήηαλ έδξα βαζηιέσο, φπσο δείρλεη ε χπαξμε αλαθηφξνπ
θαη ηνπ γλσζηνχ ζνισηνχ ηάθνπ. Ο Μπθελατθφο νηθηζκφο εθηεηλφηαλ ζηελ θνξπθή
ηνπ ιφθνπ θαη ζηε δπηηθή πιεπξά, πξν πάλησλ θνληά ζηελ πεγή ηνπ Ώγίνπ Θσκά.
Φαίλεηαη πσο ζηελ Κιαζηθή επνρή ππήξρε νηθηζκφο πνπ ζα θαηαζηξάθεθε ζηελ
Βιιεληζηηθή (5).
Θέζε 8. Παιηόθαζηξν Μηδέαο. Μεγάινο ιφθνο κε πςφκεηξν 271 κ. κε νκαιέο
θιίζεηο πξνο ηα βφξεηα, πην απφηνκεο πξνο ηα αλαηνιηθά, αθφκα πεξηζζφηεξν πξνο ηα
δπηηθά θαη γθξεκφ πξνο ηα λφηηα. ΐξίζθεηαη αθξηβψο βφξεηα απφ ηνλ αξραίν, ζήκεξα
αγξνηηθφ, δξφκν Άξγνπο – Βπηδαχξνπ, 1.000 κ. λφηηα απφ ην ρσξηφ Μεδέα. Ο ιφθνο
είλαη απφ αζβεζηφιηζν, γχξσ θαιιηεξγνχληαη ειηέο θαη θαπλά. ηελ θνξπθή ηνπ
κεγάιν θαη ζε αξθεηά θαιή δηαηήξεζε θξνχξην κε Μπθελατθά ζεκέιηα θαη
Κιαζηθψλ ρξφλσλ αλσδνκή, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 200 Υ 200 κ. ηνλ ρψξν έρνπλ
βξεζεί θαη Μπθελατθά φζηξαθα (6).
Θέζε 9. Σίξπλο. Βίλαη ρηηζκέλε ζε αζβεζηνιηζηθφ βξάρν ζηελ πεδηάδα ηνπ Άξγνπο, 4
ρηιηφκεηξα βφξεηα απφ ην Ναχπιην. Ο βξάρνο έρεη κήθνο 300 κ. απφ βνξξά πξνο λφην
θαη πιάηνο 45-100 κ. απφ αλαηνιηθά πξνο δπηηθά. Σν ζεκεξηλφ χςνο ηνπ είλαη 18 κ.
απφ ηελ πεδηάδα θαη 28 κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Οη πιεπξέο ηνπ απφ
αλαηνιηθά, λφηηα θαη δπηηθά είλαη απφηνκεο, ελψ ην ρακειφηεξν βφξεην ηκήκα ηνπ
είλαη επθνιφηεξα πξνζηηφ. Σν βφξεην ηκήκα, πνπ ην νλνκάδνπλ Κάησ Ώθξφπνιε
αλπςψλεηαη βαζκηαία πξνο ηα λφηηα θαη κφλν πξνο ηε κέζε πεξίπνπ ηνπ κήθνπο ηνπ
ζρεκαηίδεηαη βαζκίδα χςνπο 2 κ. πεξίπνπ. Σνλ πεξαηηέξσ ρψξν νλνκάδνπλ Μέζε
Ώθξφπνιε. Δ δσή ηνπ νηθηζκνχ θαιχπηεη ηξεηο πεξίπνπ ρηιηεηίεο, απφ ηελ Νενιηζηθή
σο ηελ Βιιεληζηηθή επνρή (7).
Θέζε 10. Θνιωηόο ηάθνο «Μηδέαο». ΐξίζθεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ πςψκαηνο
πνπ ζηελ αλαηνιηθή ηνπ βξίζθνληαλ νη επφκελνη ηάθνη (8).
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Θέζε 11. Πξνθήηεο Ζιίαο Σίξπλζνο. Ώπφηνκνο καθξφζηελνο ιφθνο πνπ ε θνξπθή
ηνπ, κε πςφκεηξν 205 κ., βξίζθεηαη 1.300 κ. ζηα αλαηνιηθά ηεο Σίξπλζαο. ηε δπηηθά
πιεπξά ηνπ βξίζθεηαη ν ζνισηφο ηάθνο «ηεο Μηδέαο». ηελ αλαηνιηθή έρνπλ βξεζεί
ζαιακνεηδείο ηάθνη. Δ νδηθή απφζηαζε απφ ηελ Σίξπλζα είλαη πεξίπνπ 2.000 κ., αιιά
εδψ είλαη ε πιεζηέζηεξε ζε απηήλ πξφζθνξε γηα ηάθνπο πεξηνρή (9). Άιισζηε εδψ
θνληά δελ γλσξίδνπκε θακηά άιιε Πξντζηνξηθή ζέζε, ψζηε λα ππνζέζνπκε φηη ην
λεθξνηαθείν ζα αλήθε ζε απηήλ θαη φρη ζηελ Σίξπλζα.
Θέζε 12. Ζξαίνλ, Πξόζπκλα. Ο νηθηζκφο εθηείλεηαη ζηε δπηηθή θαη ζηε λφηηα
πιαγηά ηνπ ιφθνπ ηνπ Δξαίνπ. Ο ιφθνο απνηειείηαη απφ ζηξψκα ζχκκεηθηνπ ιίζνπ
(Konglomeratbank) πνπ επηζηεγάδεηαη απφ αζβεζηφιηζν θαη έρεη απνκνλσζεί θαζψο
ηα καιαθφηεξα πεηξψκαηα (ςακκφιηζνο θαη κάξγεο) δηαβξψζεθαλ. Ο νηθηζκφο ηεο
Νενιηζηθήο επνρήο δελ βξέζεθε, αιιά απφ ηελ χπαξμε ηνπ λεθξνηαθείνπ
ζπκπεξαίλεηαη φηη ε νίθεζε άξρηζε ηφζν λσξίο. Ώπφ ηελ Πξσηνειιαδηθή σο ηελ
Τζηεξνειιαδηθή ΕΕΕ ΐ επνρή ε ζέζε θαηνηθείηαη ρσξίο δηαθνπή. ηελ
Τζηεξνειιαδηθή θαίλεηαη πσο ήηαλ έδξα κνλάξρε. ηελ Ώξρατθή επνρή ηδξχεηαη ην
Δξαίν, ην νπνίν δηαηεξήζεθε σο ηε Ρσκατθή (10).
Θέζε 13. Βνξεηναλαηνιηθά από ην Καηζίγξη (Άγ. Ώδξηαλφο). ε απφζηαζε 1.250 κ.
αλαηνιηθά θαη ιίγν βφξεηα απφ ηελ εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ. Μηθξή θνξπθή πάλσ ζε
γιψζζα βνπλνχ πνπ έξρεηαη απφ λφηην-λνηηναλαηνιηθά. ηα αλαηνιηθά ηεο πεξλάεη
κηθξφ ξέκα πνπ εκπξφο ηεο ελψλεηαη κε άιιν ην νπνίν έξρεηαη απφ ηα αλαηνιηθά, θαη
ελσκέλα πξνρσξνχλ πξνο δπηηθά. Βιέγρεη κηθξή θνηιάδα ζηα βφξεηά ηνπ, απφ φπνπ
πεξλάεη άιινο δξφκνο απφ ηελ Βπίδαπξν πξνο ην Άξγνο. Δ θνξπθή είλαη απφηνκε
πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά θαη ηα δπηηθά, ελψ ζηα λφηηα ππάξρεη απρέλαο. Σν έδαθνο
είλαη αζβεζηνιηζηθφο βξάρνο. Γχξσ θαιιηεξγνχληαη εζπεξηδνεηδή, παηάηεο θαη
θαπλά. Σν θξνχξην πνπ βξίζθεηαη πάλσ ηνπ εηθνλίδεηαη ζην ζρέδην 1. Σν κέγηζην
ζσδφκελν χςνο ηνπ θεληξηθνχ πχξγνπ είλαη 2,10 κ., ηνπ εμσηεξηθνχ ηνίρνπ, ζηε
λνηηναλαηνιηθή γσλία ηνπ 3 κ. πεξίπνπ. Δ δεμακελή ζηεγάδεηαη κε εθθνξηθφ
ζχζηεκα ζηηο γσληέο, έηζη πνπ απφ ηεηξάπιεπξε ηείλεη πξνο ην σνεηδέο (11). ΐι.
ρέδην 1.
Θέζε 14. Πξνθήηεο Ζιίαο Αγίνπ Αδξηαλνύ. 1.500 κ. ζηα αλαηνιηθά απφ ηελ
πξνεγνχκελε ζέζε. Λφθνο κε πςφκεηξν πεξίπνπ 250 κ. κε ζρεηηθά απφηνκεο πιαγηέο.
ηα λφηηα θαη λνηηνδπηηθά ηνπ κηθξφο ζχγρξνλνο νηθηζκφο. ηά βφξεηα θαη ηα λφηηα
δπν ξέκαηα θηλνχληαη πξνο ηα βνξεηνδπηηθά, φπνπ θαη ελψλνληαη. Βιέγρεη ηνλ ίδην
δξφκν κε ηελ πξνεγνχκελε ζέζε. Ο ιφθνο είλαη αζβεζηνιηζηθφο θαη γχξσ ππάξρεη
αξγηιψδεο έδαθνο. Καιιηέξγεηεο φκνηεο θαη ηελ πξνεγνχκελε ζέζε. Πεγή λεξνχ
βξίζθεηαη κέζα ζηνλ ζχγρξνλν νηθηζκφ ζηα πφδηα ηνπ ιφθνπ. Σν 1962 έγηλε εθεί
κηθξή αλαζθαθηθή έξεπλα θαη δηαπηζηψζεθε φηη ε ζέζε ήηαλ νρπξσκέλε ζηελ
Τζηεξνειιαδηθ,ή επνρή θαη πσο ζηελ Ώξρατθή ζηελ θνξπθή ηεο ππήξρε λαφο. Βθηφο
απφ απηέο ηηο πεξηφδνπο δηαπηζηψζεθαλ επίζεο νη Κιαζηθή, Βιιεληζηηθή θαη
Ρσκατθή επνρή, δελ δηεπθξηλίδεηαη φκσο αλ ηφηε ήηαλ νηθηζκφο θαη φρη κφλν ηεξφ. Δ
αλαζθαθέαο ηαπηίδεη ηε ζέζε κε ηε Λήζζα (12).
Θέζε 15. Ναύπιην.
Θέζε 16. Άξηα. Ώληέξεηζκα ηνπ βνπλνχ ηεο Ώγίαο Μαξίλαο πξνο ηα βνξεηνδπηηθά.
Σν έδαθνο είλαη αζβεζηνιηζηθφ ζην χςσκα θαη αξγηιψδεο ζην ίζησκα, φπνπ ειηέο θαη
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ρσξάθηα. Νεξφ δελ έρεη. ην ρσξηφ έρνπλ αλαζθαθεί Τζηεξνειιαδηθνί ΕΕ/ΕΕΕ Ώ ηάθνη
θαη αλαθέξεηαη φηη ζσδφηαλ εξείπην πχξγνπ δηαζηάζεσλ 7,70 Υ 5,90 κ. Ίρλε ηνπ δελ
βξήθα, αιιά απφ ηα πνιιά παξάιιεια ζα πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη ήηαλ Κιαζηθφο
(13).
Δ ζέζε 12 (Δξαίν Άξγνπο) κπνξεί λα ππαρζεί θαη ζηελ πεξηνρή VI.

Οηθηζηηθή Πεξηνρή ΗΗ
Θέζε 17. Διαηνύο. ηε δπηηθή πιεπξά κηθξήο ραξάδξαο, πξφβνπλν πνπ έξρεηαη πξνο
λνηηναλαηνιηθά, 1.850 κ. λφηηα-λνηηνδπηηθά απφ ηνπ πειησηάθε. Σν πνηάκη πεξλάεη
750 κ. ζηα αλαηνιηθά ηνπ. Έδαθνο αξγηιψδεο. Καιιηεξγνχληαη ειηέο (14). Έρνπλ
παξαηεξεζεί ιείςαλα αξθεηά εθηεηακέλνπ νηθηζκνχ πνπ ρξνλνινγείηαη ηνπιάρηζηνλ
απφ ηελ Ώξρατθή σο ηελ Βιιεληζηηθή επνρή (15).
Θέζε 18. ε 300 κ. πξνο λνηηναλαηνιηθά από ηνλ Διαηνύληα, ζε ειαθξά επηθιηλέο
έδαθνο αλαζθάθεθε ηεξφ. Υξνλνινγείηαη ζηηο ίδηεο κε ηελ πξνεγνχκελε πεξηφδνπο,
Ώξρατθή, Κιαζηθή, Βιιεληζηηθή (16). Ώλάκεζα ζηνλ νηθηζκφ θαη ην ηεξφ ζεκέιηα
νξζνγψληνπ Κιαζηθνχ πχξγνπ πνπ έιεγρε ηνλ δξφκν (17).
Θέζε 19. Λέξλα. ΐξίζθεηαη ζηε λνηηνδπηηθή γσληά ηεο πεδηάδαο ηνπ Άξγνπο, εθηά
ρηιηφκεηξα λφηηα απφ ην Άξγνο, ζηε δπηηθή αθηή ηνπ θφιπνπ, ζε παξαιία πνπ
ζηελεχεη, γηαηί ζε απηφ ην ζεκείν ην βνπλφ Πνληίλνο πιεζηάδεη ζηε ζάιαζζα. Έηζη
θαηέρεη επίθαηξν ζεκείν πάλσ ζην δξφκν γηα ηελ Ώξθαδία. Οη δηαδνρηθνί νηθηζκνί
ζρεκάηηζαλ ρακειφ ιφθν. Σν κέξνο πνπ αλαζθάθεθε βξίζθεηαη ζηε λφηηα πιεπξά
ηνπ. ΐφξεηα απφ ηνλ νηθηζκφ βξίζθνληαη δπν πεγέο λεξνχ πνπ ζρεκαηίδεη ηα έιε ηεο
Λέξλαο θαη ην κηθξφ ξεχκα Ώκπκφλε πνπ ξέεη απφ ηελ πεγή σο ηε ζάιαζζα. Οη
αλαζθαθείο ππνινγίδνπλ φηη ε έθηαζε ηνπ Πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ ζα ήηαλ
κεγαιχηεξε απφ 16 ζηξέκκαηα. Ο ιφθνο έρεη χςνο 5,50 κ., αλαηνιηθφ-δπηηθφ άμνλα
180 κ. θαη βφξεην-λφηην 160 κ. Ο νηθηζκφο βξηζθφηαλ ζηελ ίδηα ζέζε απφ ηε
Νενιηζηθή σο ην ηέινο ηεο Τζηεξνειιαδηθήο επνρήο. Σα ίρλε ηεο κεηά-Μπθελατθεο
Λέξλαο είλαη ειάρηζηα. Λίγνη Γεσκεηξηθνί ηάθνη ζην ιφθν θαη ζηε ρακειφηεξε
πιαγηά ηνπ Πνληίλνπ. ηη ε θαηνίθεζε εμαθνινχζεζε ζην ίδην κέξνο θαη πζηεξφηεξα
θαίλεηαη απφ φζηξαθα Κνξηλζηαθά σο Κιαζηθά πνπ βξέζεθαλ ζε θξεαηνεηδή
ζθάκκαηα θαη απφ έλα θιίβαλν Ρσκατθψλ ρξφλσλ. Σν φλνκα ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ
είλαη Μχινη (18).
Θέζε 20. Κπβέξη Α. ηα δπηηθά ηνπ ρσξηνχ ζε νκαιή πιαγηά. Με πψξν θαη γχξσ
αξγηιφρσκα, κέζα θαη δίπια ζηα λφηηα ζην ζχγρξνλν λεθξνηαθείν, αλαζθάθεθαλ
επηά ζαιακνεηδείο Μπθελατθνί ηάθνη (19). 500 κ. ζηα βφξεηα ηνπ ρσξηνχ θαη άιια
ηφζα ζηα αλαηνιηθά ηνπ δεκφζηνπ δξφκνπ βξέζεθε αξραίν ειαηνηξηβείν (20).
Θέζε 21. Κπβέξη Β. ηελ παξαιία, ζην λφηην ηνίρν ηεο απιήο ηνπ Νηαβέιε,
ππάξρνπλ ιείςαλα Ρσκατθψλ ζεξκψλ (21).
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Θέζε 22. Πύξγνο. Βόξεηα από ηνλ δξόκν πξνο ηελ Σξίπνιε, ζε ρψξν ειαθξά
επηθιηλή πξνο αλαηνιηθά. ηα βνξεηναλαηνιηθά, αθξηβψο δίπια ζην πνηάκη πάλσ απφ
ην νπνίν πεξλάεη ν δξφκνο, 2.500 κ. δπηηθά-βνξεηνδπηηθά ηνπ Κπβεξηνχ θαη 2.700 κ.
λφηηα-λνηηνδπηηθά ησλ Μχισλ. Υψκα αξγηιψδεο κε πνιιέο πέηξεο. Καιιηεξγνχληαη
εζπεξηδνεηδή. Ο πχξγνο θαηαζηξάθεθε κε κπνπιληφδα εδψ θαη 4-5 ρξφληα. Οη πέηξεο
ηνπ βξίζθνληαη ζσξηαζκέλεο δίπια ζην δξφκν. Βίρε ηνηρνπνηία πνιπγσληθή κε
αζβεζηφιηζνπο. Γχξσ βξίζθνληαη θεξακίδηα ζηέγεο θαη «ειιεληθά» φζηξαθα (22).
Θέζε 23. Νόηηα από ηνπο Μύινπο. ηε δηαζηαχξσζε πξνο ην Κπβέξη αλαθέξνληαη 3
ζαιακνεηδείο ηάθνη Τζηεξνειιαδηθήο ΕΕΕ επνρήο. ήκεξα δελ ζψδεηαη ηίπνηα (23).
ηελ ίδηα πεξηνρή, ζηε ζέζε Αιώλη, βξέζεθε ηάθνο νξζνγψληνο πνπ είρε
ρξεζηκνπνηεζεί επαλεηιεκκέλσο (24).
Θέζε 24. Μύινη Α. Νφηηα απφ ην ρσξηφ, θνληά ζηε ζάιαζζα αλαθέξεηαη πσο ππήξρε
νξζνγψληνο πχξγνο (25). Αελ βξήθα ηίπνηα θαη θάηη ηέηνην δελ γλψξηδε νχηε θαη ν
θχιαθαο αξραηνηήησλ ηεο πεξηνρήο. ζηε είλαη άγλσζην πνπ αθξηβψο θαη πνηαο
επνρήο ήηαλ ν πχξγνο.
Θέζε 25. Μύινη Β. Μέζα ζην ρσξηφ, ιίγν βφξεηα απφ ηε ζέζε ηνπ πξντζηνξηθνχ
νηθηζκνχ ηεο Λέξλαο, ιείςαλα θηεξίνπ ρηηζκέλνπ κε ηζνδνκηθφ ζχζηεκα, ίζσο λανχ.
Θέζε 26. Βόξεηα από ηνπο Μύινπο. ηελ είζνδν ηνπ ρσξηνχ, 10 κ. αλαηνιηθά απφ
ηνλ δξφκν πξνο ην Άξγνο αλαζθάθεθαλ δχν Κιαζηθνί θηβσηηφζρεκνη ηάθνη θαη έλαο
Τζηεξνειιαδηθφο (νηθφπεδν Κ. Μπφκπνπ) (26). ηελ ίδηα πιεπξά ηνπ δξφκνπ, ζην
νηθφπεδν Μαληή αλαθέξνληαη νθηψ θηβσηηφζρεκνη ηάθνη χζηαηεο Μεζνειιαδηθήο
θαη πξψηκεο Τζηεξνειιαδηθήο επνρήο, ελψ ζην ρηήκα Καρξηκάλε παξαηεξήζεθαλ
αθφκε δχν θηβσηηφζρεκνη (27).
Θέζε 27. Καζηξάθη. ε κηθξή ραξάδξα πνπ αλνίγεηαη δπηηθά απφ ην ρσξηφ
Βιιεληθφ, 4.300 κ. δπηηθά-λνηηνδπηηθά απφ ην ρσξηφ θαη ζε ζεκείν λφηηα απφ ηελ
έλσζε δχν ξεκάησλ πνπ ζηε ζπλέρεηα πξνρσξνχλ πξνο αλαηνιηθά, ζε επηθιηλή ρψξν
φπνπ θαιιηεξγνχληαη δεκεηξηαθά θαη ειηέο καο αλέθεξαλ ηελ χπαξμε κηθξνχ
ηεηξάγσλνπ θηίζκαηνο 4 Υ 4 κ. , κάιινλ πχξγνπ (28).
Θέζε 28. θαθηδάθη, ζέζε Πεγαδάθηα, θηήκα Υξ. Κνχξνπ, 1.500 κ. ζηα
βνξεηνδπηηθά ηνπ ρσξηνχ ζε ρψξν ειαθξά επηθιηλή πξνο ηα δπηηθά. ε κηθξή
απφζηαζε βφξεηα θαη λφηηα απφ έλα ξέκα. Έδαθνο αξγηιψδεο. Καιιηεξγνχληαη
δεκεηξηαθά θαη ειηέο. Τδξεχεηαη απφ πεγάδηα. ε έθηαζε 200 Υ 200 κ. πεξίπνπ
φζηξαθα Ρσκατθά θαη ίζσο θαη παιηφηεξα. Λείςαλα ηεηξάγσλνπ θηίζκαηνο θαη ζεηξά
κηθξψλ ηάθσλ (29).
Θέζε 29. Πύξγνο. 600 κ. αλαηνιηθά-λνηηναλαηνιηθά απφ ηελ «ππξακίδα» ζην
Βιιεληθφ ζε ρψξν ειαθξά επηθιηλή πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά, κε ρψκα αξγηιψδεο,
φπνπ θαιιηεξγνχληαη φζπξηα, εζπεξηδνεηδή θαη ιίγεο ειηέο. Ο πχξγνο είλαη πνιχ
θαηεζηξακκέλνο θαη κφλν ε κηα δηάζηαζή ηνπ (20,29 κ.) κπνξεί λα κεηξεζεί. Βίλαη
ρηηζκέλνο κε αζβεζηφιηζνπο ζε πνιπγσληθφ ζχζηεκα θαη θνληά ηνπ βξίζθνληαη
φζηξαθα Κιαζηθά, Βιιεληζηηθά θαη ίζσο θαη Ρσκατθά. Ώζθαιψο δελ είλαη
Μπθελατθφο φπσο πίζηεπε ν L. Lord (30).

17

Θέζε 30. «Ππξακίδα» Διιεληθνύ. Ώθξηβψο λφηηα απφ ην κηθξφ ρσξηφ Βιιεληθφ, ζε
κηθξφ πξφβνπλν πνπ βιέπεη πξνο ηα λνηηνδπηηθά, 2.800 κ. ζηα βφξεηαβνξεηναλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ θαθηδάθη θαη 3.250 κ. ζηα δπηηθά θαη ιίγν λφηηα ηνπ
ρσξηνχ Μαγνχια. Ρέκα βξίζθεηαη ζηα λνηηνδπηηθά θαη λφηηα ηεο ζέζεο θαη άιιν ζηα
βνξεηναλαηνιηθά ζε απφζηαζε 300 κ. Ώζβεζηνιηζηθφο βξάρνο θαη γχξσ αξγηιφρσκα.
Καιιηεξγνχληαη ειηέο. ηα 100 κ ζηα λνηηνδπηηθά ππάξρεη πεγάδη. Πξφθεηηαη γηα
πχξγν ηεηξάγσλεο θάηνςεο κε θαηαθφξπθα κέησπα εζσηεξηθά θαη αξθεηά ηζρπξά
επηθιηλή εζσηεξηθά πνπ ηνπ δίλνπλ έηζη γεληθή κνξθή «ππξακίδαο» κνην ακπληηθφ
θηήξην ζπλαληάηαη θαη ζην Ληγνπξηφ (βι. πην θάησ). Δ ςπδηζφδνκε ηνηρνδνκία ηνπ
δείρλεη Κιαζηθή, ηνπ 4νπ π.Υ, αηψλα (31). Μέζα βξέζεθε ιάθθνο κε φζηξαθα
Πξσηνειιαδηθήο ΕΕΕ επνρήο(32).
Θέζε 31. 300 κ. αλαηνιηθά απφ ηελ πεγή Κεθαιάξη. Βιαθξά επηθιηλήο ρψξνο λφηηα
απφ ηνλ Βξαζίλν. Βθεί είλαη ε πεξηνρή Κπξίκλε, φπνπ, ζην θηήκα Γ.Σξίρα, είραλ
βξεζεί ην 1966 ηξεηο ηάθνη Γεσκεηξηθνί θαη δχν πίζνη κάιινλ Κιαζηθνί (33).
Θέζε 32. Μαγνύια. Πνιχ ρακειφ χςσκα, φπνπ ην ζεκεξηλφ ρσξηφ. Έθηαζε 200 Υ
200 κ. πεξίπνπ. Ώξγηιφρσκα, φπνπ θαιιηεξγνχληαη εζπεξηδνεηδή θαη δεκεηξηαθά. Ο
Ώξβαληηφπνπινο αλαθέξεη εθεί φζηξαθα Νενιηζηθά, Τζηεξνειιαδηθά, Ώξρατθά θαη
Κιαζηθά (34). Ο Hope Simpson Μεζνειιαδηθά θαη Τζηεξνειιαδηθά ΕΕΕ ΐ (35).
ΐξήθα Μεζνειιαδηθά, Τζηεξνειιαδηθά, Ώξρατθά θαη Κιαζζηθά.

Οηθηζηηθή Πεξηνρή ΗΗΗ
Θέζε 33. Τζηαί. 1.000 κ. λνηηναλαηνιηθά απφ ηελ εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ
Αριαδόθακπνο, αθξηβψο λφηηα απφ ην δξφκν πξνο ηελ Σξίπνιε. Κνξπθή κηθξνχ
πξφβνπλνπ πνπ απιψλεηαη απφ βφξεηα πξνο λνηηναλαηνιηθά. Βιέγρεη ζηα λφηηα θαη
θπξίσο ζηα δπηηθά ηνπ ηνλ θάκπν ηνπ Ώριαδφθακπνπ. Σν έδαθνο είλαη αξγηιψδεο θαη
ην πξφβνπλν θαιχπηεηαη απφ πνπξλάξηα θαη ιίγεο ειηέο. Πεγή ππάξρεη ζην ζεκεξηλφ
ρσξηφ. Έθηαζε πεξίπνπ 70 Υ 80 κ. Σα ηείρε ζψδνληαη θαιά ζηε δπηηθή πιεπξά. Βίλαη
Κιαζηθά πνιπγσληθά. ζηξαθα Κιαζηθά θαη ίζσο θαη Βιιεληζηηθά (36).

ηελ Οηθηζηηθή Πεξηνρή IV πεξηέξγσο δελ ζεκεηψλεηαη θακηά ζέζε.

Οηθηζηηθή Πεξηνρή V
Θέζε 34. «ηνπ Νίθα ηηο Διηέο». 300 κ. βφξεηα απφ ηελ εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ
ρηλνρώξη, κέζα ζε κηθξή ραξάδξα απφ φπνπ πεξλάεη ξέκα πνπ εθβάιιεη ζηα
βνξεηναλαηνιηθά ζηνλ Ίλαρν. Ώπέρεη απφ ηε ζέζε θάια (αξ. 37) 2.300 κ. πξνο ηα
λνηηνδπηηθά. Υψκα αξγηιψδεο κε πνιιέο πέηξεο. Καιιηεξγνχληαη ειηέο. Πινχζηα
πεγή ππάξρεη ςειφηεξα απφ ην ρσξηφ. Ανθηκαζηηθά ηνκή έδσζε φζηξαθα
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Πξσηνειιαδηθά, Μεζνειιαδηθά θαη Τζηεξνειιαδηθά (37). Κνληά, πξνο ηα λφηηα,
βξήθα φζηξαθα Κιαζηθά θαη ίζσο Ώξρατθά θαη Βιιεληζηηθά.
Θέζε 35. Μειίρη (κάιινλ Μειίζζη, αιιά ην ζ πξνθέξεηαη βαζχ απφ ηνπο ληφπηνπο).
1.200 κ. βφξεηα θαη ιίγν αλαηνιηθά απφ ηελ εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ ρηλνρώξη. Μηθξφο
επηκήθεο ιφθνο αλάκεζα ζε δπν ξέκαηα, έλα ζηα βφξεηα θαη έλα ζηα λφηηα. ηνηρεία
εδάθνπο φκνηα κε ην πξνεγνχκελν. Βδψ εληνπίδεηαη ην Μπθελατθφ λεθξνηαθείν ηνπ
νηθηζκνχ πνπ βξηζθφηαλ ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε. Οη ηάθνη πνπ αλαζθάθεθαλ είλαη
Τζηεξνειιαδηθήο ΕΕΕ Ώ επνρήο. Δ ρξήζε ηνπ λεθξνηαθείνπ ζηακαηά ην αξγφηεξν
ζηελ Τζηεξνειιαδηθή ΕΕΕ ΐ (38).
Θέζε 36. Υέικεο. Γχξσ απφ ην εθθιεζάθη ηεο Παλαγίαο παξαηεξήζεθαλ πνιιά
ιείςαλα αξραίσλ θηηζκάησλ. Ώλαζεκαηηθή επηγξαθή ηνπ 4νπ π.Υ. αηψλα καξηπξεί
ηελ παξνπζία ηεξνχ. Καηα ηε δηαδξνκή απφ ην ρσξηφ πξνο ηε ζέζε ίρλε αξραίνπ
δξφκνπ. Σν λεθξνηαθείν ηνπ νηθηζκνχ εληνπίζηεθε ζηε ζέζε Μαθξηλάξη (ζηξαθα
απφ Γεσκεηξηθά έσο θαη Κιαζηθά) (39).
Θέζε 37. θάια. Αίπια ζηνλ Ίλαρν ζηα βνξεηναλαηνιηθά, ζε ρακειφ πξφβνπλν πνπ
έξρεηαη απφ βφξεηα πξνο λφηηα. ηα δπηηθά ξέκα πνπ ρχλεηαη ζηνλ Ίλαρν. 8.750 κ.
βνξεηνδπηηθά ηεο «Ώζπίδαο». Πεξίπνπ ζηε κέζε ηνπ πξφβνπλνπ κηθξή θνξπθή.
Υψκα αξγηιψδεο. Τπάξρνπλ πεχθα, πνπξλάξηα θαη ειηέο. ηελ θνξπθή κηθξφ
θξνχξην δηαζηάζεσλ 10,70 Υ 9,70 κ. κε πέηξεο απφ αξραίν θηίζκα, αιιά
μαλαρξεζηκνπνηεκέλεο ζηα Μεζαησληθά ρξφληα. Γχξσ φζηξαθα Ώξρατθά, Κιαζηθά
θαη Βιιεληζηηθά (40).
Θέζε 38. Λφθνο θνληά ζην Μαιαληξέλη. πλάπηεηαη κε ςειφηεξε πεξηνρή ζηα
λφηηα. Ώπέρεη 650 κ. απφ ηελ εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ ζηα λνηηνδπηηθά. Υψκα
αξγηιψδεο, ζθεπάδεηαη απφ ειηέο. Απν κηθξέο πεγέο ππάξρνπλ ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ.
Με επηθαλεηαθέο παξαηεξήζεηο έρνπλ ζεκεησζεί φζηξαθα Τζηεξνειιαδηθά θαη ίζσο
θαη Μεζνειιαδηθά (41).
Θέζε 39. Κάηω Μπέιεζη. 1.000 κ. βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ Λχξθεηα,
ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο θνηιάδαο ηνπ Ίλαρνπ, 1.300 κ. βνξεηνδπηηθά απφ ην
πνηάκη. Κνξπθή πξφβνπλνπ πνπ πξνρσξεί πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά. ΐνξεηνδπηηθά θαη
λνηηνδπηηθά απφ έλα ξέκα. Σν πξφβνπλν είλαη απφ αζβεζηφιηζν θαη θαιχπηεηαη απφ
πνπξλάξηα. ηα 60 κ. ζηα αλαηνιηθά ηνπ πεγή. Βπάλσ ζψδεηαη θξνχξην Κιαζηθφ.
ΐξέζεθαλ θαη Ώξρατθά φζηξαθα (42).
Θέζε 40. Γνύθαο. ηελ ςειή θνξπθή Σνπινχπα, θνληά ζην ρσξηφ ιείςαλα αξρατθνχ
θηίζκαηνο θαη αληηθείκελα πνπ θαίλεηαη λα πξνέξρνληαη απφ απνζέηε ηεξνχ (43).
Θέζε 41. Ξεξνπήγαδν. 2.700 κ. δπηηθά-βνξεηνδπηηθά απφ ην ρσξηφ ηέξλα, 3.000 κ
βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ Λχξθεηα. Μηθξφ πιάησκα πνπ επηθνηλσλεί κε
ηελ θνηιάδα ηνπ Ίλαρνπ κε ζηελή ραξάδξα πξνο λνηηναλαηνιηθά. Μέζα ηεο πεξλάεη
πνηάκη πνπ έξρεηαη απφ άιιε ραξάδξα ζηα δπηηθά. ΐφξεηα απφ ην πνηάκη πξφβνπλν
θαηεβαίλεη απφ βνξεηνδπηηθά πξνο λνηηναλαηνιηθά. Ο νηθηζκφο ζε απφζηαζε 200 κ.
Ννηηναλαηνιηθά απφ ηνλ νηθηζκφ, λφηηα απφ ην πνηάκη πεγάδη. ην πξφβνπλν πνπ
έρεη έδαθνο αξγηιψδεο , θησρφ, κε πνιιέο πέηξεο, θαη φπνπ θαιιηεξγνχληαη ειηέο θαη
ιίγα δεκεηξηαθά, ππάξρνπλ θεξακίδηα θαη φζηξαθα Κιαζηθά ή Βιιεληζηηθά ή
Ρσκατθά ή θαη ησλ ηξηψλ επνρψλ. ην ζηφκην ηνπ πεγαδηνχ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
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αξραίνη αζβεζηνιηζηθνί νξζνζηάηεο κε εγθνπέο γηα Δ-ζρεκνπο ζπλδέζκνπο απφ
θάπνην κεγάιν αξραίν θηήξην (44).
Θέζε 42. Κάζηξν Γπκλό. Μεγάινο σνεηδήο ιφθνο πςφκεηξνπ 498 κ. ζην πέξαζκα
πνπ νδεγεί απφ ηε ηέξλα ζην Γπκλφ, αθξηβψο αλαηνιηθά απφ ην δξφκν. ΐξ;iζθεηαη
πάλσ ζηελ πδξνθξηηηθή πνπ ρσξίδεη ηα λεξά πξνο βφξεηα θαη λφηηα. Ώπέρεη 2.700 κ.
ζηα λφηην-λνηηναλαηνιηθά απφ ηελ εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ Γπκλφ θαη 3.000 κ. ζηα
βφξεηα θαη ιίγν δπηηθά απφ ην ρσξηφ ηέξλα. ηα δπηηθά ηνπ ιφθνπ ξέκα θαη κέζα ζε
απηφ πεγάδη. ηα βφξεηά ηνπ απιψλεηαη νξνπέδην κήθνπο πεξίπνπ 1.000 κ. Ο ιφθνο
είλαη αζβεζηνιηζηθφο θαη ζθεπάδεηαη απφ πνπξλάξηα. Γχξσ θξνπηφδεληξα. Δ θνξπθή
είλαη επίπεδε, δηαζηάζεσλ 170 Υ 55 κ. θαη πάλσ ηεο ππάξρεη ηεηξάγσλνο πχξγνο,
κάιινλ ηνπ 4νπ π.Υ. αηψλα, δηαζηάζεσλ 3 Υ 3 κ. κε ηζνδνκηθφ ζχζηεκα. ζηξαθα
ιίγα Μεζνειιαδηθά, Τζηεξνειιαδηθά ΕΕ/ΕΕΕ ΐ θαη ιίγα Κιαζηθά (45).

Οηθηζηηθή Πεξηνρή VI.
Θέζε 43. Άγηνο Γεώξγηνο. 4.500 κ. βνξεηνδπηηθά απφ ηα Φίρηηα, 2.500 κ. βφξεηα θαη
ιίγν αλαηνιηθά απφ ην κηθξφ ρσξηφ Μπφξζηα. Κπθιηθφο ρζακαιφο ιφθνο δηακέηξνπ
πεξίπνπ 100 κ. .΄Βλα ξέκα πνπ έξρεηαη απφ βνξεηνδπηηθά πξνο λνηηνδπηηθά πεξλάεη
ζηα λφηηα ηνπ ιφθνπ θαη ελψλεηαη κε άιιν πνπ πεξλάεη αθξηβψο ζηα δπηηθά ηνπ.
Ώξγηιφρσκα κε ιίγα ρσξάθηα θαη κεξηθέο ειηέο. Έρνπλ βξεζεί «αξαηά πξντζηνξηθά
ίρλε» (46).
Θέζε 44. Παιηόππξγνο. ηελ αξρή ηεο θνηιάδαο πνπ νδεγεί απφ ηνπο ιφθνπο θνληά
ζηε Νεκέα πξνο ηηο Μπθήλεο, ζε απφζηαζε 1.200 κ. δπηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ δξφκνπ
θαη 3.000 κ. ζηα δπηηθά-βνξεηνδπηηθά ησλ Μπθελψλ. Έδαθνο αξγηιψδεο θησρφ.
Ώθξηβψο δπηηθά απφ κηθξφ ρείκαξξν κέζα ζηνλ νπνίν ιίγν πην βφξεηα ππάξρεη πεγάδη
ζψδεηαη σο ηελ επίζηεςε ησλ ηνίρσλ ηνίρνο ρηηζκέλνο κε πνιπγσληθφ ζχζηεκα. ην
βνξεηναλαηνιηθφ απφ ηα δπν δσκάηηά ηνπ ππάξρνπλ δπν αγσγνί λεξνχ, αιιά δελ
βξέζεθαλ ίρλε δεμακελήο. ε απφζηαζε 100 κ. βνξεηνδπηηθά ππάξρεη πεγή θαη
θαίλεηαη πσο απφ εθεί έθεξλαλ λεξφ κε αγσγφ. Υξνλνινγείηαη ζηνλ 4ν π.Υ. αηψλα.
„Βρεη ζέα πξνο ηηο Μπθήλεο. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηφηαλ θαη ζηα Βιιεληζηηθά ίζσο
θαη ζηα Ρσκατθά ρξφληα (47).
Θέζε 45. Αεξβελάθηα. Θέζε Σξεηόο, αγξφο Ώ. Καιιαξά. Ώλαθέξεηαη ε χπαξμε
Ρσκατθνχ θηεξίνπ. Δ αθξηβήο ζέζε άγλσζηε.
Θέζε 46. Πάλσ απφ ηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκό ηεο Νεκέαο ζε θνξπθή κε πςφκεηξν
πεξίπνπ 630 κ. κε απρέλα πνπ πξνρσξεί πξνο ηα βφξεηα. Πξνο λφηηα, λνηηναλαηνιηθά
θαη λνηηνδπηηθά απφηνκεο πιαγηέο. Δ ζέζε ιέγεηαη Αλεκόκπινο αζθαιψο εμ αηηίαο
παξεξκελείαο ηνπ εξεηπίνπ πνπ βξίζθεηαη εθεί. ΐνπλφ κε πνπξλάξηα. Ο βξάρνο έρεη
ιίγν θηελφ ρψκα. Βθηξέθνληαη γίδηα. ε 300 κ. ζηα βφξεηα ππάξρεη πεγάδη. ψδεηαη
ην εξείπην θπθιηθνχ πχξγνπ ηνπ νπνίνπ ε βάζε είλαη επηθιηλήο. Βίλαη ρηηζκέλνο κε
αζβεζηφιηζνπο κε θπθιψπεην ηξφπν. ΐξίζθεηαη ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ
πεξάζκαηνο απφ ηελ Κνξηλζία ζηελ Ώξγεία θαη δεζπφδεη ζε φια ηα πεξάζκαηα. Έρεη
εθηεηακέλε ζέα απφ ην Οξζνιίζη ηεο Μεγαξίδαο θαη ηνλ Ώθξνθφξηλζν σο ηνλ θφιπν
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ηνπ Ναππιίνπ. Ο L. Lord θαίλεηαη λα έρεη δίθην πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη θξπθησξία
Μπθελατθήο επνρήο (48).
Θέζε 47. Ννηηναλαηνιηθά από ηνλ Αλεκόκπιν ζε απφζηαζε πεξίπνπ 200 κ.
παξαηήξεζα ιείςαλα ηεηξάγσλνπ θηεξίνπ κε εμσηεξηθφ κήθνο πιεπξάο 10,60 κ. κε
πάρνο ηνίρσλ 0,50 κ. θαη ζε άιια 200 κ. πην βφξεηα ιείςαλα θαη άιισλ θηεξίσλ.
ζηξαθα ππήξραλ πνιχ ιίγα θαη αδηάγλσζηα, κάινλ φρη πξντζηνξηθά. Φαίλεηαη πξνο
πξφθεηηαη γηα κηθξά θηίζκαηα γηα ηε δηακνλή θξνπξάο πνπ ζηα ηζηνξηθά ρξφληα ζα
ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ Τζηεξνειιαδηθφ πχξγν.
Θέζε 48. Μπθήλεο. Βίλαη ρηηζκέλεο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ζηελνχ πεξάζκαηνο
πξνο ηελ Κνξηλζία, 15 ρηιηφκεηξα απφ ηε ζάιαζζα, πάλσ ζε πξφβνπλν ηεο Γάξαο. Ο
ιφθνο είλαη αζβεζηνιηζηθφο φγθνο πνπ εμέρεη αλάκεζα ζηα καιαθφηεξα πεηξψκαηα
πνπ δηαβξψζεθαλ. Φέξεη κηθξφ πςίπεδν κήθνπο 300 κ., πνπ ρακειψλεη ειαθξά πξνο
ηα δπηηθά θαη απφηνκα πξνο ηα λφηηα φπνπ βξίζθεηαη ε θνηιάδα ηνπ Υάβνπ. Δ
θνξπθή ηνπ βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 228 κ (απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο). Δ θάησ
πφιε απιψλεηαη δπηηθά απφ ηελ αθξφπνιε ζε πιαγηέο αλψκαιεο, αιιά φρη απφηνκεο.
Σα λεθξνηαθεία βξίζθνληαη βνξεηνδπηηθά θαη δπηηθά απφ ηνλ νηθηζκφ, εθηφο απφ ηνπο
ηάθνπο πνπ έρνπλ αλνηρηεί ζηε δπηηθή πιαγηά ηνπ Πξνθήηε Διία. Δ ζέζε
θαηνηθήζεθε ζπλέρεηα απφ ηε Νενιηζηθή σο ηελ Ώξρατθή επνρή θαη πάιη ζηελ
Βιιεληζηηθή (49).
Θέζε 49. Αζπξνρώκαηα. 1.200 κ. βνξεηνδπηηθά απφ ηελ αθξφπνιε ησλ Μπθελψλ,
ζηελ θνξπθή πςψκαηνο 240 κ., αλαζθάθεθε ηεξφ πνπ πεξηιάκβαλε κηθξφ λαφ,
βσκνχο, βνεζεηηθφ θηήξην ζε ζρήκα Γ, θεληξηθά απιή. Ώλήθε ζηνλ Βλπάιην (Άξε).
Ο λαφο απνηειείηαη απφ νξζνγψλην δσκάηην 5,50 Υ 4,70 κ. θαη ζε απφζηαζε 5 κ. απφ
απηφλ βξέζεθαλ ηα ζεκέιηα βσκνχ. Σν βνεζεηηθφ θηήξην είρε ζηνά ζην αλαηνιηθφ
ζθέινο ηνπ. Μπξνζηά ηεο βξέζεθαλ ιείςαλα βσκνχ πνπ ρξνλνινγείηαη ζηνλ 3ν π.Υ.
αηψλα. ΐξέζεθαλ δηάθνξα φπια πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί εθεί σο αθηεξψκαηα. Ο ρψξνο
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε Γεσκεηξηθή επνρή ή ζηα πξψηα ρξφληα ηεο
Ώξρατθήο. Σφηε ίζσο ηδξχζεθε ν πξψηνο βσκφο. Ώξγφηεξα πξνζηέζεθε δεχηεξνο.
Πξηλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 5νπ π.Υ. αηψλα ζα ππήξρε έλαο λαφο ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί
θξάλνο κε επηγξαθή αθηέξσζεο ζηνλ Βλπάιην. Σα αξρηθά θηίζκαηα ίζσο
θαηαζηξάθεθαλ ην 468 π. Υ. Σν ηεξφ ρηίζηεθε πάιη κεηά θαη βξηζθφηαλ ζε αθκή ζηηο
αξρέο ηνπ 3νπ π.Υ. αηψλα, φηαλ νη Ώξγείνη αλέζεζαλ αζπίδα, ιάθπξν απφ ηνλ ζηξαηφ
ηνπ Πχξξνπ πνπ είρε ζθνησζεί ζην Άξγνο (50).
Θέζε 50. Σζεθνύξα(;). Πεξίπνπ 400 κ. αλαηνιηθά απφ ηελ πεγή Νεξνκάλα
επηθαλεηαθή έξεπλα έδσζε φζηξαθα Μπθελατθά, Κιαζηθά θαη Βιιεληζηηθά,
θεξακίδηα θαη ηνχβια. Δ ζέζε ζα ήηαλ πξφζθνξε γηα θεξακεηθά εξγαζηήξηα, αθνχ
βξίζθεηαη θνληά ζε λεξφ θαη ζε ζηξψκαηα πεινχ πνπ ζήκεξα είλαη γλσζηά σο
θαλαηφρσκα. Ανθηκαζηηθέο ηνκέο έδσζαλ κφλν ιίγε Τζηεξνειιαδηθή ΕΕΕ θεξακηθή
θαζψο θαη Γεσκεηξηθή θαη Ώλαηνιίδνπζα. Βπίζεο θεξακίδηα Κιαζηθά θαη
Βιιεληζηηθά. ηελ πιαγηά πάλσ απφ απηή ηε ζέζε βξέζεθε ζπίηη κε αξθεηά δσκάηηα
ρξνλνινγνχκελν ζηελ Τζηεξνειιαδηθή ΕΕΕ ΐ επνρή (51).
Θέζε 51. Γθνξηζνύιηα. 2.000 κ. βνξεηναλαηνιηθά απφ ηελ αθξφπνιε ησλ Μπθελψλ,
ζηηο δπν πιεπξέο ηεο ραξάδξαο ηνπ Πξνθήηε Διία βξέζεθαλ ηέζζεξηο ζαιακνεηδείο
ηάθνη ηεο Τζηεξνειιαδηθήο ΕΕΕ Γ πεξηφδνπ, ζρεηηθά θησρνί. Πξέπεη λα αλήθνπλ ζε
κηθξφ λεθξνηαθείν, ίζσο νηθηζκνχ ρσξηζηνχ απφ ηηο Μπθήλεο.(52).
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Θέζε 52. Παιηνκάληξη. Πεξίπνπ 1.500 κ. δπηηθά απφ ηελ αθξφπνιε ησλ Μπθελψλ
θαη 800 κ. αλαηνιηθά απφ ηνλ εζληθφ δξφκν Κνξίλζνπ-Άξγνπο, πξηλ απφ ηα Φίρηηα,
βξέζεθαλ ζαιακνεηδείο ηάθνη Τζηεξνειιαδηθήο ΕΕΕ Ώ επνρήο (53).
Θέζε 53. ην 37ν ρηιηφκεηξν ηεο εζληθήο νδνχ Κνξίλζνπ-Σξίπνιεο, 1.300 κ. ζηα
βφξεην-βνξεηνδπηηθά ηνπ ρσξηνχ Φίρηηα, ζηε δπηηθά πιεπξά ηνπ δξφκνπ, ιφθνο κε
νκαιέο θιίζεηο κε αξγηιφρσκα ζθεπαζκέλν κε πνπξλάξηα θαη ιίγεο ειηέο. ε έθηαζε
100 Υ 200 κ. πεξίπνπ ζηελ επηθάλεηά ηνπ ππάξρνπλ αξαηά Τζηεξνειιαδηθά φζηξαθα
θαη απνηκήκαηα νςηαλνχ (54).
Θέζε 54. Αίπια, ζηα δπηηθά, ζηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, πεξίπνπ 150 κ. απφ ηνλ
ζηαζκό Μπθελώλ, ζε επίπεδν ρψξν φπνπ θαιιηεξγνχληαη θεπεπηηθά, ζψδνληαη
εξείπηα νξζνγψληνπ πχξγνπ πνπ ε λνηηναλαηνιηθή γσλία ηνπ δηαηεξείηαη ζε χςνο
ηξηψλ δφκσλ. Ήηαλ ρηηζκέλνο κε αζβεζηφιηζνπο ζε πνιπγσληθφ ζχζηεκα θαη φιν ην
πάρνο ησλ ηνίρσλ δηακνξθσλφηαλ κε κηα κφλν πέηξα. Δ είζνδνο θαίλεηαη φηη ζα
βξηζθφηαλ ζην λφηην ηκήκα ηεο δπηηθήο πιεπξάο. Μπνξεί λα ρξνλνινγεζεί ζηα
Ώξρατθά ή, πηζαλφηεξα, ζηα Κιαζηθά ρξφληα (55).
Θέζε 55. Απηηθά απφ ην ρσξηφ Φίρηηα, ζε απφζηαζε 800 κ. βνξεηνδπηηθά απφ ηελ
εθθιεζία ηνπ, ζε επίπεδν ρψξν κε αξγηιφρσκα, πνπ ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ
πεξλάεη κηθξφ ξέκα θαη φπνπ θαιιηεξγνχληαη δεκεηξηαθά θαη θεπεπηηθά θαη
ππάξρνπλ κεξηθέο ειηέο, εξείπην πνιπγσληθήο ηνηρνδνκίαο κε αζβεζηφιηζνπο. ηε
βφξεηα πιεπξά ζψδεηαη σο χςνο ηξηψλ δφκσλ. Αηαζηάζεηο 1,80 Υ 2,05 κ. Πξφθεηηαη
γηα θπιάθεην πνπ δηέζεηε θαη πξνζθηίζκαηα γηα κφληκε παξακνλή θξνπξάο.
Υξνλνινγείηαη ζηνλ 4ν π.Υ. αηψλα (56).
Θέζε 56. Μαγνύια Πξίθηηαλε (ζήκεξα Μνλαζηεξάθη). Υσξηφ ζε ιφθν 2.500 κ.
ζηα λφηηα θαη ιίγν δπηηθά απφ ηελ αθξφπνιε ησλ Μπθελψλ θαη 2.500 κ. ζηα
λνηηναλαηνιηθά απφ ηελ εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ Φίρηηα, πάλσ ζε ιφθν εληαίν πξνο ηα
βφξεηα, πνπ θαηεβαίλεη πξνο λφηηα ζε δχν ζθέιε κε θνίισκα αλάκεζά ηνπο. Σν
έδαθνο έρεη αξγηιφρσκα θαη θαιιηεξγνχληαη ειηέο θαη δεκεηξηαθά. Πινχζην πεγάδη
ππάξρεη ζηε ζέζε Πιέζηα, πεξίπνπ ζε 600 κ. βνξεηναλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ.
Ώλαηνιηθά απφ ηνλ ιφθν πεξλάεη ξέκα. Έρνπλ βξεζεί ίρλε Μπθελατθνχ νηθηζκνχ θαη
ζηα δπν ζθέιε ηνπ ιφθνπ θαη ηάθνη ηεο ίδηαο επνρήο ζηα βνξεηνδπηηθά θαη ζηα
λνηηνδπηηθά (57).
Θέζε 57. Ναόο Γήκεηξνο Μπζίαο. Τπνηίζεηαη φηη ιείςαλά ηνπ βξίζθνληαλ ζηα
εξείπηα εμσθθιεζηνχ ηνπ Ώγ. Αεκήηξηνπ, 300 κ. ζηα δπηηθά απφ ηε Μαγνχια
Πξίθηηαλε. Κνληά ηνπ ππάξρεη πεγάδη (58). ηελ επίζθεςε ηεο πεξηνρήο
ζπλαληήζακε λέν μσθθιήζη ζηε ζέζε ηνπ εξεηπσκέλνπ, φπσο θαίλεηαη, αιιά εξείπηα
ή φζηξαθα δελ βξέζεθαλ (59). Ο ρψξνο είλαη επίπεδνο κε πινχζην αξγηιψδεο ρψκα
θαη θαιιηεξγνχληαη ζηάξη θαη θαιακπφθη.
Θέζε 58. Βαξζέξθα ή Βξεζέξθα. ηε λφηηα θαη λνηηνδπηηθή πιαγηά, φπνπ βξίζθεηαη
ην ρσξηνπδάθη κε απηφ ην φλνκα, θνληά ζε πεγή ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά, ζε
έθηαζε 200 Υ 100 κ. βξίζθνληαη Τζηεξνειιαδηθά φζηξαθα. Σν έδαθνο ζρεκαηίδεηαη
απφ αζβεζηφιηζν θαη ιίγν αξγηιψδεο ρψκα θαη ππάξρνπλ κεξηθέο ειηέο. ε κηθξή
θνηιάδα πνπ ην λεξφ ηεο πεγήο ζρεκαηίδεη ζηα αλαηνιηθά ππάξρεη πινχζηα
βιάζηεζε, θπξίσο θαξπδηέο θαη ζπθηέο (60).
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ηελ ίδηα Οηθηζηηθή Πεξηνρή κπνξεί λα ππαρζεί θαη ην Ζξαίν ηνπ Άξγνπο (ζέζε 12).

Οηθηζηηθή Πεξηνρή VII
Θέζε 59. Καζηξάθη. 3.500 κ. δπηηθά ηεο εθθιεζίαο ηνπ ρσξηνχ Μπεξκπάηη
(ζεκεξηλή Πξόζπκλα). Ώπηή είλαη ε ζέζε ηεο αθξφπνιεο ηνπ αξραίνπ νηθηζκνχ. Ο
ιφθνο νλνκάδεηαη Καζηξάθη ή Μαζηόο (θαηά ηνλ Akerstorm) θαη ζρεκαηίδεηαη απφ
απφηνκνπο αζβεζηνιηζηθνχο βξάρνπο κε θάιπςε ζεξπαληίλαο ζηε βφξεηα πιεπξά
ηνπ. Σα λεξά θαη νη άλεκνη έδσζαλ ζην δεχηεξν πέηξσκα κνξθή πνπ δηεπθνιχλεη ηελ
άλνδν ζηελ θνξπθή ηνπ πςψκαηνο. Σν έδαθνο είλαη αξγηιψδεο, ηα γχξσ βνπλά
αζβεζηνιηζηθά. Καιιηεξγνχληαη δεκεηξηαθά, θαπλά θαη ειηέο (61). ηελ θνξπθή ηνπ
ιφθνπ δελ βξέζεθαλ ίρλε αθξφπνιεο. Σν αξραίν φλνκα ηνπ νηθηζκνχ καο είλαη
άγλσζην. Ο Persson πίζηεπε ζηε δπλαηφηεηα ηαχηηζεο κε ηελ αξραία Πξφζπκλα (62).
Θέζε 60. 2.500 κ. ζηα δπηηθά ηεο εθθιεζίαο ηνπ ρωξηνύ Μπεξκπάηη, ακέζσο
βφξεηα απφ ηνλ δξφκν εθηεηακέλα εξείπηα Ρσκατθά, δεμακελή θαη ινπηξά (63).
Θέζε 61. Σα λεθξνηαθεία βξίζθνληαη δπηηθά-βνξεηνδπηηθά απφ ηνλ νηθηζκφ, Ο
ζνισηφο ηάθνο είλαη πάλσ ζην δξφκν γηα ηηο Μπθήλεο, 600 κ. βφξεηα απφ ηελ
αθξφπνιε, νη ζαιακσηνί ζηηο πιαγηέο ησλ ιφθσλ ζηε δπηηθή π[ιεπξά ηεο θνηιάδαο
(64).
Θέζε 62. 1.400 κ. δπηηθά απφ ην ρσξηφ θαη αθξηβψο λφηηα απφ ηνλ δξφκν εξείπην
πνπ νλνκάδεηαη Πύξγνπζη. Σεηξάγσλνο πχξγνο ρηηζκέλνο κε αζβεζηφιηζν ζε
πνιπγσληθφ ζχζηεκα, κε πιεπξά 7,10 κ. ψδεηαη κέρξη χςνο 1,20 κ. Οη ηνίρνη έρνπλ
πάρνο 0,85 κ. ηα βφξεηά ηνπ, απφ ηελ βνξεηνδπηηθή γσλία ζπλερίδεηαη κηθξφηεξνο
ηνίρνο (65).
ηελ Πεξηνρή απηή αλαθέξνληαη κφλν νη ζέζεηο ησλ αξραίσλ ηνπ
Μπεξκπαηηνχ.

Οηθηζηηθή Πεξηνρή VIII
Θέζε 63. Υέιη. Κνληά ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ βξέζεθε Ώξρατθφο ηάθνο (66).
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Οηθηζηηθή Πεξηνρή ΗΥ
Θέζε 64. Άθξε ρακεινχ πξφβνπλνπ πνπ πξνρσξεί απφ ην ρσξηφ Υνπηαιέηθα πξνο
λνηηναλαηνιηθά. ηα αλαηνιηθά ηνπ ξέκα. Ώπέρεη 750 κ. απφ ην ρσξηφ. Σν έδαθνο
είλαη αζβεζηνιηζηθφ θαη θαιχπηεηαη απφ πνπξλάξηα θαη ιίγεο ειηέο. Πεγή ππάξρεη ζε
απφζηαζε 1.000 κ. πξνο ηα βνξεηνδπηηθά. Δ ζέζε νλνκάδεηαη επίζεο Καζηξάθη εμ
αηηίαο ηεο παξνπζίαο θπθιηθνχ Μπθελατθνχ πχξγνπ δηακέηξνπ 12 κ. Σηε κεγάιεο απφ
ηηο πέηξεο ηνπ ηηο έρνπλ απνκαθξχλεη ζήκεξα νη ρσξηθνί. Πξέπεη λα ήηαλ φκνηνο κε
ηνλ πχξγν ζηα Αεξβελάθηα. Έρεη ζέα πξνο ην Άξγνο θαη ην Ληγνπξηφ. ΐξήθα φζηξαθα
Τζηεξνειιαδηθά (67).
Θέζε 65. Βιαθξφ έμαξκα ηνπ εδάθνπο ζε ρψξν ζρεδφλ επίπεδν, λνηηναλαηνιηθά απφ
ξέκα αθξηβψο λφηηα απφ ηνλ ζχγρξνλν δξφκν Ναππιίνπ-Βπηδαχξνπ, 1.800 κ. δπηηθάλνηηνδπηηθά απφ ην θέληξν ηνπ Ληγνπξηνύ. Έδαθνο αξγηιψδεο, φπνπ θαιιηεξγνχληαη
δεκεηξηαθά, ειηέο, νπσξνθφξα θαη ακπέιηα, αιιά γεληθά θησρφ. ψδεηαη είδνο
πεξηβφινπ κε κεγάιεο πέηξεο ζε θαλνληθέο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο. Γχξσ ηνπ βξήθα
πνιιά φζηξαθα Ώξρατθά, Κιαζηθά, Βιιεληζηηθά θαη ίζσο θαη Ρσκατθά. Μάιινλ
πξφθεηηαη γηα ηεξφ.
Θέζε 66. ΐπδαληηλή εθθιεζία ηεο Αγίαο Μαξίλαο. Κνληά ζηα πφδηα ηνπ βνπλνχ,
1.000 κ. δπηηθά-βνξεηνδπηηθά απφ ην θέληξν ηνπ Ληγνπξηνχ. ηελ νηθνδνκή ηεο έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί πνιιά αξρηηεθηνληθά κέιε αξραία απφ πψξν θαη αζβεζηφιηζν. ε
κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ βφξεην ηνίρν ηεο ζψδνληαη ηα ζεκέιηα παξάιιεινπ κε απηφλ
αξραίνπ ηνίρνπ. Φαίλεηαη έηζη φηη ε εθθιεζία ρηίζηεθε ζηα εξείπηα αξραίνπ λανχ
(68).
Θέζε 67. 250 κ. αλαηνιηθά-λνηηναλαηνιηθά απφ ηελ πξνεγνχκελε ζέζε βξίζθεηαη ε
ελαζθακκέλε θαη απνηππσκέλε «ππξακίδα» ηνπ Ληγνπξηνύ. Σν έδαθνο είλαη
αξγηιψδεο, ελψ ην βνπλφ δίπια είλαη βξάρνο αζβεζηνιηζηθφο. Καιιηεξγνχληαη
δεκεηξηαθά. ε 300 κ. ζηα λνηηνδπηηθά ππάξρεη εμαηξεηηθά αλάβαζν πεγάδη. Δ
«ππξακίδα» είλαη θηίζκα ηνπ 4νπ π.Υ. αηψλα, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πάιη ζηα
ρξφληα ηνπ Ώπγνχζηνπ γηα εγθαηάζηαζε βαθείνπ. Μέζα ζηελ ίδηα ππάξρεη πεγάδη
(69).
Θέζε 68. Ληγνπξηό. Κνξπθή ηνπ ιφθνπ ζηνπ νπνίνπ ηηο βνξεηνδπηηθέο πιαγηέο
απιψλεηαη ν ζχγρξνλνο νηθηζκφο. Δ θνξπθή είλαη ζρεδφλ επίπεδε θαη έρεη δηαζηάζεηο
100 Υ 250 κ. πεξίπνπ. ηα λνηηνδπηηθά είλαη ςειφηεξε. Σν έδαθνο είλαη θησρφ θαη
θαη απνηειείηαη απφ αζβεζηνιηζηθφ βξάρν θαη αξγηιψδεο ρψκα. Καιιηεξγνχληαη
δεκεηξηαθά. Όδξεπζε απφ αξθεηά πεγάδηα. Δ θνξπθή πξέπεη λα απνηεινχζε ηελ
αθξφπνιε, φπνπ έρνπλ εξεπλεζεί, θαη θαίλνληαη, ιείςαλα αξραίνπ ηείρνπο. ηα
λνηηνδπηηθά ππάξρεη εθθιεζία πνπ θαίλεηαη λα παηάεη ζε εξείπηα αξραίνπ λανχ.
Κνληά έρνπλ εξεπλεζεί άιια εξείπηα, ίζσο πάιη απφ λαφ. Δ πφιε ζα απισλφηαλ ζηε
ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ, φπνπ ζηηο εθζθαθέο βξίζθνληαη αξραία ιείςαλα (70).
ζηξαθα ππάξρνπλ Ώξρατθά, Κιαζηθά θαη Βιιεληζηηθά θαη ιίγα Ρσκατθά. Ώπφ
Μπθελατθφ ηάθν, πηζαλψο ζηελ πεξηνρή, πξνέξρνληαη αγγεία Τζηεξνειιαδηθά ΕΕΕ ΐ
πνπ βξίζθνληαη ζην κνπζείν ηνπ Ναππιίνπ (71).
Θέζε 69. Κνξώλε. Υζακαιφ χςσκα απφ αξγηιψδεο ρψκα, 900 κ. λνηηναλαηνιηθά
ηνπ Ληγνπξηνχ θαη 200 κ. βφξεηα απφ ην κηθξφ ρσξηφ Κνξψλε. Τδξεχεηαη κε πεγάδηα
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θαη θαιιηεξγνχληαη δεκεηξηαθά θαη ιίγεο ειηέο. ε έθηαζε 80 Υ 80 κ. πεξίπνπ βξήθα
πνιιά θαηάινηπα απφ δηαιπκέλνπο ηνίρνπο κε κηθξέο πέηξεο θαη φζηξαθα Ρσκατθήο
επνρήο.
Θέζε 70. Άγηνο Νηθόιανο Κάληηαο. ηε βνξεηναλαηνιηθά απφ ηηο δπν κηθξέο
θνηιάδεο πνπ ελψλνληαη λφηηα ζηελ θνηιάδα ηεο Κάληηαο θνξπθή πξφβνπλνπ πνπ
πξνρσξεί απφ βνξεηνδπηηθά πξνο λνηηναλαηνιηθά. ηα αλαηνιηθά ξέκα, ζε κηθξή
απφζηαζε ζηα λνηηνδπηηθά άιιν. 4.250 κ. ζε επζεία γξακκή ζηα βνξεηναλαηνιηθά
ηεο Κάληηαο. Δ θνξπθή εκθαλίδεη ζηα λφηηα ηζρπξέο θιίζεηο, ζηα αλαηνιηθά έρεη
γθξεκφ. Μέζα ζην λνηηνδπηηθφ ξέκα ππάξρεη πεγάδη. Σν έδαθνο είλαη
αζβεζηνιηζηθφο βξάρνο. Γχξσ θαη πάλσ ζην ιφθν ππάξρνπλ ειηέο. ΐξήθα πνιιά
φζηξαθα κάιινλ Κιαζηθά θαη έλα κφλν ίζσο Βιιεληζηηθφ ή Ρσκατθφ.

Οηθηζηηθή Πεξηνρή Υ.
Θέζε 71. Άγηνο Νηθόιανο. Πεξίπνπ 2.000 κ. βνξεηνδπηηθά απφ ηα Μπξνπδέηθα. Δ
πεξηνρή ιεγφηαλ Μεηόρη. Σψξα γχξσ ζηελ εθθιεζία αλαπηχρζεθε ην ρσξηφ Άγηνο
Γεκήηξηνο. Δ παιηφηεξε εθθιεζία πνπ βξηζθφηαλ εθεί είρε εληνηρηζκέλα αξραία
αξρηηεθηνληθά κέιε, αιιά θαηεδαθίζηεθε ην 1969. Βίλαη ζε επίπεδν ρψξν πνπ
πεξηβάιιεηαη απφ δπν ξέκαηα, απφ ηα νπνία ην βφξεην έρεη πάληα λεξφ. Υψκα
αξγηιψδεο. Καιιηεξγνχληαη δεκεηξηαθά, θαπλά θαη νπσξνθφξα (72).
Θέζε 72. Πεξηνρή Εεγθίιηα, ζέζε Ππξγνύιη. Υζακαιφ χςσκα απφ φπνπ κπνξεί λα
θαηνπηεπζεί ε νκαιή πεξηνρή ηνπ Μαιιηαξνχ. ΐξίζθεηαη ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο, ζε
απφζηαζε 1.000 κ. ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο πξνεγνχκελεο ζέζεο θαη θαηνπηεχεη απφ
βφξεηα ηνλ δξφκν πνπ νδεγνχζε απφ ην Άξγνο ζην Ληγνπξηφ πεξλψληαο απφ ηνλ Άγην
Ώδξηαλφ. Σν χςσκα είλαη αζβεζηνιηζηθφ. Γχξσ εχθνξν αξγηιψδεο ρψκα, φπνπ
θαιιηεξγνχληαη ειηέο, νπσξνθφξα θαη δεκεηξηαθά . ην χςσκα νξζνγψληνο πχξγνο
δηαζηάζεσλ 8,55 Υ 9,60 κ. ρηηζκέλνο κε αζβεζηφιηζνπο κε πνιπγσληθή ηνηρνδνκία.
Οη ηνίρνη έρνπλ πάρνο 1,10 κ. θαη ην κέγηζην ζσδφκελν χςνο ηνπ είλαη 2,40 κ.
Κιαζηθφο.
Θέζε 73. Καδάξκα. Λφθνο 1.000 κ. δπηηθά απφ ηα Μπξνπηδέηθα, αθξηβψο βφξεηα
απφ ηνλ ζχγρξνλν δξφκν Ναππιίνπ-Βπηδαχξνπ. Τςφκεηξν πεξίπνπ 310κ. ηα δπηηθά
πεξλάεη ξέκα απφ βφξεηα πξνο λφηηα. ηα αλαηνιηθά άιιν κε ηελ ίδηα θαηεχζπλζε,
ιίγν καθξχηεξα. Ο ιφθνο είλαη απφ αζβεζηφιηζν θαη ζηα δπηηθά πέθηεη ζε απφηνκε
ραξάδξα. ηα αλαηνιηθά είλαη νκαιφηεξνο. Πάλσ ηνπ ζψδεηαη θαιά ην θξνχξην
Καδάξκα, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 200 Υ 300 κ., κε δεμακελή λεξνχ. Σν θξνχξην είλαη
Κιαζηθήο επνρήο, αιιά ηα ζεκέιηά ηνπ είλαη Μπθελατθά. Έρνπλ βξεζεί θαη
Τζηεξνειιαδηθά φζηξαθα. Μάιινλ ήηαλ νρπξφο νηθηζκφο θαη φρη απιψο θξνχξην
(73).
Θέζε 74. 250-300 κ. απφ ην θξνχξην Καδάξκα ζηα βνξεηνδπηηθά, δίπια ζε ζπκβνιή
δχν ξεκάησλ πνπ θαηφπηλ θαηεβαίλνπλ πξνο ηα λφηηα κέζα απφ απφηνκε ραξάδξα ην
ΐπδαληηλφ εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Μαξίλαο ρηηζκέλν ζε Ρσκατθφ εξείπην. ηα
βνξεηναλαηνιηθά θαη βνξεηνδπηηθά ηνπ πςψλνληαη αζβεζηνιηζηθνί ιφθνη, αιιά γχξσ
ηνπ ππάξρεη αξγηιψδεο ρψκα θαη θαιιηεξγνχληαη δεκεηξηαθά θαη ειηέο.
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Θέζε 75. Αίπια, ζηα βνξεηνδπηηθά, απφ ηνλ ζχγρξνλν δξόκν Ναππιίνπ-Δπηδαύξνπ,
1.000 κ. ζηα λνηηνδπηηθά ηνπ θξνπξίνπ Καδάξκα, ρζακαιφ χςσκα ζηελ νκαιή
πιαγηά ησλ ιφθσλ, θπθιηθφ, δηακέηξνπ 40 κ., κε έδαθνο αξγηιψδεο, φπνπ
θαιιηεξγνχληαη ειηέο θαη δεκεηξηαθά. ην χςσκα βξήθα φζηξαθα Κιαζηθά,
Βιιεληζηηθά θαη Ρσκατθά θαη άιια πνπ ίζσο είλαη Πξντζηνξηθά.
Θέζε 76. Απέλαληη, ζηα αλαηνιηθά, από ηελ πξνεγνύκελε ζέζε, ζηα αλαηνιηθά ηνπ
ξέκαηνο θαη λνηηνδπηηθά απφ ην θξνχξην, ζε απφηνκε πιαγηά δηέθξηλα κε
αλαζθακέλνπο ζαιακνεηδείο Μπθελατθνχο ηάθνπο.
Θέζε 77. Νόηηα από ην θξνύξην Καδάξκα, αθξηβψο δίπια απφ ηνλ ζχγρξνλν δξφκν
Ναππιίνπ-Βπηδαχξνπ, ζηα βφξεηα, έρεη αλαζθαθεί Μπθελατθφο ζνιωηόο ηάθνο (74).
Θέζε 78. Απηηθά απφ ηνλ δξφκν Ναππιίνπ-Βπηδαχξνπ θαη ζηα δπηηθά ηνπ ξέκαηνο
πνπ θαηεβαίλεη δίπια απφ ηελ Καδάξκα, ζηα δπηηθά ηεο, πάλσ απφ κηθξφηεξν ξέκα
ζψδεηαη Μπθελαϊθή νδνγέθπξα ρηηζκέλε εθθνξηθά.
Θέζε 79. Καζηξάθη. Δ ςειφηεξε θαη πην ζηα βνξεηναλαηνιηθά απφ ηηο ηξεηο
θνξπθέο πξφβνπλνπ πνπ θηλάεη απφ ην λφηην άθξν ηνπ βνπλνχ Φαλίζθνο θαη
πξνρσξεί πξνο ηα λνηηνδπηηθά, 2.500 κ. βνξεηναλαηνιηθά απφ ηελ Καδάξκα θαη 1.000
κ. βνξεηνδπηηθά απφ ην ρσξηφ Γηαλλνπιέηθα, ζε ζέζε πνπ ειέγρεη ηνλ παιαηφ δξφκν
Άξγνπο-Βπηδαχξνπ πνπ πεξλάεη αθξηβψο ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο. Σν έδαθνο είλαη
αζβεζηφιηζνο θαη γχξσ ππάξρνπλ ιίγεο ειηέο. ε 200 κ. πξνο ηα βνξεηνδπηηθά
ππάξρεη πεγή. Πάλσ ζην ιφθν βξίζθεηαη ην θξνχξην πνπ θάηνςή ηνπ δίλνπκε ζην
ζρέδην 2. Βίλαη ρηηζκέλν κε αζβεζηφιηζνπο, κε πνιπγσληθή ηνηρνδνκία θαη κεξηθά
ηκήκαηά ηνπ ζψδνληαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε. Μέζα ηνπ πνιιά ίρλε θηεξίσλ θαη
άθζνλα φζηξαθα Ώξρατθά, Κιαζηθά, Βιιεληζηηθά θαη Ρσκατθά (75).

Οηθηζηηθθή Πεξηνρή ΥΗ
Θέζε 80. Αζίλε. Ώξραίνο νηθηζκφο ζηνλ κπρφ ηνπ Ώξγνιηθνχ θφιπνπ ζε ιφθν δίπια
ζηε ζάιαζζα, νρηψ ρηιηφκεηξα λνηηναλαηνιηθά απφ ην Ναχπιην θαη 1,500 κ.
αλαηνιηθά απφ ην Σνιφ. Βμ αηηίαο ησλ εξεηπίσλ ε ζέζε νλνκαδφηαλ Καζηξάθη. Ο
ιφθνο είλαη ηκήκα αζβεζηνιηζηθήο ινθνζεηξάο πνπ πςψλεηαη αλάκεζα απφ
καιαθφηεξνπο ζρηζηφιηζνπο πνπ έρνπλ ππνζηεί δηαβξψζεηο. ρηζηφιηζνη θαη
ςακκφιηζνη δηαθξίλνληαη επίζεο ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ ιφθνπ, ν νπνίνο έρεη
ηξηγσληθφ ζρήκα θαη κήθνο 300 κ., κέγηζην πιάηνο 140 κ., χςνο 51,9 κ. Βηζρσξεί ζηε
ζάιαζζα θαη έηζη νη δπν πιεπξέο ηνπ ηξηγψλνπ είλαη παξαιηαθέο. ην
βνξεηναλαηνιηθφ ηνπ ηκήκα βξίζθεηαη ε αθξφπνιε θαη βνξεηνδπηηθά ηεο εθηείλεηαη ε
θάησ πφιε ζε ηξηγσληθή έθηαζε πιεπξάο 150 κ. δηακνξθσκέλε ζε έμε άλδεξα πνπ
θαηεβαίλνπλ πξνο ηα βνξεηνδπηηθά. Πξνζηαηεχεηαη κε ηείρνο ζηε βφξεηα θαη ηελ
αλαηνιηθή πιεπξά, αληίζηνηρα πξνο ηε ζηεξηά θαη ηε ζάιαζζα. Δ δπηηθή πιεπξά, πην
απφηνκε, έρεη κφλν ηνίρνπο πνπ θαιχπηνπλ ηηο κηθξέο ραξάδξεο νη νπνίεο νδεγνχλ
πξνο ηελ αθξφπνιε. Σν ηείρνο είλαη Βιιεληζηηθήο επνρήο, αιιά πηζαλφηαηα ζα
δηαδέρηεθε παιαηφηεξν, ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ, φπσο επηηξέπνπλ λα ππνζέζνπκε
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ίρλε πνπ ζψζεθαλ ζηελ θάησ πφιε. Ώληίζηνηρα ίρλε νρχξσζεο ηεο Γεσκεηξηθήο
επνρήο δηαπηζηψλνληαη ζηελ αθξφπνιε. Ο ιφθνο ηεο Μπαξκπνύλαο, κήθνπο 700 κ.,
πιάηνπο 600 κ. θαη χςνπο 91 κ., βνξεηνδπηηθά απφ ηνλ ιφθν ηεο Ώζίλεο δέρηεθε, απφ
φζα γλσξίδνπκε, ηα λεθξνηαθεία ηεο Τζηεξνειιαδηθήο, ηεο Γεσκεηξηθήο θαη ηεο
Βιιεληζηηθήο επνρήο, ίζσο φκσο θαηά ηελ πξψηε θαηνηθήζεθε ζηα ρακειφηεξα
επίπεδα, απέλαληη ζηελ αθξφπνιε. Ο ιφθνο είλαη γθξίδνο αζβεζηφιηζνο, αιιά ζηνπο
ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη ηα λεθξνηαθεία ην έδαθνο ζθάβεηαη εχθνια, γηαηί εθεί ν
βξάρνο είλαη αξθεηά καιαθφο. Ο νηθηζκφο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ζηελ Πξσηνειιαδηθή
επνρή απιψλεηαη ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα ζπλερίζεη θαη θαηφπηλ λα θαιχπηεη, δειαδή
θαηά θχξην ιφγν ζηελ θάησ πφιε θαη ελ κέξεη ζηελ αθξφπνιε. Σειεπηαίεο
δνθηκαζηηθέο έξεπλεο έδεημαλ φηη ζα εθηεηλφηαλ θαη πέξα απφ ηνλ ιφθν ηεο Ώζίλεο,
ζηελ παξαιία αλαηνιηθά ηνπ θαη ζηηο ρακειέο πιαγηέο ηνπ ιφθνπ Μπαξκπνχλα
απέλαληη απφ ηελ αθξφπνιε (76).
Θέζε 81. Λεπθάθηα. Υζακαιφ χςσκα, φπνπ ην ζεκεξηλφ ρσξηφ, απφ αξγηιψδεο
ρψκα, κε δηάκεηξν 150 κ. Γχξσ θαιιηεξγνχληαη εζπεξηδνεηδή θαη ειηέο. Νεξφ δελ
έρεη. Μέζα ζην ρσξηφ είραλ επηζεκαλζεί ζεκέιηα κεγάινπ πψξηλνπ θηεξίνπ θαη 1.000
κ. αλαηνιηθά ηνπ βξέζεθαλ δπν ηάθνη κάιινλ Κιαζηθνί (77).
Θέζε 82. Όςσκα αθξηβψο βφξεηα απφ ην ρσξηφ Κάληηα. Βίλαη πξνβνιή ηνπ πξνο ηα
αλαηνιηθά βνπλνχ πνπ πξνρσξεδί πξνο ηα λνηηνδπηηθά. Γχξσ θαιιηεξγνχληαη
αγθηλάξεο θαη ιίγεο ειηέο. Πινχζηα πεγή ζηα πφδηα ηνπ ιφθνπ. Πάλσ ζην χςσκα
ππάξρεη εθθιεζία ηεο Αγίαο Διενύζαο. Κνληά ηεο έρεη γίλεη κηθξή αλαζθαθή πνπ
απνθάιπςε θαηνίθεζε ζηα Πξσηνειιαδηθά, Μεζνειιαδηθά, Τζηεξνειιαδηθά θαη
Γεσκεηξηθά ρξφληα. ηελ Πξσηνειιαδηθή επνρή αλάγνληαη ειάρηζηα ίρλε. ηε
Μεζνειιαδηθή αλήθνπλ ζπίηηα πνπ έθηαλαλ σο ηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ ζηα λφηηα.
Μεηά ε πεξηνρή εγθαηαιείπεηαη, αιιά ζηελ Τζηεξνειιαδηθή ΕΕΕ (Ώ ή ΐ) γίλεηαη
αθξφπνιε κε ηείρνο, θηήξηα, ίζσο ηεξφ, πνπ έρεη θαη θάησ πφιε. ηελ
Τζηεξνειιαδηθή ΕΕΕ ΐ θαηαζηξέθεηαη, αιιά ζπλερίδεη λα θαηνηθείηαη σο ην ηέινο ηεο
Γεσκεηξηθήο επνρήο. Τζηεξφηεξα ρξεζηκνπνηείηαη κφιηο ζηα Ρσκατθά ρξφληα, φπσο
δείρλνπλ ιείςαλα θηεξίνπ (78).
Θέζε 83. ύλνξν, ιφθνο Καζηξάθη. ηε βνξεηνδπηηθή απφ ηηο δπν ζηελέο θνηιάδεο
πνπ ζηα λφηηα ελψλνληαη ζηελ θνηιάδα ηεο Κάληηαο, 2,250 κ. ζηα βφξεηαβνξεηνδπηηθά ηεο. Κνξπθή πνπ ζπλάπηεηαη ζηα λφηηα κε ην Μαπξνβνχλη. ηα βφξεηα
πεξλάεη ξέκα πνπ θαηφπηλ ζηξέθεη ζηα βνξεηναλαηνιηθά θαη ζηα αλαηνιηθά, ελψλεηαη
κε άιιν θαη ζπλερίδνπλ πξνο ηελ Κάληηα. Ώζβεζηνιηζηθφο βξάρνο. ηνλ θάησ
επίπεδν ρψξν ππάξρνπλ ειηέο. ην ιφθν ιείςαλα νρχξσζεο θαη πξφζβαζεο κάιινλ
Μπθελατθά. ε δνθηκαζηηθή ηνκή βξέζεθαλ πξψηκα Πξσηνειιαδηθά θαη
Τζηεξνειιαδηθά ΕΕ φζηξαθα (79).
Θέζε 84. Μηθξή παξαζαιάζζηα πεδηάδα κε έιε αλάκεζα ζηηο θνηιάδεο ηεο Κάληηαο
θαη ησλ Εξίσλ, 1.750 κ. ζε επζεία γξακκή ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο Κάληηαο. ηε ζέζε
Κάζηξν θαηάινηπα θηεξίσλ. Σα ζεκέιηα απνδίδνληαη ζην λαφ ηνπ Ώπφιισλνο
Ππζαέσο. ζηξαθα ππάξρνπλ Ώξρατθά, Κιαζηθά, Βιιεληζηηθά θαη Ρσκατθά (80).
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Κεθάιαην Γεύηεξν

ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΟΗΚΗΜΩΝ

Άξγνο

1. Οη νηθηζηηθέο θάζεηο.
Οη θάζεηο ζηε κνξθή ηεο πφιεο πνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζην Άξγνο δελ
αληηζηνηρνχλ ζηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ηεο αξραηφηεηαο παξά κφλν ρνλδξηθά. Σν
πξψην κεγάιν γεγνλφο πνπ δηαθξίλεη δχν θάζεηο είλαη ε νηθνδφκεζε ηνπ ηείρνπο πνπ
θαζφξηζε κε θάπνηα απζηεξφηεηα ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ θαη δηέθξηλε ηνπο ρψξνπο
αλάπηπμεο ησλ ιεηηνπξγηψλ. Ώπηφ θαίλεηαη λα έγηλε ζην ηειεπηαίν ηξίην ηνπ 6νπ π.Υ.
αηψλα (1). Αεχηεξε ηνκή κπνξεί λα ζεσξεζεί ε παξακέιεζε ηνπ ηείρνπο ή ην φηη
παχεη λα ζεσξείηαη πσο απηφ θαζνξίδεη ηελ έθηαζε ηεο πφιεο. Πφηε αθξηβψο γίλεηαη
ηνχην δελ ην γλσξίδνπκε, κάιινλ φκσο ζηελ αξρή ηνπ 2νπ π.Υ. αηψλα (2). ηνλ 4ν
κ.Υ. αηψλα αιιάδεη ε κνξθή ηεο Π-ζρεκεο ζηνάο ηεο αγνξάο, θαίλεηαη λα
εκθαλίδνληαη θαη άιια κεγάια νηθνδνκήκαηα θαη γεληθά δηαηζζαλφκαζηε κάιινλ
παξά κπνξνχκε λα βεβαηψζνπκε θάπνηα αλαδηνξγάλσζε ηεο πφιεο (3). Καηά ην
ηέινο ηνπ αηψλα έρνπκε ελδείμεηο φηη νηθνδνκείηαη έλα θαηλνχξην ηείρνο πνπ
πεξηθιείεη πνιχ κηθξφηεξε έθηαζε (4). Ώζθαιψο ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα πξνζηαηεχζεη
ην θέληξν ηνπιάρηζηνλ ηνπ νηθηζκνχ απφ ηελ επηδξνκή ησλ Γφηζσλ. Φαίλεηαη φκσο
φηη ε πξνζπάζεηα απέηπρε, γηαηί ην 396/7 νη Γφηζνη θαηαζηξέθνπλ ηελ πφιε, ε νπνία
φκσο αλνηθνδνκείηαη ακέζσο κεηά (5). Σελ ρξνλνινγία απηή κπνξνχκε λα
ζεσξήζνπκε φξην γηα ηελ αξραία ηζηνξία ηνπ Άξγνπο. χκθσλα κε ηα πην πάλσ
κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κφλν ηηο εμήο νηθηζηηθέο θάζεηο:
Ώ΄. Πξσηνγεσκεηξηθή-Γεσκεηξηθή-Πξψηκε Ώξρατθή (1.100-520 π.Υ. πεξίπνπ.
ΐ΄. Όζηεξε Ώξρατθή-Κιαζζηθή-Πξψηκε Βιιεληζηηθή (520 π.Υ. πεξίπνπ – αξρέο 2νπ
π.Υ. αηψλα).
Γ΄. Όζηεξε Βιιεληζηηθή-Ρσκατθή (αξρέο 2νπ π.Υ. αηψλα – ηέινο 4νπ κ.Υ. αηψλα).
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Πξώηε θάζε (Πξσηνγεσκεηξηθή – Γεσκεηξηθή – Πξψηκε Ώξρατθή)
Γεληθά ζηνηρεία.
Σν Άξγνο είλαη κηα απφ ηηο ιίγεο πφιεηο ηεο Βιιάδαο πνπ ζε φιε ηελ ηζηνξηθή
ηνπο δηαδξνκή δηαηήξεζαλ ην φλνκά ηνπο αλαιινίσην σο ηηο κέξεο καο. ΐξίζθεηαη
ακέζσο θάησ απφ ηελ πξνο ηα αλαηνιηθά πξνβνιή ηνπ φξνπο Μεγαβνχλη, πνπ ζηελ
αξραηφηεηα νλνκαδφηαλ Λπθψλε (6). Δ αλαηνιηθή απφ ηηο δπν θνξπθέο ηεο πξνβνιήο
απηήο ήηαλ ε αθξφπνιή ηνπ, ε Λάξηζα. Έηζη ηνπνζεηείηαη ζην κέζν πεξίπνπ ηεο
δπηηθήο πιεπξάο ηνπ επψλπκνχ ηνπ θάκπνπ, ζην εζσηεξηθφ ηεο θακπχιεο πνπ
δηαγξάθεη ν Ίλαρνο πνηακφο. Σν έδαθνο ζην νπίν αλαπηχζζεηαη ε αξραία πφιε έρεη
καιαθή θιίζε απφ βνξξά πξνο λφην, ζηα δπηηθά φκσο πςψλεηαη απφηνκα σο ηελ
θνξπθή ηεο Λάξηζαο θαη ζηα βφξεηα νξίδεηαη απφ ηνλ πνιχ καιαθφηεξν ζε θιίζεηο
θαη πην ρζακαιφ ιφθν ηνπ Πξνθήηε Διία, ηνλ νπνίν ζπλήζσο νλνκάδνπλ Ώζπίδα.
Έλαο ρακειφηεξνο απρέλαο, εθείλνο ζηνλ νπνίν ζπλήζσο πεξηνξίδνπλ ην αξραίν
φλνκα Αεηξάο, κε θαηεχζπλζε αλαηνιηθή-βνξεηναλαηνιηθή–δπηηθή-λνηηνδπηηθή
ελψλεη ηα δχν πςψκαηα (7).
Σν δσξηθφ, ηζηνξηθφ Άξγνο ππήξμε πάληα πνιηηηθή ή, φηαλ ε Βιιάδα
απψιεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο, δηνηθεηηθή πξσηεχνπζα ηεο Ώξγείαο, ε νπνία θαηά
πεξηφδνπο πεξηιάκβαλε επξχηεξε ή ζηελφηεξε έθηαζε. ηελ πξάμε θαηείρε ην δπηηθφ
κηζφ ηεο ζχγρξνλεο πφιεο ηνπ Άξγνπο, αιιά ζηε θάζε ηνχηε, ελψ ππάξρνπλ
πεξηνρέο ζε απηφλ ηνλ ρψξν πνπ δελ θαηνηθνχληαη, θαίλεηαη φηη κηα ζπλνηθία
επεθηείλεηαη θαη ζηα αλαηνιηθά. ην πιέγκα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εληάζζνληαη θαη νη
θνξπθέο ησλ δχν πςσκάησλ πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ πφιε (8).
Άλζξωπνο.
ηελ πφιε θαίλεηαη πσο θαηνηθνχλ δχν θαηεγνξηψλ άλζξσπνη. Οη Ασξηείο
θαηαθηεηέο, ρσξηζκέλνη ζηηο ηξεηο παξαδνζηαθέο δσξηθέο θπιέο ησλ Τιιέσλ,
Απκάλσλ θαη Πακθχισλ, θαη νη απφγνλνη ησλ παιηφηεξσλ Βιιήλσλ θαηνίθσλ πνπ
θαηαηάρζεθαλ ζηελ ηέηαξηε θπιή, ηνπο Τξλαζίνπο. Φαίλεηαη φηη αξρηθά ε θάζε θπιή
θαηνηθεί ζε δηαθξηηή πεξηνρή, πνπ θαη απηή είλαη αξαηά θαηνηθεκέλε, ίζσο ζε λεζίδεο
ζπηηηψλ ρσξηζκέλεο αλακεηαμχ ηνπο (9). Δ ππθλφηεηα δείρλεη πνιχ ρακειή, φζν γηα
ηελ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε πνιχ ιίγα ζηνηρεία ππάξρνπλ. Οη αξραηνινγηθέο
ελδείμεηο απνθαιχπηνπλ, εθηφο απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ πφιεκν, ελδηαθέξνλ γηα
ηελ αγγεηνπιαζηηθή. Σν ίδην ην Άξγνο δείρλεη λα είλαη ην θέληξν παξαγσγήο κηαο
πνιχ ζεκαληηθήο ζρνιήο Γεσκεηξηθψλ αγγείσλ πνπ αλζεί σο ηελ αξρή ηνπ 7 νπ π.Υ.
αηψλα (10), θαηφπηλ φκσο, θάησ απφ ηνλ ζθιεξφ αληαγσληζκφ ησλ Κνξίλζησλ
αγγεηνπιαζηψλ θζίλεη θαη ηέινο εμαθαλίδεηαη. ηελ ίδηα πεξίνδν θαίλεηαη λα αλζεί
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θαη ε ραιθνπξγία θαη ε (κηθξν)ραιθνπιαζηηθή, αιιά νχηε θαη απηήο έρνπλ εληνπηζζεί
θαηάινηπα εξγαζηεξίσλ.

Κνηλωλία.
πσο ζεκεηψζακε νη θαηνηθίεο, θαζψο θαη νη άιιεο ιεηηνπξγίεο θαίλεηαη λα
ζπγθεληξψλνληα ζε ηέζζεξηο μερσξηζηέο πεξηνρέο, ελψ παξάιιεια νη δπν θνξπθέο
ησλ ιφθσλ, Λάξηζα θαη Πξνθήηεο Διίαο, είλαη ζέζεηο ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ
(11) θαη ε πξψηε θαίλεηαη φηη ζπγρξφλσο είλαη θαη ε έδξα ηεο εμνπζίαο. Ώπηά
αλαθέξνληαη ζηελ Πξσηνγεσκεηξηθή θαη θπξίσο ζηε Γεσκεηξηθή πεξίνδν, γηαηί ζηελ
Ώξρατθή ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ. Μπνξνχκε λα πνχκε πσο ε Πξψηκε Ώξρατθή είλαη
αθξηβψο επνρή κεηαζρεκαηηζκνχ θαη κεηαθίλεζεο απφ ηα κνξθψκαηα ηεο
Γεσκεηξηθήο πξνο εθείλα ηεο Όζηεξεο Ώξρατθήο θαη Κιαζηθήο πνπ ζίγνπκε πην
θάησ.
Κειύθε.
Καηνηθία.
ε αξθεηέο ζέζεηο έρεη βεβαησζεί ε χπαξμε ζπηηηψλ Πξσηνγεσκεηξηθψλ,
Γεσκεηξηθθψλ θαη Πξψηκσλ Ώξρατθψλ, αιιά πιήξε θάηνςε δελ έρνπκε απφ θαλέλα
(12). Βθείλν πνπ γλσξίδνπκε είλαη, φηη εθηφο απφ ηα ζπίηηα κε επζχγξακκε θάηνςε
ππήξραλ θαη αςηδσηά ζηα Γεσκεηξηθά ρξφληα (13). Βπίζεο φηη ηα ζπίηηα θαη νη
ζπλνηθίεο πδξεχνληαλ κε πεγάδηα (14).
Γεκόζηα θηήξηα.
ηνλ 7ν π.Υ. αηψλα δηακνξθψλεηαη ην άλδεξν ηνπ «Κξηηεξίνπ» κε
πνιπγσληθφ αλαιεκκαηηθφ ηνίρν πνπ ζηε κέζε δηαθφπηεηαη κε θιίκαθα. Σν
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αλδήξνπ ζρεκαηίδεηαη κε ιάμεπζε ηνπ βξάρνπ ζηελ πιαγηά
ηεο Λάξηζαο. Πάλσ ηνπ ππήξρε κφλν έλαο νξζνγψληνο πεξίβνινο. Σν «Κξηηήξην»
θαίλεηαη πσο ήηαλ έδξα θάπνηνπ δηνηθεηηθνχ/δηθαζηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ(15).
ε αλαινγία κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ρψξνο ζπγθέληξσζεο γηα ηελ Βθθιεζία
ηνπ Αήκνπ ζα ήηαλ ε ζέζε ηνπ πζηεξφηεξνπ Χδείνπ, φπνπ ζηα Κιαζηθά ρξφληα
δηακνξθψλεηαη εηδηθφο ζεαηξνεηδήο ρψξνο γηα ηνχηνλ ηνλ ζθνπφ(16).

Θξεζθεπηηθά θηήξηα.
Οη αλαζθαθέο έδεημαλ φηη, ζε κεξηθά απφ ηα ζεκεία ζηα νπνία πζηεξφηεξα
έρνπκε ηεξά, ε ιαηξεία άξρηζε απφ απηήλ ηελ πεξίνδν. Ώπφ ηα Πξσηνγεσκεηξηθά
ίζσο ρξφληα αξρίδεη, θαη ζηα Γεσκεηξηθά θαίλεηαη βέβαηε, ε ιαηξεία ζηε ζέζε ησλ
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δπν ηεξψλ ηεο Λάξηζαο. Σνπ Λαξηζαίνπ Αηφο θαη ηεο Πνιηάδνο Ώζελάο(17). ηα
Γεσκεηξηθά θαίλεηαη λα αξρίδεη ε ιαηξεία ζηε ζέζε ηνπ λανχ πνπ βξίζθεηαη θνληά
ζηελ θνξπθή ηνπ Πξνθήηε Διία, ηεο Ομπδεξθνχο Ώζελάο, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε
πνπ δηαηππψλεηαη ζην Βπίκεηξν πνπ αθνινπζεί(18) Καζψο θαη ζηε ζέζε ηνπ ηεξνχ
ηνπ Ώπφιισλν Ππζαέσο ζηνλ απρέλα αλάκεζα ζηε Λάξηζα θαη ηνλ Πξνθήηε Διία,
ηελ Αεηξάδα(19). Ώπνζέηεο Γεσκεηξηθψλ εηδσιίσλ , πνπ πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε
θάπνην ηεξφ, βξέζεθε ζηε ζέζε πζηεξφηεξεο ζηνάο εθεί φπνπ ηνπνζεηνχκε ηελ πχιε
«Αηακπεξέο»(20). Ώπφ ην ηέινο ηνπ 7νπ αηψλα εγθαζίζηαηαη ε ιαηξεία εθεί φπνπ
πζηεξφηεξα ρηίδεηαη ην ηεξφ ηεο Ώθξνδίηεο, θνληά ζην Χδείν. Τπνζέηνπλ πσο ν
παιηφηεξνο λαφο (εθείλνο πνπ γλσξίδνπκε ρηίζηεθε ζηνλ 5ν αηψλα) ήηαλ απιφο
«νίθνο» πνπ πεξηβαιιφηαλ απφ θάπνηνλ απιφγπξν(21). Σέινο κηθξή νξζνγψληα
θαηαζθεπή, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 3 Υ 3 κ. πνπ πεξηβαιιφηαλ απφ άλδεξν κέζα ζε
ζπλνηθία ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ρψξνπ αλάκεζα ζην Θέαηξν θαη ηελ νδφ
Γνχλαξε, θαίλεηαη λα ρηίζηεθε θάπνπ ζηα κέζα ηνπ 6νπ αηψλα θαη λα ήηαλ ηεξφ, φπσο
δείρλνπλ ηα εηδψιηα πνπ βξέζεθαλ θνληά(22).
Βθηφο απφ απηά, κεξηθά ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ηεξά πνπ πνιχ ζηεξφηεξα
αλαθέξεη ν Παπζαλίαο πξέπεη λα ηδξχζεθαλ ζηελ πεξίνδν ηνχηε. Ώπηά είλαη: Σν ηεξφ
ηνπ Λχθηνπ Ώπφιισλνο, ηνπ νπνίνπ ηελ αλάζεζε ηνπ πξψηνπ ιαηξεπηηθνχ
αγάικαηφο αλήγαγε ε παξάδνζε ζηνλ ίδην ηνλ Ααλαφ(23), ν βσκφο ηνπ Τεηίνπ Αηφο
πνπ ε παξάδνζε ηνλ ζπλδέεη κε ηνπο Βπηά επί Θήβαηο(24), ν λαφο ηεο Σχρεο πνπ
ζπλδέεηαη κε ηνλ Παιακήδε(25), ην ηεξφ ηεο Ώξηέκηδνο Ππζνχο ηνπ νπνίνπ ηελ
ίδξπζή απέδηδαλ ζηελ Τπεξκήζηξα(26), ην ηεξφ ηεο Ώζελάο άιπηγγνο πνπ ε ίδξπζή
ηνπ απνδηδφηαλ ζηνλ Δγέιεσ, ην ηεξφ ηεο Λεηνχο πνπ πνπ ηδξπηέο ηνπ ζεσξνχζαλ
ηνπο Νηνβίδεο(27), ην ηεξφ ηεο Πειαζγίδνο Αήκεηξνο πνπ ηδξπηή ηνπ πίζηεπαλ ηνλ
Πειαζγφ (28), ην ηεξφ ησλ Αηνζθνχξσλ πνπ ηα ιαηξεπηηθά ηνπο αγάικαηα
απνδίδνληαλ ζηνπο Ααηδαιίδεο Αίπνηλν θαη θχιιε (29), ην ηεξφ ηεο Βηιεηζπίαο πνπ
έιεγαλ φηη ην ίδξπζε ε Βιέλε (39), ν λαφο ηνπ Αηνλχζνπ ηνπ νπνίνπ ην μφαλν ήηαλ
ηφζν αξραηφηξνπν, ψζηε λα πηζηεχεηαη φηη ην έθεξαλ νη Ώξγείνη γπξλψληαο απφ ηελ
Σξσηθή εθζηξαηξεία (31) θαη ηέινο ε ιεγφκελε νηθία ηνπ Ώδξάζηνπ(32).
Νεθξνηαθεία – Σαθέο.
Ώπφ ηελ Πξσηνγεσκεηξηθή επνρή σο ηα ρξφληα πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ
ηείρνπο νη Ώξγείνη έζαβαλ, φπσο θαίλεηαη, ηνπο λεθξνχο ηνπο ζηνπο ειεχζεξνπο
ρψξνπο αλάκεζα ζηηο λεζίδεο θαηνηθηψλ. Τπήξραλ φκσο θαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο
αλαπηχρζεθαλ ζπζηεκαηηθά λεθξνηαθεία. Οη ηάθνη είλαη ή απινί ιάθθνη ή
θηβσηηφζρεκνη. ηα Γεσκεηξηθά ρξφληα είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ε ζπλήζεηα ηαθήο ζε
πίζνπο(33).

Βηνηερληθά θηήξηα.
ε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία έρεη δηαπηζησζεί ε ΄παξνπζία εγθαηαζηάζεσλ
βηνηερληθνχ ραξαθηήξα, αιιά αθφκα δελ έρνπκε ηελ πιήξε κνξθή θάπνηαο ηέηνηαο
(34).
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Ακπληηθά θηήξηα.
Οη θνξπθέο ησλ δχν ιφθσλ είραλ ακπληηθά ηείρε ζηα Πξντζηνξηθά ρξφληα. Σν
γεγνλφο φηη ζηα ίδηα ζεκέιηα πάηεζαλ ηα πζηεξφηεξα ηείρε θάλεη πηζαλή ηελ
ππφζεζε, φηη θαη ζηελ πεξίνδν ηνχηε, ή ζε θάπνην ηκήκα ηεο, ηα ηείρε εθείλα,
πξφρεηξα κάιινλ επηζθεπαζκέλα, ζα εμππεξεηνχζαλ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν
ρηίζηεθαλ(35).

Γεύηεξε θάζε (Όζηεξε Ώξρατθή – Κιαζηθή – Πξψηκε Βιιεληζηηθή)(36)
Άλζξωπνο.
Σν λέν ζηνηρείν πνπ έρνπκε λα πξνζζέζνπκε ζε απηήλ ηε θάζε, εθηφο απφ ην
γεγνλφο φηη ε θαηά θπιέο θαηνίθεζε πξέπεη λα έρεη μεπεξαζηεί, αλ θαη αθφκα ηψξα
κηα πεξηνρή ηεο πφιεο νλνκάδεηαη «Πακθπιηαθφλ»(37) θαη ζε κηα άιιε βξίζθεηαη ν
ζεσξνχκελνο σο ηάθνο ηεο Τξλεζνχο(38), δειαδή πηζαλφηαηα ην ιαηξεπηηθφ θέληξν
ηεο θπιήο ησλ Τξλαζίσλ, είλαη πσο ε θαηνίθεζε απιψλεηαη θπξίσο κέζα απφ ηε
γξακκή ησλ ηεηρψλ, αλ θαη θάπνηεο εγθαηαζηάζεηο, πνπ ίζσο είλαη ζπίηηα,
ζεκεηψλνληαη θαη έμσ απφ απηήλ, θαη φηη ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ην Άξγνο ήηαλ απφ
ηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο πφιεηο (39). Δ θαηνίθεζε πεξηνξίδεηαη ζηνλ επίπεδν ρψξν
αλάκεζα ζην ηείρνο θαη ζηα δπν πςψκαηα, αιιά ζηα Βιιεληζηηθά ρξφληα
επεθηείλεηαη θαη ζην χςσκα ηνπ Πξνθήηε Διία (40). Σνλ πιεζπζκφ ζηα Κιαζηθά
ρξφληα, κε βάζε ηελ έθηαζε πνπ δηαηίζεηαη γηα θαηνηθίεο κέζα απφ ηα ηείρε ηνλ
ππνινγίζακε πεξίπνπ ζηηο 18.000 ςπρέο(41).
Κνηλωλία.
Δ νξγάλσζε ηεο πφιεο δελ θαίλεηαη λα είλαη ε ηππηθή ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ,
θπξίσο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Βθηφο απφ ηε Λάξηζα, γηα
αθξφπνιε, δειαδή σο θξνχξην ηεο πεξηκέηξνπ, ρξεζηκεχεη θαη ε θνξπθή ηνπ
Πξνθήηε Διία, φπσο δείρλεη ε μερσξηζηή νρχξσζή ηεο θαη ε θξνληίδα πνπ έρεη
θαηαβιεζεί γηα ηελ χδξεπζή ηεο (42). Βπίζεο, θαη νη δχν θνξπθέο θαζψο θαη ν ρψξνο
αλάκεζά ηνπο ρξεζηκεχνπλ γηα ζξεζθεπηηθέο ιεηηνπξγίεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο φκσο
απφ απηέο, θαζψο θαη νη δηνηθεηηθέο, θαζψο θαη ην ζέαηξν, ζπγθεληξψλνληαη ζην
λφηηα άθξν ηεο πφιεο, ελψ γηα θαηνίθεζε πξννξίδεηαη φινο ν ρψξνο αλάκεζα ζηελ
πεξηνρή απηή ζηα λφηηα, ηε Λάξηζα ζηα δπηηθά, ηνλ Πξνθήηε Διία ζηα βφξεηα θαη ην
ηείρνο ζηα αλαηνιηθά, ηνπ νπνίνπ ην αλαηνιηθφ άθξν βξίζθεηαη ζην ίδην πιάηνο κε ην
αληίζηνηρν άθξν ηνπ ιφθνπ ηνπ Πξνθήηε Διία(43). Ώλάκεζα ζηηο δεκφζηεο,
δηνηθεηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ππάξρνπλ πεξηνρέο
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θαηνηθίαο, φπσο ππάξρνπλ θαη ηεξά ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο θεληξηθήο θαη ηεο βφξεηαο
πεξηνρήο, πνπ πξννξίδεηαη θπξίσο γηα θαηνηθία. Οη ηάθνη, κεκνλσκέλνη ή ζε
νξγαλσκέλα λεθξνηαθεία, βξίζθνληαη έμσ απφ ηα ηείρε πξνο ηα αλαηνιηθά θαη λφηηα,
επίζεο φκσο θαη ζηα βνξεηνδπηηθά(44).

Κειύθε .
Καηνηθία.
Καηνηθηψλ ιείςαλα έρνπλ εληνπηζζεί ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο, αιιά
πιήξε θάηνςε δελ έρνπκε αθφκα απφ θακηά.
Γεκόζηα θηήξηα.
Κειχθε γηα δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο γλσξίδνπκε πεξηέξγσο πνιιά, φηαλ
ππνινγίζνπκε ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ησλ αξραίσλ θηηζκάησλ ηεο πφιεο πνπ
γλσξίδνπκε. Ώπηά είλαη:
α. Δ Τπφζηπιε Ώίζνπζα, κάιινλ ην ΐνπιεπηήξην, ην νπνίν αλαθέξεη κφλν αφξηζηα ν
Δξφδνηνο. ΐξίζθεηαη ζηε λνηηνδπηηθή γσλία ηεο Ώγνξάο. Ήηαλ ηεηξάγσλν θηίζκα
ηνπ νπνίνπ ε ζηέγε θξαηηφηαλ απφ 16 ησληθνχο θίνλεο ηνπνζεηεκέλνπο ζε ηέζζεξηο
ζεηξέο εζσηεξηθά. Δ ζχξα ηνπ βξηζθφηαλ ζηα αλαηνιηθά. Τζηεξφηεξα θαίλεηαη πσο
αλνίρηεθε θαη άιιε, δεπηεξεχνπζα, είζνδνο ζηα λφηηα. Υξνλνινγείηαη ην θαηψηεξν
ζην πξψην κηζφ ηνπ 5νπ αηψλα (45).
β. Σν «Κξηηήξηνλ» πνπ αλαθέξακε πην πάλσ(46).
γ. Δ Ώιηέα ή κάιινλ ν ρψξνο ζχγθιεζήο ηεο, ην αληίζηνηρν ηεο αζελατθήο Πλχθαο.
ΐξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ πζηεξφηεξνπ Χδείνπ. Ο επηθιηλήο ρψξνο είρε δηακνξθσζεί
ζε επζχγξακκεο βαζκίδεο γηα λα θαζίδνπλ νη ζπγθεληξσκέλνη. Οη βαζκίδεο
θακππιψλνληαη κφλν ζηα άθξα. Τπήξραλ ηξεηο θιίκαθεο γηα ηελ επηθνηλσλία, κηα ζηε
κέζε θαη δχν ζηα άθξα, θαζψο θαη άλδεξν, είδνο νξρήζηξαο εκπξφο απφ ηνλ ρψξν
ησλ βαζκίδσλ πνπ ην θξαηνχζε αλαιεκκαηηθφο ηνίρνο. Υξνλνινγείηαη ζηνλ 5ν π.Υ.
αηψλα (47).
δ. Σν Πξπηαλείν(48) γηα ην νπνίν έρεη δηαηππσζεί ε γλψκε φηη ζηεγαδφηαλ ζε
θπθιηθφ νηθνδφκεκα θνληά ζηνλ λαφ ηνπ Ώπφιισλνο Ππζαέσο. Ννκίδσ φκσο φηη ε
ζφινο εθείλε κάιινλ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί λαφο ηνπ Ώζθιεπηνχ σο ήξσα (49). Δ
χπαξμε πάλησο πξπηαλείνπ είλαη γλσζηή απφ ηελ θηινινγηθή παξάδνζε.
Βθηφο απφ απηά δεκφζην θηήξην πξέπεη λα ζεσξεζεί θαη κηα Π-ζρεκε ζηνά
πνπ θαίλεηαη λα φξηδε ηνλ ρψξν ηεο Ώγνξάο ζηα λφηηα. Δ ηδηνξξπζκία ηεο είλαη φηη ηα
ζθέιε ηνπ Π δελ ζηξέθνπλ πξνο ηα βφξεηα, φπνπ είλαη θαη ε πξφζνςε ηεο θπξίσο
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ζηνάο, αιιά πξνο ηα λφηηα. Πηζαλψο εθηφο απφ άιιεο ιεηηνπξγίεο ρξεζηκνπνηφηαλ θαη
γηα Παιαίζηξα (50). Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη κηα άιιε ζηνά, εγθάξζηα πξνο εθείλε θαη
ζχγρξνλή κε απηήλ θαη κε ηελ Τπφζηπιε Ώίζνπζα, βξηζθφηαλ ζηα βφξεηα θαη
πηζαλψο ζην αλαηνιηθφ φξην ηεο Ώγνξάο(51).
Θξεζθεπηηθά θηήξηα.
Οη αλαζθαθέο απνθάιπςαλ θαη κεξηθά απφ ηα ζξεζθεπηηθά θηήξηα. Ώπηά
είλαη:
α. Δ ππνδνκή δχν λαψλ ζηελ θνξπθή ηεο Λάξηζαο, πξνθαλψο ησλ λαψλ ηνπ
Λαξηζαίνπ Αηφο θαη ηεο Πνιηάδνο Ώζελάο(52).
β. Κηίζκα πνπ θαίλεηαη λα είλαη Ώξρατθφο λαφο θαη λα επηζθεπάζηεθε ζηνλ 5 ν π.Υ.
αηψλα θνληά ζηελ θνξπθή ηνπ Πξνθήηε Διία. Βίλαη καθξφζηελν θηήξην πνπ
εζσηεξηθά δηαηξείηαη ζε ηξεηο πεξίπνπ ίζεο αίζνπζεο. Σν ζπλδέσ κε ηνλ λαφ ηεο
Ώζελάο Ομπδεξθνχο πνπ θαίλεηαη φηη ζηέγαδε ην Παιιάδηνλ (53).
γ. Σν ηεξφ ηεο Ώθξνδίηεο, λφηηα θαη πνιχ θνληά ζην Χδείν. Ναφο δίζηπινο ελ
παξαζηάζη κε πξφλαν θαη ζεθφ πνπ ρηίζηεθε ζηα 430/20 ζηε ζέζε παιαηφηεξνπ.
Βκπξφο ηνπ ππήξρε βσκφο πνπ, φπσο θαη ην αλάιεκκα πνπ ζπγθξαηεί φιν ην άλδεξν,
δελ είλαη αξραηφηεξνο απφ ηα κέζα ηνπ 6νπ π.Υ. αηψλα. Σν ηεξφ ήηαλ επξχηεξν θαη
δηέζεηε πεξίβνιν θαζψο θαη κλεκεηψδε θιίκαηα πξφζβαζεο ζηα αλαηνιηθά (54).
δ. Σν κηθξφ νξζνγψλην θηίζκα ζηνλ λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ρψξνπ, αλάκεζα ζην
Θέαηξν θαη ηελ Τπφζηπιε Ώίζνπζα πνπ αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε θάζε,
ζπλερίδεη ηε δσή ηνπ σο ηνλ πξψηκν 5ν π.Υ. αηψλα (55).
ε. Σν ζπγθξφηεκα ηνπ ηεξνχ ηνπ Ώπφιισλνο Ππζαέσο ή Αεηξαδηψηε, πνπ ήηαλ θαη
καληείν, θαη ηνπ Ώζθιεπηείνπ, ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ ιφθνπ ηνπ Πξνθήηε
Διία. Σν ζπγθξφηεκα είλαη έλα ζχζηεκα αλδήξσλ, απφ ηα νπνία ην ρακειφηεξν θαη
δπηηθφηεξν είλαη ην πην παιηφ. Μηα θιίκαθα νδεγνχζε θαηεπζείαλ ζε απηφ. ηα
αλαηνιηθά βξηζθφηαλ ν βσκφο πνπ είρε δηακνξθσζεί κε εμαίξεζε ηνπ θπζηθνχ
βξάρνπ (ην άλδεξν είλαη ελ κέξεη δηακνξθσκέλν κε ιάμεπζε) αιιά είρε θαη ρηηζηά
ηκήκαηα. ηα δπηηθά ηνπ ππήξρε ν λαφο ηνπ Ώπφιισλνο, ζηα βφξεηα κηα ζηνά θαη κηα
δεμακελή. Κνληά ζηνλ βσκφ πξέπεη λα ππήξρε απιή «πεξίζηαζε» πνπ πεξηέβαιιε
νκθαιφ. Σν ζχλνιν ζπλδεφηαλ κε ην επφκελν πξνο ηα αλαηνιηθά άλδεξν κε
βαζκηδσηή θαηαζθεπή, αιιά ε πξαγκαηηθή θιίκαθα επηθνηλσλίαο βξηζθφηαλ βφξεηα
απφ ηνλ βσκφ. ην άλδεξν απηφ ππήξρε πξφππιν θαη ζηα βφξεηά ηνπ άιιε ζηνά, ε
νπνία έρεη ζπζρεηηζζεί κε ην καληείν, φκσο ρσξίο κεγάιε πηζαλφηεηα.
Ώλαηνιθφηεξα, ζε δχν άιια άλδεξα βξέζεθε νξζνγψλην νηθνδφκεκα κε εζσηεξηθή
δεμακελή θαη κηθξή θξήλε πνπ, νξζά λνκίδσ, ζεσξήζεθαλ Ώζθιεπηείν, θαη ζφινο,
δειαδή θπθιηθφ θηήξην, πνπ ζεσξήζεθε λαφο ηεο Ώζελάο Ομπδεξθνχο, αιιά λνκίδσ
πσο πξφθεηηαη γηα ηνλ λαφ, ηνλ νηνλεί ηάθν, ηνπ ήξσα Ώζθιεπηνχ, φπσο ε ζφινο ηεο
Βπηδαχξνπ, δίπια ζηνλ νξζνγψλην λαφ ηνπ (ζενχ) Ώζθιεπηνχ. Σα άιια θηίζκαηα
αλάγνληαη ζηα Κιαζηθά ρξφληα, ην νξζνγψλην θηήξην φκσο ην πνιχ ζηνλ 4ν αηψλα
θαη ε ζφινο θάπσο αφξηζηα ζηα Βιιεληζηηθά (56).
ζη. Σέινο, κε ην ηεξφ ηνπ Κεθηζνχ πνπ αλαθέξεη ν Παπζαλίαο ζπλδέζεθε έλαο
πψξηλνο ηνίρνο ζηα αλαηνιηθά απφ ην «Κξηηήξην»(57).
δ. ηε ζέζε ηεο Παλαγίαο Καηαθξπκκέλεο ζηελ πιαγηά ηεο Λάξηζαο, φπνπ
παιηφηεξα είραλ ζεκεησζεί αξραία ιείςαλα, ηνπνζεηνχλ ην ηεξφ ηεο Ήξαο Ώθξαίαο
(58).
ε απηήλ ηελ πεξίνδν πξέπεη λα αλάγνληαη θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ηεξά,
ηνπο λανχο θαη ηνπο «εξσηθνχο ηάθνπο» πνπ αλαθέξεη ν Παπζαλίαο θαη ζε άιιν
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ζεκείν επηρεηξνχκε λα εληνπίζνπκε ζε πνηα πεξηνρή ηεο πφιεο βξηζθφηαλ ην θαζέλα.
Ώπηά είλαη:
α. ηελ Ώγνξά ή θνληά ηεο: Σν ηεξφ ηνπ Λπθείνπ Ώπφιισλνο κε λαφ θαη αγάικαηα
ηνπ αζιεηή Λάδα θαη ηνπ Βξκνχ, βάζξν κε παξάζηαζε ζπκβνιηθήο κάρεο αλάκεζα
ζε ηαχξν θαη ιχθν, θίνλεο, αλεηθνληθά αγάικαηα δειαδή, θαη μφαλν ηνπ Αηφο, ηεο
Ώξηέκηδνοο, ηεο Ώθξνδίηεο, ηνπ Βξκνχ, ν ζξφλνο ηνπ Ααλανχ, ηφπνο φπνπ αλάβαλ ηε
θσηηθά ηνπ Φνξσλέσο, γηαηί απηφλ ζεσξνχζαλ επξεηή ηεο θαη φρη ηνλ Πξνκεζέα,
άγαικα ηνπ ΐίησλνο, ηάθνη ηνπ Λίλνπ ηνπ Ώπφιισλνο θαη ηνπ Λίλνπ ηνπ πνηεηή,
άγαικα ηνπ Ώγπηέσο Ώπφιισλνο, βσκφο ηνπ Τεηίνπ Αηφο, κλήκα ηνπ Πξνκεζέσο,
βσκφο ηνπ Μεηιηρίνπ Αηφο θαη γιππηφ ζχληαγκα κε ηνλ Κιένβε θαη ηνπ ΐίησλα καδί
κε ηελ άκαμα θαη ηελ κεηέξα ηνπο. Σν ηεξφ ηνπ Νεκείνπ Αηφο θαη ν ηάθνο ηνπ
Φνξσλέσο κάιινλ ζηε βνξεηνδπηηθή γσλία ηεο Ώγνξάο. Ο ηάθνο ηνπ Σαιανχ, ην
ηεξφ ηεο Ώζελάο άιπηγγνο θαη ν ηάθνο ηνπ Βπηκελίδε, κάιινλ ζηε δπηηθή πιεπξά
ηεο Ώγνξάο. Σχκβνο φπνπ ήηαλ ζακκέλε ε θεθαιή ηεο Μέδνπζαο θαη ηάθνο ηεο
θφξεο ηνπ Πεξζέα Γνξγνθφλεο, κέζα ζηελ Ώγνξά. Ο λαφο ηεο Λεηνχο θαη ν λαφο ηεο
Ώλζείαο Ήξαο κάιινλ ζηα βφξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθά ηεο Ώγνξάο (59).
β. Ώλάκεζα ζηελ Ώγνξά θαη ην «Κξηηήξην» θαη πην βφξεηα: Σν ηεξφ ηνπ Νεκείνπ
Αηφο, ν λαφο ηεο Σχρεο, κλήκα ηεο καηλάδαο Υνξείαο, ηεξφ ησλ Χξψλ, κλήκα ηνπ
Ααλανχ, θελνηάθην ησλ Ώξγείσλ πνπ ράζεθαλ ζηα Σξσηθά, νίθεκα φπνπ νη γπλαίθεο
ζξελνχλ ηνλ Άδσλε, Εεξφ ηνπ Κεθηζνχ, ιίζηλε θεθαιή ηεο Μέδνπζαο, έξγν ησλ
Κπθιψπσλ, θαη ιίγν λνηηφηεξα ν λαφο ηνπ Αηφο σηήξνο (60).
γ. Ώλάκεζα ζην ηεξφ ηεο Ώθξνδίηεο θαη ηελ Ώγνξά: Μλήκα ηεο Κεξδνχο ηνπ
Φνξσλέσο, λαφο ηνπ Ώζθιεπηνχ, ηεξφ ηεο Ώξηέκηδνο Πεηζνχο, βσκφο ηνπ Φπμίνπ
Αηφο, ηάθνη ησλ δχν Τπεξκεζηξψλ θαη ηνπ Λπγθέσο (61).
δ. Ώλάκεζα ζην ηεξφ ηεο Ώλζείαο Ήξαο ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο Ώγνξάο θαη ηελ
πχιε ηεο Βηιεηζπίαο: Σάθνο ησλ Ώιίσλ γπλαηθψλ, ηεξφ ηεο Αήκεηξνο Πειαζγίδνο,
ηάθνο ηνπ Πειαζγνχ, κλήκα ηνπ Σαληάινπ, βφζξνο ηεο Αήκεηξνο θαη ηεο Κφξεο,
ηεξφ ηνπ Πνζεηδψλνο Πξνζθιπζηίνπ, ηάθνο ηνπ Άξλνπ, ηεξφ ησλ Αηνζθνχξσλ, ηεξφ
ηεο Βηιεηζπίαο θαη ιίγν πην πέξα απφ ηελ πχιε λαφο ηεο Βθάηεο (62).
ε. ηα λνηηναλαηνιηθά ηεο Ώγνξάο θαη πξηλ λα βγνχκε απφ ην ηείρνο: Σάθνο ηνπ
Λπθίκληνπ (63).
ζη. ηε ζπλνηθία ηεο Κνίιεο ή πεγαίλνληαο εθεί απφ ηελ πχιε ηεο Βηιεηζπίαο: Ναφο
ηνπ Αηνλχζνπ, ε «νηθία ηνπ Άδξαζηνπ», ηεξφ ηνπ Ώκθηαξάνπ, κλήκα ηεο Βξηθχιεο,
ηέκελνο ηνπ Ώζθιεπηνχ, ηεξφ ηνπ ΐάησλνο (64).
δ. Ννηηφηεξα απφ ηελ Κνίιε κλήκα ηεο Τξλεζνχο (65).
ε. Κάπνπ αιινχ κέζα ζηελ πφιε (κεξηθά ηνπιάρηζηνλ ζηε βφξεηα ζπλνηθία): Εεξφ ηνπ
Ώζθιεπηνχ πνπ ίδξπζε ν θχξνο. Εεξφ ηεο Ώξηεκηδνο Φεξαίαο, κλήκαηα Αηεάλεηξαο
θαη Έιελνπ, ππφγεην θηίζκα πνπ πάλσ ηνπ βξηζθφηαλ ν ζάιακνο ηεο Ααλάεο, κλήκα
ηνπ Κξνηψπνπ, λαφο ηνπ Αηνλχζνπ Κξηζίνπ θαη θνληά ηνπ λαφο ηεο Οπξαλίαο
Ώθξνδίηεο (66).
ζ. Ώλεβαίλνληαο ζηελ Ώθξφπνιε κλήκα ησλ γησλ ηνπ Ώηγχπηνπ (67).
η. Έμσ απφ ηείρνο ζην Γπκλάζηνπ ηνπ Κπιάξαβνπ θαη θνληά ηνπ: Άγαικα Ώζελάο
Καπαλείαο, ηάθνη ηνπ ζέλεινπ θαη ηνπ Κπιάξαβνπ (68).
Ώπφ αιινχ γλσξίδνπκε φηη ππήξρε θνληά ζηελ Ώγνξά λαφο ηεο Αίθεο, θάπνπ
ζην Άξγνο ηέκελνο ηνπ Ώγήλνξα θαη πηζαλψο έμσ απφ ην ηείρνο ηεξφ ηεο Κπβέιεο.
Ίζσο ζε θάπνην ηεξφ αλήθνπλ ηα ιείςαλα πνπ είραλ παξαηεξεζεί παιηφηεξα ζην
εθθιεζάθη ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ πάλσ απφ ην ζέαηξν. ζν γηα ηελ Ώθξία Ώζελά
θαίλεηαη λα ηαπηίδεηαη είηε κε ηελ Πνιηάδα είηε κε ηελ Ομπδεξθή (69).
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Νεθξνηαθεία – Σαθέο.
Οη ηάθνη γίλνληαη πιένλ έμσ απφ ηε γξακκή ηνπ ηείρνπο, ζηα λφηηα, αλαηνιηθά
θαη βνξεηνδπηηθά (70). Οξγαλσκέλν λεθξνηαθείν έρεη βξεζεί έμσ απφ ην λνηηνδπηηθφ
άθξν ηεο πφιεο (71). Οη ηάθνη είλαη ιάθθνη ή θηβσηηφζρεκνη, έρνπκε φκσο ζηα
Βιιεληζηηθά ρξφληα θαη ιαμεπηνχο ζαιάκνπο. Οη εξσηθνί ηάθνη ή θαηαζθεπέο πνπ νη
αξραίνη ζεσξνχζαλ ηέηνηνπο, δελ κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ εδψ. Ώπφ ηνλ Παπζαλία
καζαίλνπκε θαη γηα Αεκφζην ηάθν, κάιινλ θελνηάθην. Κνληά ζην Γπκλάζην ηνπ
Κπιάξαβνπ είδε Πνιπάλδξην γηα ηνπο Ώξγείνπο πνπ έπεζαλ σο ζχκκαρνη ησλ
Ώζελαίσλ ζηε ζηθειηθή εθζηξαηεία ηνπ 413 π.Υ.(72).

Βηνηερληθά θηήξηα.
Έρνπλ επηζεκαλζεί ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο εγθαηαζηάζεηο βηνηερληθνχ
ραξαθηήξα, αιιά δελ κπνξνχκε λα έρνπκε ζαθή εηθφλα γηα θακηά απφ απηέο.
Θέαηξα – Ωδεία.
ην ηειεπηαίν ηξίην ηνπ 4νπ π.Υ. αηψλα θαηαζθεπάδεηαη ην ιίζηλν ζέαηξν ηνπ
Άξγνπο, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηεο Βιιάδαο, πνπ ε δπλακηθφηεηά ηνπ ππνινγίδεηαη
ζε 20.000 ζεαηέο. Βίρε 81 ζεηξέο εδσιίσλ ζην κεζαίν ηνπ ηκήκα πνπ ήηαλ ιαμεπκέλν
ζηελ πιαγηά ηεο Λάξηζαο θαη 60 απφ απηέο ζπλερίδνληαλ θαη ζηηο πιεπξέο ζε ρψξνπο
πνπ δηακνξθψλνληαη κε αλαιήκκαηα. Φαίλεηαη φηη νη κηζέο πεξίπνπ ζεηξέο
ζπλερίδνληαλ ζε νιφθιεξν ην θνίιν πνπ έθηαλε ηηο 200 κνίξεο. Σα εδψιηα
δηαρσξίδνληαη κε δχν δηαδψκαηα θαη επηά θιίκαθεο επηθνηλσλίαο. ηελ θνξπθή ηνπ
θνίινπ ππήξρε ηνίρνο. Δ νξρήζηξα ήηαλ θπθιηθή, ελ κέξεη ιαμεπηή ζηνλ βξάρν θαη
επηθνηλσλνχζε κε ηε ζθελή κε ππφγεηα Υαηξψλεηα δίνδν. Μέζα ζηηο παξφδνπο ηεο
ζθελήο εληνπίζηεθαλ ιαηξεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο (ε κία γηα ηνπο Αηνζθνχξνπο) θαη
αζάκηλζνο. Πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη θάπνηα ειαθξφηεξε θαηαζθεπή πνπ κάιινλ ζα
ρξεζίκεπε γηα ζέαηξν, ζα βξηζθφηαλ ζηελ ίδηα ζέζε πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ
κφληκνπ ζεάηξνπ (74).
Δθπαηδεπηηθά – Αζιεηηθά θηήξηα.
πσο ζεκεηψζακε πην πάλσ, ν ρψξνο λφηηα απφ ηελ Π-ζρεκε ζηνά είλαη
δπλαηφ λα ρξεζίκεπζε σο παιαίζηξα. Ώπφ ηνλ Παπζαλία θαη άιιεο πεγέο καζαίλνπκε
γηα ηελ χπαξμε ελφο Γπκλάζηνπ ηνπ Κπιάξαβνπ, έμσ απφ ηελ πφιε, ζε απφζηαζε
400 κ πεξίπνπ απφ ηα ηείρε. Σνπνζεηείηαη κε αξθεηή πηζαλφηεηα ζηε ζέζε ηεο
εθθιεζίαο ηνπ Ώγίνπ Κσλζηαληίλνπ ζηα λφηηα ηεο ζχγρξνλεο πφιεο, φπνπ έρνπλ
επηζεκαλζεί εμαηξεηηθνχ ραξαθηήξα Ρσκατθέο θαηαζθεπέο (75).
Σν ζηάδην ζην νπνίν ηεινχληαλ θαη νη αγψλεο ησλ Δξαίσλ θαη πζηεξφηεξα θαη
ησλ Νεκέσλ ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζηα βνξεηνδπηηθά ηνπ ηεξνχ ηνπ Ώπφιισλνο
Ππζαέσο έμσ απφ ην ηείρνο. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εθηίζεληαη ζε άιιν ζεκείν (ζην
Βπίκεηξν) λνκίδσ φηη κάιινλ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ
ιφθνπ ηνπ Πξνθήηε Διία, θνληά ζηνλ δξφκν Νεκέαο-Κνξίλζνπ (76).
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Γίθηπα.
Γξόκνη.
ην Βπίκεηξν καδί κε ηα άιια, ρξεζηκνπνηψληαο φζεο θηινινγηθέο θαη
αξραηνινγηθέο ελδείμεηο έρνπκε, θαζψο θαη ηελ πνξεία κεξηθψλ ζχγρξνλσλ δξφκσλ,
επεηδή νη δξφκνη, φηαλ δελ ραξάδνληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ εηδηθέο αλάγθεο πνπ
αλαθχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή, πνιχ δχζθνια αιιάδνπλ δηαδξνκή,
δηακνξθψζακε κηα απνθαηάζηαζε, ή πξνηείλακε κηα αλαπαξάζηαζε, ησλ θπξηφηεξσλ
δξφκσλ πνπ έκπαηλαλ ζηελ πφιε θαη θαηέιεγαλ ζηελ Ώγνξά. Ο δξφκνο απφ Νεκέα
θαη Κφξηλζν έξρεηαη φπσο θαη ζήκεξα απφ ηα βφξεηα, αιιά ε αξραία δηαδξνκή ηνπ
απφ ζεκείν ζηα αλαηνιηθά ηνπ ιφθνπ ηνπ Πξνθήηε Διία θαίλεηαη φηη αθνινπζνχζε
ηε δηαδξνκή ζχγρξνλνπ δξφκνπ πνπ θεχγεη απφ εθείλνλ πξνο ηα λνηηνδπηηθά θαη
θαηαιήγεη ζηελ πεξηνρή ηεο αξραίαο Ώγνξάο κε ηελ νλνκαζία νδφο Γνχλαξε.
Έλαο άιινο δξφκνο πνπ έξρεηαη απφ βνξεηναλαηνιηθά θαη ζήκεξα ε ζπλέρεηά
ηνπ έρεη δηαθνπεί απφ ηελ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθηζκνχ ζηα
δπηηθά ηεο, ζπλαληάηαη θαη πάιη θνληά ζηελ θεληξηθή πιαηεία θαη θαίλεηαη φηη
θαηέιεγε θνληά ζηε ζέζε φπνπ παιηφηεξα ζσδφηαλ ηκήκα ηνπ αξραίνπ ηείρνπο.
Φαίλεηαη λα δηαζψδεη ηελ δηαδξνκή ηνπ αξραίνπ δξφκνπ απφ ηηο Μπθήλεο θαη ηελ
βνξεηναλαηνιηθή Ώξγνιίδα. Ώπφ Σν ίδην ζεκείν ίζσο πέξλαγε ζηελ πφιε θαη άιινο
δξφκνο, αθνινπζψληαο πεξίπνπ ηελ δηαδξνκή ζεκεξηλψλ, πνπ εξρφηαλ απφ ηελ
Σίξπλζα, ην Ναχπιην θαη ηελ Βπίδαπξν. Μέζα απφ ηε γξακκή ηνπ ηείρνπο ηξεηο
δξφκνη πξέπεη λα πξνέθηεηλαλ ηνπο πξνεγνχκελνπο. Έλαο ζηα βνξεηνδπηηθά
νδεγνχζε θαηεπζείαλ πξνο ηελ ζπλνηθία Κνίιε, ζηα λφηηα ηνπ ιφθνπ ηνπ Πξνθήηε
Διία, άιινο πξνο ηα δπηηθά θαη ιίγν λφηηα ελσλφηαλ κε ηελ πξφδξνκν ηεο νδνχ
Γνχλαξε θαη ηξίηνο πξνο ηα λνηηνδπηηθά νδεγνχζε θαηεπζείαλ ζηελ Ώγνξά. Σνπο
ραξάμακε αθνινπζψληαο πεξίπνπ ηηο δηαδξνκέο ζεκεξηλψλ δξφκσλ.
ε λνηηφηεξν ζεκείν έλαο «επζχο» δξφκνο θηλνχζε απφ ηελ Ώγνξά θαη
νδεγνχζε ζην Γπκλάζην ηνπ Κπιάξαβνπ. Έλαο ζεκεξηλφο δξφκνο θαίλεηαη φηη
επαλαιακβάλεη ηελ δηαδξνκή ηνπ αξραίνπ. Ώπφ εθεί ππνζέησ πσο ζα έπαηξλε θαλείο
ηνλ δξφκν γηα ηελ Σίξπλζα, ην Ναχπιην, ηελ Βπίδαπξν, φπσο θαη απφ ηνλ
πξνεγνχκελν, ή πξνο ην Σεκέλην, φπνπ επίζεο κπνξεί λα νδεγνχζε άιινο δξφκνο πνπ
ζα ελσλφηαλ κε ηνλ δξφκν γηα ηελ Σεγέα. Σέινο απφ ην Γπκλάζην θαίλεηαη φηη
θάπνηνο δξφκνο πνπ δελ άθεζε «δηάδνρν» νδεγνχζε έμσ απφ ηα ηείρε ζηελ πχιε ηεο
Βηιεηζπίαο, εθείλε δειαδή πνπ δέρεηαη ηνλ δξφκν ησλ Μπθελψλ.
ηα λφηηα ηεο πφιεο θηλνχζε ν δξφκνο γηα ηηο Τζηέο θαη ηελ Σεγέα (θαη ηελ
Λέξλα) πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχζε πεξίπνπ ηελ δηαδξνκή ηνπ ζεκεξηλνχ δξφκνπ
πξνο ηελ Σξίπνιε. Ώπηφο είλαη πξνέθηαζε ηεο νδνχ Γνχλαξε θαη ραξάδνληάο ηνλ
θεξδίδνπκε ηελ κνξθή κηαο θεληξηθήο αξηεξίαο πνπ εξρφηαλ απφ ηα βφξεηα, απφ ηελ
Νεκέα, δηέζρηδε ηελ πφιε ζε φιν ην κήθνο ηεο θαη έθεπγε πξνο ηα λφηηα, πξνο ηελ
Σεγέα.
Ώπφ ηελ Ώγνξά ε Αεηξάο, ζηελ πεξηνρή ηνπ ηεξνχ ηνπ Ππζαέσο, είλαη πξνζηηή
απφ ηελ νδφ Γνχλαξε θαη ηελ πξνέθηαζε ηνπ δξφκνπ ησλ Μπθελψλ πξνο
βνξεηνδπηηθά, θαίλεηαη φκσο φηη ππήξρε θαη άιινο δξφκνο πνπ θηάλεη ζην ίδην
ζεκείν εγθαηαιείπνληαο ηελ νδφ Γνχλαξε πνιχ λνηηφηεξα θαη αθνινπζψληαο πεξίπνπ
ηελ δηαδξνκή ηεο ζεκεξηλήο νδνχ Φνξσλέσο. Φηάλνληαο ζηε ξάρε θνληά ζην ηεξφ
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ηνπ Ππζαέσο κπνξνχκε λα αθνινπζήζνπκε ηνλ θηδσηφ δξφκν πνπ αλεβαίλεη ζηε
Λάξηζα πξηλ λα πεξάζνπκε ηε γξακκή ηνπ ηείρνπο. Ώπηή θαίλεηαη λα είλαη θαη ε
θαλνληθή αξραία άλνδνο γηα ηελ Ώθξφπνιε. Λίγν κεηά, θαη αθνχ πεξάζνπκε ηελ
γξακκή ηνπ ηείρνπο, ν ζεκεξηλφο δξφκνο ρσξίδεηαη ζηα δχν, φπσο ζα ρσξηδφηαλ θαη
ζηελ αξραηφηεηα. Σν βνξεηφηεξν ζθέινο νδεγνχζε πξνο ηελ Λχξθεηα θαη ηηο Οξλεέο
θαη ην άιιν πξνο ηελ Μαληίλεηα (77).
΄
Έλα ηκήκα Βιιεληζηηθνχ δξφκνπ πνπ πζηεξφηεξα πιαηζηψλεηαη απφ
κλεκεηψδεηο θαηαζθεπέο απνθαιχθζεθε αλαζθαθηθά θνληά ζηελ Ώγνξά θαη ηελ
ζπλδέεη κε ηε ζπλνηθία ηνπ Θεάηξνπ (78). Ο Vollgraff ηέινο ζεκεηψλεη φηη έλαο
βαζκηδσηφο δξφκνο θαίλεηαη λα ζπλέδεε ηελ ζπλνηθία ηεο Κνίιεο κε ηελ θνξπθή ηνπ
ιφθνπ ηνπ Πξνθήηε Διία. Παξαηήξεζε θάπνπ δψδεθα βαζκίδεο ζηε λφηηα πιαγηά
ηνπ ιφθνπ (79).
Όδξεπζε – Απνρέηεπζε.
Ώπφ θηινινγηθέ καξηπξίεο πξνθχπηεη φηη ε πφιε ηνπ Άξγνπο ήηαλ γεκάηε απφ
αγσγνχο(80), θαηά θχξην ιφγν απνρεηεπηηθνχο, φπσο ζα πξέπεη λα ππνζέζνπκε. Έλα
ηκήκα απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ πνπ αλάγεηαη ζε απηά ηα ρξφληα έρεη απνθαιπθζεί ζηα
λφηηα απφ ηελ Ώγνξά (81) θαζψο θαη πηζαλψο ηκήκα πδξαγσγείνπ θνληά ζην Θέαηξν
(82). Πάλησο θαίλεηαη φηη ζπλερηδφηαλ θαη ζε απηά ηα ρξφληα ε χδξεπζε απφ
πεγάδηα. Δ δεμακελή ζην Ώζθιεπηείν, δίπια ζην ηεξφ ηνπ Ππζαέα, δχζθνια κπνξεί
λα θαηαηαγεί εδψ, γηαηί θαίλεηαη πσο ην λεξφ ηεο ρξεζίκεπε θπξίσο γηα
ζξεζθεπηηθνχο ζθνπνχο, φπσο θαη εθείλν ηεο κηθξήο θξήλεο πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα
εγθαηάζηαζε (83).
Σα θξνχξηα ζηηο θνξπθέο ησλ δχν ιφθσλ πδξεχνληαλ απφ ζηέξλεο, δεμακελέο.
Σε κηα απφ απηέο πεξηγξάθεη αξθεηά αλαιπηηθά ν Vollgraff (83). Βίλαη νξζνγψληα
ζηελ θάηνςε κε ζπγθιίλνπζεο πξνο ηα πάλσ ηηο καθξέο πιεπξέο πνπ ζηελ
αξραηφηεηα ζα ζπλαληηψληαλ. Δ άληιεζε γηλφηαλ απφ δηπιαλφ πεγάδη πνπ
επηθνηλσλνχζε κε ηελ δεμακελή. Αχν ηέηνηεο δεμακελέο αλαθέξνληαη ζηνλ Πξνθήηε
Διία θαη κία ζηε Λάξηζα (84). Δ ηξνθνδνζία ηνπο γηλφηαλ κε απιάθηα ή ζθεπαζηνχο
αγσγνχο πνπ ζπγθέληξσλαλ ηα λεξά ηεο βξνρήο απφ ηα θνληηλά θηήξηα θαη απφ ηελ
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Αηαηππψζεθε ε ππφζεζε φηη κηα απφ απηέο ηηο δεμακελέο ζηα
πζηεξφηεξα ρξφληα, επί Παπζαλία, ζεσξνχζαλ νη Ώξγείνη σο ην ππφγεην
θαηαζθεχαζκα πνπ θάπνηε πάλσ ηνπ βξηζθφηαλ ν ράιθηλνο ζάιακνο ηεο Ααλάεο(85).
Ακπληηθά έξγα.
Σν ακπληηθφ δίθηπν ηεο πφιεο ζπγθξνηείηαη απφ δχν θξνχξηα ζηηο θνξπθέο
ησλ δχν ιφθσλ, ηεο Λάξηζαο θαη ηεο Αεηξάδαο (Πξνθήηε Διία), ηείρνο πνπ ηα
ζπλδέεη θαη ηείρνο πνπ πεξηβάιιεη ηελ πφιε. Σα ηείρε ησλ θξνπξίσλ θαίλεηαη λα
πάηεζαλ ζηα ππνιείκκαηα ησλ Πξντζηνξηθψλ νρπξψζεσλ ησλ δχν θνξπθψλ. Σηο
ίδηεο πεξίπνπ γξακκέο αθνινχζεζαλ θαη ηα ηείρε ηνπ ΐπδαληηλνχ θξνπξίνπ ζηε
Λάξηζα (86). Μάιινλ ζηα Βιιεληζηηθά ρξφληα ην θξνχξην ηεο Αεηξάδαο εληζρχζεθε
κε εμαγσληθφ πχξγν ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά θαη κεγάινλ ηξηγσληθφ πξνκαρψλα
ζηε βνξεηναλαηνιηθή. Βίρε θπθιηθφ πχξγν ζην άθξν ηνπ, δχν νξζνγψληνπο ζηηο
πιεπξέο θαη δχν ππιίδεο (87).
Σκήκαηα ηνπ ηείρνπο πνπ έλσλε ζηα βνξεηνδπηηθά ηα δπν θξνχξηα έρνπλ
βξεζεί πξνο ηελ πιεπξά ηεο Λάξηζαο θαη ε δηαδξνκή ηνπ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί
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κε αξθεηή βεβαηφηεηα. ζν γηα ην ηείρνο πνπ πεξηέβαιιε ηελ θπξίσο πφιε έρνπλ
βξεζεί ηκήκαηά ηνπ ζηα λφηηα-λνηηναλαηνιηθά ηεο Λάξηζαο πνπ θαζηζηνχλ βέβαην φηη
θάιππηε ηελ πξνβνιή ηνπ ιφθνπ ηεο Λάξηζαο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ε νπνία
νλνκαδφηαλ Πξσλ. Βπίζεο, κηθξφ ηκήκα θνληά ην θξνχξην ηνπ Πξνθήηε Διία δείρλεη
φηη απφ εθεί ην ηείρνο θαηέβαηλε πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά. Σέινο ηκήκα ηείρνπο
ζσδφηαλ παιηφηεξα θνληά ζηνπο ζηξαηψλεο ηνπ Καπνδίζηξηα ζην θέληξν ηεο
ζεκεξηλήο πφιεο. Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία θαη άιιεο ελδείμεηο, φπσο ηε ζέζε ησλ
ηάθσλ, κπνξνχκε λα ραξάμνπκε ηελ δηαδξνκή ηνπ ηείρνπο. Οη πχξγνη θαη ε ηάθξνο
πνπ αλαθέξεη ν Ξελνθψλ πσο είρε ην ηείρνο ηαηξηάδνπλ πνιχ θαιχηεξα, θπξίσο ε
ηάθξνο, ζην πεδηλφ ηκήκα ηνπ ηείρνπο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε χπαξμή ηνπο θαη ζε
άιια ηκήκαηα (88).
Σν ηείρνο θαίλεηαη φηη ρηίζηεθε ζηνλ χζηεξν 6ν π.Υ. αηψλα κε πψξηλε βάζε
θαη αλσδνκή απφ πιίλζνπο, ε νπνία επνκέλσο ζα είρε θάιπςε κε θεξακίδηα. Σέηνηα
θεξακίδηα κε ελζθξάγηζηε επηγξαθή δαμίοι θαη (Απγε)ίων έρνπλ βξεζεί. Φαίλεηαη πσο
επηζθεπάδεηαη ή αλαλεψλεηαη ζηα Κιαζηθά ρξφληα, νπφηε ε βάζε ηνπ ρηίδεηαη απφ
αζβεζηφιηζν. Ώπφ επηγξαθή καζαίλνπκε θαη γηα επηζθεπή ηνπ ζηα Βιιεληζηηθά
ρξφληα (89).
Πέληε ηνπιάρηζηνλ πχιεο αλνίγνληαλ ζε απηφ ην ηείρνο, ζηα ζεκεία φπνπ ηελ
γξακκή ηνπ έηεκλαλ νη δξφκνη πνπ αλαθέξακε πην πάλσ. ηα βφξεηα, φπνπ εξρφηαλ ν
δξφκνο απφ ηε Νεκέα ε πχιε νλνκαδφηαλ Νεμεάδερ (πύλαι), ζηα αλαηνιηθά, φπνπ
ήηαλ ν δξφκνο ησλ Μπθελψλ ήηαλ ε πχιε «ηεο Βηιεηζπίαο». Βίλαη πηζαλφ φηη ην
ηκήκα πνπ ζσδφηαλ εκπξφο απφ ηνπο ζηξαηψλεο βξηζθφηαλ αθξηβψο ζηελ πχιε απηή.
Ννηηφηεξα ν δξφκνο πνπ νδεγνχζε ζην Γπκλάζην ηνπ Κπιάξαβνπ πεξλνχζε ην ηείρνο
απφ πχιε πνπ νλνκαδφηαλ Γιαμπεπέρ, ελψ ζηα λφηηα ηεο πφιεο ππήξρε άιιε πχιε
απφ ηελ νπνία πεξλνχζε ν δξφκνο γηα ηελ Σεγέα. Σέινο ζηα βνξεηνδπηηθά ν δξφκνο
γηα ηηο Οξλεέο θαη ηελ Μαληίλεηα, πξηλ ρσξηζηεί ζηα δχν, πεξλνχζε ην ηείρνο πνπ
νλνκαδφηαλ επί Γειπάδι(90).

Σξίηε θάζε. (Όζηεξε Βιιεληζηηθή – Ρσκατθή) (91)

Κνηλωλία.
Δ γεληθή κνξθή ηεο πφιεο δελ αιιάδεη ζηελ πεξίνδν απηή, κνινλφηη παχεη
φπσο θαίλεηαη ην ηείρνο λα ζεσξείηαη φξην ηνπ νηθηζκνχ θαη εκθαλίδνληαη ηάθνη ζην
αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ θπξίσο, πξνο ηε Λάξηζα (92). Μφλν ζηνλ 4 ν κ.Υ. αηψλα, ιίγν
πξηλ απφ ηελ επνρή πνπ ζέζακε σο φξην ηεο αξραίαο ηζηνξίαο ηνπ Άξγνπο, θαίλεηαη
φηη νηθνδνκείηαη έλα λέν ηείρνο πνπ πξνζηαηεχεη πνιχ ζηελφηεξν ρψξν, ηελ Ώγνξά
θαη ηα ζεκαληηθφηεξα κλεκεία ζηα αλαηνιηθά θαη λνηηναλαηνιηθά απφ απηήλ (93).
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Κειύθε.
Καηνηθία.
Καηνηθηψλ ιείςαλα έρνπλ βξεζεί φπσο θαη ησλ άιισλ πεξηθφδσλ, αιιά δελ
έρεη αθφκα απνθαιπθζεί ε κνξθή θακηάο απφ απηέο.
Γεκόζηα θηήξηα.
ηνλ 1ν κ.Υ. αηψλα ρηίδεηαη ζηε ζέζε ηεο Ώιηαίαο ην πξψην Χδείν. Ώπηφ
φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ν ρψξνο παχεη λα ρξεζηκεχεη γηα ζπγθεληξψζεηο πνιηηψλ, γηαηί
ην Χδείν ππεξεηνχζε θαη απηφλ ηνλ ζθνπφ (94). Σα άιια δεκφζηα νηθνδνκήκαηα πνπ
αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε θάζε ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο ην ηέινο ηνπ 3νπ ή
ηηο αξρέο ηνπ 4νπ κ.Υ. αηψλα, νπφηε ε Π-ζρεκε ζηνά αιιάδεη ξηδηθά θαη γίλεηαη ηκήκα
ελφο ζπγθξνηήκαηνο Θεξκψλ πνπ έρεη νηθνδνκεζεί ζην ηέινο ηνπ 1νπ ή ζηηο αξρέο ηνπ
2νπ κ.Υ. αηψλα ζηα λφηηά ηεο (95). Δ Τπφζηπιε Ώίζνπζα θαηαζηξέθεηαη ζην πξψην
κηζφ ηνπ 4νπ κ.Υ. αηψλα θαη αλνηθνδνκείηαη σο πξνζάξηεκα ηνπ ίδηνπ ινπηξνχ, ησλ
Θεξκψλ, ζην ηέινο ηνπ ίδηνπ αηψλα(96). Ώλαηνιηθφηεξα θαη ζηνλ ίδην άμνλα κε ηελ
Π-ζρεκε έρεη δηαπηζησζεί ε χπαξμε θάπνηαο χζηεξεο ζηνάο, πηζαλψο δίπια ζηνλ
δξφκν πνπ νδεγνχζε ζην Γπκλάζην ηνπ Κπιάξαβνπ. Βθεί έρνπλ βξεζεί θαη ηηκεηηθά
ςεθίζκαηα Ρσκατθήο επνρήο(97).
Σα ινπηξά, νη Θέξκεο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ δεκφζηα θηήξηα, αιιά θαη
εθπαηδεπηηθά, αθνχ γλσξίδνπκε φηη ραξαθηήξα ινπηξνχ είραλ ηα γπκλάζηα ηεο
Όζηεξεο Ώξραηφηεηαο. Βθηφο απφ ην ζπγθξφηεκα λφηηα απφ ηε κεγάιε ζηνά, έλα
αθφκε ζπγθξφηεκα Θεξκψλ πνπ πεξηιάκβαλε θαη κηα basilica thermarum, βαζηιηθήεξψν, φπνπ ππήξρε άγαικα θαη θξχπηε κε ηξεηο ζαξθνθάγνπο, βξίζθεηαη αλάκεζα
ζην Θέαηξν θαη ηελ Τπφζηπιε Ώίζνπζα. Υηίζηεθε ζηελ αξρή ηνπ 2νπ κ.Υ. αηψλα θαη
κεηαζθεπάζηεθε ζηνλ 4ν (98). Σξίην ζπγθξφηεκα Θεξκψλ έρεη επηζεκαλζεί
βνξεηφηεξα, θνληά ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Γνχλαξε θαη Φνξσλέσο (99). Καη απφ
αιινχ γλσξίδνπκε φηη ε πφιε ζηα Ώπηνθξαηνξηθά ρξφληα είρε πνιιά ινπηξά θαη
Γπκλάζηα. Σέινο ην «Κξηηήξην» θαίλεηαη φηη πιένλ δελ ρξεζηκεχεη σο έδξα θάπνηνπ
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη πάλσ ηνπ ρηίδεηαη ζηνλ 2ν κ.Υ. αηψλα κλεκεηψδεο θξήλεΝπκθαίν κε δπν αλνηρηέο δεμακελέο, ηε κηα ςειφηεξα απφ ηελ άιιε (100).
Θξεζθεπηηθά θηήξηα.
Σα ζξεζθεπηηθά ηδξχκαηα πνπ αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε θάζε
ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ θαη ηψξα. Πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ην ηεξφ ηνπ άξαπε
θαη ηεο Ίζηδνο πνπ απφ επηγξαθέο ηνπνζεηείηαη ζε άλδεξν ζηα λφηηα απφ ην
«Κξηηήξην»(101). Θξεζθεπηηθφ θηήξην πξέπεη ίζσο λα ζεσξήζνπκε θαη έλα θπθιηθφ
καξκάξηλν, θνξηλζηαθνχ ξπζκνχ θηίζκα πνπ ζηήλεηαη εκπξφο απφ ηελ Π-ζρεκε ζηνά
ζηνλ 2ν κ.Υ. αηψλα. Πξφθεηηαη γηα κνλφπηεξν πνπ νη θίνλέο ηνπ έβαηλαλ πάλσ ζε
ηνηράξην καξκάξηλν επίζεο. ιν ην ζπγθξφηεκα βξηζθφηαλ πάλσ ζε νξζνγψλην
βάζξν. ηε κέζε είρε είδνο πεγαδηνχ, αιιά θαη (εηθνληθφ) ππφγεην δηάδξνκν πνπ
νδεγνχζε πξνο απηφ. Σν νλνκάδνπκε Νπκθαίν, αιιά πηζαλφηαηα δελ ήηαλ απιψο
είδνο θξήλεο, αιιά λαφο θάπνηαο ρζφληαο ππφζηαζεο (102). εκαληηθέο
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δηακνξθψζεηο γίλνληαη ζηνπο πεξηβφινπο ηνπ Ώθξνδίζηνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη
απνζηξαγγηζηηθφ αγσγφ ησλ αλδήξσλ ηνπ(103).
Νεθξνηαθεία – Σαθέο.
πσο ζεκεηψζακε, ηάθνη γίλνληαη ηψξα θαη κέζα απφ ηελ πεξίκεηξν ηνπ
ηείρνπο. Πάλησο ην νξγαλσκέλν λεθξνηαθείν ζην λνηηνδπηηθφ άθξν ηεο πφιεο
ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Βθηφο απφ ηνπο σο ηψξα καξηπξεκέλνπο ηχπνπο ησλ
ηάθσλ, ζηα Ρσκατθά ρξφληα εκθαλίδνληαη θαη νη απινί θαιπβίηεο θεξακνζθεπείο πνπ
ζα ζπλερίζνπλ λα εκθαλίδνληαη σο ηα λεφηεξα ρξφληα (104).
Βηνηερληθά θηήξηα.
Σκήκαηα βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ απηήο ηεο θάζεο έρνπκε επίζεο, αιιά
θαη πάιη θαλέλα πιήξεο βηνηερληθφ ζπγθξφηεκα (105).
Θέαηξα – Ωδεία.
Μεηά απφ επηζθεπή πνπ θαίλεηαη λα γίλεηαη ζην Θέαηξν ζηα Βιιεληζηηθά
αθφκα ρξφληα, βεβαηψζεθαλ δχν Ρσκατθψλ ρξφλσλ κεηαζθεπέο. Δ πξψηε αλάγεηαη,
φπσο θαη ηφζα άιια, ζηνλ 2ν αηψλα, ζηελ επνρή ηνπ Ώδξηαλνχ. Δ 7ε βαζκίδα θφβεηαη
θαη γίλεηαη δηάδσκα, ελψ ηξνπνπνηνχληαη νη πάξνδνη θαη γίλεηαη ε είζνδνο ηνπ θνηλνχ
απφ απηφ ην δηάδσκα. Ίζσο ηψξα θαηαζθεπάδνληαη γηα πξψηε θνξά θαη νη θιίκαθεο
αλφδνπ πνπ ρσξίδνπλ ηα εδψιηα ζε θεξθίδεο. Βπίζεο ρηίδεηαη λέα ζθελή απφ ηνχβια.
Άιιε κεηαζθεπή γίλεηαη ζην ηέινο ηνπ 4νπ κ.Υ. αηψλα, νπφηε ρηίδεηαη θαη ςειφ
scenae frons, ελψ ε νξρήζηξα κεηαζθεπάδεηαη θαηάιιεια, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη
δεμακελή γηα ηα ζεάκαηα λαπκαρίαο (106).
πσο ζεκεηψζακε, ζηε ζέζε ηεο Ώιηαίαο ρηίδεηαη ηνλ 1ν κ.Υ. αηψλα έλα
Χδείν νξζνγψλην ζηελ θάηνςε, αιιά κε εκηθπθιηθφ θνίιν θαη νξρήζηξα. ην ηέινο
ηνπ 3νπ αηψλα ην Χδείν κεηαζρεκαηίδεηαη ξηδηθά, είλαη εκηθπθιηθφ, ην θνίιν ηνπ
δηαζέηεη δηάδσκα θαη θεξθίδεο, δχν θάησ θαη ηέζζεξηο πάλσ απφ ην δηάδσκα, ε
εκηθπθιηθή νξρήζηξα έρεη δηάκεηξν 9,50 κ. θαη δηαζέηεη πξνζθήλην ρηηζκέλν κε
ηνχβια θαη επελδεδπκέλν κε κάξκαξα. Σν Χδείν έρεη αθφκα δχν ζνισηέο παξφδνπο
(107).
Δθπαηδεπηηθά – Αζιεηηθά θηήξηα.
εκεηψζακε πην πάλσ φηη νη Θέξκεο κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ εδψ. Βπίζεο
πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην Γπκλάζην ηνπ Κπιάξαβνπ ζπλερίδεη θαη ηψξα ηε δσή ηνπ.
Άιισζηε ζηελ πηζαλή ζέζε ηνπ, ζηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Κσλζηαληίλνπ, ε
Ρσκατθή θάζε είλαη εθείλε πνπ έρεη επηζεκαλζεί (108).
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Γίθηπα.
Γξόκνη.
ε φζα αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε θάζε γηα ηνπο δξφκνπο θαη ηα νπνία
ηζρχνπλ θαη ηψξα, πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο. Δ χπαξμε δξφκνπ
ζηε ζέζε ηεο νδνχ Γνχλαξε πνπ ήηαλ κφλν πηζαλή, είκαη βεβαησκέλε ζηελ Όζηεξε
Ρσκατθή επνρή (109). Ο δξφκνο πνπ ελψλεη ηελ Ώγνξά κε ηελ ζπλνηθία ηνπ Θεάηξνπ
απνθηά ζηα Ρσκατθά ρξφληα ιηζφζηξσηα πεδνδξφκηα (119).

Όδξεπζε.
ηα ρξφληα ηνπ Ώδξηαλνχ θαίλεηαη πσο αλάγεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ
Τδξαγσγείνπ πνπ ηκήκαηά ηνπ ζψδνληαη ζηελ αλαηνιηθή πιαγηά ηεο Λάξηζαο.
Καηέιεγε ζηελ θξήλε ηνπ «Κξηηήξηνπ» θαη έθεξλε ην λεξφ απφ ηελ πεγή θνληά ζην
ρσξηφ Κάησ Μπέιεζη (111).
Απνρέηεπζε.
Έλαο κάιινλ απνρεηεπηηθφο αγσγφο, ηνπ 3νπ κ.Υ. αηψλα, έρεη βξεζεί θνληά
ζην Θέαηξν θαη παξαθνινπζείηαη σο εκπξφο απφ ην Χδείν, ελψ ηκήκα άιινπ αγσγνχ
ζηα λφηηα ηεο Ώγνξάο πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί ζηελ αξρή ηνπ 2νπ κ.Υ. αηψλα (112).
Ακπληηθά θηήξηα.
Αχν ηκήκαηα χζηεξσλ ηζρπξψλ ηνίρσλ ακεινχο θαηαζθεπήο κε θαηεχζπλζε
απφ αλαηνιή ζε δχζε έρνπλ βξεζεί θνληά ζηελ πιαγηά ηεο Λάξηζαο. Σν έλα, βνξεηα
απφ ην Θέαηξν, εξκελεχζεθε σο ηκήκα ακπληηθνχ ηείρνπο πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηνλ
3ν κ.Υ. αηψλα ππφ ηελ απεηιή ησλ πξψησλ επηδξνκψλ ησλ Γφηζσλ (113). Σν άιιν,
λφηηα απφ ην Ώθξνδίζην, ρξνλνινγείηαη κε βεβαηφηεηα ην πνιχ ζην ηέινο ηνπ 4νπ κ.Υ.
αηψλα (114). Τπνζέησ φηη θαη ηα δχν είλαη ηκήκαηα ελφο ηείρνπο πνπ πξνζηάηεπε ηελ
άκεζε πεξηνρή ηεο Ώγνξάο θαη ηνπ Θεάηξνπ θαη ρηίζηεθε γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ
δεχηεξε επηδξνκή ησλ Γφηζσλ ζηα έζραηα ρξφληα ηνπ αηψλα θαη ηεο αξραίαο ηζηνξίαο
ηνπ Άξγνπο.
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15(1933-5) 50 π. (Ώξρατθνί ηάθνη). BCH 77 (1953) 90 (Λάξηζα, πξψηκνη ρξφλνη). 78
(1954) 166 (Γεσκεηξηθφο απνζέηεο). 79 (1955) (πεγάδη θαη ηάθνη 7νπ αηψλα). 81
(1957) 673 θ.π. (Ώξρατθφ ηεξφ –ίζσο κεηά ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ηείρνπο- , Ώξρατθνί
ηάθνη, Γεσκεηξηθή θαηνίθεζε, θνχξλνο), 683 (Γεσκεηξηθνί πίζνη). 83 (1959)755
(ηνίρνη Ώξρατθνί θαη Γεσκεηξηθνί, Γεσκεηξηθφ εξγαζηήξην), 757 (Πξσηνγεσκεηξηθφο
ηάθνο, Γεσκεηξηθνί ηαθηθνί πίζνη), 758 (Γεσκεηξηθά ζηξψκαηα), 762 (Γεσκεηξηθή
ηαθή), 762 θ.π. (Πξσηνγεσκεηξηθνί, Γεσκεηξηθνί θαη Ώξρατθνί ηάθνη), 764
(Πξσηνγεσκεηξηθφ λεθξνηαθείν), 768 θ.π. (Πξσηνγεσκεηξηθφ θεξακείν). 85 (1961)
675 (Γεσκεηξηθή ηαθή ζε αγγείν, Γεσκεηξηθνί ηάθνη ζε ηξία ζεκεία). 89(1962) 716
π. (Γεσκεηξηθφο ηάθνο). 87 (1963) 748 π. (Γεσκεηξηθνί ηάθνη), 751
(Πξσηνγεσκεηξηθνί θαη Γεσκεηξηθνί ηάθνη). 91 (1967) 808 (Γεσκεηξηθφ θαη Ώξρατθφ
ζηξψκα), 814 (θακππιφγξακκν θηίζκα θαη ηάθνη ησλ αξρψλ ηνπ 6νπ αηψλα), 841
(ζηξψκαηα Πξσηνγεσκεηξηθά, Γεσκεηξηθά, Ώξρατθά θαη Πξσηνγεσκεηξηθφο
θνχξλνο, Γεσκεηξηθνί ηάθνη). 92 (1968) 1020 (Γεσκεηξηθφ ζηξψκα), 1025 π. (ηεξφ
Ώθξνδίηεο απφ ην ηέινο ηνπ 7νπ αηψλα), 1040 (Πξσηνγεσκεηξηθφο ηάθνο). 93 (1969)
976 (ίρλε 7νπ θαη 6νπ αηψλα, μχιηλν(;) θηίζκα ηνπ ηέινπο ηνπ 8νπ ή ησλ αξρψλ ηνπ 7νπ
αηψλα), 992, 1002 (ηεξφ Ώθξνδίηεο). 94 (1970) 766 (Γεσκεηξηθφ λεθξνηαθείν, πεγάδη
ηνπ 7νπ αηψλα. 95 (1971) 740 (Γεσκεηξηθνί ηάθνη θαη δάπεδν, ηάθνη θαη νηθνδνκηθφ
ζπγθξφηεκα ηνπ α΄ ηξίηνπ ηνπ 7νπ αηψλα), 748 (Πξσηνγεσκεηξηθφ θαη Γεσκεηξηθφ
ζηξψκα). 96 (1972) 165 θ.π. (Γεσκεηξηθά δάπεδα θαη ηάθνη, Τπνγεσκεηξηθφ ζηξψκα
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θαη ηάθνη, πεγάδη ηνπ 7νπ αηψλα, θηίζκα θαη ηάθνη ηνπ 7νπ αηψλα). ΑΓ 16(1960) 90
(Γεσκεηξηθνί ηάθνη). 17 ΐ (1961) 55 θ.π. (Γεσκεηξηθνί ηάθνη). 21 ΐ (1966) 125
(Γεσκεηξηθνί πίζνη θαη ηάθνη). 22 ΐ (1967) 170 (Γεσκεηξηθνί ηάθνη), 174
(Γεσκεηξηθφο ηάθνο), 177 (Πξσηνγεσκεηξηθνί ηάθνη). 24 ΐ (1969) 106 π.
(Γεσκεηξηθνί θαη Ώξρατθνί ηάθνη), 109 (Γεσκεηξηθφο ηαθηθφο πίζνο). Γηα ηα νλφκαηα
ησλ πςσκάησλ βι. Βπίκεηξν (παξ. 10, 12) θαη ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο.
8. Γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ ζε απηή ηε θάζε βι. Βπίκεηξν, ζ. 58 π. θαη ζρεηηθέο
ζεκεηψζεηο.
9. ΐι. ζην ίδην ζ. 59.
10. Desborough, Protogeometric Pottery …Coldstream, Geometric Pottery …
11. Bι. Βπίκεηξν, ζ. 58, 59.
12. ην ίδην, ζ. 58, ζεκ. 3, 6, 14.
13. BCH 78 (1954) 177. 79 (1955) 314.
14. ΐι. Βπίκεηξν, ζ. 58, ζεκ. 4, 7.
15.BCH 44 (1920) 224. 82 (1958) 516 θ.π.
16. BCH 31 (1907) 146. 44 (1920) 223. 78 (1954) 17 θ.π. 80 (1956) 395 θ. π. 81
(1957) 681 θ.π.
17. ΐι. Βπίκεηξν, ζ. 60, ζεκ 50.
18. ην ίδην, ζ. 60, ζεκ. 48.
19. ην ίδην.
20. BCH 54 (1930) 481 θ.π., 78 (1954) 164 θ.π.
21. ΐι. Βπίκεηξν, ζ. 60, ζεκ. 54.
22. BCH 81 (1957) 67 θ.π.
23. Παπζαλ. ΕΕ 19.3.
24. Παπζαλ. ΕΕ 19.8.
25. Παπζαλ. ΕΕ 20.3.
26. Παπζαλ. ΕΕ 21.1.
27. Παπζαλ. ΕΕ 21.3.
28. Παπζαλ. ΕΕ 22.1.
29. Παπζαλ. ΕΕ 22.5.
30. Παπζαλ. ΕΕ 26.6.
31. Παπζαλ. ΕΕ 23.1.
32. Παπζαλ. ΕΕ 23.2.
33. ΐι. Βπίκεηξν, ζεκ. 2, 8, 9, 11, 16, 41.
34. ην ίδην, ζ. 58, ζεκ. 10, 12.
35. Λάξηζα: BCH 31 (1907) 148 θ.π. 52 (1928) 476 θ.π. 54 (1930) 499 π..
Mnemosyne 1929, 206 θ.π. Πξβι. Andrews, Castels of the Morea, 106 θ.π. Πξνθήηεο
Διίαο: BCH 30 (1906) 5 θ.π.. 31 (1907) 149 θ.π.
36. Βπξήκαηα πνπ αλάγνληαη ζηε δεχηεξε θάζε: BCH 31 (1907) 143 π. (ηείρνο ζηνλ
Πξνθήηε Διία), 144 θ.π. (ηνπνγξαθία), 148 θ.π. (ηνίρνη, δεμακελή, λανί θαη άιια
θηήξηα ζηε Λάξηζα), 149 θ.π. (νρπξψζεηο ζηνλ Πξνθήηε Διία), 152 π. (δεμακελέο)
153 π. (βαζκηδσηφο δξφκνο), 154 (δεμακελή β΄-«ζάιακνο ηεο Ααλάεο»;), 155 (άιια
θηίζκαηα θαη Βιιεληζηηθά ζπίηηα), 155 π. (λαφο ζηνλ Πξνθήηε Διία), 157 π. (ηείρε
ηεο πφιεο), 158 π. ( ρξνλνιφγεζε νρπξψζεσλ), 160 θ.π. (δξφκνη γηα ηελ Αεηξάδα,
λαφο Ήξαο Ώθξαίαο, εξείπηα λαψλ θαη επηγξαθέο ζρεηηθέο κε ηνλ Ώπφιισλα Πχζην,
ζηάδην). 44 (1920) 219 (λαφο Ώγνξάο), 233 (ρψξνο Ώιηαίαο). 52 (1928) 778
(νρπξψζεηο Λάξηζαο. 54 (1930) 480 (Κιαζηθή ζπλνηθία), 481 π. (Βιιεληζηηθφ
θπθιηθφ θηήξην). ΑΓ 15 (1933-35) 16 θ.π. (Βιιεληζηηθνί θαη Κιαζηθνί ηάθνη).
Mnemosyne 1951, 194 θ.π. (ζέαηξν θαη θνληηλή Κιαζηθή θαη Βιιεληζηηθή ζπλνηθία).
Studia G.v.Hoorn, (1951) 1 θ.π. (ζέαηξν). BCH 77 (1953) 116 (βσκφο Ώγνξάο θαη
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ηεξφ Ώπφιισλα), 211 (Βιιεληζηηθφ θηίζκα, Κιαζηθνί ηάθνη), 244 θ.π. (Κιαζηθφ
θηήξην Ώγνξάο, Τπφζηπιε Ώίζνπζα), 248 (βσκφο Ώγνξάο, πψξηλν δσξηθφ
νηθνδφκεκα Ώγνξάο), 250 π. (Π-ζρεκε ζηνά), 253 (ζηνά, Βιιεληζηηθφ ζπίηη,
Κιαζηθή δεμακελή). 78 (1954) 158 (Ώγνξά, 162 (δξφκνο Ώγνξάο-Θεάηξνπ, Κιαζηθά
θαη Βιιεληζηηθά θηήξηα) 166 π. (εμέδξα), 178 (Πλχθα), 412 (Βιιεληζηηθά πεγάδηα
θαη θηήξηα). 79 (1955) 312 ( Βιιεληζηηθνί ηάθνη θαη πεγάδη), 314 θ.π. Ώξρατθά,
Κιαζηθά θαη Βιιεληζηηθά θαηάινηπα θνληά ζην ζέαηξν). 80 (1956) 366 (ηείρνο
Λάξηζαο), 376 (Ώξρατθά θαη Κιαζηθά ζπίηηα), 376 θ.π. (Θέαηξν), 395 θ.π. (Πλχθα).
80 (1956) 207 (δξφκνο Ώγνξάο-Θεάηξνπ, Κιαζηθά θαη Βιιεληζηηθά θηήξηα). 81
(1957) 643 («εζράξα» ζην Θέαηξν, επηγξαθέο 4νπ αηψλα, - «ραξψλεηα» δίνδνο), 647
(Βιιεληζηηθφ θεξακείν), 669 (Βιιεληζηηθφο δξφκνο), 681 π. (αλάιεκκα Πλχθαο). 82
(1958) 561 θ.π. (Κξηηήξην). 83 (1959) 755 (Βιιεληζηηθφ θηήξην θαη ηνίρνη Ώξρατθνί,
Κιαζηθνί θαη Βιιεληζηηθνί ζηελ Παλαγίηζα), 758 ( Ώξρατθά εηδψιηα θνληά ζηo
χζηεξν Ρσκατθφ ηείρνο. 85 (1961) 675 (Κιαζηθνί θαη Βιιεληζηηθνί ηάθνη ζηε
Αεηξάδα). 91 (1967) 808 (Ώξρατθφ ζηξψκα), 814 (Βιιεληζηηθφ θαη Κιαζηθφ ζηξψκα
λνηηνδπηηθά απφ ην Χδείν), 820 (Ώξρατθφ σο Βιιεληζηηθφ λεθξνηαθείν), 829 (κηθξφ
Βιιεληζηηθφ θηίζκα θαη πεγάδη), 836 (αλάιεκκα Βιιεληζηηθφ ζηε Αεηξάδα), 814
(Ώξρατθνί θαη Κιαζηθνί ηάθνη). 92 (1968) 1020 (Ώξρατθφο-Κιαζηθφο αγσγφο ζηελ
Ώγνξά), 1025 (Ώθξνδίζην). 94 (1970) 766 (βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο 6νπ θαη 5νπ
αηψλα). 95 (1971) 740 (Κιαζηθή – Βιιεληζηηθή δεμακελή ζηελ Κπςέιε), 745 θ.π.
(Ώθξνδίζην), 770 (Ώξρατθά ζηξψκαηα). 96 (1972) 185 π. (πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο
κε δεμακελέο 4νπ-2νπ αηψλα ζηε λφηηα ζπλνηθία), 883 (Ώθξνδίζην). ΑΓ 16 ΐ (1960) 93
(Βιιεληζηηθνί θαη Κιαζηθνί ηάθνη). 21 ΐ (1966) 126 (ηάθνο θαη Κιαζηθφ ή
Βιιεληζηηθφ θηήξην), 128 π. (Κιαζηθφ θαη Βιιεληζηηθφ λεθξνηαθείν ζην Βζληθφ
Γπκλαζηήξην). 22 ΐ (1967) 172 (φκνηα), 24 ΐ (1969) 109 (Κιαζηθφ θηίζκα), 110 π.
(λεθξνηαθείν Βζληθνχ Γπκλαζηεξίνπ).
37 ΐι. Βπίκεηξν, ζ. 59.
38. ην ίδην, ζ. 59 θαη ζεκ. 19, 20.
39. Boethius, “Zur Topographie des dorischen Argos”, Festschrift T. Persson, 250.
40. BCH 28 (1904) 336. 31 (1907) 14 π.
41. ΐι. Βπίκεηξν, ζ.60.
42. BCH 28 (1904) 365. 31 (1907) 152 π.
43. ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο κνξθήο ηεο πφιεο ζηνρεχεη ην Βπίκεηξν.
44. ΐι. γεληθά ηελ ζεκ. 36 γηα επξήκαηα ηεο θάζεο.
45. ΐι. Βπίκεηξν, ζ.60, ζεκ. 56.
46. ην ίδην, ζεκ. 51.
47. ην ίδην, ζεκ. 53.
48. Πινπη. Aetia Greca 50, Αηφδ. ΥΕΥ 63.
49. Γηα ην ζπγθξφηεκα βι. G. Roux, Architecture de l Argolide aux IV. Et III. siecle
avant J-C, 65 θ.π.
50. ΐι. Βπίκεηξν, ζ. 60, ζεκ. 55.
51. BCH 91 (1967) 814.
52. ΐι. Βπίκεηξν, ζ. 61, ζεκ. 50.
53. ην ίδην, ζ. 60, 65, ζεκ. 48, 152.
54. ην ίδην, ζ. 60, ζεκ. 54.
55. ΐι. πην πάλσ, ζ. 58, ζεκ. 22.
56. Roux, φ.π.π.
57. BCH 82 (1958) 527.n 6.
58. ΐι. Βπίκεηξν, ζ. 64 θαη ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο.
59. ην ίδην, ζ. 61, 62.
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60. ην ίδην, ζ, 61 π.
61. ην ίδην, ζ. 62.
62. ην ίδην, ζ. 63
63. ην ίδην.
64. ην ίδην,
65. ην ίδην.
66. ην ίδην, ζ. 64.
67. Παπζαλ. ΕΕ 24.2.
68. Παπζαλ. ΕΕ 22.9.
69. ΐι. Βπίκεηξν, ζ. 65.
70. Σάθνη ηεο θάζεο, ζην ίδην, ζεκ. 45.
71. Παπζαλ. ΕΕ 22.9.
73. ΐι. ηε ζεκ. 36 κε ηα επξήκαηα ηεο θάζεο.
74. ΐι. Βπίκεηξν, ζεκ. 52.
75. ην ίδην, ζ. 61 θαη ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο.
77. ην ίδην, ζ. 60.
78. BCH 78 (1954) 162 π.. 80 (1956) 183 θ.π.
79. BCH 31(1907)133 π.
80. ΐι. ηε ζεκ. 36 κε ηα επξήκαηα ηεο θάζεο.
81. BCH 92 (1968) 1020.
82. Roux, φ.π.π.
83. BCH 31 ( 1907) 152 π.
84. ην ίδην, 153, 154 π.
85. ην ίδην, 154.
86. BCH 31 (1907)148 π. 52 (1928) 476 π.. 54 (1930) 479 π.. Mnemosyne 1929, 206
θ.π.
87. BCH 31 (1907) 149 θ.π.
88. ΐι. Βπίκεηξν, ζ. 58, θαη ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο.
89. ην ίδην, ζ. 59, ζεκ. 45, 46, 47,
90. ην ίδην, ζ. 60 θαη ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο.
91. Γηα επξήκαηα ηεο ηξίηεο θάζεο: BCH 31 (1907) 145 (Ρσκατθφ θηήξην
λνηηαλαηνιηθά ηνπ ζεάηξνπ, πνιπγσληθφ ηείρνο βφξεηα απφ ην ζέαηξν, φπνπ θηάλεη ην
Ρσκατθφ πδξαγσγείν απφ ηηο αλαηνιηθέο θαη βνξεηναλαηνιηθέο πιαγηέο ηεο Λάξηζαο),
160 (άλνδνη ζηε Λάξηζα). 44 (1920) 219 (λαφο Ώγνξάο), 223 (Χδείν), 224
(«Κξηηήξην» κε Νπκθαίν, Ρσκατθφ πδξαγσγείν απφ ην Κάησ Μπέιεζη). Festschrift T.
Persson, 264 (γπκλάζηα θαη ινπηξά), 270 π. (θξήλε ζην «Κξηηήξην»), 276 (Θέαηξν),
286 (ινπηξά θαη Γπκλάζηα). BCH 54 (1930) 480 π. (Θέαηξν –επηζθεπέο- ςεθηδσηά),
482 (χζηεξε ζηνά). Mnemosyne 4, (1951) 199 (αδξηάλεηα επηζθεπή ηνπ ζεάηξνπ).
BCH 77 (1953) 244 π. (κεηαζθεπή Τπφζηπιεο Ώίζνπζαο θαη καθξάο ζηνάο ζηελ
Ώγνξά), 248 (αξρηηεθηνληθά κέιε 1νπ θαη 2νπ κ.Υ. αηψλα), 252 (ινπηξά ηεο Ώγνξάο
θαη κεηαζθεπή ηεο Π-ζρεκεο ζηνάο -4νο κ.Υ. αηψλαο-). 78 (1954) 158 (Ώγνξα, χζηεξε
ζηνά κε άμνλα βφξεην-λφηην), 160 (θπθιηθφο λαφο), 162 (θαηαζθεπέο
Ώπηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ δπηηθά απφ ηελ Ώγνξά), 164 (δξφκνο Ώγνξάο-Θεάηξνπ,
χζηεξε ζηνά κε άμνλα αλαηνιηθφ-δπηηθφ), 170 (αλάιεκκα ηνπ δξφκνπ ηεο
Μαληίλεηαο ζηε Αεηξάδα), 170 θ.π. (Χδείν), 173 θ.π. (Ρσκατθφ θηήξην λφηηα απφ ην
Θέαηξν – Θέξκεο). &( (1955) 314 (αγσγφο Ώπηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ αλάκεζα ζην
Θέαηξν θαη ηηο Θέξκεο), 317 (φκνηνο θνληά ζην θνίιν ηνπ Θεάηξνπ), 328 θ.π.
(Ρσκατθέο Θέξκεο). 80 (1956) 183 θ.π. (Βιιεληζηηθφο θαη Ρσκατθφο δξφκνο), 376
(Θέαηξν), 392 (Ρσκατθέο κεηαζθεπέο ζην Θέαηξν), 396 (Χδείν Ε -1νο κ.Υ. αηψλαοθαη ΕΕ – ηέινο 3νπ κ.Υ. αηψλα), 396 (ζπίηη κε πεξηζηχιην). 81 (1957) 637 θ.π.
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(Θέαηξν), 660 ( ηκήκα Θεξκψλ ηνπ 4νπ κ.Υ. αηψλα), 663 θ.π. (θπθιηθφ Νπκθαίν). 82ο
(1958)516 θ.π. («Κξηηήξην»), 555 θ.π. (πδξαγσγείν). 83 (1959) 755 (θεξακνζθεπείο
χζηεξνη ηάθνη ζηελ νδφ Γνχλαξε), 757 (Βιιεληζηηθνί θαη Ρσκατθνί ηάθνη ζηελ ίδηα
πεξηνρή), 758 θ.π. (χζηεξν νρπξσκαηηθφ ηείρνο), 762 (Ρσκατθφο ηάθνο θνληά ζηελ
πιαηεία ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο). 86 (1962)716 (ηάθνη φςηκεο Βιιεληζηηθήο επνρήο),
906 θ.π. (χζηεξνο Ρσκατθφο δξφκνο ζηελ νδφ ΐνχιγαξε, πεξίπνπ ζηε δηαδξνκή ηνπ
ζεκεξηλνχ). 88 (1964) 849 (Βιιεληζηηθφο ηνηρνβάηεο θάζεηνο ζηνλ πξνεγνχκελν
δξφκν. 91 (1967) 810 θ.π. Βιιεληζηηθφ θαη Ρσκατθφ θηήξην πίζσ απφ ηελ Π-ζρεκε
ζηνά), 814 (κηθξά Βιιεληζηηθά θαη Ρσκατθά θηίζκαηα λνηηνδπηηθά απφ ην Χδείν),
841 (Όζηεξν Ρσκατθφ νηθνδνκηθφ ζπγθξφηεκα θαη πεγάδη). 92 (1968) 1010
(Ρσκατθνί αγσγνί ζηελ Ώγνξά), 1024 (Ρσκατθφ βηνηερληθφ θηίζκα θαη άιια Ρσκατθά
ιείςαλα λφηηα απφ ην Χδείν). 93 (1969) 967 θ.π. (χζηεξα Βιιεληζηηθά θαη Ρσκατθά
ζηξψκαηα ζηελ Ώγνξά), 972 θ.π. (ηζηνξία ησλ Θεξκψλ), 977 θ.π. (Θέξκεο), 1005 θ.π.
(Ρσκατθέο κεηαζθεπέο ζην Ώθξνδίζην). 94 (1970) 245 θ.π. (Όζηεξνη Βιιεληζηηθνί
θαη Ρσκατθνί ηάθνη κέζα ζην ρψξν πνπ πεξηβάιινπλ ηα ηείρε), 772 (Ρσκατθά
θαηάινηπα ζηελ Κπςέιε). 95 (1971) κέξνο ησλ Θεξκψλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ην
1968). 96 (1972) 188 θ.π. (ζπλέρεηα έξεπλαο ζηελ Κπςέιε). ΑΓ 17 ΐ (1961) 55 θ.π.
(Ρσκατθνί ηάθνη ζηελ πιαηεία Ώγίνπ Πέηξνπ). 18 ΐ (1963) 60 π. (Βιιεληζηηθνί θαη
Ρσκατθνί ηάθνη θαη ηνίρνη λφηηα απφ ην Θέαηξν). 24 ΐ (1969) 107 π. (Όζηεξν
Ρσκατθφ ζπγθξφηεκα, ίζσο εξγαζηήξην, ζηελ νδφ Θεάηξνπ), 109 ( δξφκνο κε άμνλα
βφξεην-λφηην θάησ απφ ηελ νδφ ΐνχιγαξε θαη νρεηφο χζηεξνο Ρσκατθφο).
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ΔΠΗΜΔΣΡΟ
ΣΟ ΓΩΡΗΚΟ ΑΡΓΟ.
ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΓΗΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΣΖ ΜΟΡΦΖ ΣΟΤ ΚΑΗ
ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΩΝ ΜΝΖΜΔΗΩΝ.

Οη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ζηελ πφιε ηνπ Άξγνπο
είλαη ζρεηηθά παιηέο θαη εμ απηνχ δελ έιαβαλ ππφςηλ ηα λεφηεξα αλαζθαθηθά
δεδνκέλα(1). Γηα ηνλ ιφγν απηφλ βξίζθσ αλαγθαίν λα επηρεηξήζσ κηα επηζθφπεζε
φζσλ ζήκεξα γλσξίδνπκε γηα ηε κνξθή ηεο αξραίαο πφιεο δηακνξθψλνληαο θαη έλα
ζχζηεκα ππνζέζεσλ εξγαζίαο, πνπ ην κέιινλ ζα δείμεη ζε πνην βαζκφ
αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Σα απνζπαζκαηηθά θαηάινηπα ηεο Πξσηνγεσκεηξηθήο θαη ηεο Γεσκεηξηθήο
επνρήο θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο. Δ σο ηψξα πινπζηφηεξε,
θπξίσο επεηδή βξίζθεηαη ζε πεξηνρή πην θαιά εξεπλεκέλε, είλαη εθείλε ζην λφηην
κέξνο ηεο αξραίαο πφιεο, εθεί φπνπ πζηεξφηεξα βξίζθεηαη ε Ώγνξά, ην Θέαηξν, ε
Ώιηαία (εθθιεζία), θαη εθηείλεηαη πξνο ηα λνηηνδπηηθά σο θαη πέξα απφ ην ζχγρξνλν
λεθξνηαθείν. Πεξηιακβάλεη ηάθνπο(2), ζπίηηα(3), πεγάδηα(4), ίζσο θαη έλα ηεξφ (Έρεη
βξεζεί απνζέηεο εηδσιίσλ)(5). Σελ νλνκάδνπκε γηα ιφγνπο ζεηξάο ζηνλ ράξηε
Πεξηνρή IV. («Αηαβάδνπκε» γεληθά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, δειαδή απφ ηα βφξεηα
πξνο ηα λφηηα). Δ επφκελε θαιά ραξαθηεξηζκέλε νκάδα βξίζθεηαη ζηα βφξεηα ηεο
αξραίαο πφιεο, ζηα λφηηα πφδηα ηνπ ιφθνπ ηνπ Πξνθήηε Διία. Έρνπλ εληνπηζζεί
ζπίηηα(6), πεγάδηα(7) θαη ηάθνη(8). Σελ νλνκάδνπκε Πεξηνρή Η. Ώλάκεζα ζηηο
πξνεγνχκελεο δχν έρνπλ βξεζεί πην αξαηά θαηάινηπα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ζπγθξνηνχλ νκάδα. ΐξίζθνληαη ζε πεξηνρή απφ ηηο ιηγφηεξν εξεπλεκέλεο
αλαζθαθηθά. Σα θαηάινηπα είλαη θπξίσο ηάθνη(9), αιιά θαη θάπνην εξγαζηήξην
(Γεσκεηξηθφ)(10). Σελ νλνκάδνπκε Πεξηνρή ΗΗ. Σέηαξηε νκάδα κπνξεί λα ζεσξεζεί
εθείλε γχξσ απφ ηελ πιαηεία ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ, ην Μνπζείν θαη ηνπο Παιηνχο
ηξαηψλεο. πγθξνηείηαη θπξίσο απφ ηάθνπο(11), αιιά έρεη εληνπηζζεί θαη
Πξσηνγεσκεηξηθφ θεξακείν(12) θαη θάπνην άιιν θηίζκα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ(13). Σελ
νλνκάδνπκε Πεξηνρή ΗΗΗ. Πέξα απφ απηά έρνπκε ελδείμεηο εληαηηθήο ρξήζεο ζηελ
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θνξπθή ηεο Λάξηζαο(14) θαη θάπνηαο ρξήζεο ζηελ θνξπθή ηνπ Πξνθήηε Διία(15).
Καη νη δχν αλάγνληαη ζηα Γεσκεηξηθά ρξφληα(16)
Οη ππάξρνπζεο ελδείμεηο νδεγνχλ ζηελ ππφζεζε φηη νη Πεξηνρέο δελ ήηαλ
εληαία ρσξηά, αιιά κάιινλ κεκνλσκέλεο νκάδεο ζπηηηψλ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ζα
ππήξραλ ειεχζεξνη ρψξνη, πνπ ρξεζηκεχνπλ θαη γηα ηαθέο. Μπνξνχκε λα
δηαηππψζνπκε ηελ ππφζεζε φηη θάζε κηα απφ ηηο Πεξηνρέο απηέο αληηζηνηρεί ζε κηα
απφ ηηο ηέζζεξηο θπιέο ηνπ Άξγνπο(17) θαη φηη ηα κέιε θάζε θπιήο δηαθξίλνληαλ θαη
αλακεηαμχ ηνπο κε ηε ζέζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο, φηη δειαδή ηα ζπίηηα θάζε θξαηξίαο ή
γέλνπο ζπγθξνηνχζαλ κηθξφηεξεο δηαθξηηέο νκάδεο. Σελ ππφζεζε απηή εληζρχνπλ θαη
δπν αθφκε παξαηεξήζεηο. Δ κηα είλαη φηη πζηεξφηεξα αλαθέξεηαη ην «Πακθπιηαθφλ»
πνπ θαίλεηαη λα ήηαλ ζπλνηθία ηεο Κιαζηθήο θαη Βιιεληζηηθήο πφιεο(18). Δ άιιε
θαίλεηαη λα ζπλδέεη κηα πεξηνρή ηεο πφιεο κε ηε ιαηξεία ηεο Τξλεζνχο(19) απφ ηελ
νπνία νλνκαδφηαλ ε κε δσξηθή θπιή ησλ Ώξγείσλ(20). Ο Παπζαλίαο αλαθέξεη ηα
ηεξά πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Κνίιε(21), δειαδή ηελ ζπλνηθία πνπ βξηζθφηαλ αλάκεζα
ζηα λφηηα θαη ηα λνηηναλαηνιηθά πφδηα ηνπ ιφθνπ ηνπ Πξνθήηε Διία θαη ηα
βνξεηναλαηνιηθά πφδηα ηεο Λάξηζαο(22) Γξάθεη φηη επηζηξέθνληαο απφ εθεί, δειαδή
γπξλψληαο πξνο ηελ Ώγνξά, ππήξρε ν ηάθνο(23) ηεο Τξλεζνχο. Δ πεξηνρή θαίλεηαη
λα ζπκπίπηεη κε ηε Πεξηνρή ΕΕ. Ώλ ζπλερίζνπκε κε ηε ίδηα ζπιινγηζηηθή, ζα πξέπεη
λα ζπλδέζνπκε ην «Πακθπιηαθόλ» κε ηελ Πεξηνρή ΕΕΕ, ηεο νπνίαο κφλν έλα ηκήκα
πεξηιήθζεθε ζηελ πζηεξφηεξε πφιε κε ηα ηεξά ησλ Αηνζθνχξσλ, ηεο Βηιεηζπίαο θαη
ηεο Βθάηεο(24). Ώπηφ επεηδή ε Πεξηνρή Ε νλνκαδφηαλ ζηα πζηεξφηεξα ρξφληα Κνίιε
θαη ε επέθηαζή ηεο πξνο ηα βφξεηα Γεηξάο(25) θαη ε Πεξηνρή IV ζπγθέληξσλε ηα
ζεκαληηθφηεξα ηεξά, θαζψο θαη ηνπο ρψξνπο ζπγθεληξψζεσλ(26), θαη είλαη
πηζαλφηεξν λα ζπλδεφηαλ κε κηα απφ ηηο δχν ζεκαληηθφηεξεο θπιέο, ηνπο Τιιείο ή
ηνπο Απκάλεο.
Δ παξνπζία πνιιψλ Γεσκεηξηθψλ νζηξάθσλ ζηελ θνξπθή ηεο Λάξηζαο
θαίλεηαη κα κελ νθείιεηαη απιψο ζηελ εθεί χπαξμε ηεξψλ (ελψ απηή είλαη ε
πηζαλφηεξε εξκελεία γηα ηελ παξνπζία ιίγσλ νζηξάθσλ ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ ηνπ
Πξνθήηε Διία) αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη εδψ, ζηε Λάξηζα, ζα ήηαλ θαη ε έδξα ησλ
βαζηιέσλ. ην ζεκείν απηφ είλαη ε ζέζε γηα λα αλαθέξνπκε θάπνηα απφ ηα αξραία
ηνπσλχκηα. Οη ηειεπηαίεο κειέηεο θαίλεηαη λα αλαηξέπνπλ ηελ σο ηα ηψξα θξαηνχζα
άπνςε, φηη ν ιφθνο κε ην θξνχξην είλαη ε Λάξηζα θαη ν ιφθνο ηνπ Πξνθήηε Διία ε
Ώζπίο(27). Σν φλνκα Αζπίο ην αλαθέξεη κφλν ν Πινχηαξρνο γηα λα δειψζεη ηελ
αθξφπνιε ηνπ Άξγνπο, αιιά θαίλεηαη λα αγλνεί ην φλνκα Λάξηζα. Ώληίζεηα, φινη νη
αξραίνη ζπγγξαθείο, θαη ηα ιεμηθά, γλσξίδνπλ ηελ Λάξηζα σο αθξφπνιε ηνπ Άξγνπο,
αιιά αγλννχλ ηελ Ώζπίδα. Οη λεφηεξεο γλψκεο, πνπ κνπ θαίλνληαη νξζφηεξεο, είλαη
φηη Λάξηζα ιεγφηαλ ε αθξφπνιε, πηζαλψο κάιηζηα κφλν ε θνξπθή ηεο, θαη Γεηξάο
φρη κφλν ε ξάρε αλάκεζα ζε απηήλ θαη ην χςσκα ηνπ Πξνθήηε Διία, φπσο
πηζηεπφηαλ παιηφηεξα, αιιά νιφθιεξν ηνχην ην χςσκα καδί κε ηε ξάρε. Ίζσο Ώζπίο
ζα ιεγφηαλ επίζεο φινο ν ιφθνο ηεο αθξφπνιεο ζε αληίζεζε κε ηελ θνξπθή ηνπ, ηελ
θαη‟ εμνρήλ Λάξηζα. Πξωλ ηέινο ιεγφηαλ ε πξνβνιή ηνπ κεγάινπ απηνχ πςψκαηνο
πξνο λφηηα-λνηηναλαηνιηθά, φπφπ βξίζθεηαη ην Θέαηξν θαη ε Ώιηαία, ν ηφπνο
ζχγθιεζεο ηεο εθθιεζίαο(28).
Δ κνξθή απηή ηνπ νηθηζκνχ βαζκηαία πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη, γηα εκάο φκσο
ε πξαγκαηηθή αιιαγή γίλεηαη κε ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ηείρνπο, πηζαλφηαηα ζην
δεχηεξν κηζφ ηνπ 6νπ π.Υ. αηψλα (29). Οη σο ηα ηψξα αλαπαξαζηάζεηο ηεο δηαδξνκήο
ηνπ, θπξίσο πξνο ηα αλαηνιηθά, ηείλνπλ λα δψζνπλ ζην Άξγνο ηεξάζηηα έθηαζε,
θαζφινπ αλαγθαία, αθνχ πξνο ηα αλαηνιηθά δελ επηβαιιφηαλ θάηη ηέηνην απφ ηε
κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο(30). Γλσξίδνπκε φηη νη δπν θνξπθέο ησλ ιφθσλ είραλ
ρσξηζηά θξνχξηα. Με αξθεηή αθξίβεηα γλσξίδνπκε επίζεο ηε δηαδξνκή ηνπ ηείρνπο
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πνπ ηηο έλσλε ζηα βνξεηνδπηηθά. Ώθφκε, έρνπλ παξαηεξεζεί ηα θαηάινηπά ηνπ λφηηα
απφ ην θξνχξην ηεο Λάξηζαο. Μαο είλαη επίζεο γλσζηφ φηη απφ ηελ θνξπθή ηνπ
Πξνθήηε Διία ην ηείρνο θαηέβαηλε πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά(31). πγθεληξψλνληαο
ηηο άιιεο ελδείμεηο παξαηεξνχκε φηη ην ηείρνο πξέπεη λα πεξλνχζε βφξεηα απφ ηνπο
ηάθνπο ζηα ζεκεία 1(32), 3(33) θαη 4(34), πηζαλψο φκσο λφηηα απφ ηηο βηνηερληθέο
εγθαηαζηάζεηο ζην ζεκείν 5(35), πηζαλφηαηα αλαηνιηθά απφ ηελ εμέδξα ζην ζεκείν
6(36), δπηηθά απφ ηνπο ηάθνπο ζηα ζεκεία 7(37) θαη 8(38) θαη κάιινλ απφ ην ζεκείν
9, φπνπ παιαηφηεξα ζσδφηαλ κεγάινο ηνίρνο πνιπγσληθήο ηνηρνδνκίαο πνπ πξέπεη λα
ζπληζηά ηκήκα ηεο νρχξσζεο(39). Σν γεγνλφο φηη αλαθέξεηαη πσο είρε θαηεχζπλζε
πξνο ηε Λάξηζα δελ απνηειεί πξαγκαηηθή δπζθνιία γηα κηα ηέηνηα παξαδνρή, αθνχ
κπνξεί λα αλήθε ζε πχιε ή πχξγν θνληά ηεο. Φαίλεηαη κάιηζηα πηζαλφ φηη εδψ ζα
βξηζθφηαλ ε πύιε ηεο Δηιεηζπίαο, απφ ηελ νπνία εηζεξρφηαλ ν δξφκνο απφ ηηο
Μπθήλεο(40). Ώθνινπζψληαο ηηο πην πάλσ ελδείμεηο είλαη δπλαηφ λα νξηζζεί θαηά
ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ε δηαδξνκή ηνπ ηείρνπο(41).
Ώπφ ηνλ ρψξν πνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηθιείεη ην ηείρνο, αλ αθαηξέζνπκε
ηηο πεξηνρέο κε απφηνκεο θιίζεηο πξνο ηε Λάξηζα θαη ηνλ Πξνθήηε Διία, θαζψο θαη
60.000 η.κ. πεξίπνπ γηα ηελ Ώγνξά θαη ηνπο άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο, κέλνπλ γηα
θαηνίθεζε 600.000 η.κ. πεξίπνπ. Βπεηδή ζπλήζσο ππνινγίδνπκε, φηη ζηα Κιαζηθά
ρξφληα θάζε ζπίηη καδί κε ηνπο γχξσ δξφκνπο θαηαιάκβαλε πεξίπνπ 200 η.κ. θαη
αληηζηνηρνχζε ζε έμε θαηά κέζνλ φξν θαηνίθνπο(42) δηαπηζηψλνπκε φηη ε δηαδξνκή
πνπ απνδερφκαζηε θαίλεηαη πηζαλή, αθνχ έλα ηέηνην ηείρνο κπνξνχζε λα πξνζηαηεχεη
3.000 ζπίηηα ή 18.000 θαηνίθνπο. Βπεηδή ππάξρνπλ καξηπξίεο φηη ην Άξγνο ήηαλ
ππθλνθαηνηθεκέλν(43), κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νη θάηνηθνη ζα ήηαλ θάπσο
πεξηζζφηεξνη. Πάλησο ζηα Βιιεληζηηθά ρξφληα ν νηθηζκφο απιψλεηαη θαη πάλσ ζην
ιφθν ηνπ Πξνθήηε Διία(44).
Σα ηείρε θαίλεηαη πσο πέθηνπλ ζε αρξεζηία απφ ηα χζηεξα Βιιεληζηηθά
ρξφληα ή πάλησο παχνπλ λα ζεσξνχληαη φηη θαζνξίδνπλ ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ, φπσο
δείρλεη ε παξνπζία ηάθσλ κέζα ζηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείνπλ(45). Πξνεγνπκέλσο
θαίλεηαη φηη αλαλεψζεθαλ ζηα Κιαζηθά ρξφληα(46) θαη επηζθεπάζηεθαλ ζηα πξψηκα
Βιιεληζηηθά(47).
Μέζα ζηελ πφιε πνπ πεξηθιείνπλ ηα ηείρε ηα πην ζεκαληηθά κλεκεία πνπ έρεη
απνθαιχςεη ε αξραηνινγηθή έξεπλα είλαη:
α΄. Αξραϊθόο λαόο θνληά ζηελ θνξπθή ηνπ Πξνθήηε Ζιία(48).
β΄, Ηεξό ζηε ξάρε αλάκεζα ζηνλ Πξνθήηε Ζιία θαη ηε Λάξηζα(49). Πξέπεη λα
πεξηιάκβαλε λαφ (ηνπ Ώπφιισλνο Ππζαέσο ή Αεηξαδηψηνπ) θαη βξέζεθαλ βσκφο,
δπν ζηνέο, θπθιηθφ θηίζκα (Θφινο) θαη άιιν νηθνδφκεκα, κάιινλ Βγθνηκεηήξην. Σν
θπθιηθφ νηθνδφκεκα ζεσξείηαη λαφο ηεο Ώζελάο Ομπδεξθνχο, ε άπνςή κνπ φκσο,
φπσο ζα δνχκε πην θάησ, είλαη κάιινλ δηαθνξεηηθή.
γ΄.Γύν Αξραϊθνί λανί ζηελ θνξπθή ηεο Λάξηζαο(50).
δ΄.Σν Κξηηήξηνλ, δειαδή άλδεξν φπνπ ήηαλ ε έδξα πηζαλψο ηνπ αλψηεξνπ
δηθαζηεξίνπ. ηα Ρσκατθά ρξφληα απέθηεζε Νπκθαίν(51).
ε΄. Θέαηξν ηεο πξψηκεο Βιιεληζηηθήο επνρήο(52).
ζη΄. Ωδείν Ρσκατθφ ζηε ζέζε ζεαηξνεηδνχο θαηαζθεπήο πνπ θαίλεηαη λα είλαη ε
Αιηαία(53).
δ΄. Ηεξό ηεο Αθξνδίηεο, Ώξρατθφ θαη Κιαζηθφ(54).
ε΄. ηνά Κιαζηθή Π-ζρεκε κε ηα δχν ζθέιε ηνπ Π πξνο ηα λφηηα, αιιά ηελ
πξφζνςε πξνο ηα βφξεηα(55).
ζ΄. Τπόζηπιε Αίζνπζα ζηα δπηηθά ηεο, κε είζνδν πξνο ηα λφηηα. Φαίλεηαη λα νξίδεη
ηε λνηηνδπηηθή γσλία ηεο Ώγνξάο(56).
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η΄. Μηα εκηθπθιηθή εμέδξα ζηελ αλαηνιηθή πξνέθηαζε ηεο Ώγνξάο θαη ιίγν κέζα
απφ ην ηείρνο(57).
ηα΄. Νπκθαίν ηνπ 2νπ κ.Υ. αηψλα κπξνζηά απφ ηελ Π-ζρεκε ζηνά(58).
ηβ΄. Μεγάιν ινπηξό κε basilica thermarum αλάκεζα ζηελ Τπφζηπιε Ώίζνπζα θαη
ην Θέαηξν(59).
ηγ΄. Τδξαγωγείν πνπ εξρφηαλ ζηελ αλαηνιηθή πιαγηά ηεο Λάξηζαο θαη έθηαλε ζην
Κξηηήξηνλ(60).
ΐξέζεθαλ θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο Ρσκατθψλ ρξφλσλ πνπ είηε θαηέζηξεςαλ
θηήξηα απφ απηά πνπ κλεκνλεχνπκε ή είλαη πνιχ χζηεξεο γηα λα βνεζήζνπλ ζε
απφπεηξα ηνπνζέηεζεο ησλ κλεκείσλ πνπ αλαθέξνληαη απφ ηελ θηινινγηθή
παξάδνζε.
Δ θπξηφηεξε πεγή πνπ έρνπκε γηα ηα κλεκεία θαη ηελ ηνπνγξαθία ηνπ
αξραίνπ Άξγνπο είλαη ν Παπζαλίαο. Μεξηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο έρνπκε
θαη απφ άιινπο ζπγγξαθείο. Βδψ βαζηθά ζα επηρεηξήζνπκε λα παξαθνινπζήζνπκε
ηελ δηαδξνκή ηνπ Παπζαλία πξνο, κέζα θαη απφ ηελ αξραία πφιε. Ο Πεξηεγεηήο
έξρεηαη απφ ηηο Μπθήλεο(61). εκείν ακθηιεγφκελν είλαη αλ ν δξφκνο απφ εθεί
ζπκπίπηεη κε εθείλνλ απφ ηελ Νεκέα θαη ηελ Κφξηλζν(62). Σν γεγνλφο είλαη φηη
νλνκάδεη ηελ πχιε απφ ηελ νπνία εηζέξρεηαη ζηελ πφιε πύιε ηεο Δηιεηζπίαο(63),
ελψ απφ αιινχ γλσξίδνπκε φηη εθείλε πνπ δερφηαλ ην δξφκν απφ ηε Νεκέα
νλνκαδφηαλ Νεκεάδεο πύιαη(64). ΐέβαηα δελ απνθιείεηαη θαη ηαο δπν νλφκαηα λα
αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα πχιε, αιιά είλαη πην πηζαλφ φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε δπν
δηαθνξεηηθέο. O Vollgraff(67) επηζεκαίλεη φηη ν Παπζαλίαο, ελψ αλαθέξεη ην
πέξαζκα ηνπ Ίλαρνπ, δελ γξάθεη ηίπνηα γηα ηνλ Ξεξηά πνπ απφ ηνλ Θνπθπδίδε
ζπκπεξαίλνπκε πσο βξηζθφηαλ έμσ απφ ηελ πφιε(66) θαη ζπλάγεη φηη ν ηειεπηαίνο ζα
ζπλαληνχζε ηνλ Ίλαρν παιαηφηεξα πνιχ πην βφξεηα θαη φηη ν δξφκνο ζα εξρφηαλ ζην
λφηην ηκήκα ηεο πφιεο απφ ηα αλαηνιηθά. Ο Boethius(67), πνπ ππνζηεξίδεη ηελ
αληίζεηε άπνςε απφ εθείλνλ, φηη δειαδή νη πχιεο Νεκεάδεο θαη Βηιεηζπίαο
ηαπηίδνληαη, παξαηεξεί φηη δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηφζν δηαθνξεηηθή απφ ηελ
ζεκεξηλή δηαδξνκή ηνπ Ξεξηά. Δ άπνςε πνπ ζεσξψ πηζαλφηεξε είλαη εθείλε ηνπ .
Υαξηησλίδε (68),πνπ ππνζηεξίδεη φηη ν δξφκνο εξρφηαλ απφ ηα αλαηνιηθά θαη ν
Ξεξηάο δελ αλαθέξεηαη απφ ηνλ Πεξηεγεηή επεηδή ζε εθείλν ην κέξνο είλαη πνιχ
πιαηχο θαη αλάβαζνο θαη επνκέλσο ε δηάβαζή ηνπ δελ έρεη ηίπνηα ην αμηνζεκείσην.
Παξαηεξνχκε φηη, αλ δερηνχκε πσο αλήθε ζε πχιε ην ηκήκα ηείρνπο πνπ
ππήξρε βφξεηα απφ ηνπο ηξαηψλεο(69), ζε απηήλ θηάλεη απφ βνξεηναλαηνιηθά έλαο
δξφκνο άζρεηνο θαηά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ κε ην ζεκεξηλφ νδηθφ πιέγκα ηεο
πφιεο, ν νπνίνο ράλεηαη πην πέξα ζηα βνξεηναλαηνιηθά, αιιά κεηά απφ 600 κ.
πεξίπνπ θαη αθξηβψο απφ ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαη κεηά εκθαλίδεηαη πάιη θαη
πεξλάεη κέζα απφ ηνλ Ξεξηά. Βίλαη θαλεξφ φηη ε ζπλέρεηα ηνπ δξφκνπ δηαθφπεθε
φηαλ θαηαζθεπάζηεθε ε γξακκή θαη φηη πάλησο ε δηαδξνκή ηνπ είλαη παιηά. Βίλαη
πηζαλφ φηη απηφο είλαη ν δξφκνο ησλ Μπθελψλ θαη θνληά ζηνπο ηξαηψλεο πξέπεη λα
ηνπνζεηήζνπκε ην ηεξό ηεο Δηιεηζπίαο θαη ηελ επψλπκε πχιε.
ρεηηθά κε ηνλ δξφκν ηεο Κνξίλζνπ, βιέπνπκε φηη ν ζεκεξηλφο έξρεηαη ζε
ζρεδφλ επζεία γξακκή απφ ηα βφξεηα, πνιχ θνληά φκσο ζηνλ ιφθν ηνπ Πξνθήηε
Διία μεθεχγεη απφ απηφλ έλα παξαθιάδη πνπ παξαθνινπζεί ηα πφδηα ηνπ ιφθνπ θαη
κεηά θαηεβαίλεη πξνο ηελ αξραία Ώγνξά, θνληά ζηε ζηνά θαη ηελ Τπφζηπιε Ώίζνπζα.
ήκεξα έρεη πξνο ηα λφηηα ηελ νλνκαζία νδφο Γνχλαξε θαη νη αλαζθαθέο έδεημαλ φηη
ζην λφηην ηκήκα ηνπ αθνινπζεί ηελ δηαδξνκή αξραίνπ δξφκνπ. Μπνξνχκε ινηπφλ λα
δερηνχκε φηη απηφο ζπκπίπηεη κε ηνλ αξραίν δξφκν απφ ηελ Κφξηλζν θαη ηε Νεκέα
θαη επνκέλσο νη Νεκεάδεο πύιεο ζα βξίζθνληαλ ζην ζεκείν πνπ ε δηαδξνκή ηνπ
ζπλαληάεη εθείλε ηνπ ηείρνπο.
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Ο ζεκεξηλφο δξφκνο πνπ πξνρσξεί πξνο ηα βνξεηνδπηηθά αλάκεζα ζηε
Λάξηζα θαη ηνλ Πξνθήηε Διία, κφιηο πεξάζεη ηε ξάρε, ρσξίδεηαη ζηα δπν. ην
ζεκείν πνπ ηέκλεη ηε δηαδξνκή ηνπ ηείρνπο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ νη «επί
Γεηξάδη» πύιεο πνπ αλαθέξεη ν Παπζαλίαο(70). Ώπφ ηνλ ίδην καζαίλνπκε φηη απφ
εθεί θηλνχζαλ δπν δξφκνη, ν έλαο γηα ηε Λχξθεηα θαη ηηο Οξλεέο(71) θαη ν άιινο γηα
ηελ Μαληίλεηα(72). Μπνξνχκε λα ηνπο ηαπηίζνπκε ηνλ πξψην κε ην δεμί θαη ηνλ
δεχηεξν κε ην αξηζηεξφ παξαθιάδη ηνπ δξφκνπ.
Σελ πξνέθηαζε ηεο νδνχ Γνχλαξε πξνο ηα λφηην-λνηηνδπηηθά ζίγνπξα
κπνξνχκε λα ηελ ηαπηίζνπκε κε ηνλ αξραίν δξφκν πξνο ηηο Τζηέο θαη ηελ Σεγέα, πνπ
νδεγνχζε επίζεο θαη ζηε Λέξλα, αθνχ ν Παπζαλίαο καο πιεξνθνξεί φηη είρε ζηα
δεμηά ηνπ ην βνπλφ Λπθψλε(73) πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ φγθν ν νπνίνο ζηα αλαηνιηθά
θαηαιήγεη ζηε Λάξηζα.
Ώθφκα κηα πχιε αλαθέξεη ν Παπζαλίαο. Βθείλε απφ ηελ νπνία πεξλνχζε ε
«επζεία νδφο» πξνο ην Γπκλάζην ηνπ Κπιάξαβνπ(74). Ώπφ αιινχ γλσξίδνπκε πσο ε
πχιε απηή ιεγφηαλ «Γηακπεξέο»(75) θαη είλαη εθείλε απφ ηελ νπνία πξνζπάζεζε λα
κπεη ζηελ πφιε ν Πχξξνο κε κνηξαία γηα ηνλ ίδην ζπλέπεηα. Ώπφ ηελ πεξηγξαθή
εθείλσλ ησλ ζπκβάλησλ γίλεηαη ζαθέο φηη ε πχιε βξηζθφηαλ θνληά ζηελ Ώγνξά(76).
Ώπφ αιινχ πάιη γλσξίδνπκε φηη ην Γπκλάζην απείρε θάπνπ 400 κ. απφ ηα ηείρε(77).
Ο Vollgraff είρε ζπλδέζεη καδί ηνπ Ρσκατθά θαηάινηπα θνληά ζηελ εθθιεζία ηνπ
Ώγίνπ Κσλζηαληίλνπ(78), αιιά ν Boethius ακθηζβήηεζε ηε ζπζρέηηζε, επεηδή ε
εθθιεζία απείρε ιηγφηεξν απφ ην ηείρνο(79). κσο ε ζχλδεζε ηαηξηάδεη θαιά κε ηε
δηαδξνκή ηνπ ηείρνπο πνπ ππνδεηθλχνπκε ζηεξηγκέλνη ζε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα,
αθνχ ε ζέζε ηεο εθθιεζίαο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ζρεδφλ 400 κ. απφ εθείλε. Ώμίδεη
λα ζεκεησζεί φηη ν ζεκεξηλφο δξφκνο πνπ νδεγεί ζε απηφ ην ζεκείν πεξλάεη εκπξφο
απφ ηελ εμέδξα (αξ. η΄), ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ βξέζεθε χζηεξε Ρσκατθή
ζηνά, αιιά θαη απνζέηεο Ώξρατθψλ εηδσιίσλ(80). Ο άμνλάο ηεο βξίζθεηαη ζηελ
επέθηαζε ηνπ άμνλα ηεο Π-ζρεκεο ζηνάο. Δ ζχλδεζε ινηπφλ ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ
Κπιαξάβνπ κε ηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ
Αηακπεξνχο ακέζσο αλαηνιηθά απφ ηελ εμέδξα θαίλνληαη έηζη πνιχ πηζαλά. Δ πχιε
απηή θαίλεηαη λα εμππεξεηνχζε ηελ επηθνηλσλία κε ηελ Σίξπλζα, ην Ναχπιην θαη ηελ
Βπίδαπξν, αλ θαη απηφ κπνξνχζε λα γίλεηαη θαη κε ηελ πχιε ηεο Βιεηζπίαο, ή κε ην
Σεκέληνλ. Δ επηθνηλσλία κε ην Σεκέλην κπνξνχζε φκσο λα εμππεξεηείηαη θαη απφ ηελ
πχιε ηεο Σεγέαο.
Ώθνχ εηζέιζεη ν Παπζαλίαο ζηελ πφιε ιαβαίλεη σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ
αλαθνξά ησλ αμηνζέαησλ ην ηεξό ηνπ Λπθείνπ(81), πνπ γλσξίδνπκε φηη βξηζθφηαλ
ζηελ Ώγνξά θαη κάιινλ ζηα βφξεηά ηεο ή ζηα βνξεηναλαηνιηθά(82). Σν ηεξφ θαίλεηαη
πσο είρε θάπσο επξχηεξν ραξαθηήξα, γηαηί πεξηιακβάλεη αξθεηά πξάγκαηα. Βθηφο
δειαδή απφ ηνλ λαφ κέζα ζηνλ νπνίν ππήξραλ αγάικαηα ηνπ αζιεηή Λάδα θαη ηνπ
Βξκνχ(83) ππήξρε εκπξφο ηνπ έλαο βόζξνο ή βάζξν κε, πηζαλψο αλάγιπθε,
παξάζηαζε κάρεο αλάκεζα ζε ηαχξν θαη ιχθν, θνληά ηνπ θίνλεο θαη μόαλα ηνπ Γηόο
θαη ηεο Αξηέκηδνο(84), θάπνπ εθεί ν ζξόλνο ηνπ Γαλανύ θαη ηφπνο φπνπ άλαβαλ
θσηηά «ηνπ Φνξωλέωο», γηαηί πίζηεπαλ φηη ηνχηνο θαη φρη ν Πξνκεζεχο έδσζε ηε
θσηηά ζηνπο αλζξψπνπο, θαη άγαικα ηνπ Βίηωλα(85), θάπνπ εθεί μόαλα ηεο
Αθξνδίηεο θαη ηνπ Δξκνύ(86) θνληά ζηα μφαλα ηνπ Αηφο θαη ηεο Ώξηέκηδνο, ηάθνη
ηνπ Λίλνπ ηνπ γηνπ ηνπ Ώπφιισλνο θαη ηνπ Λίλνπ ηνπ πνηεηή, κεηά άγαικα ηνπ
Απόιιωλνο Αγπηέωο, βωκόο ηνπ Τεηίνπ Γηόο, κλήκα ηνπ Πξνκεζέωο(87). ε
ζπλέρεηα άγαικα ηνπ ππγκάρνπ Κξεύγα, ηξόπαην λίθεο ελαληίνλ ησλ Κνξηλζίσλ,
θαζηζηφ άγαικα ηνπ Μεηιηρίνπ Γηόο(88) θαη θνληά ηνπ ιίζηλν ζύκπιεγκα κε ηνλ
Κιένβε θαη ηνλ ΐίησλα λα ζχξνπλ ηελ άκαμα κε ηε κεηέξα ηνπο(89).
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Μεηά ζεκεηψλεη ν Παπζαλίαο φηη «απέλαληη» απφ απηφ ην ζχκπιεγκα
βξηζθφηαλ ην ηεξό ηνπ Νεκείνπ Γηόο(90). Ώπηφ ην «απέλαληη» κπνξεί λα ζεκαίλεη
ζηα δπηηθά, ψζηε ε είζνδφο ηνπ λα έβιεπε πξνο ην ζχκπιεγκα, εθ‟ φζνλ ζα πξφθεηηαη
γηα λαφ, ίζσο φκσο απιψο λα ζεκαίλεη πέξα απφ θάπνην δξφκν ή άλνηγκα.
Πηζαλφηεξε είλαη ε ηνπνζέηεζε ζηε βνξεηνδπηηθή γσλία ηεο Ώγνξάο, θνληά ζην
δξφκν πνπ εξρφηαλ απφ ηελ Νεκέα. Καηφπηλ ν Παπζαλίαο πξνρσξεί θαη ζπλαληά ηνλ
ηάθν ηνπ Φνξωλέωο(91), ζεκεηψλεη πέξα απφ ην ηεξφ ηνπ Νεκείνπ αιαηπό λαό ηεο
Σύρεο(92), θνληά ζε απηφλ κλήκα ηεο καηλάδαο Υνξείαο(93) θαη ιίγν πην πέξα ηεξό
ηωλ Ωξώλ(94). ε πνηα θαηεχζπλζε βξίζθνληαλ απηά πξνθχπηεη απφ ηα πάξα θάησ,
γηαηί απφ εθεί «γπξίδεη»(95), δειαδή επηζηξέθεη πξνο ηελ Ώγνξά, αιιά
πξνεγνπκέλσο θηάλεη ζην Κξηηήξην(96), ε ζέζε ηνπ νπνίνπ καο είλαη γλσζηή.
Βπνκέλσο είρε απνκαθξπλζεί πξνο ηα βφξεηα, πηζαλψο πάλσ ζην δξφκν ηεο Νεκέαο.
Βπηζηξέθνληαο ινηπφλ, πηζαλφηαηα απφ άιινλ δξφκν, ζπλαληάεη αλδξηάληεο
ηωλ Δπηά (επί Θήβαηο) θαη ηωλ Δπηγόλωλ(97), θνληά ηνπο κλήκα ηνπ Γαλανύ θαη
θελνηάθην ηωλ Αξγείωλ πνπ ράζεθαλ ζηα Σξσηθά θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξεί πξνο
θάπνηνλ λαό ηνπ Γηόο ωηήξνο, πξηλ λα θηάζεη φκσο εθεί ζπλαληά νίθεκα φπνπ νη
γπλαίθεο ζξελνχλ ηνλ Άδωληλ θαη ζηα δεμηά ηεο εηζφδνπ ηνπ, δειαδή κάιινλ ζηα
βφξεηα, ηεξό ηνπ Κεθηζνύ(98). Αίπια ζε απηφ ιίζηλε θεθαιή ηεο Μέδνπζαο, έξγν
ησλ Κπθιψπσλ(99). Πίζσ απφ απηήλ βξίζθεηαη ην Κξηηήξην(100), άξα αλαηνιηθά
απφ απηφ είλαη ην νίθεκα ηνπ Ώδψληδνο, ην ηεξφ ηνπ Κεθηζνχ, ε θεθαιή ηεο
Μέδνπζαο, βνξεηφηεξα ή βνξεηναλαηνιηθά νη αλδξηάληεο, ν ηάθνο ηνπ Ααλανχ, ην
θελνηάθην, θαη λνηηναλαηνιηθά ν λαφο ηνπ Αηφο σηήξνο.
ηε ζπλέρεηα ν Πεξηεγεηήο αλαθέξεηαη ζην Θέαηξν(101) θαη θαηφπηλ ζην
ηεξό ηεο Αθξνδίηεο θαη ην αλάγιπθν ηεο Σειέζηιιαο εκπξφο ηνπ(102). Σν ηεξφ ηεο
Ώθξνδίηεο βξέζεθε ζηηο πξφζθαηεο αλαζθαθέο ζηα λφηηα ηνπ Χδείνπ(103). Έηζη
πξνζπεξλά ρσξίο λα ην αλαθέξεη θάπνην ηεξό ηεο Ίζηδνο θαη ηνπ αξάπηνο, γλσζηφ
απφ επηγξαθέο πνπ ηνπνζεηείηαη ζε πιάησκα ζε απφζηαζε 70 κ. πεξίπνπ λφηηα απφ ην
Κξηηήξην(104), θαζψο θαη ην Ρσκατθφ Ωδείν, ακέζσο πξηλ απφ ην Αθξνδίζην(105).
ηξέθεηαη θαηφπηλ πξνο ηελ Ώγνξά πνπ θπζηθά ηελ πξνζεγγίδεη απφ ηα δπηηθά θαη
λφηηα. Σα κλεκεία πνπ αλαθέξεη πξέπεη λα βξίζθνληαλ θνληά ζην δξφκν πνπ
αθνινπζεί, εθηφο αλ πέξαζε ζηα δπηηθά απφ ηελ Τπφζηπιε Ώίζνπζα θαη κεξηθά απφ
απηά βξίζθνληαλ ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο Ώγνξάο. Ώιιά αθφκε θαη αλ πέξαζε
αλαηνιηθά απφ ηελ Τπφζηειε, κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε κεξηθά κλεκεία ζηε δπηηθή
πιεπξά ηεο Ώγνξάο(196). Σα κλεκεία πνπ αλαθέξεη είλαη κλήκα ηεο Κεξδνύο ηνπ
Φνξσλέσο, λαόο ηνπ Αζθιεπηνύ, ηεξό ηεο Αξηέκηδνο Πεηζνύο θαη ηφπνο πνπ
ιεγφηαλ Γέιηα(197). Φαίλεηαη πνιχ πηζαλφ φηη απηά δελ ζα βξίζθνληαλ ζηελ Ώγνξά,
φπσο θαη ν λαόο ηνπ Γηόο Φημίνπ θαη νη ηάθνη ησλ δχν Τπεξκεζηξώλ θαη ηνπ
Λπγθέωο πνπ ήηαλ κπξνζηά ηνπ(108). Ώπέλαληη, γξάθεη, ήηαλ ν ηάθνο ηνπ
Σαιανύ(109), πέξα δειαδή απφ θάπνηνλ δξφκν ή αλνηρηφ ρψξν. Βδψ είλαη δπλαηφ
πιένλ λα κηιά γηα ηελ Ώγνξά. Ώλαθέξεη ηέινο ηνλ λαό ηεο Αζελάο άιπηγγνο θαη
ηνλ ηάθν ηνπ Δπηκελίδνπ εκπξφο ηνπ (110).
ηε ζπλέρεηα ν Παπζαλίαο αλαθέξεηαη ζε κλεκεία πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζηελ
Ώγνξά. Καηακεζίο ηεο βξηζθφηαλ νηθνδόκεκα πνπ είρε αλάγιπθεο παξαζηάζεηο
ειεθάληωλ θαη θαίλεηαη λα θαηείρε ηε ζέζε ζηελ νπνία θάεθε ε ζνξφο ηνπ
Πύξξνπ(111). Κνληά ηνπ ππήξρε ηύκβνο ρώκαηνο(112), φπνπ ιεγφηαλ πσο είρε
ζαθηεί ε θεθαιή ηεο Μέδνπζαο. Αίπια ηνπ ηάθνο ηεο ζπγαηέξαο ηνπ Πεξζέα
Γνξγνθόλεο(113) θαη εκπξφο ηνπ ιίζηλν ηξόπαην πνπ ζχκηδε ηελ απαιιαγή ησλ
Ώξγείσλ απφ ηνλ ηχξαλλν Λαθάε(114). Βίλαη ην πην ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη ην
ηξφπαην βξηζθφηαλ ζηελ πιαηεία ηεο Ώγνξάο. ηε ζπλέρεηα ζεκεηψλεη ν Παπζαλίαο,
φηη φρη καθξηά απφ ην ηξφπαην βξηζθφηαλ ν λαόο ηεο Λεηνύο(115) θαη «δεμηά» ηνπ ν
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λαόο ηεο Αλζείαο Ήξαο(116). Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη νη λανί ζα βξίζθνληαλ ζην
άθξν ηεο Ώγνξάο, ή ζην βφξεην, νπφηε ν λαφο ηεο Ήξαο ζα βξηζθφηαλ αλαηνιηθά απφ
εθείλνλ ηεο Λεηνχο, ή, ην πηζαλφηεξν, ζην αλαηνιηθφ, νπφηε ζα ήηαλ λφηηα απφ
εθείλνλ. Βπεηδή φκσο δελ ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο ζηα αλαηνιηθά γηα λα
ηνπνζεηήζνπκε ηα ππφινηπα κλεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, ίζσο είλαη
νξζφηεξν λα δερηνχκε φηη νη δπν λανί ζα βξίζθνληαλ ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο
Ώγνξάο.
Βκπξφο, δειαδή ζηα αλαηνιηθά, απφ ηνλ λαφ ηεο Ήξαο βξηζθφηαλ ν ηάθνο
ηωλ γπλαηθώλ πνπ νλόκαδαλ Αιίαο θαη αληίθξπ ζε απηφλ, δειαδή κάιινλ πέξα απφ
θάπνην δξφκν, ην ηεξό ηεο Γήκεηξνο Πειαζγίδνο(117). Κνληά ηνπ βξηζθφηαλ ν
ηάθνο ηνπ Πειαζγνύ θαη πην πέξα, κάιινλ δειαδή ζε κηα θαηεχζπλζε πξνο βφξεηα ή
βνξεηναλαηνιηθά, ράιθηλν ζθεχνο πνπ ζηεξηδφηαλ ζε ηξία αγάικαηα, πνπ ιεγφηαλ
πσο κέζα ηνπ βξίζθνληαλ ηα νζηά ηνπ Σαληάινπ(118). Κνληά ηνπ έλαο βφζξνο,
φπνπ άλαβαλ ιακπάδεο γηα ηε Γήκεηξα θαη ηε Κόξε(119). Βδψ θνληά ήηαλ θαη ην
ηεξό ηνπ Πνζεηδώλνο Πξνζθιπζηίνπ(120) θαη πξνρσξψληαο αθφκα πην πέξα ν
ηάθνο ηνπ Άξγνπ θαη κεηά ν λαόο ηωλ Γηνζθνύξωλ(121). Κνληά ηνπ ήηαλ ην ηεξό
ηεο Δηιεηζπίαο πνπ αλέζεζε ε Βιέλε(122). Τπάξρεη βέβαηα πάληα ε πηζαλφηεηα ην
ηειεπηαίν ηεξφ λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ έδσζε ην φλνκά ηνπ ζηελ
πχιε(123), αιιά θαίλεηαη πνιχ πηζαλφηεξν φηη ν Παπζαλίαο θηλείηαη γεληθά πξνο ηα
βφξεηα θαη, αλ ην δερηνχκε απηφ, ζα πξέπεη λα ακθηζβεηήζνπκε ηε δπλαηφηεηα λα
ππήξραλ δχν ηεξά ηεο Βηιεηζπίαο κε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο πνπ κε ηνπο πην
ζπληεξεηηθνχο ππνινγηζκνχο δελ ζα κπνξνχζε λα μεπεξλάεη ην 500 κ. ηε ζπλέρεηα
ν Παπζαλίαο γξάθεη, φηη πέξα απφ ην ηεξφ ηεο Βηιεηζπίαο βξηζθφηαλ ν λαόο ηεο
Δθάηεο(124). Βίλαη πνιχ ειθπζηηθή ε ππφζεζε φηη ην ηεξφ ηεο Βηιεηζπίαο ζα
βξηζθφηαλ ζηα λφηηα ηνπ δξφκνπ θαη ν λαφο ηεο Βθάηεο ζηα βφξεηα.
εκεηψλνληαο φηη θνληά ζηελ Ώγνξά πξέπεη λα ππήξραλ θαη άιια κλεκεία
πνπ ν Παπζαλίαο δελ ηα αλαθέξεη, φπσο δελ αλαθέξεη θαη ηελ Τπόζηπιε Αίζνπζα, ε
νπνία πξέπεη λα ήηαλ ΐνπιεπηήξην(125) ή ηνλ απφ αιινχ γλσζηφ λαό ηεο Γίθεο,
εξρφκαζηε θαη πάιη ζην θείκελν ηνπ Πεξηεγεηή. Φαίλεηαη φηη κεηά ην ηεξφ ηεο
Βηιεηζπίαο ηειεηψλεη κηα δηαδξνκή θαη αιιάδεη ζεκείν εθθίλεζεο. Ώπηφ πξέπεη λα
βξίζθεηαη θαη πάιη ζηελ Ώγνξά, απφ φπνπ παίξλεη ηνλ «ίζην δξφκν» πνπ νδεγεί ζην
Γπκλάζην ηνπ Κπιαξάβνπ(127). Γηα ηε ζέζε ηνπ κηιήζακε πην πάλσ(128). ην
Γπκλάζην αλαθέξεη ν ζπγγξαθέαο άγαικα Αζελάο Καπαλείαο θαη ηάθνπο ηνπ
ζελέινπ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Κπιαξάβνπ. Κνληά ζην Γπκλάζην πνιπάλδξην γηα ηνπο
Ώξγείνπο πνπ έπεζαλ σο ζχκκαρνη ησλ Ώζελαίσλ ζηε ηθειηθή εθζηξαηεία(130).
Πηζαλψο εδψ βξηζθφηαλ ην αληίζηνηρν κε ην Αεκφζην ήκα ηεο Ώζήλαο.
ηε ζπλέρεηα ν Πεξηεγεηήο γξάθεη, φηη «αλ πάξνπκε απφ εδψ» ηνλ δξφκν γηα
ηελ Κνίιε(131) ζπλαληάκε νξηζκέλα κλεκεία. Δ Κνίιε πξέπεη λα είλαη ε ζπλνηθία
πνπ καο απαζρφιεζε πην πάλσ(132). Ο δξφκνο γηα ηελ Κνίιε απφ ην Γπκλάζην
κπνξεί βέβαηα λα είλαη ν ίδηνο δηα κέζνπ ηεο Ώγνξάο, κπνξεί φκσο λα ππήξρε θαη
άιινο πνπ ζα νδεγνχζε θαηεπζείαλ ηέκλνληαο ηελ δηαδξνκή ηνπ ηείρνπο ζε ζεκείν
αλάκεζα ζηελ πχιε ηεο Βηιεηζπίαο θαη ην «Αηακπεξέο» κε πχιε, ππιίδα ή θαη ρσξία
απηά, αθνχ ην ηείρνο ζηα ρξφληα ηνπ Παπζαλία ήηαλ αζθαιψο παξακειεκέλν θαη
πηζαλψο κεξηθά θαηεζηξακκέλν. Πάλησο πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα ιεγφκελα
ηνπ Παπζαλία θαίλεηαη λα ππνδειψλνπλ χπαξμε δξφκνπ γηα ηελ Κνίιε απφ ην
Γπκλάζην, δηαθξηηνχ απφ ηνλ δξφκν απφ ηελ αγνξά. Καη επεηδή, αθφκα θαη
θαηεζηξακκέλα λα ήηαλ ηα ηείρε, νη δξφκνη αθνινπζνχλ ηελ παξαδνζηαθή ηνπο
ράξαμε, ην πην πηζαλφ θαίλεηαη φηη εθείλνο ηξάβεμε θαηά ηελ πχιε ηεο Βηιεηζπίαο θαη
απφ εθεί πήγε ζηελ Κνίιε. Σν κήθνο κηαο ηέηνηαο δηαδξνκήο είλαη πεξίπνπ ίζν, αλ φρη
ιίγν κηθξφηεξν, απφ ην κήθνο κέζα απφ ην «Αηακπεξέο» θαη ηελ Ώγνξά. Σα κλεκεία
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πνπ αλαθέξεη ζηε ζπλέρεηα, ή κεξηθά απφ απηά, βξίζθνληαλ ζηελ Κνίιε. Πξφθεηηαη
γηα λαό ηνπ Γηνλύζνπ(133), ηελ «νηθία ηνπ Αδξάζηνπ», ηεξό ηνπ Ακθηαξάνπ,
κλήκα ηεο Δξηθύιεο, ηέκελνο ηνπ Αζθιεπηνύ θαη ηεξό ηνπ Βάηωλνο(134).
Βπηζηξέθνληαο απφ ηε ζπλνηθία, αζθαιψο πξνο ηελ Ώγνξά, ζπλάληεζε ην κλήκα ηεο
Τξλεζνύο(135).
Ώθνινχζσο ην θείκελν ηεο Πεξηήγεζεο αλαθέξεηαη ζε έλα αξηζκφ κλεκείσλ,
ε αμηνζέαησλ, ρσξίο λα δίλεη ελδείμεηο γηα ηε ζέζε ηνπο. Τπνζέησ φηη ηνπιάρηζηνλ
κεξηθά απφ απηά ζα βξίζθνληαλ ζην βφξεην ηκήκα ηεο πφιεο πνπ είλαη ην κφλν ζην
νπνίν δελ αλαθέξεηαη ν Πεξηεγεηήο ζε ζπλάξηεζε κε θάπνηα δηαδξνκή. Πξφθεηηαη
γηα ην ηεξό ηνπ Αζθιεπηνύ πνπ ίδξπζε ν θχξνο(136), ηεξό ηε Αξηέκηδνο Φεξαίαο,
κλήκαηα ηεο Γηεάλεηξαο θαη ηνπ Διέλνπ, θάπνην ηεξό ζην νπνίν βξηζθφηαλ ην
Παιιάδην πνπ πάξζεθε απφ ην Ίιηνλ(137), ππόγεην θηίζκα πάλσ ζην νπνίν
βξηζθφηαλ θάπνηε ν ράιθηλνο ζάιακνο ηεο Γαλάεο, κλήκα ηνπ Κξνηώπνπ, λαό ηνπ
Κξεζίνπ Γηνλύζνπ(138) θαη θνληά ηνπ λαό ηεο Αθξνδίηεο Οπξαλίαο(139).
Καηφπηλ ν Παπζαλίαο αξρίδεη θαη πάιη κηα δηαδξνκή, ηψξα γηα ηε Λάξηζα.
Έρεη ζσζηά παξαηεξεζεί φηη ν δξφκνο γηα ηε Λάξηζα πεξλάεη αλάκεζα ζε απηήλ θαη
ηνλ ιφθν ηνπ Πξνθήηε Διία(140). πσο είπακε, ε ξάρε ιεγφηαλ Αεηξάο, φπσο
επίζεο, ζχκθσλα κε ηελ πην πηζαλή άπνςε, ηελ νπνία δερηήθακε, θαη νιφθιεξν ην
χςσκα ηνπ Πξνθήηε Διία(141). Ώπφ πνην ζεκείν μεθηλάεη ν ζπγγξαθέαο ηελ
δηαδξνκή δελ ην γλσξίδνπκε, αιιά ε άπνςε πνπ σο ηα ηψξα θξαηεί, φηη θαη πάιη
αθεηεξία έρεη ηελ Ώγνξά είλαη πνιχ πηζαλή. Ώλαθέξεη πξψην ην ηεξφ ηεο Ήξαο
Αθξαίαο(142), ην νπνίν φινη ηνπνζεηνχλ εθεί πνπ ηψξα βξίζθεηαη ε «Παλαγία ηνπ
ΐξάρνπ»(143), ςειά ζηε δπηηθή πιαγηά ηεο Λάξηζαο. Τπνηίζεηαη φηη ν Παπζαλίαο ην
αλαθέξεη πξψην επεηδή ην είδε απφ καθξηά, πξηλ λα θηάζεη ζην ηεξφ ηνπ Ώπφιισλνο.
Ώξραία θαηάινηπα δελ ππάξρνπλ ζήκεξα εθεί, αιιά παιηφηεξνη πεξηεγεηέο είραλ δεη.
Μηα επηθχιαμε γηα ηελ άπνςε είλαη φηη αλεβαίλνληαο θαλείο ζην βνπλφ κεηά ηνλ λαφ
ηνπ Ώπφιισλνο πεξλάεη πνιχ πην θνληά απφ απηφ ην ζεκείν, νπφηε ζα αλακελφηαλ λα
αλαθέξεη ν Παπζαλίαο ην ηεξφ ηεο Ήξαο κεηά ηνλ λαφ ηνπ Ώπφιισλνο. Ώιιά ίζσο ε
αξραία δηαδξνκή ήηαλ θάπσο δηαθνξεηηθή απφ ηε ζεκεξηλή.
Ο Παπζαλίαο ζπλαληά κεηά ηνλ λαό ηνπ Απόιιωλνο Ππζαέωο ή
Γεηξαδηώηνπ(114). Σν ηεξφ έρεη βξεζεί θαη αλαζθαθεί (145). Σν ίδην ζπγθξφηεκα
πεξηιακβάλεηαη θαη θηίζκα κε θεληξηθή απιή, πνπ ν Roux ζσζηά έδεημε φηη πξφθεηηαη
γηα Αζθιεπηείν(146), θαζψο θαη θπθιηθφ νηθνδφκεκα (ζφινο) πνπ ηαπηίζηεθε κε ην
ηεξό ηεο Αζελάο Ομπδεξθνύο(147). Δ ηαχηηζε ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν
Παπζαλίαο γξάθεη θαηά ιέμε: ηος Γειπαδιώηος δε Απόλλωνορ έσεηαι μεν ιεπον Αθηναρ
Οξςδεπκοςρ καλοςμένηρ, Γιομήδοςρ ανάθημα ... έσεηαι δε ηο ζηάδιον εν ω ηον αγωνα
ηω Νεμείω Γιι και ηα Ηπαία άγοςζι(148). Γηα ηνλ ίδην ιφγν, εξκελεχνληαο ην έσεηαι
κε ηε ζεκαζία «ζε ζπλέρεηα ρσξίο δηαθνπή», ηνπνζεηήζεθε ην ζηάδην θνληά ζην
ζπγθξφηεκα ηνπ ηεξνχ ηνπ Ώπφιισλνο. Παξαηεξνχκε φκσο:
1. Δ ζφινο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην Ώζθιεπηείν, ρξνλνινγνχκελε κάιηζηα κεηά ηελ
ζφιν ηεο Βπηδαχξνπ, θαίλεηαη κάιινλ λα ζπλδέεηαη κε ηνλ Ώζθιεπηφ, φπσο θαη
εθείλε.
2. Ώλ ζπλδπάζνπκε ην φηη ν Παπζαλίαο αλέθεξε πσο νη Ώξγείνη είραλ ην Παιιάδηνλ
ηεο Σξνίαο(149) κε ην γεγνλφο φηη ην ηεξφ ηεο Ώζελάο Ομπδεξθνχο πηζηεπφηαλ
αλάζεκα ηνπ Αηνκήδνπο(150) θαη ηελ παξαηήξεζε φηη ζε χζηεξα λνκίζκαηα ηνπ
Άξγνπο εηθνλίδεηαη λαφο ζε θνξπθή θαη κέζα ζε απηφλ ε γλσζηή κνξθή ηνπ
Παιιαδίνπ(151), θαίλεηαη πνιχ πηζαλφ φηη ν λαφο ηεο Ώζελάο ζηέγαδε ην Παιιάδηνλ
θαη βξηζθφηαλ ζε θάπνηα θνξπθή.
3. Σα δχν έσεηαι ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ακέζσο πην θάησ δξάζε ερ δε ηηνν ακπόπολιν
ιοςζι κπνξνχλ λα δψζνπλ ην λφεκα «πέξα απφ ηνλ λαφ ηνπ Ώπφιισλνο, ζηε κηα
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θαηεχζπλζε είλαη ην ηεξφ ηεο Ώζελάο ... θαη κεηά ην ζηάδην ... ελψ φηαλ αλεβαίλνπκε
(αληίζεηα) ζηελ αθξφπνιε...».
Οη παξαηεξήζεηο απηέο καο επηηξέπνπλ λα ζεσξήζνπκε λαφ ηεο Ώζελάο
Ομπδεξθνχο πνπ ζηέγαδε ην Παιιάδηνλ ηνλ λαφ πνπ αλέζθαςε ν Vollgraff θνληά
ζηελ θνξπθή ηεο Αεηξάδνο (Πξνθήηε Διία)(152) θαη λα ηνπνζεηήζνπκε ην ζηάδην
ζηελ αλαηνιηθή πιαγηά ηνπ πςψκαηνο, θνληά άιισζηε ζηνλ δξφκν απφ ηελ Νεκέα
θαη φρη καθξηά απφ ηνλ δξφκν γηα ην Δξαίν, ελψ ν Vollgraff ην ηνπνζεηνχζε θνληά
ζην ηεξφ ηνπ Ώπφιισλνο ζηεξηγκέλνο ζε αξθεηά αζαθείο παιηφηεξεο πιεξνθνξίεο
γηα χπαξμε θαηαινίπσλ(153). Σε ζφιν ζα πξέπεη λα ηελ ζπλδέζνπκε κε ην
Ώζθιεπηείν.
Ώλεβαίλνληαο πηα ζηελ Ώθξφπνιε ν Παπζαλίαο ζεκείσζε ηάθν ηωλ παηδηώλ
ηνπ Αίγππηνπ (ησλ ζπκάησλ δειαδή ησλ Ααλατδσλ κε ηελ εμαίξεζε ελφο)(154) θαη
ζηελ θνξπθή λαό ηνπ Γηόο Λαξηζαίνπ θαη θνληά ηνπ λαό ηεο Αζελάο(155). Ο
Vollgraff εληφπηζε ηα εξείπηα ησλ δχν λαψλ. Σνπ Αηφο πξέπεη λα είλαη εθείλνο πνπ
βξίζθεηαη ζηελ απιή ηνπ Μεζαησληθνχ πχξγνπ, ελψ ηεο Ώζελάο ν άιινο, ιίγν
ρακειφηεξα(156).
Μέλνπλ αθφκα κεξηθέο απνζπαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο: α΄. Ο Δζχρηνο
αλαθέξεη ηεξό Αζελάο Αθξίαο ζηελ αθξφπνιε ηνπ Άξγνπο(157). Πξέπεη λα
πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα κε ηελ Πνιηάδα ζηε Λάξηζα ή κε ηελ Ομπδεξθή ζηε Αεηξάδα.
β΄. Ο Πινχηαξρνο (158) αλαθέξεη ηέκελνο ηνπ Αγήλνξνο, αιιά δελ δίλεη θάπνηα
ηνπνγξαθηθή έλδεημε. γ΄. Ο Αηφδσξνο(159) καο πιεξνθνξεί φηη ππήξρε Πξπηαλείν,
ην νπνίν κάιηζηα θάεθε ζηα 315 π.Υ. Ώγλννχκε ηε ζέζε ηνπ, αιιά αζθαιψο ζα
βξηζθφηαλ θνληά ζηελ Ώγνξά ή ζηελ πεξηνρή ηνπ Κξηηεξίνπ θαη ηεο Ώιηαίαο. δ΄. ην
εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Γεωξγίνπ πάλσ απφ ην Θέαηξν, φπνπ παιηφηεξνη πεξηεγεηέο
είραλ δεη αξραία θαηάινηπα, ηνπνζεηνχζαλ ην ηεξφ ηεο Ώθξνδίηεο, σο ηφηε πνπ ην
αιεζηλφ Ώθξνδίζην βξέζεθε ζηηο αλαζθαθέο(160). Σψξα δελ γλσξίδνπκε ηη
κπνξνχζε λα βξηζθφηαλ εθεί. ε΄. Ο . Υαξηησλίδεο, επεηδή βξήθε αγαικάηην Κπβέιεο
κεγαιχηεξν απφ φζν ζα πεξίκελε θαλείο γηα λα βξηζθφηαλ ζε θαηνηθία θαη
πηζηεχνληαο φηη πνιχ θνληά ζηε ζέζε εχξεζεο ήηαλ ην ηεξφ ηεο Βηιεηζπίαο, ππέζεζε
φηη, φηαλ εηζήρζε ε ιαηξεία ηεο Κπβέιεο, πνπ καξηπξείηαη επηγξαθηθά, ζηεγάζηεθε
ζην ηεξφ ηεο Βηιεηζπίαο(161). Δ δηθή καο απνθαηάζηαζε ηεο δηαδξνκήο ηνπ ηείρνπο
απνκαθξχλεη πνιχ ηε ζέζε ηνπ ηεξνχ απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξέζεθε ην αγαικάηην.
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ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Οξηζκόο ηεο πεξηνρήο.
Δ Ώλαηνιηθή Λνθξίο είλαη ε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζηελή παξαιηαθή δψλε
πνπ απιψλεηαη ζε κεγάιν κήθνο ζηελ λφηηα αθηή ηνπ Μαιηαθνχ θαη ηνπ βφξεηνπ
Βπβντθνχ θφιπνπ, αλάκεζα ζηελ αλαηνιηθή απφιεμε ηνπ Πηψνπ ζηα αλαηνιηθά θαη
ηα ζηελά ησλ Θεξκνππιψλ ζηα δπηηθά.1

Πεξηγξαθή θαη Οηθηζηηθέο Πεξηνρέο.
Σν αλαηνιηθφηεξν ηκήκα είλαη ν βαζχο θφιπνο ηνπ θξνπνλεξηνχ πνπ
πεξηβάιιεηαη νιφγπξα απφ βνπλά θαη έρεη κηθξή κφλν έθηαζε επίπεδνπ εδάθνπο ζηα
λφηηα θαη δπηηθά. Ώπφ λφηηα έρεη ην ηεξφ βνησηηθφ φξνο Πηψνλ θαη ζηα βφξεηα ην
απφηνκν αθξσηήξην Μάιη Γθάηζεο (398 κ.). ηα βνξεηνδπηηθά ηνπ είλαη νη ςειέο
ξάρεο Μάιη πάξηηα, Μαπξνβνχλη (554 κ.) θαη θαπηθφξκπαξεη (ηα νλφκαηα είλαη
αξβαλίηηθα) πνπ νξίδνπλ απφ ηα λνηηναλαηνιηθά ηελ ιεθάλε ηνπ Κεθαιαξηνχ. Δ
κηθξή απηή ιεθάλε έρεη πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά, πξνο ηελ ζάιαζζα, ην βνπλφ
Κνθθίλε (451 κ.), πξνο λνηηνδπηηθά, πξνο ηελ Κσπαίδα, ην χςσκα Φαζνχιη θαη πξνο
ηα βφξεηα ην χςσκα Καπεηάληνο (408 κ.). Ώπνζηξαγγίδεηαη πξνο βφξεηα αλάκεζα
Κνθθίλε θαη Καπεηάλην ζηνλ βαζχ θφιπν ηεο Λάξπκλαο. πγθξνηεί ηελ νηθηζηηθή
πεξηνρή ηεο αξραίαο Άλω Λάξπκλαο2.
Ώπφ ηνλ Καπεηάλην μεθηλάεη κηα θνξπθνγξακκή πνπ πξνρσξεί πξνο ηα δπηηθά
θαη απφ ηα πςψκαηα Σνπ Παπά θαηαιήγεη ζηελ θνξπθή ηνπ Πξνθήηε Διία (637 κ.).
Σν ςειφ απηφ βνπλφ ρσξίδεη ηελ βφξεηα πεξηνρή ηνπ Μαξηίλνπ θαη ηεο Ώεηνιίκλεο
απφ ηελ λφηηα ηεο Κσπατδαο. Σν φξην αλάκεζα ζηηο δχν απφ ηνλ Πξνθήηε Διία
1

. Γεσγξαθηθή πεξηγξαθή δίλεη θαη ν Oldfather, „Lokris‟, RE, 1135 θ.π. θαζψο θαη νη PhilippsonKirsten, Die griech. Landschaften I,2: Das oestliche Mittelgriechenland und die Insel Euboea. 1951
(ηνπ ινηπνχ γξάθεηαη Philippson-Kirsten), 344 θ.π., 656 π.
2
. ΐι. πην θάησ.
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ζηξέθεηαη πξνο ηα βφξεηα θαη ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ καθξηά ξάρε πνπ εθπέκπεη απηφο
σο δπηηθά απφ ην ρσξηφ Μαξηίλν, ηελ Μεζφξαρε. Ώπφ ην βφξεην άθξν ηεο ε
πδξνθξηηηθή ζηξέθεηαη πξνο βνξεηνδπηηθά ζε πεξηνρή κε ήπηεο θιίζεηο θαη κεηά απφ
ιίγν θηάλεη ζην αλαηνιηθφηαην πξφβνπλν ηνπ Υισκνχ, ηνλ Μχηηθα (410 κ.). Ώπφ
εδψ θαη δπηηθφηεξα φξην αλάκεζα ζηελ Λνθξίδα θαη ηελ ΐνησηία είλαη ην βνπλφ
Υισκφο, κε ζρεηηθά ήπηεο θιίζεηο πξνο ηελ Κσπαίδα, αιιά πνιχ πην απφηνκεο πξνο
ηα βφξεηα, δειαδή πξνο ηελ παξαιία, έηζη πνπ ην θπζηθφ φξηα αλάκεζά ηνπο λα
πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη βξίζθεηαη ιίγν βνξεηφηεξα απφ ηελ πδξνθξηηηθή ηεο
θνξπθνγξακκήο. ΐφξεηα θαη βνξεηνδπηηθά απφ απηήλ ηελ γξακκή έρνπκε ηελ
εθηεηακέλε ινθψδε πεξηνρή ησλ ρσξηψλ Μαξηίλν, Λάξπκλα, Μαιεζίλα, Πξνζθπλάο,
Σξαγάλα πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πεξηνρέο ησλ αξραίσλ πφιεσλ Βνπκειηηαίαο (κάιινλ
ζηελ πεξηνρή Μαξηίλνπ)3, Κάηω Λάξπκλαο4, Αιώλ (ζηελ πεξηνρή Μαιεζίλαο)5,
Κνξζείαο (κάιινλ ζηελ πεξηνρή Πξνζθπλά θαη ηκήκα ηεο πεξηνρήο Σξαγάλαο) 6. Σν
αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο είλαη ε πιαηηά ρεξζφλεζνο ηεο Ώεηνιίκλεο ή Ώεηνιχκαο πνπ ε
λνηηναλαηνιηθή ηεο αθηή θαηαιήγεη ζηα λνηηνδπηηθά ζηνλ θφιπν ηεο Λάξπκλαο. Δ
άιιε ηεο αθηή βξίζθεηαη ζηα πφδηα ηνπ Κνθθίλε. Μηα ρακειή πδξνθξηηηθή κε
θαηεχζπλζε δπηηθή-λνηηνδπηηθή – αλαηνιηθή-βνξεηναλαηνιηθή ηελ δηαηξεί ζε
κεγαιχηεξν λφηην θαη κηθξφηεξν βφξεην ηκήκα πνπ ελνπνηείηαη κε ηελ ρεξζφλεζν ηνπ
Θενιφγνπ. Δ πδξνθξηηηθή αξρίδεη απφ ηνλ Μχηηθα θαη ζπλερίδεηαη ζηα Ξεθνχδνπλα,
ην χςσκα 287, ην Ληβαδάθη, ηελ Ώεηνιχκα, ηελ Άξα Ρφδε, ηα Λέκεξα θαη θηάλεη
ζηελ ζάιαζζα ζηελ Μαληέζζα. Σν λφηην ηκήκα είλαη ε ρψξα ηεο Βνπκειηηαίαο θαη
ηεο Κάηω Λάξπκλαο πνπ κφλν ζην λφηην κέξνο ηεο δηαηξείηαη απφ ην απφηνκν
πξφβνπλν Κνπηξνχια (357 κ.) πνπ εθπέκπεη πξνο ηα βφξεηα ν Καπεηάληνο, αλάκεζα
ζηηο ζέζεηο ησλ δχν αξραίσλ νηθηζκψλ.
Σν βφξεην ηκήκα ηεο ρεξζνλήζνπ έρεη σο θεληξηθφ ρψξν ηελ πεξηνρή ηνπ
ρσξηνχ Μαιεζίλα κε ηελ κηθξφηεξε ρεξζφλεζν ηνπ Θενιφγνπ πνπ πξνρσξεί πξνο
βνξεηνδπηηθά δηακνξθψλνληαο έηζη ην αλαηνιηθφ φξην ηνπ θφιπνπ ηεο Αηαιάληεο
θαη εηδηθφηεξα ην βνξεηναλαηνιηθφ φξην ηνπ κπρνχ ηνπ πξνο ηα αλαηνιηθά, δειαδή
ηνπ θφιπνπ ησλ Αιώλ (Θενιφγνπ). Πξνο ηα δπηηθά ε πεξηνρή πεξηιακβάλεη ινθψδε
ρψξα βφξεηα απφ ην Υισκφ θαη αλαηνιηθά απφ ην (αθξσηήξην ζηελ αξραηφηεηα θαη
ζήκεξα λεζί) Κάζηξν7. Σν δπηηθφ απηφ ηκήκα δηαζρίδεηαη απφ Νφην πξνο ΐνξξά απφ
δχν ξέκαηα, ηνλ ΐίβν αλαηνιηθφηεξα θαη ην Ρεβέληθν δπηηθφηεξα. ηελ αξραηφηεηα ν
ηφπνο ήηαλ πεξηνρέο ησλ Αιώλ θαη ηεο Κνξζείαο (ή πάλησο ηεο αξραίαο πφιεο ζηνλ
Πξνζθπλά). Σν φξην αλάκεζά ηνπο θαίλεηαη πσο ήηαλ νη εθβνιέο ηνπ ΐίβνπ θαη
ςειφηεξα ρακειή πδξνθξηηηθή αλαηνιηθά απφ απηφλ. (Σα ζρεηηθά πξνβιήκαηα
εμεηάδνληαη πην θάησ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αξραίεο ζέζεηο)8.
Ννηηφηεξα, κε λφηην φξην ην Υισκφ θαη βφξεην ηηο ηειεπηαίεο πξνο ηα
αλαηνιηθά πξνβνιέο ηεο Κλεκίδαο Ώεηνξάρε θαη Κνπηζνχξη, πάλσ απφ ηηο
Ληβαλάηεο, θαη βάζε ηελ αθηή πνπ έρεη θαηεχζπλζε λφηην-λνηηναλαηνιηθή – βφξεηνβνξεηνδπηηθή αλνίγεηαη ν πιαηχηεξνο θάκπνο ηεο Ώλαηνιηθήο Λνθξίδαο, ν θάκπνο
ηεο Αηαιάληεο. ην λφηην άθξν ηνπ βξηζθφηαλ ε ζεκαληηθφηεξε πφιε, ν Οπνύο, ζην
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. ΐι. πην θάησ
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βφξεην ην ιηκάλη ηνπ Κύλνο θαη θνληά ζηνλ δπηηθφ κπρφ ηνπ ε πφιε πνπ θαηείρε ηελ
ζέζε ηεο ζεκεξηλήο Ώηαιάληεο9.
Ώπφ ην Κνπηζνχξη παξαθνινπζνχκε επί 12 πεξίπνπ ρηιηφκεηξα πξνο ηα
δπηηθά κηα απφηνκε ξάρε κε θνξπθέο φιν θαη ςειφηεξεο πνπ θηάλεη σο ην θαξάγγη
ηνπ Ξεξηά θαη είλαη ε αλαηνιηθή πξνέθηαζε ηνπ βνπλνχ Κλεκίο. ηα βφξεηά ηεο
ππάξρεη ζηελή παξαιηαθή ισξίδα πνπ πιαηαίλεη κφλν ζην δπηηθφ ηεο άθξν, κπξνζηά
ζηηο εθβνιέο ηνπ Ξεξηά, ηκήκα ηεο νπνίαο ίζσο δελ ππήξρε ζηελ αξραηφηεηα, ε
παξνπζία φκσο αξραίσλ εξεηπίσλ δείρλεη φηη ε ζηεξηά δελ θέξδηζε κεγάιε ισξίδα.
ην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ θάκπνπ απηνχ πξνρσξεί πξνο ηα βφξεηα ην αθξσηήξην
Ώξθίηζα. Δ παξαιηαθή ισξίδα είλαη ε πεξηνρή ηεο αξραίαο Αιόπεο10.
Ννηηφηεξα ζπλαληάκε ην βνπλφ Κλεκίο κε θχξην άμνλα ζρεδφλ αλαηνιηθφ –
δπηηθφ, πνπ πέθηεη απφηνκα πξνο ηελ παξαιία θαη θηάλεη σο ηνλ πνηακφ Πιαηαληά,
ηνλ αξραίν Βνάγξην11, θάπνπ 17-18 ρηιηφκεηξα ζε επζεία γξακκή απφ ηνλ Ξεξηά.
ΐφξεηα απφ ην βνπλφ, ιίγν δπηηθφηεξα απφ ηνλ Ξεξηά, είλαη ν κηθξφο θφιπνο ηνπ
Ώγίνπ Κσλζηαληίλνπ, ν αξραίνο Γαθλνύο12 κε κηθξφ θάκπν δπηηθά ηνπ, πνπ θηάλεη
σο ην αθξωηήξην Κλεκίο. Πην δπηηθά είλαη ε κηθξή παξαιηαθή δψλε ησλ Κακέλσλ
ΐνχξισλ, φπνπ θαίλεηαη φηη ζηελ αξραηφηεηα έθηαλε ε επηθξάηεηα ηνπ Θξνλίνπ, ην
νπνίν βξηζθφηαλ ζην δπηηθφ άθξν ηνπ βνπλνχ, πάλσ απφ ηνλ Πιαηαληά.
ηα λφηηα απφ ηελ Κλεκίδα θαη ηελ πξνο ηα αλαηνιηθά ηεο ξάρε θαη βφξεηα
απφ ην Καιιίδξνκν θαη ηα ζχλνξα κε ηελ Φσθίδα, ζηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ Γέιη
απιψλεηαη νξεηλή ρψξα κε θνηιάδεο κε ζρεηηθά ήπηεο θιίζεηο, ηελ νπνία νη
πδξνθξηηηθέο δηαηξνχλ ζε ηξία ηκήκαηα. Σν αλαηνιηθφ, ηα λεξά ηνπ νπνίνπ έξρνληαη
πξνο ηνλ θάκπν ηεο Ώηαιάληεο, κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί εληαία
πεξηνρή, ην θεληξηθφ πνπ ηα λεξά ηνπ ελψλνληαη φια ζηνλ Ξεξηά, αιιά εθηείλεηαη θαη
πνιχ δπηηθφηεξα απφ απηφλ, κε ην ρσξηφ Άγλαληε, θαη ην δπηηθφ πνπ
απνζηξαγγίδεηαη ζηνλ Πιαηαληά θαη απιψλεηαη θπξίσο αλαηνιηθά απφ απηφλ. Δ
πεξηνρή δειαδή ηνπ Ρεγγηληνχ, ηεο αξραίαο Νάξπθαο13. Σα πςψκαηα αλάκεζα ζην
δεχηεξν θαη ην ηξίην ηκήκα, πνπ ελψλνπλ ην Καιιίδξνκν κε ηελ Κλεκίδα, κε πην
ζεκαληηθφ ηελ Γξαλίηζα (830 κ.), ππνηίζεηαη πσο είλαη ην αξραίν Αθξνύξηνλ14.
ηα δπηηθά απφ ηνλ Πιαηαληά κηα ζεηξά απφ ξάρεο θαηεβαίλνπλ απφ ην
Καιιίδξνκν πξνο ηα βφξεηα θαη νη βφξεηνη πξφπνδέο ηνπο θηάλνπλ ζηνλ θάκπν ζε
φξην πνπ απφ ηνλ Πιαηαληά έρεη θαηεχζπλζε λφηην-λνηηναλαηνιηθή – βφξεηνβνξεηνδπηηθή σο ιίγν δπηηθά απφ ην ρσξηφ Μφινο, θαη θαηφπηλ πξνο δπηηθά θαη
ειάρηζηα λφηηα σο ηηο Θεξκνπχιεο. Ο πιαηχο θάκπνο πνπ ζήκεξα απιψλεηαη εκπξφο
ηνπο ήηαλ ζηελ αξραηφηεηα πνιχ ζηελφηεξνο θαη ζηηο Θεξκνπύιεο έθηαλε λα κελ
ππάξρεη θαζφινπ. Βδψ βξίζθνληαλ, ειέγρνληαο ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ θαη ηηο νξεηλέο
πεξηνρέο ζηα λφηηά ηνπο, νη αξραίεο πφιεηο θάξθεηα15, θνληά ζηνλ Μφιν, θαη
Αιπελνί16, θνληά ζηηο Θεξκνπχιεο.
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. ΐι. πην θάησ
. ΐι. πην θάησ
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. Oldfather, „Lokris‟, RE 1142.
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. Philippson-Kirsten, 346, 662, 665. Philippson, „Daphnus‟, RE,2148 π.
13
. Philippson-Kirsten, 344 θ.π. Oldfather, „Naryka‟, RE, 1772 π.
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Δ πεξηνρή ηεο πξψηεο ξάρεο κεηά ηνλ Πιαηαληά, ηεο νπνίαο αθξαία πξνβνιή
είλαη ην Σξίθνξθν (252 κ.), θαζψο θαη ην ηκήκα ηνπ θάκπνπ ζηα βφξεηα, ήηαλ ρψξνο
ακθηζβήηεζεο αλάκεζα ζην Θξόλην θαη ηελ θάξθεηα17. ην λφηην φξην απηήο ηεο
πεξηνρήο θαη ακέζσο βφξεηα απφ ηελ ξαρνθνθαιηά ηνπ Καιιίδξνκνπ πνπ πέθηεη κε
γθξεκνχο, ππάξρεη ζηελή πνιχ νκαιή δψλε πνπ εθηείλεηαη κε θάπνηεο δηαθνπέο ζε
κήθνο πάλσ απφ 15 ρηιηφκεηξα θαη πεξηιακβάλεη ζην δπηηθφ ηεο άθξν ηελ
Μελδελίηζα θαη πην πέξα ηα ρσξηά Καιιίδξνκν θαη Ρεγγίλην. Βίλαη ζρεηηθά εχθνια
πξνζηηή απφ ηηο Θεξκνπχιεο θαη ηελ πεξηνρή ησλ αξραίσλ Αιπελώλ (αλαηνιηθά απφ
ην Παιηφθαζηξν ηεο Αξαθνζπειηάο θαη ην Βιαθνβνχλη), ηνλ Μφιν, δειαδή ηελ
αξραία θάξθεηα (κέζα απφ ηελ θνηιάδα ηεο Πνηακηάο πνπ ελψλεη ηνλ Μφιν κε ηελ
Μελδελίηζα), ην Ληαηαλφξεκα (δπηηθά απφ ηνλ Πιαηαληά, πνπ ελψλεη ην αξραίν
Θξόλην, ζεκεξηλφ Καηλνχξγην, κε ηελ αξραία Νάξπθα, ζεκεξηλφ Ρεγγίλην). Ώπφ ην
αλαηνιηθφ άθξν ηεο ισξίδαο απηήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή γέλεζεο ηνπ
Πιαηαληά (ΐνάγξηνπ) είλαη εχθνια πξνζηηέο ε πεξηνρή ηεο Άγλαληεο θαη ηεο
Ώηαιάληεο θαη, ην θπξηφηεξν, θαη ε πεξηνρή ηεο Βιάηεηαο. Πξφθεηηαη γηα πνιχ
ζεκαληηθφ θπζηθφ δξφκν επηθνηλσλίαο ηεο Κεληξηθήο κε ηελ Νφηηα Βιιάδα κεηά απφ
ηα ζηελά ησλ Θεξκνππιψλ. ηελ παξνπζία απηήο ηεο νκαιήο ισξίδαο νθείιεη
πηζαλφηαηα ην βνπλφ ην φλνκά ηνπ Καιιίδξνκνλ18.

Αθηέο.
ηελ αξραηφηεηα ε αθηή ηεο Λνθξίδαο, αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ ηελ
ζεκεξηλή, πξφζθεξε πάλησο πνιιά ιηκάληα θαη αγθπξνβφιηα, θπξίσο γηα κηθξά
πινία, πάλσ ζε πνιχ ζεκαληηθή ζαιάζζηα νδφ αλάκεζα ζηνλ Μαιηαθφ θφιπν θαη ηελ
Υαιθίδα. Ώπφ δπηηθά πξνο αλαηνιηθά ηα ιηκάληα πνπ γλσξίδνπκε ήηαλ ησλ Αιπελώλ
(πηζαλψο), ηεο Νίθαηαο, ηεο θάξθεηαο, ηνπ Θξνλίνπ, ν Γαθλνύο, ην πνιχ
ζεκαληηθφ ιηκάλη Κύλνο, ε θάια απέλαληη απφ ην λεζί Αηαιάληε (ζηα Ρσκατθά
ρξφληα), ν φξκνο ηνπ Ώικπξνχ, γηα ηνλ νπνίν φκσο ην κφλν πνπ κπνξνχκε λα
ζπκπεξάλνπκε γηα ηελ αξραηφηεηα είλαη φηη ππήξμε νξκεηήξην ησλ Οπνχληησλ
πεηξαηψλ, ησλ Αιώλ, ην πνιχ εθηηκψκελν ηεο Λάξπκλαο, ελψ ε αθηή αλάκεζα ζε
απηφ θαη ην πξνεγνχκελν ήηαλ αθηιφμελε, θαη ηέινο ην άξηζην θπζηθφ αγθπξνβφιην
ηνπ θξνπνλεξηνχ, ησλ αξραίσλ Φωθώλ, ην νπνίν φκσο, θαζψο δελ επηθνηλσλεί κε
ηελ ελδνρψξα, θαίλεηαη πσο έκεηλε αλεθκεηάιιεπην. Ώπφηνκε θαη αθηιφμελε είλαη ε
αθηή θαη αλάκεζα ζηα δχν ηειεπηαία.
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Αξραία Γεωγξαθηθά Ολόκαηα.
Μεξηθά αξραία γεσγξαθηθά νλφκαηα καο έζσζε ε γξαπηή παξάδνζε.
Γλσξίδνπκε φηη ην βνπλφ πνπ έρεη ην ιατθφ φλνκα αξψκαηα είλαη ην αξραίν
Καιιίδξνκνλ19 θαη φηη ε βφξεηα πξνβνιή ηνπ πάλσ απφ ηα ζηελά ησλ Θεξκνππιψλ
κε ηνπο απφηνκνπο γθξεκνχο ιεγφηαλ Φξίθηνλ20. Ώλαθέξακε επίζεο ην Αθξνύξηνλ
πνπ πζηεξφηεξα ιεγφηαλ Γαιάηε21, θαζψο θαη ηελ Κλεκίδα, ελψ ν Υισκφο θαίλεηαη
πσο είλαη ην αξραίν φξνο Γήινο22. Ο Πξνθήηεο Διίαο, λφηηα απφ ην θξνπνλέξη,
είλαη ην βνησηηθφ Πηώνλ. Ώπφ ηα πνηάκηα γλσξίδνπκε ηνλ Πιαηάλην πνπ ηνλ
ηαπηίδνπλ κε ην Ρεβέληθν, αλάκεζα Πξνζθπλά θαη Σξαγάλα23, αιιά φπσο ζα δνχκε
πην θάησ κάιινλ ζα πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηνλ ΐίβν 24. Ο Βνάγξηνο ήηαλ ν
Πιαηαληάο πνπ ιεγφηαλ θαη Μάλεο θαη ζηηο εθβνιέο ηνπ θαη Λάλλνο25. Ώλαθέξεηαη
θαη θάπνηνο πνηακφο Αθάκηνο θνληά ζηνλ ΐνάγξην ζηελ πεξηνρή ηεο θάξθεηαο θαη
απηφο πξέπεη λα είλαη ην ζεκεξηλφ Ληαθαηφξεκα26. Σν ζεκαληηθφηεξν ξεχκα ηεο
ρψξαο πνπ ην αξραίν ηνπ φλνκα δελ ην γλσξίδνπκε είλαη ν Ξεξηάο ή Ξεξηάο. Αελ
γλσξίδνπκε επίζεο ηα νλφκαηα ησλ ξεπκάησλ ζηνλ θάκπν ηεο Ώηαιάληεο. Ίζσο έλα
απφ απηά ιεγφηαλ Οπνύο27. Καζψο θαη ηνπ Ρεβέληθνπ αθνχ ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ
ήηαλ απηφο ν Πιαηάληνο.

Φπζηθά θαη Πνιηηηθά ξηα.
Παξαπάλσ αλαθέξακε ηα φξηα ηεο Λνθξίδαο πξνο ηελ ΐνησηία απφ ην Πηψν
κέρξη ηνλ Υισκφ. Ώπφ εθεί θαη δπηηθφηεξα σο ηα ΐξπδάισλα ηνπ Καιιίδξνκνπ ε
Λνθξίο ζπλφξεπε κε ηελ Φσθίδα28 θαη πην πέξα απφ ηα ΐξπδάισλα θπζηθφ φξην ήηαλ
ε ξάρε πνπ θαηεβαίλεη απφ εθεί πξνο ηα βφξεηα ζηνλ Λαδαξά θαη ζην Καζηξάθη πάλσ
απφ ηα ζηελά ησλ Θεξκνππιψλ. Γλσξίδνπκε φηη αθξαία ζέζε ησλ Λνθξψλ πξνο ηα
εθεί ήηαλ νη Αιπελνί πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε ρακειφ ιφθν δπν ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά
ηνπ ζεκεξηλνχ κλεκείνπ ηνπ Λεσλίδα29. Ώπηά ήηαλ ηα πνιηηηθά φξηα ηεο Ώλαηνιηθήο
Λνθξίδαο πξηλ λα αξρίζνπλ νη απνζπάζεηο ησλ πφιεσλ θαη ζπλαθφινπζα θαη ησλ
νηθηζηηθψλ ηνπο πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε πην θάησ.
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Πξνϊζηνξηθή Δπνρή.

λνκα.
Γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ δχν Λνθξίδσλ, κηαο
Απηηθήο, ησλ Οδνιψλ Λνθξψλ, θαη κηαο Ώλαηνιηθήο, θαζψο θαη γηα ηελ πηζαλή
πξνέιεπζε ηνπ νλφκαηνο ησλ Λνθξψλ, κηιήζακε ζηελ εξγαζία γηα ηελ Απηηθή
Λνθξίδα30. ηαλ πξφθεηηαη γηα ηνπο Ώλαηνιηθνχο Λνθξνχο, ην φλνκα δελ
ζπλνδεχεηαη απφ δηεπθξηληζηηθφ επίζεην, αιιά κφλν απφ επίζεην ή δηαηχπσζε πνπ
δειψλεη ηνλ ηφπν. Ολνκάδνληαη δειαδή Λνθξνί πνπ βξίζθνληαη απέλαληη ζηελ
Βχβνηα ή Λνθξνί Οπνχληηνη, ζε αλαθνξά κε ηελ πφιε Οπνχληα, πξσηεχνπζα ηνπ
Κνηλνχ ησλ Ώλαηνιηθψλ Λνθξψλ ή Βπηθλεκίδηνη απφ ην φξνο Κλεκίο θ.η.φ31.
Βπίζεκα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα Εζηνξηθά ρξφληα ηα επίζεηα Οπνχληηνη, Βπηθλεκίδηνη,
Τπνθλεκήδηνη θαη κηα θνξά Βψνη (Δνίνη δειαδή Ώλαηνιηθνί). Μεγάιεο ζπδεηήζεηο
ήδε απφ ηα ρξφληα ηνπ Όζηεξνπ Βιιεληζκνχ έρνπλ γίλεη γηα ην αλ είλαη δηαζηαιηηθά
κεηαμχ ηνπο ηα ηξία πξψηα, αιιά ελ ηέιεη θαίλεηαη φηη δελ είραλ δηαζηαιηηθφ
ραξαθηήξα. Σν κφλν πνπ θαίλεηαη λα δηαθξίλεη ην Οπνχληηνη απφ ην Βπηθλεκίδηνη ή
ην Τπνθλεκίδηνη είλαη φηη εθείλν απνηειεί πνιηηηθή αλαθνξά, ελψ απηά
γεσγξαθηθή32. Δ ρξήζε ησλ επηζέησλ ζθνπφ είρε ηελ δηάθξηζε απφ ηνπο Οδφιεο, ηνπο
30

. [ΐι. ηψξα Ν. Φαξάθιαο θ.ά., Για ηην Δζπεπία Λοκπίδα, ΡΕΘΤΜΝΏ 19, 9,10].
. Φαξάθιαο, Γςηική Λοκπίρ, Ώξραίεο Βιιεληθέο Πφιεηο. Ααθηπινγξαθεκέλε κειέηε ζηελ βηβιηνζήθε
ηνπ Ώζελατθνχ Κέληξνπ Οηθηζηηθήο. [ΐι. ηψξα ηελ πξνεγνχκελε ζεκείσζε]. Larsen, Greek Federal
States, 41 ζεκ. 5, 49 ζεκ. 2. Oldfather, „Lokris‟, RE, 1162 π.
32
. Oldfather, ην ίδην, 1158 π.
31
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Απηηθνχο Λνθξνχο, θαζψο θαη απφ ηνπο Βπηδεθχξηνπο Λνθξνχο ηεο Εηαιίαο. ηα
Βιιεληζηηθά ρξφληα δίλεηαη ελίνηε ζην επίζεην Βπηθλεκίδηνη απφ ηνπο ηζηνξηθνχο
έλλνηα πεξηζζφηεξν ζηελά γεσγξαθηθή θαη κε απηφ λννχληαη νη Λνθξνί ησλ πεξηνρψλ
δπηηθά απφ ην φξνο Κλεκίο33.

Άλζξωπνο.
Ώπφ φζα ζπλάγνληαη απφ ηελ κειέηε ησλ παξαδφζεσλ θαη ηεο γιψζζαο γηα ηα
ρξφληα πξηλ απφ ηελ αξρή ηεο πξψηεο ρηιηεηίαο π.Υ., θαίλεηαη πσο αξρηθά ε ρψξα
θαηνηθήζεθε απφ ηνπο Πξνέιιελεο Λέιεγεο θαη ηνχηε ε θαηνίθεζε ήηαλ αξθεηά
ηζρπξή, έηζη πνπ έκεηλαλ απηνί ην θχξην πιεζπζκηαθφ ζηνηρείν ηνπ ηφπνπ σο ηελ
έιεπζε ησλ Λνθξψλ34. Πηζαλψο απιψζεθαλ εδψ γχξσ ζηα 1.900 π.Υ. ησληθά
ζηνηρεία35 θαη ζηελ ίδηα επνρή έθηαζαλ απφ ηα βφξεηα σο εδψ νη Ώξθάδεο, πξηλ λα
θαηέβνπλ ζηελ Πεινπφλλεζν, ή πηζαλφηεξα ηκήκα ηνπο πνπ δελ πξνσζήζεθε εθεί. Δ
κπζνινγία απνθαιχπηεη ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ Οπνχληα36. Σειηθά έθηαζαλ νη Λνθξνί,
ζπγγελείο κε ηνπο Φσθείο θαη ηνπο Ώηησινχο37. Ο Νεψλ Καηάινγνο ηεο Ειηάδαο
γλσξίδεη κφλν ηνπο Λνθξνχο ηεο αλαηνιηθήο πεξηνρήο θαη φρη ηνπο Οδφιεο. Ώπηά
δείρλνπλ πνιχ κεγάιε ζηαζεξφηεηα απφ άπνςε εζληθήο ζχζηαζεο ηνπ πιεζπζκνχ
ηεο Ώλαηνιηθήο Λνθξίδαο θαη ηνχην έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηελ θχζε θαη ηελ ζέζε
ηεο ρψξαο πνπ ζηα Εζηνξηθά ρξφληα είλαη ην πέξαζκα αλάκεζα ζηελ θνηιάδα ηνπ
πεξρεηνχ θαη ηε λνηηναλαηνιηθή Βιιάδα. Γλσξίδνπκε πσο απφ ηα βφξεηα ζηα λφηηα
πέξαζαλ πνιινί ιανί ζε δηάθνξεο ηαξαγκέλεο πεξηφδνπο ηεο πξντζηνξίαο. Πψο φινη
απηνί, αλαγθαζκέλνη λα πεξλνχλ απφ ηελ Ώλαηνιηθή Λνθξίδα, δελ άθεζαλ ίρλε
απηήο ηεο δηάβαζεο; Μηα εμήγεζε είλαη πσο ε ρψξα δελ ήηαλ αξθεηά ειθπζηηθή γηα
λα ηνπο ζηακαηήζεη. Μεηά απφ απηήλ αλνίγνληαλ νη θάκπνη ζηελ πεδηάδα ηνπ
Κεθηζνχ θαη ηελ Κσπατδα. Ώπηφ, ζπλδπαζκέλν κε ηελ ππφζεζε φηη ππήξρε αξθεηά
ππθλφο πιεζπζκφο Λειέγσλ κπνξεί λα εξκελεχζεη ην θαηλφκελν. Πην πηζαλή φκσο
κνπ θαίλεηαη άιιε εμήγεζε: Δ Ώλαηνιηθή Λνθξίδα είλαη πέξαζκα γηα νξγαλσκέλνπο
ζηξαηνχο θαη κάιηζηα κε ηππηθφ, ελψ ην αθαηάιιειν γηα ηέηνηεο κεηαθηλήζεηο
πέξαζκα απφ ηελ Ασξίδα θαη ηελ θνξπθή ηεο θνηιάδαο ηνπ Κεθηζνχ, φπσο θαίλεηαη
δαζσκέλν ζηελ αξραηφηεηα θαη αθαηάιιειν γηα ζηξαηνχο, ήηαλ θαηαιιειφηεξν γηα
κεηαθηλήζεηο ιαψλ πνπ δελ κπνξνχκε λα ηηο θαληαζηνχκε σο θαλνληθέο
εθζηξαηείεο38. Έηζη κνπ θαίλεηαη πηζαλφηεξν φηη νη πην πνιιέο κεηαθηλήζεηο έγηλαλ
απφ εθεί θαη φρη απφ ηελ Λνθξίδα.

33

. ην ίδην.
. Μ. αθειιαξίνπ, ζηελ Ιζηοπία ηος Δλληνικού Έθνοςρ ηεο Βθδνηηθήο Ώζελψλ η. Ώ΄ , 356 π., 357.
35
. ην ίδην, 366.
36
. ην ίδην, 367.
37
. Larsen, φ.π.π., 41, 49.
38
. ΐι. ηελ άπνςε φηη ην Πνπξλαξάθη είλαη αθαηάιιειν γηα πέξαζκα ζηα αξραία ρξφληα θαη ηελ
ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζην Philippson-Kirsten, 651.
34
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Καηνίθεζε.
Ώλ θαη κηθξή ε έθηαζε ηεο Ώλαηνιηθήο Λνθξίδαο θαη φρη ζπζηεκαηηθά
εξεπλεκέλε, έρεη πάλησο κεξηθέο ζέζεηο πνπ καξηπξνχλ θαηνίθεζε απφ ηα Νενιηζηθά
ρξφληα, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο ηνπ Υαιθνχ. Σα Νενιηζηθά επξήκαηα
πεξηνξίδνληαη ζε δχν κφλν ζέζεηο ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο ρψξαο. Δ κηα είλαη
θνληά ζην ρσξηφ Θενιφγνο, φπνπ βξηζθφηαλ ε αξραία πφιε Ώιαί39, θνληά ζηελ
ζάιαζζα. ηνλ ιφθν ηεο αθξφπνιήο ηεο νη αλαζθαθέο απνθάιπςαλ θάησ απφ ηα
Εζηνξηθά ιείςαλα Νενιηζηθή επίρσζε πάρνπο δχν κέηξσλ. Δ θεξακηθή είλαη ζπγγελήο
κε ηελ πξνεξρφκελε απφ ηηο Νενιηζηθέο ζέζεηο ηεο ΐνησηίαο θαη ηεο Κνξίλζνπ. Δ
άιιε ζέζε είλαη ζηελ Λάξπκλα, φπνπ, φρη ζηελ ζέζε ηεο αξραίαο πφιεο, αιιά θνληά
ηεο, ζην Παδαξάθη, έρνπλ βξεζεί φζηξαθα πηζαλψο Νενιηζηθά40.
ηνλ Θενιφγν ε θαηνίθεζε δελ θαίλεηαη λα ζπλερίζηεθε ζηα Πξσηνειιαδηθά
ρξφληα, αιιά ζην Παδαξάθη βξέζεθαλ φζηξαθα απηήο ηεο επνρήο. Βθηφο απφ εθεί
κφλν ζε αθφκα κηα ζέζε ζεκεηψζεθαλ Πξσηνειιαδηθά θαηάινηπα, θαη απηά φκσο
αβέβαηα. Πξφθεηηαη γηα ηελ ζέζε Κάζηξν θνληά ζην ρσξηφ Μειηδφλη, φπνπ πηζαλψο
ήηαλ πζηεξφηεξα ε πφιε Ώιφπε ζηελ παξαιία41.
Μεζνειιαδηθά δελ βξέζεθαλ ζην Παδαξάθη, βξέζεθαλ φκσο θνληά ηνπ, ζηελ
αθηή, ζην αθξσηήξην κε ηελ αθξφπνιε ηεο αξραίαο Λάξπκλαο42. Βπίζεο γίλεηαη
βέβαηε ζε απηή ηελ πεξίνδν ε θαηνίθεζε ζην Μειηδφλη. κνηα εκθαλίδεηαη αθφκα
κηα ζέζε ζην άιιν άθξν ηεο ρψξαο, κφιηο δχν ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά απφ ηνλ ιφθν
ηνπ Λεσλίδα ζηηο Θεξκνπχιεο. Πξφθεηηαη γηα ιφθν δηαζηάζεσλ 110 Υ 55 κ. πεξίπνπ,
αθξηβψο δίπια ζηνλ ζχγρξνλν δξφκν γηα Λακία43. Βπεηδή ε ζέζε έρεη θαη θαηάινηπα
Εζηνξηθψλ ρξφλσλ, έγηλε ε ππφζεζε φηη εδψ βξηζθφηαλ ε ινθξηθή πφιε Ώιπελνί.
Ώθφκα κηα ζέζε ζεκεηψλεηαη ζην κέζν ηεο ρψξαο, παξάθηηα απηή, ζηα
βνξεηναλαηνιηθά απφ ηηο Ληβαλάηεο. Δ ζέζε νλνκάδεηαη Πχξγνο απφ κάιινλ
Βιιεληζηηθφ πχξγν πνπ βξίζθεηαη εθεί. Βίλαη ιφθνο δηαζηάζεσλ 130 Υ 90 κ. πεξίπνπ
θαη εθηφο απφ ηα Πξντζηνξηθά έρεη θαη φζηξαθα Εζηνξηθψλ ρξφλσλ44.
ηα Τζηεξνειιαδηθά ρξφληα ε θαηνίθεζε εκθαλίδεηαη ζαθψο ππθλφηεξε,
αθνχ ππάξρνπλ ζήκεξα επηά γλσζηέο ζέζεηο απηήο ηεο επνρήο. ηελ πξνεγνχκελε
ζέζε θνληά ζηηο Θεξκνπχιεο έρνπλ βξεζεί θαη ΤΒ ΕΕΕ Ώ-ΐ φζηξαθα, ζην Μειηδφλη ην
ίδην, θαη δηαπηζηψζεθε πηζαλή χπαξμε νρπξψζεσλ, ζηελ Άγλαληε αλαζθάθεθε κέξνο
λεθξνηαθείνπ ζαιακνεηδψλ ηάθσλ ΤΒ ΕΕΕ Ώ-Γ πεξηφδνπ θαη ζεκεηψζεθε πηζαλή ζέζε
νηθηζκνχ45, ζηνλ Πχξγν Ληβαλάησλ βεβαηψζεθαλ ΤΒ ΕΕΕ Ώ-Γ, ζηελ ζέζε ησλ
αξραίσλ Ώιψλ, ζηελ Λάξπκλα ΤΒ ΕΕΕ ΐ, ελψ εκθαλίδεηαη αθφκε έλαο νηθηζκφο 1.500
κ. λφηηα απφ ην ρσξηφ Κππαξίζζη, φπνπ βξέζεθαλ ΤΒ ΕΕΕ ΐ-Γ46.

39

. πξηφπνπινο, φ.π.π., 24, φπνπ θαη βηβιηνγξαθία.
. ην ίδην, 26, φπνπ θαη βηβιηνγξαθία.
41
. ην ίδην, 66
42
. ην ίδην, 47.
43
. ην ίδην, 95, κε βηβιηνγξαθία.
44
. ην ίδην, 96, κε βηβιηνγξαθία.
45
. Φαξάθιαο, Απσαιολ. Γεληίον 22, 1967 ΐ, 246. ππξφπνπινο, Απσαιολ. Γεληίον 25, 1970, ΐ.
46
. πξηφπνπινο, φ.π.π., 30. Hope Simpson, φ.π.π., 173, αξ. 465.
40
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Ηζηνξηθή επνρή.

Δ Ώλαηνιηθή Λνθξίδα ζπρλά παξεκβάιιεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε
γηα ηελ αξραία ηζηνξία, αιιά απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ζέζε ηεο πνπ είλαη δξφκνο
αλάκεζα ζηελ Θεζζαιία θαη ηελ Νφηηα Βιιάδα. Καηά ηα άιια ε κηθξή νιηγάλζξσπε
ρψξα δελ έπαημε πνηέ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία ηεο Βιιάδαο. Γηα ιφγνπο
θαηάηαμεο ρσξίδνπκε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο ζε ηέζζεξηο πεξηφδνπο: 1. Σελ
ξραϊθή, απφ ηελ πηψζε ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ σο ηα Πεξζηθά (1.200 πεξίπνπ π.Υ.
– 490/480 π.Υ.). 2. Σελ Κιαζηθή, απφ ηα Πεξζηθά σο ηελ κάρε ηεο Υαηξψλεηαο
(490/480 – 336 π.Υ.). 3. Σελ Διιεληζηηθή, απφ ηελ κάρε ηεο Υαηξψλεηαο σο ηελ
ππνηαγή ζηνπο Ρσκαίνπο (336 – 146 π.Υ.). 4. Σελ Ρωκαϊθή, απφ ηελ ππνηαγή ζηνπο
Ρσκαίνπο σο ην ηέινο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ (146 π.Υ – 5νο αηψλαο κ.Υ.).

Αξραϊθή Πεξίνδνο.47
Γεληθή Ηζηνξία.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχκε λα ζπγθεληξψζνπκε γηα ηελ πεξίνδν είλαη
πνιχ ιίγεο θαη νη πεξηζζφηεξεο είλαη ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζηνξία
ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. Γλσξίδνπκε ιίγα πξάγκαηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ Λνθξψλ
ζηνλ ειιεληθφ απνηθηζκφ θαη κάιηζηα ρσξίο λα κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε, αλ ήηαλ
νη Ώλαηνιηθνί ή νη Απηηθνί πνπ ζπλδένληαη κε νξηζκέλε απνηθηαθή δξαζηεξηφηεηα.
Σα ζρεηηθά αλαθέξζεθαλ ζηελ εξγαζία γηα ηελ Απηηθή Λνθξίδα. Γλσξίδνπκε επίζεο
φηη φινη νη Λνθξνί ζπκκεηέρνπλ ζηελ Ώκθηθηπνλία πνπ είρε αξρηθά έδξα ηηο
Θεξκνπχιεο, ηδηαίηεξα ην ηεξφ ηεο Αήκεηξνο ζηελ Ώλζήιε, θαη θαηφπηλ, απφ ην ηέινο
ηνπ 7νπ ή ηηο αξρέο ηνπ 6νπ αηψλα, σο δεχηεξν, αιιά πνιχ ζεκαληηθφηεξν απφ ην
πξψην θέληξν, ην ηεξφ ηνπ Ώπφιισλνο ζηνπο Αειθνχο.
47

. Οη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο ζπγθεληξσκέλεο ζηνλ Oldfather, „Lokris‟,RE,1191 θ.π. Αηαπξαγκάηεπζε
ζηνλ Larsen, Greek Federal States, 104 θ.π.
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ηελ πξψηε ζχγθξνπζε ησλ Φσθέσλ κε ηνπο Θεζζαινχο, πξηλ απφ ηνλ
Πξψην Εεξφ πφιεκν, ζηνλ 7ν αηψλα αθφκα, νη Φσθείο νρχξσζαλ ηηο Θεξκνπχιεο θαη
πξνζπάζεζαλ εθεί λα αληηζηαζνχλ ζηνπο Θεζζαινχο. Ώπηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη
αζθνχζαλ θάπνην είδνο θπξηαξρίαο επί ησλ Λνθξψλ θαη ίζσο ζε απηήλ ηελ επνρή
αλάγεηαη ε κλεκνλεπφκελε θαηνρή –ή ε πξψηε απφ ηηο θαηνρέο- ηνπ Ααθλνχληα απφ
ηνπο Φσθείο. ηαλ θαηέξξεπζε ε αληίζηαζε ζηηο Θεξκνπχιεο, νη Θεζζαινί
ρξεζηκνπνίεζαλ ην έδαθνο ηεο Λνθξίδαο γηα ηηο εηζβνιέο ηνπο ζηελ Φσθίδα θαη
θαίλεηαη πνιχ πηζαλφ πσο απφ ηφηε, πξηλ απφ ηνλ Πξψην Εεξφ πφιεκν ηνπ 590
πεξίπνπ, νη Λνθξνί έγηλαλ ππήθννί ηνπο. Αελ θαίλεηαη φκσο λα αλέπηπμαλ κίζνο γηα
απηνχο, πξάγκα πνπ έγηλε κε ηνπο Φσθείο. Δ Λνθξίδα γηα ηνπο Θεζζαινχο είρε
ζεκαζία κφλν γηα λα θξαηνχλ ηνπο Φσθείο ζηελ εμνπζία ηνπο θαη φρη θαζεαπηήλ.
ηαλ ιίγν πξηλ απφ ηα Πεξζηθά νη Φσθείο εμεγέξζεθαλ, πάιη απφ ηελ Λνθξίδα
πέξαζαλ νη Θεζζαινί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ηνπο ππνηάμνπλ θαη πάιη. Σέινο νη
Φσθείο λίθεζαλ, αιιά δελ θαίλεηαη λα θαηέιαβαλ ηελ Λνθξίδα, ε νπνία πάλησο νχηε
ηνπο Θεζζαινχο ελδηέθεξε πιένλ. ηα Πεξζηθά νη Λνθξνί εκθαλίδνληαη αλεμάξηεηνη.

Κνηλωλία θαη Κξάηνο.48
Οη Λνθξνί ησλ Εζηνξηθψλ ρξφλσλ πίζηεπαλ πσο ήηαλ γεγελείο, αιιά απηφ
ίζσο απιψο ζεκαίλεη φηη είραλ θηάζεη ζηελ ρψξα απφ πνιχ παιηά. ηη πξφθεηηαη ζε
απηά ηα ρξφληα γηα θπιεηηθφ θξάηνο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ θαηάθηεζε, θαίλεηαη απφ
ηελ παξνπζία ησλ οικιαηών. Ώπηνί ήηαλ είδνο δνπινπαξνίθσλ, δεκέλσλ κε ηελ γε,
φρη δνχισλ πξνζψπσλ, αληίζηνηρσλ κε ηνπο είισηεο ηεο πάξηεο, ηνπο πελέζηεο ηεο
Θεζζαιίαο θιπ., πνπ ε παξνπζία ηνπο εμεγείηαη κφλν κε ηελ θαηάθηεζε. ηη δειαδή
πξφθεηηαη γηα ηνπο παιηφηεξνπο θαηνίθνπο ππνηαγκέλνπο ζηνπο λένπο θπξίνπο. Βπί
θεθαιήο ηνπ θπιεηηθνχ θξάηνπο αξρηθά ήηαλ ν βαζηιεχο, αιιά θαίλεηαη φηη ζχληνκα
ε βαζηιεία αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ εμνπζία ησλ γαηνθηεκφλσλ αξηζηνθξαηψλ πνπ
νη αξραίνη ηνπο κλεκνλεχνπλ σο ηνπο εκαηόν οίκοςρ. Βθαηφ πεξίπνπ αξηζηνθξαηηθέο
νηθνγέλεηεο είλαη κάιινλ πνιιέο γηα απηή ηελ κηθξή ρψξα, φπνπ ε εθθιεζία πνπ
ζπλαληάκε πζηεξφηεξα απνθαιείηαη οι σίλιοι, φπνπ δειαδή φινη νη πιήξεηο πνιίηεο ζα
ήηαλ θάπνπ ρίιηνη ή ιίγν πεξηζζφηεξνη. Έγηλε έηζη ε ππφζεζε φηη νη σίλιοι ππάξρνπλ
απφ ηψξα θαη πξφθεηηαη γηα φζνπο έρνπλ έγγεην ηδηνθηεζία θαη κπνξνχλ λα πνιεκνχλ
σο νπιίηεο, θαη φηη ε Λνθξίδα ήηαλ κηα νπιηηηθή δεκνθξαηία, ζπληεξεηηθή φπσο ε
πάξηε. Δ ππφζεζε θαίλεηαη αξθεηά πηζαλή, αλ θαη σίλιοι ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη
απιψο πνιινί. Βθηφο απφ απηέο ηηο ηάμεηο θαη θάπνηα ζηξψκαηα ηερληηψλ, κεηνίθσλ
θ.η.φ., θαίλεηαη φηη δνχινη δελ ππήξραλ ζηελ Λνθξίδα ή πάλησο ήηαλ πνιχ ιίγνη. Σν
πξάγκα δελ είλαη εθπιεθηηθφ γηα κηα κηθξή γεσξγηθή ρψξα, φπνπ κάιηζηα ππήξραλ
θαη νη οικιάηαι. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη ήδε θάπνην θπιεηηθφ θξάηνο θαη έλα είδνο
θπιεηηθήο θπβέξλεζεο, απφ ην γεγνλφο φηη νη Λνθξνί, Ώλαηνιηθνί θαη Απηηθνί, είραλ
σο έζλνο δχν ηεξνκλήκνλεο ζηελ ακθηθηπνλία.

48

. Πιεξνθνξίεο θαη δηαπξαγκάηεπζε ζηνλ Larsen, φ.π.π., 48 θ.π.
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Οηθνλνκία.
Δ νηθνλνκία ηεο Λνθξίδαο απηήλ ηελ πεξίνδν πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε φισλ
ησλ επφκελσλ πεξηφδσλ: Γεσξγία θαη κηθξή θηελνηξνθία απφ ηελ κηα, αιηεία θαη ε
βεβαησκέλε γηα ηελ επφκελε πεξίνδν πεηξαηεία απφ ηελ άιιε. Βκπφξην θαη
ζεκαληηθή βηνηερλία δελ θαίλεηαη λα αλαπηχρζεθαλ πνηέ.

Κιαζηθή Πεξίνδνο.
Γεληθή Ηζηνξία.49
Ο Δξφδνηνο γξάθεη φηη νη Λνθξνί έδσζαλ γην και ύδωπ ζηνλ Ξέξμε πξηλ απφ
ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρεδίνπ γηα άκπλα ζηα Σέκπε. Ώπηφ φκσο θαίλεηαη απφ ηα
πζηεξφηεξα γεγνλφηα λα είλαη ιαλζαζκέλν, αθνχ ζην ζπλέδξην ηνπ Εζζκνχ νη Λνθξνί
καδί κε ηνπο Φσθείο επέκεηλαλ λα πξνβιεζεί ε άκπλα βνξεηφηεξα θαη φρη ζηνλ Εζζκφ.
πσο πάιη ν Δξφδνηνο γξάθεη, ζηηο Θεξκνπχιεο πήγαλ πανζηπαηεια θαη ζηνλ
ειιεληθφ ζηφιν ζηα Ώξηεκίζην κεηείραλ κε επηά πεληεθνληφξνπο. κσο κεηά ηελ
αλαηξνπή ηεο άκπλαο ζηηο Θεξκνπχιεο, θαη κάιινλ κε ηελ κεζνιάβεζε ησλ
Θεζζαιψλ, πήγαλ κε ην κέξνο ησλ Πεξζψλ θαη αθνινχζεζαλ ηνλ Ξέξμε ζηελ
Ώζήλα. Σν 479 βξίζθνληαη ζηηο Πιαηαηέο κε ην πεξζηθφ ζηξαηφπεδν, αιιά ζθφπηκα
απνθεχγνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ζχγθξνπζε.
ηελ αληηπαξάζεζε Ώζελαίσλ θαη Λαθεδαηκνλίσλ κεηά ηα Πεξζηθά θαίλεηαη
φηη ζρεδφλ πάληα νη Λνθξνί βξέζεθαλ κε ην κέξνο ησλ δεχηεξσλ. Καη εμαηηίαο ηεο
ζπληεξεηηθφηεηάο ηνπο θαη θπξίσο επεηδή ε νηθνλνκία ηνπο, ή ζεκαληηθφ κέξνο ηεο
νηθνλνκίαο ησλ κεγάισλ νηθνγελεηψλ, ζηεξηδφηαλ ζηελ πεηξαηεία, ελψ νη Ώζελαίνη
σο ζαιαζζνθξάηνξεο θαη κεγάιε εκπνξηθή δχλακε ήηαλ ακείιηθηνη ερζξνί ησλ
πεηξαηψλ. Σν 457, ακέζσο κεηά ηελ κάρε ησλ Οηλνθχησλ, εθζηξάηεπζαλ νη Ώζελαίνη
ζηελ Ώλαηνιηθή Λνθξίδα, λίθεζαλ ηνπο Οπνχληηνπο (δελ πξέπεη εδψ λα ζεσξνχκε
κφλν ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Οπνχληα, αιιά φινπο ηνπο αλαηνιηθνχο Λνθξνχο) θαη
πήξαλ νκήξνπο, θαηά ηνλ Αηφδσξν, ηνπο εθαηφ πινπζηφηεξνπο πνιίηεο. Πηζαλφηεξν
θαίλεηαη πσο πήξαλ κέιε ησλ εθαηφ κεγάισλ νίθσλ πνπ αλαθέξακε πην πάλσ. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν είραλ ηελ εγεκνλία επί ησλ Οπνπληίσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε, φηη δελ
ζα αζθνχζαλ πεηξαηεία. ηελ ίδηα πνιηηηθή εληάζζεηαη θαη ε πξνζπάζεηα ησλ
Ώζελαίσλ ην 448/7 λα ζπγθαιέζνπλ παλειιήληα δηάζθεςε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
πεηξαηείαο. ε απηήλ θάιεζαλ θαη ηνπο Λνθξνχο. Σειηθά ε δηάζθεςε δελ
πξαγκαηνπνηήζεθε, επεηδή νη Λαθεδαηκφληνη ηελ αληηκεηψπηζαλ θηιχπνπηα. Σν 447
βξίζθνπκε ζηελ ζχγθξνπζε ηεο Κνξψλεηαο θαη ηνπο Λνθξνχο, θαη ζηελ εηξήλε ηεο
επφκελεο ρξνληάο πξνβιεπφηαλ θαη ε απψιεηα ηεο εγεκνλίαο ησλ Ώζελαίσλ ζηελ

49

. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν ζπγθεληξσκέλεο ζηνλ Oldfather, .ν.π.π. 1193 θ.π. ΐι. θαη Larsen,
φ.π.π., 121 θ.π. passim.
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Ώλαηνιηθή Λνθξίδα. Με ηελ έθξεμε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ απηή είλαη
ζχκκαρνο ηεο πάξηεο. ηνλ πφιεκν πξνζθέξεη θπξίσο ηππηθφ.
Ώκέζσο κε ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ ν αζελατθφο ζηφινο επηδξάκεη ηα
παξάιηα ηεο Ώλαηνιηθήο Λνθξίδαο κε ζηξαηεγφ ηνλ Θεφπνκπν. Οη Ώζελαίνη
ιεειαηνχλ ηελ πεξηνρή, θαηαιακβάλνπλ ην Θξφλην, ληθνχλ ηνπο Λνθξνχο πνπ
πξνζπάζεζαλ λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ ζηελ Ώιφπε. Ώξγφηεξα θαηαιακβάλνπλ ην
λεζί Ώηαιάληε, ρηίδνπλ εθεί θξνχξην θαη αθήλνπλ θξνπξά κε κεξηθά πινία κε ζθνπφ
ηος μη ληζηάρ εκπλέονηαρ εξ Οπούνηορ και ηηρ άλληρ Λοκπίδορ κακοςπγειν ηην
Δύβοιαν. Σν 426 έγηλε θνβεξφο ζεηζκφο θαη ράιαζε θαη ην θξνχξην ηεο Ώηαιάληεο.
ε απηά ηα ρξφληα ίζσο θαη ν Ααθλνχο βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ησλ Φσθέσλ. Μεηά ηελ
αηπρία ησλ Ώζελαίσλ νη Λνθξνί άξρηζαλ πάιη ηελ πεηξαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη γη‟
απηφ εθείλνη έζηεηιαλ πάιη ζηφιν κε ηνλ Νηθία, πνπ ιεειάηεζε ηα ινθξηθά παξάιηα.
Φαίλεηαη πσο θαηφπηλ επηδηφξζσζαλ θαη ην θξνχξην ηεο Ώηαιάληεο θαη αθξηβψο έλαο
απφ ηνπο φξνπο ηεο εηξήλεο ηνπ 421 ήηαλ, λα επηζηξέςνπλ νη Ώζελαίνη ηελ Ώηαιάληε
ζηνπο Λνθξνχο. Φαίλεηαη φκσο φηη νη Ώζελαίνη δελ ηήξεζαλ απηφλ ηνλ φξν θαη
θξάηεζαλ ην λεζί θαη πηζαλψο θαη άιιεο ζέζεηο. ην κεηαμχ ζηα 424 ζπλαληάκε ην
ινθξηθφ ηππηθφ ζην πιεπξφ ησλ ΐνησηψλ ζηελ κάρε ηνπ Αειίνπ.
Σν 418 ζηνλ ζηξαηφ ηνπ Άγε ζηελ Μαληίλεηα ζπκκεηέρνπλ θαη ειαθξά
νπιηζκέλνη Ώλαηνιηθνί Λνθξνί. Σν 395 κία απφ ηηο κάρεο αλάκεζα ζηνπο ΐνησηνχο
θαη ηνπο Φσθείο έγηλε ζηελ πφιε Λάξπκλα ηεο Λνθξίδαο. Οη Λνθξνί απηήλ ηελ
επνρή είλαη κε ην κέξνο ησλ ΐνησηψλ. Πελήληα Οπνχληηνη ηππείο βξίζθνληαη καδί
ηνπο ζηελ κάρε ηεο Κνξίλζνπ ηνλ επφκελν ρξφλν.
Μεηά ηελ Ώληαιθίδεην εηξήλε βξίζθνληαη θαη πάιη νη Λνθξνί ππφ ηελ
εγεκνλία ηεο πάξηεο θαη ζπγθξνηνχλ, Ώλαηνιηθνί θαη Απηηθνί καδί, ην 9ν κέξνο ηνπ
ζπκκαρηθνχ ζηξαηεχκαηνο. κσο κεηά ηα Λεχθηξα, ζηα 371, νη Ώλαηνιηθνί είλαη
ζχκκαρνη ησλ Θεβαίσλ θαη ηνπ Εάζσλα ησλ Φεξψλ ν νπνίνο απφ ινθξηθφ έδαθνο
επηρείξεζε εηζβνιή ζηελ Φσθίδα, εηδηθά ζηελ Τάκπνιε. Μεηά θίλεζε απφ ηελ
Λνθξίδα θαη θαηέζηξεςε ηελ Δξάθιεηα ηεο Σξαρηλίαο. ηηο εθζηξαηείεο ηνπ
Βπακεηλψλδα ζηελ Πεινπφλλεζν ζηα 370/69 θαη πηζαλψο θαη ζηα 368 θαη ζηα 367
ζπκκεηείρε θαη ηππηθφ ησλ Ώλαηνιηθψλ Λνθξψλ. ηα 364 ν Βπακεηλψλδαο νρχξσζε
ηελ Λάξπκλα κε ζθνπφ λα ηελ θάλεη βάζε ηνπ θαηλνχξγηνπ ζεβατθνχ ζηφινπ.
Καηφπηλ ε πφιε νηθεηνζειψο ελψζεθε κε ηελ ΐνησηία. Ώπηφ δελ εκπφδηζε ηνπο
Λνθξνχο λα δψζνπλ θαη πάιη ζηξαηεχκαηα ζηνπο ΐνησηνχο ζηελ ηειεπηαία εηζβνιή
ζηελ Πεινπφλλεζν ην 362.
Οη Ώλαηνιηθνί φπσο θαη νη Απηηθνί Λνθξνί ηεξνκλήκνλεο ήηαλ απφ απηνχο
πνπ θήξπμαλ ηνλ Σξίην Εεξφ πφιεκν ελαληίνλ ησλ Φσθέσλ ην 354. Πάλησο ηελ ίδηα
ρξνληά νη Οπνχληηνη έθαλαλ ζπλζήθεο κε ηνπο Ώζελαίνπο. Ώξρηθά ν Οπνχο δελ έιαβε
κέξνο ζηνλ Εεξφ πφιεκν. Ίζσο ζε απηφ βνήζεζαλ θαη ηα ρξήκαηα ηνπ Ολφκαξρνπ. Σν
354 νη Φσθείο εηζβάιινπλ ζηελ Ώλαηνιηθή Λνθξίδα, ληθνχλ ηνπο Λνθξνχο θαη
ΐνησηνχο θαη ζηελ ζπλέρεηα θαη ηνπο Θεζζαινχο. Ώλ θαη πζηεξφηεξα νη ΐνησηνί
ηνπο λίθεζαλ, ν Ολφκαξρνο θαηέζηξεςε ην Θξφλην θαη πνχιεζε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ
(Ξαλαρηίζηεθε ζχληνκα αθνχ αλαθέξεηαη θαηνρή ηνπ απφ ηνπο Φσθείο ην 346).
Φαίλεηαη φηη απφ ηφηε εγθαζίζηαληαη θσθηθέο θξνπξέο θαη ζηηο άιιεο ινθξηθέο ζέζεηο
θνληά ζηηο Θεξκνπχιεο, ζηνπο Ώιπελνχο θαη ηελ Νίθαηα. Δ θσθηθή εμνπζία
απισλφηαλ σο ηνλ Ααθλνχληα θαη αζθαιψο ζηηο ελδηάκεζεο πεξηνρέο. Σν 352
θαηαιακβάλεηαη θαη θαηαζηξέθεηαη ε Νάξπμ. Τζηεξφηεξα αθνχκε φηη θαη ν Φάυιινο
θαηέιαβε ηηο πφιεηο ηεο Λνθξίδαο, εθηφο ίζσο απφ ηνλ Οπνχληα. Πηζαλψο ζην κεηαμχ
είραλ ειεπζεξσζεί. Μεηά ηελ επέκβαζε ηνπ Φηιίππνπ θαη ηελ ήηηα ησλ Φσθέσλ ε
Νίθαηα έκεηλε ζηα ρέξηα ησλ Μαθεδφλσλ. Μεηά ηελ ζπληξηβή ησλ Φσθέσλ ε
κεγαιχηεξε δχλακε ζηελ Κεληξηθή Βιιάδα ζα ήηαλ νη ΐνησηνί θαη νη Λνθξνί ήηαλ
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απφ παιηά ζχκκαρνί ηνπο. ηαλ ζε ιίγν πιεζίαζε ε ξήμε αλάκεζα ζηνπο ΐνησηνχο
θαη ηνλ Φίιηππν απηνί έδησμαλ ηελ καθεδνληθή θξνπξά απφ ηελ Νίθαηα, θαηέιαβαλ
θαη θξάηεζαλ νη ίδηνη ηελ πφιε. ηαλ ν Φίιηππνο θαηέβεθε ζηελ Φσθίδα απαίηεζε λα
παξαδνζεί ε πφιε ζηνπο Λνθξνχο θεξδίδνληάο ηνπο έηζη κε ην κέξνο ηνπ. Πάλησο
ζηελ ζχγθξνπζε ν Οπνχο βξίζθεηαη ζην πιεπξφ ηνπ Φηιίππνπ θαη ελαληίνλ ησλ
ΐνησηψλ θαη ησλ Ώκθηζζέσλ. Μεηά ηελ λίθε φκσο ζηελ Υαηξψλεηα ε Νίθαηα
βξίζθεηαη πάιη κε καθεδνληθή θξνπξά.

Κνηλωλία θαη Κξάηνο.50
Δ παιηά δνκή ηεο θνηλσλίαο αιιάδεη αξγά ζηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ.
Δ εηζαγσγή ηνπ ρξήκαηνο δελ θαίλεηαη λα έθεξε κεγάιεο αλαζηαηψζεηο, αθνχ ζε κηα
κηθξή γεσξγηθή ρψξα κε ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ αξηζηνθξαηψλ νη πινχζηνη ζρεδφλ
ηαπηίδνληαη κε ηνπο αξηζηνθξάηεο. Σν εκπφξην δελ αλαπηχρζεθε, έηζη πνπ λα
πξνθιεζνχλ κεγάιεο αλαθαηαηάμεηο. Οη ειεχζεξνη ρσξίδνληαη ζε επγελείο, ηνπο
εκαηόν οίκοςρ, πιήξεηο πνιίηεο, ηα κέιε ηεο εθθιεζίαο πνπ νλνκάδεηαη οι σίλιοι θαη
πηζαλψο πξφθεηηαη γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο γεο πνπ ππεξεηνχλ σο νπιίηεο, άιινπο
ειεχζεξνπο ρσξίο πνιηηηθά δηθαηψκαηα, μέλνπο πνπ πιεξψλνπλ εηδηθφ θφξν ζηηο
πφιεηο πνπ θαηνηθνχλ ή ζην Κνηλφλ. Με ειεχζεξνη είλαη νη οικιάηαι ησλ νπνίσλ ν
ξφινο θαίλεηαη λα εμαζζελεί ζε απηήλ ηελ πεξίνδν, θαη νη δνχινη πνπ αξρίδνπλ λα
εκθαλίδνληαη.
ην πξψην κηζφ ηνπ 5νπ αηψλα ε Ώλαηνιηθή Λνθξίο παξνπζηάδεη ήδε
νκνζπνλδηαθή νξγάλσζε ζαθψο αλεπηπγκέλε γηα ηελ επνρή. Πιεξνθνξίεο
ζπλάγνπκε απφ ηελ επηγξαθή πνπ θαζνξίδεη ηνλ (επαλ)επνηθηζκφ ηεο Ναππάθηνπ
απφ Ώλαηνιηθνχο Λνθξνχο θαη Υαιαηείο. Οη Ώλαηνιηθνί Λνθξνί δηαηεξνχλ θάπνηνλ
βαζκφ ειέγρνπ πάλσ ζηνπο επνίθνπο, νξίδνπλ φηη δελ ζα πιεξψλνπλ θφξν σο μέλνη
ζηελ Ναχπαθην, φηη αλ θάπνηνο ηνπο πεζάλεη ρσξίο θιεξνλφκν ηελ πεξηνπζία ηνπ
κπνξεί λα θιεξνλνκήζεη ζπγγελήο ηνπ απφ ηελ Ώλαηνιηθή Λνθξίδα, εθφζνλ ζα
εκθαληζηεί κέζα ζε ηξεηο κήλεο ζηελ Ναχπαθην θαη ζα ηελ δηεθδηθήζεη. Βπίζεο
νξίδνπλ φηη νη έπνηθνη ζα νξθηζηνχλ πίζηε ζηνπο Ώλαηνιηθνχο Λνθξνχο.
Ώπφ ηελ επηγξαθή ζπκπεξαίλνπκε ηελ χπαξμε θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζηελ
Ώλαηνιηθή Λνθξίδα. Σα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη ιίγν, γηαηί νη Ώλαηνιηθνί Λνθξνί
νλνκάδνληαη πφηε Τπνθλεκίδηνη θαη πφηε Οπνχληηνη, ζαλ λα πξφθεηηαη κφλν γηα ηνπο
θαηνίθνπο ηεο ζεκαληηθφηεξεο πφιεο, ηνπ Οπνχληα. κσο ν ηξφπνο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο δείρλεη φηη ζεσξείηαη ζπλψλπκν ηνπ Τπνθλεκίδηνη. Οξίδεη
επίζεο ε επηγξαθή φηη ν έπνηθνο πνπ έγηλε πηα Ναππάθηηνο θαη δελ πιεξψλεη θφξνπο
ζηνπο Τπνθλεκίδηνπο κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηελ πξψηε ηνπ παηξίδα ρσξίο λα
πιεξψζεη εηδηθφ θφξν γηα λα απνρηήζεη πάιη ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, ππφ ηνλ
φξν φηη ζα αθήζεη ελήιηθα γην ή αδειθφ ζηελ Ναχπαθην. Ώλ γίλεη ηέηνηα επηζηξνθή,
πξέπεη λα αλαγγειζεί ζηελ εθθιεζία ηεο Ναππάθηνπ θαη ζηελ εθθιεζία (αγοπά
νλνκάδεηαη) ηεο πφιεο ζηελ νπνία επηζηξέθεη. Βδψ δειαδή ε θεληξηθή θπβέξλεζε
λνκνζεηεί γηα ινγαξηαζκφ κηαο νκάδαο θνηλνηήησλ, ησλ πφιεσλ, πνπ είλαη κέιε ηνπ
νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο, ηνπ Κνηλνχ. Ώπφ ηελ επηγξαθή επίζεο γίλεηαη θαλεξφ φηη
θαη νη πφιεηο είραλ ε θάζε κηα ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο. Ώλαθέξνληαη αθφκα
δηθαζηήξηα ησλ πφιεσλ, αιιά θαη ν άπσορ πνπ πξέπεη λα είλαη νκνζπνλδηαθφο
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άξρνληαο. Φαίλεηαη φηη ζρεηηθά κε ηελ ηδηνθηεζία ππήξραλ λφκνη ή έζηκα ησλ
Τπνθλεκίδησλ, αιιά κε ηνπηθέο θαηά πφιεηο παξαιιαγέο.
Σα ζπλαγφκελα απφ ηα πάξα πάλσ γηα ην Κνηλφ ησλ Τπνθλεκίδησλ, δειαδή
ησλ Ώλαηνιηθψλ Λνθξψλ, είλαη φηη νη άξρνληεο ήηαλ εληαχζηνη, φηη ν πςειφηεξνο
αμησκαηνχρνο νλνκαδφηαλ άπσορ, φηη ππήξρε ζπλέιεπζε ηνπ Κνηλνχ πνπ ιεγφηαλ οι
σίλιοι, πνπ ζεκαίλεη ζψκα δηθαηνπκέλσλ ςήθνπ κε βάζε ηελ πεξηνπζία, αιιά κε
ηίμημα φρη πνιχ πςειφ. Δ νλνκαζία ηνπ θξάηνπο δελ είλαη ηο Κοινόν ή έθνορ, αιιά
Υποκνημίδιοι Λοκποί ή Οπούνηιοι. Δ ζπλέιεπζε νλνκάδεηαη οι σίλιοι ηων Οποςνηίων,
ελψ ε εθθιεζία ηεο θάζε πφιεο ιέγεηαη αγοπά. Φαίλεηαη φηη πιήξε πνιηηηθά
δηθαηψκαηα είραλ φζνη κπνξνχζαλ λα ππεξεηήζνπλ σο νπιίηεο. Τπήξρε επίζεο έλα
νκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην, αβέβαην φκσο παξακέλεη αλ ην ζπγθξνηνχζαλ δηθαζηέο ή
θξηηέο, δειαδή εηδηθνί άξρνληεο ή νξηδφκελα ζπγθεθξηκέλα άηνκα γηα θάζε ππφζεζε.
Σέινο ην θξάηνο είρε πξσηεχνπζα ηνλ Οπνχληα.
Ώλαπηπγκέλν ήηαλ επίζεο ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ζηηο πφιεηο. Οη Λνθξνί ήηαλ
απφ ηα έζλε ζηα νπνία πξψηκα εκθαλίδνληαη λνκνζέηεο. Τπήξραλ φξνη πνπ θαλφληδαλ
ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζε θάζε πφιε θαη ην δηθαίσκα ηεο εγκηήζεωρ θαη ηεο
επιγαμίαρ αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πφιεσλ ηνπ Κνηλνχ. Φαίλεηαη φηη
νη θφξνη θαηαβάιινληαλ ζηηο πφιεηο, αιιά ζχκθσλα κε θαλνληζκνχο ηνπ Κνηλνχ.
Γλσξίδνπκε αθφκα φηη ζηηο Ώιέο ζηηο αξρέο ηνπ 5νπ αηψλα επηθεθαιήο ηνπ θξάηνπο
ήηαλ κηα ζπλαξρία ηξηψλ αξρφλησλ.
Οηθνλνκία.
Δ νηθνλνκηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο δελ θαίλεηαη λα άιιαμε θαη πνιχ. ηα
πξψηκα Κιαζηθά ρξφληα είλαη βεβαησκέλε ε πεηξαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ
πηζαλφηαηα δελ απισλφηαλ πέξα απφ ηνλ βφξεην Βπβντθφ, αιιά ζπληξίθζεθε λσξίο
απφ ηνπο Ώζελαίνπο θαη δελ θαίλεηαη πξαγκαηηθά λα αλαβίσζε πζηεξφηεξα. Δ
Ώλαηνιηθή Λνθξίδα εμ άιινπ δελ μέξνπκε αλ ζηελ πεξίνδν έθαλε εμαγσγέο
πξντφλησλ. Καη κάιινλ δελ ζα έθαλε ζε ζεκαληηθή θιίκαθα. Έηζη ε νηθνλνκία
ζηεξηδφηαλ ζηελ γεσξγία (ππήξραλ αθφκα νη θιήξνη θαιιηεξγνχκελνη απφ ηνπο
νηθηάηεο), ηελ κηθξή θηελνηξνθία, ηελ ζήξα, ηελ αιηεία. Μηθξή βηνηερλία πήιηλσλ
εηδσιίσλ εκθαλίδεηαη ζηηο Ώιέο θαη ηελ Κχλν, αιιά ζβήλεη κε ηηο αλαζηαηψζεηο ηνπ
Φσθηθνχ πνιέκνπ. Οη ζρέζεηο κε ην εμσηεξηθφ είλαη ιίγεο, ηηο δηαπηζηψλνπκε απφ ηηο
επηγξαθέο πνπ αλαθέξνπλ πξνμέλνπο, αιιά ε πξνμελεία πνιχ ζπρλά δελ έρεη εηδηθφ
πεξηερφκελν πέξα απφ ην ηηκεηηθφ.
Βθείλν πνπ εμάγνπλ νη Λνθξνί είλαη απηνί νη ίδηνη. Γχξσ ζην 400 έρνπλ
αξρίζεη λα απνθηνχλ θήκε σο κηζζνθφξνη. Οη ηθειηθνί πφιεκνη, ζηνπο νπνίνπο γηα
πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηα ζηξαηεχκαηα ζε κεγάιε θιίκαθα, θαίλεηαη λα
είλαη ε αηηία θάπνηαο νηθνλνκηθήο άλζηζεο ζηελ Λνθξίδα γχξσ ζηα 387. Γπξλψληαο
νη κηζζνθφξνη απφ ηελ ηθειία έθεξαλ λνκίζκαηα ησλ πξαθνπζψλ. Αξαρκέο,
ηεηξάδξαρκα, αθφκε θαη δεθάδξαρκα. Σψξα θφβνληαη ηα πξψηα λνκίζκαηα ηνπ
Κνηλνχ κε ηελ επηγξαθή ΟΠΟΤΝΣΕΧΝ. Αίδξαρκα θεηδψληνπ ζπζηήκαηνο πνπ
αθνινπζείηαη θαη ζηελ ΐνησηία, κε παξαζηάζεηο πνπ αληηγξάθνπλ εθείλεο ησλ
ζπξαθνχζησλ δεθαδξάρκσλ ηνπ Βπαίλεηνπ. Έρνπλ θεθάιη ζεάο ζηελ κηα φςε, πνιχ
ζπγγεληθφ κε ηελ Ώξέζνπζα ησλ δεθάδξαρκσλ, θαη ηνλ ήξσα Ώίαληα ζηελ άιιε
πιαζκέλνλ θαηά ην πξφηππν ηνπ Λεχθαζπε πνπ εκθαλίδεηαη ζε κεξηθέο δξαρκέο ησλ
πξαθνπζψλ. Κπθινθφξεζαλ επίζεο δξαρκέο θαη κηζέο δξαρκέο κε ηηο ίδηεο
παξαζηάζεηο θαη νβνινί κε ακθνξέα ζηελ κηα θαη αζηέξη ζηελ άιιε, ηνλ έζπεξν,
δειαδή ηνλ απνζπεξίηε.
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Πιεζπζκόο.
Με δηάθνξνπο ζπιινγηζκνχο ν Oldfather θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν
πιεζπζκφο ηεο ρψξαο ήηαλ πεξίπνπ 12 κε 15.00051. Με δηαθνξεηηθή ζπιινγηζηηθή
θηάλνπκε ζην ίδην πεξίπνπ ζπκπέξαζκα: Οη πιήξεηο πνιίηεο ήηαλ 1.000
ηνπιάρηζηνλ52. Ώπηνί είλαη νη ελήιηθνη άλδξεο πνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ έγγεην
ηδηνθηεζία, θιήξνπο κε ηνπο νηθηάηεο πνπ ηνπο θαιιηεξγνχλ. Ώλ ζε απηνχο
πξνζζέζνπκε άιινπο ηφζνπο αλήιηθνπο αξζεληθνχο (ν κέζνο φξνο δσήο ήηαλ αξθεηά
ρακειφο ζηελ αξραηφηεηα) θαη δηπιφ αξηζκφ ζειπθνχο, αλήιηθνπο θαη ελήιηθνπο,
θηάλνπκε ή μεπεξλάκε ηηο 4.000. Ώθνχ νη νηθηάηεο δελ ήηαλ δνχινη αιιά είισηεο, ζα
πξέπεη λα είραλ θαη απηνί πιήξεηο νηθνγέλεηεο θαη έηζη ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε
άιια ηφζα άηνκα, αλ κία κφλν νηθνγέλεηα νηθηαηψλ αληηζηνηρνχζε ζε κία ειεχζεξσλ
πιήξσλ πνιηηψλ. Μαδί ειεχζεξνη πιήξεηο πνιίηεο θαη νη νηθηάηεο ηνπο ζα πξέπεη λα
πξνζέγγηδαλ ή θαη λα μεπεξλνχζαλ ηηο 9.000. Οη ινηπνί ειεχζεξνη ρσξίο πιήξε
πνιηηηθά δηθαηψκαηα, δειαδή ρσξίο θιήξνπο θαη νηθηάηεο, μέλνη θαη δνχινη ζα πξέπεη
λα ππνινγηζζνχλ αζθαιψο ζε αξηζκφ θάπσο ηνπιάρηζηνλ κεγαιχηεξν απφ εθείλνλ
ησλ πιήξσλ πνιηηψλ, δειαδή ζε 4.500 κε 5.000 άηνκα. πλνιηθά θηάλνπκε ζηνπο
14.000 πεξίπνπ θαηνίθνπο.
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Διιεληζηηθή Πεξίνδνο.
Γεληθή Ηζηνξία.53
ην ζπλέδξην ηεο Κνξίλζνπ πνπ αλαγλψξηζε ηνλ Φίιηππν αξρηζηξάηεγν ησλ
Βιιήλσλ ην 338/7 νη Λνθξνί κεηέρνπλ κε ηξεηο ςήθνπο. Φαίλεηαη πσο νη δχν είλαη
ησλ Ώλαηνιηθψλ θαη ε κία ησλ Απηηθψλ. Πξαθηηθά φκσο ε ρψξα είλαη ππνηαγκέλε
ζηνπο Μαθεδφλεο, έρεη ράζεη ηελ πνιηηηθή ηεο απηνηέιεηα θαη ν ξφινο ηεο είλαη
θαζαξά παζεηηθφο.
Σν 335 πέξαζε απφ ηελ ρψξα ν Ώιέμαλδξνο ζηελ αζηξαπηαία ηνπ θάζνδν
ελαληίνλ ηεο Θήβαο. Σν 331 αθνχκε γηα ζπκκεηνρή ινθξηθνχ ηππηθνχ ζηελ κάρε ζηα
Άξβεια. Σν 328 κάιινλ παίξλεη κέξνο ε Λνθξίδα ζηνλ Λακηαθφ πφιεκν, φηαλ ν
Λεσζζέλεο θαηαιακβάλεη ηηο Θεξκνπχιεο θαη πνιηνξθεί ηνλ Ώληίπαηξν ζηελ Λακία.
ηηο αθφινπζεο εμειίμεηο φκσο ε Λνθξίδα δελ αλαθέξεηαη. ηα ρξφληα απφ ην 317 θαη
κεηά, φηαλ αξρίδεη ε ζχγθξνπζε ηνπ Κάζζαλδξνπ κε ηνπο Ώηησινχο γηα ηηο
Θεξκνπχιεο, νη Ώλαηνιηθνί Λνθξνί βξίζθνληαη κε ην κέξνο ηνπ πξψηνπ θαη έηζη
αληηκεησπίδνπλ ζηνλ Οπνχληα ηνλ Πηνιεκαίν πνπ θαίλεηαη φηη ηειηθά θαηέιαβε ηελ
πφιε, αθνχ πζηεξφηεξα αλαθέξεηαη σο ειεπζεξσηήο ηεο ν Θεβαίνο ζηξαηεγφο
Πείζσλ. Σνλ ρεηκψλα ηνπ 309 βξίζθεηαη ζηνλ Οπνχληα ν Πνιππέξρσλ ζηα πιαίζηα
ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ελαληίνλ ηνπ Κάζζαλδξνπ. ηελ επηξξνή ηνπ ηειεπηαίνπ έπαςε
ηειηθά λα βξίζθεηαη ε ρψξα κφιηο ην 304, φηαλ ν Αεκήηξηνο ν Πνιηνξθεηήο
«ειεπζέξσζε» ηελ Βιιάδα σο ηηο Θεξκνπχιεο. Μεξηθνί κειεηεηέο ρξνλνινγνχλ ηελ
έληαμε ηνπ Οπνχληα ζην Κνηλφ ησλ ΐνησηψλ γχξσ ζηα 300, άιινη ηελ θαηεβάδνπλ
κεηά ην 229 θαη άιινη ηελ ηνπνζεηνχλ ζηελ πεξίνδν 270-245.
Σν 279, φηαλ επηδξάκνπλ νη Γαιάηεο, κφλνη απφ ηνπο Ώλαηνιηθνχο Λνθξνχο
νη Οπνχληηνη ζηέιλνπλ ζηηο Θεξκνπχιεο καδί κε άιινπο Έιιελεο 700 άλδξεο. Ίζσο
ζε απηνχο δελ πεξηιακβάλνληαη νη δπλάκεηο ηεο Λάξπκλαο, ησλ Ώιψλ, ηεο Κνξζείαο
γηαηί απηέο ζα ήηαλ ήδε βνησηηθέο. Σν 273 φκσο ε Λάξπκλα είλαη ινθξηθή θαη κφλν
απφ ηα κέζα ηνπ αηψλα γίλεηαη ζηαζεξά βνησηηθή. Οη Βπηθλεκίδηνη κε ηελ ζηελφηεξε
ζεκαζία ηεο ιέμεο, δειαδή ην δπηηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο, πξέπεη λα ήηαλ απφ ηα πξψηα
ρξφληα ηνπ 3νπ αηψλα ζηα ρέξηα ησλ Ώηησιψλ. Σν 276-274 πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη
ε Ώλαηνιηθή Λνθξίδα βξίζθεηαη ζηελ επηξξνή ηνπ Ώληίγνλνπ πνπ θπξηαξρεί ζηελ
ζάιαζζα, θαη απφ ην 269 ειέγρεηαη θαηά πεξηφδνπο απφ ηνπο Ώηησινχο, αιιά ζπρλά
είλαη αλεμάξηεηε. Σνπιάρηζηνλ ν Οπνχο. Μεηά ην 245 θαίλεηαη φηη ην δπηηθφ ηκήκα
ηεο κε ηελ Λάξπκλα θαη ηηο Ώιέο είλαη βνησηηθφ, ελψ ην ππφινηπν πεξηιακβάλεηαη
ζηελ Ώηησιηθή πκπνιηηεία. Φαίλεηαη φηη ε ρψξα απνρηά αλεμαξηεζία ην 236 σο
απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ αλάκεζα ζηνλ Αεκήηξην θαη ηνπο Ώηησινχο. Σν 234 φκσο
πεξηιακβάλεηαη ζην Κνηλφ ησλ Φσθέσλ. Οη Ώηησινί ηελ αλαθηνχλ κεηά ηνλ ζάλαην
ηνπ Αεκήηξηνπ ζηα 230/29, ελψ αξγφηεξα ν Οπνχο ηνπιάρηζηνλ βξίζθεηαη θαη πάιη
ζηα ρέξηα ησλ Μαθεδφλσλ. Ώλάκεζα ζηα 220 θαη 217 ν Φίιηππνο ζηνλ πκκαρηθφ
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πφιεκν θαηαζηξέθεη ην Θξφλην, αιιά κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ε πφιε είλαη θαη πάιη
αηησιηθή θαη νη Ώηησινί εγθαζηζηνχλ εδψ ηνπο δησγκέλνπο απφ ηνλ Φίιηππν
θαηνίθνπο ησλ Φζησηίδσλ Θεβψλ.
Σν 289 ν Sulpicius θαη ν Άηηαινο απνβηβάδνληαη ζηνλ Κχλν, πνιηνξθνχλ,
θαηαιακβάλνπλ θαη ιεειαηνχλ ηνλ Οπνχληα. Ώπφ απηφ ζπλάγεηαη φηη, ελψ ε
ππφινηπε ρψξα, εθηφο απφ ην βνησηηθφ ηκήκα, ήηαλ αηησιηθή, ν Οπνχο θαη ην επίλεηφ
ηνπ βξίζθνληαλ ζηα ρέξηα ησλ Μαθεδφλσλ. Μεηά απφ απηφ ν Φίιηππνο θαηέβεθε
ζηελ Βιιάδα, πέξαζε ηηο Θεξκνπχιεο θαη έθηαζε ζηνλ Οπνχληα, ν νπνίνο πήγε πάιη
κε ην κέξνο ηνπ, ρσξίο φκσο λα ηνπνζεηεζεί εθεί καθεδνληθή θξνπξά, ζηξάθεθε
θαηφπηλ πξνο ην Θξφλην θαη ην θαηέιαβε γηα δεχηεξε θνξά. Αελ θαηέιαβε φκσο θαη
ηελ Νίθαηα θαη γηα απηφ ε πεξηνρή ησλ Θεξκνππιψλ κε ηνπο Βπηθλεκίδηνπο κε ηελ
ζηελή ζεκαζία έκεηλε αηησιηθή. Ώλάκεζα ζην 206 θαη ην 196 αλαθέξνληαη σο
αλεμάξηεηνη κε ηελ πιεπξά ησλ Μαθεδφλσλ νη Οπούνηιοι και Λοκποί μεθ’ Οποςνηίων
ή α πόλιρ ηων Οποςνηίων και οι Λοκποί οι μεθ’ Οποςνηίων
Σν 198 ν Φίιηππνο έρεη δπλάκεηο ζηελ Φσθίδα θαη ηελ Ώλαηνιηθή Λνθξίδα,
θπξίσο θξνπξά ζηνλ Οπνχληα, δειαδή θαηέρεη ηελ αθξφπνιε. Μεηά ηελ θαηάιεςε
ηεο Βιάηεηαο απφ ηνπο Ρσκαίνπο νη Οπνχληηνη ζηξέθνληαη θαη απηνί ελαληίνλ ησλ
Μαθεδφλσλ. Ο ιαφο ζέιεη ηνπο Ώηησινχο θαη νη optimates ηνπο Ρσκαίνπο. Ο
Flamininus πνιηνξθεί ηελ αθξφπνιε, αιιά ε πξνζπάζεηα απνηπγράλεη επεηδή
έξρνληαη εληζρχζεηο απφ ηνλ Φίιηππν. Σέινο γίλεηαη ζπκθσλία, λα απνζχξεη εθείλνο
ηηο δπλάκεηο ηνπ απφ ηελ Φσθίδα θαη ηελ Ώλαηνιηθή Λνθξίδα, δειαδή ηνλ Οπνχληα.
Σν 196 κε ηελ ζπλζήθε ηεο εηξήλεο ν Οπνχο θεξχζζεηαη αλεμάξηεηνο, ζηελ νπζία
φκσο παξαρσξείηαη ζηνπο Ώηησινχο.
Σν 189 παξά ηελ θάκςε ηεο αηησιηθήο δχλακεο ζηνλ Νφην ηεο ηεξεάο ε
Ώλαηνιηθή Λνθξίο, θαζψο θαη ε Απηηθή, ε Ασξίο, ε Ώηληάο, ε Δξάθιεηα Σξαρηλία
παξακέλνπλ αηησιηθέο. Μφλν κε ην ηέινο ηνπ Σξίηνπ Μαθεδνληθνχ πνιέκνπ ην 167/6
ιήγεη ε αηησιηθή θπξηαξρία. Σψξα ηδξχεηαη ην Κοινόν ηων Λοκπών ηων Ηοίων, πνπ
φκσο δελ ζα δήζεη γηα πνιχ. Σν 147 νη Ώλαηνιηθνί Λνθξνί καδί κε ηνπο Φσθείο,
Βπβνείο, ΐνησηνχο ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζχγθξνπζε ησλ Ώραηψλ κε ηελ Ρψκε, αιιά νη
ελσκέλεο δπλάκεηο ηνπο ππφ ηνλ Κξηηφιαν ζπληξίβνληαη ζηελ θάξθεηα. Μεηά ηελ
ήηηα ησλ Βιιήλσλ δηαιχεηαη θαη ην Κνηλφ ησλ Λνθξψλ.
Κνηλωλία θαη Κξάηνο – Οηθνλνκία.54
ε απηήλ ηελ πεξίνδν ηνπνζεηείηαη, είηε σο λένο ζεζκφο είηε σο αλαβίσζε
παιαηνχ, ε ππνρξέσζε ησλ Λνθξψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ γέλνπο ησλ Ώηαληίσλ λα
ζηέιλνπλ θνξίηζηα ζηελ Σξνία, κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ε ζπκθσλία Ώηαληίσλ,
Ναξπθαίσλ θαη ινηπψλ Λνθξψλ θαη ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε ζηελ εξγαζία γηα ηελ
Απηηθή Λνθξίδα55.
Δ παιηά δηαίξεζε ησλ ηάμεσλ αξρίδεη λα ππνρσξεί εκπξφο ζε κηα λέα δηέλεμε
ησλ πινπζίσλ θαη ησλ θησρψλ. Καη αθνχ ην εκπφξην δελ άλζηδε ζηελ πεξηνρή νη
πινχζηνη πξέπεη λα ήηαλ θπξίσο γαηνθηήκνλεο. Έρεη δειαδή αξρίζεη ε ζπγθέληξσζε
ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο γεο ζε ιίγα ρέξηα, πνπ ζα πξνρσξήζεη θαηά πνιχ ζηελ επφκελε
πεξίνδν. Οη πινχζηνη, φπσο παληνχ ζηελ Βιιάδα, ζηξέθνληαη πξνο ηελ Ρψκε σο ηελ
δχλακε πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπο εμαζθαιίζεη ηελ ήζπρε απφιαπζε ηνπο πινχηνπ
ηνπο θαη, φπσο έδεημαλ ηα πξάγκαηα, δελ έθαλαλ ιάζνο.
54
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Σηο πεξηπέηεηεο ηεο Ώλαηνιηθήο Λνθξίδαο σο θξάηνπο ζε απηήλ ηελ πεξίνδν
ηηο πεξηγξάςακε ακέζσο πην πάλσ. Ώπφ επηγξαθέο καζαίλνπκε κεξηθά πξάγκαηα γηα
ηαο δηνηθεηηθά ζψκαηα θαη ηνπο άξρνληεο ζηα κεηακαθεδνληθά ρξφληα
(Πεξηιακβάλνληαη θαη ηκήκαηα ηεο επφκελεο πεξηφδνπ). ηνλ Οπνχληα γλσξίδνπκε
πσο ππήξραλ βοςλή, δήμορ, άπσων, αγοπανόμορ, αγωνοθέηηρ ηων Γιονςζείων,
γςμναζίαπσορ. Τζηεξφηεξα θαη ιεπεύρ θεού Σεβαζηού Καίζαπορ θαη απσιθύηηρ. ην
Θξφλην άπσων, άπσονηερ και ζύνεδποι, γπαμμαηεύρ, ηαμίαρ, βοςλή θαη δήμορ. ηηο
Ώιέο άπσων, ηξεηο πολέμαπσοι, γπαμμαηεύρ, έμε ππςηάνειρ, δχν σοπηγοί κωμωδιών,
ηξεηο πεηαμνςμάνηειπαι, ηέζζεξηο πενηάμεποι, ηέζζεξηο ιεποί, δχν λαμπαδάπσαι θαη
ηξεηο απόλογοι. ηελ θάξθεηα άπσων, άπσονηερ, ππόβοςλοι, ξύνεδποι, βοςλή. ηνπο
Βγγαίνπο δχν άπσονηερ. ηνλ Νάξπθα άπσων.
Ώλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκία απηφ πνπ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ζηα φζα
ζεκεηψζακε γηα ηελ Κιαζηθή πεξίνδν είλαη φηη αξρίδεη θαη πξνρσξά ε ζπγθέληξσζε
ηεο γεο ζε ιίγα ρέξηα, πξάγκα πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ δεκηνπξγία
ηεξάζηησλ θηεκάησλ.

Ρωκαϊθή Πεξίνδνο.56

Σν Κνηλφ ησλ Λνθξψλ δηαιχζεθε απφ ηνπο Ρσκαίνπο ην 146, αιιά ζχληνκα
αλαζπζηάζεθε θαη κέζσ απηνχ νη Λνθξνί ζπκκεηέρνπλ ζηελ Ώκθηθηπνλία ησλ
Αειθψλ. Ώζρνιείηαη βέβαηα θπξίσο κε ζέκαηα εζσηεξηθήο δηνίθεζεο θαη κε
ζξεζθεπηηθά. ηα ρξφληα ηνπ Πιίληνπ απνιακβάλεη αηέιεηα εθ κέξνπο ησλ Ρσκαίσλ.
ην ηέινο ηνπ 2νπ αηψλα π.Υ. εγείξεηαη δηαθσλία αλάκεζα ζηελ θάξθεηα θαη ην
Θξφλην ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξηζκνχ ηνπ ηεξνκλήκνλα γηα ηνπο Αειθνχο. Δ έξηο
θαηαιήγεη ζε δηαηηεζία θαη ιχλεηαη ππέξ ηεο θάξθεηαο, ε νπνία κάιηζηα θαίλεηαη λα
είλαη θαη ε πην ηζρπξή, αθνχ ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη γηα πνιιά ρξφληα αθφκα, ελψ ην
Θξφλην ζβήλεη ζηελ Ώπηνθξαηνξηθή επνρή.
Σν 86 π.Υ, ν χιιαο θαηαζηξέθεη ηελ Λάξπκλα θαη ηηο Ώιέο γηα λα κελ
κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη γηα ιηκάληα ν Μηζξηδαηηθφο ζηξαηφο, θαη ζεκειηψλεη
ηελ Άλσ Λάξπκλα (ή ηελ αλαλεψλεη). ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο Αεκνθξαηίαο θαη ζηα
πξψηα ηεο Ώπηνθξαηνξίαο νη Λνθξνί αλήθνπλ ζην ίδην Κνηλφ κε ηνπο Φσθείο,
Βπβνείο, ΐνησηνχο, Ασξηείο ή Ώραηνχο. ηα ρξφληα ηνπ ηξάβσλα ν Οπνχο αλζεί
αθφκα, ελψ ε Λάξπκλα θαη νη Ώιέο θαηαηάζζνληαη ζηηο βνησηηθέο πφιεηο. Σν 106/7
κ.Υ. κεγάινο ζεηζκφο θαηαζηξέθεη ηνλ Οπνχληα θαη άιιεο πφιεηο.
ηα ρξφληα ηνπ Παπζαλία ππάξρνπλ νη Λάξπκλα, ε Κνξζεία, νη Κχξησλεο θαη
νη Ώιέο, αιιά ν πεξηεγεηήο ηηο κλεκνλεχεη σο βνησηηθέο. Απζηπρψο δελ καο δίλεη
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ινηπή Λνθξίδα, επεηδή δελ ηελ επηζθέθζεθε ή επεηδή δελ
ζπλέηαμε ην ζρεηηθφ θεθάιαην ζην έξγν ηνπ. ηηο αξρέο φκσο ηνπ 4νπ κ.Υ. αηψλα
αλαθέξεηαη ν Οπνχο σο ε ζεκαληηθφηεξε πφιε αλάκεζα ζηελ Αεκεηξηάδα θαη ηελ
Υαιθίδα. ηελ ίδηα επνρή αλαθέξνληαη γηα πξψηε θνξά θαη ρξηζηηαληθέο επηζθνπέο
56
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ζηελ θάξθεηα θαη ζηνλ Οπνχληα. Ώθφκε πζηεξφηεξα ν πλέθδεκνο ηνπ Εεξνθιένπο
ζεκεηψλεη αλάκεζα ζηηο πην ζεκαληηθέο πφιεηο ηεο Βιιάδαο ηελ θάξθεηα, ηνλ
Οπνχληα θαη ηελ ΐνπκειίηεηα.
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Ρσκατθή πεξίνδν είλαη ε
πξνψζεζε ησλ κεγάισλ ηδηνθηεζηψλ εδάθνπο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ έλα είδνο
ιαηηθνπληηζκνχ. δειαδή απφ κνλνθαιιηέξγεηεο κε δνπιηθή εξγαζία. Δ θνηλσλία
ρσξίδεηαη πιένλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηάμεηο. Σνπο πινχζηνπο θαη ηνπο
θησρνχο. Οη θησρνί είλαη είηε ειεχζεξνη αθηήκνλεο, είηε κηθξνηερλίηεο, είηε δνχινη.
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ΑΡΥΑΗΔ ΘΔΔΗ
Ο ζεκεξηλφο επηζθέπηεο ηεο Ώλαηνιηθήο Λνθξίδαο πεξλάεη ηα ζχλνξα ηεο
ρψξαο απηήο ηαμηδεχνληαο ζηελ Βζληθή νδφ Ώζήλαο-Θεζζαινλίθεο κεηά ηελ
Κσπατδα, αθξηβψο ζηελ δηαζηαχξσζε κε ηνλ δξφκν γηα ην Μαξηίλν. Ώπφ λφηηα
έξρεηαη ε Μεζφξαρε, πξφβνπλν ηνπ Πξνθήηε Διία (587 κ.) πνπ θιείλεη ηελ πεξηνρή
ηνπ Μαξηίλνπ απφ λφηηα. ε απηφ ην ρσξηφ ηνπνζεηεί ν Oldfather, νξζά λνκίδσ, ηελ
αξραία Λνθξηθή πφιε Βνπκειηηαία ή ΐνπκειίηεηα, γλσζηή κφλν απφ δπν επηγξαθέο
πνπ αλαθέξνπλ ηνπο ΐνπκειηηαηείο57. Σν φλνκα επηβηψλεη ζηα Υξηζηηαληθά ρξφληα
παξαιιαγκέλν ζε ΐνπκειηηηά θαη αλαθέξεηαη θαη επίζθνπνο ΐνκειίηνπ58. Ίζσο ε
πφιε κεγάισζε κε ηελ άλνδν εδψ ησλ θαηνίθσλ ηεο Λάξπκλαο γηα πεξηζζφηεξε
αζθάιεηα. ηα λνηηναλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ έρνπλ παξαηεξεζεί ηα ιείςαλα κηθξήο
νρπξσκέλεο πφιεο. Οη πέηξεο ηεο ρξεζίκεπζαλ κεηά ηνλ ζεηζκφ ηνπ 1894 γηα ηελ
αλνηθνδφκεζε ηνπ ρσξηνχ59.
Ώλαγλσξίδνληαο εδψ ηελ ΐνπκειηηαία ν Oldfather απέξξηςε ηελ παιηφηεξε
αλαγλψξηζε ηεο Κπξηψλεο ή ηεο Κνξζείαο60. Ο Klaffenbach επαλήιζε θαη
αλαγλψξηζε πάιη ηελ Κπξηψλε κε ηελ παξαηήξεζε φηη ε ΐνπκειηηαία, φπσο
γλσξίδνπκε απφ επηγξαθή, είρε ζχλνξα θαη ζπλνξηαθέο δηαθνξέο κε ηηο Ώιέο θαη ε
επηθξάηεηά ηεο ζα έθηαλε σο ηελ ζάιαζζα. ΐξίζθεη γηα απηφ φηη ε ΐνπκειηηαία ζα
πξέπεη λα βξηζθφηαλ ζηελ ζέζε ηεο Μαιεζίλαο61. κσο ζηελ Μαιεζίλα δελ
ππάξρνπλ αξραία θαηάινηπα νηθηζκνχ θαη κφλν επηγξαθέο έρνπλ βξεζεί εθεί, νη
νπνίεο κπνξεί θάιιηζηα λα κεηαθέξζεθαλ απφ ην Μαξηίλν, ηνλ Πξνζθπλά ή ηηο
Ώιέο62.
Ο Kirsten δέρηεθε ηελ άπνςε ηνπ Klaffenbach φηη ζην Μαξηίλν ήηαλ ε
Κπξηψλε63 θαη πξφηεηλε ηελ αλαγλψξηζε ηεο Κνξζείαο ζηνλ Πξνζθπλά θαη ηεο
ΐνπκειηηαίαο ζην Κππαξίζζη64, φπνπ φκσο θαίλεηαη πνιχ πην πηζαλφ φηη βξηζθφηαλ ν
Οπνχο65. Σν φιν πξφβιεκα ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο απφ ηνλ
Παπζαλία, φπσο ην εθζέηνπκε πην θάησ. Ώπφ πξηλ φκσο πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε
φηη ην επηρείξεκα ηνπ Klaffenbach θαίλεηαη αληίζεηα λα ππνζηεξίδεη ηελ αλαγλψξηζε
ηεο ΐνπκειηηαίαο ζην Μαξηίλν, επεηδή ε ινθψδεο θαη άγνλε πιαηηά ρεξζφλεζνο ηεο
Ώεηνιίκλεο ή Ώεηνιχκαο πνπ απιψλεηαη βφξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθά απφ ην
Μαξηίλν είλαη θπζηνινγηθά επηθξάηεηα ηεο πφιεο πνπ βξηζθφηαλ ζην Μαξηίλν θαη
ηεο Κάησ Λάξπκλαο θαη έρεη ζχλνξα κε ηελ επηθξάηεηα ησλ Ώιψλ.
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Δ επίκαρε πεξηγξαθή ηνπ Παπζαλία (9. 21) είλαη ε αθφινπζε: Πξνρσξψληαο
θαλείο δψδεθα πεξίπνπ ζηάδηα αξηζηεξά απφ ηηο Κψπεο έρεη ηνπο ικσλεο θαη ζε
απφζηαζε επηά πεξίπνπ ζηαδίσλ απφ ηνπο ικσλεο ηελ Τεηηφ .... ε απφζηαζε
είθνζη πεξίπνπ ζηαδίσλ απφ ηελ Τεηηφ βξίζθνληαη νη Κχξησλεο ....πάλσ ζε ςειφ
βνπλφ θαη (εθεί) έρεη λαφ ηνπ Ώπφιισλνο θαη άιζνο .... Ώπφ ηνπο Κχξησλεο, αθνχ
πεξάζεη θαλείο ην βνπλφ, έρεη ηελ πνιίρλε Κφξζεηα ... αθνχ θαηέβεη ζην πεδηλφ κέξνο
έρεη ηηο εθβνιέο ζηελ ζάιαζζα ελφο πνηακνχ νλνκαδφκελνπ Πιαηάληνπ. ηα δεμηά
ηνπ πνηακνχ νη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ηειεπηαίνη ΐνησηνί (πξφθεηηαη γηα επνρή
πνπ νη Ώιέο είλαη βνησηηθέο) έρνπλ κηα πνιίρλε νλνκαδφκελε Ώιαί.
Έρεη παξαηεξεζεί φηη φιεο νη απνζηάζεηο πνπ δίλεη ζε απηά ηα απνζπάζκαηα
ην θείκελν ηνπ πεξηεγεηή δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα66. πσο
δείρλεη άιισζηε θαη ην χθνο, θαίλεηαη φηη ν Παπζαλίαο δελ έθαλε πνηέ απηήλ ηελ
πεξηνδεία. Αίλεη πιεξνθνξίεο πνπ θαη απηφο πήξε απφ θάπνπ αιινχ. Τπάξρνπλ φκσο
κεξηθά αζθαιή ζηνηρεία ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Οη Κχξησλεο βξίζθνληαλ πάλσ ζε
ςειφ βνπλφ. Γηα λα πάεη θαλείο απφ ηνπο Κχξησλεο ζηελ Κνξζεία πεξλάεη θάπνην, ην
ίδην ή άιιν, βνπλφ. Ώπφ ηελ Κνξζεία θαηεβαίλεη θαλείο ζηελ παξαιία θαη εθεί
βξίζθνληαη νη εθβνιέο ελφο πνηακνχ πνπ απφ δεμηά ηνπ, δειαδή ζηα αλαηνιηθά ηνπ,
θηάλεη ε ρψξα ησλ Ώιψλ. Μαο βνεζάεη επίζεο θαη κηα αξραηνινγηθή πιεξνθνξία: Δ
ζέζε ηεο Τεηηνχ έρεη ηαπηηζζεί επηγξαθηθά ζε εξείπηα ζε απφζηαζε ηξηψλ
ρηιηνκέηξσλ βφξεηα απφ ην ρσξηφ Παχινο θαη δέθα ρηιηνκέηξσλ δπηηθά θαη ειάρηζηα
λφηηα απφ ην Μαξηίλν ζε επζεία γξακκή. αθψο ζε βνησηηθή πεξηνρή67.
Με απηά ηα δεδνκέλα ε αλαγλψξηζε ηεο Κπξηψλεο απφ ηνλ Klaffenbach ζην
Μαξηίλν δελ ζηέθεη, αθνχ νχηε ζε ςειφ βνπλφ βξίζθεηαη, νχηε ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη
θαλείο θαλέλα βνπλφ γηα λα θηάζεη ζηελ πεξηνρή ηεο Σξαγάλαο θαη ηνπ πνηακνχ
Ρεβέληθνπ, πην δπηηθά απφ ηνλ νπνίν δελ κπνξεί λα εθηεηλφηαλ ε ρψξα ησλ Ώιψλ. Ο
Oldfather πνπ δελ γλψξηδε φηη ε ή ν Τεηηφο βξηζθφηαλ βφξεηα απφ ηνλ Παχιν,
ππνζηήξημε φηη ζηελ πεξηνρή ηεο Κνιάθαο, έμε ρηιηφκεηξα ζε επζεία γξακκή ζηα
βνξεηνδπηηθά ηεο Τεηηνχ, (φπνπ ππάξρεη θαη κηα πεξίεξγε πεγή, φπσο θάπνηα πνπ
αλαθέξεη ν Παπζαλίαο ζηελ Κπξηψλε) πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ε Κπξηψλε68. Οη
λεφηεξνη κειεηεηέο ζεψξεζαλ φηη απηφ είλαη αδχλαην, επεηδή εδψ είρε εληνπηζζεί ε
Τεηηφο. Ώπηφ δελ είλαη αθξηβέο. Ο Γαιιηθφο ράξηεο ζεκεηψλεη αξραία εξείπηα βφξεηα
απφ ηελ πδξνθξηηηθή πνπ ρσξίδεη ηηο θιίζεηο πξνο ηελ Κσπατδα θαη πξνο ηελ
ζάιαζζα, θάπνπ 2.500 κ. ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Κνιάθα θαη ν Kirsten
ζεκεηψλεη φηη πξφθεηηαη γηα πεξίβνιν νρπξνχ69. Έηζη κπνξνχκε λα επαλέιζνπκε ζηελ
ηνπνζέηεζε ηεο Κπξηψλεο εδψ. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Κνξζείαο ζα κηιήζνπκε πην
θάησ70.
Βίπακε φηη ε Κπξηψλε ή πάλησο ην νρπξφ κε ην νπνίν ηελ ζπλδένπκε, ρσξίο
απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζην ίδην ζεκείν ήηαλ θαη ν νηθηζκφο, βξίζθεηαη βφξεηα απφ ηελ
πδξνθξηηηθή γξακκή θαη απηφ ζα ζήκαηλε φηη πηζαλψο ε ζέζε ήηαλ ινθξηθή. κσο ε
πδξνθξηηηθή πεξλάεη ζε πνιχ ήπηεο θιίζεηο θαη πην βφξεηα απφ απηήλ αξρίδνπλ νη
ζρεηηθά ηζρπξέο, ελψ ηέηνηεο δελ ππάξρνπλ πξνο ηα λφηηα. Σν νρπξφ θαίλεηαη πσο
είλαη θαηαθχγην γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο ζηα λφηηά ηνπ, ελψ πξνο ηα βφξεηα ν ξφινο
ηνπ είλαη ξφινο επνπηείαο. Γη‟ απηφ πηζηεχσ φηη ε Κπξηψλε, αλ βξηζθφηαλ εδψ, είλαη
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πηζαλφηεξν λα ήηαλ βνησηηθή θαη φρη ινθξηθή., ελψ ν Oldfather πηζηεχεη ην
αληίζεην71.
Ώπφ ην Μαξηίλν έλαο δξφκνο πεγαίλεη κε γεληθή θαηεχζπλζε πξνο ηα
αλαηνιηθά θαη, αθνχ παξαθάκςεη ην πξφβνπλν Κνπηξνχια πνπ έξρεηαη απφ λφηηα,
βγάδεη ζηνλ κηθξφ θάκπν ζηα δπηηθά ηνπ βαζηνχ φξκνπ Λάξκεο, φπνπ βξίζθεηαη ην
ρσξηφ Λάξπκλα πνπ παιηφηεξα νλνκαδφηαλ Καζηξί. ηελ ίδηα ζέζε κε ηελ αξραία
πφιε. Σν φλνκα ηεο πφιεο παξαδίδεηαη απφ ζπγγξαθείο θαη επηγξαθέο σο Λάξπκλα
θαη Λάξπκλαη, ην εζληθφ σο Λαξπκλεχο θαη Λαξπκλαίνο. ε επηγξαθή ηνπ Πηψνπ
έρνπκε θαη ηνλ ηχπν Λεξνπκλεχο, αιιά απηφ θαίλεηαη λα απνδίδεη ηελ βνησηηθή
δηαιεθηηθή παξαιιαγή72.
ηελ ζέζε έρνπλ βξεζεί φζηξαθα Μεζνειιαδηθά θαη Τζηεξνειιαδηθά ΕΕΕ ΐ. Ο
Oldfather είρε παξαηεξήζεη ζηνλ θπζηθφ δξφκν πνπ νδεγεί ζηελ ζέζε ηεο Άλσ
Λάξπκλαο, θαζψο θαη ζε ζεκείν ηνπ δξφκνπ πνπ νδεγεί απφ εθεί ζηελ ιεθάλε ηεο
Κσπατδαο, βαζηά ίρλε απφ καθξνρξφληα ρξήζε ηνπ απφ άκαμεο θαη ζπλδπάδνληαο ην
γεγνλφο φηη απφ ηελ ζέζε ηεο ε Λάξπκλα είλαη ε θπζηθή έμνδνο ηεο ιεθάλεο ηεο
Κσπατδαο πξνο ηελ ζάιαζζα, θαζψο θαη ηελ πίζηε φηη ην θεθαιάξη ηεο Άλσ
Λάξπκλαο είλαη ε έμνδνο ησλ λεξψλ ηεο Κσπατδαο θαη ζπλαθφινπζα πνιχ ζεκαληηθή
ζέζε γηα ηνπο Μηλχεο ηνπ Οξρνκελνχ, έθηαζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηα Μπθελατθά
ρξφληα ε πεξηνρή ζα ππαγφηαλ ζηνλ Οξρνκελφ, δειαδή ζηελ Κσπατδα73. Δ ππφζεζε
ακθηζβεηήζεθε74. πλερίδνληαο ηελ ζπιινγηζηηθή ηνπ θαη πηζηεχνληαο φηη ε δχλακε
ηνπ Οξρνκελνχ ζπληξίθζεθε κφιηο γχξσ ζηα 600, ππνζηήξημε φηη κφλν ηφηε ν ρψξνο
αλάκεζα ζηελ Σξαγάλα θαη ην θξνπνλέξη, πνπ σο ηφηε αλήθε ζηνπο ΐνησηνχο,
πέξαζε ζηνπο Λνθξνχο. Πίζηεπε πσο έλαο ηνίρνο πνπ είρε παξαηεξεζεί ζην ζηελφ
αλάκεζα ζηελ Σξαγάλα θαη ην Κππαξίζζη, ζηνλ φξκν ηνπ Ώξκπξά ή Ώξκπξνχ θαη ζε
παξάιηα δψλε πνπ θαηαβπζίζηεθε κε ηνπο ζεηζκνχο ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηψλα, ήηαλ
ακπληηθφ ηείρνο ησλ Οξρνκελίσλ πνπ θξαηνχζε καθξηά ηνπο Λνθξνχο. ιε φκσο
απηή ε ζεσξία θαίλεηαη πνιχ επηζθαιήο75.
ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο δχλακεο ησλ ΐνησηψλ θαίλεηαη φηη ε Λάξπκλα κε
ηελ ζέιεζή ηεο, θαη επεηδή απηφ εμππεξεηνχζε ηα ζπκθέξνληά ηεο, πέξαζε κε ην
κέξνο ηνπο θαη έγηλε κέινο ηνπ βνησηηθνχ Κνηλνχ76. Σφηε θαίλεηαη φηη ν
Βπακεηλψλδαο έρηηζε ή αλαλέσζε ηηο νρπξψζεηο ηεο θαη ηελ κεηάβαιιε ζε έλαλ απφ
ηνπο λαπζηάζκνπο ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε λαπηηθήο
δχλακεο77. Με ηελ θαηαζηξνθή φκσο ηεο Θήβαο απφ ηνλ Ώιέμαλδξν είλαη βέβαην φηη
ε Λάξπκλα έγηλε πάιη ινθξηθή78, αλ δελ είρε γίλεη ήδε παιηφηεξα. Οξηζηηθά μαλαέγηλε
βνησηηθή κεηά ηνλ Κάζζαλδξν, φρη πνιχ κεηά ην 273/279.
Σν 86 π.Υ. ν χιιαο θαηέζηξεςε ηελ Λάξπκλα θαζψο θαη ηα άιια θνληηλά
ιηκάληα (Ώλζεδψλα, Ώιέο) γηα λα κελ κπνξνχλ λα βξνπλ βάζεηο ηα Μηζξηδαηηθά
ζηξαηεχκαηα80. κσο θαίλεηαη φηη ε πφιε ρηίζηεθε θαη πάιη αξγφηεξα81. Σα
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θαηάινηπά ηεο είλαη νξαηά ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ. Σείρνο ζην νπνίν δηαθξίλνληαη δχν
πεξίνδνη πεξηβάιιεη ην αθξσηήξην ζηα αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ απφ ηηο ηξεηο πιεπξέο
θαη εληζρχεηαη κε νξζνγψληνπο πχξγνπο. Σείρνο έρεη ην αθξσηήξην θαη πξνο δπηηθά,
φπνπ βξίζθεηαη κηθξφο θπθιηθφο φξκνο, ελψ άιιν ηείρνο αξρίδεη απφ ην αθξσηήξην,
πξνρσξεί πξνο βνξεηνδπηηθά ζην δεμηφ άθξν ηνπ φξκνπ, ζπλερίδεηαη ζε λεζάθη πνπ
βξίζθεηαη ζην ζηφκηφ ηνπ θαη ζπλαληηέηαη πάιη ζην άιιν άθξν ηνπ ζηνκίνπ. Άιιν
ηκήκα βξίζθεηαη ζε κηθξφ αθξσηήξην ιίγν βφξεηα απφ ην ηειεπηαίν ζεκείν. Δ
εξκελεία πνπ δίλεηαη είλαη φηη εδψ βξηζθφηαλ ην νρπξσκέλν πνιεκηθφ ιηκάλη82.
Σν ελδηαθέξνλ είλαη πσο ν θφιπνο είλαη πνιχ αλάβαζνο, φηη πην αλαηνιηθά ε
ζάιαζζα βαζαίλεη απφηνκα, φηη ε ζηάζκε ηεο έρεη ζίγνπξα αλέβεη, φπσο καξηπξεί ην
γεγνλφο φηη ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ θφιπνπ έρνπλ παξαηεξεζεί αξραίνη κφινη θαη
αξραίν ιαηνκείν θάησ απφ ηελ ζεκεξηλή ζαιάζζηα επηθάλεηα83. ια απηά δειψλνπλ
ή φηη ην αξραίν ιηκάλη ήηαλ ηερλεηά εθβαζπζκέλν ή φηη ν φξκνο ζηνλ νπνίν ην
αλαγλσξίδνπλ δελ ήηαλ ιηκάλη αιιά ηκήκα ηεο πφιεο θαη ε μερσξηζηή νρχξσζε ζηα
Ώ ηνπ ρσξηνχ ιεηηνπξγνχζε σο αθξφπνιε. Ο Παπζαλίαο (9. 23,7) ζεκεηψλεη γηα ηελ
Λάξπκλα λίμνη δέ ζθιζιν εζηίν αγσιβαθήρ. Σν αγσιβαθήρ εξκελεχηεθε βαζχο θαη ην
λίμνη δηνξζψζεθε ζε λιμήν. Ώλ είλαη έηζη δελ ζα κηιάεη ν Παπζαλίαο γηα ην
νρπξσκέλν ιηκάλη. Καη ζα ήηαλ ε κφλε πεξίπησζε απφ φζν μέξσ πνπ ζα ζεψξεζε
αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη έλα ιηκάλη ήηαλ βαζχ. Μήπσο φκσο δελ πξέπεη λα γίλεη
ε δηφξζσζε θαη ε θξάζε ζεκαίλεη «βαζηά ιίκλε», είδνο ιηκλνζάιαζζαο; Καη κήπσο
αθξηβψο ζηνλ ρψξν ηεο πφιεο είρε δεκηνπξγεζεί απφ ηα ρξφληα ηνπ Παπζαλία ήδε
ηέλαγνο ην νπνίν ζήκεξα έρεη γίλεη αλάβαζνο φξκνο; Δ άπνςε πξνζθξνχεη ζην
γεγνλφο φηη φξνο αγσιβαθήρ πνπ εηπκνινγηθά ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη εθείλνο πνπ
έρεη ηνλ βπζφ αγσύ, δειαδή θνληά, επνκέλσο ξερφο, φζεο, ιίγεο, θνξέο ζπλαληάηαη
ζηελ ειιεληθή γξακκαηεία θαίλεηαη αληίζεηα λα ζεκαίλεη βαζχο. Γηα απηφ θαη νη
εθδφηεο ηνπ Παπζαλία δηφξζσζαλ ην ρσξίν. Ώιιά θαη έηζη, αθφκε θαη αλ
ππνζέζνπκε φηη ην ζεσξνχκελν αξραίν ιηκάλη ηεο Λάξπκλαο ήηαλ ηερλεηά
εθβαζπζκέλν, ε δηαηχπσζε δελ ηαηξηάδεη ζε απηφ. Ίζσο σο ιηκάλη ινγάξηαδαλ νη
αξραίνη νιφθιεξν ηνλ φξκν πνπ πξαγκαηηθά είλαη ζρεηηθά βαζήο.
Ώπφ ηνλ κπρφ ηνπ φξκνπ ηεο Λάξπκλαο έλαο δξφκνο νδεγεί πξνο ηα λφηηα
έρνληαο ζηα αλαηνιηθά ην χςσκα Κνθθίλε (451 κ.) θαη ζηα δπηηθά ην χςσκα
Καπεηάληνο (408 κ.). ε απφζηαζε 1.500 κ. πεξίπνπ βγαίλεη ζε ιεθάλε θιεηζηή
νιφγπξα, πνπ απνζηξαγγίδεηαη απφ ην ίδην ζηελφ απφ ην νπνίν αλέβεθε ν δξφκνο. Σα
πην πνιιά λεξά ηεο ηα δίλεη ε πεγή Κεθαιάξη ή Νεξνηξηβηά πνπ θαίλεηαη πσο ήηαλ ε
αξραία Ώγρφε84. Πίζηεπαλ νη αξραίνη φηη ηα λεξά απηά έξρνληαλ απφ ηελ Κσπατδα
θαη ηα ζεσξνχζαλ επαλεκθάληζε ηνπ βνησηηθνχ Κεθηζνχ. ηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο
ιεθάλεο ππάξρεη ην χςσκα Μπαδαξάθη κε εξείπηα αξραίαο πφιεο κε νρπξψζεηο ζηελ
αθξφπνιε θαη ίζσο θαη ζηελ θάησ πφιε, κε ηείρε ζρεδφλ ηζνδνκηθά85. Βίλαη ε Άλω
Λάξπκλα. Ο Oldfather ππνζηήξημε φηη πξφθεηηαη γηα θηίζκα ησλ Ρσκαίσλ θαη
εηδηθφηεξα ηνπ χιια πνπ θαηέζηξεςε ηελ Κάησ Λάξπκλα, ην ιηκάλη, έρηηζε ηελ Άλσ
ζε ζέζε πξφζθνξε γηα ηελ γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ρσξαθηψλ θαη ησλ δχν θαη
πνπ ειέγρεη ηελ πξφζβαζε ζην ιηκάλη θαη ηελ παξαρψξεζε ζηνπο Λνθξνχο86. Έηζη
εξκελεχεη ηηο αξραίεο καξηπξίεο φηη ε Κάησ Λάξπκλα ήηαλ βνησηηθή θαη ε Άλσ
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ινθξηθή θαη φηη «νη Ρσκαίνη πξφζζεζαλ ηελ Άλσ ζηελ Κάησ Λάξπκλα»87. κσο ηα
ηείρε ρξνλνινγνχληαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ 4ν ή 3ν αηψλα π.Υ. θαη ν Kirsten θηάλεη λα
ππνζέζεη φηη ε αξρατθή πφιε ήηαλ ε Άλσ Λάξπκλα θαη επίλεηφ ηεο ε Κάησ88.
Βίλαη πηζαλφ φηη ε εξκελεία ησλ καξηπξηψλ είλαη ε εμήο: Ώξρηθά ζεκαληηθφο
νηθηζκφο ζηελ ινθξηθή επνρή ήηαλ ε Άλσ Λάξπκλα. Τζηεξφηεξα, ζηελ βνησηηθή
πεξίνδν, ζεκαληηθφηεξν θέληξν έγηλε ε Κάησ, ελψ ε Άλσ ζπλέρηζε λα ππάξρεη σο
θψκε. Ο χιιαο θαηέζηξεςε ηελ Κάησ θαη πξφζζεζε ηελ πεξηνρή ηεο Άλσ ζε εθείλε
ηεο Κάησ. Έηζη ππήξρε πιένλ κία κφλν Λάξπκλα, ε Άλσ πνπ έιεγρε θαη ηηο δχν
πεξηνρέο θαη ίζσο απηή δφζεθε ζηνπο Λνθξνχο. ηγά-ζηγά θαηνηθήζεθε θαη πάιη ε
Κάησ Λάξπκλα. Σα ιατθά ηνπσλχκηα δηαζψδνπλ ηελ ζρέζε θαη ηελ δηάθξηζε. Γεληθά
ε πεξηνρή ιεγφηαλ Λάξκεο, εηδηθά ε πάλσ Μπαδαξάθη ή Ώπάλσ Λάξκεο θαη ε θάησ
Καζηξί ή Κάησ Λάξκεο. Υακειφηεξα απφ ηελ ζέζε ηνπ νηθηζκνχ ησλ Εζηνξηθψλ
ρξφλσλ, ζην Κάησ Μπαδαξάθη, έρνπλ βξεζεί φζηξαθα Πξσηνειιαδηθά θαη ίζσο θαη
Νενιηζηθά89.
Πέξα απφ ηα βνπλά πνπ απφ λνηηναλαηνιηθά νξίδνπλ ηελ ιεθάλε ηεο Άλσ
Λάξπκλαο βξίζθεηαη ν βαζχο, κεγάινο θαη πξνζηαηεπκέλνο θφιπνο θξνπνλέξη, ζηα
λφηηα ηνπ νπνίνπ είλαη ην βνπλφ Πηψνλ. Βίλαη πηζαλφ φηη ε πεξηνρή ζα αλήθε ζηελ
Λνθξίδα. Βδψ, ζην δπηηθφ άθξν ηνπ θφιπνπ θαη ζε κέξνο ηεο λφηηαο αθηήο ηνπ
ππάξρεη κηθξφο θάκπνο, φπνπ ππνζέηνπλ φηη ζα βξηζθφηαλ ν νηθηζκφο Φώθαη90.
Παξφια ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ ν θφιπνο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ιηκάλη, επεηδή ηα
βνπλά θάλνπλ πνιχ δχζθνιε ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηελ ελδνρψξα.
Ώλ γπξίζνπκε απφ ην Μαξηίλν ζηελ Βζληθή νδφ θαη ηελ αθνινπζήζνπκε πξνο
αλαηνιηθά-βνξεηναλαηνιηθά θαη θαηφπηλ πξνο βνξεηνδπηηθά θαηά κήθνο ξεκαηηάο κε
ήπηεο θιίζεηο δεμηά θαη αξηζηεξά, ζην ζεκείν πνπ ν δξφκνο θάλεη ζηξνθή γηα λα
μαλαπάξεη βφξεην-βνξεηναλαηνιηθή θαηεχζπλζε βξίζθεηαη ε ζέζε Υηιηαδνχ ή
Υειηαδνχ. Βδψ έρνπλ παξαηεξεζεί ίρλε ηείρνπο ζηα αλαηνιηθά, πιήζνο νζηξάθσλ,
ζεκέιηα θηεξίσλ ζηελ θνξπθή ηνπ πςψκαηνο θαη άιια αξραία ίρλε91. Πην θάησ ν
δξφκνο, αθνχ δηαγξάςεη θακπχιε πξνο βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά, βνξεηνδπηηθά,
λνηηνδπηηθά θηάλεη ζην ρσξηφ Πξνζθπλάο απφ φπνπ παίξλεη πνξεία πξνο δπηηθάβνξεηνδπηηθά. Ώθξηβψο πάλσ απφ ην ρσξηφ, ζηα λνηηναλαηνιηθά, είλαη ν ιφθνο
Παιηφθαζηξν κε πνιπγσληθά ηείρε ησλ νπνίσλ ε αλαηνιηθή πιεπξά παξαθνινπζείηαη
επί 175 κ. πεξίπνπ. ηελ θνηιάδα ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Παιηφθαζηξνπ, πνπ ζηελ
ζπλέρεηα αλεβαίλεη σο ηελ Υειηαδνχ, έρνπλ βξεζεί ηάθνη92. Ο Oldfather ζεσξεί ηηο
δχν απηέο ζέζεηο δηαδνρηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο πφιεο93. Ο Kirsten θξίλεη φηη
κφλν ε Υειηαδνχ ήηαλ πφιε, ελψ ην Παιηφθαζηξν απιψο νρπξφ94. Ώπφ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ φκσο δελ κπνξεί λα ζπλαρζεί θάηη ηέηνην.
Ο Oldfather ηνπνζεηεί εδψ ηελ Κνξζεία αθνχ βξίζθεηαη πέξα απφ ην βνπλφ
πάλσ ζην νπνίν ήηαλ ε Κπξηψλε θαη αθνχ θάησ απφ απηήλ θηάλνπκε ζηελ παξαιία
φπνπ θαη ην φξην ησλ Ώιψλ, ν πνηακφο Πιαηάληνο πνπ ν Oldfather ηαπηίδεη κε ηνλ
Ρεβέληθν95. Δ κφλε δπζθνιία ζε απηή ηελ ηαχηηζε είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ην
87

. ηξάβ. 9, 2,18.
. Philippson-Kirsten, 359.
89
. ΐι. πην πάλσ
90
. Philippson-Kirsten, 493. Oldfather, φ.π. π. 34, 347.
91
. Philippson-Kirsten, 351, 725. Oldfather, φ.π.π. 161.
92
. Oldfather, ζην ίδην, 166.
93
. ην ίδην, 166 π.
94
. Philippson-Kirsten, 351.
95
. Oldfather, 167 π.
88

102

θείκελν ηνπ Παπζαλία ζπλάγεηαη πσο απφ ηελ Τεηηφ πεγαίλεη θαλείο ζηελ Κπξηψλε
θαη απφ εθεί ζηελ Κνξζεία. Ώλ φκσο ε Κπξηψλε είλαη ζηελ Κνιάθα θαη εθφζνλ ε
Τεηηφο βξίζθεηαη βφξεηα απφ ηνλ Παχιν, ην αθξηβέο ζα ήηαλ λα έιεγε φηη απφ ηελ
Τεηηφ πεγαίλεη θαλείο ζηελ Κπξηψλε ή ζε άιιε θαηεχζπλζε ζηελ Κνξζεία. κσο
εδψ ην θείκελν ηνπ Παπζαλία θαίλεηαη πσο είλαη ζχληνκε αλαθνξά βαζηζκέλε ζε
πιεξνθνξίεο θαη φρη ζε απηνςία θαη πηζαλψο δηαηππψζεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν επεηδή
νη δπν πφιεηο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ην ίδην βνπλφ. Δ κηα είλαη επάλσ ηνπ θαη ε
άιιε πην πέξα απφ απηφ. Ο Klaffenbach, πνπ παξαηεξεί φηη ε Κνξζεία αλήθε θάπνηε
ζηηο Ώιέο, δέρεηαη ηελ ηνπνζέηεζή ηεο εδψ, ελψ ηελ Κπξηψλε ηελ βάδεη ζην
Μαξηίλν96, κνινλφηη γηα λα πάεη θαλείο απφ ην Μαξηίλν ζηνλ Πξνζθπλά δελ πεξλάεη
θαλέλα βνπλφ. Ο Kirsten ακθηζβεηεί ηελ ηαχηηζε αλ ηνπνζεηήζνπκε ηελ Κπξηψλε
ζηελ Κνιάθα, επεηδή ν Πξνζθπλάο βξίζθεηαη πνιχ ζηα αλαηνιηθά ηεο 97. κσο απφ
ηελ Κνξζεία θαηέβαηλε θαλείο ζηνλ θάκπν ζηα ζχλνξα ηεο ρψξαο ησλ Ώιψλ θαη απηφ
πξέπεη πάλησο λα ζεκαίλεη φηη ε Κνξζεία βξηζθφηαλ αλαηνιηθά απφ ηνλ φξκν
Ώξκπξά. Έηζη ε πξφηαζε ηνπ Oldfather παξακέλεη ε ηζρπξφηεξε. Ώπφ ηνλ Παπζαλία
(9.23) καζαίλνπκε φηη ε Κνξζεία είρε θαη έλα άιζνο ηνπ Βξκή ζε κηθξή απφζηαζε
απφ ηνλ νηθηζκφ.
Δ Υειηαδνχ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ γέλεζε δχν θνηιάδσλ. Δ κηα κε ην ξέκα
Μπιφξεκα πξνρσξεί πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά, ε άιιε, ν ΐίβνο πξνο βφξεηα.
Απηηθφηεξα απφ ηνλ Πξνζθπλά έξρεηαη κε γεληθή θαηεχζπλζε πξνο ηα βφξεηα ε
θνηιάδα ηνπ Ρεβέληθνπ ηνλ νπνίν ν Oldfather ηαπηίδεη κε ηνλ Πιαηάλην98. Δ θνηιάδα
ηνπ Μπινξέκαηνο πξέπεη ζηελ αξραηφηεηα λα αλήθε ζηηο Ώιέο, φπσο θαη ζήκεξα
αλήθεη ζηελ θιεξνλφκν ηνπο Μαιεζίλα. Ο ΐίβνο πξέπεη λα ήηαλ ε ρψξα ηεο
Κνξζείαο κε φξηα ηελ ρακειή πδξνθξηηηθή ζηα αλαηνιηθά ηνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ
ηνλ Μχηηθα (188 κ.), ηελ Ώιεπνχ (143 κ.) θαη ην ηεθάλη (186 κ.) θνληά ζηελ
ζάιαζζα, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα. κσο θαη ζήκεξα δελ θηάλεη ζηε ζάιαζζα
αιιά ζηακαηάεη ζε ζηελφ αλάκεζα ζην ηεθάλη ζηα αλαηνιηθά θαη ηελ Κνξνκειηά
(163 κ.) ζηα δπηηθά. Καη ζήκεξα, βφξεηα απφ απηή ηελ γξακκή έξρεηαη ε πεξηνρή ηεο
Μαιεζίλαο θαη ζπλαληηέηαη κε ηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ Σξαγάλα πνπ ειέγρεη ηνλ
θάκπν αλάκεζα ζηνλ φξκν Ώξκπξά θαη ηελ ρακειή πδξνθξηηηθή πνπ ρσξίδεη ηνλ
ΐίβν απφ ην Ρεβέληθν. Δ δηαίξεζε απηή αληαπνθξίλεηαη ζην αλάγιπθν. Καη σο πξνο
ηα φξηα κε ηελ Μαιεζίλα, δειαδή κε ηηο Ώιέο, θαίλεηαη ε πηζαλφηεξε θαη γηα ηελ
αξραηφηεηα, αλ θαη ε πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Σξαγάλαο πξέπεη λα αλήθε επίζεο ζηελ
Κνξζεία, φπσο ζπλέβαηλε θαη πξηλ απφ ηνπο ζεηζκνχο ηνπ 1894, φηαλ νη θάηνηθνη ηνπ
θαηεζηξακκέλνπ Πξνζθπλά έρηηζαλ ηελ Σξαγάλα. Με απηέο ηηο παξαηεξήζεηο
θηάλνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν πνηακφο Πιαηάληνο, πνπ ήηαλ φξην πξνο ηελ
Λνθξίδα «ησλ ηειεπηαίσλ πξνο ηα εδψ ΐνησηψλ» ζηελ επνρή ηνπ Παπζαλία, δειαδή
ησλ θαηνίθσλ ησλ Ώιψλ, ήηαλ ν ΐίβνο θαη φρη ην Ρεβέληθν. Καη επίζεο φηη ε Κνξζεία
παξέκεηλε ινθξηθή πφιε θαη φηαλ ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Λνθξίδαο ελζσκαηψζεθε
ζηελ ΐνησηία.
Ώπηά, θαη γεληθά φηη ηα φξηα ΐνησηίαο θαη Λνθξίδαο ήηαλ ηφηε ζε θάπνην
πνηάκη, ή αθξηβέζηεξα ζηηο εθβνιέο ηνπ, θαίλνληαη πεξίεξγα αλ θπηάμεη θαλείο ηνλ
ράξηε. Βπεηδή αλάκεζα ζηελ πεξηνρή Ώιψλ, Πξνζθπλά, Σξαγάλαο θαη εθείλε ηνπ
θάκπνπ ηεο Ώηαιάληεο ππάξρεη έλα θπζηθφ φξην πνιχ πην ζεκαληηθφ. Απηηθά απφ ηελ
Σξαγάλα ν φξκνο Ώξκπξά έξρεηαη αθξηβψο ζηα πφδηα ηνπ απφηνκνπ βνπλνχ
Κνπκαξηά. κσο ε θαηάζηαζε απηή είλαη απνηέιεζκα ησλ ζεηζκψλ ηνπ ηέινπο ηνπ
19νπ αηψλα. Πξηλ απφ απηφλ ην ζεκεξηλφ λεζί Γάηδαξνο ήηαλ ρεξζφλεζνο, ηα ηελάγε
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αλαηνιηθά απφ ην Κππαξίζζη ήηαλ ζηεξηά θαη αλάκεζα ζηελ Κνπκαξηά θαη ηελ
ζάιαζζα ππήξρε αξθεηά πιαηηά ισξίδα επίπεδνπ εδάθνπο. Σν φηη θάπσο έηζη είραλ
ηα πξάγκαηα θαη ζηελ αξραηφηεηα ην δείρλεη ην γεγνλφο φηη ζε απηφ ην ζεκείν ππήξρε
αξραία νρχξσζε99 θαη φηη ζηηο εθβνιέο ηνπ Ρεβέληθνπ, κέζα ζηελ ζάιαζζα ηψξα,
ππάξρνπλ ηα εξείπηα κηθξνχ αξραίνπ νηθηζκνχ100. Μπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε φηη ε
αθηή αθνινπζνχζε ηφηε πεξίπνπ ηελ ζεκεξηλή βπζνκεηξηθή ησλ 5 κ. θαη ίζσο θαη
βαζχηεξε, αθνχ εθηφο απφ ηελ θαηαβχζηζε πνπ βεβαηψλνπλ νη ράξηεο ηνπ 19νπ αηψλα
θαη νη ζρεηηθέο καξηπξίεο, πξέπεη λα ππνινγίζνπκε πσο θαη ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο
αλέβεθε απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα θάπνπ 2 κε 3 κ.
Δ ζάιαζζα βφξεηα απφ ηνλ ΐίβν είλαη ζπγρξφλσο ε λφηηα πιεπξά ηνπ φξκνπ
ηνπ Θενιφγνπ. Μηα ρεξζφλεζνο πνπ εηζρσξεί απέλαληί ηεο θαη θαηαιήγεη ζην
αθξσηήξην Κέξαηα είλαη ε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ φξκνπ. ην αλαηνιηθφ άθξν
ηεο, ιίγν πην βφξεηα απφ ηνλ ζπλνηθηζκφ ηνπ Θενιφγνπ, βξίζθνληαη ζε ρακειφ
παξαζαιάζζην ιφθν ηα εξείπηα ησλ Αιώλ, ζπζηεκαηηθά αλεζθακκέλα. Δ ζέζε έρεη
δψζεη Νενιηζηθά θαη Μπθελατθά φζηξαθα, ελψ ε εγθαηάζηαζε ησλ Εζηνξηθψλ
ρξφλσλ βεβαηψλεηαη αλαζθαθηθά απφ ηελ Γεσκεηξηθή επνρή. Δ αθξφπνιε
νρπξψλεηαη πξψηα ζηνλ 6ν αηψλα θαη δελ είλαη αξρηθά παξά νρπξσκέλν ηεξφ ηεο
Ώζελάο ηεο νπνίαο βξέζεθε εθεί λαφο. Δ νρχξσζε αλαλεψλεηαη γχξσ ζηα 500 π.Υ.
θαη απηά ηα πην επζχγξακκα ηείρε έρνπλ ιίζηλν ηνηρνβάηε. Σειεπηαία αλαλέσζε θαη
επέθηαζε κε θπθιηθνχο πχξγνπο γίλεηαη ζηνλ 4ν αηψλα πηζαλφηαηα απφ ηνλ
Βπακεηλψλδα, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο λαπηηθψλ εμνπιηζκψλ. Βθείλε ηελ
επνρή ε πφιε είλαη βνησηηθή θαη γεληθά θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία κε ηελ
Λάξπκλα. Σν 86 π.Υ. ν χιιαο ηελ θαηέζηξεςε ηειείσο γηα λα κελ κπνξεί λα
ρξεζηκεχζεη σο βάζε ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ Μηζξηδάηε θαη φηαλ, κεηά απφ ιίγν, ελψ
βξηζθφηαλ ζηελ Ώηδεςφ, ηνπ πξφζθεξαλ ςάξηα θαη ηνπ είπαλ πσο ςαξεχηεθαλ ζηηο
Ώιέο, απφξεζε πνπ ππήξραλ αθφκα άλζξσπνη εθεί. Δ πφιε πάλησο ρηίζηεθε πάιη θαη
ζπλέρηζε ηελ δσή ηεο σο βαζηά κέζα ζηα Μεζαησληθά ρξφληα. Αηάδνρφο ηεο είλαη ε
Μαιεζίλα101.
Ώο γπξίζνπκε ηψξα ζηνλ Πξνζθπλά γηα λα ζπλερίζνπκε, αθνινπζψληαο ηελ
Βζληθή νδφ, ηελ επίζθεςή πξνο ηα δπηηθά. Ο δξφκνο, αθνχ πεξάζεη ην ρσξηφ
Σξαγάλα, ζπλαληάεη ην ζηελφ πνπ αλαθέξακε αλάκεζα ζηελ Κνπκαξηά θαη ηελ
ζάιαζζα. ηα βφξεηα βξίζθεηαη ην λεζί Γάηδαξνο, πνπ, φπσο ζεκεηψζακε, κέρξη
ζρεηηθά πξφζθαηα ήηαλ αθξσηήξην θαη ζρεκάηηδε ηελ βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ
φξκνπ Ώξκπξά. Ώλάκεζα ζηνλ ηφηε κπρφ ηνπ φξκνπ θαη ην βνπλφ, φπσο ιέλε νη
πεξηεγεηέο πνπ ην είδαλ, ππήξρε έλα ηείρνο. Ο Oldfather ζέιεζε λα ην ζπλδέζεη κε
ηελ βνησηηθή θαηνρή ησλ αλαηνιηθφηεξσλ πεξηνρψλ ζηα πξψηκα Εζηνξηθά ρξφληα102.
Βίλαη φκσο πηζαλφ επίζεο φηη ήηαλ ηείρνο άκπλαο πξνο ηα αλαηνιηθά, δειαδή άκπλαο
ηνπ Οπνύληα ν νπνίνο βξίζθεηαη ιίγν δπηηθφηεξα. Σν αλαηνιηθφ απφ ηα δχν
πςψκαηα πνπ έρεη ην ζεκεξηλφ λεζί Γάηδαξνο ζηα βφξεηα ιέγεηαη Κάζηξν 103 θαη ίζσο
απηφ ζεκαίλεη πσο θάπνην νρχξσκα ζα πξνζηάηεπε απφ εθεί ηελ είζνδν ζηνλ φξκν.
Ώξραηνινγηθέο παξαηεξήζεηο φκσο δελ ππάξρνπλ.
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Μεηά απφ ην ζηελφ ε Κνπκαξηά νξίδεηαη ζηα αλαηνιηθά απφ βαζχ θαξάγγη
θαη κεηά απφ απηφ, λφηηα ηνπ δξφκνπ, βξίζθεηαη ην πξφβνπλν Παιηφθαζηξν, φπνπ
ππάξρεη αξραία αθξφπνιε104, απηή ηνπ Οπνχληα. Ο Klaffenbach θαη ν Kirsten
ππνζηήξημαλ φηη ν Οπνύο βξηζθφηαλ ζηελ Ώηαιάληε θαη φρη εδψ, θαη επηζεκαίλνπλ
φηη ζηελ Ώηαιάληε ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα αξραία θαη πνιιέο επηγξαθέο πνπ
αλαθέξνπλ ηνλ Οπνχληα105, θαζψο θαη φηη ν Παπζαλίαο αλαθέξεη λεωθόπο πνπ
νδεγνχζε απφ ηνλ Οξρνκελφ κέζσ Τάκπνιεο ζηνλ Οπνχληα, δειαδή απφ ηελ πιεπξά
ηνπ Καιαπνδηνχ. ε απηά κπνξεί λα αληηπαξαηεξεζεί φηη δελ πξφθεηηαη γηα απιή νδφ
πνπ πξαγκαηηθά ζα έθαλε κεγάιε θακπχιε γηα λα πάεη απφ ηνλ Οξρνκελφ ζην
Παιηφθαζηξν, αιιά γηα δξφκν θαηάιιειν γηα ακάμηα θαη φηη πάλησο ν
ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο χπαξμεο ηεο λεωθόπος δελ ήηαλ ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ
Οξρνκελφ θαη ηνλ Οπνχληα, αιιά αλάκεζα ζηελ πεξηνρή ηνπ Οξρνκελνχ θαη ην
ιηκάλη ηνπ Οπνχληα Κύλν πνπ είλαη βέβαην φηη βξηζθφηαλ ζηνπο Ληβαλάηεο106, 60
νιφθιεξα ζηάδηα, δειαδή πεξηζζφηεξν απφ 10 ρηιηφκεηξα, βφξεηα-βνξεηνδπηηθά απφ
ηνλ Οπνχληα. ζν γηα ηηο επηγξαθέο θαη ηα άιια ιίζηλα αξραία πνπ βξέζεθαλ ζηελ
Ώηαιάληε, είλαη πνιχ πηζαλφ φηη κεηαθέξζεθαλ εθεί, αθνχ εθεί ρξεηαδφηαλ ην
νηθνδνκηθφ πιηθφ, ζηελ κεγάιε πνιηηεία ε νπνία κάιηζηα αλνηθνδνκήζεθε
πξφζθαηα, αθνχ θαηαζηξάθεθε απφ ηνπο ζεηζκνχο ηνπ 1894.
Ο ηξάβσλ (9. 4,2), ρξεζηκνπνηψληαο φπσο θαίλεηαη θαιέο πεγέο, καο
πιεξνθνξεί φηη ν Οπνχο απείρε απφ ηελ ζάιαζζα 15 ζηάδηα, δειαδή πεξίπνπ 2.700
κ., θαη απφ ην επίλεην Κχλνο 60 ζηάδηα, δειαδή ζρεδφλ 11 ρηιηφκεηξα. Δ Ώηαιάληε
απέρεη απφ ηελ ζάιαζζα 7 ρηιηφκεηξα θαη απφ ηνλ Κχλν 9,5 ρηιηφκεηξα. Σν
Παιηφθαζηξν φκσο απέρεη απφ ηνλ Κχλν 11 ρηιηφκεηξα θαη απφ ηελ αξραία αθηή, αλ
ινγαξηάζνπκε φηη ν φξκνο ΐνπξιηά δελ ππήξρε, φπσο δελ ππήξρε θαη πξηλ απφ ην
1894, 2.500 κ. Βθηφο απφ απηφ είλαη βέβαην φηη ν Οπνχο είρε πνιχ νρπξή
αθξφπνιε107 θαη ε Ώηαιάληε δελ έρεη θαζφινπ αθξφπνιε, ελψ ην Παιηφθαζηξν είλαη
θπζηθά νρπξφηαην θαη ηερλεηά νρπξσκέλν. Παιηφηεξα ν ιφθνο ιεγφηαλ Καζηξάθη ή
Κνθθηλφβξαρνο.
Σν φλνκα ηεο πφιεο είλαη ζηνπο πνηεηέο θαη ηηο επηγξαθέο Οπφεηο-Οπφεληνο,
ζηνπο ζπγγξαθείο θαλνληθά Οπνχο108. Δ θχξηα πχιε ηεο αθξφπνιεο ήηαλ ζηα
βνξεηνδπηηθά θαη ην πιάησκα θάησ ηεο ήηαλ ν ρψξνο ηεο θάησ πφιεο. Ώπφ ηνλ
Κνθθηλφβξαρν έλα επζχ ηείρνο πξνρσξνχζε πξνο βνξεηναλαηνιηθά θαη ζε απφζηαζε
απφ απηφ 1-2 ρηιηνκέηξσλ πξνο βνξεηνδπηηθά ππήξρε άιιν έλα παξάιιειν.
Πξφθεηηαη πηζαλψο γηα «καθξά ηείρε» πνπ ν Oldfather ζπλδέεη κε ηελ αζελατθή
θαηνρή ηνπ Οπνχληα ζηνλ 5ν αηψλα. Πεξίπνπ 1.500 κ. δπηηθά απφ ηελ αθξφπνιε έρεη
αλαζθαθεί πεξίπηεξνο δσξηθφο λαφο ηνπ 450 π.Υ. πεξίπνπ109.
πσο έρνπκε αλαθέξεη, ν Οπνχο ήηαλ ε πξσηεχνπζα ησλ Ώλαηνιηθψλ
Λνθξψλ. ηηο Θεξκνπχιεο ην 480 νη Οπνχληηνη έζηεηιαλ φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο θαη
παξάιιεια έζηεηιαλ πεληεθνληφξνπο ζην Ώξηεκίζην. Δ πιεξνθνξία φκσο απηή
θαίλεηαη λα αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο Ώλαηνιηθνχο Λνθξνχο. Σν 457 νη Ώζελαίνη
πξνζπαζψληαο λα πεξηζηείινπλ ηελ πεηξαηεία, ζπρλή ελαζρφιεζε ησλ Οπνπληίσλ θαη
ησλ άιισλ Λνθξψλ, θαηαιακβάλνπλ ηνλ Οπνχληα θαη παίξλνπλ νκήξνπο ηνπο 100
πινπζηφηεξνπο πνιίηεο. Ώπηφ πηζαλψο ζεκαίλεη φηη ππέηαμαλ φινπο ηνπο
Ώλαηνιηθνχο Λνθξνχο θαη νη φκεξνη εθπξνζσπνχζαλ ηνπο 100 ηζρπξφηεξνπο νίθνπο.
104

. Philippson-Kirsten, 355. Oldfather, „Opus‟ RE, 813 π.
. Klaffenbach, SPAW 1935, 707.
106
. ΐι. πην θάησ
107
. Αηφδ. 19, 78,5.
108
. Oldfather, φ.π.π. 812.
109
. ην ιηδην, 814.
105

105

Σν 426 επαλέξρνληαη νη Ώζελαίνη θαη εγθαζηζηνχλ θξνπξά ζην λεζί Ώηαιάληε. ηελ
ζχγθξνπζε ζηελ Κφξηλζν ην 394 ζπκκεηέρνπλ νη Οπνχληηνη κε 50 ηππείο. ηνλ Σξίην
Εεξφ πφιεκν πξνζπαζνχλ λα ηεξήζνπλ νπδεηεξφηεηα, αιιά ζηα 340 παίξλνπλ κέξνο
ζηνλ πφιεκν θαηά ησλ Ώκθηζζέσλ θαη ησλ ΐνησηψλ κε ην κέξνο ηνπ Φηιίππνπ. Σν
317 ε πφιε είλαη κε ην κέξνο ηνπ Κάζζαλδξνπ, φπσο θαη ην 313/2, φηαλ γηα απηφ ηελ
πνιηνξθεί ν Πηνιεκαίνο. Φαίλεηαη φηη ηελ θαηέιαβε, αθνχ αλαθέξεηαη φηη θάπνηνο
ΐνησηφο Πείζεο ηελ απειεπζέξσζε πζηεξφηεξα. Σν 309 μερεηκψληαζε εδψ ν
Πνιππέξρσλ. ηα 279 ζηέιλνπλ νη Οπνχληηνη δπλάκεηο θαηά ησλ Γαιαηψλ. Γχξσ ζηα
κέζα ηνπ 3νπ αηψλα γίλνληαη κέιε ηνπ Κνηλνχ ησλ ΐνησηψλ. Σν 240 ν Οπνχο είλαη
αηησιηθφο, ην 235/4 θσθηθφο θαη κεηά ην 230 ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ καθεδνληθφο. Σν
208 ηνλ θαηαιακβάλνπλ ν Άηηαινο θαη ν νπιπίθηνο θαη ζπλάγεηαη φηη ηφηε ήηαλ κε
ην κέξνο ησλ Μαθεδφλσλ, αιιά ρσξίο καθεδνληθή θξνπξά. Σν 199 ήηαλ κε ην κέξνο
ηνπ Φηιίππνπ θαη ην 198 νη Οπνχληηνη ζέιεζαλ λα εθδηψμνπλ ηελ θξνπξά ηνπ. Σν 195
«απειεπζεξψλεηαη», ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξαρσξείηαη ζηνπο Ώηησινχο. Μεηά δελ
αλαθέξεηαη πηα ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία. ηελ επνρή ηνπ ηξάβσλα αλζνχζε. Σν 106/7
κ.Υ. πιήγεθε ζνβαξά απφ ζεηζκφ, αιιά ζπλέρηζε λα είλαη πνιχ ζεκαληηθή πφιε θαη
αλαθέξεηαη σο ηνλ 8ν κ.Υ. αηψλα σο επηζθνπηθή έδξα. ηα Ρσκατθά ρξφληα γίλνληαλ
ζηνλ Οπνχληα ηξεηο αγψλεο. Σα Αία, ηα Ώηάληηα θαη ηα Ρψκαηα110.
Κνληά ζηνλ Οπνχληα ππάξρνπλ θαη νη πην θάησ ζέζεηο κε αξραία βεβαησκέλα
ή πηζαλά:
1. ηα δπηηθά απφ ηελ αθξφπνιε, ακέζσο λνηηναλαηνιηθά απφ ηελ ζέζε ηνπ κηθξνχ
ρσξηνχ Γαξδηλίηζα θαίλεηαη φηη είλαη ν ρψξνο φπνπ ν Hope Simpson βξήθε
Τζηεξνειιαδηθά ΕΕΕ ΐ-Γ φζηξαθα111.
2. Πάλσ απφ ηελ πξνεγνχκελε ζέζε ζηα λνηηνδπηηθά, ζε ςειφ ζεκείν βξίζθεηαη
θξαγθηθφο πχξγνο πνπ ε βάζε ηνπ κάιινλ είλαη ειιεληθή. Ώπηφο έδσζε ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ην φλνκα Κνθθηλφππξγνο112.
3. ηνλ δξφκν πνπ απφ ην ρσξηφ Κππαξίζζη νδεγεί ζηελ Ώηαιάληε, αθνχ πεξάζεη
θαλείο ην πξψην χςσκα ζηα λφηηα ηνπ δξφκνπ πνπ ιέγεηαη Κνπξθνπκάο (231 κ.),
βξίζθεη, πάιη ζηα λφηηα, ην χςσκα Καζηξί κε ξέκαηα ζηελ βνξεηναλαηνιηθή θαη ηελ
λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ πνπ ελψλνληαη θάησ απφ ην χςσκα. Βδψ πηζαλψο ήηαλ ν
εξεηπηψλαο γηα ηνλ νπνίν άθνπζε ν Oldfather φηη βξηζθφηαλ βφξεηα απφ ηελ κνλή ησλ
Ώγίσλ Ώλαξγχξσλ113.
4. Έλα πεξίπνπ ρηιηφκεηξν πην δπηηθά ν δξφκνο ζπλαληάεη κηθξφηεξνλ πνπ θεχγεη
πξνο λνηηναλαηνιηθά, πηάλεη ηελ πιαγηά ηνπ Καζηξηνχ θαη αλεβαίλεη ζην κνλαζηήξη
ησλ Ώγίσλ Ώλαξγχξσλ. Βδψ ν Oldfather είρε δεη κεξηθά αξραία ιίζηλα ίζσο
κεηαθεξκέλα114.
5. Ώπφ εθεί ν δξφκνο ζπλερίδεηαη πξνο ηα λφηηα θαη πηάλεη ην πξφβνπλν ηνπ Υισκνχ
Παιηφππξγνο, φπνπ ππάξρνπλ θαηάινηπα αξραίνπ θξνπξίνπ. Πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε
ηελ Κπξηψλε, αλ απηή ηνπνζεηήζεθε ζσζηά ζηελ Κνιάθα, αιιά δελ θαίλεηαη λα
είλαη ην ίδην κε εθείλν πνπ ζεκεηψλεηαη ζηνλ Γαιιηθφ ράξηε, 2 κε 2,5 ρηιηφκεηξα πην
αλαηνιηθά, θαη ην αλαθέξακε πάξα πάλσ115.
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6. Κάπνηα εξείπηα θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ ζε απφζηαζε 2 ρηιηνκέηξσλ αθφκα πην
πέξα πξνο βνξεηναλαηνιηθά-αλαηνιηθά, ζην χςσκα ΐειέρη, ζηελ αξηζηεξή πιεπξά
ηνπ θαξαγγηνχ πνπ θαηεβαίλεη αλάκεζα ζηελ Κνπκαξηά θαη ην ΠαιηφθαζηξνΟπνχληα.
Ώλ επηζηξέςεη θαλείο ζηα βφξεηα θαη πηάζεη πάιη ηνλ δξφκν απφ ην Καζηξί
πξνρσξψληαο πξνο δπηηθά, θηάλεη ζηελ Ώηαιάληε, φπνπ έρεη βεβαησζεί ε χπαξμε
αξραίαο πφιεο κε ηζρπξά ηείρε ηνπ 4νπ ή 3νπ αηψλα, ρσξίο φκσο πξαγκαηηθή
αθξφπνιε. Ώπηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, φπσο είπακε, δελ ζα
πξέπεη λα δερηνχκε εδψ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Οπνχληα116. Δ πφιε θαίλεηαη πσο
αλζνχζε θαη ζηα απηνθξαηνξηθά Ρσκατθά ρξφληα θαη είλαη γηα απηφ πνπ δελ θαίλεηαη
πηζαλή θαη ε άιιε ηαχηηζε πνπ επηρεηξήζεθε κε ηελ νκεξηθή Καιιίαξν. Ώπηή
αλαθέξεηαη ζηνλ Νεψλ Καηάινγν ηεο Ειηάδαο καδί κε ηνλ Κχλν θαη ηνλ Οπνχληα θαη
ν επψλπκνο ήξσο ηεο πηζηεπφηαλ γηνο ηνπ Οπνχληα. Γηα απηφ ππνηίζεηαη φηη ζα
βξηζθφηαλ θάπνπ εδψ θνληά. Ώιιά ν ηξάβσλ γξάθεη φηη ζηελ επνρή ηνπ είρε
εξεκσζεί θαη φηη ν ηφπνο ηεο ήηαλ ρσξάθη. Ώπηφο άιισζηε θαίλεηαη λα είλαη ν ιφγνο
πνπ άιιαμε ην φλνκά ηεο θαη έγηλε νπδέηεξν, ηα Καιιίαξα117. Αηεξσηψκαη κφλν
κήπσο ηελ δηαδέρηεθε ζε δηαθνξεηηθή ζέζε ε κφλν επηγξαθηθά γλσζηή πφιε ησλ
Δγγαίωλ, θαη ίζσο απηή ζα ήηαλ ε πφιε ζηελ ζέζε ηεο ζεκεξηλήο Ώηαιάληεο.
Πνιινί δξφκνη θηλνχλ απφ ηελ Ώηαιάληε. Έλαο πεγαίλεη ζρεδφλ ηειείσο πξνο
ηα αλαηνιηθά (θαη ειαθξά βφξεηα) ζην κηθξφ αθξσηήξην θάια, απέλαληη απφ ην λεζί
Ώηαιάληε, ην ζεκεξηλφ Σαιάληη ή Σαιαληνλήζη. Πξηλ λα θηάζεη ζηελ ζάιαζζα ν
δξφκνο δηαζηαπξψλεηαη κε ηελ Βζληθή νδφ αληζφπεδα. Νφηηα απφ απηφλ θαη
αλαηνιηθά απφ ηελ Βζληθή, ζηελ παξαιία, αιιά θαη ελ κέξεη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα
ηεο ζάιαζζαο έρνπλ βξεζεί ηα ίρλε εγθαηάζηαζεο Ρσκατθψλ ρξφλσλ, εκπνξηθνχ
ραξαθηήξα φπσο θαίλεηαη, θαη νηθηζκνχ118. Μνπ θαίλεηαη πηζαλφ, απηφο λα πήξε
πξψηνο ην φλνκα Ώηαιάληε απφ ην λεζί θαη ζηελ ζπλέρεηα ην φλνκα λα επεθηάζεθε
θαη ζην θέληξν απφ ην νπνίν εμαξηηφηαλ, ηελ πφιε ηεο νπνίαο ήηαλ επίλεην, ηελ
λεφηεξε Ώηαιάληε. Καη ζήκεξα ν ηφπνο ιέγεηαη θάια Ώηαιάληεο, δειαδή επίλεην
ηεο Ώηαιάληεο. Ώπέλαληη απφ ηελ θάια βξίζθεηαη ην λεζί, ζην νπνίν νη Ώζελαίνη
είραλ εγθαηαζηήζεη κφληκε θξνπξά, δειαδή ζα είραλ θαηαζθεπάζεη θαη θξνχξην,
ζηνλ 5ν αηψλα. Σκήκα ηνπ θξνπξίνπ είρε παξαηεξήζεη ν Oldfather ζηελ δπηηθή
πιεπξά ηνπ λεζηνχ, ελψ ην ππφινηπν πξνο ηα δπηηθά είρε θαηαβπζηζηεί καδί κε ην
ηκήκα απηφ ηνπ λεζηνχ119.
Δ Βζληθή νδφο απφ ηελ θάια νδεγεί ζηηο Ληβαλάηεο πνπ βξίζθνληαη ζηα
δπηηθά ηεο. Ώθνχ πεξάζεη ηελ δηαζηαχξσζε θαη έλα ξέκα βνξεηφηεξα ζε έλα
ρηιηφκεηξν, ζπλαληάεη δξφκν πνπ πεγαίλεη πξνο βνξεηναλαηνιηθά, πξνο ηελ
παξαιηαθή ζέζε Άγηνη Θεφδσξνη, παιηφηεξα Άγηνο Εσάλλεο, φπνπ βξίζθνληαη ηα
εξείπηα ηνπ Κύλνπ. Δ πφιε ήηαλ απφ ηηο παιηφηεξεο ηεο Λνθξίδαο θαη ηδξπηήο ηεο
πηζηεπφηαλ ν ίδηνο ν Λνθξφο. Βδψ έιεγαλ φηη εγθαηαζηάζεθαλ ν Αεπθαιίσλ θαη ε
Πχξξα κεηά ηνλ Καηαθιπζκφ. Ώλαθέξεηαη επίζεο ζηνλ Νεψλ Καηάινγν. Ώπφ ηνλ 5 ν
αηψλα φκσο ππνβηβάζηεθε θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζε απιφ επίλεην ησλ Οπνπληίσλ. ηα
426 έπαζε κεγάιεο δεκηέο απφ ηνπο ζεηζκνχο. Σνλ 4ν αηψλα είλαη απφ ηνπο
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ζεκαληηθφηεξνπο νηθηζκνχο ηεο Ώλαηνιηθήο Λνθξίδαο, αιιά δελ αλαθέξεηαη ζπρλά.
Βδψ απνβηβάζηεθε ν ζηξαηφο ηνπ Φηιίππνπ ην 219. Σν 207 ραξαθηεξίδεηαη εμποπείον
ηνπ Οπνχληνο, φηαλ απνβηβάζηεθε εδψ ν Άηηαινο. Ο Πιίληνο ηνλ αλαθέξεη σο
oppidum, δειαδή νρπξσκέλν νηθηζκφ.
Σα εξείπηα ηεο αθξφπνιεο βξίζθνληαη ζηελ αθηή ζε ιφθν επίπεδν χςνπο 15 κ.
θαη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 200 Υ 70 κ. Βδψ έρνπλ βξεζεί θαη φζηξαθα Μεζνειιαδηθά
θαζψο θαη Τζηεξνειιαδηθά ΕΕΕ Ώ-Γ. ηα Εζηνξηθά ρξφληα ν ιφθνο ήηαλ νρπξσκέλνο
κε ηείρνο. Σν ιηκάλη θαίλεηαη πσο βξηζθφηαλ ζηα βφξεηα, αλάκεζα ζηελ αθξφπνιε
θαη ην εθθιεζάθη ησλ Ώγίσλ Θενδψξσλ (θαη ην εξεηπσκέλν ηνπ Ώγίνπ Νηθνιάνπ).
Κνληά ηνπο έρνπλ παξαηεξεζεί ζεκαληηθά ιείςαλα αξραίνπ λανχ θαη πεξηβφινπ.
Νφηηα θαη δπηηθά απφ ηελ αθξφπνιε ππάξρνπλ ιείςαλα ζπηηηψλ θαη ηάθνη120.
Ώπφ ηηο Ληβαλάηεο έλαο δξφκνο νδεγεί πξνο ηα δπηηθά, πξνο ην κνλαζηήξη ηεο
Μεηακφξθσζεο πάλσ ζην βνπλφ, ην νπνίν είλαη ην ίδην κε ην παιηφηεξα νλνκαδφκελν
ΐίινβν. Βδψ θνληά είραλ παξαηεξεζεί αξραία θαηάινηπα πνπ θάπνηνη ηα ζπζρέηηζαλ
κε ηελ Καιιίαξν, αιιά θαίλεηαη πσο ήηαλ απιψο έλα νρπξφ121. Τπνζέησ φηη ε
αθξηβήο ηνπο ζέζε ήηαλ ην πξφβνπλν Παιηφθαζηξα, αθξηβψο δπηηθά απφ ηηο
Ληβαλάηεο. ηνλ δξφκν πνπ νδεγεί απφ ηηο Ληβαλάηεο θαηεπζείαλ ζηελ Ώηαιάληε,
ζηελ κέζε πεξίπνπ ηεο δηαδξνκήο, έξρεηαη σο θνληά ηνπ απφ ηα δπηηθά ην πξφβνπλν
Πξνθήηεο Διίαο. ηα λφηηά ηνπ είλαη ην ρσξηφ Μεγαπιάηαλνο, παιηφηεξα
θεληέξαγα, πνπ θνληά ηνπ έρεη αλαθεξζεί χπαξμε «θπθιψπεηνπ» ηείρνπο122.
Μεηά ηηο Ληβαλάηεο ε Βζληθή νδφο ζπλερίδεη γηα ιίγν πξνο βνξεηνδπηηθά σο
θνληά ζηελ Ώξθίηζα θαη θαηφπηλ ζηξέθεηαη πξνο δπηηθά. Ώπηή είλαη ε πεξηνρή ηεο
αξραίαο Αιόπεο θαη πάξα πέξα ηνπ Γαθλνύληα. ηα λφηηα νξίδεηαη απφ κία ξάρε
πνπ ηα πςψκαηά ηεο απφ ηα αλαηνιηθά είλαη ε Ώεηνξάρε (393 κ.), λνηηνδπηθά απφ
ηελ Ώξθίηζα, ε Γάζηαλα (619 κ.) πην δπηηθά, κεηά ν πξνθήηεο Διίαο (726 κ.) κε ηνλ
πξνο ηα δπηηθά πξφβνιν Φειή Ράρε. Δ ηειεπηαία έρεη ζηα δπηηθά ηεο απφηνκνπο
γθξεκνχο πξνο ην ξέκα ηνπ Ξεξηά πνπ έξρεηαη απφ ηα λφηηα πξνο ηα βφξεηα. ηα
δπηηθά απφ ηνλ Πξνθήηε Διία είλαη ν παξηηάο (926 κ.) ην αλαηνιηθφ πξφβνπλν ηνπ
νπνίνπ Παιηνκπνχθξηδα έξρεηαη απέλαληη ζηελ Φειή Ράρε. ηελ άθξε ηνπ Ξεξηά έρεη
δεκηνπξγεζεί παξαιηαθή πεδηάδα πνπ εηζρσξεί ζαλ ξηπίδη ζηελ ζάιαζζα. Βθεί είλαη
ην ρσξηφ Λφγγνο. Μεηά ηελ Ώξθίηζα ν δξφκνο ζπλαληάεη έλα ξέκα. πνπ θαηεβαίλεη
πξνο ηα βφξεηα αλάκεζα ζηελ Ώεηνξάρε θαη ηελ Γάζηαλα. Πξηλ απφ ην ξέκα θαη
βφξεηα απφ ηνλ δξφκν έρνπλ παξαηεξεζεί θαηάινηπα νηθηζκνχ ίζσο αξραίνπ 123.
Πεξίπνπ 1.500 κ. κεηά ην ξέκα βξίζθεηαη αθξηβψο βφξεηα απφ ην ξέκα ην εθθιεζάθη
ηνπ Ώγίνπ Νηθνιάνπ, φπνπ θαη πάιη είραλ παιηά παξαηεξεζεί αξραία θαηάινηπα. ε
κηθξή απφζηαζε απφ απηή ηελ ζέζε θαη βνξεηναληνιηθά απφ ηνλ νηθηζκφ Μειηδφλη,
ζε βξαρψδε ιφθν κε αξραία νρχξσζε, βξηζθφηαλ κέηξηνπ κεγέζνπο αξραίνο νηθηζκφο
ζηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη ε Αιόπε, θνληά ζηελ νπνία ην 431 νη Ώζελαίνη
ζπλέηξηςαλ ηνπο Λνθξνχο. Γλσξίδνπκε φηη ε πφιε έπαζε κεγάιε θαηαζηξνθή απφ
ηνπο ζεηζκνχο ηνπ 426 π.Υ.124.
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Πην δπηηθά ν δξφκνο πεξλάεη θάησ απφ ην βξαρψδεο χςσκα Κάζηξν (503 κ.),
φπνπ εθηφο απφ Κιαζηθά φζηξαθα έρνπλ βξεζεί πηζαλά Πξσηνειιαδηθά θαη ζίγνπξα
Μεζνειιαδηθά θαη Τζηεξνειιαδηθά ΕΕΕ Ώ θαη ΐ. ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ
θαίλεηαη πσο ππήξρε νρχξσζε, κάιινλ Μπθελατθή125. ΐφξεηα απφ ην Κάζηξν θαη ηνλ
δξφκν ζηα αλαηνιηθά ηνπ Ξεξηά, απέλαληη απφ ην ρσξηφ Λφγγνο, φπνπ άιιε εθθιεζία
ηνπ Ώγίνπ Νηθνιάνπ, ζεκεηψλεη ν Γαιιηθφο ράξηεο χπαξμε αξραίσλ εξεηπίσλ. Κακηά
άιιε πιεξνθνξία δελ ππάξρεη γηα ηελ ζέζε απηή. Σν χςσκα ηνπ Πξνθήηε Διία έρεη
έλα πξφβνιν πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά πνπ ιέγεηαη Κνχθνο θαη βξίζθεηαη ζηα
λνηηναλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Γνπιέκη. Βδψ ν Γαιιηθφο ράξηεο ζεκεηψλεη ηελ χπαξμε
Παιηφθαζηξνπ θαη ν Kirsten ην ζεκεηψλεη σο ειιεληζηηθφ θξνχξην126. ε ζπλέρεηα
ηνπ Κνχθνπ είλαη ην Ξεξνβνχλη (δπη. θνξπθή 588 κ., αλαηνιηθή 603 κ.) πνπ έξρεηαη
ζρεδφλ παξάιιεια κε ηελ Γάζηαλα. Ώπφ ηελ λφηηα πιεπξά ηνπ έξρεηαη πξνο λφηηνλνηηνδπηηθά έλα πιαηχ πξφβνπλν χςνπο 461 κ., πνπ έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ φλνκα
Παιηφθαζηξα, αιιά θαλείο δελ ην επηζθέθηεθε. ιε απηή ε πεξηνρή πξαθηηθά είλαη
αλεμεξεχλεηε. Σν ίδην φλνκα Παιηφθαζηξα έρεη θαη έλαο πξφβνινο ηνπ Πξνθήηε
Διία πξνο λνηηνδπηηθά, πνπ θηάλεη πάλσ απφ ηελ ραξάδξα ηνπ Ξεξηά. Σέινο θνληά
ζην κνλνπάηη πνπ νδεγεί απφ ην Γνπιέκη ζην Γέιη θαη ην Καιαπφδη, ζε απφζηαζε
πεξίπνπ 4,5 ρηιηνκέηξσλ ζε επζεία γξακκή ζηα λφηην-λνηηνδπηηθά ηνπ Γνπιεκηνχ θαη
1-1,5 ρηιηνκέηξνπ βνξεηνδπηηθά απφ ηνλ δξφκν Καιαπνδηνχ – Ώηαιάληεο, ηελ αξραία
λεωθόπο Οξρνκελνχ- Τάκπνιεο – Οπνχληα (Κχλνπ), ν Γαιιηθφο ράξηεο δείρλεη ηελ
χπαξμε άιινπ Παιηφθαζηξνπ, γηα ην νπνίν επίζεο δελ γλσξίδσ λα ππάξρεη θακηά
άιιε καξηπξία.
ηα δπηηθά απφ ηνλ Ξεξηά θαη λφηηα απφ ηνλ παξηηά είλαη ε πεξηνρή ηεο
Άγλαληεο, φπνπ νδεγεί δξφκνο απφ ηνλ Λφγγν κέζα απφ ηελ θνηιάδα ηνπ Ξεξηά. Λίγν
λνηηα απφ ην ζεκείν πνπ απηφο ν δξφκνο εγθαηαιείπεη ηελ θνηιάδα θαη απέλαληη απφ
ηα Παιηφθαζηξα ζηα λνηηνδπηηθά ηνπ Πξνθήηε Διία, πάλσ απφ ηνπο γθξεκνχο πνπ
ηα αληηθξίδνπλ θαη αξηζηεξά απφ ηνλ δξφκν, ν Γαιιηθφο ράξηεο ζεκεηψλεη χπαξμε
Παιηφθαζηξνπ πνπ ν Kirsten ραξαθηεξίδεη ειιεληζηηθφ θξνχξην127. Κνληά ζην ρσξηφ
Άγλαληε πξφζθαηα αλαζθάθεθε κέξνο λεθξνηαθείνπ κπθελατθψλ ζαιακνεηδψλ
ηάθσλ Τζηεξνειιαδηθήο ΕΕΕ Ώ-Γ επνρήο128. Ο αλαζθαθέαο ιέεη φηη ζηελ ζέζε Καζηξί
πξέπεη λα βξηζθφηαλ ν νηθηζκφο πνπ ηνπο αληηζηνηρεί θαη εθεί αλαθέξεη θαη ίρλε
Εζηνξηθψλ ρξφλσλ. Αελ νξίδεη φκσο ηελ ζέζε ηνπ πνπ πηζαλψο ζπκπίπηεη κε ην
πξνεγνχκελν Παιηφθαζηξν.
Πέξα απφ ηνλ Ξεξηά ν δξφκνο πξνρσξεί ζηα ξηδά ηνπ βνπλνχ θαη ε ζάιαζζα
έξρεηαη πνιχ θνληά ηνπ. ην ζηελφηεξν ζεκείν, πξηλ λα αξρίζεη ε κηθξή επίπεδε
έθηαζε ηνπ Ώγίνπ Κσλζηαληίλνπ, ζηελ πιαγηά, βξηζθφηαλ παιηά ην ρσξηφ Ώξθαδεξή,
φπνπ έρεη παξαηεξεζεί κηθξφ αξραίν νρπξφ129. Πην δπηηθά φκσο, ζην βάζνο ηεο
κηθξήο θνηιάδαο, ζηελ ζέζε Ώτζψκαηα ή Εζψκαηα ππάξρεη άιιν νρπξφ ζε βξαρψδε
ιφθν δηακέηξνπ πεξίπνπ 75 κ. κε ηείρε θαη πχξγνπο, φπνπ αλαγλσξίδεηαη ε αθξφπνιε
ηνπ αξραίνπ Γαθλνύληα, ηνλ νπνίν θάπνηα επνρή θαηείραλ νη Φσθείο θφβνληαο έηζη
ζηελ κέζε ηελ Λνθξίδα. ηα ρξφληα ηνπ ηξάβσλα ην ιηκάλη ρξεζηκνπνηφηαλ, αιιά
θαίλεηαη φηη δελ ππήξρε πηα ε πφιε130. Βθεί θάπνπ ήηαλ ην ρεδίεηνλ, κάιινλ εξψν
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ηνπ ρεδίνπ131. Σν ρσξηφ Άγηνο Κσλζηαληίλνο είλαη δηάδνρνο ηνπ ρσξηνχ ΐνξινβφο
πνπ βξηζθφηαλ ζηα πςψκαηα πην δπηηθά, φπνπ παιηνί ράξηεο ζεκεηψλνπλ χπαξμε
αξραίσλ, ηα νπνία φκσο ακθηζβεηνχληαη132. ηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ ρσξηνχ ήηαλ
παιηφηεξα κφλν έλα νκψλπκν κνλαζηήξη θαη εθεί ππάξρνπλ ςεθηδσηά πνπ ζεσξείηαη
φηη πξνέξρνληαη απφ Ρσκατθή βίια, αλ θαη έρεη δηαηππσζεί θαη ε άπνςε φηη πξφθεηηαη
γηα παιαηνρξηζηηαληθή βαζηιηθή133. Ο δξφκνο κεηά απφ εδψ πξνρσξεί παξαιηαθά κε
θαηεχζπλζε βνξεηνδπηηθή σο ην αθξσηήξην ΐξσκνιίκλε πνπ πξέπεη λα είλαη νη
αξραίεο Κλεκίδεο134. Κλεκίο είλαη ην βνπλφ πνπ επνπηεχεη ηνλ παξαιηαθφ θάκπν135.
Ώπφ ηηο αξραίεο καξηπξίεο γλσξίδνπκε φηη ππήξρε θάπνπ εδψ –ζε απφζηαζε 20
ζηαδίσλ απφ ηνλ Ααθλνχληα- έλα νρπξφ. Δ απφζηαζε θαίλεηαη λα καο νδεγεί ζην
κεζαησληθφ θάζηξν ηδεξφπνξην, ζηελ πιαγηά, λφηηα απφ ην αθξσηήξην136. Παιηνί
πεξηεγεηέο είραλ δεη εξείπηα αξραίνπ νρπξνχ κε κηθξή πφιε εδψ θνληά, ζηελ ζέζε
Νερψξη.
Μεηά ηελ ΐξσκνιίκλε ν δξφκνο ζηξέθεηαη πξνο λνηηνδπηηθά θαη πεξλάεη απφ
ην ζηελφ Ώζπξνλέξη, φπνπ ν Γαιιηθφο ράξηεο ζεκεηψλεη ηελ χπαξμε πχξγνπ, ν
νπνίνο φκσο πξέπεη κάιινλ λα ήηαλ κεζαησληθφο. Ώπφ εδψ θαη πέξα δελ ππάξρνπλ
πιεξνθνξίεο γηα αξραία θαηάινηπα σο πέξα απφ ηα Κακέλα ΐνχξια. Σα πξψηα
εξείπηα βξίζθνληαη λνηηναλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ Καηλνχξγην, ζην ζεκείν φπνπ ην
ξέκα ηνπ Πιαηαληά, ν αξραίνο ΐνάγξηνο, βγαίλεη ζηνλ θάκπν. Ώλαηνιηθά απφ εδψ, ζε
χςσκα πνπ ιέγεηαη Ππξγάθη, βξίζθνληαη ηα εξείπηα ηνπ αξραίνπ Θξνλίνπ πνπ
αλαθέξεη θαη ε Ειηάδα ζηνλ Νεψλ Καηάινγν (ΐ 533). Δ ζέζε ηαπηίζζεθε φρη κφλν κε
βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο θηινινγηθήο παξάδνζεο, αιιά θαη κε επηγξαθηθφ εχξεκα.
Δ αθξφπνιε έρεη νρχξσζε Εζηνξηθψλ ρξφλσλ, ελψ Πξντζηνξηθά ίρλε δελ έρνπλ
βξεζεί. Δ παιηφηεξε νλνκαζία ηεο ζέζεο ήηαλ Παιηφθαζηξν ζηα Μάξκαξα137.
Σν Θξφλην ππήξμε θάπνηε απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ησλ Λνθξψλ. Σν
431 ην θαηέιαβαλ νη Ώζελαίνη θαη ην 426 θαηαζηξάθεθε ηειείσο απφ ηνπο ζεηζκνχο
θαη ζθνηψζεθαλ πάλσ απφ 850 θάηνηθνί ηνπ. Σν 353, ζηνλ Εεξφ πφιεκν θαηέιαβε ηελ
πφιε ν Ολφκαξρνο θαη πνχιεζε δνχινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ. Σν 346 ηελ αθαίξεζε
απφ ηνπο Φσθείο ν Φίιηππνο ΐ΄. Σν 220-217, ηελ αθαίξεζε απφ ηνπο Ώηησινχο πνπ
ηελ είραλ ν Φίιηππνο Β΄, αιιά κεηά ην ηέινο ηνπ πκκαρηθνχ πνιέκνπ ηελ πήξαλ
πάιη νη Ώηησινί θαη εγθαηέζηεζαλ ζε απηήλ ηνπο θαηνίθνπο ησλ Φζησηίδσλ Θεβψλ
πνπ είρε μεζπηηψζεη ν Φίιηππνο. Ο ίδηνο θαηέιαβε πάιη ηελ πφιε ην 208, αιιά ην 206
αλαθέξεηαη πάιη σο αηησιηθή θαη ηέηνηα έκεηλε κε ηελ εηξήλε ηνπ 205. Σν 197 απφ ην
Θξφλην θαη ηελ θάξθεηα θηλήζεθε ν Φιακηλίλνο πξνο ηηο Θεξκνπχιεο Τζηεξφηεξα
ην Θξφληνλ είρε δηαθνξέο κε ηελ θάξθεηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξηζκνχ ησλ
Λνθξψλ ηεξνκλεκφλσλ ζηελ Αειθηθή ακθηθηπνλία. Δ δηαηηεζία δηθαίσζε ηελ
θάξθεηα. Σειεπηαία κλεία ηεο πφιεο γίλεηαη ην 86/85 π.Υ. ζε πξνμεληθφ ςήθηζκα
ησλ Αειθψλ. Σα εξείπηα ηνπ Θξνλίνπ ιεειαηήζεθαλ απφ ηνπο Γάιινπο ην 1840/41
γηα ηελ νηθνδφκεζε εξγνζηαζίνπ δάραξεο ζην Καηλνχξγην, αιιά θαη απφ ηνπο
θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Ώπφ παιαηφηεξνπο επηζθέπηεο αλαθέξνληαη φρη κφλν ηα
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ηείρε, αιιά θαη εξείπηα θηεξίσλ, αλάκεζά ηνπο θαη λανχ κε καξκάξηλνπο θίνλεο θαη
άιια ηκήκαηα138.
Ώθνχ ε Βζληθή νδφο πεξάζεη ην ξέκα ηνπ Πιαηαληά έρεη ζηα αξηζηεξά δξφκν
πνπ αλεβαίλεη κέζα ζηελ θνηιάδα ηνπ πξνο ηα λφηηα. Μεηά απφ 2,5 – 3 ρηιηφκεηξα ν
δξφκνο δηράδεηαη θαη ν δεμηφο θιάδνο νδεγεί ζην ρσξηφ Κφκληλα, ελψ ν αξηζηεξφο
κεηά απφ αθφκα 4,5 – 5 ρηιηφκεηξα ζην ρσξηφ Ρεγγίλην. Ώπφ εδψ ζπλερίδεηαη πξνο
αλαηνιηθά-λνηηναλαηνιηθά ζε ζρεδφλ ζηαζεξφ πςφκεηξν παξαθνινπζψληαο ηνλ άλσ
ξνπ ηνπ Πιαηαληά (ΐνάγξηνπ) πνπ εδψ νλνκάδεηαη Ξεξηάο. Μεηά απφ αξθεηή
απφζηαζε ζηξέθεηαη κε γεληθή θαηεχζπλζε πξνο λφηην-λνηηναλαηνιηθά θαη θηάλεη
ζηελ Βιάηεηα. Πξφθεηηαη γηα πνιχ ζεκαληηθφ θπζηθφ δξφκν πνπ ελψλεη ηελ Κεληξηθή
κε ηελ Νφηηα Βιιάδα θαη πξέπεη λα είλαη ε οδόρ η ξενίρ ησλ αξραίσλ πνπ καξηπξείηαη
επηγξαθηθά139.
ε κηθξή απφζηαζε ζηα βνξεηνδπηηθά ηνπ Ρεγγίληνπ βξίζθνληαη ηα εξείπηα
ειιεληζηηθήο νρχξσζεο πνπ απφ επηγξαθή κάζακε φηη ήηαλ ε πφιε Νάξπθα140. Ώπφ
θηινινγηθέο πεγέο γλσξίδνπκε θαη ηνλ ηχπν Νάξπμ. Βίλαη ε πξψηε έδξα ηεο ιαηξείαο
ηνπ Ώίαληα. ηελ ηζηνξία αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ην 395, φηαλ ν Εζκελίαο θαη νη
ΐνησηνί καδί κε κεξηθνχο Ώηληάλεο θαη Ώζακάλεο λίθεζαλ εδψ ηνπο Φσθείο ππφ ηνλ
Ώιθηζζέλε πνπ πξνζπαζνχζαλ λα απνθξνχζνπλ εηζβνιή ζηελ Φσθίδα. Σν 352
πήξαλ ηελ πφιε νη Φσθείο κε ζπκθσλία, αιιά νη Ναξπθαίνη ηνπο έδησμαλ ζε ιίγν θαη
ν Φάπιινο ηελ πνιηφξθεζε κε ηκήκα ηνπο ζηξαηνχ, ελψ ν ίδηνο πήγε ζηηο Άβεο λα
αληηκεησπίζεη ηνπο ΐνησηνχο. Ώξγφηεξα, αθνχ απψζεζε εθείλνπο, θαηέιαβε ηελ
πφιε θαη ηελ θαηέζηξεςε ηειείσο. Τζηεξφηεξα φκσο ρηίζηεθε θαη πάιη141.
Ώπφ ηελ γλσζηή επηγξαθή γηα ηελ απνζηνιή θνξηηζηψλ ηεο Λνθξίδαο ζην
Ίιηνλ, ηνπ 240 πεξίπνπ, καζαίλνπκε φηη ηελ ππνρξέσζε πνπ αξρηθά είραλ νη «εθαηφ
νίθνη» αλαιάκβαλαλ κφλνη ηνπο νη Ώηάληηνη ηεο Νάξπθαο έλαληη ζεηξάο πξνλνκίσλ
απφ κέξνπο ησλ άιισλ Λνθξψλ142. Δ πφιε ππήξρε αθφκε ζηελ επνρή ηνπ Ώδξηαλνχ
θαη πηζαλψο ηελ επηζθέθηεθε ν απηνθξάηνξαο. Παιαηφηεξα είρε γίλεη ε ππφζεζε, ηελ
νπνία φκσο αλέηξεςαλ ηα επηγξαθηθά επξήκαηα, φηη ην λεφηεξν φλνκα ηεο Νάξπθαο
ήηαλ Φαξχγαη, απφ θάπνηα πεγή πνπ ζρεκάηηδε θαη κηθξή ιίκλε. Οη Φαξύγαη, ρσξίο
θαη‟ αλάγθε λα είλαη απζχπαξθηε πνιηηεία, πφιε, ηαπηίδεηαη απφ ηηο αξραίεο
καξηπξίεο κε ηελ Σάξθε ηνπ Νεψλ Καηαιφγνπ ν νπνίνο ηελ πεξηιακβάλεη ζηηο
ινθξηθέο «πφιεηο»143. Οη Φαξχγαη, δειαδή ε Σάξθε, απείρε απφ κηα άιιε πφιε, θαηά
πάζαλ πηζαλφηεηα ζηελ παξαιία, 20 ζηάδηα, δειαδή θάπνπ 3,5 ρηιηφκεηξα. Σα
ζηνηρεία φκσο απηά είλαη πνιχ ιίγα γηα λα ηελ εληνπίζνπκε144.
Σξεηο ζέζεηο κε αξραία ίρλε αλαθέξεη ν Oldfather κέζα ζηελ θνηιάδα ηνπ
ΐνάγξηνπ. ηνλ Άγην Διία, λνηηνδπηηθά απφ ην Ρεγγίλην, ζεκεηψλεη ιείςαλα «κάιινλ
κηθξνχ ηεξνχ ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο»145. Πην αλαηνιηθά, κέζα ζηελ θνηιάδα, ζην
εθθιεζάθη ηνπ Ώγίνπ Εσάλλε αλαθέξεη ηκήκαηα ςεθηδσηνχ απφ αξραία βίια 146. Σν
ίδην θαη πην αλαηνιηθά, ζηελ ζέζε Ώλλίηζα ή Άγηνη Σαμηάξρεο147. Ο Γαιιηθφο ράξηεο
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. Oldfather, „Naryka‟, RE, 1774.
140
. Philippson-Kirsten, 344 π., 718. Oldfather, „Naryka‟, RE, 1772 θ.π.
141
. ιεο νη πιεξνθνξίεο ησλ πεγψλ ζηνλ Oldfether, „Naryka‟, RE.
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. ΐξέζεθε ζηελ Σνινθψλα ηεο Βζπεξίαο Λνθξίδαο. ΐι. Lerat, Les Locriens de l’ Ouest II, 19 θ.π.
[Πξβ. Φαξάθιαο, Για ηην Δζπεπία Λοκπίδα, ΡΕΘΤΜΝΏ 19, 59].
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ζεκεηψλεη εξείπηα θάπνπ ζηα βφξεηα ηεο ηειεπηαίαο ζέζεο, απφ ηελ άιιε, ηελ βφξεηα
πιεπξά ηνπ ξέκαηνο. Ώλ γπξίζνπκε πίζσ ζηελ Βζληθή νδφ θνληά ζην Θξφλην ζα
πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πξψηα, φηη θάπνπ ζηελ θνηιάδα ηνπ ΐνάγξηνπ ππήξρε ζέζε
Άξεηα, πηζαλψο απφ ηεξφ ηνπ Άξε πνπ αλήθε ζην Θξφλην148 θαη είρε ζπλνξηαθέο
δηαθνξέο κε ηελ θάξθεηα.
Ο δξφκνο καο θέξλεη κεηά ζην κεγάιν ρσξηφ Μφινο, δηάδνρν ηεο αξραίαο
πφιεο θάξθεηαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα βξηζθφηαλ θάπνπ εδψ, αιιά ηα ίρλε ηεο δελ
έρνπλ εληνπηζζεί. Σν νκεξηθφ φλνκα ηεο πφιεο είλαη θάξθε θαη ην λέν θαίλεηαη λα
ηεο δφζεθε φηαλ αλνηθνδνκήζεθε κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 426 π.Υ. Πξέπεη λα
βξηζθφηαλ θάπνπ αλάκεζα ζηνλ Μφιν θαη ηνλ Ώληέξα πνπ έρεη κεηνλνκαζηεί ζε
θάξθεηα. αιιά λνηηφηεξα, αθνχ ήδε ζηα ρξφληα ηνπ ηξάβσλα ε παξαιία βξηζθφηαλ
10 ζηάδηα βφξεηα απφ ηελ πφιε θαη ν ζχγρξνλνο νηθηζκφο Μφινο νλνκάζηεθε απφ
θάπνηνλ κφιν, ελψ ζήκεξα απέρεη απφ ηελ αθηή θάπνπ 2,5 ρηιηφκεηξα. ηελ
αξραηφηεηα ε θάξθεηα ινγαξηαδφηαλ γηα παξαιηαθή πφιε θαη είρε ιηκάλη. ηα
πξψηκα ρξφληα ήηαλ ιηγφηεξν ζεκαληηθή απφ ην Θξφλην. Σν 426 θαηαζηξάθεθε
νιφηεια απφ ηνπο ζεηζκνχο θαη ζθνηψζεθαλ 1.700 θάηνηθνί ηεο. Μεηά ρηίζηεθε πάιη
θαη θαίλεηαη πσο έγηλε πην ζεκαληηθή απφ ην Θξφλην κεηά ηελ θαηαζηξνθή εθείλνπ
ην 353149. ηελ θάξθεηα ππάγνληαλ σο θψκεο νη Απγεηαί150 θαη ε Βήζζα151 πνπ ν
Νεψλ Καηάινγνο πεξηιακβάλεη ζηηο ινθξηθέο «πφιεηο». Δ ΐήζζα θαίλεηαη φηη
εμέιηπε λσξίο, αιιά ν πνηεηήο Φηιφδακνο πνπ ζηα 335/4 ζπλέζεζε παηάλα γηα ηνλ
Αηφλπζν, ήηαλ απφ ηελ Ώχγεηα, δειαδή ηηο Ώπγεηέο, ελψ αλαθέξεηαη σο θαξθεχο.
Βδψ, ζηελ θάξθεηα, ζπληξίθζεθαλ νη Ώραηνί θαη ν Κξηηφιανο ην 146 απφ ηνπο
Ρσκαίνπο. Τζηεξφηεξα ρξνλνινγείηαη ε έξηδα αλάκεζα ζηελ θάξθεηα θαη ην Θξφλην
γηα ην δηθαίσκα ησλ ηεξνκλεκφλσλ πνπ φπσο είπακε έιεμε ππέξ ηεο πξψηεο 152. ηα
Υξηζηηαληθά ρξφληα ε πφιε έγηλε επηζθνπηθή έδξα153.
Ώπφ ηνλ Μφιν ν δξφκνο ζπλερίδεη κε γεληθή θαηεχζπλζε πξνο ηα δπηηθά, ζηα
πφδηα ησλ πςσκάησλ, θαη έρνληαο ζηα βφξεηα ηνλ θάκπν πνπ δελ ππήξρε ζηελ
αξραηφηεηα. Βδψ, ζην χςνο ηνπ ρσξηνχ Ώγία Σξηάδα, αιιά κάιινλ λφηηα απφ απηφ,
πξέπεη λα βξηζθφηαλ ε Νίθαηα154, κάιινλ θξνχξην θαη φρη πφιε, ηνπιάρηζηνλ
ζεζκηθά. Φαίλεηαη πσο ήηαλ παξαζαιάζζηα. Ώλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ Σξίην
Εεξφ πφιεκν, πνπ ηελ θξαηνχζαλ νη Φσθείο θαη δελ ηελ έδσζαλ ην 346 ζηνπο
Ώζελαίνπο ή ζηνπο παξηηάηεο. Τζηεξφηεξα ηελ ίδηα ρξνληά ηελ παξέδσζε ν
Φάιαηθνο ζηνλ Φίιηππν πνπ ηππηθά ηελ έδσζε ζηνπο Θεζζαινχο, αιιά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηελ θξάηεζε ν ίδηνο. Λίγν πξηλ απφ ηελ έθξεμε ηνπ Σέηαξηνπ Εεξνχ
πνιέκνπ νη ΐνησηνί έδησμαλ ηελ καθεδνληθή θξνπξά θαη θαηέιαβαλ ην θξνχξην. Ο
Φίιηππνο ηφηε δήηεζε λα επηζηξαθεί ζηνπο Φσθείο. ηαλ φκσο λίθεζε ζηελ
Υαηξψλεηα θξάηεζε πάιη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηελ Νίθαηα. Μαθεδνληθή κέλεη σο ην
292. Σν 279 είλαη αηησιηθή, κάιινλ σο ην 273, ελψ ην 271 θαίλεηαη λα είλαη ινθξηθή,
ην 269 – 239 πάιη αηησιηθή, κεηά ινθξηθή σο ηα 230/29. Καηφπηλ θαη πάιη αηησιηθή.
Δ πεξηνρή μεθεχγεη απφ ηελ αηησιηθή θπξηαξρία ην 166, αιιά ε Νίθαηα απφ ην 208
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θαη κεηά δελ αλαθέξεηαη πηα. Φαίλεηαη φκσο φηη σο ηελ επνρή ηνπ ηξάβσλα ήηαλ
νξαηά ηα εξείπηά ηεο. Ο Oldfather δηαηχπσζε ηελ ππφζεζε φηη ην θξνχξην είλαη
ίδξπκα ηνπ Βπακεηλψλδα ζηα πιαίζηα ησλ λαπηηθψλ εμνπιηζκψλ, αιιά θαη γηα ηνλ
έιεγρν ησλ ζηελψλ καδί κε ηηο νρπξψζεηο ηνπ Βρίλνπ155.
ε πέληε πεξίπνπ ρηιηφκεηξα απφ εδψ ζπλαληάκε ην ζεκεξηλφ ρσξηφ
Θεξκνπχιεο θαη ιίγν πξηλ απφ απηφ ν δξφκνο έθνςε ην βφξεην άθξν ρακεινχ
πςψκαηνο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 110 Υ 55 κ. Βδψ έρνπλ βξεζεί φζηξαθα
Μεζνειιαδηθά, Τζηεξνειιαδηθά ΕΕΕ Ώ-ΐ, θαζψο θαη Ώξρατθά θαη Κιαζηθά156. Πξέπεη
απηή λα είλαη ε ζέζε ηεο δπηηθφηεξεο πφιεο ησλ Λνθξψλ θαηά ηνλ Δξφδνην, ησλ
Αιπελώλ. Δ παιηά παξάδνζε ηελ ζεσξνχζε μηηπόπολιν Λοκπών. ηνλ 4ν αηψλα ήηαλ
απιψο θςλακηήπιον πνπ ην 353 ην θαηέιαβαλ νη Φσθείο θαη πζηεξφηεξα ν
Φίιηππνο157.
Ώπφ ην ρσξηφ Θεξκνπχιεο έλαο νξεηλφο δξφκνο αλεβαίλεη κε γεληθή
θαηεχζπλζε πξνο ηα λνηηνδπηηθά, ςειά ζην βνπλφ, ζην ρσξηφ Μελδελίηζα (ή
Μπνπληνπλίηζα ή ΐνδνλίηζα). ηα κηζά ηεο δηαδξνκήο ζπλαληάεη ην ρσξηφ Ώλάβξα,
ζηα δπηηθά ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην Παιηφθαζηξν ηεο Αξαθνζπειηάο, χςσκα 728 κ.
πνπ έρεη πάλσ ηνπ έλα ειιεληζηηθφ θξνχξην, ίζσο ην αλαθεξφκελν σο νρπξφ
Καιιίδξνκνλ158. ε απφζηαζε πεξίπνπ 4.330 κ. ζε επζεία γξακκή ζηα Α ηνπ, ζην
βνπλφ αθξηβψο πάλσ απφ ηα ζηελά ησλ Θεξκνππιψλ, ζε χςνο 1.081 κ., ζηελ θνξπθή
Καζηξάθη ππάξρεη άιιν θξνχξην πνπ θαίλεηαη φηη είλαη ε αξραία Ρνδνπληία159. Σα
δπν νρπξψκαηα ζθνπφ είραλ ηνλ έιεγρν ηεο αηξαπνχ πνπ παξαθάκπηεη ηα ζηελά ησλ
Θεξκνππιψλ. Ο Pritchett πνπ είλαη ν πξψηνο κεηά ηνλ Lolling πνπ επηζθέθηεθε ην
Παιηφθαζηξν ηεο Νέαο Αξαθνζπειηάο ζεκεηψλεη φηη πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθή
ηεηρηζκέλε πφιε. Βπεηδή ηα φζηξαθα πνπ παξαηήξεζε είλαη Βιιεληζηηθά, δηαηππψλεη
ηελ ππφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα ηνπο Ώιπελνχο πνπ ζηα ρξφληα απηά κεηαθηλήζεθαλ
ζε αζθαιέζηεξε ζέζε160.
ηελ Μελδελίηζα ππάξρεη ην θξαγθηθφ θάζηξν, έδξα ησλ καξθηφλσλ ηεο
ΐνδνλίηζεο, πάλσ ζηα εξείπηα ειιεληζηηθνχ θξνπξίνπ. Δ ζέζε βξίζθεηαη ζηελ ίδηα
ζρέζε κε ηελ θάξθεηα κε εθείλε πνπ βξίζθεηαη ε Νάξπθα κε ην Θξφλην. Αηάθνξεο
ζθέςεηο έρνπλ δηαηππσζεί ζρεηηθά κε ην πνηα ήηαλ ε αξραία νλνκαζία ηεο. Κάπνηνη
αλαγλσξίδνπλ ηηο Ώπγεηέο, άιινη ηελ Σάξθε-Φαξχγεο, άιινη πηζηεχνπλ φηη πηζαλψο
αλήθε ζηελ Ασξίδα θαη ήηαλ ε Γξπόπε. Κακηά απφ ηηο ππνζέζεηο δελ θαίλεηαη
πεηζηηθφηεξε απφ ηηο άιιεο161. Έλαο δξφκνο θαηεβαίλεη πξνο ηα βφξεηα απφ ηελ
Μελδελίηζα ζην ρσξηφ Καξαβίδηα θαη απφ εθεί πξνο βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά, κέζα
απφ ην ξέκα Πνηακηά, νδεγεί ζηνλ Μφιν θαη ηελ αξραία θάξθεηα. Αίπια ζηνλ
δξφκν, βφξεηα απφ ηα Καξαβίδηα ππάξρεη έλα κηθξφ αξραίν νρπξφ, πνπ ν Kirsten ην
ραξαθηεξίδεη ειιεληζηηθφ162. θνπφο ηνπ θαίλεηαη φηη ήηαλ θπξίσο ν έιεγρνο ηνπ
δξφκνπ απφ ηελ Μελδελίηζα ζηελ θάξθεηα.
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ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Δ αξραία Ασξίο πνπ νλνκαδφηαλ θαη Μεηξφπνιηο, κε ηελ έλλνηα φηη ήηαλ ε
κεηξφπνιε ησλ Ασξηέσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ163 θαηειάκβαλε ην αλψηεξν ηκήκα ηεο
θνηιάδαο ηνπ Κεθηζνχ δηαξεφκελε απφ δχν ξέκαηα πνπ ελψλνληαη, ζε θσθηθή πιένλ
πεξηνρή, ζηνλ Κεθηζφ. Σνλ Ώπνζηνιηά βνξεηφηεξα θαη ηνλ Καληαλίηε, ηνλ αξραίν
Πίλδν, λνηηφηεξα, θαζψο θαη ηηο πξνο απηήλ ηελ πεδηλή πεξηνρή πιαγηέο ηνπ
Καιιίδξνκνπ ζηα βφξεηα, ηεο Οίηεο ζηα βφξεηα θαη ηα δπηηθά, ηεο Γθηψλαο ζηα
λνηηνδπηηθά θαη ηα λφηηα, θαη ηνπ Παξλαζζνχ ζηα λνηηναληνιηθά. Σα ζχλνξα ηεο
ρψξαο πξνο ηελ Ώλαηνιηθή Λνθξίδα, ηελ Φσθίδα θαη ηελ Απηηθή Λνθξίδα ηα
ζεκεηψζακε ζηηο αληίζηνηρεο εθζέζεηο164. Σν ζχλνξν παξαθνινπζείηαη απφ ηα
Υνληξά ΐνπλά ζην Καιιίδξνκν, φπνπ ζπλαληηφηαλ κε ηα φξηα ηεο Φσθίδαο, πξνο ηα
λνηηνδπηηθά-δπηηθά πάλσ ζην Κεδξφξαρν (1952 κ.) θαη ζηνλ πξφβνιν Πνπξλαξάθη
θαη απφ εθεί παξαθνινπζεί ηελ Φειή Ράρε πνπ ρσξίδεη ηα λεξά πξνο ηα βφξεηα ζηελ
θνηιάδα ηνπ Ώζσπνχ θαη πξνο ηα λφηηα ζηελ Ασξίδα. Έπηαλε πάλσ απφ ην ρσξηφ
Οίηε ηελ ξάρε πνπ ζην έλα ηεο άθξν, ην βνξεηναλαηνιηθφ-αλαηνιηθφ, έρεη ηελ
θνξπθή Ώεηφο θαη ζην άιιν, ην λνηηνδπηηθφ-δπηηθφ, ηελ Κνξνκειηά. Δ ξάρε πέθηεη
κε γθξεκνχο θαη ηζρπξέο θιίζεηο πξνο ηελ θνηιάδα ηνπ άλσ Ώπνζηνιηά κε ην ρσξηφ
θιήζξν. Ώπφ ηελ Κνξνκειηά ην φξην ζπλερίδεηαη πξνο ηα λνηηνδπηηθά πεξλψληαο
απφ ηελ ΐίγια θαη θηάλνληαο ζηελ θνξπθή ζηα αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Παλνπξγηάο.
Μεηά ζηξέθεη πξνο ηα λφηηα, πεξλάεη απφ Ξεξνβνχλη (1410 κ.) θαη αλεβαίλεη ζηελ
ΐξατια κε πςφκεηξν 2179 κ. Ώπφ εθεί κε θάπνηνπο ειηγκνχο έξρεηαη πξνο ηα
αλαηνιηθά θαη ζπλαληάεη ζηελ Λπξίηζα ην ζχλνξν κε ηελ Απηηθή Λνθξίδα. Βίλαη
θαλεξφ φηη ζηελ λφηηα πιεπξά ηνπ βξίζθεηαη ζε ηέηνηα χςε πνπ ζα πξέπεη λα ην
163
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ζεσξήζνπκε κάιινλ ζεσξεηηθφ. Ώλαηνιηθά απφ ην Ξεξνβνχλη είλαη ην ρσξηφ
Καινζθνπή, πάλσ απφ ηελ γέλεζε ηνπ ξέκαηνο ηνπ Μέγα, πνπ πξνρσξεί πξνο ηα
αλαηνιηθά, δέρεηαη απφ βνξεηνδπηηθά έλα άιιν ξέκα, ηελ Υιεβίλα πνπ ζρεκαηίδεηαη
ζηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ Άλσ Κάληαλε θαη πξνρσξεί πξνο βνξεηναλαηνιηθάαλαηνιηθά κέζα απφ ραξάδξα κε ην φλνκα Καληαλίηεο βγαίλνληαο ζε ζρεδφλ επίπεδν
ρψξν ζην ρσξηφ Καζηέιη. Ώπφ εθεί παίξλεη θαηεχζπλζε πξνο λνηηναλαηνιηθά. ΐφξεηα
απφ ηελ γέλεζε ηεο Υιεβίλαο, θνληά ζην ρσξηφ θιήζξν, ζρεκαηίδεηαη ην ξέκα
Ώπνζηνιηάο θαη παίξλεη κεηά θαηεχζπλζε παξάιιειε κε ηνλ Καληαλίηε. Πνιιά
ξέκαηα ρχλνληαη ζε απηφλ, θπξίσο απφ ηελ πεξηνρή ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ, κεηά
ην ρσξηφ. Δ νξεηλή ρψξα δηαηξείηαη έηζη ζε κηα δψλε ζηα βφξεηα, κηα αλάκεζα ζηα
δπν πνηάκηα θαη κηα ηξίηε ζηα λφηηα. ιε απηή ε πεξηνρή πξνζθεξφηαλ θπξίσο γηα
θηελνηξνθία, ελψ γηα γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο πεξίζζεπε κφλν ε ζηελή ισξίδα
θάκπνπ αλάκεζα ζηα ρσξηά Γξαβηά, Καζηέιη, Ώπνζηνιηάο, Παιαηνρψξη θαη ην πξνο
ηελ Φσθίδα ζχλνξν ζε απφζηαζε 2-3 ρηιηνκέηξσλ απφ ην Παιαηνρψξη πξνο ηα
αλαηνιηθά θαη άιιν ηφζν απφ ην Καζηέιη165.

165

. ΐι. θαη Philippson-Kirsten, φ.π.π., 658.
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Πξνϊζηνξηθή Δπνρή.

Πξντζηνξηθέο ζέζεηο ζηελ Ασξίδα δελ έρνπκε, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ
θαηνηθήζεθε ε πεξηνρή ζηα Πξντζηνξηθά ρξφληα. Έλα ηκήκα κάιηζηα ηεο ρψξαο, ή
θαη νιφθιεξε, θάιπςε πεξηνρή πνπ παιηφηεξα αλήθε ζηνπο Αξχνπεο, ή ίζσο ηκήκα
απηήο ηεο πεξηνρήο166. Οη Αξχνπεο ήηαλ πξνειιεληθφο ηλδνεπξσπατθφο ιαφο πνπ
επέδεζε ζηα Εζηνξηθά ρξφληα ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Βιιάδαο167. Οη Ασξηείο δελ
αλαθέξνληαη ζηελ Ειηάδα, αιιά ε παξνπζία ηνπο ζηελ Ασξίδα πξηλ απφ ην ηέινο ηεο
Μπθελατθήο επνρήο ζπλάγεηαη σο βέβαηε απφ πνιιά δεδνκέλα. Σν φλνκά ηνπο
166

. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ρσξίσλ ηνπ Δξνδφηνπ 1, 56 θαη 8, 31 νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη εθείλνο
κάιινλ πίζηεπε πσο νιφθιεξε ε Ασξίο ηεο επνρήο ηνπ ππήξμε παιηφηεξα Αξπνπίο. Σελ ίδηα άπνςε
θαίλεηαη λα ζηεξίδεη θαη ην ρσξίν ηνπ ηξάβσλα 7, 373 πνπ ιέεη φηη ν Δξαθιήο έδησμε ηνπο Αξχνπεο
εκ ηηρ πεπί ηον Παπναζζόν Γωπίδορ. Ώπφ ην ρσξίν πάιη ηνπ ίδηνπ 9, 434 ζπλάγεηαη κφλν φηη ε Αξπνπίο
πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζηελ Οηηαία δελ ήηαλ εθείλε πνπ θαηέιαβαλ νη Ασξηείο, δειαδή ηειηθά, πσο
πηζηεπφηαλ, φηη ε Αξπνπίο ήηαλ επξχηεξε θαη έλα ηκήκα ηεο κεηά ηελ εθδίσμε ησλ Αξπφπσλ
απνηέιεζε ηελ Ασξίδα, ελψ έλα άιιν έκεηλε σο Αξπνπίο, ε νπνία ήηαλ «ηεηξάπνιηο», φπσο εμ άιινπ
θαη ε Ασξίο. Ώπηφ πζηεξφηεξα ελζσκαηψζεθε ζηελ Οηηαία θαη έγηλε ηκήκα ηεο. Δ ηεηξάπνιηο Αξπνπίο
δελ ζεκαίλεη θαζφινπ φηη ήηαλ ε ίδηα κε ηελ ηεηξάπνιηλ Ασξίδα. εκαίλεη ίζσο κφλν, φηη θαη νη
Αξχνπεο, φπσο θαη νη Ασξηείο, ήηαλ ρσξηζκέλνη εδψ ζε ηέζζεξα ηκήκαηα. Έηζη λνκίδσ φηη δελ
επζηαζεί ε άπνςε, πσο Αξπνπίο ήηαλ κφλν ν ποδεών ηνπ Δξνδφηνπ (8, 31) θαζψο θαη ε ηαχηηζε ηνπ
πνδεψλα κε ηελ νξεηλή πιεπξά ηεο ιεθάλεο ηεο Λίιαηαο κε ηελ Μελδελίηζα (Philippson-Kirsten, φ.π.π.
650, 658, 711, 712, 713, 714).
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.Μ. αθειιαξίνπ ζην Ιζηοπία ηος Δλληνικού Έθνοςρ, ηεο Βθδνηηθήο Ώζελψλ η. Ώ΄, 365. J. Miller,
“Dryopes”, RE.
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πξνέξρεηαη απφ εθείλν ηεο ρψξαο θαη φρη, φπσο ζπρλά ζπκβαίλεη, ην αληίζεην. Ώπηφ
ζεκαίλεη φηη ην εζληθφ φλνκα δηακνξθψζεθε ζηελ Ασξίδα168. Φαίλεηαη φηη νη Ασξηείο
έρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο πξνειεχζεηο. Δ παξάδνζε ιέεη φηη νη δπν απφ ηηο θπιέο ηνπο,
νη Απκάλεο θαη νη Πάκθπινη, νλνκάζηεθαλ απφ ηνπο δπν γηνπο ηνπ Ώηγηκηνχ πνπ είρε
νδεγήζεη ηνλ ιαφ απηφλ ζηελ Ασξίδα169, ελψ ε ηξίηε, νη Τιιείο νλνκάζηεθαλ απφ
ηνλ γην ηνπ Δξαθιή πνπ είρε απνρηήζεη δηθαηψκαηα ζην έλα ηξίην ηνπ βαζηιείνπ ηνπ
Ώηγηκηνχ170. Βπί πιένλ ην ίδην ην φλνκα Πάκθπινη δείρλεη φηη ζρεκαηίζηεθαλ απφ
έλσζε δηαθφξσλ θπιεηηθψλ ζηνηρείσλ171. Ώπφ ηηο παξαδφζεηο πξνθχπηεη επίζεο φηη
έλα ηκήκα ησλ θαηφπηλ Ασξηέσλ, εηδηθά νη Απκάλεο, ήηαλ «Μαθεδλνί»172, δειαδή
Μαθεδφλεο, πνπ ήξζαλ απφ ηελ Πίλδν θαη αθξηβέζηεξα απφ ηελ πεξηνρή ηνπ
Λάθκνπ. Βμάιινπ ε παξάδνζε ιέεη φηη ηνπο Αξχνπεο ηνπο έδησμε απφ ηελ ρψξα ζηελ
νπνία εγθαηέζηεζε ηνλ Ώηγηκηφ θαη ηνλ ιαφ ηνπ ν Δξαθιήο, δειαδή ην θχιν ησλ
Τιιέσλ173. Δ ζπλέλσζε πξέπεη λα έγηλε πξηλ απφ ηα κέζα ηνπ 13νπ αηψλα, φπσο
θαίλεηαη απφ ηελ παξάδνζε φηη ηφηε ήηαλ εγθαηεζηεκέλε ζηελ Οκφιε ηεο ΐνησηίαο
νκάδα Ασξηέσλ174. Οη Ασξηείο πνπ ζην ηέινο ηνπ 12νπ ή ηηο αξρέο ηνπ 11νπ αηψλα
εηζέβαιαλ ζηελ Πεινπφλλεζν πξέπεη λα ήηαλ αξθεηέο ρηιηάδεο, θαη αζθαιψο δελ
ρσξνχζαλ ζηελ Ασξίδα. Σφηε βέβαηα ην φλνκα ηεο ρψξαο πξέπεη λα θάιππηε πνιχ
επξχηεξε πεξηνρή πνπ ζα πεξηιάκβαλε ηκήκα ηεο Ώηησιίαο θαη ηκήκα ή φιε ηελ
Απηηθή Λνθξίδα. Βπίζεο ζηελ πξνζπάζεηα θαίλεηαη πσο ζα θηλεηνπνίεζαλ θαη άιια
ζηνηρεία θαη ίζσο απφ απηά ζρεκαηίζηεθε ε ηξίηε θπιή, ησλ Πακθχισλ175.
Βπηδίσμαλ ήδε κέζα ζηα Μπθελατθά ρξφληα κηα πξψηε επίζεζε πξνο ηελ
Πεινπφλλεζν, ε νπνία φκσο απέηπρε176. Δ δεχηεξε έγηλε κέζσ Ναππάθηνπ θαη κε
ηελ ζπλεξγαζία ησλ Ώηησιψλ. Ώπφ ηνπο Ασξηείο έκεηλαλ πίζσ πνιχ ιίγνη. ε κεγάιν
ηκήκα ησλ πεξηνρψλ ηνπο απιψζεθαλ άιια θχια, νη Ώηησινί θαη νη Λνθξνί177.
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. αθειιαξίνπ, ;φ.π.π., 378. ΐι. φκσο θαη Gruppe, Die griechische Kulte und Mythen, 146.
. αθειιαξίνπ, ζην ίδην.
170
. ην ίδην. ηξάβ. 9, 427.
171
. αθειιαξίνπ, φ.π.π.
172
.Δξφδ. 1, 56. αθειιαξίνπ, φ.π.π. 379.
173
.ην ίδην.
174
.ην ίδην.
175
.ην ίδην, 378.
176
. αθειιαξίνπ, Ιζηοπία ηος Δλληνικού Έθνοςρ ηεο Βθδνηηθήο Ώζελψλ, η. ΐ΄, 17.
177
. ην ίδην.
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Ηζηνξηθνί ρξόλνη.

Δ κηθξή ρψξα πνπ νη αξραίνη ηελ ζεσξνχζαλ κεηξφπνιε ησλ Ασξηέσλ ηεο
Πεινπνλλήζνπ θαη ν Θνπθπδίδεο αθξηβέζηεξα κεηξφπνιε ησλ Λαθεδαηκνλίσλ178,
θησρή θαη απφκεξε, δελ έπαημε θαλέλα ξφιν ζηελ κεηέπεηηα ηζηνξία ηεο Βιιάδαο,
εθηφο απφ ην φηη απνηέιεζε ηελ θαξδηά ή απιψο ηκήκα ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν πήξε
ηελ ηειηθή ζρεδφλ δηακφξθσζή ηνπ ην θχιν ησλ Ασξηέσλ πξηλ λα θαηέβεη ζηελ
Πεινπφλλεζν. Μέζα απφ ηελ Ασξίδα πεξλνχζε έλαο απφ ηνπο θπζηθνχο δξφκνπο
επηθνηλσλίαο ηεο Κεληξηθήο κε ηελ Νφηηα Βιιάδα (πρλά ηηο νλνκάδνπλ ΐφξεηα θαη
Κεληξηθή ππνινγίδνληαο γηα Νφηηα ηελ Πεινπφλλεζν). Ο δξφκνο απηφο φκσο ήηαλ
νξεηλφο θαη αθαηάιιεινο γηα ζηξαηησηηθέο κεηαθηλήζεηο θαη έηζη πνιινί εξεπλεηέο
ακθηζβεηνχλ φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεθε ελ γέλεη. Ώκθηζβεηνχλ αθξηβέζηεξα φηη ζα
ρξεζηκνπνηήζεθε ην πέξαζκα ζην δπηηθφ άθξν ηνπ Καιιίδξνκνπ, θάησ απφ ην
πξφβνπλν Πνπξλαξάθη, φπνπ θαη ν παιηφο Βζληθφο δξφκνο γηα Λακία, ζηελ πεξηνρή
ησλ ρσξηψλ Καιιίδξνκν θαη Μπξάινο179. Παξά ηηο αληηξξήζεηο κνπ θαίλεηαη
πηζαλφηεξν φηη απηφλ ηνλ δξφκν ρξεζηκνπνίεζαλ νη Πέξζεο ζηα 480 γηα λα
εηζβάιινπλ ζηελ Φσθίδα (ηνπιάρηζηνλ ηα πεδηθά ηκήκαηα. Σα άινγα, ηα ππνδχγηα
θαη ηα ακάμηα δελ κπνξνχζαλ λα πεξάζνπλ απφ απηή ηελ νξεηλή δηαδξνκή θαη ήηαλ
αθξηβψο ηνχηε ε αηηία πνπ νη Πέξζεο ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα πεξάζνπλ απφ ηηο
Θεξκνπχιεο). Ώπηφ επεηδή μεθηλάεη απφ ηελ Σξαρηλία, έρεη κήθνο φζν πεξίπνπ ιέεη ν
Δξφδνηνο (30 ζηάδηα) πσο είλαη ην πιάηνο ηεο δσξηθήο ισξίδαο αλάκεζα ζηελ
Μαιίδα (Σξαρηλία) θαη ηελ Φσθίδα θαη επεηδή ην πξψην θσθηθφ πφιηζκα πνπ
ζπλάληεζαλ νη Πέξζεο κεηά ηελ δηέιεπζε απφ ηελ Ασξίδα ήηαλ ε Αξπκαία 180. ζνη
δελ δέρνληαη απηή ηελ άπνςε ππνζηεξίδνπλ φηη νη Πέξζεο αλέβεθαλ απφ ηελ
Αξαθνζπειηά ζηελ Μελδελίηζα θαη απφ εθεί θαηέβεθαλ ζηελ Φσθίδα181. Ώπηφ φκσο
πξνζθξνχεη ζην γεγνλφο φηη ν δξφκνο απφ ηελ Μελδελίηζα θαηεβαίλεη ζηελ Βιάηεηα
θαη φρη ζηελ Αξπκαία, ελψ ν Δξφδνηνο βεβαηψλεη πσο ε Βιάηεηα θαηαθηήζεθε κεηά
ηελ θαηάθηεζε φρη κφλν ηεο Αξπκαίαο αιιά θαη ησλ άιισλ θσθηθψλ πφιεσλ πνπ
βξίζθνληαη ςειφηεξα απφ απηήλ. Οη ππνζηεξηθηέο εθείλεο ηεο άπνςεο νδεγνχληαη λα
ζεσξήζνπλ (θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα εξκελεχζνπλ φζα ζρεηηθά αλαθέξεη ν
Δξφδνηνο) φηη ε ισξίδα ηεο Μελδελλίηζαο πάλσ ζην Καιιίδξνκν ήηαλ ε αξραία
Αξπνπίο θαη ε ίδηα ε Μελδελίηζα ζπκπίπηεη κε ηελ Αξπφπε. πκπεξαίλνπλ έηζη φηη νη
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.Θνπθ. 1, 107. 3, 92.
. Philippson-Kirsten, φ.π.π., 651,658, 711, 713.
180
. Δξφδ. 8, 33.
181
. Philippson-Kirsten, φ.π.π.
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Ασξηείο είραλ ηφηε θαη απηήλ ηε ισξίδα, θαη, θαη‟ αλάγθε, αθνχ πζηεξφηεξα ε
Αξπφπε αλήθε ζηνπο Οηηαίνπο, φηη ε Οηηαία απιψζεθε θαη εδψ. Θεσξψ απηά ηα
πξάγκαηα απίζαλα, επεηδή ε Μελδελίηζα είλαη πνιχ θνληά ζηελ θάξθεηα θαη πνιχ
εχθνια πξνζηηή απφ απηήλ γηα λα κπνξνχλ λα ηελ θξαηνχλ νη καθξηλνί θαη αλίζρπξνη
Ασξηείο.
Δ δηάβαζε ησλ Πεξζψλ δελ ζεκαίλεη θαη πνιιά πξάγκαηα γηα ηελ Ασξίδα ηελ
νπνία δελ ιεειάηεζαλ, δελ έβιαςαλ θαζψο είρε κεδίζεη. Απλάκεηο Ασξηέσλ φκσο δελ
αλαθέξνληαη θαηφπηλ ζην πεξζηθφ ζηξάηεπκα θαη ε απνπζία ηνπο ίζσο νθείιεηαη
ζηνλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ηεο Ασξίδαο, πνπ κάιηζηα νχηε ηππείο
κπνξνχζε λα δψζεη νχηε πηζαλφηαηα θαη νπιίηεο, αθνχ ε χπαξμε ηέηνησλ ζσκάησλ
πξνυπνζέηεη θαη αληίζηνηρα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη ηέηνηα δελ κπνξνχζαλ λα
εκθαληζηνχλ ζε κηα ρψξα πνπ κε ζπλδπαζκέλε γεσξγνθηελνηξνθηθή νηθνλνκία κφιηο
θαηάθεξλε λα ζξέςεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο, θαη κάιηζηα ηφζν ηζρλά πνπ ην θνηλφ φλνκα
πνπ ηνπο απέδηδαλ νη άιινη Έιιελεο ήηαλ «Ληκνδσξηείο»182.
Σν 457 νη Φσθείο επηηέζεθαλ ζηηο δσξηθέο πφιεηο ΐνηφλ, Κπηίλην θαη Βξηλεφ
θαη θαηέιαβαλ κία απφ απηέο183. Ώπηφ έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο Λαθεδαηκφληνπο λα
εθζηξαηεχζνπλ πξνβάιινληαο ηελ πξφζεζε λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο ζπγγελείο ηνπο. Οη
Φσθείο επέζηξεςαλ ην πφιηζκα θαη ππνρψξεζαλ184. Δ επέκβαζε ησλ Λαθεδαηκνλίσλ
νδήγεζε ζηελ κάρε ηεο Σαλάγξαο. Μεηά απφ απηφ κε έθπιεμε καζαίλνπκε πσο ζηελ
Ασξίδα ππήξραλ θαη θίινη ησλ Ώζελαίσλ πνπ ην 443 πήξαλ κέξνο ζηνλ αζελατθφ
απνηθηζκφ ησλ Θνπξίσλ185. Σν 425/6 αλαθέξνληαη θαη πάιη νη Ασξηείο, γηαηί καδί κε
ηνπο Μαιηείο δήηεζαλ απφ ηνπο παξηηάηεο ηελ ίδξπζε ηεο Σξαρηλίαο Δξάθιεηαο,
επεηδή πηέδνληαλ απφ ηνπο Οηηαίνπο186. Ίζσο ζε απηή ηελ επνρή νη Οηηαίνη
απφζπαζαλ ηελ Αξπφπε θαη ηνλ Ώθχθαληα, πνιίζκαηα πνπ πζηεξφηεξα πάλησο είλαη
ζηα ρέξηα ηνπο187. Νεφηεξε πιεξνθνξία γηα ηελ Ασξίδα έρνπκε ζηα 353, ζηελ αξρή
ηνπ Σξίηνπ Εεξνχ πνιέκνπ, φηαλ ν Ολφκαξρνο θαηέιαβε ηα πνιίζκαηά ηεο θαη δήσζε
182

. θχι., Πεξ., 62. Δζχρ. ι. (κε άιιε εξκελεία νπ(ί)δαο, ι. Φψηηνο, ι. Πινπη. Παξνηκ. 1, 34)
. Θνπθ. 1, 107.
184
. αθειιαξίνπ, Ιζηοπία ηος Δλληνικού Έθνοςρ ηεο Βθδνηηθήο Ώζελψλ, η. Γ΄2,
185
. ην ίδην,
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. Θνπθ. 3, 92.
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. Γηα ηνλ Ώθχθαληα βι. ηξάβ. 9, 435. Σελ Αξπφπε απνδίδεη ζηνπο Ασξηείο κφλν ην ζρφιην ζηνλ
Πίλδαξν, Ππζ. Ε 121. Ο Lolling, φ.π.π., 310, δέρεηαη σο πηζαλφ φηη θάπνηε αλήθε ζηελ Ασξίδα, φπσο
θαη νη Ώκθαλαί θαη καδί κε άιιεο δχν ζέζεηο ζπγθξνηνχζαλ ηελ ηεηξάπνιηλ Αξπνπίδα ηελ νπνία
πζηεξφηεξα αθαίξεζαλ απφ ηνπο Ασξηείο νη Οηηαίνη (ηξάβ. 9, 434). Δ Αξπφπε καξηπξείηαη σο πφιε
ησλ Οηηαίσλ θαη ν Kirsten, αθνινπζψληαο αληίζηνηρε ζπιινγηζηηθή θαη πηζηεχνληαο φηη ε Αξπνπίο ηνπ
Δξνδφηνπ είλαη ε ισξίδα αλάκεζα ζηελ θνξπθνγξακκή ηνπ Καιιίδξνκνπ θαη ηελ βφξεηα νξεηλή
πιεπξά ηεο ιεθάλεο ηεο Λίιαηαο, ηείλεη λα ηελ αλαγλσξίζεη ζηελ Μελδελίηζα (Philippson-Kirsten,
φ.π.π. 338, 650, 658, 704, 712). κσο ε ισξίδα απηή βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε Φσθίδα θαη ηελ Λνθξίδα
θαη ν Δξφδνηνο ιέεη θαζαξά φηη ν «πνδεψλ», ε ισξίδα πνπ νη ζχγρξνλνη εξεπλεηέο δέρνληαη πσο κφλν
απηή ήηαλ ε πξνγελέζηεξε Αξπνπίο (εξκελεχνληαο έηζη ην θείκελν ηνπ Δξνδφηνπ) βξηζθφηαλ αλάκεζα
ζηελ Φσθίδα θαη ηελ Μαιίδα (θαη φρη ηελ Λνθξίδα). Σν θείκελφ ηνπ (8, 31) είλαη μεθάζαξν: εκ μεν δη
ηηρ Τπησινίηρ ερ ηην Γωπίδα εζέβαλον. Τηρ γαπ Γωπίδορ σώπηρ ποδεών ζηεινόρ ηαύηη καηαηείνει, ωρ
ηπιήκονηα ζηαδίων μάλιζηα κη εςπορ κείμενορ μεηαξύ ηηρ ηε Μηλίδορ και ηηρ Φωκίδορ σώπηρ, ή πεπ ην
ηο παλαιόν Γπςοπίρ. Η δε σώπη αύηη εζηί μηηπόπολιρ Γωπιέων ηων εν Πελοποννήζω. Ταύηην ων ηην
Γωπίδα γην οςκ εζίνανηο εζβαλόνηερ οι βάπβαποι. Ννκίδσ φηη ηα πξάγκαηα είλαη αξθεηά θαζαξά. Γηα
λα εηζβάιεη θαλείο απφ ηελ Σξαρηλία ζηελ Ασξίδα πξέπεη λα πεξάζεη απφ ην Πνπξλαξάθη. Ο «πνδεψλ»
επνκέλσο πξέπεη λα είλαη ην ίδην ην πέξαζκα απφ ην Πνπξλαξάθη σο ηα ζχλνξα ηεο Φσθίδαο ζηελ άλσ
θνηιάδα ηνπ Κεθηζνχ, πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ Μαιίδα θαη ηελ Φσθίδα θαη έρεη κήθνο πεξίπνπ
5,5 ρηιηφκεηξα, δειαδή 30 ζηάδηα, ελψ αληίζεηα ην πέξαζκα απφ ηελ Μελδελίηζα βξίζθεηαη αλάκεζα
ζηελ Φσθίδα θαη ηελ Ληθξίδα, έρεη ζαθψο κεγαιχηεξν κήθνο θαη πνιχ κηθξφηεξν πιάηνο. Δ θξάζε ή
πεπ ην ηο παλαιον Γπςοπίρ, αλαθέξεηαη γεληθά ζηελ Ασξίδα γηα ηελ νπνία ακέζσο κεηά, αιιά θαη πξηλ,
κηιάεη ν ζπγγξαθέαο.
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ηελ ρψξα188. Δ Ασξίο σο κέινο ηεο ακθηθηπνλίαο189 ήηαλ κε ην αληίπαιν ζηξαηφπεδν
θαη έηζη κε ηελ ήηηα ησλ Φσθέσλ βξέζεθε κε ηνπο ληθεηέο. Οη ηζηνξηθνί κάιηζηα
είραλ ζπκπεξάλεη γηα θάπνηα πεξίνδν θαη επέθηαζε ηεο Ασξίδαο εηο βάξνο ηεο
Φσθίδαο κέρξη ηελ Λίιαηα, αιιά ε ππφζεζε απηή δελ θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη
ζηελ αιήζεηα190. ηα 339 νη δπλάκεηο ηνπ Φηιίππνπ πέξαζαλ απφ ηελ Δξάθιεηα θαη
εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Βιάηεηα θαη ην Κπηίλην, θνληά ζηελ Γξαβηά 191. Ώπέλαληί ηνπο
έπηαζαλ ζέζεηο νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ησλ ΐνησηψλ θαη Ώζελαίσλ, αιιά ην 338
απηέο νη δπλάκεηο απνζχξζεθαλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Κπηίληνπ θαη έηζη ν Φίιηππνο
πξνρψξεζε θαη θαηέιαβε ηελ Άκθηζζα192. Μεηαμχ 270 θαη 268 ε Ασξίο
ελζσκαηψλεηαη ζηελ Ώηησιηθή πκπνιηηεία193 θαη θαίλεηαη φηη νη νρπξψζεηο ησλ
πφιεψλ ηεο αλάγνληαη ζε απηή ηελ πεξίνδν θαη εληάζζνληαη ζην φιν ακπληηθφ
πιέγκα ηεο πκπνιηηείαο194. Δ αηησιηθή πεξίνδνο δηήξθεζε θάπνπ έλα αηψλα, σο ην
166 πεξίπνπ195. Σφηε εκθαλίδεηαη ην Κνηλφλ ησλ Ασξηέσλ196.
Οη Ασξηείο, νλνκαδφκελνη επηζήκσο «ηεο κεηξνπφιεσο» έρνπλ απφ ηελ αξρή
ςήθν ζηελ ακθηθηπνλία Ππιαίαο-Αειθψλ. Οξίδνπλ ηνλ έλα ηεξνκλήκνλα ηνπ έζλνπο,
ελψ νη Ασξηείο ηεο Πεινπνλλήζνπ νξίδνπλ ηνλ άιιν197. ηελ πεξίνδν ηεο αηησιηθήο
θπξηαξρίαο ε ςήθνο απηή πεξηέξρεηαη ζηνπο Ώηησινχο. Βπζχο κεηά ηελ ιήμε ηεο
δεκηνπξγείηαη δηαθσλία κε ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη έρνπλ θαη
απηνί δηθαίσκα λα νξίδνπλ ελαιιάμ κε ηνπο Ασξηείο ηνλ ηεξνκλήκνλα ηεο
κεηξνπφιεσο. Σν δήηεκα ηίζεηαη ζε δηαηηεζία ηξηάληα Λακηέσλ πνπ ηειηθά
δηθαίσζαλ ηνπο Ασξηείο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη νη Λαθεδαηκφληνη
απνθιείζηεθαλ απφ ηελ ακθηθηπνλία. Βίραλ δηεθδηθήζεη κηζή ςήθν, ίζσο πήξαλ
ιηγφηεξν198. Πάλησο ζηα Ώπηνθξαηνξηθά ρξφληα αληηπξνζσπεχνληαη, θαη απηφ ίζσο
θαζνξίζηεθε απφ ην 160. πκκεηνρή ησλ Ασξηέσλ ζηελ ηειηθή ζχγθξνπζε δελ
αλαθέξεηαη. Τπνζέηνπκε φηη ην 146 δηαιχζεθε καδί κε ηα άιια θαη ην δηθφ ηνπο
Κνηλφ, αιιά είλαη πνιχ πηζαλφ φηη κεηά απφ ιίγν ζπζηήζεθε θαη πάιη 199. ηα
ηειεπηαία ρξφληα ηεο Ρσκατθήο Αεκνθξαηίαο νη Ασξηείο ζπκκεηέρνπλ γηα θάπνηα
πεξίνδν ζε έλα Κνηλφ πνπ πεξηιακβάλεη επίζεο Φσθείο, Βπβνείο θαη ΐνησηνχο200.
Μία απφ ηηο πφιεηο ησλ Ασξηέσλ, ην ΐνηφλ αλαθέξεηαη ζηα Ώπηνθξαηνξηθά
ρξφληα201. Σν ίδην ζπλερίδεη ηνλ βίν ηνπ θαη ζηα 420 κ.Υ. πνπ ην κλεκνλεχεη ν
πλέθδεκνο ηνπ Εεξνθιένπο202.
Δ Ασξίο αλαθέξεηαη πάληα σο ηξίπνιηο ή ηεηξάπνιηο απνηεινχκελε απφ ηηο
πφιεηο ΐνηφλ, Κπηίληνλ, Βξηλεφλ θαη –θάπσο πζηεξφηεξα- Πίδλνλ ή Ώθχθαληα203.
Φαίλεηαη πσο απηέο δελ απνηεινχζαλ πξαγκαηηθέο πφιεηο, αιιά κέιε ελφο εληαίνπ
188

. Αηφδ, 16, 33.
. Flacelier, Les Aitoliens a Delphes, 38.
190
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193
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(Philippson-Kirsten, 422) ζηνλ 3ν αηψλα. Θα πξέπεη λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηηο νρπξψζεηο ησλ κηθξψλ
πφιεσλ ηεο Βζπεξίαο Λνθξίδαο πνπ επίζεο αλάγνληαη ζηελ Ώηησιηθή πεξίνδν.
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πνιηηηθνχ νξγαληζκνχ204 πνπ βέβαηα δελ ζα δηέθεξε θαη πνιχ απφ ην πξσηφγνλν
θπιεηηθφ θξάηνο. Μφλν ζηα χζηεξα Βιιεληζηηθά ρξφληα θαίλεηαη λα εκθαλίδεηαη
θάπνηα ηάζε αλεμαξηεζίαο ησλ πφιεσλ, φπσο απνθαιχπηεη ε εκθάληζε
αληαγσληζηηθψλ δηαζέζεσλ αλάκεζα ζην Κπηίλην θαη ηνλ Βξηλεφ205.

Ζ αξραία θαηνίθεζε.

ζνη απφ ηνπο αξραίνπο νλνκάδνπλ ηελ Ασξίδα ηξίπνιηλ αλαθέξνληαη ζηηο
ηξεηο πφιεηο, ΐνηφλ, Κπηίληνλ θαη Βξηλεφλ206. Έηζη ηελ γλσξίδεη ν Θνπθπδίδεο. Ο
αξραηφηεξνο ζπγγξαθέαο πνπ ηελ γλσξίδεη ηεηξάπνιηλ είλαη ν Θεφπνκπνο πνπ
πξνζζέηεη ζηηο ηξεηο πξψηεο ηνλ Ώθχθαληα207. Ο θχκλνο μεθαζαξίδεη ή ίζσο
εθεπξίζθεη ηελ ζρέζε ησλ δπν απφςεσλ, αλαθέξνληαο ην ΐνηφλ, ην Κπηίληνλ θαη ηνλ
Βξηλεφλ σο «αξραηνηάηαο» θαη πξνζζέηνληαο «Πχδλνλ η‟ ερνκέλελ»208. Δ (ή ν)
Πχλδνο θαίλεηαη λα είλαη ηαπηφζεκε κε ηνλ Ώθχθαληα209, αιιά ν ηξάβσλ, πνπ
γλσξίδεη ηελ Ασξίδα ηεηξάπνιηλ, αλαθέξεη θαη ηνλ Ώθχθαληα σο πφιε ησλ
Οηηαίσλ210. πλάγνπλ φηη νη Οηηαίνη αθαίξεζαλ ηνλ Ώθχθαληα απφ ηνπο Ασξηείο211. Δ
ηαχηηζε ζηεξίδεηαη ζηελ πιεξνθνξία φηη ε Πίλδνο βξηζθφηαλ «ππέξ», δειαδή πάλσ,
ςειφηεξα απφ ηνλ Βξηλεφ, άξα δελ δηέζεηε θάκπν θαη ήηαλ θνληά ζηα ζχλνξα212.
Τπνζέησ φηη ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ηελ Πίλδν απφ ηνλ Ώθχθαληα σο δχν
μερσξηζηέο ζέζεηο πνπ ίζσο γηα θάπνηνλ θαηξφ απνηεινχζαλ καδί κηα «πφιε» ή ίζσο
αλήθαλ θαη νη δχν ζε θάπνηαλ άιιε, κάιινλ ζηνλ Βξηλεφ. Σα θαηάινηπα, φπσο ζα
δνχκε πην θάλσ, ηαηξηάδνπλ ζε απηή ηελ εξκελεία. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάλσ ηελ
ππφζεζε φηη ε αξρηθά εμαξηψκελε απφ ηνλ Βξηλεφ Πίλδνο πζηεξφηεξα ζεσξήζεθε
πφιε θαη πεξηιάκβαλε θαη ηνλ νηθηζκφ Ώθχθαληα, ηνλ νπνίν κεηαγελέζηεξα
αθαίξεζαλ νη Οηηαίνη.
Ο Πιίληνο απνδίδεη ζηελ Ασξίδα ηηο πφιεηο Sperchios, Erineon, Boion,
Pindus, Cytinum (θαη αιινχ Tritonon) θαη Drimias213. Βίλαη ζαθέο φηη ν Sperchius
είλαη νη πεξρεηαί ησλ Ώηλάλσλ θαη απφ ιάζνο ν Πιίληνο ηηο αλαθέξεη σο δσξηθέο. Σν
204
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φηη ην ζρεηηθφ νρπξφ ρηίζηεθε απφ ηνπο Ασξηείο σο θξνχξην γηα λα αληηκεησπηζζνχλ εθείλνη αλάκεζα
ζην 353 θαη 359 π.Υ.. Lolling, φ.π.π., 310. Kirsten, “Pindos” RE.
212
. ηξάβ. 9, 427.. Lolling, φ.π.π., 315 π..
213
. NH IV 7, 28,
205

126

αληίζηνηρν ηζρχεη θαη γηα ην Σritonon θαη ην Drimias ζηα νπνία ππνθξχπηνληαη νη
θσθηθέο Σηζξψληνλ θαη Αξπκαία214. Ο Πηνιεκαίνο πξνζζέηεη ζηηο ηξεηο δσξηθέο,
ΐνηφλ, Κπηίληνλ θαη Βξηλεφλ, θαη ηελ Λίιαηα215. Πξφθεηηαη πξνθαλψο γηα ιάζνο. Σν
ζρφιην ζηνλ Πίλδαξν Ππζ. 1.121 αλαθέξεη, εθηφο απφ ηηο ηξεηο, ηηο Λίιαηα (σο
Λίιαηνλ), Κάξθαηα θαη Αξπφπε216. Δ Κάξθαηα ζεσξήζεθε φηη κάιινλ είλαη νη
πεξρεηαί217, αιιά λνκίδσ πσο πηζαλφηεξα πξφθεηηαη γηα ηελ θάξθεηα. Δ Αξπφπε
αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Ώηζρίλε. Γλσξίδνπκε πζηεξφηεξα κηα Αξπφπε
ησλ Οηηαίσλ218. Βπεηδή ν Δξφδνηνο αλαθέξεη φηη ε Ασξίο ήηαλ παιαηφηεξα Αξπνπίο,
ζπλεπέξαλαλ φηη ε Αξπφπε ζα βξηζθφηαλ αξρηθά ζηα ρέξηα ησλ Ασξηέσλ πξηλ λα ηελ
πάξνπλ νη Οηηαίνη219. κσο γλσξίδνπκε φηη ε Αξπνπίο πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζηελ
Οηηαία ήηαλ, φπσο θαη ε Ασξίο, ηεηξάπνιηο220. Σν πηζαλφηεξν κνπ θαίλεηαη φηη είλαη,
πσο νη Ασξηείο θαηέθηεζαλ έλα ηκήκα ηεο Αξπνπίδαο, ελψ άιιν ηκήκα ηεο
ελζσκαηψζεθε πζηεξφηεξα ζηελ Οηηαία. Ώπηφ είρε ηέζζεξηο πφιεηο θαη πηζαλφηεξα
κία απφ απηέο ήηαλ ε Αξπφπε. Μία άιιε απφ απηέο ηηο πφιεηο θαίλεηαη φηη ήηαλ νη
Ώκθαλαί πνπ αλήθαλ επίζεο ζηελ Οηηαία, αιιά ν Βθαηαίνο ηηο αλαθέξεη σο πφιε
δσξηθή221. Καη εδψ πξφθεηηαη κάιινλ γηα ιάζνο. Έηζη ε πηζαλφηεξε απνθαηάζηαζε
ησλ πξαγκάησλ είλαη ε εμήο: Ώξρηθά ππάξρεη ε δσξηθή Σξίπνιηο κε ηηο πφιεηο ΐνηφ,
Κπηίλην θαη Βξηλεφ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ νηθηζκφ Πίλδν θαη ίζσο αθφκε θαη ηνλ
νηθηζκφ Ώθχθαληα. Σνλ ηειεπηαίν θαηφπηλ ηνλ παίξλνπλ νη Οηηαίνη, αιιά πην πξηλ
απφ απηφ ε Πχλδνο έρεη γίλεη πφιε ηζφηηκε κε ηηο άιιεο ηξεηο. Έηζη ε Ασξίδα έρεη
γίλεη ηεηξάπνιηο ζπγθξνηνχκελε απφ ην ΐνηφ, ην Κπηίλην, ηνλ Βξηλεφ, ζηελ νπνία
αξρηθά ππάγεηαη θαη ν Ώθχθαο. Οη αξραηνινγηθέο παξαηεξήζεηο, κνινλφηη ειιηπείο,
δείρλνπλ φηη θάζε κηα απφ απηέο ηηο «πφιεηο» πεξηιάκβαλε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα
νηθηζκνχο.
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πσο αλαθέξακε ζηελ εξγαζία γηα ηελ Φσθίδα222, ν Παιηφο Eζληθφο δξφκνο
γηα ηελ Λακία θηάλεη πην δπηηθά απφ ηελ Αξπκαία ζηα ζχλνξα κε ηελ Ασξίδα, ηα
νπνία πξέπεη λα βξίζθνληαλ ζηελ πξνο ηα λφηηα πξνέθηαζε ηεο ξάρεο Μεγάιν
Σζνπκάξη ή ιίγν πην αλαηνιηθά. πλερίδνληαο ν δξφκνο κε γεληθή πξνο ηα
βνξεηνδπηηθά θαηεχζπλζε πεξλάεη ην Κξπφξεκα θαη ζπλαληάεη ακέζσο κεηά ην
Παιαηνρψξηνλ. Ώλάκεζα ζην ξέκα θαη ην ρσξηφ, ζηελ πεξηνρή ηνπ λεθξνηαθείνπ,
έρνπλ παξαηεξεζεί ίρλε αξραίαο θαηνίθεζεο. Ο Σζαθξήο αλαθέξεη «ίρλε
αξραηνηάηεο αθξνπφιεσο»223, ν Καξνχδνο εξείπηα, φζηξαθα, καξκάξηλν αγαικάηην
κάιινλ Βιιεληζηηθφ224. Ίζσο ν Σζαθξήο παξεξκελεχεη φ,ηη είδε θαη ε ζέζε δελ ήηαλ
νρπξσκέλε. ηελ επφκελε πξνο ηα βνξεηνδπηηθά ξάρε απφ απηήλ ηνπ ρσξηνχ θαη
πίζσ απφ ηελ εθεί εθθιεζία ηνπ Πξνθήηε Διία έρεη ζεκεησζεί άξηζηα δηαηεξνχκελν
εξείπην, κάιινλ απφ θξνχξην νξζνγψλην, δηαζηάζεσλ 20 Υ 30 κ., δηαηξνχκελν
εζσηεξηθά ζε δχν ίζνπο ρψξνπο, ρηηζκέλν κε ςεπδηζφδνκε ηνηρνδνκία225. Σν θηίζκα
πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ πξνεγνχκελε ζέζε. ηελ πεξηνρή, ζηηο ζέζεηο Μάξκαξα
θαη ηαπξφο, αλαθέξεηαη επίζεο χπαξμε αξραίσλ226.
Ο δξφκνο απφ ην Παιαηνρψξηνλ αλεβαίλεη ζην πξνο ηα λνηηνδπηηθά ρσξηφ
Μπξάινο θαη απφ εθεί άιινο δξφκνο θαηεβαίλεη πξνο ηα λφηην-λνηηνδπηηθά ζηνλ
ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ Μπξάινπ, πεξλάεη ζε εθείλν ην ζεκείν ην Ώριαδφξεκα θαη
κεηά απφ ιίγν ηνλ Ώπνζηνιηά. ηα λφηηά ηνπ θαη δπηηθά απφ ηνλ δξφκν, αθνχ απηφο
δηαγξάθςη κηθξφλ ειηγκφ, βξίζθεηαη ε ζέζε Παιηφθαζηξα ή Κεξακηδαξηφ. Βδψ ν
ληφπηνο Σζαθξήο αλαθέξεη φζηξαθα θαη άιια θαηάινηπα, λνκίζκαηα Θεζζαιψλ,
ΐνησηψλ, Μαθεδφλσλ, ξσκατθά θαη βπδαληηλά, άιια Ρσκατθά θαη βΐπδαληηλά, ηάθν
κάιινλ Κιαζηθφ ή Βιιεληζηηθφ θαη πδξαγσγείν πνπ έθηαλε ζηελ ζέζε απφ ηελ
Βπαγγειίζηξηα. Ώλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα αγσγφ 6 ρηιηνκέηξσλ, νξζνγψληαο ηνκήο
222

. [ΐι. ηψξα Φαξάθιαο θ.ά., Για ηην Φωκίδα, Ρηζπκλα 26, 11, 19, 86 π.]
. Σζαθξήο, Γωπίρ, 45.
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θαιπκκέλν κε επίπεδεο πιάθεο227. Δ ίδηα ζέζε πξέπεη λα είλαη εθείλε πνπ αλαθέξεη ν
Foat ζε απφζηαζε πνξείαο 20 ιεπηψλ απφ ηελ Σζνχθα Υισκνχ (βι. πην θάησ) θαη
φπνπ παξαηήξεζε Κιαζηθά φζηξαθα θαη ζεκέιηα ζπηηηψλ228. Ο Σζαθξήο αλαθέξεη θαη
βφξεηα απφ ηελ ζέζε, ζηελ άιιε φρζε ηνπ Ώπνζηνιηά, «επί γειφθσλ ... εξείπηα
νρπξψλ»229.
Ο δξφκνο ζπλερίδεηαη πξνο ηα λνηηνδπηηθά θαη κφιηο πεξάζεη ην επφκελν
ξέκα, ηνλ Καληαλίηε, δηαζηαπξψλεηαη κε άιινλ πνπ αλεβαίλεη πξνο ηα βνξεηνδπηηθά,
ζην ρσξηφ Καζηέιη. ηα λνηηνδπηηθά ηεο δηαζηαχξσζεο βξίζθεηαη ν ιφθνο Σζνχθα
Υισκνχ ή Παιηφθαζηξα, φπνπ παιηφηεξα ππήξρε κηθξφο νηθηζκφο, ηα Καιχβηα ηνπ
Υισκνχ. Ο ιφθνο ρσξίδεηαη ζε κεγαιχηεξν βφξεην θαη κηθξφηεξν λφηην θαη είλαη
νρπξσκέλνο. Φαίλεηαη φηη ην βφξεην ηκήκα ρσξηδφηαλ κε δηαηείρηζκα. ηελ λφηηα
πιεπξά ππήξρε κεγάινο θπθιηθφο πχξγνο. Υακειφηεξα ζψδνληαη ίρλε απφ
κεγαιχηεξν ακειέζηεξν ηείρνο. Δ ηνηρνδνκία ίζσο απνθαιχπηεη δχν επνρέο,
παιαηφηεξε κε πνιπγσληθή θαη λεφηεξε κε ςεπδηζφδνκε ηνηρνπνηία230. Ο Σζαθξήο
αλαθέξεη θαη πήιηλνπο αγσγνχο θπθιηθήο δηαηνκήο πνπ έθεξλαλ εδψ λεξφ απφ πεγέο
πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνηα απφζηαζε ζηα λνηηνδπηηθά231.
ηνλ Παιηνρισκφ ή ηηξθάξη (800 κ.), ιφθν πνπ βξίζθεηαη θάπνπ 1.500 κ.
ζηα λνηηνδπηηθά ηεο ζέζεο ζε επζεία γξακκή, ν Σζαθξήο κφλν αλαθέξεη «εξείπηα
αξραίσλ θηηζκάησλ θαη ηάθνπο, λνκίζκαηα, αγγεία απνζεθεπηηθά»232. Βπίζεο βξήθε
επηηχκβηεο επηγξαθέο πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ Michaud233. Βπίζεο κφλν ν
Σζαθξήο αλαθέξεη αξραίν εξείπην πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην ρσξηφ Γξαβηά, αιιά ην
παξεξκελεχεη ηειείσο234. Πξφθεηηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα αξραίν πχξγν. Ο
Kirsten αλαθέξεη εδψ κφλν ηνχξθηθν θάζηξν235. Ώπφ ηελ Γξαβηά ν δξφκνο πξνρσξεί
κέζα ζην πέξαζκα ηεο Άκπιηαλεο κε γεληθή θαηεχζπλζε πξνο λφηην-λνηηνδπηηθά,
ψζπνπ θηάλεη ζηελ κηθξή ιεθάλε ηεο ΐάξηαλεο, δπηηθά απφ νκψλπκν ρσξηφ. ην
λνηηνδπηηθφ άθξν ηεο ιεθάλεο έρεη ηειεπηαία εληνπηζζεί θησρφο αγξνηηθφο νηθηζκφο
Βιιεληζηηθψλ κάιινλ θαη Ρσκατθψλ ρξφλσλ236.
πσο είπακε, έλαο δξφκνο αλεβαίλεη απφ ηελ Σζνχθα Υισκνχ ζην ρσξηφ
Καζηέιη. ηα δπηηθά ηνπ ππάξρνπλ απφηνκεο πιαγηέο πνπ θφβνληαη θνληά ζην ρσξηφ
απφ ην ξέκα ηνπ Καληαλίηε. ΐνξεηνδπηηθά απφ ην ρσξηφ, ζηελ απφηνκε πιαγηά
βξίζθεηαη αξραία νρπξσκέλε ζέζε. Πξφθεηηαη γηα νηθηζκφ πνπ είρε ζην ςειφηεξν
ζεκείν κεγάιν νξζνγψλην πχξγν απφ ηνλ νπνίν δχν ζθέιε θαηεβαίλνπλ πξνο ηνλ
επίπεδν ρψξν ζρεκαηίδνληαο ηηο δπν πιεπξάο ηξηγψλνπ πνπ ε ηξίηε ηνπ ζα βξηζθφηαλ
κέζα ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ θαη δελ ζψδεηαη. Σα ζθέιε εληζρχνληαλ κε πχξγνπο. Δ
ηνηρνδνκία είλαη ςεπδηζφδνκε237. ηα πφδηα ηνπ βξίζθεηαη πεγή θαη δξφκνο πνπ
πξνρσξεί κέζα ζηελ ραξάδξα ηνπ Καληαλίηε πξνο ηα δπηηθά238. Ο Σζαθξήο αλαθέξεη
ζε απφζηαζε 200 κ. πξνο ηα αλαηνιηθά, κέζα ζηελ ραξάδξα, αξραίνπο
θηβσηηφζρεκνπο ηάθνπο θαη 600 κ. βνξεηφηεξα άιια θαηάινηπα239.
227

. Σζαθξήο, φ.π.π. 40 θ.π., 43.
. Foat, φ.π.π., 109.
229
. Σζαθξήο, φ.π.π., 42.
230
. Foat, φ.π.π., 106 θ.π., Σζαθξήο, φ.π.π.,33 θ.π., 47.
231
. Σζαθξήο, ζην ίδην, 42.
232
. ην ίδην.
233
. Michaud, BCH 93, 1969, I 83 θ.π.
234
. Σζαθξήο, φ.π.π., 47, 48.
235
. Philippson-Kirsten, φ.π.π. 713.
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. Ώλαθνξά Kase ζηελ Βθνξεία Ώξραηνηήησλ Αειθψλ.
237
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Ώπφ ην Καζηέιη ν δξφκνο πέξα απφ ηελ αξραία ζέζε πξνρσξεί δίπια ζηνλ
Καληαλίηε πξνο λνηηνδπηηθά-δπηηθά θαη θηάλεη ζε απφηνκν βξάρν πνπ ην πνηάκη ηνλ
πεξηβάιιεη απφ λνηηνδπηηθά, λφηηα θαη λνηηναλαηνιηθά. Σν φλνκα ηνπ πςψκαηνο είλαη
Πχξγνο απφ ηα εξείπηα αξραίνπ πχξγνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηνπ240. ηα
λνηηνδπηηθά ηνπ, πέξα απφ ην ξέκα, βξίζθεηαη πεξηνρή κε θάπσο πην ήπηεο θιίζεηο,
φπνπ παιηφηεξα ήηαλ ην ρσξηφ Άλσ Καζηέιη. ε απηή ηελ ζέζε, αθνπκπψληαο ζηα
λφηηα ζε ςειφ ιφθν, είλαη ηα εξείπηα ηνπ κεζαησληθνχ θάζηξνπ πνπ θαίλεηαη φηη είρε
ην φλνκα Γξαβηά, θαη ζε επξχηεξν ρψξν θαηεζηξακκέλα ιείςαλα απφ αξραία νρπξή
ζέζε κε πχξγνπο, κεηαπχξγηα, πχιεο θαη πιεπξηθνχο ηνίρνπο. Δ ηνηρνδνκία θαίλεηαη
λα είλαη ςεπδηζφδνκε241. Ο Σζαθξήο αλαθέξεη επίζεο ζηελ ζέζε εξείπηα ζπηηηψλ,
«ζαιακνεηδή ηάθν» κε «ηέζζαξαο ιαςεπηάο ζήθαο», «πήιηλνλ εηδψιηνλ αξρατθήο
επνρήο»242. Ώπφ εδψ έλαο δξφκνο πεγαίλεη πξνο ηελ εγδίηζα ζε ινθξηθή πεξηνρή.
Ώπφ ηνλ Πχξγν έλαο δξφκνο νδεγεί πξνο βνξεηνδπηηθά ζην Οηλνρψξηνλ, φπνπ
βξίζθεηαη ε ηειεπηαία γλσζηή αξραία ζέζε ηεο Ασξίδαο, αξηζηεξά απφ ηνλ δξφκν,
πξηλ απηφο λα κπεη ζην ρσξηφ πνπ παιηφηεξα νλνκαδφηαλ Άλσ Κάληαλε. Σν χςσκα
κε ηηο αξραίεο νρπξψζεηο κνηάδεη κε θνίιν ζεάηξνπ αλνηρηφ πξνο ηα λφηηα. Σν
ςειφηεξν κέξνο είλαη βξάρηλνο φγθνο πξνο ηαο βνξεηνδπηηθά, ν νπνίνο ζα ρξεζίκεπε
γηα αθξφπνιε, θαη έλα κηθξφ ηκήκα πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά, φπνπ βξίζθεηαη ην
εθθιεζάθη ηεο Ώγίαο Παξαζθεπήο. ηελ βφξεηα πιεπξά ζψδνληαη θαη ηα εξείπηα
πχξγνπ. Δ ηνηρνδνκία παξνπζηάδεη ηκήκαηα ςεπδηζφδνκα, πνιπγσληθά θαη «ακειή
πνιπγσληθά»243. Ο Σζαθξήο αλαθέξεη φζηξαθα κειαλφκνξθα θαη εξπζξφκνξθα,
λνκίζκαηα Οηηαίσλ, Ώηησιψλ, Ώηληάλσλ, Ώραηψλ ηεο Φζηψηηδαο, Μαιηέσλ θ. ά.
Καζψο θαη ελεπίγξαθεο επηηχκβηεο ζηήιεο πξψηκεο (ηεο κηαο ε επηγξαθή «επί ηα
ιαηά»)244.
Έρνπλ γίλεη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο λα αλαγλσξηζζνχλ ζηηο ζέζεηο απηέο νη
αξραίεο πφιεηο. ινη ζπκθσλνχλ φηη ην Κπηίλην βξίζθεηαη ζηελ Σζνχθα Υισκνχ245
θαη ν Δξηλεόο ζην Καζηέιη246. Βπεηδή ζπλήζσο αλαγλσξίδνπλ ην Βνηόλ ζην Άλσ
Καζηέιη, ηνπνζεηνχλ ηελ Πίλδν ζηελ Άλσ Κάληαλε (Οηλνρψξηνλ) θαη ζην
Παιαηνρψξηνλ ηελ Γξπόπε247, ε νπνία φκσο, φπσο θαίλεηαη, δελ ππήξμε πνηέ πφιε
ησλ Ασξηέσλ248. Ο Kirsten ζεσξεί φηη ν Δξηλεόο βξηζθφηαλ ζην Κεξακηδαξηφ θαη
φηαλ εηζήρζε ε πξαθηηθή ησλ ιίζηλσλ, νιφιηζσλ ηεηρψλ κεηαθέξζεθε ζην Καζηέιη 249.
Ο Σζαθξήο ηνπνζεηεί ην Βνηόλ ζην Κεξακηδαξηφ, επεηδή αλαθέξεηαη φηη επηβηψλεη
ζηα Υξηζηηαληθά ρξφληα, ηελ Πίλδν, ζσζηά, αθνχ βξηζθφηαλ ςειφηεξα απφ ηνλ
Βξηλεφ, ζην Άλσ Καζηέιη θαη ζηελ Άλσ Κάληαλε ηελ Γξπόπε250.
240

. ην ίδην, 37, 53.
. Foat, φ.π.π., 105. Σζαθξήο, φ.π΄π., 53.
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. Σζαθξήο, φ.π.π., 53.
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Philippson-Kirsten, φ.π.π., 733), ην ΐνηφλ ζην Παιαηνρψξη.
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χκθσλα θαη κε φζα ζεκείσζα ζρεηηθά κε ηελ αξραία θαηνίθεζε, κνπ
θαίλεηαη πηζαλφηεξε ε πην θάησ απνθαηάζηαζε: Σν Κπηίλην βξηζθφηαλ ζηελ Σζνχθα
Υισκνχ θαη πεξηιάκβαλε θαη ηηο ζέζεηο ηηξθάξη θαη ΐάξηαλε. Ο Δξηλεόο ήηαλ ζην
Καζηέιη θαη κάιινλ πεξηιάκβαλε θαη ην Κεξακηδαξηφ. Δ Πίλδνο βξηζθφηαλ ζην Άλσ
Καζηέιη, αθνχ ήηαλ πάλσ, ςειφηεξα, απφ ηνλ Βξηλεφ. Ο Αθύθαο πνπ θάπνηε
ππαγφηαλ ζηελ Πίλδν –θαη νη δπν καδί ζηνλ Βξηλεφ- είλαη ζηελ Άλσ Κάληαλε. Σν
Βνηόλ θαη‟ αλάγθελ πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί ζην Παιαηνρψξηνλ θαη αθξηβψο ην
άλνηγκα ηνπ δξφκνπ απφ ην Πνπξλαξάθη ζηα Ρσκατθά ρξφληα251 έθαλε ηνλ νηθηζκφ
απηφλ ζεκαληηθφηεξν απφ ηνπο άιινπο, έηζη πνπ κφλν απηφο αλαθέξεηαη σο ππαξθηφο
ζηα πξψηκα Υξηζηηαληθά ρξφληα252. Ίζσο ζηα ρξφληα απηά ππήρζε ζην ΐνηφλ θαη ν
νηθηζκφο ζην Κεξακηδαξηφ ή θαη φζνη άιινη νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο ππήξραλ αθφκα.
Ώλ ππήξραλ. Με ηνλ ιαηηθνπληηζκφ ησλ Ρσκατθψλ ρξφλσλ κία κφλν πφιε θαίλεηαη
λα επηβηψλεη ζε θάζε πεξηνρή253 θαη ζηελ Ασξίδα απηή είλαη ην ΐνηφλ, επλνεκέλν απφ
ηελ ζέζε ηνπ πάλσ ζηνλ κεγάιν δξφκν. Καη ζε απηφ ππάγνληαη θαη νη άιινη νηθηζκνί
πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ.
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ΠΡΟΛΟΓΟ

ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ κειέηε ησλ αξραίσλ θξαηψλ ηεο
ηεξεάο Βιιάδαο είρε πξνβιεθζεί θαη ε κειέηε ηεο Μαιίδαο. Βπεηδή φκσο ε ίδηα ε
Μαιίδα εθηείλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ζηελ δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο κέζα
ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ Οηηαία θαη ηελ Ώηλίδα, δειαδή
κέζα ζηελ αδηαίξεηε γεσγξαθηθά θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ θαη επεηδή ε έξεπλα
δηαπηζηψλεη φηη δελ είλαη δπλαηή κηα νηθηζηηθή ζεψξεζε κφλν ηεο Μαιίδαο, ρσξίο λα
πεξηιεθζεί θαη εθείλε ηεο Οηηαίαο θαηά πξψην ιφγν θαη ηεο Ώηλίδαο θαηά δεχηεξν, ε
επηζπκία λα απνθχγσ κηα έθζεζε πνπ ειάρηζηα ζα δηαθψηηδε ηα ζέκαηα νηθηζηηθήο
ηεο πεξηνρήο κε νδήγεζε ζηελ απφθαζε λα επεθηείλσ ηελ κειέηε θαη ζε απηά ηα δχν
αξραία θξάηε θαη εηδηθφηεξα, αλαθνξηθά θπξίσο κε ηα γεσγξαθηθά ζηνηρεία, λα ηελ
ελνπνηήζσ θαη φρη λα δψζσ ηξία ρσξηζηά θείκελα πνπ ζε κεγάια ηκήκαηά ηνπο ζα
επηθάιππηαλ ην έλα ην άιιν, ζπζθνηίδνληαο κάιηζηα ηα πξάγκαηα πνπ εμαηηίαο ηνπ
απνζπαζκαηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ καο γηα ηελ πεξηνρή είλαη ήδε αξθεηά
ζθνηεηλά.
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ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Οξηζκόο ηεο Πεξηνρήο.

Δ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ απνηειεί ηελ ζεκεξηλή επαξρία Φζηψηηδαο ηνπ
νκψλπκνπ Ννκνχ, ρσξίο ηα ηκήκαηα λφηηα απφ ην Καιιίδξνκν θαη αλαηνιηθά απφ ηηο
Θεξκνπχιεο πνπ απηή πεξηιακβάλεη θαη απνηειεί ζπλέρεηα πξνο ηα Α ηνπ Μαιηαθνχ
θφιπνπ, κε ηηο ΐ πιεπξέο ηνπ νπνίνπ ζπγθξνηεί γεσγξαθηθή ελφηεηα. Σν ίδην
ζπκβαίλεη ζήκεξα θαη κε ηηο λφηηεο αθηέο, σο αλαηνιηθά απφ ην βνπλφ Κλεκίο, αιιά
ζηα αξραία ρξφληα ν θάκπνο κπξνζηά απφ ηηο Θεξκνπχιεο δελ ππήξρε θαη έηζη ην
πξφβνπλν ηνπ Καιιίδξνκνπ Καζηξάθη ρψξηδε ηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ απφ ηελ
Ώλαηνιηθή Λνθξίδα. Αηαξξέεηαη απφ δπηηθά πξνο αλαηνιηθά απφ ηνλ πνηακφ
πεξρεηφ ζηνλ νπνίν έξρνληαη απφ φιεο ηηο πιεπξέο άιια ξέκαηα θαη πνηάκηα. Καη
κέξνο ηνπ θάκπνπ ηεο είλαη πξφζρσζε πνπ δεκηνπξγήζεθε αθξηβψο απφ απηφλ ηνλ
πνηακφ θαη ηνπο παξαπφηακνχο ηνπ. ηα βφξεηα ρσξίδεηαη απφ ηελ Θεζζαιία κε ην
βνπλφ ζξπο θαη ηελ ξάρε πνπ ην ζπλδέεη πξνο ηα δπηηθά κε ηνλ Σπκθξεζηφ. ηα
δπηηθά ε θνξπθνγξακκή απφ ηα Λπθνκλήκαηα θαη ην ΐεινχρη (ηελ ςειφηεξε θνξπθή
ηνπ Σπκθξεζηνχ) ζηα Κνθάιηα θαη ηελ Ομηά ηελ μερσξίδεη απφ ηελ πεξηνρή ηεο
Βπξπηαλίαο, ηνλ ζεκεξηλφ νκψλπκν Ννκφ. ηα λφηηα νξίδεηαη απφ ηα ΐαξδνχζηα, ηελ
Οίηε θαη ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Καιιίδξνκνπ.

139

Φπζηθά ξηα.

ηελ πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ νξίνπ ζα μεθηλήζνπκε απφ ην ΐεινχρη (2315 κ.)
θαη ζα παξαθνινπζήζνπκε πξψηα ην βφξεην θαη χζηεξα ην λφηην φξην. Ώπφ ην
ΐεινχρη θαηεβαίλεη πξνο βνξεηναλαηνιηθά ηελ ξάρε Πεηζαινχδα σο ηελ πεξηνρή
Κεθαιφβξπζα, ζηξέθεη κεηά πην βφξεηα θαη πεξλάεη απφ ηελ θνξπθή Σζνχθα (1734
κ.), ηελ θνξπθή πάλσ απφ ην ρσξηφ Άγηνο Υαξάιακπνο, ηελ ξάρε Σακπνχξηα θαη
θηάλεη ζην Σξίθνξθν, απφ ηελ κεζαία θνξπθή ηνπ νπνίνπ (1430 κ.) γπξίδεη ζε κηθξφ
κήθνο πξνο λνηηναλαηνιηθά, πξνο ηελ πην λνηηνδπηηθή θνξπθή ηεο ξάρεο Σξηθνθηά
(1326 κ.) θαη απφ εθεί παίξλεη θαηεχζπλζε πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά πεξλψληαο απφ
ηηο ηξεηο ππφινηπεο θνξπθέο ηεο Σξηθνθηάο (1342, 1390 θαη 1392 κ.), ζπλερίδεη κε ηελ
ίδηα θαηεχζπλζε ζηνλ Καηζαληψλε (1464 κ.) θαη κεηά ζηα Λπθνκλήκαηα (1522 κ.),
ην βνπλφ ζηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ Φνπξλά. ηελ ίδηα πάληα θαηεχζπλζε
θαηεβαίλεη ηα Λπθνκλήκαηα θαη παξαθνινπζεί ηελ ξάρε Πεξήθαλν αλεβαίλνληαο
(θνξπθέο 1477, 1490 θαη 1465 κ.) θαη κεηά ηελ ξάρε Ρέιηα πνπ θαηεβαίλεη απφ ην
Ληπνχρη. Σν ζχλνξν φκσο δελ αλεβαίλεη εθεί, αιιά δπηηθά απφ ην ρσξηφ Ρεληίλα
ζηξέθεηαη γεληθά πξνο ηα λφηηα αθνχ πεξηβάιιεη ηελ ιεθάλε γέλεζεο ηνπ
Καθνξέκαηνο. Σν παξαθνινπζνχκε ζηηο θνξπθέο 1328, Γαιαηάο (1322 κ.), Μπινχγα
(1323 κ.) σο ηελ θνξπθή 1408 ηεο Καξά Ράρεο, απφ φπνπ ζηξέθεη πξνο ηα
αλαηνιηθά, πεξλάεη ζηηο θνξπθέο 1365 θαη 1331, έξρεηαη πξνο λνηηναλαηνιηθά σο ηνλ
Πξνθήηε Διία (1281 κ.) θαη απφ εθεί παίξλεη θαηεχζπλζε γεληθά πξνο ηα αλαηνιηθά
κε κηθξνχο ειηγκνχο.
Μεηά ηνλ Πξνθήηε Διία ην φξην παξαθνινπζείηαη ζηελ θνξπθή Μπηξκπηιηψ,
ηελ Φειή Ράρε, ηελ ξάρε Παζράιεπξα, λφηηα απφ ην ρσξηφ Παιηά Γηαλληηζνχ, ηελ
θνξπθή Κνχηξα (782 κ.), ηελ θνξπθή Κνθάιηα (827 κ.), ηηο ξάρεο Γπγφο θαη Ίζησκα,
ηελ θνξπθή Καξαπά (816 κ.), ηελ θνξπθή Μέγα Ίζησκα (862 κ.), ηα Καξαπνχξγηα
(714 κ.) θαη άιιε θνξπθή πάιη κε ην φλνκα Μέγα Ίζησκα (748 κ.), ηνλ πξφβνιφ ηεο
Πχξγνο (768 κ.), ηηο ξάρεο Φηηεο (701 κ.) θαη Σακπνχξη (802 κ.) ακέζσο πάλσ, ζηα
βφξεηα, απφ ην ρσξηφ Μνζρνθαξηά, κεηά ζηελ ξάρε Καδάξκα (819 κ.) θαη ζηελ λφηηα
θνξπθή ηεο Καξαθφξαρεο (806 κ.), ην ρσξηφ Καιακάθη, ηελ θνξπθή 589, ηελ ξάρε
Πνπξλάξα, ηελ θνξπθή Κφληα, ην βνπλφ ηεο Ώληηλίηζαο, βφξεηα απφ ην κνλαζηήξη
(θνξπθή 1144), ηα πςψκαηα πξνο ηα αλαηνιηθά ηνπ σο ηνλ Πξνθήηε Διία (1170 κ.).
Μεηά έξρεηαη ζηελ θνπξφξαρε, ην Ξεξνβνχλη, ηελ Λάθθα ηνπ Πιαθσηνχ σο ηελ
πιαηηά θνξπθή Ώκάιηα (974 κ.) θαη απφ εθεί ζηελ ξάρε αλάκεζα Πεηξσηά θαη
Μάθξε.
Ώπφ απηφ ην ζεκείν ην ζχλνξν ζηξέθεη πξνο βνξεηναλαηνιηθά θαη απφ ηελ
Φειή Ράρε έξρεηαη ζηελ θνξπθή 1173, αλεβαίλεη ζην Πάδη (πάλσ απφ 1300 κ.), ζηελ
Καδάξκα (πάλσ απφ 1660 κ.), απφ φπνπ παίξλεη θαηεχζπλζε πξνο ηα αλαηνιηθά θαη
έξρεηαη ζηελ Μαπξίθα θαη θαηφπηλ ζηελ απξφζηηε πεξηνρή ηεο θνξπθήο ηεο ζξεο
Γεξαθνβνχλη. Σν θπζηθφ φξην ζπλερίδεηαη ζηελ ξάρε ηεο ζξεο πξνο ηα αλαηνιηθά
σο ηελ ζάιαζζα, αιιά ε κέγηζηε επέθηαζε θξάηνπο ηεο θνηιάδαο ζηα Εζηνξηθά
ρξφληα, ηεο Μαιίδαο, έθηαζε κφλν λα πεξηιάβεη ηελ πεξηνρή ηνπ Ώρηλνχ. Ώπηήο ην
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θπζηθφ φξην μεθηλάεη απφ ηελ Μαπξίθα θαη θαηεβαίλεη πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά
αθνινπζψληαο ην θαξάγγη ηνπ ξέκαηνο ΐειηάο. Τπνζηεξίρζεθε φηη ην φξην πξνο ηα
εδψ ήηαλ ην ίδην ην ξέκα σο ηηο εθβνιέο ηνπ. Ννκίδσ ζσζηφηεξν ραξάδνληαο ην
ζχλνξν λα εγθαηαιείςνπκε ην ξέκα βφξεηα απφ ην ρσξηφ Παιηνθεξαζηά θαη λα
παξαθνινπζήζνπκε ηελ ξάρε Καινγέξα – Μέγα Κνηξψλη – έιηζα σο ηα πςψκαηα
ηνπ ρσξηνχ Ράρεο θαη ηελ ζάιαζζα.
Ξαλαγπξίδνπκε ζην ΐεινχρη γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ην θπζηθφ φξην ζηα
δπηηθά θαη ηα λφηηα ηεο πεξηνρήο. Ώξρηθά έξρεηαη πξνο λνηηναλαηνιηθά-αλαηνιηθά σο
ην Κνππί (1863 κ.), κεηά πξνο λνηηναλαηνιηθά σο ην Πηθξνβνχλη (θνξπθέο 1515 θαη
1503 κ.), ζε ζπλέρεηα γεληθά πξνο ηα λφηηα ζηελ Ράρε ηαπξφ, ηελ ξάρε
Σπκθξεζηνχ, ηελ Καινγεξφζηαζε, ηελ θνξπθή 1424. ηξέθεη απφ εδψ πξνο λφηηνλνηηναλαηνιηθά, θηάλεη ζηελ θνξπθή Κνθάιηα (1720 κ.) θαη ζπλερίδεη ζην Καξάβη
(1710 κ.), ην Ώινγνβνχλη (1741 κ.), ηηο θνξπθέο 1670, 1658 θαη ζηελ θνξπθή ηεο
Ομηάο, ηελ αξάληαηλα (1926 κ.). Ώπφ απηήλ ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαηεβαίλεη ζηελ
Φειή Ράρε (1803 κ.). Ώπφ εδψ παξαθνινπζεί ηελ ξαρνθνθαιηά ηνπ βνπλνχ
ΐαξδνχζηα κε θαηεχζπλζε πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά-αλαηνιηθά. Δ ξαρνθνθαιηά
ζεκαδεχεηαη απφ ηηο θνξπθέο αθάθα (1663 κ.), Πχξγνο (1722 κ.), Γάβαιε (πάλσ
απφ 1680 κ.), Μειηά (1791 κ.), Γηδνβνχλη (1845 κ.), Μπιν (1837 κ.), Σζειίγθαηλα,
ηγάλη (2058 κ.), Μεγάιε Υνχλε (2286 κ.). Ώπφ ηελ ςειφηεξε απηή θνξπθή ην φξην
ζηξέθεη πξνο βνξεηναλαηνιηθά θαη παξαθνινπζεί ηνλ απρέλα πνπ ελψλεη ηα
ΐαξδνχζηα κε ηελ Οίηε θαηαιήγνληαο ζηελ ςειφηεξε θνξπθή ηεο. Πεξλάεη απφ ηηο
κηθξφηεξεο θνξπθέο Γεξαθάξη (1312 κ.), Μνλνδέλδξη, Παηξηάξη, Φειή Κνξθή (πάλσ
απφ 1500 κ.), ηηο ξάρεο Σακπνχξηα θαη Ώεηνξάρε θαη ηελ θνξπθή Σζνπκαλφιαθα . Δ
ςειφηεξε θνξπθή ηεο Οίηεο είλαη ν Πχξγνο (2152 κ.). Ώπφ εδψ ην φξην ζπλερίδεηαη
ιίγν αθφκα πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε γηα λα πεξηβάιεη ηελ ιεθάλε γέλεζεο ηνπ
Ρεληηνξέκαηνο θαη παίξλεη κεηά θαηεχζπλζε πξνο λφηην-λνηηναλαηνιηθά κε θάπνηνπο
ειηγκνχο. Καηεβαίλεη ηελ ξάρε Μαπξνηζνχκαξα σο ηελ θνξπθή 1793, γπξίδεη ζην
χςσκα ζηα βνξεηναλαηνιηθά απφ ηελ Καηαβφζξα, θαηεβαίλεη ζην κηθξφηεξν χςσκα
λφηηα απφ απηφ, αλεβαίλεη ζηνλ θπξίσο φγθν ηνπ Ξεξνβνπληνχ (1789 κ.), γπξίδεη ζηελ
ξάρε Σζηθέξη θαη ηελ παξαθνινπζεί (θνξπθέο 1699, 1680, 1660), θαηεβαίλεη ζην
Ππξγάθη θαη θηάλεη ζηελ ΐίγια, αλάκεζα ζηνλ Παλνπξγηά θαη ηελ ξάρε Κνξνκειηά,
φπνπ ζπλαληάεη ην φξην ηεο Ασξίδαο254. Πην πέξα ηα φξηα ηεο πεξηνρήο έρνπλ
πεξηγξαθεί ζηα θείκελα γηα ηελ Ασξίδα θαη ηελ Ώλαηνιηθή Λνθξίδα.
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. Πεξηγξαθή ησλ θπζηθψλ νξίσλ βι. ζην Y. Bequignon, La valeedy Spercheios, 5 θ.π.
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Σα πνιηηηθά φξηα ησλ ιαψλ ηεο θνηιάδαο δελ ζπκπίπηνπλ πάληα κε ηα θπζηθά.
Δ επηθξαηνχζα άπνςε είλαη φηη νη Μαιηείο θαηείραλ αξρηθά ηελ πεξηνρή λφηηα απφ
ηνλ πεξρεηφ θαη ηελ ιεθάλε ηνπ Βιεπζεξνρσξηνχ, ελψ πζηεξφηεξα άιιαμαλ ζρεδφλ
ηειείσο έδαθνο πεγαίλνληαο βφξεηα απφ ηνλ πεξρεηφ, ζε πεξηνρέο πνπ πξηλ αλήθαλ
ζηελ ΏραΎα Φζηψηηδα255. Δ άπνςε απηή, φηη δειαδή έδησμαλ απφ εθεί ηνπο Ώραηνχο,
κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί, είλαη πάλησο πηζαλφ φηη ηα φξηά ηνπο ηειηθά δελ έθηαζαλ
ζηα βφξεηα σο ηελ πδξνθξηηηθή γξακκή θαη νη πεξηνρέο ησλ ρσξηψλ Αίξβε θαη
Ληκνγάξδη δελ ηνπο αλήθαλ256. Σν βέβαην είλαη φηη απφ ηνπο Ώραηνχο απέζπαζαλ ηνλ
Βρίλν257. Πξνο ηα δπηηθά ηα ζχλνξά ηνπο κε ηνπο Ώηληάλεο δελ κπνξνχλ λα
θαζνξηζηνχλ κε αθξίβεηα παξά κφλν ίζσο ζηα χζηεξα Ρσκατθά ρξφληα258.
Οη Οηηαίνη είραλ ηελ Οίηε πάλσ απφ ηνπο γθξεκνχο πνπ ηελ ρσξίδνπλ ζηα
βφξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθά απφ ηνλ θάκπν θαη πηζαλφηαηα απιψλνληαλ θαη πέξα
απφ ην θπζηθφ πδξνθξηηηθφ φξην πεξηιακβάλνληαο ηελ πεξηνρή ηεο Καηαβφζξαο. ηα
480 θαίλεηαη φηη δελ θαηείραλ ην πςίπεδν ηνπ Αειθηθνχ, νχηε ηελ ιεθάλε ηνπ
Βιεπζεξνρσξηνχ259. ΐαζκηαία επεθηάζεθαλ πξνο ηα αλαηνιηθά εθηνπίδνληαο ηνπο
Μαιηείο απφ ηελ πεξηνρή λφηηα απφ ηνλ πεξρεηφ260.
Οη Ώηληάλεο είραλ ηελ άλσ θνηιάδα. Γηα ηνπο θηελνηξφθνπο απηνχο νη
πδξνθξηηηθέο πξνο ηα βνξεηνδπηηθά, πξνο ηελ Ανινπία, θαη πξνο ηα δπηηθά θαη λφηηα,
πξνο ηελ Ώηησιία, είραλ αζθαιψο ιίγε ζεκαζία, θαη κάιηζηα πάλσ ζηα ςειά βνπλά
πνπ πξέπεη λα ήηαλ θαη δαζσκέλα. Πάλησο αλ είλαη λα νξίζνπκε πνιηηηθά φξηα ζα
πξέπεη λα δερηνχκε πσο ζπκβαηηθά πξέπεη λα ραξαρηνχλ θάπνπ εθεί. Δ θξάζε ηνπ
Θνπθπδίδε φηη νη ηειεπηαίνη Ώηησινί, ΐσκηείο θαη Καιιηείο, θαηέβαηλαλ πξνο ηνλ
Μαιηαθφ θφιπν, ζηήξημε ηελ άπνςε φηη ην πνιηηηθφ ηνπο φξην βξηζθφηαλ ζηνλ
Γνπιηλά261. Θα κπνξνχζε φκσο λα ζεκαίλεη απιψο φηη θηάλνπλ ζηηο βνπλνθνξθέο
απφ φπνπ θαηεβαίλεη ν ηφπνο πξνο ηνλ Μαιηαθφ θφιπν. Ώιιά θαη ε ίδηα ε άλσ
θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ, απφ ζεκείν αλάκεζα ζηελ Τπάηε θαη ηελ ζεκεξηλή
πεξρεηάδα θαίλεηαη πσο ζηελ αξρή ηνπ 2νπ π.Υ. αηψλα αλήθε ζηνπο Αφινπεο262.
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. Βπεηδή ν Δξφδνηνο (7, 198) γξάθεη φηη ε πξψηε πφιε πνπ ζπλάληεζε ν Ξέξμεο ήηαλ ε Ώληίθπξα
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Αλάγιπθν.

Σν δπηηθφ ηκήκα ηεο θνηιάδαο είλαη κηα κεγάιε νξεηλή ιεθάλε πνπ
πεξηβάιιεηαη ζηα βφξεηα απφ ηηο αλαηνιηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ΐεινπρηνχ θαη ηνπ
βνπλνχ Λπθνκλήκαηα, ζηα δπηηθά θαη λνηηνδπηηθά απφ ην ΐεινχρη, ηνλ Σπκθξεζηφ,
ηα Κνθάιηα θαη ηελ Ομηά. Ώπφ απηήλ ηελ πεξηθέξεηα θαηεβαίλνπλ πξνο ην θέληξν
ξάρεο θαη αληίζηνηρα ξεχκαηα. Σα ζεκαληηθφηεξα είλαη ν άλσ πεξρεηφο απφ
βνξεηνδπηηθά θαη ν Ρνπζηηαλίηεο απφ λνηηνδπηηθά. Κέληξν ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα
ζεσξεζεί ην ζεκείν ζπκβνιήο ησλ δπν ηνπο. Ώπφ εθεί αξρίδεη ν πεξρεηφο λα
βξίζθεηαη κέζα ζε πξαγκαηηθή θνηιάδα πιάηνπο 2,5 κε 3 ρηιηνκέηξσλ. Δ θνηιάδα
αξρίδεη λα πιαηαίλεη αλαηνιηθά ηεο λνεηήο γξακκήο πνπ ελψλεη ηα ρσξηά
Μαθξαθψκε ζηα βφξεηα θαη πεξρεηάδα ζηα λφηηα. Νφηηα απφ απηήλ ππάξρεη ν
νξεηλφο φγθνο Γνπιηλάο πνπ ε ςειφηεξε θνξπθή ηνπ θηάλεη ηα 1467 κ., θάπνπ 1300
κ. ςειφηεξα απφ ην πνηάκη ζηα βφξεηά ηνπ. Ο φγθνο απηφο, κε ηζρπξέο αιιά φρη
άβαηεο θιίζεηο, πεξηβάιιεηαη ζηα βφξεηα απφ ηνλ πεξρεηφ, ζηα βνξεηνδπηηθά θαη
δπηηθά απφ ηνλ Ρνπζηηαλίηε, ζηα λνηηνδπηηθά, λφηηα, λνηηναλαηνιηθά θαη αλαηνιηθά
απφ ην πνηάκη ΐίζηξηηζα πνπ βγαίλεη ζηνλ θάκπν 3-4 ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά απφ ηελ
πεξρεηάδα. Βλψλεηαη κε ηνπο πξνβφινπο ηεο Ομηάο ζηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ
Γαξδίθη δηα ηνπ πςψκαηνο Άγηνη Θεφδσξνη (1147 κ.) πνπ βξίζθεηαη δπηηθά απφ ηνλ
Γνπιηλά θαη αλαηνιηθά απφ ηνλ Ρνπζηηαλίηε.
Μηα άιιε νξεηλή ιεθάλε κε λνηηνδπηηθφ φξην ηελ ξαρνθνθαιηά ησλ
ΐαξδνπζίσλ (Ομηά, Μειηά, ηλάλη, Μεγάιε Υνχλε) θαη λνηηναλαηνιηθφ ηελ ξάρε
πνπ ελψλεη ηελ Μεγάιε Υνχλε κε ηελ θνξπθή ηεο Οίηεο Πχξγνο, εθπέκπεη ξάρεο θαη
ξεκαηηέο πξνο ηελ ΐίζηξηηζα. Σν αλαηνιηθφ ηκήκα απηήο ηεο ιεθάλεο είλαη θηφιαο
κέξνο ηνπ θπθιηθνχ φγθνπ ηεο Οίηεο. Εδηαίηεξν γλψξηζκα ηνχηεο είλαη φηη πέθηεη κε
γθξεκνχο ή ηζρπξφηαηεο θιίζεηο, πνιχ δχζβαηεο, θαη πξνο ηελ ΐίζηξηηζα, αιιά
θπξίσο πξνο ηα βφξεηα θαηά ηνλ θάκπν θαη ηα αλαηνιηθά θαηά ην πςίπεδν ζηελ
πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ Αειθίλν θαη ηελ επηθνηλσλνχζα κε απηήλ ιεθάλε ηνπ ρσξηνχ
Οίηε. Ώπέλαληη ζε απηήλ ηελ λφηηα ιεθάλε αλνίγεηαη κηα αληίζηνηρε ζηα βφξεηα απφ
ηνλ θάκπν, νξηδφκελε απφ ηνπο ηειεπηαίνπο πξνβφινπο ηνπ Σπκθξεζηνχ πξνο
αλαηνιηθά θαη ηνπο ηειεπηαίνπο ηεο Οίηεο πξνο δπηηθά, θαζψο θαη ηελ ξάρε πνπ
ελψλεη ηνπο δχν απηνχο νξεηλνχο φγθνπο. ΐνξεηνδπηηθφ φξην ηεο ιεθάλεο είλαη ηα
πξφβνπλα δπηηθά απφ ηελ Μαθξαθψκε, λνηηναλαηνιηθφ φξην εθείλα αλαηνιηθά απφ
ην Καζηξί θαη βφξεηα, απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ θάκπνπ, απφ ηελ Τπάηε. Ώλάκεζά
ηνπο ν θάκπνο εηζδχεη πξνο ηα βφξεηα αλάκεζα ζηα πςψκαηα πνπ επίζεο δελ
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απνθνκκέλα απφ απηφλ.
ηα αλαηνιηθά απφ ηελ ηειεπηαία αλνίγεηαη άιιε ιεθάλε ζρεδφλ ζην βφξεην
φξην ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ηα ρσξηά Μνζρνθαξηά θαη Καιακάθη θαη πεξίπνπ ζην
θέληξν ηεο ην ρσξηφ ηίξθαθαο. Ώλάκεζα απφ ηηο ξάρεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ην
αλαηνιηθφ θαη ην δπηηθφ ηεο φξην, πάιη ν θάκπνο πξνρσξεί πξνο ηα βφξεηα θαη πάιη
ηα πςψκαηα απνηεινχλ εληαία πεξηνρή καδί ηνπ. Νφηηα απφ ην αλαηνιηθφ φξηφ ηεο ηα
πςψκαηα, αθνχ ζβήζνπλ ζηνλ θάκπν, πςψλνληαη πάιη ζρεκαηίδνληαο έλα
απνθνκκέλν φγθν, ηνλ Πξνθήηε Διία (347 κ.) πνπ κε έλα ζηελφ πέξαζκα ρσξίδεηαη
απφ ιφθν ζηα αλαηνιηθά ηνπ, ν νπνίνο πξαθηηθά απνηειεί ηκήκα ηνπ, ην Ώθαλφ (224
κ.). ην πέξαζκα απηφ θαη βιέπνληαο πξνο λφην είλαη ρηηζκέλε ε Λακία. ηα
143

βνξεηναλαηνιηθά έξρνληαη απέλαληη ζηνλ Ώθαλφ ηα ηειεπηαία πξφβνπλα ηεο ζξεο
θαη αλάκεζα ζε απηά θαη ηνλ Ώθαλφ πεξλάεη κε θαηεχζπλζε απφ βνξεηνδπηηθά πξνο
λνηηναλαηνιηθά ν Ξεξηάο, ξέκα πνπ θάπνηε ρπλφηαλ ζηελ ζάιαζζα, ελψ ηψξα ζβήλεη
ζηνλ θάκπν. Ο θάκπνο εκπξφο απφ ηελ Λακία είλαη πιαηχο. Σν φξηφ ηνπ ζηε βφξεηα
πιεπξά, απφ ηνλ Πξνθήηε Διία θαη αλαηνιηθά, έρεη θαηεχζπλζε λφηηνδπηηθή-δπηηθή
– βνξεηναλαηνιηθή-αλαηνιηθή θαη ζπλερίδεηαη ζηα πξφβνπλα ηεο ζξεο,
ζρεκαηίδνληαο ζηε ζπλέρεηα θαη ην βφξεην κέξνο ηνπ Μαιηαθνχ θφιπνπ. Σν λφηην
φξηφ ηνπ, απφ ηελ πεξρεηάδα σο ηελ Τπάηε θαη σο ην ρσξηφ Φξαληδήο ζηελ
βνξεηναλαηνιηθή γσλία ηεο Οίηεο, έρεη θαηεχζπλζε βνξεηνδπηηθή-δπηηθή –
λνηηναλαηνιηθή-αλαηνιηθή. Μεηά γπξίδεη πξνο ηα λφηηα, ψζπνπ ζπλαληάεη ηηο
Σξαρίληεο Πέηξεο, δειαδή ηνπο γθξεκνχο πνπ νξίδνπλ απφ βφξεηα ην πςίπεδν ηνπ
Αειθίλνπ, θαη θαηφπηλ ζηξέθεηαη πξνο ηα αλαηνιηθά, ψζπνπ ζηηο Θεξκνπχιεο
ζπλαληνχζε ζηα αξραία ρξφληα ηελ ζάιαζζα.

Πνηάκηα.

Ο πεξρεηφο είλαη έλα απφ ηα ιίγα πνηάκηα ηεο θπξίσο Βιιάδαο πνπ δελ
ζηεγλψλνπλ νχηε ην Καινθαίξη263. Σν κήθνο ηνπ ππνινγίδεηαη ζε 90 ρηιηφκεηξα
πεξίπνπ264. Σελ δηαδξνκή ηνπ κπνξνχκε λα δηαηξέζνπκε ζε δχν ηκήκαηα. Ο ρψξνο
ζρεκαηηζκνχ ηνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ Ράρε Σπκθξεζηνχ θαη ην ΐηηφιη, φπνπ
καδεχνληαη φια ηα ξέκαηα απφ ηηο δπηηθέο νξεηλέο ιεθάλεο. Αχζθνιν είλαη λα
απνθαλζεί θαλείο πνηεο είλαη νη πεγέο ηνπ. Ο κεξνο ηηο ηνπνζεηεί ζηνλ Σπκθξεζηφ
θαη εθθξάδεηαη ζαλ λα πξφθεηηαη γηα πνιιέο θαη φρη γηα κία 265. Ίζσο ε πην ζεκαληηθή
είλαη ε πεγή ζην ρσξηφ Μαπξίιν πνπ ζρεκαηίδεη ην ξέκα Μαπξηιηψηε. Ώπηφ
ελψλεηαη θαζψο θαηεβαίλεη κε ηνλ Πηηζηψηηθν, ξέκα ηνπ ρσξηνχ Πηηζηνπηά, πνπ
θηλάεη απφ ην βνπλφ ΐνπιγάξα κε ηελ πεγή Γαραξάθε, αλάκεζα ζηα ρσξηά Φνπξλά
θαη Ρεληίλα. Σν ελσκέλν ξεχκα ζπλαληάεη πην θάησ, θνληά ζην ρσξηφ Άγηνο
Γεψξγηνο, ην ξέκα Καςηψηηθνο, απφ ην ρσξηφ Καςή, πνπ ζπγθεληξψλεη φια ηα λεξά
θαη ξέκαηα απφ ηελ πεξηνρή ηεο Ράρεο Σπκθξεζηνχ. Σν πην βφξεην απφ απηά ηα
κηθξά ξέκαηα, ν Πεηζηψηηθνο, κπνξεί λα ζεσξεζεί αξρή ηνπ πεξρεηνχ. Ώπφ ηνλ Άγην
Γεψξγην παίξλεη θαηεχζπλζε δπηηθή - αλαηνιηθή πεξίπνπ θαη πξηλ απφ ην ΐηηφιη
δέρεηαη ηα λεξά ηνπ Ρνπζηηάληθνπ. Βκπξφο απφ ηελ ΐαξπκπφπε, ηελ ζεκεξηλή
Μαθξαθψκε θαη πηζαλφηαηα θαη ηελ αξραία πφιε κε απηφ ην φλνκα, δέρεηαη ν
πεξρεηφο ηελ ΐίζηξηηζα. ηνλ άλσ ξνπ ηνπ κεηά ηνλ ζρεκαηηζκφ, ην πνηάκη ην
θαινθαίξη είλαη απιφ ξπάθη, αιιά ηνλ ρεηκψλα είλαη αδηάβαην πην πάλσ απφ ηελ
Ώιακάλα, εθηφο απφ κεξηθά, θαη απηά δχζθνια, ζεκεία, φπνπ πεξληέηαη κε άινγν.
Σνλ 5ν π.Υ. αηψλα φιε ε αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θάκπνπ απφ ην ρσξηφ Φξαληδή
ζθεπαδφηαλ απφ ηελ ζάιαζζα. Ώπφ ηφηε ν ξπζκφο ηεο επίρσζεο απμήζεθε
επλνεκέλνο θαη απφ ηελ απνςίισζε ησλ γχξσ πεξηνρψλ, επεηδή έηζη ην πνηάκη
θνπβαινχζε πεξηζζφηεξα πιηθά θαη ηα ελαπφζεζε ζηηο εθβνιέο ηνπ. Δ δηαδηθαζία
263
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απηή είλαη ε αηηία πνπ θαη ζηελ αξραηφηεηα ππήξραλ ζηελ πεξηνρή πνιιά έιε.
Πάλησο ζηνλ 5ν αηψλα ν πεξρεηφο ρπλφηαλ ζηελ ζάιαζζα πξηλ λα ζηξέςεη, φπσο
ζήκεξα , πξνο ηα λνηηναλαηνιθά266. Σν ιατθφ φλνκά ηνπ πνπ νη ιφγηνη ην θαηάξγεζαλ
γηα λα ηνπ μαλαδψζνπλ ην αξραίν, θαη ην πέηπραλ, ήηαλ Βιιάδα267.
Ώπφ ηνλ Δξφδνην καζαίλνπκε ηα νλφκαηα ηεζζάξσλ αθφκε πνηακψλ, λφηηα
απφ ηνλ πεξρεηφ. Γξάθεη φηη ν Ξέξμεο ζηα 480, αθνχ πέξαζε ηνλ πεξρεηφ θνληά
ζηηο εθβνιέο ηνπ, ζπλάληεζε ζε 20 ζηάδηα άιιν πνηάκη πνπ ιεγφηαλ Αχξαο, κεηά απφ
άιια 20 ζηάδηα ηξίην, ηνλ Μέιαλα268, κεηά ηνλ Ώζσπφ πνπ ξέεη ζε θαξάγγη ζηηο
Σξαρίληεο Πέηξεο269 θαη ηέινο ην πνηακάθη Φνίλημ πξηλ λα θηάζεη ζηηο Θεξκνπχιεο270.
Σα πνηάκηα απηά κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ θάκπνπ κεηαβιήζεθαλ ζε παξαπφηακνπο ηνπ
πεξρεηνχ. ηνλ αξραίν Αχξαληα αληηζηνηρεί ν ζεκεξηλφο Γνξγνπφηακνο θαη πηζαλψο
ε εθβνιή ηνπ ζηελ ζάιαζζα ήηαλ ηφηε λφηηα απφ ηελ ζέζε ηνπ ζεκεξηλνχ ρσξηνχ
Κφκκα271. Σν φλνκα ηνπ Μέιαλα θαίλεηαη φηη θαηά θάπνηνλ ηξφπν επέδεζε ζην
επφκελν ξεχκα, ηα Μαπξνλέξηα, πνπ έρνπλ νινρξνλίο λεξφ θαη ηνλ ρεηκψλα
εληζρχνληαη απφ βφξεηα απφ ηνλ ρείκαξξν Ξεξηά. Ο Ώζσπφο κπνξεί εχθνια λα
αλαγλσξηζηεί θαη έρεη μαλαπάξεη ην αξραίν φλνκά ηνπ. Φαίλεηαη φκσο φηη ζηελ
αξραηφηεηα, φηαλ θαηέβαηλε ζηνλ θάκπν, παξαθνινπζνχζε ηα πφδηα ηνπ βνπλνχ,
βφξεηα απφ ηνλ αξραίν δξφκν, θαη ρπλφηαλ ζηελ ζάιαζζα θνληά ζηνλ κχιν ηνπ
Γέζηαλνπ272, δερφκελνο ζηελ εθβνιή ηνπ ζρεδφλ ηνλ Φνίληθα273, ηνλ θφθθηλν δειαδή,
εχθνια αλαγλσξίζηκν απφ ην ρξψκα ηνπ, ηνπ νπνίνπ έλα ηνπιάρηζηνλ ηκήκα πεγαίλεη
πξνο δπηηθά θαη έρεη ην φλνκα Φσξνλέξηα274.

Αθηνγξαθία.
Έλα γεσινγηθφ ξήγκα είλαη πνπ ρψξηζε ηελ Θεζζαιία θαη ηελ ηεξεά απφ ηελ
Βχβνηα θαη ην άθξν απηνχ ηνπ ξήγκαηνο είλαη ε αθηή ηνπ Μαιηαθνχ θφιπνπ,
ζεκαδεκέλε απφ ζεηξά ζεξκψλ πεγψλ θαη ζεηζκνπαζήο275. Ώπφ ηα αξραία ρξφληα
καξηπξνχληαη επαλεηιεκκέλεο θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο ζηελ πεξηνρή 276. Δ αθηή
ηνπ κπρνχ ηνπ θφιπνπ πξέπεη λα βξηζθφηαλ ζηα 480 θάπνπ 5 κε 6 ρηιηφκεηξα δπηηθά
απφ ηελ γέθπξα ηεο Ώιακάλαο θαη απφ λσξίο είρε ζηελ αξραηφηεηα αξρίζεη ε
δηαδηθαζία ηεο επίρσζεο πνπ έθαλε θαη ηελ αθηή απξφζθνξε γηα πινία εμαηηίαο ησλ
ηελαγψλ277. Άβαζε ήηαλ θαη ε βφξεηα αθηή, αιιά κηθξά ιηκάληα ππήξραλ εθεί θαη
ηφηε φπσο θαη ηψξα. ήκεξα ζεκαληηθφ ιηκάλη είλαη ε ηπιίδα. ηα αξραία ρξφληα
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θαίλεηαη πσο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ν Ώρηλφο, ν αξραίνο Βρίλνο278. Σν είδνο απηφ ηεο
αθηήο δελ ήηαλ πνιχ θαηάιιειν γηα ηελ λαπζηπινΎα, φκσο πξνζθεξφηαλ γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο αιηείαο κε κηθξά ζθάθε.

Δπηθνηλωλία.

Παξφιν πνπ πνιινί , θαη ζηελ αξραηφηεηα θαη ζηα λεφηεξα ρξφληα, ζεψξεζαλ
φηη ηα βνπλά πνπ πεξηηξηγπξίδνπλ ηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ είλαη αδηάβαηα,
ππάξρνπλ αξθεηνί δξφκνη επηθνηλσλίαο θαη κε ηηο ζεζζαιηθέο πεξηνρέο ζηα βφξεηα θαη
κε ηηο αηησιηθέο, ινθξηθέο, θσθηθέο ζηα λφηηα. Ώθήλνληαο γηα ην ηέινο ηνλ κεγάιν
δξφκν επηθνηλσλίαο ηήο ΐφξεηαο κε ηελ Νφηηα Βιιάδα πνπ πεξλάεη απφ ηηο
Θεξκνπχιεο θαη ηα παξαθιάδηα ηνπ πνπ ζπλαληήζακε πην λφηηα ζηελ Ώλαηνιηθή
Λνθξίδα θαη ηελ Φσθίδα, ζα αλαθεξζνχκε πξψηα ζηνπο άιινπο δξφκνπο. Φπζηθά νη
νξεηλνί δξφκνη πνπ αλαθέξνπκε δελ ήηαλ άλεηνη θαη δεκηνπξγνχζαλ δπζθνιίεο ζε
ζηξαηεχκαηα πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ, φηαλ κάιηζηα ζπλνδεχνληαλ απφ ππνδχγηα
θαη άκαμεο. κσο νη θπζηθέο απηέο δπζθνιίεο δελ ήηαλ αμεπέξαζηεο θπξίσο γηα
πεδηθά ζηξαηεχκαηα θαη γηα απηφ νη ιανί ηεο θνηιάδαο ή νη δπλάκεηο πνπ θξαηνχζαλ
ηα πεξάζκαηα θξφληηδαλ λα εληζρχνπλ ηελ άκπλα κε νρπξψζεηο.
Δ πην δχζθνιε ήηαλ ε επηθνηλσλία απφ ηα αλαηνιηθά κε ηελ Βπξπηαλία, πνπ
ζήκεξα εμαζθαιίδεηαη κε ηνλ δξφκν πνπ πεξλάεη ηελ Ράρε Σπκθξεζηνχ θαη νδεγεί
ζην Καξπελήζη. Οη αξραίνη ζπγγξαθείο δελ αλαθέξνπλ πνηέ απηφ ην πέξαζκα θαη
απηφ έθαλε ηνλ θπξηφηεξν κειεηεηή ηεο πεξηνρήο, ηνλ Bequignon, λα ππνζηεξίμεη φηη
ηα ππθλά δάζε θαη ε απνπζία αξραίσλ νηθηζκψλ θαη πξνο ηα αλαηνιηθά θαη πξνο ηα
δπηηθά ζε αξθεηή απφζηαζε, πξάγκα πνπ δείρλεη φηη ε πεξηνρή θαηνηθηφηαλ κφλν απφ
ιεζηέο (Πνηνπο ζα ιήζηεπαλ άξαγε;) ή απφ κηθξέο νκάδεο πνπ θαηνηθνχζαλ καηά
κώμαρ αηεισίζηοςρ, φπσο ιέεη ν Θνπθπδίδεο279, έθαλαλ λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί απηφ
ην πέξαζκα ζηα αξραία ρξφληα280. Ο θχξηνο δξφκνο επηθνηλσλίαο κε ηελ Ώηησιία
θαίλεηαη πσο ήηαλ εθείλνο πνπ απφ ηελ Τπάηε, κέζσ Καπλνρσξηνχ θαη Νενρσξηνχ, ή
απφ ηνλ θάκπν αλεβαίλνληαο ηελ θνίηε ηεο ΐίζηξηηζαο, κέζσ ησλ ρσξηψλ Μεζνρψξη,
Πεξηζηέξη, Πχξγνο θηάλνπλ ζην ρσξηφ Αάθλε θαη απφ εθεί ζηελ Καζηξηψηηζζα, απφ
φπνπ δξφκνο, κέζα ζε αηησιηθή πεξηνρή, θαηέβαηλε ζην Κάιιην, ην ζεκεξηλφ
ΐεινχρνβν281.
ηα βφξεηα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα πεξάζκαηα. Σν ζεκαληηθφηεξν ζην δπηηθφ
ηκήκα είλαη εθείλν ηνπ ρσξηνχ Ρνβνιηάξη. Σν θπξίσο πέξαζκα βξίζθεηαη ζε χςνο
1020 κ., ζε απφζηαζε κηαο ψξαο απφ ην ρσξηφ. Ο δξφκνο βγαίλεη ζηνλ θάκπν θνληά
ζηελ Μαθξαθψκε, φπνπ ην αξραίν θάζηξν ηνλ έιεγρε. Σν βφξεην άθξν ηνπ ειεγρφηαλ
απφ ηελ αξραία πφιε ζηελ Ρεληίλα282. Πην αλαηνιηθά, άιιν πέξαζκα νδεγνχζε ζηνλ
ρψξν πνπ βξηζθφηαλ ε ιίκλε Ξπληάο πξηλ λα απνμεξαλζεί. Ο δξφκνο θηλάεη ιίγν πην
αλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ Μάθξε, αθήλεη αξηζηεξά ηνλ δξφκν πνπ πεγαίλεη ζην ρσξηφ
Ώζβέζηε, πεξλάεη ηελ πδξνθξηηηθή ζηελ ξάρε Μνινχρα ή Καξάπα (πεξίπνπ 810 κ.)
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θαη θαηεβαίλεη πξνο ην ρσξηφ Πεξηβφιη283. Έλα αθφκα πέξαζκα, πην αλαηνιηθά, είλαη
εθείλν πνπ πεξλάεη απφ ην ρσξηφ ηίξθαθα, αλεβαίλεη ζηελ Μνζρνθαξηά θαη απφ εθεί
θαηεβαίλεη ζηελ Κνξνκειηά, ζηελ πεξηνρή ηνπ Ανκνθνχ. Σελ ζπλέρεηά ηνπ απφ
ηίξθαθα πξνο Λακία έιεγρε ζηελ αξραηφηεηα ην κηθξφ νρπξφ ζηνπο
Σζνκπαλιάηεο284. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο πέξαζκα βξίζθεηαη ιίγν πην αλαηνιηθά θαη
είλαη απηφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δξφκνο Λακίαο-Ανκνθνχ, ε ιεγφκελε Παιαηά Βζληθή
νδφο. Βίλαη ν πξνζθνξφηεξνο δξφκνο γηα ζηξαηηέο, θπιαζζφκελνο φκσο ζηα λφηηα
απφ ηελ νρπξφηαηε Λακία θαη ζηα βφξεηα απφ ηνλ Ανκνθφ (Θαπκαθνχο) θαη ηελ
Μειηηαία285. Σηο ίδηεο πεξηνρέο ελψλνπλ πην αλαηνιηθά θαη ηέζζεξα αθφκε
πεξάζκαηα: Ώπφ ηελ θνηιάδα ηνπ Ξεξηά θαη ηελ Ώληηλίηζα ζηελ Μειηηαία, δξφκνο
αξθεηά δχζβαηνο286. Ώπφ ηελ ίδηα θνηιάδα ζηελ Αίξβε θαη απφ εθεί πάιη ζηελ
Μειηηαία, δξφκνο κφλν γηα πεδνχο287. Ώπφ ην Ώπιάθη ζην Λνγγίζηη θαη απφ εθεί ζην
Νενρψξη288. Σνπο δχν ηειεπηαίνπο κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ φζνη ήζειαλ λα
απνθχγνπλ ηνλ Ανκνθφ θαη ηελ Μειηηαία. Ήηαλ θαη νη δχν νξεηλνί δξφκνη πνπ δελ
ρξεζίκεπαλ γηα θαλνληθή επηθνηλσλία, αιιά κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα
ζηξαηησηηθνχο αηθληδηαζκνχο ή λα θαιχςνπλ πεδηθνχο ζηξαηνχο απφ ηνλ θίλδπλν ηνπ
ζεζζαιηθνχ ηππηθνχ289. Σέινο ππάξρεη θαη ν αλαηνιηθφο δξφκνο πνπ πεξηβάιιεη ηελ
ζξε απφ αλαηνιηθά θαη νδεγεί ζηνλ Ώικπξφ, πεξίπνπ δειαδή ε δηαδξνκή ηεο Νέαο
Βζληθήο νδνχ290.
ηα λφηηα ππάξρνπλ δχν δξφκνη επηθνηλσλίαο. Βθείλνο ηνπ Ώζσπνχ θαη ν
ζεκαληηθφηεξνο ησλ Θεξκνππιψλ. Γηα ηελ αθξίβεηα, απφ ηνλ Ώζσπφ αλεβαίλνπλ δχν
δξφκνη. Ο έλαο βξίζθεηαη απφ ηελ αξηζηεξή φρζε ηνπ. Ώλεβαίλεη ζην πςίπεδν ηνπ
Αειθίλνπ θαη απφ εθεί νδεγεί ζηνλ δξφκν πνπ απφ ηα Άλσ Απν ΐνπλά θαη ην
Κνπκαξίηζη θέξλεη ζηελ Καηαβφζξα, απφ φπνπ έλαο δξφκνο πάεη ζηελ Τπάηε θαη
άιινο ζηελ αηησιηθή πεξηνρή ηεο Ννηηνδπηηθήο Οίηεο291. Ώπφ ην Αειθίλν πξνο ηα
λφηηα πεξλάεη θαλείο ηελ αιεζηλή πχιε αλάκεζα ζην Κάζηξν ηεο Χξηάο, θνληά ζην
ρσξηφ Κνχβειν θαη ηνλ απφηνκν ηειεπηαίν πξφβνιν ηνπ Καιιίδξνκνπ, θαη βγαίλεη
ζηελ νξεηλή ιεθάλε ηνπ ρσξηνχ Οίηε (παιηά Γαξδηθάθη) πνπ ζηελ αλαηνιηθή παξπθή
ηεο ζπλαληάεη ηνλ άιιν δξφκν απφ ηνλ Ώζσπφ θαη καδί πεξλνχλ ην ρσξηφ θάκλνο
θαη ζηα λφηηά ηνπ ην πέξαζκα Πνπξλαξάθη, γηα λα θαηέβνπλ ζηελ Ασξίδα292. Ώπφ
εθεί πεξλάεη θαη ε Παιαηά Βζληθή νδφο. ΐφξεηα απφ ηνλ θάκλν ν άιινο δξφκνο ηνπ
Ώζσπνχ ζπκπίπηεη κε ηελ Βζληθή νδφ. Πεξλάεη δπηηθά απφ ην Βιεπζεξνρψξη θαη
ζπλερίδεη πξνο βφξεηα, ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ πςψκαηνο Σξηδέληξη. Βθεί
αξρίδνπλ θνξδέιεο πνπ νδεγνχλ ηειηθά ζηελ δεμηά φρζε ηνπ Ώζσπνχ ζην ζεκείν πνπ
απηφο βγαίλεη απφ ην θαξάγγη θαη πέθηεη ζηνλ θάκπν. Ώπηφο είλαη ν δξφκνο πνπ
αθνινχζεζε ν Τδάξλεο. Ώπφ ην Βιεπζεξνρψξη έλαο θιάδνο ηνπ έξρεηαη πξνο ηα
αλαηνιηθά, πεξλάεη λφηηα απφ ην Καζηξάθη θαη αλάκεζα ζε απηφ θαη ην Βιαηνβνχλη
θαηεβαίλεη πξνο βνξεηναλαηνιηθά ζηελ Παιηά Αξαθνζπειηά, γηα λα θηάζεη κεηά ζην
ζεκεξηλφ ρσξηφ Θεξκνπχιεο, αλαηνιηθά απφ ην πέξαζκα293. Άιινο θιάδνο ηνπ, φπσο
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θ.π. Burn, „Thermopylen und Kallidromos‟, Studies presented to D. Robinson, 48 θ.π. P. mc Kay,
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έρνπκε αλαθέξεη ζην θείκελν γηα ηελ Ώλαηνιηθή Λνθξίδα, νδεγεί ζηελ Μελδελίηζα
θαη απφ εθεί ζηελ Βιάηεηα294.
Σειεπηαίνλ αθήζακε ηνλ θπξηφηεξν δξφκν, ν νπνίνο, αληηζηνηρψληαο ζε
εθείλνλ πνπ απφ ηελ Λακία νδεγνχζε ζηνπο Θαπκαθνχο, απνηεινχζε ζε φιε ηελ
αξραηφηεηα ηνλ θπξηφηεξν άμνλα επηθνηλσλίαο ηεο ΐφξεηαο κε ηελ Νφηηα Βιιάδα, ηνλ
δξφκν ησλ Θεξκνππιψλ πνπ ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ παξαιηαθφο. ηα 480 π.Υ. ε
ζάιαζζα έθηαλε ηφζν θνληά πνπ ζε ηξία ζεκεία, αιεζηλέο πχιεο, ην πέξαζκα είρε
εχξνο κφιηο 15 κ.295 Δ καιηαθή πφιε Ώλζήιε ήηαλ ακέζσο δπηηθά απφ ηα ζηελά, ε
ινθξηθή Ώιπελνί ακέζσο αλαηνιηθά296.

„Procopius‟s de Aidificiis and the Topography of Thernopylae‟, AJA 67, 1943, 241 θ.π. Pritchett,
Studies in Ancient Greek Topography, I, 76 θ.π.
294
. ΐι. πην πάλσ ζηελ Ώλαηνιηθή Λνθξίδα θαη ηελ Ασξίδα.
295
.Beqyignon, φ.π.π., 43 θ.π. ΐι.θαη πην πάλσ ξελ ζεκ. 40 θαη αθφκα Marinatos, Thermopylae.
296
. ΐι. πην θάησ γηα ηηο πφιεηο Ώλζήιε θαη Ώιπελνί.
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Πξνϊζηνξηθή Δπνρή.
Σα αξραηνινγηθά δεδνκέλα.

Ώπφ ηα Νενιηζηθά ρξφληα, ηελ ιεγφκελε ζήκεξα Μέζε Νενιηζηθή πεξίνδν
καξηπξείηαη θαηνίθεζε ζηελ Κνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ, φπνπ θαη κηα ζεκαληηθή ζέζε,
ην Ληαλνθιάδη, έρεη αλαζθαθεί. Δ έξεπλα φκσο ζηελ πεξηνρή γεληθά βξίζθεηαη αθφκα
ζηελ αξρή ηεο θαη ε πξνψζεζή ηεο αζθαιψο ζα δηαθσηίζεη ζην κέιινλ πνιιά
αλνηρηά πξνβιήκαηα. Νενιηζηθέο ζέζεηο ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο είλαη νη πην θάησ:
1. Ληαλνθιάδη. Ο ιφθνο Παιηφκπινο. Δ ζέζε ηνπ πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ
βξίζθεηαη 2,5 κε 3 ρηιηφκεηξα δπηηθά απφ ην ρσξηφ Ληαλνθιάδη, απέλαληη ζηελ Τπάηε
ζηελ βφξεηα φρζε ηνπ πεξρεηνχ, δειαδή πνιχ πην θνληά ζην ρσξηφ Γειεπηφ παξά ζε
απηφ πνπ ηνπ έδσζε ην φλνκά ηνπ. Ο ιφθνο έρεη κήθνο 200 κ. θαη πιάηνο 140 κ. Ο
νηθηζκφο αλαζθάθεθε ζηελ αξρή ηνπ 20νπ αηψλα. Παξνπζίαδε ηξία ζηξψκαηα ησλ
νπνίσλ ην θαηψηεξν ήηαλ λενιηζηθφ297. Δ κειέηε ηεο θεξακηθήο ηνπ νδεγεί ηνπο
εηδηθνχο λα εληάζζνπλ ηνλ νηθηζκφ ζηνλ θχθιν ηνπ Θεζζαιηθνχ πνιηηηζκνχ κε
ζπλδέζεηο φκσο πξνο ηηο πην λφηηεο πεξηνρέο298.
2. Ράρεο. ην κηθξφ αθξσηήξην ΐνπλί ή Καπθί, 1.500 κ. πεξίπνπ
λνηηναλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ Ράρεο, έρνπλ επηζεκαλζεί ρσξίο αλαζθαθή φζηξαθα
Νενιηζηθψλ θαη άιισλ πεξηφδσλ299.
3. Ακνύξη. ηελ αλαηνιηθή παξπθή ηνπ ρσξηνχ Ώκνχξη, ζε κηθξή απφζηαζε
απφ ην Ληαλνθιάδη θαη βνξεηναλαηνιηθά απφ ηνλ πεξρεηφ έρνπλ πεξηζπιιεγεί
λενιηζηθά φζηξαθα300.
4. Πιαηαληά. Δ ζέζε είλαη γήινθνο ζηα βνξεηναλαηνιηθά-αλαηνιηθά απφ ην
ρσξηφ Ρνδίηζα, 4 ρηιηφκεηξα πεξίπνπ απφ ηελ Λακία θαη 100 κ. λφηηα απφ ηνλ δξφκν
Λακίαο-ηπιίδαο. Έρεη κέγηζηεο δηαζηάζεηο πεξίπνπ 170 Υ 150 κ. ηα βφξεηά ηνπ
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. Wace-Thompson, Prehistoric Thessaly, 171 θ.π. Hope Simpson, A Gaz. And Atlas of Mycen. Sites,
141. πξηφπνπινο, Πποϊζηοπία ηηρ Σηεπεάρ Δλλάδορ, 20 π.
298
. Θενράξεο, Νεολιθικόρ Πολιηιζμόρ, 48, 113.
299
. Hope Simpson – Lazenby, JHS 1962 Arch. Rep. 31, Hope Simpson, φ.π.π., 142. πξηφπνπινο,
φ.π.π., 21.
300
. Wace – Thompson, φ.π.π. , 11. πξηφπνπινο, φ.π.π., 21.
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ππάξρεη πεγή πνπ ηα λεξά ηεο ζρεκαηίδνπλ έινο. Έρνπλ ζεκεησζεί φζηξαθα
Νενιηζηθήο θαη άιισλ πεξηφδσλ301.
5. Φνπξλνζπειηά. Πξφθεηηαη γηα ζπήιαην ζηελ Οίηε, ζηελ βφξεηα πιαγηά,
απέλαληη απφ ηα ινπηξά Τπάηεο, ζε πςφκεηξν θάπνπ 500 κ. Έρνπλ καδεπηεί απφ εθεί
φζηξαθα Νενιηζηθήο θαη άιισλ πεξηφδσλ302. ηα Νενιηζηθά ρξφληα κάιινλ ζα πξέπεη
λα ππνζέζνπκε φηη ρξεζηκνπνηφηαλ γηα θαηνίθεζε303.
6. Απιάθη. ηελ ζέζε Καζηξάθη, κέζα ζε απφηνκε ραξάδξα ππάξρνπλ
κεξηθέο δαηδαιψδεηο θπζηθέο ζπειηέο πνπ έρνπλ ππνζηεί κεξηθή επεμεξγαζία.
Φαίλεηαη φηη θαηνηθήζεθαλ ζηα Όζηεξα Νενιηζηθά ρξφληα, φπσο καξηπξνχλ φζηξαθα
απηήο ηεο επνρήο πνπ βξέζεθαλ εθεί304.
Μπνξεί θαλείο εχθνια λα παξαηεξήζεη φηη νη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο ήηαλ
παξάιηεο, γηαηί εθηφο απφ ηηο Ράρεο θαη ε Πιαηαληά κε αζθάιεηα κπνξνχκε λα πνχκε,
φηη ηφηε βξηζθφηαλ ζηελ αθηή θαη ην Ώκνχξη πάλησο θνληά ηεο. Μφλν ην Ληαλνθιάδη
είλαη ζίγνπξα κεζφγεηνο νηθηζκφο, ελψ ε Φνπξλνζπειηά θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη ζε
θηελνηξφθνπο-θπλεγνχο. Έηζη νη ιίγεο ζέζεηο πνπ γλσξίδνπκε αληηζηνηρνχλ πάλησο
ζηνπο ηξεηο θχξηνπο ηνκείο ηεο λενιηζηθήο νηθνλνκίαο, γεσξγία, αιηεία, θηελνηξνθίαθπλήγη. Δ απνπζία ηρλψλ Νενιηζηθψλ, φπσο θαη φισλ ησλ άιισλ Πξντζηνξηθψλ
πεξηφδσλ, ζηελ άλσ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ εξκελεχζεθε κε ηελ ππφζεζε φηη ν ηφπνο
ζα ήηαλ δάζνο ππθλφ305. Δ ππφζεζε δελ είλαη απίζαλε, αιιά είλαη επηθίλδπλν λα
βγάδνπκε ζπκπεξάζκαηα ρσξίο έζησ θαη ζηνηρεηψδε έξεπλα. Καη απηή δελ έρεη γίλεη.
Σεο πξψηεο πεξηφδνπ ηνπ Υαιθνχ, ηεο Πξσηνειιαδηθήο, γλσξίδνπκε ηηο πην
θάησ ζέζεηο:
1. Ληαλνθιάδη. Πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα ηελ λενιηζηθή ζέζε πνπ ην δεχηεξν
ζηξψκα ηεο ήηαλ Πξσηνειιαδηθφ306.
2. Ράρεο. Δ ίδηα ε λενιηζηθή ζέζε Φνπξλί ή Καπθί έδσζε θαη Πξσηνειιαδηθά
φζηξαθα307.
3. ηπιίδα. Ο ιφθνο ηνπ Πξνθήηε Διία ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο ηπιίδαο,
φπνπ ππάξρεη κηθξή νρχξσζε ησλ Εζηνξηθψλ ρξφλσλ, έδσζε θαη πνιιέο ιεπίδεο
νςηαλνχ θαζψο θαη θζαξκέλα φζηξαθα πνπ κπνξεί λα είλαη Πξσηνειιαδηθά,
Μεζνειιαδηθά ή Τζηεξνειιαδηθά ή κηαο ή δχν απφ απηέο ηεο πεξηφδνπο.
Μαδεχηεθαλ κε πεξηζπιινγή308.
4. Πιαηαληά. ηνλ ίδην γήινθν κε ηα Νενιηζηθά καδεχηεθαλ θαη
Πξσηνειιαδηθά φζηξαθα309.
5. Ακνύξη. Ώπφ ζεκείν πην αλαηνιηθά απφ ηελ Νενιηζηθή ζέζε καδεχηεθαλ
φζηξαθα πξσηνειιαδηθά θαη ιίζηλε αμίλα δηάηξεηε, πξάγκα πνπ ηελ ρξνλνινγεί ζηελ
επνρή ηνπ Υαιθνχ310.
6. Φνπξλνζπειηά. Βθηφο απφ Νενιηζηθά βξέζεθαλ ζηελ ζπειηά θαη
Πξσηνειιαδηθά φζηξαθα311.
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. Hope Simpson-Lazenby, Antiquity 1959, 102 π. Hope Simpson, A Gaz. And Atlas of Myc. Sites,
141, πξηφπνπινο, φ.π.π., 22.
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. Μπαθαιάθεο, Θεζζαλικά 1958, 68 π.. πξηφπνπινο, φ.π.π., 22.
303
. Γεληθά ζηελ Νεφηεξε Νενιηζηθή εκθαλίδεηαη αχμεζε ησλ ζέζεσλ θαηνίθεζεο ζε ζπήιαηα.
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. ππξφπνπινο, Απσ. Γεληίο 25, 1970, ΐ .
305
. Wace-Thompson , φ.π.π., 3, 240.
306
. ΐι. πην πάλσ ζεκ. 44.
307
. ΐι. πην πάλσ ζεκ.46.
308
. Hope Simpson, φ.π.π., 141. Bequignon, φ.π.π., 293. πξηφπνπινο, φ.π.π., 65.
309
. ΐι. πην πάλσ ζεκ. 48.
310
. Wace-Thompson, φ.π.π.,11. πξηφπνπινο, φ.π.π., 21 π.
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Παξαηεξνχκε φηη νη γλσζηέο ζέζεηο ηεο Πξσηνειιαδηθήο είλαη νη ίδηεο κε
εθείλεο ηεο Νενιηζηθήο θαη κνινλφηη ε αλαζθακκέλε ζέζε ηνπ Ληαλνθιαδηνχ δελ
βεβαηψλεη ζπλέρεηα ηεο θαηνίθεζεο312, ε ηαπηφηεηα Νενιηζηθψλ θαη
Πξσηνειιαδηθψλ ζέζεσλ θαίλεηαη λα ηελ ζηεξίδεη. Δ κφλε λέα ζέζε, ε ηπιίδα, δελ
είλαη βέβαηε, αιιά θαη λα ήηαλ δελ ζα ζήκαηλε κε ηελ εκθάληζή ηεο ξήμε ηεο
ζπλέρεηαο. Δ κεηαθίλεζε ηεο ζέζεο ζην Ώκνχξη πηζαλψο νθείιεηαη ζηελ κεηαθίλεζε
ηεο αθηήο, πξάγκα πνπ ζα ελίζρπε ηελ άπνςε πσο φρη κφλν ζπλερίδεηαη ε δσή ησλ
νηθηζκψλ απφ ηα Νενιηζηθά ρξφληα, αιιά θαη δηαηεξεί ηνπο ίδηνπο ραξαθηήξεο, κε
ελδηαθέξνλ γηα ηελ αιηεία. Δ Φνπξλνζπειηά κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη πάιη σο ηφπνο
θαηνίθεζεο θηελνηξφθσλ.
Ώπφ ηελ δεχηεξε πεξίνδν ηνπ Υαιθνχ, ηελ Μεζνειιαδηθή, γλσξίδνπκε ηηο πην
θάησ ζέζεηο:
1. Ληαλνθιάδη. Δ ίδηα ζέζε ησλ παιαηφηεξσλ πεξηφδσλ. Σν Μεζνειιαδηθφ
ζηξψκα έδσζε θαη αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα θαη ηαθέο313.
2. Ράρεο. ηελ ίδηα ηελ ζέζε ησλ παιαηφηεξσλ πεξηφδσλ βξέζεθαλ θαη
Μεζνειιαδηθά φζηξαθα314.
3.Αρηλόο. ηελ αθξφπνιε ηνπ αξραίνπ Βρίλνπ, φπνπ ην ζεκεξηλφ ρσξηφ
Ώρηλφο, βξέζεθαλ φζηξαθα Τζηεξνειιαδηθά θαη έλα Μεζνειιαδηθφ315.
4. ηπιίδα. Δ ζέζε πνπ ζεκεηψζακε σο πηζαλή Πξσηνειιαδηθή είλαη επίζεο
πηζαλή κΜεζνειιαδηθή316.
5.Πιαηαληά. ζηξαθα Μεζνειιαδηθά βξέζεθαλ καδί κε ηα παιαηφηεξα317.
6.Φνπξλνζπειηά. πκβαίλεη φ,ηη θαη κε ηελ πξνεγνχκελε ζέζε318.
7. Σξαρίο. ηε ζέζε Ραρίηα, πεξίπνπ 1.500 κ. βνξεηνδπηηθά απφ ηελ αξραία
Σξαρίλα, λνηηναλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ ΐαξδάηεο, καδεχηεθαλ Μεζνειιαδηθά
φζηξαθα319.
ε ζρέζε κε ηελ παιαηφηεξε πεξίνδν παξαηεξνχκε φηη παχεη λα ππάξρεη ν
νηθηζκφο ζην Ώκνχξη, ελψ εκθαλίδεηαη έλαο λένο ζηελ Σξαρίλα θαη ίζσο αθφκε έλαο
πηζαλφο (ην έλα φζηξαθν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αζθαιήο καξηπξία) ζηνλ Ώρηλφ.
Έηζη έρνπκε θάπνηεο αιιαγέο, αιιά φρη κεγάιε αλαζηάησζε. Σν ελδηαθέξνλ είλαη φηη
νη Μεζνειιαδηθνί νηθηζκνί είλαη ηζάξηζκνη (ή ίζσο θαηά έλα πεξηζζφηεξνη) κε ηνπο
Μξσηνειιαδηθνχο, πξάγκα πνπ δελ ζπληζηά ηνλ θαλφλα ζηελ λνηηφηεξε Βιιάδα. Δ
Φνπξλνζπειηά πξέπεη λα ήηαλ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίνδν ηφπνο θαηνηθίαο
θηελνηξφθσλ. Οη λέεο ζέζεηο, ε βέβαηε Σξαρίλα θαη ν ιίγν πηζαλφο Ώρηλφο, αλ θαη
θνληά ζηελ ζάιαζζα, δελ είλαη θπξηνιεθηηθά παξάθηηνη. Ίζσο έρεη ζε απηήλ ηελ
πεξίνδν ηνλ ραξαθηήξα ηνπ παξάθηηνπ θαη ε Πιαηαληά.
ρεηηθά κε ηελ ηξίηε πεξίνδν ηνπ Υαιθνχ, ηελ Τζηεξνειιαδηθή πξέπεη πξψηα
λα ζεκεηψζνπκε, φηη πνπζελά ζηελ πεξηνρή δελ έρνπλ βξεζεί φζηξαθα
Τζηεξνειιαδηθά Ε θαη ΕΕ, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη δηαθνπή ηεο θαηνίθεζεο. Σν πην
311

. ΐι. πην πάλσ ζεκ. 49.
. Bequignon, φ.π.π., 103 (εθεί θαη βηβιηνγξαθία).
313
. πξηφπνπινο, φ.π.π., 21.
314
. ΐι. πην πάλσ ζεκ. 46
315
. AJA 1942, 500. Antiquity 1959, 102. A Gaz. And Atlas of Myc. Sites, 142.
316
. ΐι. πην πάλσ ζεκ. 55.
317
. ΐι. πην πάλσ ζεκ. 56.
318
. ΐι. πην πάλσ ζεκ. 49.
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. Hope Simpson-Lazenby, Antiquity 1959, 104. Hope Simpson, A Gaz. And Atlas of Myc. Sites, 140.
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πηζαλφ είλαη φηη ν Μπθελατθφο (Τζηεξνειιαδηθφο) πνιηηηζκφο απιψλεηαη ζε απηήλ
ηελ πεξηνρή θαηά ηελ ηειεπηαία θαη καθξφηεξε πεξίνδφ ηνπ θαη φηη επνκέλσο ηα
Τζηεξνειιαδηθά ΕΕΕ δηαδέρνληαη ακέζσο ηα Μεζνειιαδηθά. Οη καξηπξεκέλεο ζέζεηο
είλαη:
1. Ληαλνθιάδη. ηξψκα Τζηεξνειιαδηθφ δελ έρεη βξεζεί ζηελ ζέζε, αιιά ν
Hope Simpson βεβαηψλεη φηη έλα ΤΒ ΕΕΕ φζηξαθν ζηελ ζπιινγή ηεο ΐξεηαληθήο
ρνιήο θέξεη ηελ έλδεημε «Παιαηφκπινο», δειαδή πξνέξρεηαη απφ ηελ πξντζηνξηθή
ζέζε320.
2. Ράρεο. Μαδί κε ηα παιαηφηεξα έρνπλ βξεζεί θαη Τζηεξνειιαδηθά ΕΕΕ Ώ-ΐ
φζηξαθα321.
3. Αρηλόο. ηελ αθξφπνιε ηνπ αξραίνπ Βρίλνπ βξέζεθαλ Τζηεξνειιαδηθά
φζηξαθα θαη ιίζηλα εξγαιεία, θνληά έρνπλ παξαηεξεζεί ζπιεκέλνη ζαιακνεηδείο
ηάθνη, κάιινλ Μπθελατθνί322.
4. ηπιίδα. πσο θαη ζηηο άιιεο πεξηφδνπο ηνπ Υαιθνχ είλαη πηζαλφ φηη ε
ζέζε θαηνηθείηαη θαη ζηελ Τζηεξνειιαδηθή323.
5. Πιαηαληά. ηελ ίδηα παιαηφηεξε ζέζε βξέζεθαλ θαη Τζηεξνειιαδηθά ΕΕΕ
ΐ-Γ φζηξαθα. Δ απνπζία ησλ ΕΕΕ Ώ, αλ κπνξνχζε λα βεβαησζεί, ζα ζήκαηλε ή
πξνζσξηλή εγθαηάιεηςε ηεο ζέζεο ή βξαδχηεξε δηείζδπζε. Ώιιά έρεη γίλεη κφλν
απιή πεξηζπιινγή νζηξάθσλ θαη έηζη ε απνπζία ησλ ΕΕΕ Ώ δελ κπνξεί λα
βεβαησζεί324.
6. Βαξδάηεο. Κνληά ζην ρσξηφ έρεη αλαζθαθεί θηβσηηφζρεκνο ηάθνο κε
θεξακηθή θαη άιια επξήκαηα Τζηεξνειιαδηθά ΕΕΕ ΐ-Γ.325
7. Σξαρίο. ηελ ίδηα ζέζε κε ηα Μεζνειιαδηθά βξέζεθαλ θαη φζηξαθα
Τζηεξνειιαδηθά ΕΕΕ Ώ-Γ θαη παξαηεξήζεθαλ πηζαλνί Τζηεξνειιαδηθνί ηάθνη326.
8.Μνπζηαθαθιί. ηελ ζέζε ηεο αξραίαο Σξαρίλαο, 1.500 κ. καθξηά απφ ηελ
πξνεγνχκελε, καδεχηεθαλ ιίγα Τζηεξνειιαδηθά ΕΕΕ φζηξαθα327.
Παξαηεξνχκε φηη νη ηξεηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζεκεηψλνπλ πηζαλφηαηα ηελ ζέζε
ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζηελά ζπλδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο νηθηζκψλ. Δ απνπζία
Τζηεξνειιαδηθψλ νζηξάθσλ απφ ην Ληαλνθιάδη εθηφο απφ έλα, δελ ζεκαίλεη
απαξαίηεηα εμαθάληζε ηνπ νηθηζκνχ, αιιά ίζσο φηη ν Μπθελατθφο πνιηηηζκφο δελ
είρε εηζδχζεη σο εθεί. Ο νηθηζκφο ηνπ Ώρηλνχ εκθαλίδεηαη ηψξα, ελψ δελ αλαθέξεηαη
πιένλ ε θαηνίθεζε ή άιιε ρξήζε ζηελ Φνπξλνζπειηά, κε ηελ νπνία φκσο κπνξεί λα
ζπκβαίλεη φ,ηη θαη κε ην Ληαλνθιάδη. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο νηθηζκψλ ζηελ πεξηνρή
παξακέλεη ζηελ πξάμε ζηαζεξφο. εκεηψλνπκε επηπιένλ φηη ν ππξφπνπινο
παξαηήξεζε κεξηθνχο «καζηνεηδείο ηχκβνπο» αλάκεζα Άλσ θαη Κάησ ΐαξδάηεο, ζην
Ώπιάθη θαη ζηνλ ηίξθαθα, πνπ πηζηεχεη φηη φρη κφλν είλαη ηερλεηνί, αιιά θαη
πξντζηνξηθνί, αλ θαη δελ βξήθε φζηξαθα328.
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. ΐι. πην πάλσ ζεκ. 55.
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. ΐι. πην πάλσ ζεκ. 56.
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. Μαξηλάηνο, BCH 1939, 311 π. VI Intern. Kongr. 1939, 334. Hope Simpson, φ.π.π., 140.
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. ππξφπνπινο, Απσ. Γεληίο 25, 1970, ΐ .
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Ζ παξάδνζε.

Σα κφλα δεδνκέλα γηα ηελ Πξντζηνξηθή πεξίνδν ηεο πεξηνρήο δελ είλαη ηα
αξραηνινγηθά. Τπάξρνπλ θαη νη παξαδφζεηο απφ ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφ λα
ζπλαρζνχλ κεξηθά πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν πηζαλά ζπκπεξάζκαηα. Γηα ηελ ηειεπηαία
πεξίνδν κάιηζηα ππάξρεη θαη ν Νεψλ Καηάινγνο ηεο Ειηάδαο, πνπ κπνξεί λα
ζεσξεζεί ην παιηφηεξν «γξαπηφ» θείκελν ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, αλ θαη αιινησκέλν
θαη θζαξκέλν ζε αξθεηά ζεκεία. Σα ζπλαγφκελα απφ ηελ παξάδνζε αλαθέξνληαη
θπξίσο ζην πνηνη ιανί θαηνίθεζαλ ζηελ πεξηνρή θαη πφηε ν θαζέλαο ηνπο ήιζε, έθπγε
ή απιψο πέξαζε απφ απηήλ.
Οη ιανί πνπ θαηνίθεζαλ ηελ Βιιάδα απφ ηα Νενιηζηθά ρξφληα σο ην ηέινο ηεο
πξντζηνξίαο θαίλεηαη φηη δηαηξνχληαη ζε ηξία ζηξψκαηα, φπσο δείρλεη ε κειέηε ησλ
γισζζηθψλ θαηαινίπσλ ηνπο. Σν παιηφηεξν ήηαλ κε ηλδνεπξσπατθφ θαη νη ιανί πνπ
ην απνηεινχλ κηινχζαλ γιψζζεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαινχκελε κεζνγεηαθή
νκάδα. Ώλαθέξνληαη σο ην κεζνγεηαθφ ππφζηξσκα. Σν επφκελν ζηξψκα
ζρεκαηίδνπλ ιανί κε ηλδνεπξσπατθέο γιψζζεο αιιά φρη ειιεληθνί θαη ην ηξίην νη
Έιιελεο329.
Ώπφ ηνπο ιανχο ηνπ κεζνγεηαθνχ ππνζηξψκαηνο εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή
πνπ κειεηάκε νη Κπιηθξάλεο330. Ώλαθέξνληαη σο αληίπαινη ηνπ Δξαθιή θαη απηφ
ππνδειψλεη φηη ζα δηαηήξεζαλ θάπνηα αλεμάξηεηε χπαξμε σο ηελ Μπθελατθή
επνρή331. Μεηαηξάπεθαλ πζηεξφηεξα ζε «πελέζηεο» ησλ Μαιηέσλ, δειαδή ζε ιαφδνχιν φπσο νη πελέζηεο ηεο Θεζζαιίαο ή νη είισηεο ηεο πάξηεο 332. Τζηεξφηεξεο
αξραίεο καξηπξίεο παξεηπκνινγνχλ ην φλνκά ηνπο ιέγνληαο φηη ζηηγκάηηδαλ ην
κέησπφ ηνπο333 κε ην ζρήκα θχιηθαο θαη πξνζζέηνπλ φηη ν Δξαθιήο ηνπο κεηέθεξε
απφ ηελ Λπδία. Πξφθεηηαη εδψ γηα αλαθνξά ζηελ δεξκαηνζηημία, ην ηαηνπάδ πνπ γηα
ηνπο Έιιελεο ήηαλ ζπλήζεηα ραξαθηεξηζηηθή ησλ βαξβάξσλ, αιιά λεφηεξνη
κειεηεηέο δηαβιέπνπλ ηελ ειιεληθή επίζεο ζπλήζεηα λα ζηίδνληαη, δειαδή λα
ζηηγκαηίδνληαη νη δνχινη, θαη ππνζέηνπλ φηη ε παξάδνζε νθείιεηαη ζηελ παιηά
ζπλήζεηα λα ζηίδνληαη νη Κπιηθξάλεο σο δνχινη334. Δ ιεπηνκέξεηα απηνχ ηνπ είδνπο
ηεο ζηίμεο φκσο, κε θχιηθα ζην θξαλίν, νθείιεηαη ζε παξεηπκνινγία ηνπ κε
ειιεληθνχ θαη επνκέλσο αθαηάιεπηνπ νλφκαηφο ηνπο θαη ν κχζνο γηα ηελ κεηαθνξά
ηνπο απφ ηελ Μηθξά Ώζία νθείιεηαη ζε παξαηεξήζεηο ζπγγέλεηάο ηνπο κε
κηθξαζηαηηθνχο ιανχο335.
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. αθειιαξίνπ, Ιζηοπία ηος Δλληνικού Έθνοςρ ηεο Βθδνηηθήο Ώζελψλ η. Ώ΄, 365 θ.π.
. Bequignon, φ.π.π., 170 θ.π. Stahlin, „Kylikranes‟, RE.
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. αθειιαξίνπ, φ.π.π., 357
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. Σηο πιεξνθνξίεο ηηο έρνπκε απφ ηνλ Ώζήλαην, 9, 461 π., πνπ αλαθέξεη θαη ηηο πεγέο ηνπ: Πξαηίλαο,
Έξκηππνο, θπζίλνο απφ ηελ Σέσ, Νίθαλδξνο, Πνιέκσλ.
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. Πάλησο νη πεγέο ιέλε φηη έζηηδαλ ην κπξάηζν θαη φρη ην κέησπν.
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. Bequignon, φ.π.π., 171.
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. Ώθνχ αλήθαλ ζην Μεζνγεηαθφ ππφζηξσκα. Ο Bequignon φκσο πξνηηκάεη ηελ ππφζεζε, φηη ε
κεηαθίλεζε έγηλε επεηδή είραλ θνηλή κε ηνπο βαξβάξνπο ηελ ζπλήζεηα λα ζηίδνληαη. Καη φηη
ζπλδέζεθαλ κε ηελ Λπδία επεηδή ν ζπλδεδεκέλνο κε απηνχο Δξαθιήο πηζηεπφηαλ πσο είρε θαη ζηελ
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Σέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο ιανχο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί αλάκεζα
ζηνπο ηλδνεπξσπατθνχο πξνειιεληθνχο εληνπίδνληαη κε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε
πηζαλφηεηα ζηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ. Οη Ώίκνλεο, νη Πειαζγνί, νη Πξψην-Ώραηνί,
νη Αξχνπεο. Οη Ώίκνλεο πνπ θαίλεηαη φηη ην φλνκά ηνπο ζπλδέεηαη κε ην αιμορ πνπ ζα
πεη ζάκλνο, πεξηνρή κε ζάκλνπο, εληνπίδνληαη ζηελ Θεζζαιία θαη σο λφηηα ζηελ
Λάξηζα θαη ηελ Εσιθφ, αιιά θαη ζηελ ΐνησηία. Ώπηφ ζεκαίλεη, φηη ζα πξέπεη λα
πέξαζαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ, αθνχ άιιε νδφο επηθνηλσλίαο
αλάκεζα ζε εθείλεο ηηο δπν πεξηνρέο δελ ππάξρεη336, εθηφο απφ ηελ ζαιάζζηα, αιιά νη
Ώίκνλεο θαίλεηαη πσο ήηαλ νη θνξείο ηνπ «πνιηηηζκνχ ηεο Γθνπκέιληηζαο», ζηελ
αξρή ηεο Πξσηνειιαδηθήο επνρήο, ζηα 3.000 π.Υ.337 θαη ζαιάζζηα κεηαθίλεζε,
κάιηζηα ζε θιίκαθα κεηαλάζηεπζεο ζε ηφζν απνκαθξπζκέλε επνρή κνηάδεη απίζαλε.
Οη Πειαζγνί θαίλεηαη πσο έθηαζαλ ζηελ Βιιάδα καδί κε ηνπο Ώίκνλεο. Σν
φλνκά ηνπο εηπκνινγείηαη απφ ηηο ξίδεο bhel θαη osgho. Σν πξψην ζεκαίλεη αλζψ,
βιαζηάλσ, θνπζθψλσ, πξαζηλίδσ, ελψ ην δεχηεξν ζεκαίλεη θιάδνο. Πειαζγφο
δειαδή ήηαλ αξρηθά ην θιαδί πνπ αλζνθνξεί, έπεηηα ην πλεχκα ηεο αλζνθνξίαο θαη
Πειαζγνί ν ιαφο πνπ ην ηηκνχζε θαη ζεσξνχζε φηη ππάξρεη ράξε ζε απηφ338. Οη
Πειαζγνί εληνπίδνληαη γχξσ απφ ηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ, ζηελ Πειαζγηψηηδα,
ηελ ΏραΎα Φζηψηηδα, ηελ Φσθίδα, ηελ Βχβνηα, εθηφο απφ άιιεο πεξηνρέο 339. πσο
φκσο ζα δνχκε πην θάησ, ην νκεξηθφ ηνπσλχκην Πειαζγηθφλ Άξγνο πξέπεη κάιινλ
λα ηνπνζεηεζεί ζην αλαηνιηθφ κέξνο ηεο θνηιάδαο, θνληά ζηνλ Μαιηαθφ θφιπν θαη
απηφ είλαη κηα, φρη πιένλ πιάγηα, αιιά επζεία έλδεημε ηεο παξνπζίαο ησλ Πειαζγψλ
ζηελ πεξηνρή πνπ κειεηάκε.
Οη νλνκαδφκελνη Πξσην-Ώραηνί είλαη ν κε ειιεληθφο ηλδνεπξσπατθφο ιαφο
ζηνλ νπνίν επηθάζεζαλ ηα ειιεληθά εθείλα ζηνηρεία πνπ θιεξνλφκεζαλ ην φλνκά ηνπ
θαη απνθιήζεθαλ Ώραηνί340. Δ πεξηνρή ζηελ νπνία ζπλέβε απηφ είλαη ε ΏραΎα
Φζηψηηο. Σν φλνκά ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηελ ξίδα aqu πνπ ζεκαίλεη λεξφ θαη ε
ειιεληθή ζα ην έηξεπε ζε απ- ή αη- ελψ ε δηθή ηνπο ην έηξεπε ζε αρ-. Με ην φλνκα
απηφ ζπλδένληαη νλφκαηα φπσο Ώρηιιεχο, Ώρειψνο, Ίλαρνο, Ώράηεο θιπ θαη ηα ηξία
πξψηα απφ απηά απαληνχλ ζηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ341.
Δ παξνπζία ησλ πξνεγνχκελσλ απηψλ ιαψλ ζηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ
ζπκπεξαίλεηαη απφ πιάγηεο ελδείμεηο, ελψ ε παξνπζία ηνπ ηέηαξηνπ, ησλ Αξπφπσλ,
καξηπξείηαη ξεηά342. Βπέδεζαλ εδψ εμειιεληζκέλνη σο ηα Ρσκατθά ρξφληα. Οη
Αξχνπεο ηνπνζεηνχληαη ζηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ (ν επψλπκνο Αξχσς ήηαλ
ζπγγελήο ηνπ)343 θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Οίηεο. Δ Ασξίο ή ηκήκα ηεο ήηαλ Αξπνπίο
νιφθιεξε ή ηκήκα ηεο344. Οη Μαιηείο έδησμαλ ηνπο Αξχνπεο απφ ηελ πεξηνρή πνπ
απηνί θαηνίθεζαλ345. Δ Αξπνπίο ήηαλ ηεηξάπνιηο346 θαη απνηέιεζε χζηεξα ηκήκα ηεο
Λπδία πεξηπέηεηεο. Ο Stahlin, „Kylikranes‟, RE 2453, ππνζηεξίδεη θπξίσο απηήλ ηελ εξκελεία
ιέγνληαο φηη νιφθιεξν ην κπζνινγηθφ πιέγκα ηεο Σξαρηλίαο ηαπηίζηεθε κε άιια κε θέληξν ηελ Λπδία.
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. αθειιαξίνπ, φ.π.π., 358.
337
. ην ίδην.
338
. ην ίδην, 360.
339
. ην ίδην.
340
. ην ίδην, 360 π.
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. πσο ζα δνχκε πην θάησ, ε επηθξάηεηα ηνπ Ώρηιιέα ηαπηίδεηαη κε ηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ. Γηα
ην πνηάκη Ίλαρνο βι. Bequignon, φ.π.π., 58 θ.π., φπνπ εθζέηεη φζα ζρεηηθά έρνπλ δηαηππσζεί,
ακθηζβεηεί φκσο ηειείσο φηη ππήξρε ζηελ πεξηνρή πνηάκη κε απηφ ην φλνκα.
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. Οη πεγέο ζηνλ Bequignon, φ.π.π., 161 θ.π. Πξβ. J. Miller, „Dryopes‟ RE.
343
. Escher, „Dryops‟ , RE.
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. Δξφδ. 1, 56. 8, 43. ΐι. θαη πην πάλσ, «Ασξίο».
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. Αηφδ. 5, 37.
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. ηξάβ. 9, 434.
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Οηηαίαο, πεξηιακβάλνληαο ηελ πφιε Αξπφπε, καξηπξεκέλε απφ αξθεηά θείκελα347.
Με ηελ εμέιαζή ηνπο απφ ηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ νη Αξχνπεο κεηαθηλήζεθαλ
ζηελ Βχβνηα, ηελ Βξκηνλίδα θαη αιινχ348. ιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο δείρλνπλ φηη νη
Αξχνπεο δηψρηεθαλ απφ ηελ θπξίσο θνηιάδα, πεξηνξίζηεθαλ, θαη πάλσ ζηελ Οίηε
ππνηάρζεθαλ ζηνπο Μαιηείο θαη ηνπο Ασξηείο, αιιά δελ εμαθαλίζηεθαλ. Σν φλνκά
ηνπο ζπλδέεηαη κε ην ηλδνεπξσπατθφ ζέκα δπς- πνπ ζεκαίλεη δέληξν, δξπο349. κσο
νη Έιιελεο βεβαηψλνπλ φηη ήηαλ «βάξβαξνη», επνκέλσο ηλδνεπξσπαίνη κε
Έιιελεο350.
Οη πξψηνη Έιιελεο πνπ έθηαζαλ ζηνλ Βιιαδηθφ ρψξν θαίλεηαη πσο ήηαλ νη
Ααλανί θαη νη Άβαληεο. Οη πξψηνη κάιινλ ήηαλ νη θνξείο ηνπ «πνιηηηζκνχ
Κνπξγθάλ» θαη έθηαζαλ απφ ηελ ζάιαζζα, απφ αλαηνιηθά, γχξσ ζηα 2.100 π.Υ351.
Ώλάκεζα ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εληνπίδνληαη ηα ίρλε ηνπο είλαη θαη ε θνηιάδα ηνπ
πεξρεηνχ352. Σν φλνκά ηνπο βγαίλεη απφ ηελ ηλδνεπξσπατθή ξίδα danu πνπ ζεκαίλεη
πγξαζία, δξνζηά, λεξφ, πνηακφο θαη έρνπλ ζρέζε επνκέλσο κε ην πγξφ ζηνηρείν353. Σν
πηζαλφηεξν είλαη φηη θηλψληαο απφ ηελ Οπθξαλία έθηαζαλ ζηελ Θξάθε θαη απφ εθεί
γχξσ ζηα 2.300 θαηέθηεζαλ ηελ ΐνξεηνδπηηθή Μηθξά Ώζία. Μεηά απφ δχν πεξίπνπ
αηψλεο ήξζαλ απφ ηελ ζάιαζζα ζηελ Βιιάδα354.
Δ πξαγκαηηθή φκσο θάζνδνο ησλ ειιεληθψλ θχισλ πνπ άιιαμε ηνλ γισζζηθφ
θαη θπιεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Βιιάδαο, έγηλε θάπνπ δπν αηψλεο
πζηεξφηεξα, γχξσ ζηα 1.900 θαη ζεκεηψλεη ηελ ζηξνθή απφ ηελ Πξσηνειιαδηθή ζηελ
Μεζνειιαδηθή πεξίνδν355. Δ κεγάιε θπιή ησλ Εψλσλ, πνπ απφ ηελ ΐνξεηνδπηηθή
Θεζζαιία πξνσζήζεθε ζηελ Απηηθή Λνθξίδα θαη ηελ Ώλαηνιηθή ηεξεά, πέξαζε
θπζηθά απφ ηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ, αιιά δελ άθεζε ίρλε. Ώπηφ ίζσο ζεκαίλεη
φηη νη επηδξνκείο δελ ζέιεζαλ ή δελ κπφξεζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ εδψ 356. Σν αληίζεην
φκσο θαίλεηαη λα ζπλέβε κε ηελ άιιε κεγάιε θπιή, ησλ Ώξθάδσλ ή Ώξθηάλσλ πνπ
ζηελ πνξεία ηνπο πξνο ηα λφηηα, ε νπνία ηνπο νδήγεζε ηειηθά ζηελ Πεινπφλλεζν,
θαίλεηαη λα άθεζαλ θαηάινηπα ζηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ. Δ θίλεζή ηνπο έγηλε
γχξσ ζηα 1.900 π.Υ.357
Σν πην ζεκαληηθφ απφ ηα πξψηκα αηνιφθσλα θχια είλαη εθείλν πνπ πήξε ην
φλνκα Ώραηνί, φηαλ επηθάζεζε ζηνλ πξνειιεληθφ πιεζπζκφ ησλ Πξσην-Ώραηψλ ζηελ
ΏραΎα Φζηψηηδα. Σκήκαηά ηνπ πέξαζαλ απφ εθεί ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ
ρψξνπ θαη θπζηθά απηέο νη κεηαθηλήζεηο έγηλαλ κέζα απφ ηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ
πνπ πξαγκαηηθά δηαπηζηψλεηαη απφ άιιεο ελδείμεηο, φηη απνηειεί πεξηνρή επηδξάζεσλ
ηεο αηνιηθήο δηαιέθηνπ. Σα αηνιφθσλα θχια θαίλεηαη φηη ππέηαμαλ ηνπο ΠξσηνΏραηνχο γχξσ ζηα 1.900, νη κεηαθηλήζεηο ηνπο φκσο πξνο ηα λφηηα έγηλαλ γχξσ ζηα
1.600 π.Υ.358 Άιιν αηνιφθσλν θχιν πνπ απφ ηελ Θεζζαιία κεηαθηλήζεθε ζηελ
Νφηηα Βιιάδα είλαη νη Λαπίζεο359. Δ παξνπζία ηνπο ζηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ
καξηπξείηαη απφ ην εζληθφ Λαπηζήηνο, πνπ δειψλεη φηη ππήξρε πφιε κε ην φλνκα
347
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Λαπίζε360. Πξέπεη επίζεο λα πέξαζαλ απφ ηελ πεξηνρή θαη νη Φιεγχεο πνπ, ελψ
παιηφηεξα εληνπίδνληαη ζηελ θεληξηθή Ώλαηνιηθή Θεζζαιία, ζπλαληηφληαη
πζηεξφηεξα ζηελ θσθηθή Ααπιίδα θαη ηελ Κσπατδα. Δ απνπζία ηνπο απφ ηηο
πζηεξφηεξεο πεγέο θαη απφ ηελ Σξσηθή εθζηξαηεία δείρλεη, φηη δελ επέδεζαλ σο ην
ηέινο ηεο Μπθελατθήο επνρήο361, αληίζεηα κε ηνπο Μηλχεο πνπ είραλ ηνλ Οξρνκελφ
ζχκθσλα κε ηελ Ειηάδα, ελψ παιηφηεξα εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Εσιθνχ. Ώπηφ
ζεκαίλεη φηη πέξαζαλ επίζεο απφ ηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ 362. Μαδί κε ηνπο
Ώραηνχο θαίλεηαη λα πέξαζαλ απφ ηελ πεξηνρή θαη νη Ώζακάλεο, ησλ νπνίσλ κάιηζηα
εγθαηάζηαζε ζηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ καξηπξείηαη απφ θηινινγηθέο πεγέο363.
Πξηλ απφ ηελ αξρή ηεο Μπθελατθήο επνρήο, ίζσο απφ ηελ αξρή ηεο
Μεζνειιαδηθήο έθηαζαλ ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο θαηφπηλ θαηνηθνχλ νη Φσθείο θαη νη
Λνθξνί, κέιε ηεο ΐνξεηνδπηηθήο δηαιεθηηθήο νκάδαο. Καη νη δχν ιανί θαη‟ αλάγθε
πέξαζαλ απφ ηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ364. Γηα ηνπο Ώηληάλεο νη νπνίνη είλαη νη
κφλνη απφ ηνπο ηξεηο ιανχο ηεο θνηιάδαο γλσζηνί ζηα Πξντζηνξηθά ρξφληα, αιιά
θαίλεηαη φηη έθηαζαλ εδψ ζηελ πεξίνδν ησλ αλαζηαηψζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ ηελ
δηάιπζε ηνπ Μπθελατθνχ θφζκνπ, ζα κηιήζνπκε πην θάησ.
Ώπφ ηα νκεξηθά έπε καζαίλνπκε δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζε απηά εκθαλίδνληαη δπν παξάιιειεο παξαδφζεηο. Βθείλε
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Νεψλ Καηάινγν ηεο Ειηάδαο θαη απνδίδεη ζηνλ Πειέα θαη
ηνλ Ώρηιιέα κηα πεξηνξηζκέλε επηθξάηεηα365, θαη ε δηαθαηλφκελε ζην ππφινηπν
θείκελν, φπνπ ν ξφινο ηνπ Ώρηιιέα έρεη δηεπξπλζεί. Πνιινί ακθηζβεηνχλ ην θχξνο
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλεη ν Καηάινγνο, αιιά αθξηβψο ην γεγνλφο φηη ζηνλ θχξην
ήξσα ηνπ έπνπο απνδίδεη κφλν κηα κηθξή επηθξάηεηα, δείρλεη φηη δηαζψδεη γλήζηα
παξάδνζε. Οη αξραηνινγηθέο πεγέο πάιη καο νδεγνχλ ζηελ παξαδνρή, φηη εμεηθνλίδεη
ηελ θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο ζηα ρξφληα κεηά ην 1.400, αθνχ δηείζδπζε ηνπ
Μπθελατθνχ πνιηηηζκνχ πξσηκφηεξε απφ ηφηε δελ παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή366.
Καηά ηνλ Καηάινγν ην θξάηνο ηνπ Ώρηιιέα πεξηιάκβαλε ην Πειαζγηθφ Άξγνο, ηελ
Άιν, ηελ Ώιφπε θαη ηελ Σξερίλα, ηελ Φζία θαη ηελ Βιιάδα367. Βπεηδή ηα δχν
ηειεπηαία θαίλεηαη λα είλαη νλφκαηα πεξηνρψλ, ην πξψην ζα πξέπεη λα είλαη φλνκα
πφιεο368. Οη ππήθννί ηνπ αλαθέξνληαη σο Μπξκηδφλεο, Έιιελεο, Ώραηνί369. Πνηέ σο
Φζίνη, ελψ αιινχ επαλεηιεκκέλσο αλαθέξεηαη γηα παηξίδα ηνπ Ώρηιιέα ε Φζία370.
Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ηνπο Φζίνπο ηνπο είραλ δηψμεη απφ ηελ Φζία, φπσο
θαίλεηαη, νη Ώραηνί371. Νεφηεξνη εξεπλεηέο ηνπνζέηεζαλ ην Πειαζγηθφ Άξγνο ζηελ
Λάξηζα Κξεκαζηή, πην αλαηνιηθά απφ ηνλ Ώρηλφ, αιιά ε αλαγλψξηζε είλαη αξθεηά
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βεβηαζκέλε372. Σν γεγνλφο είλαη φηη θάπνηα πφιε Ώιφπε βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηνλ
Βρίλν θαη ηελ Λάξηζα Κξεκαζηή373, φπνπ ζεκεηψλνπκε φηη κφλν δχν Μπθελατθά
φζηξαθα έρνπλ βξεζεί374. Πξαγκαηηθά, ζηηο Ράρεο έρεη δηαπηζησζεί Μπθελατθή
θαηνίθεζε, ηελ νπνία φκσο κεξηθνί εξεπλεηέο ζεσξνχλ αζήκαληε γηα λα ηελ
ηαπηίζνπλ κε ηελ Ώιφπε θαη γηα απηφ ηελ ηειεπηαία ηελ ηνπνζεηνχλ ζηνλ ίδην ηνλ
Βρίλν (Ώρηλφ)375. Πην πηζαλφ κνπ θαίλεηαη θαη νη δπν ζέζεηο λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα
«πφιε» θαη φηαλ ν Βρίλνο αλαπηχρζεθε ζε ζεκαληηθφ θέληξν, λα πεξηνξίζηεθε ε
αλάκλεζε ηεο ζέζεο Ώιφπε κφλν ζηηο Ράρεο376. Δ Σξερίο βέβαηα είλαη ε ηζηνξηθή
Σξαρίο. Μέλνπλ ε ΄Ώινο θαη, αλ δελ ζπκπίπηεη κε ηελ Λάξηζα Κξεκαζηή, ην
Πειαζγηθφ Άξγνο. Καη κέλνπλ επίζεο δχν ζέζεηο, ε κηα κε βέβαηα θαη ε άιιε κε
πηζαλά Μπθελατθά επξήκαηα. Δ Πιαηαληά θαη ε ηπιίδα. Σίπνηα δελ εκπνδίδεη λα
ηνπνζεηήζνπκε ην Άξγνο ζηελ ηπιίδα377 θαη ζηελ Πιαηαληά ηελ Άιν πνπ ηαηξηάδεη
θαη κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζέζεο378.
Πνιχ πηζαλή είλαη ε αλαγλψξηζε νλνκάησλ πεξηνρψλ έηζη πνπ έρεη πξνηαζεί.
Φζία πξέπεη λα είλαη ε πεξηνρή ηνπ ΐφξεηνπ Μαιηαθνχ θαη Βιιάο ε πεξηνρή λφηηα
απφ ηνλ πεξρεηφ πνπ ζηα λεφηεξα αθφκε ρξφληα είρε ην ιατθφ φλνκα Βιιάδα379. ζν
γηα ηνπο ιανχο, ηνπο Ώραηνχο ηνπο αλαθέξακε. Φαίλεηαη φηη νη Μπξκηδφλεο
απψζεζαλ ηνπο Έιιελεο πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά θαη έηζη εθείλνη εκθαλίδνληαη γηα
ππήθννη ηνπ Λνθξνχ Ώίαληα380. Πάλησο ζηηο πζηεξφηεξεο κεηαθηλήζεηο ηνπο πξνο ηα
λφηηα νη Μπξκηδφλεο είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνπο ΄Βιιελεο θαη ζε έλα βαζκφ κε ηνπο
Αξχνπεο381. Σελ ππφζεζε φηη απηή ηελ κεηαθίλεζε ηελ πξνθάιεζαλ νη επηδξνκέο ησλ
Θξαθψλ θαη Πειαζγψλ γχξσ ζην 1.200 θαη φηη ίζσο ζε απηήλ νθείιεηαη θαη ε
δηάδνζε ηνπ νλφκαηνο ησλ Βιιήλσλ ζε φινπο ηνπο νκφγισζζνπο ηελ έρνπκε
δηαηππψζεη θαη αιινχ382.
Μηα αξθεηά ζθνηεηλή παξάδνζε ζπλδέεη ηνλ Πειέα κε ηνλ Βχξπην, βαζηιηά
ηεο Οηραιίαο πνπ κνηξάζηεθε καδί ηνπ ην βαζίιεηφ ηνπ383. Ώλ απηφ κπνξεί λα
ηνπνζεηεζεί ζηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ θαίλεηαη λα ζεκαίλεη, φηη νη Μπξκηδφλεο
θηάλνληαο ζηελ θνηιάδα ζπλάληεζαλ εθεί ηνπο Βπξπηάλεο θαη φηη απηνί πζηεξφηεξα,
ίζσο κε ηελ έιεπζε ησλ Ώηληάλσλ, απσζήζεθαλ πξνο ηα δπηηθά πέξα απφ ηελ άλσ
372

. Chadwick, The Heroic Age, 280. Δ ηαχηηζε ζηεξίρηεθε ζην φηη ηα νλφκαηα Άξγνο θαη Λάξηζα
πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλα, αθνχ ε αθξφπνιε ηνπ πεινπνλλεζηαθνχ Άξγνπο νλνκάδεηαη Λάξηζα (!),
κνινλφηη ν ηξάβσλ, 9, 435, πνιινχο αηψλεο πιεζηέζηεξνο ζηελ επνρή θαη κε πνιχ πεξηζζφηεξεο
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ιέεη ζαθψο φηη ε πφιε νλνκαδφηαλ θαη Πειαζγία. Σξία νλφκαηα γηα ηελ ίδηα
πφιε είλαη κάιινλ πνιιά
373
. ηέθ. ΐπδ. Αλόπη.
374
. Hope Simpson-Lazenby, φ.π.π., 102.
375
. ην ίδην, 105.
376
. Καη φρη, φπσο ζπλάγνπλ νη πην πάλσ πσο, επεηδή ππήξρε ν θιαζηθφο Βρίλνο, ν ηέθαλνο
θαληάζηεθε φηη ππήξρε άιιε πφιε αλάκεζα ζηελ Λάξηζα θαη ζε απηφλ. Δ αιιαγή νλνκάησλ ήηαλ γηα
ηνπο αξραίνπο, δειαδή θαη γηα ηνλ ηξάβσλα, πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν. Καη πνιιέο θνξέο ην δέρνληαλ
θαη ρσξίο λα είλαη πξαγκαηηθφηεηα, αιιά κφλν γηα λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα ηνπνγξαθίαο κε ηνλ πην
εχθνιν γηα απηνχο ηξφπν.
377
. Καη έηζη λα ζπκθσλήζνπκε κε ηνλ ηξάβσλα, 9, 435, πνπ ζεσξνχζε φηη ε Λάξηζα βξηζθφηαλ ζηελ
επηθξάηεηα ηνπ Πξσηεζίιανπ.
378
. Σελ ηαχηηζε απηή ππνζηεξίδνπλ θαη νη Hope Simson-Lazenby, φ.π.π., 105.
379
. Leake, Northern Greece, II 8. Wace-Thompson, φ.π.π., 255.
380
. Ει. ΐ 530.
381
. [ΐι. ηψξα Ν. Φαξάθιαο, Απσαία Αίγινα. Η ανθπώπινη καηοίκηζη, ]
382
. [ην ίδην, ]
383
. Σηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο βι ζηε RE, ι. Eurytos 2, 1359-1362. Πξαγκάηεπζε ζηνλ Bequignon,
φ.π.π., 137 θ.π.`, 140 π. Αελ είλαη πνιχ ηνικεξφ λα ππνζέζνπκε φηη ε κπζηθή πφιε Οηραιία ηελ νπνία
θαηέζηξεςε ν Δξαθιήο είλαη ην Ληαλνθιάδη ή άιιε ίζσο θνληηλή πξντζηνξηθή ζέζε. Πάλησο ν
νηθηζκφο ζην Ληαλνθιάδη θαηαζηξέθεηαη ζηα πξψηα κεηα-κπθελατθά ρξφληα.
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θνηιάδα, ζηελ νπνία εγθαηαζηάζεθαλ νη Ώηληάλεο, ζηελ πεξηνρή ηνπ Καξπελεζηνχ.
Με ην ηέινο ηεο Μπθελατθήο επνρήο ε πεξηνρή πθίζηαηαη θαη άιιεο αλαζηαηψζεηο κε
ηελ δηέιεπζε δηάθνξσλ ιαψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ θπξηάξρσλ. Πάλησο πνηέ
δελ εξεκψζεθε ηειείσο, φπσο απνδεηθλχεη ε επηβίσζε ησλ Κπιηθξάλσλ θαη ησλ
Αξπφπσλ. Μεηά απφ ηηο επηδξνκέο ησλ Θξαθψλ384 πέξαζαλ απφ ηελ θνηιάδα ηνπ
πεξρεηνχ νη ΐνησηνί κεηαθηλνχκελνη πξνο ηελ ηζηνξηθή ΐνησηία385, ελψ θνληά ζηα
1.000 π.Υ. θηάλνπλ θαη εγθαζίζηαληαη νη Ώηληάλεο386. Δ πεξηπιάλεζή ηνπο είρε
αξρίζεη πνιχ λσξίηεξα. Ξεθίλεζαλ απφ ηελ ΐφξεηα Πεξαηβία θαη πήγαλ ζηνλ Ώψν,
φπνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ηνπο Μνινζζνχο θαη ηνπο Παξαπαίνπο. Μεηά θαηέβεθαλ
ζηελ Καζζσπαία απφ φπνπ αλαγθάζηεθαλ πάιη λα θχγνπλ θαη έθηαζαλ ζηελ Κξίζα
ηεο Φσθίδαο, κεγάιε φκσο μεξαζία ηνπο έδησμε θαη απφ εθεί θαη ήξζαλ ζηελ θνηιάδα
ηνπ Ίλαρνπ, ηνπ Ρνπζηαλίηε δειαδή φπσο θαίλεηαη, φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ
δηψρλνληαο απφ εθεί ηνπο Ώραηνχο Ελαρηείο, Έιιελεο Ώραηνχο ή Πξσην-Ώραηνχο387.
ηελ ίδηα πεξίνδν πξέπεη λα έθηαζαλ ζηελ θάησ θνηιάδα θαη νη Μαιηείο πνπ
ππέηαμαλ ηνπο Κπιηθξάλεο θαη ηκήκα ησλ Αξπφπσλ388. Βπεηδή εληνπίδνληαη λφηηα
απφ ηνλ πεξρεηφ, ππνζηεξίρζεθε φηη ήξζαλ απφ ηα λφηηα389. Έρνπλ φκσο ζηελέο
ζπγγέλεηεο κε ηα θχια πνπ ζπλαπεηέιεζαλ ηνπο Ασξηείο πνπ ήξζαλ απφ ηα βφξεηα θαη
θαηέρνπλ πεξηνρέο πην λφηηα απφ ηνπο Μαιηείο390. Πηζαλφηεξε θαίλεηαη λα είλαη ε
βφξεηα πξνέιεπζε ησλ Μαιηέσλ. Οη Οηηαίνη ηέινο, ν ηξίηνο ιαφο ηεο θνηιάδαο ζηνπο
Εζηνξηθνχο ρξφλνπο, δελ άθεζαλ θαλέλα ίρλνο ηνπο ζηελ παξάδνζε πξηλ απφ ηνλ 5 ν
αηψλα π.Υ391.

384

. αθειιαξίνπ, Ιζηοπία ηος Δλληνικού Έθνοςρ ηεο Βθδνηηθήο Ώζελψλ, η. Ώ΄, 363, η. ΐ΄, 19.
. ην ίδην, η. ΐ΄, 19 θ.π.
386
. ην ίδην, 121. Ώλαιπηηθή εμέηαζε ησλ αξραίσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζρεηηθέο παξαπνκπέο έρεη ν
Bequignon, φ.π.π., 148 θ.π. πνπ αξλείηαη ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπο.
387
. Ο Bequignon, φ.π.π., 58 θ.π., 137, αξλείηαη φηη ππήξμε Ίλαρνο πνηακφο ζηελ πεξηνρή θαη
ππνζηεξίδεη φηη ν αλαθεξφκελνο απφ ηνπο αξραίνπο ζε ζρέζε κε ηνπο Ώηληάλεο είλαη ν νκψλπκνο
πνηακφο ηεο Ώκθηινρίαο.
388
. Stahlin, „Malier‟, RE, 900 π. Bequignon, φ.π.π., 158 θ.π.
389
. ην ίδην, 166 π.
390
. Γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ δσξηθψλ θχισλ βι αθειιαξίνπ, φ.π.π., Ώ΄378 θ.π., ΐ΄17.
391
. Πξψηνο ηνπο αλαθέξεη ν Δξφδνηνο, 7, 217, ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία ηνπ Τδάξλε.
385
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Ηζηνξηθνί Υξόλνη.

Σα δεδνκέλα ηωλ πεγώλ.

Παιαηφηεξα είρε ππνζηεξηρζεί ε άπνςε, φηη νη Οηηαίνη δελ ήηαλ δηαθξηηφο
ιαφο, αιιά απιψο νη θάηνηθνη ηεο Οίηεο θαη ηαπηίδνληαλ κε ηνπο Ώηληάλεο392. Οη
ηειεπηαίνη απηνί βέβαηα αληρλεχνληαη, φπσο είπακε, απφ ηηο παξαδφζεηο βαζηά κέζα
ζηελ Πξντζηνξία θαη αο κλεκνλεχνληαη ζηα Εζηνξηθά ρξφληα κφιηο κεηά ηνλ 5ν αηψλα.
Έηζη δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί φηη ζηνπο πξψηκνπο Εζηνξηθνχο αηψλεο δνχζαλ σο
έζλνο ζηελ άλσ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ. Σν φλνκα ησλ Οηηαηψλ αλαθέξεηαη γηα
πξψηε θνξά απφ ηνλ Δξφδνην πνπ ιέεη φηη νη Πέξζεο ηνπ Τδάξλε εποπεύονηο πάζαν
ηην νύκηα εν δεξιη μεν έσονηερ όπεα ηα Οιηαίων, εν απιζηεπη δε ηα Τπησινίων 393. Λίγα
θεθάιαηα πην πξηλ έρεη γξάςεη γηα ηνπο Ώηληάλεο πνπ θαηνηθνχζαλ σο μερσξηζηφ
έζλνο ηελ άλσ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ394. Δ επφκελε κλεία ησλ Οηηαίσλ γίλεηαη απφ
ηνλ Θνπθπδίδε πνπ αλαθέξεη φηη πίεδαλ ηνπο Σξαρίληνπο θαη ηνπο Ασξηείο395, άξα
ζπλφξεπαλ κε ηνπο δχν απηνχο ιανχο. Ώπηά ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηεο Δξάθιεηαο.
ηελ επνρή ηνπ Αεθειηθνχ πνιέκνπ ηνπο αλαθέξεη πάιη396. Ώπφ απηά πξνθχπηεη φηη
νη Οηηαίνη ήηαλ δηαθξηηνί απφ ηνπο Ώηληάλεο. Ρεηά φκσο ηνπο δηαθξίλεη θαη ν
Ξελνθψλ, φηαλ ιέεη φηη ν Λχζαλδξνο ην 395 ζηάιζεθε λα ζπγθεληξψζεη ηα ζψκαηα
ησλ Οηηαίσλ, Δξαθιεσηψλ, Μαιηέσλ θαη Ώηληάλσλ397.
Δ αληίζεηε άπνςε ζηεξίρζεθε ζηελ παξαηήξεζε φηη νη Οηηαίνη δελ έρνπλ
ςήθν ζηελ Ώκθηθηπνλία, ελψ νη Ώηληάλεο έρνπλ398, θαη φηη αληίζηξνθα ν Ώηζρίλεο
αλαθέξεη Οηηαίνπο θαη φρη Ώηληάλεο ζηελ Ώκθηθηπνλία399. Έηζη ππνηέζεθε φηη
πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην ιαφ πνπ εκθαλίδεηαη πφηε κε ην έλα θαη πφηε κε ην άιιν

392

. Ο Stahlin, φ.π.π., 205 π., πίζηεπε φηη ήηαλ θαηάινηπα παιαηφηεξσλ θχισλ καδί κε ζηνηρεία
Ώηληάλσλ, Μαιηέσλ θαη Αξπφπσλ πνπ ηα έλσζε ν θνηλφο ηφπνο θαηνηθίαο θαη ηα θνηλά ζπκθέξνληα. Ο
Bequignon φκσο, φ.π.π., 170 π. αληηπαξαηήξεζε, φηη πξφθεηηαη γηα εηζβνιείο, αθνχ έρνπλ
δνπινπαξνίθνπο, ηνπο Κπιηθξάλεο. Παξφκνηεο απφςεηο είρε εθθξάζεη θαη ν Kip, φ.π.π., 17 π.,
αληηθξνχνληαο ηνλ Pomtow πνπ ππνζηήξηδε φηη ιαφο Οηηαίσλ δελ ππήξρε. ΐι. θπξίσο Kirsten,
„Oitaioi‟, RE.
393
. Δξφδ. 7, 198.
394
. Δξφδ. 7, 198.
395
. Θνπθπδ. 3, 92,2 π. Αηφδ. 12, 59,3.
396
. Θνπθπδ. 8, 3.
397
. Ξελνθ. Βιιελ., 3, 5,8.
398
. Kirsten , φ.π.π., 2290 π.
399
. Ώηζρίλ. 2, 166.
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φλνκα400. κσο ν θαηάινγνο ηνπ Ώηζρίλε δελ είλαη πιήξεο θαη έηζη δηθαηνινγείηαη ε
παξάιεηςε ησλ Ώηληάλσλ, νχηε επίζεκνο θαη γηα απηφ αλαθέξεη ηνπο Οηηαίνπο πνπ
ηφηε είραλ ηελ κία ςήθν ησλ Μαιηέσλ, ηελ ςήθν ηεο Δξάθιεηαο 401. ΐέβαηα απνξεί
θαλείο, γηαηί λα κελ κεηέρνπλ νη Οηηαίνη ζηελ Ώκθηθηπνλία, φηαλ κεηέρνπλ άιινη ην
ίδην κηθξνί ιανί, φπσο νη Μαιηείο ή νη Ασξηείο. Τπάξρνπλ φκσο θαη άιινη ιανί πνπ
δελ κεηέρνπλ, φπσο νη Αξχνπεο, γηα ιφγνπο αζθαιψο ηζηνξηθνχο, θαη είλαη επίζεο
πηζαλφ φηη νη Οηηαίνη είλαη εζληθφο ζρεκαηηζκφο λεφηεξνο απφ ηελ ίδξπζε ηεο
Ώκθηθηπνλίαο πνπ απνηειέζζεθε απφ δηάθνξα ζηνηρεία, πξνειιεληθά θαη ειιεληθά.
Πην θάησ ζα ζεκεηψζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ πνιηηηθή ηζηνξία, ηνπο
ζεζκνχο θαη ηελ νηθηζηηθή ηζηνξία ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ηξεηο ιανχο πνπ θαηνηθνχλ
ζηελ θνηιάδα ζηα Εζηνξηθά ρξφληα μερσξηζηά.

ΑΗΝΗΑΝΔ

ηα ρξφληα ηνπ Δξνδφηνπ402 είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνη ζηελ άλσ θνηιάδα ηνπ
πεξρεηνχ θαη ζπλνξεχνπλ ζηα βφξεηα κε ηνπο Αφινπεο, ζηα δπηηθά (αλ ζεσξήζνπκε
βέβαην φηη ε ζεκεξηλή Βπξπηαλία είλαη ηκήκα ηεο Ώηησιίαο) θαη λφηηα κε ηνπο
Ώηησινχο, ζηα αλαηνιηθά θαη ηα λνηηναλαηνιηθά κε ηνπο Ώραηνχο, ηνπο Μαιηείο, ηνπο
Οηηαίνπο. Βίλαη κέιε θαλνληθά ηεο Ώκθηθηπνλίαο κε δχν ςήθνπο403. Σα πξψηα
λνκίζκαηα ηεο θπξηφηεξεο πφιεο ηνπο, ηεο Τπάηεο, εκθαλίδνληαη ζηελ αξρή ηνπ 4νπ
αηψλα404, ηνπ Κνηλνχ ζην ηέινο ηνπ ίδηνπ405. ηελ επνρή ηεο καθεδνληθήο εγεκνλίαο
δηαηεξνχλ κηα θάπνηα αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνπο Μαθεδφλεο406. ηελ 3ε δεθαεηία
ηνπ 3νπ αηψλα εηζέξρνληαη ζηελ Ώηησιηθή πκπνιηηεία407. Σν 167 κε ηελ παξέκβαζε
ησλ Ρσκαίσλ αλαθηνχλ κηα πιαζηή αλεμαξηεζία θαη ζρεκαηίδνπλ δηαθξηηφ Κνηλφ408.
ΐαζκηαία ην έζλνο ηείλεη λα ηαπηηζηεί κε ηελ πξσηεχνπζα, θάηη πνπ θαίλεηαη λα
γίλεηαη κεηά ηνλ 2ν αηψλα π.Υ409. Με ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Βιιάδαο απφ ηνλ
Ώχγνπζην ην 27 π.Υ. ππάγνληαη ζηελ ζεζζαιηθή Φζηψηηδα410. Δ Τπάηε αλζεί ζηα
Ώπηνθξαηνξηθά ρξφληα θαη θαίλεηαη φηη γίλεηαη θέληξν Βιιελνξσκαίσλ
γαηνθηεκφλσλ411.
Δ Τπάηε είλαη πξσηεχνπζα ηνπ Κνηλνχ, αιιά ππάξρνπλ θαη άιιεο «πφιεηο».
ηα ρξφληα ηνπ Ώιεμάλδξνπ καξηπξείηαη ε χπαξμε ηεο Φύξξαο θαη ηεο Κνξόπεο412.
400

. Pomtow ζηνλ Kip, φ.π.π., 17. ΐι. θαη ζεκ. 139.
. Bequignon, φ.π.π., 167, 350, Kirsten, φ.π.π., 2291.
402
. Δξφδ. 7, 198. Γεληθά γηα ηνπο Ώηληάλεο βι. Hirschfeld, „Ainianen‟, RE. Kip, φ.π.π., 21 θ.π. Stahlin,
φ.π.π., 220 θ.π.
403
. Kip, ζην ίδην.
404
. ην ίδην, 18.
405
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Βπίζεο είλαη γλσζηή ε πφιε Δξπζξαί πνπ ηνπνζεηείηαη αλαηνιηθά απφ ηελ Τπάηε
θαη έρεη ζπλνξηαθέο δηαθνξέο καδί ηεο ζηνλ 2ν αηψλα π.Υ.413, άιιε πφιε Λαπίζε414
θαζψο θαη ε Μαθξά Κώκε, πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα εξείπηα ηεο ΐαξπκπφπεο415, θαη
νη πεξρεηαί, πνπ επίζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα εξείπηα ηεο Καζηξφξαρεο416. Γηα ηηο
ηαπηίζεηο απηέο θαζψο θαη γηα ηηο αηαχηηζηεο αξραίεο ζέζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Ώηλίδαο
ζεκεηψλνπκε αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία πην θάησ.
Βπί θεθαιήο ηνπ Κνηλνχ ησλ Ώηληάλσλ ήηαλ πέληε Ώηληάξρεο, αηξεηνί
εληαχζηνη κε δηθαίσκα επαλεηιεκκέλεο επαλεθινγήο417. Σνπο άξρνληεο ηεο Τπάηεο
ηνπο αλαθέξνπκε πην θάησ. Οη άξρνληεο εθιέγνληαλ απφ ηελ εθθιεζία ησλ Ώηληάλσλ
πνπ ζπλήξρεην ζηελ Τπάηε418. Δ ίδηα εμέιεγε θαη ηνπο δχν ηεξνκλήκνλεο πνπ
έζηειλαλ ζηελ Ώκθηθηπνλία κεηά ην 168, αιιά ίζσο θαη πξηλ απφ ηελ ελζσκάησζε
ζηελ Ώηησιηθή πκπνιηηεία419. Ώπηνί, φπσο θαίλεηαη, ήηαλ ζπλήζσο αιιά φρη πάληα
Τπαηαίνη420. Βπί ηεο Ώηησιηθήο πκπνιηηείαο νη ακθηθηπνληθέο ςήθνη αλήθαλ ζηνπο
Ώηησινχο πνπ κπνξνχζαλ λα νξίδνπλ Ώηληάλεο ή άιινπο «Ώηησινχο» σο
ηεξνκλήκνλεο421. Σν δηθαίσκα λα νξίδνπλ ηεξνκλήκνλεο αθαηξέζεθε απφ ηνπο
Ώηληάλεο απφ ηνλ Ώχγνπζην, φηαλ αλαδηνξγάλσζε ηελ Ώκθηθηπνλία422. πγρξφλσο
έραζαλ θαη ηελ πνιηηηθή αλεμαξηεζία ηνπο θαη ππήρζεζαλ ζηελ Θεζζαιία.
πγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Ώηλίδαο δελ έρνπκε, αιιά
είλαη πξνθαλέο φηη ε θχξηα ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο ήηαλ ε θηελνηξνθία θαη ζε
δεχηεξν βαζκφ ε γεσξγία. Με ηελ ζάιαζζα δελ είραλ επαθή θαη νη δξφκνη πνπ
δηέζρηδαλ ηελ ρψξα ηνπο δελ είραλ κεγάιε εκπνξηθή ζεκαζία. ηα χζηεξα Ρσκατθά
ρξφληα ε χπαξμε ηνπ θάκπνπ επέηξεςε ηελ αλάπηπμε κεγάισλ γαηνθηεζηψλ θαη ηελ
εκθάληζε θαη εδψ ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε ειιαδηθφ
ιαηηθνπληηζκφ423.

ΟΗΣΑΗΟΗ

πσο ζεκεηψζακε, εκθαλίδνληαη ζηηο πεγέο ηνλ 5ν αηψλα σο δηαθξηηφ έζλνο.
Ώξρηθά θαηνηθνχζαλ κηα πνιχ κηθξή πεξηνρή. Οη Πέξζεο ηνπ Ξέξμε, κνινλφηη
πέξαζαλ απφ θνληά ηνπο424 δελ αζρνιήζεθαλ καδί ηνπο. Άιισζηε είλαη πηζαλφ φηη
δελ είραλ θαλ πφιεηο, αλ θξίλνπκε απφ ηελ πζηεξφηεξε δηαίξεζή ηνπο ζε «δήκνπο»
πνπ κάιινλ ήηαλ πεξηνρέο θαη ππνδηαηξέζεηο ηνπ πιεζπζκνχ425. Δ πξψηε εκθάληζή
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ηνπο ζηελ ηζηνξία ζρεηίδεηαη κε ηελ πίεζε πνπ αζθνχζαλ ζηνπο Σξαρίληνπο Μαιηείο
θαη ηνπο Ασξηείο θαη απνηέιεζε πξφζρεκα γηα ηνπο Λαθεδαηκφληνπο γηα λα ηδξχζνπλ
ηελ Δξάθιεηα426. πλφξεπαλ ινηπφλ ηφηε κε ηνπο δπν απηνχο ιανχο, αιιά πξέπεη λα
ππνζέζνπκε φηη έθηαλαλ ην πνιχ σο ηελ αξηζηεξή φρζε ηνπ άλσ ξνπ ηνπ Ώζσπνχ,
αθνχ, φπσο έρνπκε ήδε ζεκεηψζεη, νη Ασξηείο είραλ ζχλνξα κε ηνπο Μαιηείο, ηα
νπνία κάιηζηα δελ εθηείλνληαλ σο ηελ Μελδελίηζα, φπσο ζρεηηθά πξφζθαηα έρεη
ππνζηεξηρζεί427. ηα δπηηθά ζπλφξεπαλ κε ηνπο Ώηησινχο θαη ζεκεηψζακε φηη ίζσο
επεθηείλνληαλ πέξα απφ ηελ πδξνθξηηηθή ηνπ Ξεξνβνπληνχ θαη είραλ φιε ηελ πεξηνρή
ηεο Καηαβφζξαο, έηζη πνπ ην ηεξφ ηεο ππξάο ηνπ Δξαθιή κπνξεί λα πεξηιακβαλφηαλ
ζηελ ρψξα ηνπο428. ηα βφξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθά είραλ ηνπο Ώηληάλεο πνπ θαίλεηαη
φηη θαηείραλ ηελ πεξηνρή σο ην ρσξηφ Φξαληδή, φπνπ ηνπνζεηείηαη ε πφιε ηνπο
Βξπζξαί. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα ζχλνξα κε ηελ Ώηλίδα ζα βξίζθνληαλ ζηελ
ραξάδξα απφ φπνπ πεξλάεη ν Γνξγνπφηακνο θαη, ςειφηεξα, αλάκεζα ζε απηήλ θαη
ηελ θνξπθή ηεο Οίηεο Πχξγνο.
Δ ίδξπζε ηεο Δξάθιεηαο αληηκεησπίζηεθε θπζηθά απφ ηνπο Οηηαίνπο σο
ερζξηθή ελέξγεηα. Οη ζπγθξνχζεηο γχξσ απφ απηήλ έιεμαλ ηειηθά κε ηελ θαηαζηξνθή
ησλ ηεηρψλ ηεο θαη ην κνίξαζκα ηεο ρψξαο ηεο αλάκεζα ζηνπο Μαιηείο θαη ηνπο
Οηηαίνπο ην 371 απφ ηνλ Εάζσλα ησλ Φεξψλ429. Οη Οηηαίνη θαίλεηαη πσο πήξαλ ηεο
νξεηλή πεξηνρή θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, ηελ ίδηα ηελ πφιε430. Μεηά απφ έλα αηψλα
ηνπο βξίζθνπκε λα έρνπλ εθηνπίζεη ηνπο Μαιηείο απφ νιφθιεξε ηελ αξρηθή ρψξα
ηνπο λφηηα απφ ηνλ πεξρεηφ431. Οη Οηηαίνη, καδί κε ηνπο Δξαθιεψηεο, κπήθαλ ζηελ
Ώηησιηθή πκπνιηηεία ην 281 θαη παξέκεηλαλ «Ώηησινί» σο ηη 168 π.Υ432. Μεηά απφ
ηφηε ππάξρεη ην Κνηλφ ησλ Οηηαίσλ433 πνπ ζχληνκα φπσο θαίλεηαη εληάρζεθε ζηελ
Ώρατθή πκπνιηηεία, αιιά κε ζρεηηθή απηνλνκία434. Δ ζρέζε κε ηνπο Ώραηνχο
δηαζπάζηεθε ην 146 απφ ηνπο Ρσκαίνπο πνπ ίδξπζαλ πάιη ην Κνηλφ ησλ Οηηαίσλ435.
ηελ πεξίνδν πνπ είλαη κέιε ηεο Ώρατθήο πκπνιηηείαο θαίλεηαη φηη νη
Οηηαίνη γλψξηζαλ ηελ κέγηζηε εμάπισζή ηνπο, γηαηί κηα επηγξαθή ηεο επνρήο πνπ
βξέζεθε ζηελ Γξπκαία436 αλαθέξεη σο Οηηαίνπο φρη κφλν ηνπο θαηνίθνπο ηεο πξψελ
καιηαθήο Αληίθπξαο θαη ηεο Ζξάθιεηαο, αιιά θαη Γξπνπαίνπο πνπ γλσξίδνπκε φηη
θάπνηε ππήξμαλ Ασξηείο437, θαη αθφκα ηνπο Υαξαδξαίνπο, πνπ θαίλεηαη φηη ήηαλ νη
αθξαίνη Φσθείο ηεο πεξηνρήο φπνπ ε ζεκεξηλή Μαξηνιάηα438. Βθηφο απφ απηνχο
αλαθέξνληαη θαη εζληθά πνπ θαίλεηαη λα αληηζηνηρνχλ ζε αξρηθά Οηηαίεο «πφιεηο»:
Οκηιηάδαο, Ακθάληνο, Κνιαθεύο, Οιεαίνο.
Άιιε πιεξνθνξία γηα ηελ κέγηζηε έθηαζε ηνπ Οηηαίνπ θξάηνπο καο δίλεη έλα
απφζπαζκα ηνπ ηξάβσλα πνπ θαίλεηαη λα αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα πεξίνδν, αλ θαη δελ
πεξηιακβάλεη ζηελ Οηηαία ηελ Υάξαδξα439. Σν θείκελν είλαη αξθεηά ζαθέο, ηφζν πνπ
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κνπ θαίλεηαη πεξίεξγν πνπ πξνθάιεζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο440. Λέεη
θαζαξά φηη ε Οηηαία ήηαλ δηαηξεκέλε ζε δεθαηέζζεξηο δήκνπο, ηελ Δξάθιεηα θαη ηελ
Αξπνπίδα θαη φηη ηεο αλήθαλ θαη ν Αθύθαο θαη ε Παξαζωπηάο θαη νη Οηλεηάδαη θαη
ε Αληίθπξα. Οη δεθαηέζζεξηο δήκνη είλαη θαλεξφ απφ ην θείκελν φηη απνηεινχζαλ
δηαηξέζεηο ηεο αξρηθήο πεξηνρήο ησλ Οηηαίσλ. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθά δελ αλαθέξεη
θακηά πφιε απφ φζεο μέξνπκε απφ αιινχ φηη ήηαλ απαξρήο Οηηαίεο, φπσο νη κηιαη,
ε Κνιάθεηα, ε Οιέα πνπ γλσξίδνπκε απφ ηελ πην πάλσ επηγξαθή ή ε απφ αιινχ
γλσζηή ωζζελίο441. Βθηφο ινηπφλ απφ απηνχο ηνπο δήκνπο ππάγνληαλ ζηελ Οηηαία
θαη ε πφιε Δξάθιεηα θαη ε πεξηνρή Αξηνπίο, πνπ φπσο γξάθεηαη ζην ίδην ην θείκελν
ήηαλ παιηφηεξα «ηεηξάπνιηο», αιιά ζηα ρξφληα απηά θαίλεηαη πσο είρε κηα πφιε, ηελ
γλσζηή απφ ηελ επηγξαθή Γξπόπε, ε Παξαζωπηάο, νη Οηλεηάδαη θαη ε Αληίθπξα
πνπ παιηφηεξα ππήξμαλ καιηαθέο442, θαη ν Αθύθαο πνπ παιηφηεξα ήηαλ δσξηθφο443.
Ώπφ ηνπο Μαιηείο ινηπφλ είραλ αθαηξέζεη νη Οηηαίνη, εθηφο απφ ηελ πεξηνρή ηεο
Σξαρίλαο, δειαδή ηεο Δξάθιεηαο, θαη ηηο πεξηνρέο ηεο Παξαζσπηάδαο, ησλ
Οηλεηαδψλ, ηεο Ώληίθπξαο, φπσο θαίλεηαη δειαδή, θαη επηβεβαηψλεηαη απφ αιινχ, ηηο
πεξηνρέο λφηηα απφ ηνλ πεξρεηφ. Ώπφ ηνπο Ασξηείο είραλ αθαηξέζεη ηελ Αξπνπίδα
πνπ ηνπο αλήθε ζηα 480 θαη βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηελ ηφηε Μαιίδα θαη ηελ
Ασξίδα444, θαζψο θαη ηνλ Ώθχθαληα.
πκπέξαλαλ θάπνηνη φηη νη Οηηαίνη ζα είραλ πάξεη θαη ηελ καιηαθή Αηγώλεηα,
πνπ πξέπεη λα βξηζθφηαλ λφηηα απφ ηνλ πεξρεηφ, θαη ηελ καιηαθή Αλζήιε, θνληά
ζηηο Θεξκνπχιεο, θαη ηηο Υήλεο, πάλσ ζηα λφηηα πςψκαηα445. κσο ε Ώηγψλεηα θαη ε
θνληηλή ηεο Ώιθπφλε είλαη ακθίβνιν αλ ππήξραλ σο πφιεηο ή θαη θαζφινπ ζε απηήλ
ηελ επνρή446. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο Υήλεο447. Σέινο ε Ώλζήιε πηζαλφηαηα έκεηλε
«αλεμάξηεηε» σο θέληξν ηεο Ώκθηθηπνλίαο, δειαδή ππφ ηελ δηνίθεζε ησλ
Ώκθηθηπφλσλ, ηεο δχλακεο πνπ θπξηαξρνχζε ζηελ Ώκθηθηπνλία, σο πφιε ηεξή.
Τπάξρνπλ πιεξνθνξίεο φηη νη Οηηαίνη έθηαλαλ σο ηηο Θεξκνπχιεο448, αιιά δελ
ζπλάγεηαη αλαγθαία πσο θαηείραλ ηα ζηελά θαη ηελ πφιε ησλ ζηελψλ, ηελ Ώλζήιε. Ο
θχιαμ γξάθεη Μηλιειρ (δηνξζψλεηαη Οιηαιοι Μαλιειρ): ενηαςθα Θεπμοπύλαι, Τπασίρ,
Οίηη, Ηπάκλεια, Σπεπσειόρ ποηαμορ. κσο ε γεσγξαθηθή απηή αλαθνξά θαη θαηάηαμε
δελ ζεκαίλεη θαη πνιηηηθή θπξηαξρία ησλ Οηηαίσλ ζηηο Θεξκνπχιεο, φπσο νχηε θαη ζε
φιν ηνλ πεξρεηφ, εθηφο πνπ ζα ήηαλ πεξίεξγν λα αλαγξάθεηαη ε Οίηε σο πεξηνρή
θπξηαξρίαο ησλ Οηηαίσλ θαη φρη απιψο σο βνπλφ. Ώπφ ην ίδην θείκελν ζπκπέξαλαλ
θάπνηνη φηη θαη ε Σξαρίο ζπλέρηζε ηελ απηφλνκε χπαξμή ηεο θαη επνκέλσο φηη
πεξηήιζε ζηνπο Οηηαίνπο449. κσο ην Σξασίρ ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη επίζεο
γεσγξαθηθφ ρψξν, ζέζε, εμαξηεκέλε θψκε ή, φπσο θαίλεηαη λα είλαη ην αθξηβέο, ηελ
αθξφπνιε ηεο Δξάθιεηαο πνπ θαίλεηαη λα δηαηήξεζε ην αξρηθφ φλνκά ηεο.

440

. ΐηβιηνγξαθία ζην Kirsten, „Oitaioi‟, RE, 2292.
. Daux, BCH 58, 1934, 157.
442
. ΐι. πην πάλσ,
443
. ΐι. πην πάλσ «Ασξίο».
444
. ην ίδην.
445
. Kip, φ.π.π., 38. Kirsten, φ.π.π., 2292. Stahlin, φ.π.π., 209.
446
. Δ εκθάληζή ηνπο ζε πζηεξφηεξν θείκελν, φπσο ζηνλ Πιίλην, δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη
ππήξραλ. Δ Ώιθπφλε ηνπνζεηείηαη κφλν απφ ηνλ Πιίλην, ΝΗ 6, 27.
447
. Μφλν ν Παπζαλίαο, 10, 24,1, ηελ ηνπνζεηεί ζηελ Οίηε. Ο Αηφδσξνο, πεξί αξ. 235, ιέεη φηη ν
Μχζσλ, έλαο απφ ηνπο Βπηά νθνχο, ήηαλ Μαιηεχο. Βπηγξαθηθά δελ καξηπξείηαη θαη νχηε θαη
θηινινγηθά αλαθέξεηαη σο πφιηο.
448
. θχιαμ, 62.
449
. Kip, φ.π.π., 39.
441

163

πσο ζεκεηψζακε, νη Οηηαίνη κπήθαλ ζηελ Ώκθηθηπνλία κε ηελ κία ςήθν πνπ
δηέζεηε ε Δξάθιεηα, φηαλ ηελ θαηέθηεζαλ450. Βίλαη πηζαλφ φηη νη παξηηάηεο, φηαλ
ίδξπζαλ ηελ Δξάθιεηα, φξηζαλ φηη ε κία απφ ηηο δχν ςήθνπο ησλ Μαιηέσλ αλήθε ζε
απηήλ451. Έηζη επηρείξεζαλ λα εηζέιζνπλ ζηελ Ώκθηθηπνλία, πξάγκα ηνπ ηειηθά αληί
γηα απηνχο πέηπραλ νη Οηηαίνη. ηα ρξφληα πνπ ε Δξάθιεηα θαη φιε ε Οηηαία έρνπλ
εληαρζεί ζηελ Ώηησιηθή πκπνιηηεία ε ςήθνο αλήθεη ζηνπο Ώηησινχο452. Με ηελ
αλαδηνξγάλσζε ηεο Βιιάδαο απφ ηνλ Ώχγνπζην ε Οηηαία γίλεηαη ηκήκα ηεο
Θεζζαιίαο453. Γηα ακθηθηπνληθή ςήθν ηεο δελ αθνχκε ηίπνηα ζηελ αλαδηνξγάλσζε
ηεο Ώκθηθηπνλίαο ζηελ ίδηα επνρή, εθηφο αλ δερηνχκε ηελ ππφζεζε πσο
πεξηιακβάλεηαη ζηηο καιηαθέο πνπ ζπγθαηαξηζκνχληαη ζηηο ςήθνπο ηεο ζεζζαιηθήο
Φζηψηηδαο.
Γηα ην πνιίηεπκα ησλ Οηηαίσλ δελ γλσξίδνπκε ζρεδφλ ηίπνηα, εθηφο απφ ηελ
δηαίξεζε ζε δεθαηέζζεξηο «δήκνπο» θαη ζε πφιεηο πνπ αθαηξέζεθαλ απφ άιινπο
ιανχο454. ηελ επηγξαθή ηεο Αξπκαίαο πνπ αλαθέξακε ρξνλνιφγεζε γίλεηαη κε ηξεηο
βοςλάπσοςρ, αζθαιψο επηθεθαιήο ηεο βνπιήο ηνπ Κνηλνχ. Ώλαθέξνληαη επίζεο ηξεηο
ιεποθύηαι.455 Γηα ηελ Δξάθιεηα καξηπξνχληαη άπσονηερ άγλσζηνπ αξηζκνχ456. Οη
Οηηαίνη ήηαλ αξρηθά θηελνηξνθηθφο ιαφο θαη θαίλεηαη πσο ζεκαληηθή νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηά ηνπο ήηαλ παξάιιεια θαη ε ιεζηεία. Ώλαθέξνληαη ραξαθηεξηζηηθά νη
επηδξνκέο ηνπο πνπ νδήγεζαλ ηνπο Σξαρίληνπο θαη ηνπο Ασξηείο λα δεηήζνπλ ηελ
παξέκβαζε ησλ Λαθεδαηκφλησλ457. Με ηελ επέθηαζε ζηνλ θάκπν απφθηεζε γηα
απηνχο ζεκαζία θαη ε γεσξγηθή θαη αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα.

ΜΑΛΗΔΗ

Δ πεξηνρή ησλ Μαιηέσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Δξφδνην θαη ηνλ Θνπθπδίδε. Ο
Δξφδνηνο παξαδίδεη458 φηη ε πξψηε πφιε πνπ ζπλαληνχζε θαλείο φηαλ εξρφηαλ απφ
ηελ ΏραΎα ζηελ Μαιίδα ήηαλ ε Ώληίθπξα πνπ βξηζθφηαλ θνληά ζηνλ πεξρεηφ, αιιά
λφηηα απφ απηφλ. Οη αξραηνινγηθέο καξηπξίεο δείρλνπλ φηη ππήξραλ πφιεηο θαη βφξεηα
απφ ηνλ πεξρεηφ, αιιά απηέο θαίλεηαη φηη ηφηε αλήθαλ ζηελ ΏραΎα Φζηψηηδα459. Οη
Μαιηείο ηφηε εθηφο απφ ηνλ θάκπν θαηείραλ ηελ πεξηνρή ησλ Θεξκνππιψλ θαη ηκήκα
ηεο νξεηλήο ρψξαο λφηηα απφ ηηο Σξαρίληεο Πέηξεο πξνο ηηο πεξηνρέο ησλ ρσξηψλ
Αειθίλν θαη Βιεπζεξνρψξη460. πλφξεπαλ δειαδή κε ηνπ Λνθξνχο, κε ηνπο Φσθείο
ίζσο, κε ηνπο Ασξηείο, κε ηνπο Οηηαίνπο, κε ηνπο Ώηληάλεο. Ο Θνπθπδίδεο καο
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πιεξνθνξεί φηη νη Μαιηείο ρσξίδνληαλ ζε ηξία ηκήκαηα, κάιινλ γεσγξαθηθνπνιηηηθέο ελφηεηεο461. Σνπο Παξάιηνπο, ηνπο Εεξείο θαη ηνπο Σξαρίληνπο. Φαίλεηαη φηη
νη ηειεπηαίνη ήηαλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θνληά ζηελ θπξηφηεξε θαη ελδνμφηεξε
πφιε ηνπο, ηελ Σξαρίλα, θαη θάησ ζηνλ θάκπν θαη πάλσ ζηα βνπλά. Παξάιηνη ζα
ήηαλ νη θάηνηθνη ησλ παξάθηησλ νηθηζκψλ φπσο ε Αληίθπξα, νη Οηληάδεο, ε
Αηγώλεηα, ε Αιθπόλε, θαη Εεξείο νη θάηνηθνη ηεο ηεξήο πφιεο ηεο Αλζήιεο θαη ηεο
πεξηνρήο ησλ Θεξκνππιψλ462. Καζνξηζκέλα αθξηβή ζχλνξα αλάκεζά ηνπο είλαη
ακθίβνιν αλ ππήξραλ θαη κάηαην λα ηα αλαδεηήζνπκε. Ίζσο πάλησο ε ζπλεξγαζία
αλάκεζα ζηα ηξία ηκήκαηα λα κελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζηελή463. Βίλαη πηζαλφ φηη νη
Σξαρίληνη θαηέθπγαλ ζηνπο Λαθεδαηκφληνπο γηα λα δεηήζνπλ πξνζηαζία απφ ηνπο
Οηηαίνπο, ελψ νη άιινη Μαιηείο φρη κφλν δελ ζπλεξγάζηεθαλ ζε απηφ, αιιά θαη
αληηκεηψπηζαλ απφ ηελ αξρή ερζξηθά ηελ ίδξπζε ηεο Δξάθιεηαο πνπ ήηαλ ε
ζπαξηηαηηθή αληίδξαζε ζηελ έθθιεζε464. Μπνξεί φκσο απηά λα είλαη δηθά καο
ζπκπεξάζκαηα θαη απιψο φινη νη Μαιηείο, φηαλ είδαλ φηη ε ζπαξηηαηηθή επέκβαζε
ππεξβαίλεη ηελ απιή βνήζεηα θαη ζπληζηά απεηιή γηα απηνχο ηνπο ίδηνπο, λα
ζπκπαξαηάρζεθαλ κε ηνπο άιινπο ιανχο ηεο πεξηνρήο απέλαληη ζηνπο Δξαθιεψηεο.
Δ εγθαηάζηαζε ηεο Δξάθιεηαο θαίλεηαη φηη απνηέιεζε ηελ βαζηθή αηηία πνπ
νη Μαιηείο πέξαζαλ ηνλ πεξρεηφ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζε πεξηνρέο πνπ πξηλ δελ ηνπο
αλήθαλ465. ην ηέινο ηνπ 5νπ αηψλα θαίλεηαη φηη ηδξχνπλ ηελ Λακία πνπ ζα γίλεη ε
λέα ηνπο πξσηεχνπζα αληί γηα ηελ παιηά, ηελ Σξαρίλα466. Δ ηάζε απηή ζπλερίζηεθε
εμαηηίαο ηεο πίεζεο ησλ Οηηαίσλ θαη φζν έραλαλ ηηο λφηηα απφ ηνλ πεξρεηφ πεξηνρέο,
ηφζν αθαηξνχζαλ άιιεο απφ ηνπο Ώραηνχο. Δ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ
πιήξε απψιεηα ησλ λφηησλ πεξηνρψλ θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ Βρίλνπ απφ ηνπο Ώραηνχο.
Καη ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηελ Μαιίδα467. Οη πφιεηο ησλ Μαιηέσλ πνπ γλσξίδνπκε
ζηελ αξρηθή ηνπο θνηηίδα είλαη ε Σξαρίο, ε Αληίθπξα, ε Αηγώλεηα, ε Αιθπόλε, νη
Οηληάδαη, ε Αλζήιε θαη ε ίζσο απιψο θψκε Υελ ή Υήλαη απφ ηελ νπνία θαηαγφηαλ
θαη έλαο απφ ηνπο «Βπηά νθνχο», ν Μχζσλ468. ηελ λέα ρψξα ηνπο ε Λακία, ηα
Φάιαξα, επίλεηφ ηεο, ν Δρίλνο. Ώλ δερηνχκε φηη ηα Φάιαξα δελ βξίζθνληαλ ζηελ
ζέζε ηεο ηπιίδαο, φπσο αλαιχνπκε πην θάησ, ηφηε ε αξραία αλψλπκε πφιε πνπ
βξηζθφηαλ εθεί ζα αλήθε επίζεο ζηνπο Μαιηείο. κσο ην Ναξζάθην πνπ βξίζθεηαη
ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν, ζην Ληκνγάξδη, είλαη ακθίβνιν αλ ππήξμε πνηέ καιηαθφ.
Πξνο ηελ πιεπξά ησλ Ώηληάλσλ ε ίδε θαίλεηαη πσο ήηαλ απιψο θψκε θαη ην ίδην
θαη ε ζέζε Δπξύηηνλ, δηάδνρνο ηεο αξραίαο Οηραιίαο, αλ ήηαλ κέζα ζηα καιηαθά
φξηα469.
Οη Μαιηείο ζηελ πξνκαθεδνληθή πεξίνδν ήηαλ απηφλνκνη. Σνπιάρηζηνλ
ηππηθά δηαηήξεζαλ κηα θάπνηα αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ Φίιηππν ΐ΄470, αιιά κεηά
κπήθαλ ζηελ πκκαρία ηεο Κνξίλζνπ471. ηελ επνρή ηνπ Λακηαθνχ πνιέκνπ
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πξνζρψξεζαλ ζηελ αληηκαθεδνληθή ζπκκαρία, εθηφο απφ ηελ Λακία ηελ νπνία
θαηείρε καθεδνληθή θξνπξά θαη ζηελ πεξηνρή ηεο εθηπιίρζεθε ε ζχγθξνπζε472. ηνλ
3ν αηψλα εηζήιζαλ θαη απηνί ζηελ Ώηησιηθή πκπνιηηεία, φπνπ έκεηλαλ ρσξίο
δηαθνπή σο ην 193473 θαη έθπγαλ απφ απηήλ κφλν γηα λα ππαρζνχλ ζηελ Θεζζαιία474.
Πνηέ δελ ζα μαλαγίλνπλ απηφλνκνη.
Ώπφ ηελ ίδξπζε ηεο Ώκθηθηπνλίαο νη Μαιηείο είλαη θαλνληθά κέιε ηεο κε δχν
ςήθνπο475. ηαλ νη παξηηάηεο ηδξχνπλ ηελ Δξάθιεηα ε κία ςήθνο πεξηέξρεηαη ζε
απηνχο θαη ηειηθά γίλεηαη ησλ Οηηαίσλ. Οη Μαιηείο ηνπ ινηπνχ έρνπλ κφλν κία476. Καη
ηππηθά έρνπλ κία ςήθν κεηά ηελ απφζπαζή ηνπο απφ ηελ Ώηησιηθή πκπνιηηεία477
θαη απηήλ ηελ ράλνπλ κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Ώκθηθηπνλίαο απφ ηνλ Ώχγνπζην478.
Γλσξίδνπκε φηη νη Μαιηείο είραλ αξρηθά ηδηφηππν πνιίηεπκα, κάιινλ
ζηξαηησηηθνχ ηχπνπ, ζην νπνίν είρε αθηεξψζεη εηδηθφ έξγν ν Ώξηζηνηέιεο, αιιά δελ
έρνπκε ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο479. ηελ Λακία μέξνπκε φηη ππήξραλ ζηνλ 4ν αηψλα
ηέζζεξηο άπσονηερ, ζηπαηηγόρ, ίππαπσορ, γπαμμαηεύρ480. Τπήξρε βέβαηα εκκληζία θαη
βοςλή481. ηελ αηησιηθή θαη ζηελ αξρή ηεο ζεζζαιηθήο πεξηφδνπ νη άπσονηερ
κεηψλνληαη ζε ηξεηο482. Τζηεξφηεξα αληί γηα άπσονηερ βξίζθνπκε ηνπο ηαγούρ483. Δ
αιιαγή είλαη απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη νη Λακηείο πξνζαξκφδνληαη ζηα πξφηππα
ησλ Θεζζαιψλ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη. Ώλαθέξεηαη ηψξα θαη πποζηαηεύων
ηηρ εκκληζίαρ θαη ηακίαο484.
Πξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε θχξηα νηθνλνκηθή απαζρφιεζε ησλ Μαιηέσλ
ήηαλ ε γεσξγία θαη ζε δεχηεξν βαζκφ ε θηελνηξνθία. Τπάξρνπλ φκσο θαη
πιεξνθνξίεο πνπ δείρλνπλ πσο πήγαηλαλ θαη κηζζνθφξνη έμσ απφ ηελ ρψξα ηνπο485.
ηα χζηεξα ρξφληα θαίλεηαη πηζαλφ φηη θαη ζηελ πεξηνρή ηνπο εκθαλίζηεθαλ κεγάιεο
γαηνθηεζίεο πνπ ζπλζέηνπλ ην φρη πνιχ κειεηεκέλν θαηλφκελν πνπ ζα κπνξνχζακε
λα νλνκάζνπκε ειιαδηθφ ιαηηθνπληηζκφ486. Μεξηθέο νηθνγέλεηεο απνθηνχλ
εθηεηακέλα θηήκαηα πνπ ζπρλά μεπεξλνχλ ηα φξηα ησλ πεξηνρψλ ησλ πφιεσλ θαη ηα
θαιιηεξγνχλ κε δνπιηθή εξγαζία, ελψ νη ίδηεο νη νηθνγέλεηεο απνθηνχλ δηθαηψκαηα
Ρσκαίσλ πνιηηψλ θαη θαηνηθνχλ ζε εμνρηθέο επαχιεηο. Οη πφιεηο βαζκηαία
κεηαζρεκαηίδνληαη ζε έδξεο γαηνθηεκφλσλ θαη αγνξέο487.
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Σν πην ζπλεζηζκέλν ζεκείν απφ ην νπνίν θαη ν ζεκεξηλφο, φπσο θαη ν αξραίνο
επηζθέπηεο πνπ εξρφηαλ απφ ηελ Ν Βιιάδα, κπαίλεη ζηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ
είλαη νη Θεξκνπχιεο, νη Πύιεο ησλ αξραίσλ, πνπ βξίζθνληαη ακέζσο δπηηθά απφ ηνπο
Ώιπελνχο, ην ηειεπηαίν ινθξηθφ πφιηζκα488. ηελ αξραηφηεηα ε ζάιαζζα θαη ην έινο
έξρνληαλ πνιχ θνληά ζην βνπλφ θαη ζε ηξία ζεκεία, ηηο Πχιεο, άθελε κφλν έλα πνιχ
ζηελφ πέξαζκα, ιίγν κεγαιχηεξν απφ 15 κ. πιάηνο, απφ φπνπ πεξλνχζε
θαηαζθεπαζκέλνο δξφκνο ζηα 480 ηνλ νπνίν αξγφηεξα επηζθεχαζε θαη ν Φίιηππνο.
Σν αλαηνιηθφηεξν απφ απηά ηα ζηελά βξηζθφηαλ θάπνπ 2.500 κ. αλαηνιηθά απφ ην
ζεκεξηλφ ρσξηφ Θεξκνπχιεο ζε επζεία γξακκή. Βδψ αξρίδεη απφ ηνλ δξφκν θαη
αλεβαίλεη ζηα πςψκαηα παξαθνινπζνχκελν επί 2.000 κ. πεξίπνπ έλα ηείρνο
ΐπδαληηλψλ ρξφλσλ πνπ είλαη κεηαζθεπή Βιιεληζηηθνχ. Βθείλν ήηαλ δηπιφ θαη
θαίλεηαη φηη εθεί είρε παξαηαρζεί ν ζηξαηφο ηνπ Ώληίνρνπ ζηελ αξρή ηνπ 2νπ αηψλα
π.Υ. φηαλ αληηκεηψπηζε ηνπο Ρσκαίνπο πνπ έξρνληαλ απφ ηα δπηηθά. Λίγν πην δπηηθά
βξίζθεηαη κηθξφο ιφθνο πνπ πάλσ ηνπ εμέρνπλ δπν βξάρνη, ν έλαο ςειφηεξνο πνπ
κνηάδεη κε θάζηζκα. Ώπηφλ νη αξραίνη νλφκαδαλ Μειάκππγν θαη πίζηεπαλ φηη θάζηζε
ν Δξαθιήο κεηά ην επεηζφδην κε ηνπο Κέξθσπεο. Ο κηθξφηεξνο νλνκαδφηαλ έδξα
Κεξθώπωλ.
Μεηά απφ ην ζεκεξηλφ ρσξηφ ζπλαληάκε ζηα δεμηά καο ην ζχγρξνλν κλεκείν
ηνπ Λεσλίδα θαη ησλ Σξηαθνζίσλ παξηηαηψλ πνπ ζηελ πίζσ φςε ηνπ βάζξνπ έρεη
γξακκέλα ηα νλφκαηα ησλ νκνγελψλ πνπ έδσζαλ ηα ρξήκαηα γηα λα ζηεζεί ην
αξηζηνχξγεκα. ηα 480 π.Υ. ν ηφπνο εδψ ήηαλ ζάιαζζα. Ώπέλαληη απφ ην κλεκείν,
ζηελ λφηηα πιεπξά ηνπ δξφκνπ είλαη ν κηθξφο ιφθνο, ν θνιωλόο, φπνπ έδσζαλ ηελ
ηειεπηαία κάρε νη Θεζπηείο θαη νη παξηηάηεο. ε πζηεξφηεξα αξραία ρξφληα ν ιφθνο
είρε νρπξσζεί κε πξνκαρψλεο πνπ θάιπςαλ θαη ηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ, φηαλ ν
δξφκνο πεξλνχζε πηα απφ εθεί αθνχ είραλ πξνρσξήζεη νη πξνζρψζεηο. Φαίλεηαη φηη
αθφκα κέζα ζηνλ 5ν αηψλα νξγαλψζεθε εδψ ιηκάλη απφ ηνπο παξηηάηεο πνπ ίδξπζαλ
ηελ Δξάθιεηα. ηνλ ιφθν έρνπλ βξεζεί θαη ξσκατθνί ηάθνη.
Ννηηνδπηηθά απφ ηνλ θνισλφ ππάξρεη κηθξφ πξφβνπλν πνπ ζπλήζσο
ιαλζαζκέλα ην νλνκάδνπλ ιφθν, φπνπ έρνπλ αλαζθαθεί ηα εξείπηα ηνπ ηείρνπο πνπ
488

. Γεληθά γηα ηελ ηνπνγξαθία θαη ηα αξραία θαηάινηπα ηεο πεξηνρήο γηα ηα νπνία ππάξρεη, φπσο θαη
γηα ην νξεηλφ πέξαζκα, ηελ Ώλνπαία, πνιχ εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία, βι. Bequignon, φ.π.π., 43 θ.π.,
181 θ.π., 227, 235 θ.π.. Stahlin, „Thermopylae‟, RE, 2398 θ.π., 2404 θ.π. Pritchett, Studies in Ancient
Greek Topography, Ε. 73. AJA 62, 1958, 203 θ.π. Mc Kay, AJA 67, 1963, 251π. Marinatos,
Thermopylae, 43 θ.π.
167

είραλ ρηίζεη νη Φσθείο ηνλ 7ν αηψλα, φηαλ επηρεηξνχζαλ λα αληηζηαζνχλ ζηνπο
Θεζζαινχο. Έρεη θαηεχζπλζε πεξίπνπ αλαηνιηθή - δπηηθή κε φςε πξνο ηα λφηηα θαη
πχξγνπο, γηαηί απφ εθεί θαίλεηαη πσο πεξλνχζε ηφηε ν δξφκνο. Οη αλαζθαθέο έδεημαλ
πσο είρε επηζθεπαζηεί ζηελ αξραηφηεηα θαη κηα πχιε ηνπ πνπ βξέζεθε είρε θιεηζηεί.
Ώπηά ζπκθσλνχλ κε ηα ιεγφκελα ηνπ Δξφδνηνπ φηη νη Έιιελεο επηζθεχαζαλ ην
ηείρνο ζηα 480. Υσξηζηά απφ ην ηείρνο είλαη έλα ηεηξάγσλν ζεκέιην κε μερσξηζηή
είζνδν πνπ ζεσξήζεθε φηη είλαη ην θνηλφ κλήκα ησλ Βιιήλσλ πνπ έπεζαλ ζηελ κάρε,
επεηδή ζην εζσηεξηθφ ηνπ βξέζεθαλ νζηά. Δ εξκελεία φκσο απηή ακθηζβεηήζεθε,
γηαηί νη ηαθέο κάιινλ είλαη λεφηεξεο.
Λίγν πην δπηηθά βξίζθνληαη νη ζεξκέο πεγέο, ηα Φσξνλέξηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ αξραηφηεηα φπσο θαη ζήκεξα γηα ηακαηηθά ινπηξά. ηαλ ε
αηκφζθαηξα είλαη ςπρξή αρλίδνπλ θαη απηφ νδήγεζε λα ηνπο δνζεί ην αξραίν ηνπο
φλνκα Υύηξνη. Κνληά ηνπο βξηζθφηαλ ζηα αξραία ρξφληα ηεξφ ηνπ Δξαθιή. Βδψ
έρνπλ ζεκεησζεί θαηάινηπα αξραίσλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε
ην ζηξαηφπεδν ησλ Ρσκαίσλ πνπ αληηκεηψπηζαλ ηνλ Ώληίνρν ζηα 191 π.Υ.
Πην δπηηθά ν ηφπνο αλάκεζα ζηελ αξραία αθηή θαη ηα βνπλά γηλφηαλ πην
πιαηχο θαη ζε απηφλ βγαίλεη απφ ηα λνηηνδπηηθά ε ραξάδξα ηνπ Γαζηαλνξέκαηνο.
Ώλάκεζα ζην ξέκα απηφ θαη ην επφκελν, ζηα πφδηα ελφο πξφβνινπ ηνπ βνπλνχ, ζε
ρακειφ πιάησκα έρνπλ εληνπηζζεί κε αλαζθαθή ηα εξείπηα ζηαδίνπ θαη ζηνάο πνπ
πξέπεη λα είλαη ηκήκαηα ηεο Αλζήιεο θαη ηνπ ηεξνύ ηεο Γήκεηξαο πνπ ήηαλ ε
πξψηε έδξα ηεο Ππιαην-Αειθηθήο Ώκθηθηπνλίαο θαη πάληα εδψ γηλφηαλ ε κηα απφ ηηο
δπν εηήζηεο ζπλαληήζεηο ησλ Ώκθηθηπφλσλ.
Ώλ ζπλερίζνπκε ηνλ δξφκν πξνο ηα δπηηθά κε ζθνπφ λα ζηξίςνπκε πξνο λφηηα
γηα λα αλαθέξνπκε ηα άιια αξραία θαηάινηπα ζην βνπλφ λφηηα απφ ηα ζηελά ησλ
Θεξκνππιψλ, θηάλνπκε ζην ρσξηφ Κάησ Αακάζηα. Ώπφ εθεί έλαο δξφκνο αθήλεη
αξηζηεξά ηελ Βζληθή νδφ, νδεγεί ζηελ Άλσ Αακάζηα θαη κεηά πεξλάεη ηνλ Ώζσπφ.
Σνλ αθήλνπκε ακέζσο πξηλ απφ ην πνηάκη γηα λα πάξνπκε κηθξφηεξν δξφκν πξνο
λνηηνδπηηθά πνπ θνληά ζηνλ Ώζσπφ ζπλαληάεη πάιη ηελ Παιαηά Βζληθή. Ώπηή
αλεβαίλεη πξνο ηα αλαηνιηθά θαη κεηά κε ειηγκνχο πξνο λνηηνδπηηθά θαη δπηηθά θαη
θαηφπηλ ζηξέθεηαη, αλεβαίλνληαο πάληα, πξνο λνηηναλαηνιηθά γηα λα αλέβεη κεηά
πξνο λφηηα. Πξηλ λα πάξεη ηελ πξνο λνηηνδπηηθά ζηξνθή, ζε ιφθν ακέζσο ζηα βφξεηά
ηνπ, έρνπλ παξαηεξεζεί ίρλε απφ κηθξφ αξραίν θπιάθην489. ηελ ζπλέρεηα ν δξφκνο
αλεβαίλεη πξνο λφηην-λνηηνδπηηθά, ψζπνπ ζπλαληάεη κηθξφηεξνλ πνπ νδεγεί
αλαηνιηθά ζην Βιεπζεξνρψξη. Ίζσο δπηηθά απφ ηελ δηαζηαχξσζε πξέπεη λα
αλαδεηεζεί θάπνηα αξραία νρύξωζε πνπ αλαθέξνπλ ακθίβνιεο πιεξνθνξίεο, ελψ ζε
κηθξή απφζηαζε αλαηνιηθά απφ ην Βιεπζεξνρψξη ππάξρεη αξραία νρχξσζε πνπ
ιέγεηαη Φπιαθή ή Καξανύιη θαη είλαη ζηνηρείν ηνπ ακπληηθνχ πιέγκαηνο ηνπ
Ενπζηηληαλνχ. Άιινο δξφκνο απφ ην Βιεπζεξνρψξη πεγαίλεη πξνο λφηηνλνηηναλαηνιηθά ζε κηθξή θνηιάδα πνπ ιέγεηαη Νεπξφπνιηο. ηα λφηηα ηεο θνηιάδαο
ππάξρεη χςσκα κε αξραίν απιφ νρπξσκαηηθφ πεξίβνιν απφ αδνχιεπηεο πέηξεο. Δ πην
ζχγρξνλε έξεπλα αλαγλσξίδεη εδψ ην θξνύξην πνπ θξαηνχζαλ νη Φσθείο ζηα 480 θαη
ζεσξεί φηη ε Αλνπαία αηξαπφο πνπ πήξαλ νη δπλάκεηο ηνπ Τδάξλε ζπκπίπηεη πεξίπνπ
κε ηνλ δξφκν πνπ αθνινπζνχκε θαη πξνρσξνχζε ζηελ ζπλέρεηα λφηηα απφ ην
Βιαθνβνχλη γηα λα πηάζεη ηνλ δξφκν πνπ απφ ηελ Μελδελίηζα θαηεβαίλεη πξνο ηελ
παξαιία θαη νδεγεί θνληά ζηελ ζέζε ησλ αξραίσλ Ώιπελψλ θαη ηνπ ζεκεξηλνχ
ρσξηνχ Θεξκνπχιαη. ε απηφλ επάλσ ηνλ δξφκν βξίζθεηαη ην ρσξηφ Ώλάβξα θαη
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. Σηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνγξαθία, ηηο ηζηνξηθέο καξηπξίεο θαη ηα αξραία θαηάινηπα, θαζψο θαη
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ηηο Θεξκνπχιεο βι. Bequignon, φ.π.π., 38 θ.π. Stahlin, φ.π.π., 2398 π., 2401 θ.π, 2415 θ.π. Burn, St.
pres. to D. Robinson, 480 θ.π. Prtchett, φ.π.π.,71 θ.π. Mc Kay, φ.π.π., 241 θ.π.
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δπηηθά απφ απηφ ην χςσκα Παιηόθαζηξν, φπνπ ηα εξείπηα νρπξσκέλεο κηθξήο
αξραίαο πφιεο πνπ ίζσο είλαη νη ίδηνη νη Ώιπελνί, νη νπνίνη γηα θάπνηνπο ιφγνπο ζα
κεηνηθίζηεθαλ εδψ ζηα ςειφηεξα. ΐξηζθφκαζηε ζηελ ινθξηθή πεξηνρή.
ηνλ νξεηλφ φγθν πνπ θιείλεηαη λφηηα απφ απηφ ην πέξαζκα θαη είλαη βαηφο ζε
κεξηθά ζεκεία αλαδεηήζεθαλ θαη ηειηθά εληνπίζηεθαλ ηα ηξία νρπξά πνπ αλαθέξνπλ
νη ηζηνξηθνί ζε ζρέζε κε ηνπο πνιέκνπο ηνπ 2νπ αηψλα π.Υ. Ο Καιιίδξνκνο, ε
Ρνδνπληία θαη ε Σεηρηνχο. Ο Καιιίδξνκνο αλαγλσξίδεηαη ζε ειιεληζηηθφ νρπξφ πνπ
βξίζθεηαη ζηελ ξάρε Γάζηαλν ή Καζηξάθη (χςνο 1.050 κ.) ζε 2.500 πεξίπνπ κ. ζε
επζεία γξακκή ζηα λφηην-λνηηνδπηηθά απφ ηνλ θνισλφ ησλ Θεξκνππιψλ. Ώπφ ην
Γάζηαλν είλαη νξαηά ηα ζηελά. Πξφθεηηαη γηα πεξίβνιν κε αξγνχο ιίζνπο θαη έρνπλ
παξαηεξεζεί θαη ίρλε απφ πεζκέλν πχξγν ζηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ. Δ
Ρνδνπληία αλαγλσξίδεηαη ζε άιιν νρπξφ πην δπηηθά, ζε απφζηαζε 1.000 κ.
αλαηνιηθά απφ ηελ κνλή ηεο Παλαγίαο ηεο Αακάζηαο, φπνπ νδεγεί δξφκνο πνπ
μεθηλάεη απφ ηελ Παιηά Βζληθή αξθεηά πξηλ λα θηάζνπκε ζηελ δηαζηαχξσζε ηνπ
Βιεπζεξνρσξηνχ. Πξφθεηηαη γηα πεξίβνιν κε αξγνχο ιίζνπο πνπ παξαθνινπζεί ην
πεξίγξακκα πςψκαηνο αλάκεζα ζε κηθξέο θνηιάδαο ζηα αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηνπ.
ΐξέζεθαλ φζηξαθα πνπ βεβαηψλνπλ ηελ ειιεληζηηθή ρξνλνιφγεζή ηνπ. ε κηθξή
απφζηαζε, ζηελ επφκελε πξνο ηα αλαηνιηθά ξάρε ππάξρεη εξείπην ηείρνπο θαη
δεμακελήο πξψηκσλ ΐπδαληηλψλ ρξφλσλ, ζηνηρείν ησλ νρπξψζεσλ ηνπ Ενπζηηληαλνχ.
Δ Σεηρηνύο αλαγλσξίδεηαη ζε νρπξφ πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 1.500 κ. ζε επζεία
γξακκή ζηα βνξεηναλαηνιηθά απφ ηελ Ρνδνπληία, ζηελ δπηηθή πιεπξά κεγάιεο
ραξάδξαο πνπ βγαίλεη ζηελ ιεθάλε αλάκεζα ζηα ινπηξά ησλ Θεξκνππιψλ θαη ηελ
Ώλζήιε. Έρεη ηελ κνξθή καθξνχ ηείρνπο, θαη ίζσο ζε απηφ νθείιεη ηελ νλνκαζία ηνπ,
κε ειιεληζηηθή ιηζνδνκή θαη νξζνγψληνπο πχξγνπο. Μέξνο ηνπ έρεη θπιήζεη καδί κε
ην έδαθνο πξνο ηα θάησ. Βπηζθεπάζηεθε ζηα ηνπζηηληάλεηα ρξφληα θαη εληάρζεθε ζην
ακπληηθφ ζχζηεκα ηεο πεξηνρήο. ε κηθξή απφζηαζε ζηα βνξεηνδπηηθά ηνπ,
ρακειφηεξα, ππάξρνπλ εξείπηα εθθιεζίαο θαη κεγάινη δφκνη. Παιαηφηεξα είρε
ζεσξεζεί φηη πξφθεηηαη γηα αξραία ζέζε, αιιά είλαη πην πηζαλφ φηη νη δφκνη
κεηαθέξζεθαλ απφ ην αξραίν νρχξσκα γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο εθθιεζίαο ή άιινπο
ζθνπνχο πζηεξφηεξα.
Δ Παιαηά Βζληθή νδφο, κφιηο πεξάζεη ηνλ Ώζσπφ παίξλεη θαηεχζπλζε
νιφηζηα κέζα ζηνλ θάκπν σο ηελ Λακία. Μφιηο αθξηβψο πεξάζεη ηνλ Ώζσπφ
ζπλαληάεη ηελ ζέζε ηεο αξραίαο Ζξάθιεηαο490. Σν δπηηθφ φξηφ ηεο βξηζθφηαλ ζηελ
επφκελε πξνο ηα δπηηθά κηθξή ραξάδξα, ην θιηθνκέιη, πνπ απφ ηηο δπν κεξηέο ηεο
εμφδνπ ηεο ζηνλ θάκπν είλαη ζθαιηζκέλνη ζηνλ απφηνκν βξάρν αξραίνη ηάθνη.
Πνιινί έρνπλ κεηαζθεπαζηεί ζηα ΐπδαληηλά ρξφληα. Βίλαη ηξηψλ ηχπσλ: απινί
νξζνγψληνη πξνζηηνί απφ πιεπξηθφ άλνηγκα πνπ ελίνηε επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε
δηαδξφκνπο, ηεηξάγσλνη κε θακαξσηή νξνθή θαη πην ζχλζεηνη κε δηάδξνκν πνπ
νδεγεί ζε δχν ζπλερφκελνπο ζαιάκνπο. Λίγν πην αλαηνιηθά έρεη επηζεκαλζεί ε
γξακκή ηνπ ηείρνπο πνπ θαιχπηεη ηνλ ρψξν απφ ηνλ νπνίν πεξλάεη ν δξφκνο θαη
πεγαίλεη δίπια ζηνλ Ώζσπφ απφ ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη εθθιεζάθη ηεο Ώγίαο
Παξαζθεπήο. Φηάλεη ζηα 3,35 κ. πάρνο κε δπν κέησπα θαη γέκηζκα. Αελ έρεη βξεζεί
πνχ έθηαλε ε πφιε πξνο ηα βφξεηα, πάλησο δελ ζα έθηαλε ζηελ ζεκεξηλή Δξάθιεηα,
ην ρσξηφ δειαδή πνπ νλνκαδφηαλ παιηφηεξα Μνπζηαθάκπεε. ηα λνηηνδπηηθά ε
πφιε αθνπκπνχζε ζην βνπλφ. Ο φγθνο ζηελ αξηζηεξή φρζε ηνπ Ώζσπνχ ήηαλ
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νρπξσκέλνο. Καζψο αλεβαίλνπκε ζηελ φρζε έρνπλ ζεκεησζεί δχν θνκκάηηα αξραίνπ
ηείρνπο θαη πην ςειά θξνχξην πνπ ζρεκαηίδεηαη πάλσ ζε πιάησκα κε δχν ηνίρνπο ζε
νξζή γσλία. ηελ πιαγηά ηνπ βνπλνχ πην ςειά έρεη ζεκεησζεί άιινο ηζνδνκηθφο
ηνίρνο, ελψ φκνηφο ηνπ, θαιχηεξα δηαηεξεκέλνο ππάξρεη ζηελ λνηηνδπηηθή πιαγηά
θαζψο αλεβαίλνπκε απφ ην θιηθνκέιη. ηα λνηηνδπηηθά φινπ ηνπ ρψξνπ μερσξίδεη
θαιά ε αθξφπνιε. Μέζα ζηελ πεξηνρή ηεο πφιεο έρεη βξεζεί πδξαγσγείν κε
θαηεχζπλζε βνξεηνδπηηθή - λνηηναλαηνιηθή πνπ κάιινλ θαηαζθεπάζηεθε ζηα
Βιιεληζηηθά ρξφληα θαη ρξεζηκνπνηφηαλ θαη ζηα Ρσκατθά. Βπίζεο έρνπλ ζεκεησζεί
ηνίρνη «ειιεληθνί», εξείπηα ζπηηηψλ Ρσκατθά, αλαιήκκαηα, θάπνην δεκφζην
νηθνδφκεκα, θηλεηά. Ώπφ θηινινγηθέο καξηπξίεο καζαίλνπκε φηη ε Δξάθιεηα δηέζεηε
θαη έλα πνιπάλζξσπν πξνάζηην έμσ απφ ηα ηείρε, γπκλάζην θνληά ζηνλ Ώζσπφ, ηεξφ
ηεο Άξηεκεο θνληά ζηνλ Μέιαλα πνηακφ. Ώλαθέξεηαη επίζεο αγνξά, ν ηάθνο ηεο
Αεηάλεηξαο, ιαηξεία ηνπ Δξαθιή κε ηελ νπνία είλαη ζπλδεδεκέλνη αγψλεο, ηα
Δξάθιεηα.
Δ Δξάθιεηα ηδξχζεθε ην 426 απφ ηνπο Λαθεδαηκφληνπο κεηά απφ έθθιεζε
ησλ Σξαρίλησλ Μαιηέσλ (νη άιιεο δπν ππνδηαηξέζεηο ηξσλ Μαιηέσλ, νη Παξάιηνη θαη
νη Εέξεο δελ έιαβαλ κέξνο) θαη ησλ Ασξηέσλ πνπ ππέθεξαλ απφ ηηο επηδξνκέο ησλ
Οηηαίσλ, θαη επνηθίζηεθε κε 4.000 Λαθεδαηκφληνπο θαη άιινπο Πεινπνλλήζηνπο θαη
6.000 άιινπο Έιιελεο. Ώπνθιείζηεθαλ νη Ώραηνί θαη νη Ίσλεο. Οη ππφινηπνη Μαιηείο
θαη νη Θεζζαινί είδαλ ζηελ ίδξπζε ηεο πφιεο απεηιή ελαληίνλ ηνπο, επηηέζεθαλ θαη
κείσζαλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πνπ ιηγφζηεςαλ επίζεο θαη απφ κεηαμχ ηνπο εζσηεξηθέο
ζπγθξνχζεηο. εηζκνί ηελ έπιεμαλ αθφκε ηελ ίδηα επνρή. Σν 420 νη Δξαθιεψηεο
ππέζηεζαλ βαξηά ήηηα απφ ηνπο ελσκέλνπο Ώηληάλεο, Αφινπεο, Μαιηείο θαη
Θεζζαινχο. Βπεηδή ε πάξηε δελ κπνξνχζε λα ηνπο βνεζήζεη θάιεζαλ ζε βνήζεηα
ηνπο ΐνησηνχο θαη απηνί ην 419 έζηεηιαλ 1.000 νπιίηεο θαη έδησμαλ ηνλ
Λαθεδαηκφλην Δγεζηππίδα κε ηελ θαηεγνξία φηη δελ δηνηθνχζε θαιά. Σν 412
απνθαηέζηεζε ηελ ζπαξηηαηηθή ηζρχ ζηελ πεξηνρή ν Άγηο ληθψληαο ηνπο Οηηαίνπο,
αιιά ην 410 νη Ώραηνί εγθαηέιεηςαλ ηνπο Δξαθιεψηεο ζε λέα ζχγθξνπζε κε ηνπο
Οηηαίνπο, κε απνηέιεζκα λα ζθνησζνχλ 700, καδί θαη ν Λαθεδαηκφληνο αξκνζηήο
Λαβψηεο.
Μεηά ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ νη Λαθεδαηκφληνη επηρείξεζαλ
κε ζεξησδίεο λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο ζηελ Δξάθιεηα. Ο αξκνζηήο
Δξηππίδαο έζθαμε 500 παιηνχο Σξαρίληνπο θαηνίθνπο. Οη ππφινηπνη Σξαρίληνη έθπγαλ
ζηηο παιηέο ηνπο παηξίδεο ζηελ Οίηε. Σν 395 αλαθέξεηαη μερσξηζηά ην ηκήκα ησλ
Δξαθιεσηψλ, φπσο θαη εθείλα ησλ Οηηαίσλ θαη ησλ Μαιηέσλ ζηνλ ζπκκαρηθφ
ζηξαηφ ησλ Λαθεδαηκφλησλ, αιιά κεηά ηελ κάρε ηεο Ώιηάξηνπ νη ΐνησηνί θαη νη
Ώξγείνη θαηέιαβαλ ηελ πφιε, ζθφησζαλ φινπο ηνπο Λαθεδαηκφληνπο, έδησμαλ ηνπο
Πεινπνλλήζηνπο θαη έδσζαλ ηελ πφιε ζηνπο Σξαρίληνπο πνπ επέζηξεςαλ απφ ηα
ρσξηά φπνπ είραλ θαηαθχγεη. Φξνπξά απφ Ώξγείνπο έκεηλε ζηελ Δξάθιεηα. Δ
ζπαξηηαηηθή θπξηαξρία απνθαηαζηάζεθε κε ηελ Ώληαιθίδεην εηξήλε θαη Δξαθιεψηεο
ηππείο βξίζθνληαη ζην ζπαξηηαηηθφ ζηξαηφπεδν πξηλ απφ ηελ κάρε ησλ Λεχθηξσλ ζηα
371. Σελ ίδηα ρξνληά ν Εάζσλ ησλ Φεξψλ θπξηεχεη ηελ πφιε, θαηεδαθίδεη ηα ηείρε
ηεο, ηελ θαηαζηξέθεη θαη κνηξάδεη ηελ ρψξα ηεο ζηνπο Σξαρίληνπο θαη ηνπο Οηηαίνπο.
κσο ην 369 εκθαλίδνληαη Δξαθιεψηεο ζην βνησηηθφ ζηξάηεπκα πνπ απεηιεί ηελ
πάξηε. Ώπφ απηφ ζπλάγεηαη φηη νη θαηλνχξγηνη θχξηνη ηεο πφιεο, νη Οηηαίνη, ηελ
αλνηθνδφκεζαλ κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Εάζσλα. Σελ ζπλαληάκε πάιη ην 336 λα
ζπκκεηέρεη ζε απνζηνιή ρξεκάησλ ζην Άξγνο γηα άγλσζην ιφγν.
Ίζσο απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζήο ηεο ε Δξάθιεηα είρε ηελ κηα απφ ηηο δχν
ςήθνπο ησλ Μαιηέσλ ζηελ Αειθηθή Ώκθηθηπνλία. ΐεβαησκέλν είλαη απηφ ην
κνίξαζκα ησλ δχν ςήθσλ αλάκεζα ζηελ Δξάθιεηα θαη ηελ Λακία απφ ην 344.
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Καηφπηλ, αλ θαη πξαγκαηηθνί θάηνρνη ηεο ςήθνπ είλαη νη θχξηνη ηεο Δξάθιεηαο
Οηηαίνη, κέρξη ην 280 θαηαγξάθεηαη απηή ζην φλνκα ησλ Μαιηέσλ.
ηνλ Λακηαθφ πφιεκν πήξαλ κέξνο νη Οηηαίνη εθηφο απφ ηνπο Δξαθιεψηεο
ζηελ πφιε ησλ νπνίσλ ππήξρε, φπσο θαη ζηελ Λακία, καθεδνληθή θξνπξά. Βδψ έγηλε
θαη ε πξψηε κάρε ηνπ πνιέκνπ. Αελ γλσξίδνπκε φκσο γηαηί εμαηξέζεθαλ νη
Δξαθιεψηεο απφ ηελ ακλεζηία πνπ παξαρψξεζαλ ν Φίιηππνο Ώξηδαίνο θαη ν
Πνιππέξρσλ ην 319. Σν 304 ν Αεκήηξηνο ν Πνιηνξθεηήο ηελ αθαίξεζε απφ ηνλ
Κάζζαλδξν. Σν 280 κπήθε ζηελ Ώηησιηθή πκπνιηηεία θαη έηζη ε ακθηθηπνληθή ηεο
ςήθνο έγηλε αηησιηθή. Οη Ώηησινί ρξεηάζηεθε λα ηελ ππεξαζπηζηνχλ φηαλ ηνλ
επφκελν ρξφλν ηελ απείιεζαλ νη Γαιάηεο ηνπ ΐξέλλνπ, ηέινο φκσο νη Δξαθιεψηεο
νδήγεζαλ ηνλ ΐξέλλν απφ ηα πεξάζκαηα ηεο Οίηεο, γηα λα απαιιαγνχλ απφ απηφλ,
θαη ζε αζθαιέο κέξνο ηεο ρψξαο ηνπο έθξπςαλ νη Γαιάηεο ηνπο ζεζαπξνχο ηνπο.
Παξφια απηά θαίλεηαη φηη ε πφιε έκεηλε αηησιηθή θαη γλσξίδνπκε φηη ηελ επνρή πνπ
ζπλεξρφηαλ ην πλέδξην ησλ Ώκθηθηπφλσλ ζηηο Θεξκνπχιεο γηλφηαλ θαη ε ηαθηηθή
ζπλέιεπζε ηεο Ώηησιηθήο πκπνιηηείαο ζηελ Δξάθιεηα. Καη εδψ έγηλε ην 200 π.Υ. ε
ζπλάληεζε ηνπ Ρσκαίνπ απεζηαικέλνπ ηνπ βαζηιηά Άηηαινπ θαη ηεο αηησιηθήο
αληηπξνζσπείαο κε επηθεθαιήο ηνλ Ππξξία.
Δ πφιε έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πφιεκν ησλ Ώηησιψλ κε ηνπο Ρσκαίνπο.
Σν 191 ζηελ πεξηνρή ηεο ζηξαηνπέδεπζαλ νη Ώηησινί. Μεηά ηελ ήηηα ηνπ Ώληίνρνπ
ζηηο Θεξκνπχιεο νη Ρσκαίνη πνιηφξθεζαλ ηνπο Ώηησινχο ζηελ Δξάθιεηα πνπ έπεζε
κε έθνδν θαη ιεειαηήζεθε, έκεηλε φκσο ζηνπο Ώηησινχο κε ηελ ζπλζήθε ηνπ 189
θαη κφλν κε ηελ εηξήλε ηνπ 167 ηνπο αθαηξέζεθε. Ώπφ ηφηε έκεηλε απηφλνκε θαη
πξσηεχνπζα ηνπ Κνηλνχ ησλ Οηηαίσλ. Γηα θάπνηα πεξίνδν κπήθε ζην Κνηλφ ησλ
Ώραηψλ, αιιά ην 147 νη Ρσκαίνη ηελ αθαίξεζαλ απφ απηφ θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο
νη Ώραηνί θαη νη Θεβαίνη κε ηνλ Κξηηφιαν λα ηελ μαλαθεξδίζνπλ ζπληξίθηεθαλ απφ
ηνπο Ρσκαίνπο. Δ Δξάθιεηα έκεηλε ππφ ξσκατθή θπξηαξρία πξσηεχνπζα ηνπ Κνηλνχ
ησλ Οηηαίσλ, κε ηελ αλαδηνξγάλσζε φκσο ηεο Βιιάδαο απφ ηνλ Ώχγνπζην πεξηήιζε
ζηελ Θεζζαιία θαη εηδηθά ζηελ Φζηψηηδα. Τζηεξφηεξα αλαλέσζε ηηο νρπξψζεηο ηεο ν
Ενπζηηληαλφο.
Κνληά ζηελ Δξάθιεηα ήηαλ ε αξραία πφιε Σξαρίο πνπ έπαςε λα ππάξρεη
αθξηβψο κε ηελ ίδξπζε εθείλεο491. Δ αθξηβήο ζέζε ηεο αλαδεηήζεθε επί πνιχ.
ήκεξα θαίλεηαη λα επηθξαηεί ε άπνςε ηνπ Bequignon φηη βξηζθφηαλ ζηελ ίδηα ηελ
ζέζε ηεο αθξφπνιεο ηεο Δξάθιεηαο, έλα κεγάιν πιάησκα ηξηγπξηζκέλν απφ
ραξάδξεο. Ώξραία ιείςαλα έρεη ειάρηζηα, αιιά ε ζηξαηεγηθή ηνπ ζεκαζία είλαη πνιχ
κεγάιε. Δ Σξαρίο ήηαλ ε έδξα ηνπ πξνδσξηθνχ βαζηιηά Κέπθα πξνο ηνλ νπνίν ήξζε ν
Δξαθιήο. Δ θφξε ηνπ ήηαλ ζχδπγνο ηνπ Κχθλνπ ηνλ νπνίν ζθφησζε ν Δξαθιήο ζηηο
Παγαζέο θαη ν γηνο ηνπ Ίππαζνο αθνινχζεζε ηνλ Δξαθιή ελαληίνλ ηεο Οηραιίαο. Δ
πφιε αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Νεψλ Καηάινγν αλάκεζα ζε εθείλεο πνπ ππάγνληαλ ζηνλ
Πειέα. Ο Δξφδνηνο ηελ γλσξίδεη σο πξσηεχνπζα ησλ Μαιηέσλ. Παξά ηα ιεγφκελα
ηνπ Bequignon νη ελδείμεηο ηνπ Δξνδφηνπ δειψλνπλ φηη ε Σξάρηο βξηζθφηαλ ζηνλ
θάκπν θαη νη πζηεξφηεξεο έξεπλεο έδεημαλ φηη κεζνειιαδηθή θαηνίθεζε ππήξρε ζηελ
Ραρίηα, 1.500 κ. ζηα ΐΑ απφ ηελ θάησ πφιε ηεο Δξάθιεηαο. ηελ ίδηα ζέζε βξέζεθαλ
φζηξαθα Μπθελατθά θαη θνληά ηεο, ζηνπο ΐαξδάηεο, Μπθελατθνί ηάθνη. Λίγα
φζηξαθα επίζεο Μπθελατθά βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο θάησ πφιεο ηεο
Δξάθιεηαο492. Ώπηά θαίλεηαη λα δειψλνπλ πσο κάιινλ ζηελ Ραρίηα ή εθεί γχξσ
βξηζθφηαλ ε Σξαρίο.
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. Bequignon, φ.π.π., θπξίσο 254 θ.π. Stahlin, Das hellenische Thessalien, 208 π. „Trachis‟ RE.
. Γηα ηα πξντζηνξηθά ηεο πεξηνρήο θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία βι. πην πάλσ ην αληίζηνηρν θεθάιαην.
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ε απφζηαζε πεξίπνπ 5.500 κ. ζε επζεία γξακκή ζηα λφηην-λνηηνδπηηθά απφ
ηελ αθξφπνιε ηεο Δξάθιεηαο πςψλεηαη ν απφηνκνο, πνιχ νρπξφο θπζηθά θαη
επίπεδνο επάλσ ιφθνο κε εξείπηα πνπ νλνκάδεηαη Κάζηξν ηεο Ωξηάο. Δ
ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πεξλάεη απφ ηα αλαηνιηθά πφδηα ηνπ, αθνχ αθήζεη ηνλ
ζηαζκφ Βιεπζεξνρσξίνπ θαη πξηλ λα θηάζεη ζηνλ ζηαζκφ Ώζσπνχ. Δ είζνδνο ζην
θάζηξν γίλεηαη απφ ηα βφξεηα θαη ζε πνιιά ηκήκαηά ηνπ δελ έρεη αλάγθε απφ ηείρε.
Σφζν είλαη θπζηθά νρπξφο ν ηφπνο. Ώιινχ ζεκεηψλνληαη πχξγνη, αλαιήκκαηα,
δεμακελέο. πσο δείρλνπλ ηα θαηάινηπα πξφθεηηαη φρη απιψο γηα θξνχξην, αιιά γηα
αξραία θαη κεζαησληθή πφιε. Βίλαη πηζαλψο ε αξραία πφιε κηιαη πνπ κάιινλ
πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ αλαθεξφκελε απφ ηνλ Εππνθξάηε πφιε Οκίινο θαη ζηα
πζηεξφηεξα ρξφληα αλήθεη ζην Κνηλφ ησλ Οηηαίσλ493.
Ώπφ πνιχ ςειφηεξν ζεκείν ηεο Παιηάο Βζληθήο, αλάκεζα ζην Πνπξλαξάθη
(επίζεκα θάκλν) θαη ηνλ Μπξάιν θεχγεη πξνο ηα δπηηθά, αθνινπζψληαο αθξηβψο
ηελ πδξνθξηηηθή πνπ ρσξίδεη ηελ Οηηαία ζηα βφξεηα απφ ηελ Ασξίδα ζηα λφηηα, έλαο
δξφκνο πνπ νδεγεί ζην ρσξηφ Γαξδηθάθη ην νπνίν έρεη κεηνλνκαζζεί ζε Οίηε. ηα
δπηηθά ηνπ ν Γαιιηθφο ράξηεο ζεκεηψλεη ηελ χπαξμε κεζαησληθνχ θάζηξνπ θαη ζηα
λφηηά ηνπ ειιεληθψλ ηάθσλ. Κακηά παξαπάλσ πιεξνθνξία δελ βξήθα γηα απηνχο,
φπσο θαη γηα ην αξραίν Παιηόθαζηξν πνπ ζεκεηψλεη ν ίδηνο ράξηεο ζε κηθξή
απφζηαζε αλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ Παχιηαλε, ζην νπνίν νδεγεί ν ίδηνο δξφκνο
ζπλερίδνληαο πξνο δπηηθά απφ ην Γαξδηθάθη. Ώπφ ηελ Παχιηαλε έλαο ρσκαηφδξνκνο
πεγαίλεη πξνο ηα βφξεηα θαη νδεγεί ζηνλ Φξαληδή. Ώλ ηνλ αθήζνπκε θάπνπ έλα
ρηιηφκεηξν απφ ηελ Παχιηαλε θαη πάξνπκε έλα θαιφ κνλνπάηη πξνο ηα βνξεηνδπηηθά
θηάλνπκε, κεηά απφ 3-3.500 κ., ζηελ Ππξά Ζξαθιένπο, ηελ ζέζε πνπ πίζηεπαλ νη
αξραίνη πσο είρε θαεί ν Δξαθιήο θαη ππήξρε πεξίθεκν ηεξφ ηνπ πνπ έρεη εληνπηζζεί
θαη ελ κέξεη αλαζθαθεί494.
Δ ζρεηηθή παξάδνζε πνπ ελέπλεπζε ηνλ νθνθιή γηα λα γξάςεη ηελ ηξαγσδία
Τπασινίαι, παξάδνζε πνπ γλσξίδνπκε απφ ηνλ Αηφδσξν θαη ηνλ Ώπνιιφδσξν, ιέεη φηη
ν Δξαθιήο, αθνχ ππεξέηεζε ζαλ δνχινο ηελ Οκθάιε, έδησμε ηνπο Αξχνπεο,
θαηάρηεζε ηελ Οηραιία θαη επέζηξεςε γηα λα κείλεη ζηελ Σξαρίλα. Δ γπλαίθα ηνπ
Αεηάλεηξα, φηαλ είδε φηη είρε θέξεη καδί ηνπ ηελ θφξε ηνπ βαζηιηά ηεο Οηραιίαο
Βχξπηνπ Εφιε θαη είρε ηελ πξφζεζε λα ηελ εγθαηαζηήζεη ζην ίδην ζπίηη, απνθάζηζε,
γηα λα ληθήζεη ηελ αληεξάζηξηα, λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θίιηξν πνπ ηεο είρε δψζεη
πεζαίλνληαο ν θέληαπξνο Νέζζνο, ρηππεκέλνο απφ ηνλ Δξαθιή επεηδή είρε
επηρεηξήζεη λα ηελ απαγάγεη. ΐάπηηζε ζε απηφ έλα ρηηψλα, ρσξίο λα γλσξίδεη φηη
εθείλνο πνπ ζα ηνλ θνξνχζε ήηαλ θαηαδηθαζκέλνο, γηαηί απηφο θνιινχζε πάλσ ηνπ
θαη ηνπ θαηέηξσγε ηηο ζάξθεο, θαη ηνλ πξφζθεξε ζηνλ Δξαθιή, ελψ εθείλνο ζπζίαδε
ζηνλ Αία Κελαίν. Ο Δξαθιήο ηνλ θφξεζε θαη ηξειφο απφ ηνπο πφλνπο δελ έιεγρε ηηο
πξάμεηο ηνπ. Πέηαμε ζηελ ζάιαζζα ηνλ Λίρα απφ ηνλ νπνίν νλνκάζηεθαλ νη Ληράδεο
λήζνη, θαη κεηά πήγε ζηελ θνξπθή ηεο Οίηεο, φπνπ κε εληνιή ηνπ ν γηνο ηνπ Όιινο
έζηεζε ππξά πνπ ηελ άλαςε ν Φηινθηήηεο, έπεζε ζε απηήλ θαη θάεθε. Ο κχζνο
θαίλεηαη κάιινλ κεηα-νκεξηθφο ή πάλησο κε νκεξηθφο κε ηελ έλλνηα φηη κφλν
πζηεξφηεξα ν Οηηαίνο Δξαθιήο ηαπηίδεηαη κε ηνλ γην ηεο Ώιθκήλεο.
Δ Ππξά βξίζθεηαη ζηελ ζέζε Μάξκαξα. Βίλαη κηα καθξφζηελε ξάρε πνπ ζηα
δπηηθά νξίδεηαη απφ κηθξφ ξέκα. Δ θπξίσο ππξά έρεη ζρήκα εμάγσλν αθαλφληζην θαη
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. Kip, 37 θ.π. Stahlin, Das JHellenische Thessalien, 210 π. Bequignon, φ.π.π., 260 θ.π. Stahlin,
„Homilus‟, RE.
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. Ώλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ, πξνβιεκάησλ θαη αξραηνινγηθψλ (αλαζθαθηθψλ θαη
κε) δεδνκέλσλ βι. ζε Bequignon, 204 θ.π. Lenk, „Oite‟ RE.
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νξίδεηαη κε ηνηράξην πεξηβφινπ. ηα βφξεηά ηνπ νξζνγψλην νηθνδφκεκα ηνπ νπνίνπ
ζψδεηαη ε λφηηα πιεπξά κε πψξηλα ζεκέιηα θαη αλσδνκή απφ αζβεζηφιηζν ήηαλ
δσξηθφο λαφο, κάιινλ ελ παξαζηάζη. Μεξηθά κέηξα πην βφξεηα ππάξρεη καξκάξηλν
ζεκέιην. ηα αλαηνιηθά άιιν, πνιχ κεγαιχηεξν, πψξηλν, ρξεζίκεπε γηα βάζε
ράιθηλνπ έθηππνπ αλδξηάληα ηνπ Κφκκνδνπ. ηα λφηηα ππάξρεη άιιε κεγάιε βάζε
θαη ζηα αλαηνιηθά θαη ηα λφηηα ίρλε κηθξψλ θηεξίσλ. Κάπνπ 150 κ. βφξεηα απφ ηελ
ππξά βξέζεθε κεγάιε ζηνά κήθνπο 32,50 κ. θαη βάζνπο 5 κ., αλνηρηή πξνο ηα
αλαηνιηθά, κε καξκάξηλε θηνλνζηνηρία. Ίζσο πξφθεηηαη γηα ελδηαίηεκα ησλ
πξνζθπλεηψλ ή ησλ ηεξέσλ. Λίγν πην βφξεηα ππάξρεη ην ζεκέιην θηεξίνπ πνπ δελ έρεη
αλαζθαθεί πιήξσο. Ήηαλ νξζνγψλην, πψξηλν κε καξκάξηλε πιαθφζηξσζε. Ίζσο ζε
απηφ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί έλα «Φηινθηήηεηνλ». Μέζα ζηελ ππξά βξέζεθαλ
θακκέλα κεηαιιηθά θαη πήιηλα αληηθείκελα θαζψο θαη νζηά δψσλ. Πξφθεηηαη γηα
βσκφ πνπ ζρεκαηίζηεθε κε ηελ θαχζε νινθαπησκάησλ, φπνπ καδί κε ηα ζχκαηα
θαίγνληαλ θαη νη πξνζθνξέο. Σα επξήκαηα θαιχπηνπλ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηα κέζα
ηνπ 7νπ αηψλα σο ηα Ρσκατθά ρξφληα. Ώπφ ηελ ζέζε ηεο ππξάο είλαη νξαηή πξνο
βνξεηνδπηηθά, ζε απφζηαζε 5.500 – 6.000 κ. ζε επζεία γξακκή, ε ςειφηεξε θνξπθή
ηεο Οίηεο, ν Πχξγνο, κε πςφκεηξν 2152 κ. ηελ αξραηφηεηα ήηαλ αθηεξσκέλε ζηνλ
Αία495.
Ώλ μαλαγπξίζνπκε ζηελ αξραία Δξάθιεηα θαη πάξνπκε ηελ Παιαηά Βζληθή
πνπ νιφηζηα πξνο ηα βφξεηα πάεη γηα ηελ Λακία, ζπλαληάκε ζε 6 ρηιηφκεηξα ηνλ
πεξρεηφ λα ειίζζεηαη κέζα ζηνλ θάκπν. Τπνινγίδνπλ φηη θάπνπ θνληά ζην ζεκείν
απηφ έθηαλε ζηα θιαζηθά ρξφληα ν κπρφο ηνπ θφιπνπ. Λίγν κεηά απφ ην ζεκείν
εθθίλεζεο έρνπκε δεμηά ην ρσξηφ Δξάθιεηα, ην παιηφ Μνπζηαθάκπεε. Πην πέξα
έρνπκε δηαζηαχξσζε πνπ νδεγεί δεμηά ζην Μνζρνρψξη, πνιχ θνληά ζηνλ δξφκν, θαη
αξηζηεξά ζην ζρεηηθά θαηλνχξγην ρσξηφ Κάησ ΐαξδάηεο. Ώπφ εθεί έλαο δξφκνο
θάπνπ 2.000 κ. νδεγεί ζηα πξψηα πξνο ηα λνηηνδπηηθά πςψκαηα ζην παιηφ ρσξηφ πνπ
ηψξα ιέγεηαη Άλσ ΐαξδάηεο. ηα δπηηθά ηνπ αλνίγεηαη ραξάδξα, ζηελ γέλεζε ηεο
νπνίαο, θάπνπ 3.000 κ. ζε επζεία γξακκή απφ ην ρσξηφ, βξίζθεηαη άιιν ρσξηφ, ηα
Απν ΐνπλά. Ώπφ ηνπο Κάησ ΐαξδάηεο άιινο δξφκνο νδεγεί δπηηθά πάιη ζηα
πξφξξηδα ηνπ βνπλνχ, ζηα Ώιεπφζπηηα, απφ ηα νπνία απέρεη ιίγν πξνο βνξεηνδπηηθά
ν νηθηζκφο ηνπ Γνξγνπφηακνπ. Ώπφ εδψ έλαο δξφκνο έξρεηαη πξνο ηα βφξεηα επί
πεξίπνπ 3.000 κ. παξαθνινπζψληαο ην πξφβνπλν πνπ εδψ πιεζηάδεη ζην πνηάκη, θαη
θαηφπηλ ζηξέθεη πξνο ηα δπηηθά θαη νδεγεί ζε ιίγν ζην ρσξηφ Φξαληδήο. ε κηα
επζεία 8.000 κ. απφ εδψ πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά θαη λφηηα απφ ην πνηάκη
ζπλαληψληαη ζε ίζεο ζρεδφλ απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο ηξία αθφκε ρσξηά. Κσζηαιέμεο,
Κνκπνηάδεο, Μεμηάηεο.
ε φιε απηή ηελ λφηηα απφ ην πνηάκη πεξηνρή αλαδεηνχληαη πνιιέο γλσζηέο
απφ ηελ θηινινγηθή παξάδνζε πφιεηο, αιιά έρνπλ βξεζεί πνιχ ιίγα αξραία496. ηνπο
Άλσ ΐαξδάηεο, εθηφο απφ ηα πξντζηνξηθά πνπ αλαθέξακε, έρεη βξεζεί θαη
απειεπζεξσηηθή επηγξαθή πνπ αλαθέξεη ηνλ Ώζθιεπηφ ηεο Δξάθιεηαο. ηνπο
Μεμηάηεο, θνληά ζηελ πεγή ηνπ ρσξηνχ πνπ ιέγεηαη Κεθαιφβξπζν έρεη βξεζεί
ιαηηληθή επηγξαθή πνπ θαζνξίδεη ηα ζχλνξα θαη ηελ πεξηνρή πνπ έζπεξλαλ ακνηβαία
νη Λακηείο θαη νη Τπαηαίνη. Καη κέζα ζην ρσξηφ αλαθέξνληαη ακθίβνια αξραία
ιείςαλα. Ώλάκεζα Μεμηάηεο θαη Κνκπνηάδεο, δπηηθά απφ ην εθθιεζάθη ηνπ Πξνθήηε
Διία, θνληά ζην πνηάκη έρεη βξεζεί ππνδνκή θπθιηθνχ θηεξίνπ θαη θνληά κηθξφο
495

. Lenk, ζην0 ίδην.
.Kip, φ.π.π., 38, 47 π. Stahhlin, Das hellenische Thessalien, 42, 212, 219. „Malier‟ RE, 904 π.
„Hypata‟ RE, 237. Bequignon, φ.π.π., 137, 142 π., 339 θ.π. Hoefer, „Eurytos 2‟, RE. Hermann,
„Oichalia 3, RE.
496

173

θπθιηθφο ηάθνο δηακέηξνπ 2,5 κ. φπνπ ιέγεηαη φηη βξέζεθαλ κηθξά αθφζκεηα αγγεία
θαη ράιθηλνο πίζνο. Ώπφ ηελ ιαηηληθή επηγξαθή ζπλάγνπλ φηη ην Κεθαιφβξπζν ήηαλ
ε αξραία Γέξθπλλα θαη ην θπθιηθφ θηήξην ην ζεσξνχκελν κλήκα ηνπ Πειέα, ην
Pelion ηεο επηγξαθήο. Κνληά ηνπ βξηζθφηαλ θαηά ην ίδην θείκελν ην monumentum
Euritis, ην κλήκα ηνπ Βχξπηνπ. σζηά απηφ ζπλδέζεθε κε ηελ γλσζηή απφ ηελ
θηινινγηθή παξάδνζε ζέζε Δπξύηηνλ θαη ηελ κπζηθή Οηραιία, έδξα ηνπ βαζηιηά
Βχξπηνπ ηνλ νπνίν ζθφησζε ν Δξαθιήο, φηαλ εθζηξάηεπζε ελαληίνλ ηεο Οηραιίαο
ζηα πιαίζηα ηεο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηνλ Βχξπην θαη ηνλ Κέπθα ηεο Σξαρίλαο. Δ
Οηραιία απηή πνπ ν ηξάβσλ νλνκάδεη η Τπασινία θαη ν ηέθαλνο ΐπδάληηνο η εν
Τπασίνι, είλαη θαίλεηαη εθείλε ηελ νπνία ε Ειηάδα κεηαθίλεζε ζηελ Θεζζαιία, ε
Οισαλίη πόλιρ Δςπύηος Οισαλιηορ. Βίλαη πηζαλφ φηη ππήξρε θαη ζηα Εζηνξηθά ρξφληα
αθνχ αλαθέξεηαη ζε επηγξαθή απφ ηελ Τπάηε ηνπ 2νπ αηψλα π.Υ. θαη ν Παπζαλίαο
αλαθέξεη κηα εγθαηαιεηκκέλε ζέζε Βπξχηηνλ πνπ ζηα παιηά ρξφληα ήηαλ πφιε θαη
ιεγφηαλ Οηραιία. Σελ ηνπνζέηεζή ηεο θάπνπ εδψ εληζρχεη θαη ε επηζήκαλζε
Πξντζηνξηθήο ζέζεο ζην Ώκνχξη πνπ βξίζθεηαη απφ ηελ άιιε κεξηά ηνπ πνηακνχ,
απέλαληη απφ ηελ ζέζε φπνπ βξέζεθε ην θπθιηθφ νηθνδφκεκα.
Άιιε κηα πφιε είλαη γλσζηή απφ επηγξαθέο. Οη Δξπζξαί νη επί Θεπμοπύλαιρ,
δειαδή πξνο ηηο Θεξκνπχιεο, ζηνλ δξφκν γηα Θεξκνπχιεο θαη φρη ζηηο Θεξκνπχιεο.
Ίζσο απφ απηήλ θαηαγφηαλ ν ζηξαηεγφο ησλ Ώηησιψλ ην 214/3 Λχθνο. Μάιινλ ήηαλ
πφιηο ησλ Ώηληάλσλ. ηνλ 3ν αηψλα είρε κηα δηαθνξά κε ηελ Τπάηε γηαηί
δηακθηζβεηνχζαλ θάπνην βνπλφ κε ην φλνκα Πελ[ πνπ απισλφηαλ αλάκεζα ζηελ
ζέζε Υάα θαη ην χςσκα Γεθαβίαο. Σα νλφκαηα καο είλαη άγλσζηα απφ αιινχ. Δ
δηαθνξά ιχζεθε κε δηαηηεζία Υαιθηδέσλ πνπ δηθαίσζαλ ηνπο Τπαηαίνπο. Μεξηθνί
ηνπνζεηνχλ ηελ πφιε ζηελ αξηζηεξή φρζε ηνπ Γνξγνπφηακνπ, θνληά ζηνλ
Φξαληδή497.
Άιινο νηθηζκφο πνπ βξηζθφηαλ ζηελ πεξηνρή ήηαλ ε Αληίθπξα. Σελ
κλεκνλεχεη σο πξψηε πφιε κέζα ζηελ θνηιάδα ν Δξφδνηνο θαζψο παξαθνινπζεί ηα
πεξζηθά ζηξαηεχκαηα λα έξρνληαη απφ ηελ ΏραΎα θαη ζεκεηψλεη φηη θνληά ηεο
ρπλφηαλ ζηελ ζάιαζζα ν πεξρεηφο. Δ εθβνιή ηνπ πνηακνχ ζε απηήλ ηελ επνρή
ηνπνζεηείηαη θάπνπ θνληά ζην ζεκείν φπνπ ε Παιαηά Βζληθή νδφο πεξλάεη ην πνηάκη.
Ώκέζσο κεηά, ζηα δπηηθά ηνπ δξφκνπ, είλαη ην ρσξηφ Κφκκα, φπνπ δελ έρεη
ζεκεησζεί ηίπνηα αξραίν. ηελ πφιε απηή έδεζε κεηά ηελ πξνδνζία ηνπ ν Βθηάιηεο
θαη εθεί δνινθνλήζεθε απφ θάπνηνλ Ώζελάδα Σξαρίλην γηα άζρεηνπο ιφγνπο. Ο
θνλέαο φκσο ηηκήζεθε. Δ πφιε ζπλέρηζε λα δεη σο ηνλ 2ν αηψλα π.Υ., αθνχ
αλαθέξεηαη ζηελ πεξίθεκε επηγξαθή ηεο Αξπκαίαο. Δ πφιε ήηαλ γλσζηή, φπσο θαη ε
νκψλπκή ηεο ηεο Φσθίδαο, γηα ηνλ ειέβνξν πνπ θχηξσλε ζηελ πεξηνρή ηεο, θπηφ κε
θαζαξηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. Ώξρηθά ε Ώληίθπξα αλήθε ζηνπο Μαιηείο,
πζηεξφηεξα ζηνπο Οηηαίνπο498.
Μφλν απφ ηνλ ηξάβσλα καζαίλνπκε ηελ χπαξμε ηεο νκψλπκεο κε ηελ
αθαξλαληθή πφιεο Οηληάδαη θαη απφ ηελ ζεηξά πνπ αλαθέξεηαη θαζψο θαη απφ ηελ
αλαινγία πξνο εθείλε ζπκπεξαίλνπλ, κε πνιχ ιίγε πηζαλφηεηα λνκίδσ, φηη ζα
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βξηζθφηαλ θνληά ζηελ εθβνιή ηνπ πεξρεηνχ (φπσο ε αθαξλαληθή ηνπ Ώρειψνπ)499.
Σν θείκελν ηνπ ηξάβσλα ηελ αλαθέξεη κεηά ηελ Ώληίθπξα θαη πξηλ απφ ηελ
Παξαζωπηάδα πνπ καξηπξείηαη θαη απφ επηγξαθή κε ηνλ ηχπν Παξαζψπηνη θαη
αλήθε ζηα χζηεξα ρξφληα ζηελ Οηηαία. Δ ηνπνζέηεζε ησλ Οηληαδψλ θνληά ζηελ
Ώληίθπξα ζηεξίρζεθε ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο Παξαζσπηάδαο θνληά ζην ηκήκα ηνπ
Ώζσπνχ πνπ ξέεη ζηνλ θάκπν, δειαδή βφξεηα απφ ηελ Δξάθιεηα, κε ηνλ αηπρή
ζπιινγηζκφ φηη ν άλσ νξεηλφο ξνπο ηνπ πνηακνχ δηαζρίδεη πεξηνρέο αθαηνίθεηεο500.
Μφλν κε βάζε ην φλνκά ηεο πνπ ήηαλ επίζεο θαη φλνκα κηαο ζπγαηέξαο ηνπ
Κέπθα πξνηάζεθε ε ηνπνζέηεζε ζηελ αξραία αθηή, δειαδή ζηνλ ζεκεξηλφ θάκπν
λφηηα απφ ηνλ πεξρεηφ, ηεο πφιεο Αιθπόλε501. Ο Ώζήλαηνο αλαθέξεη καιηαθή πφιε
Κνιάθεηα πνπ ηελ θαηέζηξεςαλ νη Θεζζαινί καλωρ ποιήζανηερ. πλαληάηαη φκσο
πάιη, αλ ε απνθαηάζηαζε είλαη νξζή, ζηελ επηγξαθή ηεο Αξπκαίαο502 ζηνλ 2ν αηψλα
σο νηηαία. Πηζαλφ λα βξηζθφηαλ θαη απηή ζηελ ίδηα πεξηνρή ηνπ θάκπνπ. Βπίζεο ζηελ
αθηή ηνπνζεηνχλ ηελ πφιε Αηγώλεηα, γλσζηή κφλν απφ ηελ θηινινγηθή παξάδνζε503.
Σέινο ζηελ ίδηα πεξηνρή ηνπνζεηνχλ ηελ νηηαία πφιε ωζζελίδα, γλσζηή απφ
επηγξαθέο, θαη κάιηζηα κε πξνζπάζεηα λα ηνπνζεηεζεί αθξηβψο ζηνπο ΐαξδάηεο,
επεηδή κηα απειεπζεξσηηθή επηγξαθή κε πψιεζε ζηνλ Ώπφιισλα θαη πσιεηή
σζζελέα βξέζεθε ζε ζεκείν αλαηνιηθά απφ ηνπο ΐαξδάηεο θαη βφξεηα απφ ηελ
Δξάθιεηα504. ηελ πεξηνρή ηεο Οίηεο θαη αξρηθά καιηαθή ήηαλ θαη ε πφιε ή θψκε
Υελ ή Υήλαη, παηξίδα ηνπ ελφο απφ ηνπ «Βπηά νθνχο», ηνπ Μχζσλα505. ηελ ίδηα
νξεηλή πεξηνρή ζα πξέπεη κάιινλ λα αλαδεηεζεί θαη κηα άιιε νηηαία πφιε, ε Οιέα.506
Ώπφ ηνπο Μεμηάηεο έλαο θαιφο δξφκνο νδεγεί πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά ζηα
Λνπηξά Τπάηεο ζε 3 ρηιηφκεηξα. Βδψ είρε βξεζεί απειεπζεξσηηθή επηγξαθή πνπ
αλέθεξε ην φλνκα Βπαθξφδηηνο θαη απφ ιαλζαζκέλε αλάγλσζε πηζηεχηεθε φηη ηα
ινπηξά ήηαλ αθηεξσκέλα ζηελ Ώθξνδίηε. Σα ζεξκά ινπηξά δελ αλαθέξνληαη απφ
θακηά αξραία πεγή, ίζσο φκσο κε απηά έρεη ζρέζε ε καξηπξεκέλε ιαηξεία
ζεξαπεπηηθψλ ζεψλ ζηελ Τπάηε507. Νφηηα απφ ηα Λνπηξά ζε πςφκεηξν 500 κ.
πεξίπνπ πάλσ ζην βνπλφ, θάησ απφ ηελ θνξπθή Γξεβελφ βξίζθεηαη ε Φνπξλνζπειηά
φπνπ βξέζεθαλ εθηφο απφ ηα Πξντζηνξηθά θαη φζηξαθα Εζηνξηθψλ ρξφλσλ σο θαη ηελ
Ρσκατθή επνρή508. Βίλαη ινγηθφ λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην ζπήιαην ζα είρε θάπνηα
ιαηξεπηηθή ζεκαζία.
Ώπφ ηα Λνπηξά δξφκνο πέληε πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ νδεγεί ζηα λνηηνδπηηθά
ζηα πξψηα πςψκαηα ηεο Οίηεο, φπνπ βξίζθεηαη ε Τπάηε509, νη κεζαησληθέο Νέεο
Πάηξεο, ην λενειιεληθφ Παηξαηδίθη, ζηελ ζέζε ηεο αξραίαο θπξηφηεξεο πφιεο ησλ
Ώηληάλσλ, φπσο βεβαηψζεθε απφ ηηο επηγξαθέο. Ο ηφπνο έρεη πνιιά λεξά θαη
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επράξηζην θιίκα. Δ πφιε εκθαλίδεηαη ζηελ Εζηνξία ηνλ 4ν αηψλα. ΐξίζθεηαη ζε ιφθν
πνπ ελψλεηαη κε ηελ Οίηε θαη είλαη θπζηθά νρπξφο. ηελ θνξπθή, φπνπ εξεηπσκέλνο
πχξγνο, βξηζθφηαλ ε αθξφπνιε κε εμαίξεηε επνπηεία ηνπ γχξσ ρψξνπ. Ήηαλ
νρπξσκέλε θαη ζηελ αξραηφηεηα, αιιά ηα αξραία ίρλε ράζεθαλ θάησ απφ ηα
Τζηεξνξσκατθά θαη ηα Μεζαησληθά. Ίρλε φκσο απφ αξραία νηθνδνκήκαηα ζψδνληαη
κέζα ζηνλ νρπξσκέλν ρψξν. Αελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε, αλ νη ηψξα γπκλέο
πιαγηέο ηεο αθξφπνιεο ήηαλ θαηνηθεκέλεο ζηελ αξραηφηεηα, αλ θαη νη ηζρπξέο
θιίζεηο θάλνπλ θάηη ηέηνην ιίγν πηζαλφ. Πάλησο ε αξραία πφιε πηζαλψο δελ
μεπεξλνχζε ηα φξηα ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ θαη γηα απηφ ηα αξραία ίρλε είλαη
ζπάληα. Φαίλεηαη πάλησο βέβαην φηη ππήξρε νρπξσκαηηθφ ηείρνο ηεο θάησ πφιεο.
Ώπφ επηγξαθέο γλσξίδνπκε πσο θάπνην γπκλάζην ηδξχζεθε ην 131 π.Υ., ελψ
νηθνδνκηθά πιηθά απφ δηάθνξα, φπσο θαίλεηαη δεκφζηα, θηήξηα έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί ζε λεφηεξεο θαηαζθεπέο.
Οη παιηφηεξεο καξηπξίεο γηα ηελ χπαξμε ηεο Τπάηεο βξίζθνληαη ζε επηγξαθέο
θαη λνκίζκαηα. ηελ πεξίνδν 400-344 ρξνλνινγνχλ έλα λφκηζκα κε θεθαιέο ηνπ Αηφο
θαη ηεο Ώζελάο. Λίγν κεηά ην 336 ζπκκεηέρεη ε πφιε κε 35 δξαρκέο ζηελ απνζηνιή
ρξεκάησλ ζην Άξγνο γηα άγλσζηνπο ιφγνπο. Σν 322-317 ππαγφηαλ, φπσο θαη ην
Κνηλφ ησλ Ώηληάλσλ, ζηνπο Μαθεδφλεο. Σα λνκίζκαηα απηνχ ηνπ Κνηλνχ θφβνληαη
ζηελ Τπάηε απφ ην 302. ε ζπλέρεηα, ζηνλ 3ν αηψλα, γίλεηαη κέινο ηεο Ώηησιηθήο
πκπνιηηείαο. Σν 191 είλαη ζεκείν ζηήξημεο ησλ Ώηησιψλ θαη ε θάησ πφιε ηεο
θαηαζηξέθεηαη απφ ηνπο Ρσκαίνπο. Μεηά ηελ πηψζε ηεο Δξάθιεηαο γίλεηαη θαηά ηελ
ππφινηπε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηφπνο ζπγθέληξσζεο ησλ Ώηησιψλ. Μέλεη ζε απηνχο
κε ηελ εηξήλε ηνπ 189 θαη ην 174, ζηνλ αηησιηθφ εκθχιην πφιεκν, γίλεηαη ζέαηξν
ζθιεξψλ ζθελψλ. Σν 168 ην Κνηλφ ησλ Ώηληάλσλ θαη ε Τπάηε ρσξίδνληαη απφ ηελ
Ώηησιηθή πκπνιηηεία. Βκθαλίδεηαη ηφηε ν ζεζκφο ησλ Ώηληαξρψλ θαη είλαη ε Τπάηε
πνπ ζηέιλεη ηνπο ηεξνκλήκνλεο ησλ Ώηληάλσλ ζηελ δειθηθή Ώκθηθηπνλία. Ο
Ώχγνπζηνο κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Βιιάδαο ην 27 π.Υ. ππήγαγε ηελ Ώηλίδα, θαη
ηελ Τπάηε, ζηελ Θεζζαιία. ηνπο δχν πξψηνπο αηψλεο κ.Υ. παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ
πεξηνρή ν Τπαηαίνο Κχιινο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. Βίλαη κηα απφ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ
δηακνξθψλνπλ ηνλ ειιαδηθφ ιαηηθνπληηζκφ. Δ πφιε αλζεί αθφκα ζηελ επνρή ηνπ
Ώδξηαλνχ.
ηελ επνρή ηνπ Κνηλνχ πνπ είρε επηθεθαιήο ηνπο Αινιαπσέονηερ νη άξρνληεο
ηεο πφιεο βέβαηα ππάγνληαλ ζε απηνχο. Σέζζεξηο άπσονηερ ήηαλ επηθεθαιήο ηεο
πφιεο, ζηελ εθθιεζία πξνΎζηαλην δχν πποζηαηεύονηερ ηηρ εκκληζίαρ, ζηα νηθνλνκηθά
δχν ηαμίαι, ελψ εηδηθά γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ρξεκάησλ απφ ηηο απειεπζεξψζεηο
δνχισλ ππήξρε επιμεληηήρ ηων απελεςθεπικών σπημάηων. Βπηθεθαιήο ηνπ γπκλαζίνπ
ήηαλ δχν γςμναζίαπσοι. Οη ιαηξείεο ηελ χπαξμε ησλ νπνίσλ ζπκπεξαίλνπκε ήηαλ
εθηφο απφ απηέο ηνπ Αηφο θαη ηεο Ώζελάο εθείλεο ηνπ Δξαθιή θαη ηεο Ώθξνδίηεο κε
ηελ επίθιεζε Κςθήπια Φεπζεθάαζα ή Παζιθάεζζα. Ώπφιισλα Υπαηαίον αλαθέξεη
επηγξαθή απφ ηελ Βπίδαπξν, Ώζθιεπηφ Υπαηαίον άιιε απφ ηελ Πάξν, θεοί μεγάλοι
επίκοοι Αζκληπιοί Υπαηαίοι αλαθέξνληαη ζε επηγξαθή ηεο Θήξαο θαη είλαη ίζσο νη
ίδηνη πνπ αλαθέξνληαη σο θεοί ζε επηγξαθή πνπ βξέζεθε αλάκεζα ζηελ Τπάηε θαη ηα
Λνπηξά. ηα Ώπηνθξαηνξηθά ρξφληα ππάξρεη ιαηξεία ηεο Ρψκεο θαη ηνπ
απηνθξάηνξα. Φαίλεηαη κάιηζηα φηη ν Ώχγνπζηνο επηρείξεζε λα κεηνλνκάζεη ηελ
πφιε ζε εβάζηεηα. Σέινο θαίλεηαη φηη ζηα Ρσκατθά ρξφληα γίλνληαλ ζηελ Τπάηε θαη
αγψλεο.
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Κνληά ζην κηθξφ ρσξηφ Καπλνρώξη πνπ βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε ζηα
λνηηνδπηηθά απφ ηελ Τπάηε ιέγεηαη πσο είρε βξεζεί εξείπην κηθξνχ αξραίνπ λανύ510.
Ώπφ ηα Λνπηξά Τπάηεο άιινο δξφκνο πεγαίλεη πξνο βνξεηναληνιηθά, πεξλάεη ηνλ
πεξρεηφ θαη ζπλαληάεη ακέζσο κεηά ηνλ δξφκν Λακίαο-Μαθξαθψκεο. ε κηθξή
απφζηαζε πξνο ηα δεμηά είλαη ην ρσξηφ Ληαλνθιάδη θαη πξνο ηα αξηζηεξά ε πεξίθεκε
Πξντζηνξηθή ζέζε511. Ώπφ ην ρσξηφ άιινο δξφκνο νδεγεί βφξεηα ζηηο ππψξεηεο ηεο
ζξεο, ζην ρσξηφ ηίξθαθαο. Βδψ έρνπλ επηζεκαλζεί ζηνέο αξραίσλ κεηαιιείωλ
θαη ιείςαλα θακίλεπζεο512. Ώπφ ηελ ίδηα πεξηνρή πξνέξρεηαη θαη πήιηλε ρεηξνπνίεηε
θεθαιή κεγέζνπο κηζνχ ηνπ θπζηθνχ ρξνλνινγνχκελε ζην ηέινο ηνπ 8νπ ή ην πξψην
κηζφ ηνπ 7νπ αηψλα.
Ώπφ ην Ληαλνθιάδη ν δξφκνο παξαθνινπζψληαο ηελ βφξεηα παξπθή ηεο
θνηιάδαο πξνο ηα δπηθά νδεγεί ζε 16 ρηιηφκεηξα πεξίπνπ ζηελ Μαθξαθώκε πνπ
πξηλ λα πάξεη ην αξραηνπξεπέο φλνκά ηεο ιεγφηαλ ΐαξπκπφπε, πεξλψληαο απφ ηα
ρσξηά Γειεπηφ, Καζηξί θαη Μάθξε. ΐφξεηα απφ ην ρσξηφ πςψλεηαη καθξφζηελε
ξάρε κε χςνο 385 κ. θαη άμνλα βφξεην - λφηην. ηα βφξεηα απφ ηελ θνξπθή ηεο ζε
κηθξή θνηιάδα θαη απέρνληαο φζν θαη ε Μαθξαθψκε απφ απηήλ είλαη ην πινχζην ζε
λεξά Πιαηύζηνκν. Δ θνξπθή ιέγεηαη Κάζηξν θαη πεξηβάιιεηαη απφ αξραία
νρχξσζε513 πνπ παξαθνινπζεί ηελ δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο αθνινπζψληαο ηελ
πςνκεηξηθή ησλ 440 κ. πεξίπνπ. Ο βφξεηνο - λφηηνο άμνλαο ηνπ ρψξνπ πνπ
πεξηβάιιεη είλαη 620 κ. θαη ν αλαηνιηθφο - δπηηθφο 280 κ. πεξίπνπ. Δ πεξίκεηξνο ηεο
νρχξσζεο γχξσ ζηα 1550 κ. Σν ηείρνο ζρεκαηίδεηαη κε δχν κέησπα θαη γέκηζκα κε
κηθξνχο ιίζνπο αλάκεζά ηνπο. Σν πάρνο ηνπ πνηθίιιεη απφ 1,25 σο 2,50 κ., ην
πεξηζζφηεξν φκσο κέξνο ηνπ έρεη πάρνο πάλσ απφ 2,25 κ. Δ ηνηρνδνκία είλαη ακειήο
ηζνδνκηθή. Σν ηείρνο εληζρπφηαλ απφ νξζνγψληνπο πχξγνπο. Έρνπλ επηζεκαλζεί
πέληε ζηα λνηηνδπηηθά, έλαο ζηα λφηηα, ηξεηο ζηα βφξεηα, δχν ζηα δπηηθά θαη δχν ζηα
αλαηνιηθά. Φαίλεηαη φηη ππήξρε είζνδνο απφ ηα δπηηθά θαη απηφ δηθαηνινγεί ηελ
χπαξμε ελφο εζσηεξηθνχ ηνίρνπ ζε απηήλ ηελ πιεπξά. Ώθφκα κηα πχιε είλαη πηζαλφ
πσο ππήξρε ζηα αλαηνιηθά, ζπκκεηξηθά κε ηελ πξψηε. Μέζα ζηνλ νρπξσκέλν ρψξν
ζε πνιιά ζεκεία ππάξρνπλ ίρλε δηαθφξσλ θηεξίσλ θαη αξθεηά φζηξαθα. Ώληίζεηα ε
πιεξνθνξία φηη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάζηξνπ ππάξρεη «κέγαο ζνισηφο ηάθνο»
θαίλεηαη ιαλζαζκέλε.
Δ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ θάζηξνπ είλαη κεγάιε. ΐφξεηα ειέγρεη ην πέξαζκα
απφ ηελ Γηαλληηζνχ, λφηηα ηελ πξφζβαζε ζηνλ πεξρεηφ θαη έρεη νπηηθή επηθνηλσλία
κε φια ηα ζεκαληηθά νρπξά ηεο κέζεο θνηιάδαο ηνπ πεξρεηνχ. Δ κφλε αξραία πφιε
κε ηελ νπνία κπνξεί λα ηαπηηζηεί, αλ θαη φρη κε βεβαηφηεηα, είλαη ε Μαθξά Κώκε
πνπ ηελ αλαθέξεη κφλν ν Λίβηνο εμηζηνξψληαο ηα γεγνλφηα ηνπ 198, φηαλ νη Ώηησινί,
ζε πφιεκν κε ηνλ Φίιηππν Β΄, εηζέβαιαλ ζηελ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ απφ ηελ
πεξηνρή ηεο Τπάηεο θαη άξρηζαλ λα ιεειαηνχλ ηα γχξσ απφ ηελ πεξρεηάδα θαη ηελ
Μαθξά Κψκε. Βθείλε ηελ επνρή νη δχν απηνί νηθηζκνί αλήθαλ ζηελ Ανινπία θαη φρη
ζηελ Ώηλίδα. Ώλαηνιηθά απφ ην θάζηξν, ζηνλ θάκπν, ε πεξηνρή ιέγεηαη Μάξκαξα
Πιαηχζηνκνπ. ε απηήλ έρεη βεβαησζεί ε χπαξμε ηάθσλ πνπ αζθαιψο ζρεηίδνληαη κε
ηελ αξραία πφιε.
Έλαο δξφκνο νδεγεί λφηηα απφ ηελ Μαθξαθψκε , αθνχ πεξάζεη ην πνηάκη,
ζηελ ζχγρξνλε πεξρεηάδα πνπ παιηά νλνκαδφηαλ Ώγά. Ώπφ απηή έλαο κηθξφο
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δξφκνο αλεβαίλεη ηελ θνηιάδα ηεο ΐίζηξηηζαο, πνπ είλαη ίζσο ν αξραίνο Ίλαρνο, θαη
ζε 21 ρηιηφκεηξα θηάλεη ζην ρσξηφ Πεξηβφιη. Ώπφ εθεί άιινο κηθξφο δξφκνο παίξλεη
πξνο λνηηναλαηνιηθά ηελ θνηιάδα ηνπ Μαξκαξηψηηθνπ θαη νδεγεί ζε 3 ρηιηφκεηξα
ζην ρσξηφ Μάξκαξα. ε κηθξή απφζηαζε αλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ ν Γαιιηθφο
ράξηεο ζεκεηψλεη ηελ χπαξμε αξραίσλ εξεηπίσλ γηα ηα νπνία δελ βξήθα θακηά άιιε
πιεξνθνξία. Πξέπεη λα πξφθεηηαη γηα ηελ ζέζε θάπνηνπ νηθηζκνχ ησλ Ώηληάλσλ πάλσ
ζηνλ θπζηθφ δξφκν πνπ νδεγεί πάλσ απφ ηνλ Γπγφ ν νπνίνο ελψλεη ηελ Οίηε κε ηα
ΐαξδνχζηα, ζηελ Καζηξηψηηζζα, ζηελ θνξπθή ηεο θνηιάδαο ηνπ άλσ Μφξλνπ (πνπ
ιέγεηαη Μέγα Πνηάκη) θαη ζηα αξραία ρξφληα ήηαλ κέξνο ηεο Ώηησιίαο.
Πάιη απφ ηελ πεξρεηάδα ν δξφκνο πνπ πεγαίλεη δπηηθά παξαθνινπζψληαο
ηελ λφηηα παξπθή ηεο ζηελήο εδψ θνηιάδαο ηνπ πεξρεηνχ νδεγεί ζε 15 ρηιηφκεηξα
ζηελ Φηέξε. Νφηηα απφ ην ρσξηφ, πάλσ ζην βνπλφ είλαη ν κηθξφο νηθηζκφο Άλσ
Φηέξε θαη αλάκεζά ηνπο ην χςσκα ηαπξόο θαη ηα αξραία εξείπηα πνπ ιέγνληαη
Διιεληθά514. Πξφθεηηαη γηα νρπξσκέλε ζέζε πνπ θαιχπηεη ζε ζρήκα ηξηγσληθφ δχν
πςψκαηα. Πξνζηαηεχεηαη ζηα λφηηα, δπηηθά θαη αλαηνιηθά απφ βαζηέο ξεκαηηέο.
Πνιχ θαηεζηξακκέλν ηείρνο πξνζηαηεχεη ηνλ έλα ιφθν πνπ είλαη επίπεδν πιάησκα ζε
ζρήκα ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ. Σν ηείρνο έρεη πιάηνο απφ 1,50 σο 2,50 κ. θαη
νξζνγψληνπο πχξγνπο. Δ ζέζε βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 600 κ. πεξίπνπ θαη επνπηεχεη
φιε ηελ θνηιάδα. Πξφθεηηαη κάιινλ γηα παξαηεξεηήξην, παξά γηα θξνχξην.
Κάησ απφ ην ρσξηφ ηεο Φηέξεο, κέζα ζηελ θνηιάδα, αθξηβψο δίπια ζην
πνηάκη, ζε απφζηαζε 2,500 κ. πεξίπνπ ζε επζεία γξακκή ζηα βνξεηνδπηηθά απφ ην
ρσξηφ βξίζθεηαη ν χςνπο πεξίπνπ 80 κ. ιφθνο Καζηξί ή Καζηξόξαρε515 κε άμνλα
βφξεην - λφηην θαη πξνεθβνιή απφ ην κέζν ηνπ πξνο αλαηνιηθά. Σν κήθνο ηνπ είλαη
430 κ. ελψ ν εγθάξζηνο πξνο αλαηνιηθά άμνλαο 230 κ. Ώξραία νρχξσζε
παξαθνινπζεί ην ζρήκα ηνπ πςψκαηνο θαη έρεη πεξίπνπ ζρήκα Σ. Σν κέζν πάρνο ηνπ
ηείρνπο, ζε κέηξηα θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, είλαη 1,60 κ. Βίλαη ρηηζκέλν κε δπν
κέησπα θαη γέκηζκα. Βληζρχεηαη κε νξζνγψληνπο ηζρπξνχο πχξγνπο. Έρνπλ δηαζσζεί
δψδεθα ηέηνηνη. Έρεη πχιε ζηελ λφηηα πιεπξά ηεο αλαηνιηθήο πξνεμνρήο πνπ
δηακνξθψλεηαη κε νξζνγψληα απιή, ζηελ νπνία κπαίλεη θαλείο απφ έμσ, θαη πέξαζκα
ζην βάζνο ηεο. Τπάξρεη επίζεο ππιίδα ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λφηηνπ άθξνπ.
Μέζα ζηνλ πξνζηαηεπφκελν ρψξν ππάξρνπλ αξθεηά ίρλε θηεξίσλ θαη άιισλ
θαηαζθεπψλ. Ώπφ ην θείκελν ηνπ Λίβηνπ πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο ζρεηηθά κε
ηελ Μαθξά Κψκε θαη απφ ηελ ζέζε ηνπ νρπξσκέλνπ νηθηζκνχ δίπια ζηνλ πεξρεηφ
ζπκπεξαίλνπλ φηη ην αξραίν ηνπ φλνκα είλαη πεξρεηάο, πφιε γλσζηή θαη απφ έλα
ζεαξνδφθν ησλ Αειθψλ ζην πξψην ηέηαξην ηνπ 1νπ αηψλα κ.Υ. θαζψο θαη απφ ην
θείκελν ηνπ Πηνιεκαίνπ.
Δ θηινινγηθή παξάδνζε είλαη πνιχ θεηδσιή ζε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο
νηθηζκνχο ηεο Ώηλίδαο, ελψ θαη ε αξραηνινγηθή έξεπλα δελ έρεη πξνρσξήζεη
ηθαλνπνηεηηθά. Ώπηφ θάλεη πνιχ παξαθηλδπλεπκέλε ηελ ηαχηηζε νλνκάησλ πνπ
ηπραία έθηαζαλ σο εκάο, θπξίσο απφ επηγξαθέο, θαη ζέζεσλ πνπ γλσξίδνπκε, φπσο
εθείλε ζηα Μάξκαξα πνπ αλαθέξακε ή απηέο πνπ ζα δνχκε πην θάησ. Βθηφο απφ ηα
νλφκαηα πφιεσλ ησλ Ώηληάλσλ πνπ ζεκεηψζακε –Τπάηε, Βξπζξαί, Μαθξά Κψκε,
πεξρεηαί- ε θηινινγηθή παξάδνζε θαη νη επηγξαθέο καο δίλνπλ θαη ηα πην θάησ:
Λαπ(ε)ίζηνλ πνπ αλαθέξεηαη απφ ηνλ ηέθαλν ΐπδάληην, ηελ Παιαηηλή Ώλζνινγία
θαη επηγξαθέο. Σν εζληθφ Λαπιθήιορ516. Κνξόπε, φπσο ζπλάγεηαη απφ ην εζληθφ
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Κοποθέορ, γλσζηφ απφ επηγξαθέο517. Φύξξα ή Πύξξα πνπ επίζεο ζπλάγεηαη απφ ην
εζληθφ Φςππάγιορ, γλσζηφ επίζεο απφ επηγξαθέο518.
Γηα λα επηζθεθζνχκε ηελ ηειεπηαία πξνο ηα δπηηθά ζέζε κε αξραία κέζα ζηελ
θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ, ην Παιαηόθαζηξν, παίξλνπκε ηνλ δξφκν απφ ηελ
Μαθξαθψκε πνπ νδεγεί πξνο ηα δπηηθά. Ο δξφκνο πεξλάεη απφ ηελ ΐίηνιε, ηελ
Πηειέα, ην Νενρσξάθη, ζηξέθεη πξνο βνξεηνδπηθά θαη θηάλεη ζην ρσξηφ Άγηνο
Γεψξγηνο ζε 17 ρηιηφκεηξα απφ ηελ Μαθξαθψκε. ηα βνξεηναλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ
ππάξρεη χςσκα κε ην φλνκα Παιαηφθαζηξν, αιιά δελ ππάξρεη θακηά πιεξνθνξία γηα
ην αλ ην φλνκα νθείιεηαη ζε χπαξμε αξραίσλ. Ώθνινπζνχκε ηνλ δξφκν γηα αθφκε 4
ρηιηφκεηξα θαη κεηά παίξλνπκε κηθξφ δξφκν πξνο βνξεηνδπηηθά πνπ νδεγεί ζε 3
ρηιηφκεηξα ζην ρσξηφ Παιαηφθαζηξν. ηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ ππάξρεη
χςσκα, πνπ δίπια ηνπ πεξλάεη ν δξφκνο, κε εθθιεζάθη ηεο Γσνδφρνπ Πεγήο 519. Σν
πιαηχ επάλσ κέξνο ηνπ πςψκαηνο πεξηβάιιεηαη απφ ηείρνο ζε θαθή δηαηήξεζε. Οη
δφκνη είλαη νξζνγψληνη θαη ε θάηνςε ηνπ νρπξνχ θαίλεηαη πσο ήηαλ ειιεηςνεηδήο. Δ
είζνδνο ήηαλ κάιινλ απφ λφηηα. Κνληά ζην εθθιεζάθη ππάξρνπλ ίρλε θηεξίνπ θαη
έρεη βξεζεί επηγξαθή. Ώπφ ηελ πεξηνρή αλαθέξνληαη θαη άιιεο επηγξαθέο νη νπνίεο
φκσο δελ δίλνπλ ρξνλνινγηθή έλδεημε. Ώπφ αηησιηθά λνκίζκαηα πνπ βξέζεθαλ ζε
ηάθνπο ζηελ πεξηνρή ρξνλνινγνχλ ηελ ζέζε ζηνλ 3ν ή 2ν αηψλα, λεφηεξε δειαδή απφ
ηα πξνεγνχκελα θξνχξηα πνπ θαίλεηαη λα ρξνλνινγνχληαη ζην ηέινο ηνπ 4νπ ή ζηνλ
3ν αηψλα. Ώπφ ηνλ Άγην Γεψξγην άιινο δξφκνο νδεγεί ζην ρσξηφ Μεξθάδα θαη απφ
εθεί ζην ρσξηφ Μαπξίιν, λνηηνδπηηθά απφ ην Παιαηφθαζηξν. Κνληά ζην ρσξηφ
ππάξρεη χςσκα πνπ ιέγεηαη επίζεο Παιαηόθαζηξν. Ο Bequignon βεβαηψλεη φηη εθεί
δελ ππάξρεη ηίπνηα αξραίν θαη απνξξίπηεη ηνπηθή παξάδνζε φηη θνληά ζην ρσξηφ
είραλ βξεζεί ιείςαλα πνπ ζα κπνξνχζε λα αλήθνπλ ζε ηεξφ. Χο επνρή πνπ έγηλε ην
εχξεκα απηφ αλαθέξεηαη ην 1750 πεξίπνπ520.
Ώλ γπξίζνπκε πίζσ ηνλ δξφκν σο ην Ληαλνθιάδη θαη ζπλερίζνπκε απφ εθεί
πξνο ηελ Λακία, ζε 3 ρηιηφκεηξα ζπλαληάκε κηθξφ δξφκν ζηα αξηζηεξά πνπ νδεγεί
βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά ζην ρσξηφ Λπγαξηά, ην παιηφ Σζνκπαλιάηεο521, ζηα δπηηθά
πφδηα ηνπ πξφβνπλνπ ηεο ζξεο Σακπνχξηα. Μηα ξάρε αλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ
πεξηβάιιεηαη απφ ηνίρν κε αξγνχο ιίζνπο πνπ δηακνξθψλνπλ νρχξσζε ειιεηςνεηδή
ζηελ θάηνςε κε καθξφ άμνλα βφξεην - λφηην 200 κ., εγθάξζην άμνλα 45 κ. θαη
πεξίκεηξν πεξίπνπ 800 κ. Σν ηείρνο έρεη πάρνο 1,40-1,85 κ. θαη είλαη ρηηζκέλν κε δπν
κέησπα θαη γέκηζκα. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη θαη κηα πχιε θνληά ζην βφξεην άθξν. ην
εζσηεξηθφ ππάξρνπλ ζσξνί ιίζσλ πνπ θαίλεηαη λα πξνέξρνληαη απφ θηήξηα. ζνη
αλαγλσξίδνπλ ζην θξνχξην ζην Μπεθί, γηα ην νπνίν ζα κηιήζνπκε ακέζσο πην θάησ,
ηελ ζέζε ίδε, ρηηζκέλε φπσο θαίλεηαη ζηνλ 5ν ή ηνλ 4ν αηψλα, φηαλ νρπξψλεηαη θαη
ε Λακία, θαη εγθαηαιεηκκέλε φηαλ ηελ αλαθέξεη ε ιαηηληθή επηγξαθή πνπ νξίδεη ηα
ζχλνξα Λακίαο θαη Τπάηεο, ηείλνπλ λα αλαγλσξίζνπλ εδψ ην ηεξό ηνπ Πνζεηδώλα
πνπ αλαθέξεη ε ίδηα επηγξαθή φηη βξηζθφηαλ πέξα, δειαδή βφξεηα απφ ηελ ίδε.
Ο δξφκνο απφ Ληαλνθιάδη κεηά ηελ δηαζηαχξσζε γηα Λπγαξηά πιεζηάδεη ηελ
ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαη πξηλ λα ηελ πεξάζεη έρεη αξηζηεξά κηθξφ δξφκν πνπ
πεξλάεη ηελ γξακκή θαη βγάδεη ζε ιίγν ζην ρσξηφ ηαπξφο, παιηά Μπεθί.
ΐνξεηνδπηηθά απφ ην ρσξηφ έλαο πξφβνινο ηνπ βνπλνχ έξρεηαη πξνο ηα δπηηθά θαη
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αλαγθάδεη ηελ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή λα δηαγξάςεη θακπχιε. Δ ζέζε ιέγεηαη
Νηηέθα522 θαη θάπνηε ήηαλ νρπξσκέλε, αιιά νη πέηξεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα έξγα
γηα ην πέξαζκα ηεο γξακκήο θαη γηα ην ρηίζηκν ησλ ζπηηηψλ ζην ρσξηφ. Βδψ
αλαγλσξίδνπλ ηελ ίδε πνπ ζα πξέπεη λα ρηίζηεθε σο δνξπθφξν θξνχξην ηεο Λακίαο
ζην ηέινο ηνπ 5νπ αηψλα ή ιίγν αξγφηεξα. Σν φλνκα ζεκαίλεη Ρνδηά θαη ιέγεηαη φηη ε
θαιιηέξγεηα ηνπ δέληξνπ εηζήρζε ζηελ Βιιάδα ζηνλ 5ν αηψλα, άπνςε φκσο πνπ
θαίλεηαη λα απνξξίπηνπλ παιαηφηεξεο γιππηηθέο θαη άιιεο παξαζηάζεηο. Ώλάκεζα
ζην Μπεθί θαη ηνλ Πξνθήηε Διία, ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο Λακίαο, κάιινλ δειαδή
ζηνλ ζηελφ θάκπν Κνιφλεο, ζηελ ζέζε ΐιεζίδηα, έρεη αλαθεξζεί ε χπαξμε πνιιψλ
νζηξάθσλ απφ θνηλά αξραία αγγεία θαη ζηελ θνληηλή ζέζε Άγηνο Σαμηάξρεο
λνκίζκαηα, φζηξαθα, πιάθεο (ίζσο απφ ηάθνπο)523.
Ο δξφκνο απφ ην Ληαλνθιάδη κεηά ηελ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πεξλάεη ηα
ρσξηά Καιχβηα θαη Παγθξάηη θαη κπαίλεη ζηελ Λακία524, ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηνπ
Ννκνχ, ζηελ ίδηα ηελ ζέζε ηνπ κεζαησληθνχ Γηηνπληνχ θαη ηεο αξραίαο Λακίαο,
ρηηζκέλε ζε ξεκαηηά αλάκεζα ζε δχν πςψκαηα, ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ δξφκσλ πνπ
έξρνληαη απφ ηελ Θεζζαιία. Ο έλαο απφ ηελ παξαιία θαη ν άιινο απφ ηα βνπλά, απφ
κέζα απφ ηελ θνηιάδα, δειαδή απφ ηελ Ώηλίδα, Ανινπία, Βπξπηαλία, θαη εθείλνο απφ
ηελ πεξηνρή ηεο Δξάθιεηαο θαη ησλ Θεξκνππιψλ. Ώπφ ηελ ζέζε ηεο ε πφιε είλαη ην
θιεηδί πξνο θαη απφ ηελ Θεζζαιία, ελψ παξάιιεια θαηνπηεχεη άξηηα νιφθιεξε ηελ
Οίηε θαη ηελ πεξηνρή ησλ Θεξκνππιψλ. Ώξραία θαηάινηπα είραλ ζεκεησζεί θαη
πεξηγξαθεί παιαηφηεξα, ελψ ε ζχγρξνλε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη αξρίζεη λα
ειέγρεηαη εδψ θαη κεξηθά ρξφληα κε απνηέιεζκα λα πιεζαίλνπλ φρη πηα κφλν νη
θαηαζηξνθέο αξραίσλ αιιά ηνπιάρηζηνλ θαη νη αξραηνινγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα
επξήκαηα.
Σν πεξίγξακκα ηνπ ηείρνπο αθνινπζνχζε πεξίπνπ ηελ παξαθάησ δηαδξνκή:
Ώπφ ηελ πξνο αλαηνιηθά πξνεμνρή ηεο αθξφπνιεο, φπνπ θαη ην Φξαγθηθφ θαη
λεφηεξν θξνχξην, πξνρσξνχζε πξνο λφηηα θαη δηαγξάθνληαο ειαθξά θακπχιε έθηαλε
αλαηνιηθά σο ηελ εθθιεζία ησλ Ώγίσλ Θενδψξσλ. Μεηά αθνινπζνχζε πξνο
λνηηναλαηνιηθά ηνλ δξφκν πίζσ απφ ηελ εθθιεζία, ψζπνπ ζπλαληνχζε ηελ νδφ
Μηανχιε, παξαθνινπζνχζε ηελ δηαδξνκή απηνχ ηνπ δξφκνπ σο ηελ νδφ Ρνδάθε θαη
Ώγγειή, έζηξεθε απφ εθεί πξνο λνηηναλαηνιηθά θφβνληαο ηελ νδφ Καπνδηζηξίνπ θαη
απφ ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Παιαηνιφγνπ έζηξεθε πάιη πξνο λνηηνδπηηθά θαη
παξαθνινπζνχζε απηήλ ηελ ηειεπηαία σο ηελ νδφ αησβξηάλδνπ, γχξηδε πξνο
βνξεηνδπηηθά αθνινπζψληαο ηελ αησβξηάλδνπ σο ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ
Παηξφθινπ, ηελ νπνία θαηφπηλ αθνινπζνχζε πξνο ηα δπηηθά σο ηελ Ώζαλαζίνπ
Αηάθνπ. Βθεί ζρεκάηηδε κηθξφ ζχιαθα θαη κεηά έπαηξλε πάιη ηελ ίδηα θαηεχζπλζε σο
δχν ηεηξάγσλα πάξα πάλσ, φπνπ έζηξεθε βφξεηα θαη έθηαλε ζηελ νδφ Δξαθιένπο.
Ώπφ εθεί έζηξεθε πξνο βνξεηνδπηθά, έπαηξλε κέζα ην εθθιεζάθη ηνπ Ώγίνπ Λνπθά
θαη ην ππεξθείκελν χςσκα ην νπνίν πεξηέβαιιε ζρεκαηίδνληαο ίζσο είδνο θξνπξίνπ,
φπσο θαίλεηαη πσο ππήξρε θαη ζηα λεφηεξα ρξφληα, θαη θαηφπηλ ζπλαληνχζε ηελ νδφ
Παιαηάο Πφιεσο πνπ ηελ αθνινπζνχζε κε γεληθή θαηεχζπλζε πξνο ηα αλαηνιηθά σο
ηελ εθθιεζία ηνπ Ώγίνπ Μελά. Βθεί έζηξηβε γηα ιίγν πξνο ηα λφηηα θαη κεηά έπαηξλε
θαηεχζπλζε βνξεηναλαηνιηθή γηα λα θαηαιήμεη θνληά ζην βφξεην άθξν ηεο
αθξφπνιεο. Δ αθξφπνιε θαίλεηαη πσο είρε πεξίπνπ ην ζρήκα πνπ έρεη ζήκεξα ην
θάζηξν θαη ζε πνιιά ζεκεία είλαη θαλεξφ πσο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα βάζε ησλ
λεφηεξσλ ηεηρψλ ηα αξραία. Ώπφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηείρνπο ζην ζεκείν πνπ
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θηάλεη θνληά ζηελ αθξφπνιε μεθηλνχζε έλα δεχηεξν ηείρνο πξνο βνξεηνδπηηθά θαη
θαίλεηαη φηη δηέγξαθε ηφμν θαη έθηαλε θαη απηφ ζην χςσκα πάλσ απφ ηνλ Άγην
Λνπθά. Δ αθηίλα ηνπ δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί, αιιά ήηαλ βξαρχηεξε απφ απηήλ πνπ
ζα έθηαλε σο ην ζεκείν φπνπ θαηαζθεπάζηεθε ην λέν ζηάδην. Σα πεξηζζφηεξα
ζεκεία ηνπ ηείρνπο ηεο πφιεο θαη ηεο αθξφπνιεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί είλαη
ρηηζκέλα κε ηζνδνκηθφ ζχζηεκα, εθηφο απφ έλα ηκήκα ζηελ αθξφπνιε φπνπ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί πνιπγσληθφ.
ηνλ Άγην Λνπθά έρνπλ παξαηεξεζεί ίρλε πνπ έδεηρλαλ πσο εθεί ππήξρε
αξραίνο λαφο. Ίρλε αξραίνπ θηεξίνπ έρνπλ ζεκεησζεί θαη θνληά ζηνπο Ώγίνπο
Θενδψξνπο. Σάθνη έρνπλ βξεζεί ζε δηάθνξα ζεκεία έμσ απφ ηελ γξακκή ησλ ηεηρψλ,
ιαθθνεηδείο αιιά θαη ιαμεπηνί ζαιακνεηδείο κε ζήθεο. ηα ΐ, κεηά απφ ην εθεί
αξραίν λεθξνηαθείν, ηνπνζεηείηαη κε αξθεηή πηζαλφηεηα ην ζηάδην, γλσζηφ θαη απφ
επηγξαθή. Ώλαηνιηθά απφ ηελ αθξφπνιε, ζηνπο βξάρνπο πάλσ απφ ηνλ δξφκν ηεο
ηπιίδαο, ππήξραλ ιαμεχκαηα κε αλάγιπθεο παξαζηάζεηο, έλαο λαΎζθνο δηαζηάζεσλ
5 Υ 3 κ. (ζψδνληαλ ηα ιαμεχκαηα γηα ηελ ζεκειίσζε), δξφκνη θαη ζθαινπάηηα
ιαμεπηά. Δ έθηαζε πνπ θαηαιάκβαλε ε πφιε κέζα απφ ηα ηείρε ήηαλ πεξίπνπ
800.000 ηεηξαγσληθά κέηξα.
Σελ Λακία θαίλεηαη πσο ηελ έρηηζαλ νη Μαιηείο ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ 5νπ
αηψλα, αθνχ νη παξηηάηεο είραλ ηδξχζεη ηελ Δξάθιεηα πνπ απνδείρηεθε κφληκνο
θίλδπλνο γηα απηνχο. Σφηε θαίλεηαη άιισζηε πσο απιψζεθαλ βφξεηα απφ ηνλ
πεξρεηφ, ελψ ηελ παιηά θνηηίδα ηνπο, ηελ λφηηα απφ ην πνηάκη, θαίλεηαη φηη βαζκηαία
απνξξφθεζαλ νη Οηηαίνη. Ώλ ππήξρε θάπνηα θαηνίθεζε πην πξηλ ζηελ Λακία, ζα ήηαλ
νηθηζκφο αζήκαληνο πνπ δελ αλαθέξεηαη απφ ηνπο ηζηνξηθνχο. Οη πξψηεο καξηπξίεο
γηα ηελ χπαξμε ηεο πφιεο είλαη ηα λνκίζκαηά ηεο, ηα πξψηα απφ ηα νπνία
ηνπνζεηνχληαη ζηελ πεξίνδν 400-344. Φέξνπλ παξαζηάζεηο ηνλ Αηφλπζν, ηελ Ώζελά,
ηνλ Δξαθιή ή ηνλ Φηινθηήηε, ηελ επψλπκε λχκθε Λακία. Σν 359/7 ζηέιλνπλ νη
Λακηείο ζπλδξνκή γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ λανχ ησλ Αειθψλ 600 δξαρκέο. Ώπφ ηηο
δχν ακθηθηπνληθέο ςήθνπο ησλ Μαιηέσλ απφ ηνλ 4ν αηψλα ηελ κία έρνπλ νη Οηηαίνη
ηεο Δξάθιεηαο, ηελ άιιε θαλνληθά νη Λακηείο. Μεηά ηελ ππνρψξεζε ηεο
ζπαξηηαηηθήο θαη ηεο ζεβατθήο ηζρχνο ζηελ θεληξηθή Βιιάδα, ε πφιε εμαξηάηαη απφ
ηηο βφξεηεο δπλάκεηο, ηελ Μαθεδνλία θαη ηελ Θεζζαιία. Μεηά ην 344 είλαη
καθεδνληθφ θξνχξην θαη θφβεη λνκίζκαηα ηνπ βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο. Σν 338/7
κπαίλεη ζην Κνηλφ ησλ Βιιήλσλ, δειαδή ζηελ ζπκκαρία ηεο Κνξίλζνπ κε
επηθεθαιήο ηνλ βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο θαη νη Λακηείο ζπκκεηέρνπλ ζην ζηξάηεπκα
ηνπ Ώιεμάλδξνπ. Σν 323, ζηνλ Λακηαθφ πφιεκν, νρπξψλεηαη ζηελ πφιε ν
Ώληίπαηξνο θαη έηζη απηή δελ πεγαίλεη κε ην κέξνο ησλ Βιιήλσλ. Σν 302 ν
Αεκήηξηνο ν Πνιηνξθεηήο ηελ απειεπζεξψλεη απφ ηνπο Μαθεδφλεο θαη νη Λακηείο
θφβνπλ λνκίζκαηα ηεο νκψλπκεο κε ηελ πφιε ηνπο εξσκέλεο ηνπ εηαίξαο Λακίαο.
κσο ζηελ επνρή ηεο Γαιαηηθήο επηδξνκήο ην 280/79 ε πφιε ππάγεηαη ζηελ
Θεζζαιία. Λίγν κεηά ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ θαη γίλεηαη κέινο ηεο Ώηησιηθήο
πκπνιηηείαο.
Γχξσ ζηα 236 νη Λακηείο είλαη θαη πάιη αλεμάξηεηνη, αιιά δηαηεξνχλ θαιέο
ζρέζεηο κε ηνπο Ώηησινχο θαη ηελ ειεγρφκελε απφ απηνχο δειθηθή ακθηθηπνλία,
φκσο ζην ηειεπηαίν ηξίην ηνπ αηψλα ε Λακία είλαη θαη πάιη αηησιηθή θαη κάιηζηα
καδί κε ηνπο Θαπκαθνχο έλα απφ ηα ζηεξίγκαηα ηεο πκπνιηηείαο απέλαληη ζηνπο
Μαθεδφλεο. Καη φηαλ ην 196 πνιιέο πφιεηο αθαηξνχληαη απφ ηελ πκπνιηηεία, απηή
παξακέλεη αηησιηθή. ηα ρξφληα απηά ε πφιε γλσξίδεη άλζεζε. Σν 192 ηελ πνιηνξθεί
αιιά δελ επηηπγράλεη λα ηελ θαηαθηήζεη ν Φίιηππνο ν Β΄. Ώθήλεη ηελ πνιηνξθία
ζηνπο Ρσκαίνπο, αιιά ζην κεηαμχ γίλεηαη αλαθσρή. Μεηά ηελ ιήμε ηεο νη Ρσκαίνη
θαηαιακβάλνπλ θαη ιεειαηνχλ ηελ πφιε πνπ κε ηελ εηξήλε ηνπ 198 ππάγεηαη ζηελ
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Θεζζαιία, δηαηεξψληαο πάλησο θάπνηα απηνλνκία. Ο έλαο απφ ηνπο δπν Μαιηείο
ηεξνκλήκνλεο απνζηέιιεηαη απφ ηελ Λακία ζηελ ακθηθηπνλία ησλ Αειθψλ. Με ηελ
αλαδηνξγάλσζε ηεο Βιιάδαο απφ ηνλ Ώχγνπζην ππάγεηαη νινθιεξσηηθά ζηελ
Φζηψηηδα ηεο Θεζζαιίαο θαη νη Λακηείο νλνκάδνληαη εβάζηενη πξνο ηηκήλ ηνπ
Ώπγνχζηνπ. Οη νρπξψζεηο ηεο επηζθεπάδνληαη απφ ηνλ Ενπζηηληαλφ.
Ο θπξηφηεξνο λαφο ηεο Λακίαο πνπ ρξεζίκεπε θαη γηα θξαηηθφ αξρείν ήηαλ
ηνπ Αηνλχζνπ. ηελ πφιε ππήξρε επίζεο θαη ιαηξεία ηνπ Φηινθηήηε πνπ πνιινί ηνλ
εθιάκβαλαλ γηα ηνλ Δξαθιή, ηνπ Δξαθιή, ηεο λχκθεο Λακίαο, ηνπ παηέξα ηεο
Πνζεηδψλα θαη ηεο Ώζελάο ψηεηξαο.
Πξνάζηηα ή εμαξηεκέλεο ζέζεηο απφ ηελ Λακία κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ
θαη ζηα ιείςαλα πνπ αλαθέξακε πην πάλσ ζηα ΐιεζίδηα θαη ζηνλ Άγην Σαμηάξρε θαη
φκνηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα ίρλε ζηελ Σαξάηζα, ζηα πξψηα πςψκαηα βφξεηα
απφ ηελ Λακία, φπνπ θνληά ζηελ εθθιεζία ηεο Ώγίαο Παξαζθεπήο έρνπλ εληνπηζζεί
εθηφο απφ ηα άιια θαη ίρλε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλήθνπλ ζε χζηεξν ηεξφ θαη
ιέγεηαη πσο είρε βξεζεί θαη άγαικα πνπ απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξέπεη λα
ζπκπεξάλνπκε φηη κάιινλ παξίζηαλε ηελ Τγηεία. Λείςαλα άιια θαη ςεθηδσηά κε
γεσκεηξηθά ζρέδηα αλαθέξεη ν Bequignon Ώ απφ ηελ Λακία, ζηελ αξηζηεξή φρζε ηνπ
Ξεξηά, δειαδή ηνπ Ώρειψνπ, ζε ζέζε Πιαηαλάθνο θαη ζπκπεξαίλεη ηελ παξνπζία
ξσκατθήο βίιαο. Αίλεη επίζεο ηελ πιεξνθνξία φηη ε ζέζε είλαη θνληά ζε πεγή525.
Μάιινλ ζα πξέπεη ην φλνκα ηεο ζέζεο λα ζπκπίπηεη κε ην απφ αιινχ γλσζηφ
Πιαηαληά πνπ βξίζθεηαη λφηηα απφ ηηο πεγέο ηεο Μεγάιεο ΐξχζεο θαη φπνπ έρνπκε
ζεκεηψζεη ηελ χπαξμε ζεκαληηθνχ Πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ πνπ αξρίδεη λα δεη ζηα
Νενιηζηθά ρξφληα θαη ζπλερίδεη σο ηα Τζηεξνειιαδηθά ΕΕΕ ΐ-Γ. ηελ ζέζε έρεη βξεζεί
θαη έλα Γεσκεηξηθφ φζηξαθν526. Ώπηφ δελ ζεκαίλεη πσο ε ζέζε θαηνηθήζεθε ζηα
Γεσκεηξηθά ρξφληα, αιιά πάλησο είλαη έλδεημε αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζε απηά ηα
ρξφληα εθεί θνληά. Ίζσο πξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν νηθηζκφο είρε ηφηε
κεηαθηλεζεί πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά παξαθνινπζψληαο ηελ βαζκηαία απνκάθξπλζε
ηεο αθηήο. ηελ ζέζε ζα αλαθεξζνχκε θαη πην θάησ. ε ζπλάξηεζε κε απηά ζα
πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν Dodwell είρε παξαηεξήζεη ζηνλ δξφκν αλάκεζα ζηελ
Λακία θαη ηελ Μεγάιε ΐξχζε, έλα ηέηαξην ηεο ψξαο κεηά ηνλ Ξεξηά, έλα βξάρν πνπ
ε βάζε ηνπ ήηαλ ιαμεπκέλε ζε βαζκίδεο θαη ιεγφηαλ Νύθε527.
Σν ιηκάλη ηεο Λακίαο ήηαλ ηα Φάιαξα.528 Γηα πξψηε θνξά αλαθέξεηαη ζε
ζρέζε κε ηνπο ζεηζκνχο πνπ κλεκνλεχεη ν Αεκήηξηνο απφ ηελ Κάιιαηηλ (ζηνλ
ηξάβσλα) θαη πνχ άιινη ζεσξνχλ φηη ήηαλ νη ίδηνη κε εθείλνπο πνπ αλαθέξεη ν
Θνπθπδίδεο ζηα 426 θαη άιινη θάπσο πζηεξφηεξνη. Σφηε ε πφιε θαηαζηξάθεθε
νινθιεξσηηθά. Σν 209 ζηα Φάιαξα πνιηφξθεζε ν Ππξξίαο ηνλ Φίιηππν ηνλ Β΄. ε
ζπλάξηεζε κε απηά ηα γεγνλφηα ν Λίβηνο ζεκεηψλεη φηη ν νηθηζκφο ήηαλ
πνιπάλζξσπνο θαη κε θαιφ ιηκάλη. Δ πφιε αλαθέξεηαη ζπρλά ζηα επφκελα ρξφληα.
Τζηεξφηεξα ε Tabula peuntigeriana δελ ζεκεηψλεη ηελ Λακία, ζεκεηψλεη φκσο ην
Φάιαξνλ ηεο Θεζζαιίαο. Βπψλπκνο ηεο πφιεο ήηαλ ν αξγνλαχηεο Φάιαξνο. ρεηηθά
κε ηελ ζέζε ηεο πφιεο ν ηξάβσλ γξάθεη φηη απέρεη απφ ηελ εθβνιή ηνπ πεξρεηνχ
δηα ζαιάζζεο είθνζη ζηάδηα θαη απηή, ε εθβνιή, απφ έμσ απφ ηηο Θεξκνπχιεο αθφκα
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δέθα ζηάδηα. Καη φηη πάλσ απφ απηήλ, ζηελ ζηεξηά ε Λακία απέρεη πελήληα ζηάδηα.
Καη αθφκα φηη αλ ζπλερίζεη θαλείο λα πιέεη απφ ηα Φάιαξα, ζε εθαηφ ζηάδηα
βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηνλ Βρίλν. Δ δπζθνιία είλαη πσο δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε
απφ πνην ζεκείν έμσ απφ ηηο Θεξκνπχιεο ππνινγίδεη ηελ απφζηαζε σο ηηο εθβνιέο
ηνπ πεξρεηνχ, νχηε πνπ βξίζθνληαλ νη εθβνιέο ζηελ επνρή ηνπ ηξάβσλα ή ηεο
πεγήο ηνπ. Έρνπλ γίλεη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο κε βάζε απηά ηα ζηνηρεία λα αλεπξεζεί
ε ζέζε ησλ Φαιάξσλ θαη πνιιέο νδεγήζεθαλ λα ηα ηνπνζεηήζνπλ θάπνπ θνληά ζην
Βκίξκπεε, ηελ ζεκεξηλή Ώλζήιε. Ο Bequinion κάιηζηα πίζηεςε φηη ζε απηέο ηηο
ελδείμεηο αληαπνθξίλεηαη ζέζε λφηηα απφ ηελ Ώλζήιε θαη βφξεηα απφ ηνλ Άγην
Ώζαλάζην, αιιά απέξξηςε ηελ ηαχηηζε θαη ζπληάρζεθε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο
εξεπλεηέο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηα Φάιαξα ζηελ ηπιίδα ε νπνία θαη ζήκεξα είλαη
ιηκάλη ηεο Λακίαο, έρεη πνιιά αξραία θαηάινηπα θαη δελ παξαδίδεηαη άιιν αξραίν
φλνκα γηα απηήλ. Αελ αληαπνθξίλεηαη φκσο θαζφινπ ζηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ δίλεη ν
ηξάβσλ νχηε θαη ζηελ δηαηχπσζή ηνπ ηων δε Φαλάπων από θαλάηηηρ ςπέπκειηαι
πενηήκονηα ζηαδίοςρ η ηων Λαμιέων πόλιρ, αθνχ βέβαηα κε θαλέλα ηξφπν ε Λακία δελ
βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ ζάιαζζα ηεο ηπιίδαο.
Δ άπνςή κνπ είλαη φηη ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηα Φάιαξα ζηα αλαηνιηθά
ηεο Λακίαο, δειαδή ζηελ πην θνληηλή ηεο αθηή, πην κέζα απφ ηελ ζεκεξηλή, θαη ζε
απφζηαζε απφ ηνλ φξκν ηνπ Ώρηλνχ ζε επζεία γξακκή 18 κε 19.000 κ. δειαδή 100
ζηάδηα. Δ απφζηαζε απφ ηελ Λακία, φρη φκσο ζε επζεία, πξέπεη λα είλαη θάπνπ 9.000
κ., 50 ζηάδηα. Έλα ηέηνην ζεκείν βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηα δχν ηξίηα ηεο απφζηαζεο
απφ ηελ Μεγάιε ΐξχζε πξνο ηελ πην θνληηλή ηεο ζεκεξηλή αθηή ζηα
λνηηναλαηνιηθά-αλαηνιηθά. Αχν ζπλνξεχνπζεο ζέζεηο εθεί ιέγνληαη ε πην βφξεηα
Ξεξνλήζη θαη ε πην λφηηα, εθεί φπνπ αξρίδνπλ ηα έιε, Μάξκαξα. Σν φλνκα ηεο
ηειεπηαίαο είλαη έλδεημε γηα χπαξμε αξραίσλ, αλ θαη άιιε πιεξνθνξία δελ ππάξρεη.
Δ παξαδνρή ηεο ππφζεζεο φηη ηα Φάιαξα ήηαλ θάπνπ εδψ νδεγεί ζηελ δηαηχπσζε
κηαο άιιεο πηζαλήο ππφζεζεο: Ο Πξντζηνξηθφο νηθηζκφο ηεο Πιαηαληάο ήηαλ ζρεδφλ
ή αθξηβψο παξαζαιάζζηνο. ηαλ ζηα Γεσκεηξηθά ρξφληα ε αθηή είρε κεηαθηλεζεί
πξνο λνηηναλαηνιηθά-αλαηνιηθά κεηαθηλήζεθε θαη ν νηθηζκφο θαη ην ίδην
επαλαιήθζεθε κε ηελ λέα κεηαθίλεζε ηεο αθηήο. Καη ν Εζηνξηθφο δηάδνρνο ηνπ
Πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ ήηαλ ηα Φάιαξα. Ώπηφο ζα ήηαλ ν θχξηνο νηθηζκφο ηεο
πεξηνρήο πξηλ λα ηδξπζεί ε Λακία πνπ ηνλ κεηέηξεςε ζε επίλεηφ ηεο.
ΐφξεηα απφ ηελ Λακία ε Παιαηά Βζληθή νδεγεί ζε 16 ρηιηφκεηξα ζε
δηαζηαχξσζε κε κηθξφ δξφκν πνπ ζε 6 ρηιηφκεηξα ζηα αλαηνιθά θηάλεη ζηελ Μνλή
Αληηλίηζεο. Σν κνλαζηήξη θαίλεηαη πσο θαηέρεη ηελ ζέζε θάπνηνπ αξραίνπ ηεξνχ θαη
κάιηζηα ζεξαπεπηηθήο ζεφηεηαο529. Έρεη ζαπκάζηα λεξά. ΐνξεηνδπηηθά απφ ην
κνλαζηήξη ε θνξπθή ηεο Ώληηλίηζαο έρεη πςφκεηξν 1144 κ. ΐξίζθεηαη ζην φξην
αλάκεζα ζηελ πεξηνρή πνπ κειεηάκε θαη ηελ βφξεηα πεξηνρή ηεο Μειηηαίαο θαη έρεη
αξραίν θξνύξην πνπ πεξηβάιιεη κεξηθά κηθξά πςψκαηα. Πξφθεηηαη γηα ηείρνο
ρηηζκέλν κε αθαλφληζην πνιπγσληθφ ζχζηεκα, κε πάρνο 2,90 κ., πεξίκεηξν 970 κ. θαη
κηα είζνδν ζηα λνηηναλαηνιηθά. Μεξηθνί ην ζεσξνχλ ζεξηλή δηακνλή βνζθψλ θαη
θαηαθχγην γηα έθηαθηεο θαηαζηάζεηο θαη ην ινγαξηάδνπλ γηα Ώρατθφ. Θα κπνξνχζε
φκσο λα ζεσξεζεί θαη πξνσζεκέλν θπιάθην ζην ακπληηθφ πιέγκα ηεο Λακίαο. Έρεη
δηαηππσζεί ε άπνςε πσο είλαη ν Δξηλεόο πνπ αλαθέξεη ν ηξάβσλ
Γπξλψληαο πίζσ ζηνλ δξφκν γηα Λακία ζε 10 ρηιηφκεηξα επί ηεο Βζληθήο
βξίζθνπκε αξηζηεξά δηαζηαχξσζε γηα ην ρσξηφ Αίξβε πνπ απέρεη 12 ρηιηφκεηξα.
ηελ κέζε ηεο απφζηαζεο ζε επζεία γξακκή, λνηηναλαηνιηθά απφ ηνλ δξφκν, είλαη
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κηα ξάρε κε κεγάιε θπζηθή νρπξφηεηα πνπ ιέγεηαη Παιηόθαζηξν. κσο δελ ππάξρεη
θακηά άιιε πιεξνθνξία γηα απηήλ. Σελ ζεκεηψλσ κφλν σο πηζαλή αξραία ζέζε. Ώπφ
ην ρσξηφ Αίξβε έλα κνλνπάηη αλεβαίλεη πξνο βνξεηναλαηνιηθά. Ώθνινπζψληαο ην
αλεβαίλεη θαλείο ζε δπν ψξεο ζην ιεγφκελν Κάζηξν ηεο Γίξβεο πάλσ ζηελ
πδξνθξηηηθή, φπσο θαη εθείλν ηεο Ώληηλίηζαο530. Ώπφ εδψ πεξλάεη ν θπζηθφο δξφκνο
πνπ θηλψληαο απφ ηελ αξραία Μειηηαία θαηεβαίλεη πξνο ηελ Λακία απφ Αίξβε ή απφ
Ληκνγάξδη. Ώπηφλ ηνλ δξφκν πξνζηάηεπε ην θάζηξν. ΐξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 1125 κ.
θαη είλαη πξνζηηφ απφ αλαηνιηθά θαη απφ δπηηθά. Έρεη γεληθφ ζρήκα ηξαπεδνεηδέο.
ηα βνξεηναλαηνιηθά έλα ςειφηεξν ηκήκα ρσξίδεηαη ζηα λφηηα κε ηνίρν θαη
ζρεκαηίδεη είδνο ηεηξάπιεπξνπ πχξγνπ κε πιεπξά πεξίπνπ 5,40 κ. Σν ππφινηπν, κε
έθηαζε θάπνπ 18.000 ηεηξ. κ., είλαη νρπξσκέλν επίζεο κε ηείρνο απφ θαινδνπιεκέλεο
πέηξεο κε δπν κέησπα θαη γέκηζκα θαη έρεη πάρνο 2,30 κ. θαηά κέζνλ φξν. Βληζρχεηαη
κε νξζνγψληνπο πχξγνπο, ηξεηο ζηα λφηηα θαη έλα ζηα αλαηνιηθά. ηελ
λνηηναλαηνιηθή άθξε είρε θαη δεχηεξν εμσηεξηθφ ακπληηθφ ηνίρν, ζηε λνηηνδπηηθή
γσλία έλα πξνκαρψλα. Αχν πξνσζεκέλα εμσηεξηθά ηείρε βξίζθνληαλ ζε απφζηαζε
23 κ. απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαη 28 κ. απφ ηελ δπηηθή γηα πξψηε άκπλα. Ώπφ ην
θξνχξην θαίλεηαη ν ιπκπνο θαη ε ζζα, ε Βχβνηα, ν Παξλαζζφο, ε Γθηψλα, ην
ΐεινχρη, φιε ε θάησ θνηιάδα ηνπ πεξρεηνχ κέρξη ηελ Οίηε θαη ηηο Ληράδεο λήζνπο
θαη ζηα βφξεηα φιε ε Ώρατα. Κνληά ππήξρε ζηα ρξφληα πξηλ απφ ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην
πφιεκν ρσξηφ γηα ζεξηλή δηακνλή, ηα Καιχβηα ηεο Ώλδξηζηέιαο. Πξέπεη λα είλαη ην
ίδην ρσξηφ κε ηελ Αξηζηέια, φπνπ ν Dodwell είρε ζεκεηψζεη αξραία εξείπηα. Σν
θξνχξην αλαγλσξίδεηαη κε κεγάιε πηζαλφηεηα σο ν αξραίνο Πξαο πνπ αλαθέξεη ν
Ξελνθψλ θαη ν ηέθαλνο ΐπδάληηνο θαη ζπκπιεξψλεηαη ζε δειθηθή επηγξαθή.
Έλα άιιν χςσκα ζηελ ίδηα πδξνθξηηηθή κε ηα θξνχξηα ηεο Ώληηλίηζαο θαη ηεο
Αίξβεο, αλάκεζα ζε απηά θαη ζε ίζε πεξίπνπ απφζηαζε απφ ην θαζέλα ζε επζεία
γξακκή θαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 2 ρηιηνκέηξσλ απφ ην ρσξηφ Αίξβε πάιη ζε επζεία
θαη πξνζηηφ απφ απηφ ην ρσξηφ, ιέγεηαη Πξνθήηεο Ζιίαο. Πιεξνθνξίεο απφ
βνζθνχο ιέλε φηη έρεη θάζηξν παξφκνην κε εθείλν ηεο Ώληηλίηζαο531 θαη ζε ηέηνηα
ζέκαηα ζπάληα νη βνζθνί δίλνπλ ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο.
Ο δξφκνο απφ ηελ Αίξβε ζπλερίδεηαη πξνο λνηηναλαηνιηθά-αλαηνιθά θαη
νδεγεί ζην ρσξηφ Ληκνγάξδη. ηα δπηηθά ηνπ ρσξηνχ ππάξρνπλ ηα εξείπηα αξραίαο
νρπξσκέλεο πφιεο. Δ ζέζε νλνκάδεηαη Παιηφθαζηξν532. Δ νρχξσζε πεξηθιείεη δπν
κηθξά πςψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ δπηηθά θαη λνηηνδπηηθά απφ ξεκαηηά. Έρεη
ζρήκα ηξηγσληθφ θαη έλα πξνβεβιεκέλν πξνκαρψλα πξνο ηα λνηηνδπηηά πάλσ ζε
απφηνκνπο βξάρνπο. Φαίλεηαη φηη θαη ζηα βφξεηα ππήξρε πξνκαρψλαο πην κεγάινο.
Έρνπλ ζεκεησζεί ηξία αλνίγκαηα, έλα ζηα βνξεηνδπηηθά, έλα ζηα λνηηναλαηνιηθά θαη
ην ηξίην, ε θχξηα πχιε, ζηα βνξεηναλαηνιηθά. ηα βφξεηα ππάξρεη ππιίδα. Βίραλ
παιηφηεξα παξαηεξήζεη φηη ην λφηην ηκήκα ρσξηδφηαλ κε ηνίρν ζαλ αθξφπνιε.
Τπάξρνπλ νξζνγψληνη πχξγνη ζε κεξηθά ζεκεία. Σα ηείρε είλαη ρηηζκέλα κε
επηκέιεηα. ην εζσηεξηθφ έρνπλ ζεκεησζεί ίρλε απφ θηήξηα, κηα δεμακελή θαη δπν
πεγάδηα. Δ ζέζε έρεη εμαίξεηε ζέα πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. ηα βφξεηα πφδηα ηνπ
πςψκαηνο ππήξρε εξείπην βπδαληηλήο εθθιεζίαο, φπνπ βξέζεθαλ επηγξαθέο πνπ
επέηξεςαλ λα αλαγλσξηζζεί ζηα εξείπηα ε πφιε Ναξζάθηνλ. Οη επηγξαθέο απηέο
θαζψο θαη άιιεο πνπ αλαθέξνπλ ηελ πφιε ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 2ν αηψλα π.Υ. Ο
Ξελνθψλ ζηνλ 4ν αηψλα αλαθέξεη ην βνπλφ Ναξζάθηνλ, αιιά φρη ηελ πφιε. Ίζσο
πξφθεηηαη γηα ίδξπκα ηνπ 4νπ αηψλα. ε ηέηνηα ρξνλνιφγεζε νδεγεί θαη ε κνξθή ησλ
νρπξψζεσλ. ηνλ 2ν αηψλα ην Ναξζάθηνλ αλζεί σο πφιε ηεο ΏραΎαο θαη έρεη
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ζπλνξηαθέο δηαθνξέο κε ηελ Μειηηαία. ε κηθξή απφζηαζε δπηηθά απφ ην
Παιηφθαζηξν ηνπ Ληκνγαξδηνχ ν Γαιιηθφο ράξηεο ζεκεηψλεη ηελ χπαξμε ειιεληθψλ
εξεηπίσλ. Δ ζέζε ιέγεηαη Νεξαϊδόξαρε. Ίζσο φκσο πξφθεηηαη γηα ιάζνο ηνπνζέηεζε
ζηνλ ράξηε ησλ εξεηπίσλ ηνπ Παιηφθαζηξνπ.
Ώπφ ην Ληκνγάξδη ν δξφκνο πξνρσξεί πξνο αλαηνιηθά θαη θαηφπηλ ζηξέθεη
πξνο λφηηα θαη βγαίλεη ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή θνληά ζην Ώπιάθη. ηελ ζέζε
Παιαηόππξγνο ηνπ Απιαθηνύ είραλ παξαηεξεζεί εξείπηα θαη είραλ αλαδεηεζεί ηα
Φάιαξα. κσο ηα εξείπηα, εθηφο απφ κεξηθέο μαλαρξεζηκνπνηεκέλεο πέηξεο,
απνδείρηεθαλ κεζαησληθά. Μάιινλ εδψ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ε αλαθεξφκελε απφ
ηηο πεγέο κεζαησληθή πφιε Ραβέλληθα533. ηελ ζέζε Καζηξάθη ηνπ Ώπιαθηνχ
εληνπίζηεθαλ κέζα ζε ραξάδξα θπζηθά ζπήιαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί θάπνηα
επεμεξγαζία θαη, φπσο δείρλνπλ ηα φζηξαθα, θαηνηθήζεθαλ ζηα Νενιηζηθά ρξφληα534.
Σελ ζέζε αλαθέξακε πην πξηλ αλάκεζα ζηηο Πξντζηνξηθέο. Έλαο δξφκνο νδεγεί απφ
ην Ώπιάθη πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά ζε κηθξή απφζηαζε ζηνλ παξαζαιάζζην νηθηζκφ
Αγία Μαξίλα, φπνπ ν Ross αλαθέξεη φηη πξηλ λα πάεη απηφο, ζηελ επνρή ηνπ ζσλα,
ππήξραλ αξραίνη δφκνη535.
Ώπφ ην Ώπιάθη ν δξφκνο πξνο ηα αλαηνιηθά νδεγεί ζε 5 ρηιηφκεηξα ζηελ
ηπιίδα536, φπνπ εθηφο απφ ηπραία ιείςαλα κέζα ζηελ πφιε, Ρσκατθψλ θπξίσο
ρξφλσλ, έρνπλ εληνπηζζεί θαη άιια αξραία ζε δχν ζεκεία. Σν πξψην βξίζθεηαη ζην
δπηηθφ κέξνο ηνπ ζχγρξνλνπ νηθηζκνχ θαη είλαη καθξχ ηείρνο κε θαηεχζπλζε λφηηα βφξεηα αξρίδνληαο απφ ην εθθιεζάθη ηνπ Ώγίνπ Κπξηαθνχ ζηελ παξαιία. Έρεη
βεβαησζεί ζε κήθνο θάπνπ 150 κ. θαη θαίλεηαη πσο μεπεξλνχζε ηα 250 κ. Βίλαη
ρηηζκέλν θαηά ηκήκαηα ησλ 12 κε 18 κ. θαη έηζη εκθαλίδεη νδφλησζε. Ο Bequignon
πνπ δέρεηαη φηη ε ηπιίδα ηαπηίδεηαη κε ηα Φάιαξα λνκίδεη φηη είλαη έξγν ηνπ
Λεσηπρίδε πνπ εληάζζεηαη ζηα έξγα απνθιεηζκνχ ηνπ Ώληίπαηξνπ, νρπξσκέλνπ ζηελ
Λακία ζηα ρξφληα ηνπ Λακηαθνχ πνιέκνπ. Δ άιιε ζέζε θνληά ζηελ ηπιίδα κε
αμηφινγα επξήκαηα είλαη ην πξνο βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ζχγρξνλνπ νηθηζκνχ χςσκα
ηνπ Πξνθήηε Ζιία κε ην νκψλπκν εθθιεζάθη. Έρεη θαηάινηπα αξραίαο νρχξσζεο
κε ειιεηςνεηδέο ζρήκα πνπ ζηελ βφξεηα πιεπξά ηεο είλαη ην εθθιεζάθη. ε έλα
ζεκείν, ζην νπνίν ππάξρεη θαη ππξγνεηδήο πξνεμνρή, ε ηνηρνδνκία είλαη πνιπγσληθή,
ζην ππφινηπν ςεπδηζφδνκε κε δπν κέησπα θαη γέκηζκα. Σν ζπλνιηθφ πάρνο είλαη
1,10-1,60 κ. Έρνπλ ζεκεησζεί ηξεηο νξζνγψληνη πχξγνη, ζηα βνξεηναλαηνιηθά,
βνξεηνδπηηθά θαη λφηηα. πσο έρνπκε ζεκεηψζεη ε ζέζε έρεη δψζεη θαη ιεπίδεο
νςηαλνχ θαη πξντζηνξηθά φζηξαθα. Ώλ ζηελ ηπιίδα δελ αλαγλσξίζνπκε ηα αξραία
Φάιαξα φπσο θάλνπλ πνιινί, ζα πξέπεη λα δερηνχκε φηη ην αξραίν φλνκα ηεο ζέζεο
δελ καο ζψζεθε.
ε 10 πεξίπνπ ρηιηφκεηξα απφ ηελ ηπιίδα πξνο ηα αλαηνιηθά ν επαξρηαθφο
δξφκνο πεγαίλνληαο σο ηνλ Καξαβφκπιν παξάιιεια κε ηελ Νέα Βζληθή νδφ θηάλεη
ζηνλ νηθηζκφ Ώρηλφο πνπ δηαζψδεη ηα εξείπηα θαη ην φλνκα ηνπ αξραίνπ Δρίλνπ 537ζε
φκνξθε θαη εχθνξε ηνπνζεζία γηα ηελ νπνία ν Πνιχβηνο γξάθεη οι γαπ Δσιναείρ …
καππούνηαι … γην πάμθοπον. Σα θαηάινηπα ηεο αξραίαο πφιεο απιψλνληαη ζε κήθνο
500-600 κ. θαη έρνπλ πνιιά ππνζηεί απφ ηελ ζπλερή θαηνίθεζε. Δ πφιε άξρηδε απφ
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ιφθν πςνκέηξνπ 40 κ. πνπ ζρεκάηηδε ηελ αθξφπνιε. Βθεί είλαη ζήκεξα ε εθθιεζία
ηεο Παλαγίαο. ηα βφξεηα έρεη νρπξσκέλν πιάησκα θαη ην ζχλνιν πεξηβάιιεηαη απφ
ηείρνο πνπ θηάλεη σο ηα πξψηα ζπίηηα ηνπ νηθηζκνχ. Δ αθξφπνιε είρε μερσξηζηφ
ηείρνο ζην νπνίν αλήθε θαη πχξγνο πνπ ζψδεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Βίλαη ρηηζκέλνο
ηζνδνκηθά θαη έρεη είζνδν ζηα λφηηα. Ήηαλ ην ζεκείν ζπλάληεζεο ηνπ ηείρνπο ηεο
αθξφπνιεο κε εθείλν ηεο πφιεο. Μέζα θαη γχξσ ζηελ πφιε θαη ηελ αθξφπνιε πνιιά
είλαη ηα αξραία ίρλε θαη, θαηά θαηξνχο, ηα επξήκαηα. Δ εθθιεζία θαίλεηαη λα θαηέρεη
ηελ ζέζε αξραίνπ λανχ θαη θνληά ηεο ζηα βφξεηα ππάξρνπλ ζεκέιηα άιινπ
νξζνγψληνπ θηεξίνπ. Σα ηείρε κνηάδνπλ πνιχ κε εθείλα ηνπ Ναξζαθίνπ θαη πξέπεη λα
ρηίζηεθαλ ζηνλ 4ν αηψλα.
Καηά ηνλ ζρνιηαζηή ηνπ Αεκνζζέλε ν Βρίλνο ήηαλ θηίζκα ησλ Θεβαίσλ,
φκσο δελ κπνξεί λα ρηίζηεθε απφ απηνχο κεηά ην 371, γηαηί ην 412, φηαλ ν Άγηο ηνλ
πήξε απφ ηνπο Ώραηνχο, ππήξρε ήδε. Έρεη φκσο δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ηα ηείρε ηνπ
ρηίζηεθαλ απφ ηνλ Βπακεηλψλδα ζηνλ νπνίν ρξεζίκεπε σο λαπηηθή βάζε. Σν 342
αθαίξεζε ηελ πφιε απφ ηνπο ηφηε θπξίνπο ηεο Θεβαίνπο ν Φίιηππνο ΐ΄ θαη ηελ
παξαρψξεζε ζηνπο Μαιηείο. Χο καιηαθή πφιε αλήθεη ζηνλ 3ν αηψλα ζηελ Ώηησιηθή
πκπνιηηεία. Σν 210 ηελ θαηαιακβάλεη ν Φίιηππνο Β΄ , θαηφπηλ ηελ παίξλνπλ νη
Ρσκαίνη θαη πάιη νη Ώηησινί. Μφλν ην 189 γίλεηαη θαη πάιη καιηαθή. ηα
Ώπηνθξαηνξηθά ρξφληα αλήθεη ζηελ Φζηψηηδα. Σα ηείρε ηεο επηζθεπάδνληαη απφ ηνλ
Ενπζηηληαλφ. Τζηεξφηεξα είλαη έδξα επηζθφπνπ.
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