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ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ

Ζ Αθαξλαλία είλαη ε δπηηθφηαηε πεξηνρή ηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη απιψλεηαη
δπηηθά απφ ηα λφηηα πξφβνπλα ηνπ Μαθξπλφξνπο θαη, λνηηφηεξα, απφ ηνλ Αρειψν θαη
ηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Πξνθνπαληζηνχ, έρνληαο βφξεηα ηνλ Ακβξαθηθφ θφιπν, λφηηα
ηνλ Κνξηλζηαθφ ή αθξηβέζηεξα ηνλ Παηξατθφ, αθνχ ζπλήζσο ζηφκην ηνπ
Κνξηλζηαθνχ ζεσξείηαη ην ζηελφ Ρίνπ – Αληηξξίνπ αλαηνιηθφηεξα, θαη λνηηνδπηηθά
θαη δπηηθά ην Ηφλην πέιαγνο. Έηζη ε αξραία Αθαξλαλία ζπλφξεπε ζηα
βνξεηναλαηνιηθά κε ηελ Ακθηινρία θαη ηελ Αγξαία, ζηα αλαηνιηθά κε ηελ Αηησιία
θαη ζην βφξεην άθξν ηεο δπηηθήο ηεο πιεπξάο κε ηε Λεπθάδα κε ηελ νπνία ηελ
ζπλδέεη ακκψδεο ηζζκφο θνκκέλνο ζηελ αξραία επνρή, φπσο θαη ζήκεξα, απφ θαλάιη.
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ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Αλάγιπθν.

Ζ Αθαξλαλία είλαη ρψξα θπξηφηαηα νξεηλή πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ βνπλά κε
καθξφ άμνλα βφξεην-βνξεηνδπηηθφ έσο λφηην-λνηηναλαηνιηθφ. Σελ ίδηα θαηεχζπλζε
έρεη θαη ην Μαθξπλφξνο, ηνπ νπνίνπ νη λφηηεο πξνβνιέο απνηεινχλ φξην ηεο ρψξαο,
φπσο είπακε. Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε λνηηφηεξε πξνβνιή ηνπ Μαθξπλφξνπο ηε
ξάρε Πεδνχια πνπ ζην λφηην άθξν ηεο, πάλσ αθξηβψο απφ ηνλ Αρειψν βξηζθφηαλ ε
πφιε ηεο ηξάηνπ, πφιε αθαξλαληθή θαη θέληξν ηνπ Κνηλνχ ησλ Αθαξλάλσλ γηα
θάπνηα πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Τπνζέηνπκε κε κεγάιε πηζαλφηεηα, φηη ηα ζχλνξα
ηεο Αθαξλαλίαο βξίζθνληαλ ζηελ ακέζσο επφκελε πξνο ηα αλαηνιηθά ξάρε, πνπ ην
λφηην άθξν ηεο βξίζθεηαη πνιχ βνξεηφηεξα απφ ηε ηξάην, θνληά ζην εγθαηαιεηκκέλν
ρσξηφ Μαηζνχθη. κσο ζηε ζπλέρεηα βνξεηφηεξα ηα ζχλνξα έπηαλαλ ηελ ίδηα ηε ξάρε
πνπ ζπλερίδεη πξνο ηα ςειφηεξα ηελ Πεδνχια κε ηα νλφκαηα Σακπνχξηα θαη Μέγαο
Κάκπνο. Βνξεηφηεξα αθφκε ηα ζχλνξα έξρνληαλ αθφκε δπηηθφηεξα, ζηε ξάρε πνπ
νξίδεη απφ ηα αλαηνιηθά ηνλ ζηελφ θάκπν θαη ην έινο θάησ απφ ην ρσξηφ ηάλν θαη
πνπ θαηαιήγεη ζηα αλαηνιηθά απφ ηνλ Καξβαζαξά. Έηζη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν
ζηελφο φξκνο ηνπ Καξβαζαξά (επίζεκα Ακθηινρίαο) ήηαλ ην φξην αλάκεζα ζηελ
παξάθηηα πεξηνρή ηεο Αθαξλαλίαο, ε νπνία απιψλεηαη πξνο ηα δπηηθά, απφ εθείλε ηεο
Ακθηινρίαο πνπ εθηείλεηαη βφξεηα.
Ο Αρειψνο θαηεβαίλνληαο απφ ηα βφξεηα δίπια ζηε ηξάην δηαγξάθεη
θαηφπηλ θακπχιε πξνο λνηηνδπηηθά, πξνρσξεί γηα ιίγν δπηηθά θαη έπεηηα ζηξέθεηαη,
κεηά απφ άιιε θακπχιε, πξνο ηα λφηηα κε ειηγκνχο. Μεηά απφ αξθεηή απφζηαζε
πεξλάεη ζηα ζηελά αλάκεζα ζηα βνπλά θνληά ζηα ρσξηά Παιαηνκάληλα απφ δπηηθά
θαη ηακλά απφ αλαηνιηθά. Ο θάκπνο πνπ απιψλεηαη βφξεηα, βνξεηνδπηηθά θαη
δπηηθά απφ ηνλ Αρειψν, αλάκεζα ηξάην θαη Παιαηνκάληλα, είλαη ε θπξίσο
αθαξλαληθή πεδηάδα θαη ζην δπηηθφ ηεο άθξν βξίζθεηαη ε ιίκλε Μηθξφο Οδεξφο ή
Γαιίηζα, πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζηελ αξραηφηεηα δελ ππήξρε, αιιά ήηαλ επίζεο θάκπνο
πνπ δηαξξεφηαλ απφ πνηάκη, παξαπφηακν ηνπ Αρειψνπ. Πάλησο θαη ζήκεξα, φηαλ ε
ιίκλε καδεχεη πνιιά λεξά, ζρεκαηίδεηαη ξέκα πνπ νδεγεί ην ππεξεθρείιηζκα ζηνλ
Αρειψν.
Απφ ηε βνξεηνδπηηθή γσλία απηνχ ηνπ θάκπνπ εθηείλεηαη πξνο ηα βφξεηα
ιεθάλε πνπ ζηε ζπλέρεηα θαηαιακβάλεηαη απφ ηε ιίκλε Μεγάινο Οδεξφο ή Ρίβην ή
Ακβξαθία. Σν ηειεπηαίν φλνκα κνηάδεη ιφγην θαη ιαλζαζκέλν. ηεξίρηεθε ζηελ
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ππφζεζε φηη ε αξραία Ακβξαθία ηαπηηδφηαλ κε θάπνην ρσξηφ εθεί θνληά πνπ δηάζσδε
ην φλνκά ηεο. Πξφθεηηαη φκσο γηα κεηαθνξά ηνπ νλφκαηνο θαη ε αξραία Ακβξαθία
βξηζθφηαλ ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ Ακβξαθηθνχ, ζηελ πεξηνρή ηεο Άξηαο. Ζ ιίκλε
απηή, ηξηγσληθή κε καθξφ άμνλα βφξεην-βνξεηνδπηηθφ – λφηην-λνηηναλαηνιηθφ,
δηράδεηαη θαηφπηλ θαη εθπέκπεη έλα ζθέινο πξνο ηα βφξεηα θαη έλα άιιν, πνπ ην
ζπλερίδεη ρακειφο θάκπνο θαη βάιηνο πξνο ηα βφξεην-βνξεηνδπηηθά. Σν βφξεην
ζθέινο απιψλεηαη θάησ απφ ην ρσξηφ ηάκλνο θαη ν θάκπνο πνπ ην πεξηβάιιεη
θηάλεη θαηφπηλ σο ην ζηελφ πέξαζκα πνπ νδεγεί ζην κπρφ ηνπ θφιπνπ ηνπ
Καξβαζαξά θαη ζηνλ ζχγρξνλν νκψλπκν νηθηζκφ πνπ έρεη ιαλζαζκέλα κεηνλνκαζηεί
ζε Ακθηινρία θαη θαηέρεη ηε ζέζε ηεο αξραίαο Ληκλαίαο.
Ο θάκπνο πνπ ζπλερίδεη ην άιιν ζθέινο πξνρσξεί επίζεο ζρεδφλ σο ηε
ζάιαζζα, θηάλνληαο ζηνλ ζηελφ θαη βαζηά εηζρσξνχληα φξκν ηνπ Λνπηξαθίνπ.
Αλάκεζά ηνπο νξεηλφο ρψξνο κε καιαθέο θιίζεηο επάλσ θαη απφηνκεο πιαγηέο,
θπξίσο πξνο ηα δπηηθά ρσξίδεη ηελ πεξηνρή απφ ηελ πξνεγνχκελε. Ζ ξάρε απηή έρεη
θαηεχζπλζε παξάιιειε κε ην Μαθξπλφξνο θαη θαηαιήγεη ζε αθξσηήξην κέζα ζηε
ιίκλε Ρίβην, ζηελ πεξηνρή ηεο Παλαγίαο ηεο Αγξηιηψηηζζαο, θαη ζε ζπλέρεηα κέζα
ζηνλ Ακβξαθηθφ κε ηα αθξσηήξηα Μαθξηά Μχηε, Γεξβίζη θαη Υνληξή Μχηε θαη ην
ρσξηφ πάξην. Σν πςειφηεξν ζεκείν ηεο βξίζθεηαη λφηηα, πάλσ απφ ην ρσξηφ
ηάκλνο, ζηα αλαηνιηθά ηεο πφδηα, θαη έρεη πςφκεηξν 581 κ. Ζ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη
απφ ηελ θνξπθνγξακκή απηήο ηεο ξάρεο θαη ηα πςψκαηα πξνο ηα δπηηθά είλαη
πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ Καηνχλα, ηνπ νπνίνπ πηζαλφηαηα αξραίνο πξφγνλνο ήηαλ ε πφιε
Μεδηψλ.
Ζ γξακκή πνπ ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα ζηνλ φξκν ηνπ Λνπηξαθίνπ θαη ην
λνηηφηαην άθξν ηεο ιίκλεο Ρίβην θαη ηνλ θάκπν ζηα λφηηά ηεο κε ηα πςψκαηα πνπ
αλεβαίλνπλ πξνο ηα δπηηθά, απνηειεί ηελ αλαηνιηθή-βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά κηαο
επφκελεο ξάρεο, πνπ ε θνξπθνγξακκή ηεο κπνξνχκε λα πνχκε φηη πηάλεη απφ ην
βνπλφ Παπαδάηνο θαη ην χςσκα Μαραιάο ζηα λφηηά ηνπ, γηα λα πεξάζεη θνληά ζην
ρσξηφ Κνπλνππίλα, πίζσ απφ ηελ Καηνχλα, θνληά ζην ρσξηφ Σξχθνο θαη λα
θαηαιήμεη ζηνλ παξαιηαθφ θάκπν δπηηθά απφ ηνλ νηθηζκφ Λνπηξάθη θαη ηνλ φξκν
πνπ θέξεη ην φλνκά ηνπ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηήο ηεο ξάρεο θαηαιακβάλεηαη απφ
θαξζηηθή πεξηνρή πνπ εκθαλίδεη καιαθέο θιίζεηο. Πξνο ηελ άιιε, ηελ δπηηθήλνηηνδπηηθή, πιεπξά ε ξάρε απνζηξαγγίδεηαη πξνο ηε ιεθάλε ηνπ ρσξηνχ Αεηφο, ζηε
κέζε ηεο νπνίαο ππάξρεη ην ζηξνγγπιφ χςσκα Μηξνβίγιη (605 κ.). Ζ ιεθάλε πνπ ζαλ
δαρηπιίδη πεξηβάιιεη ην Μηξνβίγιη απνζηξαγγίδεηαη πξνο ηα λφηην-λνηηναλαηνιηθά
ζηελ πεξηνρή Μέγαο Κάκπνο, ζηα αλαηνιηθά ηεο νπνίαο ζπλαληάκε ηε ζπλέρεηα ηεο
ξάρεο απφ Παπαδάην πνπ θαηεβαίλεη λφηηα, αλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ θνξηνχ, κεηά
ζηε Ράρε, ζην Πνπξλαξάθη (302 κ.), ζηελ Αγξαπηδηά (352 κ.) γηα λα θηάζεη σο ην
έινο πνπ απιψλεηαη ζηελ πεξηνρή Φαλεξσκέλε θαη ζήκεξα απνζηξαγγίδεηαη κε
θαλάιηα. Ίζσο ζηελ αξραηφηεηα ην έινο απηφ , βφξεηα πξνβνιή ηνπ κεγάινπ έινπο
Λεζίλη, ή πάλησο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ, ήηαλ ζάιαζζα.
Σα λεξά απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Μεγάινπ Κάκπνπ θαη ηελ λνηηφηεξε απφ απηήλ
ηνπ Γεξνπφξνπ κε ηα ρσξηά Υξπζνβίηζα θαη Αγξάκπεια (Σαγηάξδα)
απνζηξαγγίδνληαη πξνο ηα λφηηα θαη ρχλνληαη ζην έινο ηεο Φαλεξσκέλεο. ην λφηην
απηφ ηκήκα φπνπ, φπσο είπακε, ε αλαηνιηθή ξάρε έρεη θαηεχζπλζε βφξεηα-λφηηα,
ζπλαληάκε δπηηθφηεξα κηαλ αληίζηνηρε παξάιιειε ξάρε, πνπ αξρίδεη λφηηα απφ ην
Κφθθηλν ηεθάλη, γηα λα αλέβεη ζηελ Παηίζηξα (243 κ,), ην Γεσξγίηζη (467 κ.), ην
Σζάλη, λα ζπλερίζεη ζηνλ Καηζαληψλε, ζην Καινβνχλη, ζην Βξπψλη, ζην
Υξπζνβνχλη, ζηνλ Γνπβξά θαη λα θαηαιήμεη έηζη λα θιείλεη απφ δπηηθά φιν ην
βχζηζκα ηνπ Μεγάινπ Κάκπνπ θαη ηνπ Γεξνπφξνπ. ηε ζπλέρεηα παίξλεη θαη απηή
θαηεχζπλζε κε γεληθή έλλνηα πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά θαη θιείλεη απφ λνηηνδπηηθά
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θαη δπηηθά ηε ιεθάλε ηνπ Αεηνχ, ζπλερίδεη παξάιιεια κε ηελ πξνεγνχκελε ξάρε
πξνο ηα βφξεηα κε βνξεηνδπηηθά, πεξλάεη αλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ Κνκπσηή θαη
ελψλεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε ξάρε κεηά απφ ηελ θνξπθή Κακπηά, ελψ απφ ην ίδην
ζεκείν κηα άιιε πδξνθξηηηθή έξρεηαη πξνο ηα δπηηθά ζηηο ζέζεηο Σξαγφβνπλν,
Πεξγαληήο κε θνξπθή 1468 κ., θαη νξίδεη πξνο ηα βφξεηά ηεο κηαλ νξεηλή πεξηνρή
πνπ απνζηξαγγίδεηαη φιε πξνο ηνλ παξαιηαθφ θάκπν ηνπ Παιηφκπινπ, ζηελ πεξηνρή
πνπ αλήθεη ζην Θχξξεηνλ.
Απφ απηφλ ηνλ νξεηλφ φγθν, κε θιίζε γεληθά πξνο ηα βφξεηα, θεχγεη κηα ξάρε
κε θαηεχζπλζε βνξεηνδπηηθή, γηα λα πεξάζεη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ Άγηνο
Βαζίιεηνο (επίζεκα Θχξξεηνλ), λα θαηέβεη απφ ηηο ζέζεηο Πεξηβφιη θαη Ακαδεξφο θαη
λα ζρεκαηίζεη ην κηθξφ αθξσηήξην Αγειάδα θιείλνληαο πξνο ηα αλαηνιηθά θαξζηηθή
παξάιηα πεξηνρή θαη κεηά παξαιηαθφ θάκπν, ηνλ θάκπν ηεο Ρνχγαο κε ηνλ θφιπν ηνπ
Λνπηξαθίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηνλ θχξην φξκν ηνπ Λνπηξαθίνπ, θαη ηνλ
φξκν ηνπ Παιηφκπινπ, αλνηρηφλ πξνο ηα αλαηνιηθά.
ην λφηην κέξνο ηεο ξάρεο, απφ Κφθθηλν ηεθάλη σο Κακπηά, νη πιαγηέο
πέθηνπλ πξνο ηα δπηηθά ζην λφηην άθξν σο ηε ζάιαζζα ζηνλ φξκν ηνπ Αζηαθνχ
θαζψο θαη ςειφηεξα κέρξη ην χςνο ηεο Υξπζνβίηζαο θαη πην πάλσ ζηελ θνηιάδα ηνπ
Αζηαθνχ (κε παιηφηεξν φλνκα Γξαγακέζην). Σν ξέκα πνπ δηαζρίδεη ηελ θνηιάδα
ζρεκαηίδεηαη θπξίσο απφ δπν κηθξφηεξα πνπ θαηεβαίλνπλ κέζα απφ ηα βνπλά. Σν έλα
απφ ηα βφξεηα, απφ ηε κηθξή ιεθάλε θνληά ζην ρσξηφ Βιπδηαλά θαη νλνκάδεηαη
Ξεξνπφηακνο. Σν άιιν έξρεηαη απφ βνξεηνδπηηθά ζρεκαηηδφκελν απφ ηελ
απνζηξάγγηζε ησλ πιαγηψλ λφηηα απφ ηε κηθξή ιεθάλε ηνπ Αξρνληνρσξηνχ θαη
πεξλψληαο απφ ηελ κηθξή επίζεο ιεθάλε Πεγάδηα Μπαληά. Ολνκάδεηαη Ρέκα ηνπ
Μάρα. Βφξεηα απφ ηε ιεθάλε ηνπ Αξρνληνρσξηνχ πςψλεηαη ν θεληξηθφο φγθνο ησλ
Αθαξλαληθψλ βνπλψλ, Μπνχκηζηνο κε ςειφηεξε θνξπθή ηα Σακπνχξηα ηνπ νχια
κε πςφκεηξν 1573 κ. ηα βφξεηα βξίζθεηαη κηα κεγαιχηεξε ιεθάλε, ν Παιηφθακπνο,
κε ηα ρσξηά Κνκπσηή θαη Αρπξά, πνπ απνζηξαγγίδεηαη κέζα απφ ραξάδξα πξνο ηα
βφξεηα, αλάκεζα ζηηο δπν κεγάιεο ξάρεο πνπ πεξηγξάςακε θαη ζα κπνξνχζακε λα
πνχκε φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε ιεθάλε ηνπ Παιηφθακπνπ αλήθεη ζηελ πεξηνρή ηνπ
Θπξξείνπ. κσο ηα πέξαζκα πξνο απηήλ είλαη πνιχ ζηελφ θαη έηζη κάιινλ ζα πξέπεη
λα ηελ ζεσξήζνπκε αλεμάξηεηε πεξηνρή.
ηα δπηηθά ηεο πην πάλσ ιεθάλεο ππάξρεη άιινο κεγάινο νξεηλφο φγθνο, ε
Μάιηαξε πνπ θηάλεη ζε πςφκεηξν 1487 κ. θαη δπηηθά ηνπ βξίζθεηαη κηα αθφκε
ιεθάλε, ιίγν κηθξφηεξε, ην Ληβάδη, πνπ απνζηξαγγίδεηαη πξνο ηα βνξεηνδπηηθά. κσο
ζηα δπηηθά βξίζθνληαη άιια πςψκαηα κε απφηνκεο θιίζεηο ζηα δπηηθά, ελψ νη θιίζεηο
πξνο λνηηναλαηνιηθά είλαη καιαθέο, κε κηα απφηνκε ξάρε πξνο ηα δπηηθά. Έηζη ε
ιεθάλε ηνπ Ληβαδηνχ θαίλεηαη λα έρεη πεξηζζφηεξε ζρέζε κε ηνλ παξαιηαθφ θάκπν
ηεο Αιπδίαο, ζηα λφηηα, πξνο ηνλ νπνίν ηα βνπλά ζην αλαηνιηθφ κηζφ ηνπ βφξεηνπ
νξίνπ ηνπ έρνπλ πνιχ καιαθέο θιίζεηο θαη ζηα δπηηθά ηνπ νξίδεηαη κε πξαγκαηηθφ
ηείρνο πνπ ζρεκαηίδεη ε ξάρε Σζέξεθα. Ζ ξάρε απηή, καθξφζηελε, πηάλεη απφ ην
δπηηθφ άθξν ηνπ φξκνπ, πξνρσξεί πξνο ηα βφξεηα θαη ζρεκαηίδεη ηελ αλαηνιηθή
πιεπξά ηνπ θφιπνπ ηεο Εαβέξδαο ή Παιαίξνπ, ελψ ην βνξεηφηεξν ηκήκα ηνπ
ζρεκαηίδεη κέξνο ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ θάκπνπ ηνπ ζπλαξηεκέλνπ κε απηφλ
ηνλ φξκν.
Βφξεηα απφ ηε ξάρε αλνίγεηαη ιεθάλε πνπ απνζηξαγγίδεηαη πξνο ηνλ θάκπν,
ελψ παίξλεη κέζα απφ ραξάδξα θαη ηα λεξά ηνπ Ληβαδηνχ. Απηή νξίδεηαη ζηα βφξεηα
απφ έλα χςσκα, ην Κνηζηιάξη (308 κ.) θαη ζηα αλαηνιηθά απφ ηα πςψκαηα πνπ
βξίζθνληαη λνηηνδπηηθά απφ ην ρσξηφ Μνλαζηεξάθη. Αληίζηξνθα, ην ρσξηφ απηφ
βξίζθεηαη ζε ιεθάλε πνπ έρεη αλαηνιηθφ φξην ην δπηηθφ ηεο πεξηνρήο ηνπ Θπξξείνπ
θαη δπηηθφ ηα πςψκαηα Παιηνθνχια θαη Οξλίηζα (295 κ.), Ληλνβξάθη, Αρείκαζηνο.
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Σα πςψκαηα θαηαιήγνπλ ζην αθξσηήξην Παλαγία, πνπ απνηειεί ην δπηηθφ φξην ηνπ
θφιπνπ ηεο Βφληηζαο. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή πνπ ςειά κελ πεξηιακβάλεη ην
Μνλαζηεξάθη, ελψ παξαιηαθά κε αξθεηφ θάκπν ηελ Βφληηζα.
Γπηηθά απφ ην φξην απιψλεηαη ε ιεθάλε ηεο ιίκλεο Βνπιθαξηάο, ε νπνία ζηα
λφηηα έρεη ηνλ θάκπν πνπ βγάδεη ζηνλ θφιπν ηεο Εαβέξδαο, ελψ βφξεηα, εθηφο απφ ηα
πςψκαηα Οξλίηζα θαη Αρείκαζηνο, έρεη ηα πςψκαηα ηνπ Κφθθηλνπ θαη πην βφξεηα
απφ απηά ηε ζηελή παξαιηαθή κε ηα αξραίν Αλαθηφξηνλ, ην ζεκεξηλφ ρσξηφ Νέα
Κακάξηλα θαη ηελ αθηή κε ηνλ θπξίσο θφιπν ηεο Πξέβεδαο. Απφ ηνλ Κνθθηλφβξαρν
απιψλεηαη πξνο ηα βνξεηνδπηηθά ην ρζακαιφ, πιαηχ ακκψδεο αθξσηήξην ηνπ Αθηίνπ,
ελψ ζηε λνηηνδπηηθή γσλία ηνπ πιεζηάδεη πνιχ πξνο ηε ιίκλε Βνπιθαξηά θαη ηα
ζπλαξηεκέλα κε απηήλ έιε ν φξκνο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ κε ην νκψλπκν ρσξηφ
αθξηβψο ζην πέξαζκα αλάκεζα ζηε ιίκλε θαη ηε ζάιαζζα. Φαίλεηαη φηη ζηελ
αξραηφηεηα ε ζάιαζζα επηθνηλσλνχζε κε ηε ιίκλε.
αλ μερσξηζηφ λεζί πέξα απφ ηνλ θάκπν ηεο Παιαίξνπ, λνηηνδπηηθά απφ ηε
Βνπιθαξηά, λφηηα απφ ηνλ φξκν ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, απιψλεηαη ην αθξσηήξην
Πιαγηά, ζηε ζπλέρεηα ηνπ νπνίνπ έξρεηαη πξνο ηα δπηηθά ε Λεπθάδα, λεζί κφλν απφ
ηελ επνρή πνπ νη Κνξίλζηνη, φηαλ ίδξπζαλ ηελ απνηθία ηνπο, έθνςαλ κε θαλάιη ηνλ
ηζζκφ πνπ ηελ έλσλε κε ην αθξσηήξην. Ζ ρεξζφλεζνο ηεο Πιαγηάο είλαη βξαρψδεο,
έρεη κηα ξεκαηηά ζην θέληξν πνπ βγαίλεη πξνο ηα λνηηνδπηηθά θαη ην ςειφηεξν ζεκείν
ηεο, ε ηέξλα, θηάλεη ζε πςφκεηξν 508 κ. Πέθηεη ζρεηηθά απφηνκα πξνο ηνλ θάκπν
ηεο Εαβέξδαο.
ηελ Αθαξλαλία φπσο ηελ πεξηγξάθνπκε αλήθεη επίζεο θαη ε πεξηνρή λφηηα
απφ ηηο λφηηεο απνιήμεηο ησλ Αθαξλαληθψλ νξέσλ, δειαδή ε πεξηνρή ηνπ έινπο
Λεζίλη θαη νη λφηηα θαη αλαηνιηθά απφ απηφ ιφθνη καδί κε ηνλ κηθξφ θάκπν δίπια
ζηνλ Αρειψν, αλάκεζα ζε απηφλ θαη ζηα πςψκαηα πνπ βξίζθνληαη αλαηνιηθά απφ ην
Λεζίλη, θαζψο θαη νη πξνζρσζηγελείο πεξηνρέο πνπ δέλνπλ κεηαμχ ηνπο
αζβεζηνιηζηθνχο φγθνπο ζηνλ ρψξν ηνπ θάησ ξνπ ηνπ Αρειψνπ. Πξέπεη λα
ζεσξήζνπκε φηη ζηελ ηζηνξηθή Αθαξλαλία ππάγνληαλ θαη νη πεξηνρέο λφηηα απφ ηνλ
Αρειψν ζηνλ θάησ ξνπ ηνπ, κε ηε δηαθνξά φηη ην Λεζίλη ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ
θφιπνο ηεο ζάιαζζαο θαη ε κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ήηαλ ηφηε πνιχ δηαθνξεηηθή
απφ ηελ ζεκεξηλή, φπσο ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα εθζέζνπκε κηιψληαο πην θάησ γηα
ηνπο Οηληάδεο θαη ηηο ζπλαξηεκέλεο κε απηνχο αξραίεο ζέζεηο.
ηελ Αθαξλαλία αλήθνπλ επίζεο θαη κεξηθά λεζηά. Οη Δρηλάδεο πνπ
βξίζθνληαη ζην ρψξν απφ ην ζηφκην ηνπ θφιπνπ ηνπ Αζηαθνχ σο ηηο εθβνιέο ηνπ
Αρειψνπ θαη αλαηνιηθφηεξα. Γχν απφ απηέο, ςειέο θαη απφηνκεο, ιέγνληαλ εηδηθά
Ομείαη. Σν φλνκα δηαηεξήζεθε ζηε κηα πνπ ιέγεηαη Ομηά, ελψ ηελ άιιε κεηαηξέςαλε
ζε ιφθν πνπ πεξηβάιιεηαη απφ έιε νη πξνζρψζεηο ηνπ Αρειψνπ. Λέγεηαη
Κνηζηιάξεο. Πην βνξεηνδπηηθά, εκπξφο απφ ηνλ θφιπν ηεο Εαβέξδαο ππάξρνπλ δπν
κεγαιχηεξα λεζηά. Αλαηνιηθά ην Μεγαλήζη, πνιχ πην θνληά ζηε Λεπθάδα παξά ζηελ
Αθαξλαλία, θαη δπηηθά, εκπξφο απφ ηνλ φξκν ηεο Καληήιαο (Αιπδίαο) θαη ην
αθξσηήξην Μχηηθαο, ν Κάιακνο. Σν Μεγαλήζη πξέπεη λα είλαη ε αξραία Σάθνο θαη
κάιινλ ζηα ηζηνξηθά ρξφληα ζα αλήθε ζηνπο Λεπθαδίνπο. Ο Κάιακνο είλαη ε αξραία
Κάξλνο. Ννηηνδπηηθά απφ απηφλ ππάξρεη έλα αθφκα, κηθξφηεξν λεζί, ε Καζηφο, πνπ
ελψ είλαη απιά κηα βξάρηλε ξάρε έρεη ζήκεξα θαηνίθνπο. Ίζσο ην φλνκά ηεο είλαη
αξραίν.
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Αθηνγξαθία.

Ζ Αθαξλαλία είλαη ζηελ νπζία κηα πιαηηά ρεξζφλεζνο κε πνιιά κηθξφηεξα
αθξσηήξηα θαη θφιπνπο. Έρεη έηζη κεγάιν κήθνο αθηψλ, ελψ παξάιιεια ε ζέζε ηεο
ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή σο ελδηάκεζνπ ζηαζκνχ γηα ηελ λαπζηπινΐα αλάκεζα ζηελ
αλαηνιηθφηεξε Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία, πξάγκα πνπ άιισζηε νδήγεζε απφ πνιχ λσξίο
ζηελ εγθαζίδξπζε ζην έδαθφο ηεο ησλ κεγάισλ ζαιαζζίσλ δπλάκεσλ ζηελ
αξραηφηεηα, θπξίσο ησλ Κνξηλζίσλ πνπ ίδξπζαλ ην Αλαθηφξηνλ, ηελ Λεπθάδα θαη ην
φιιηνλ. Πνιιέο φκσο απφ ηηο παξαιίεο ηεο Αθαξλαλίαο είλαη ηελαγψδεηο θαη ξερέο,
ρσξίο εμ άιινπ αληίζηξνθα λα παξνπζηάδεηαη ζε κεγάιε έθηαζε ην θαηλφκελν ησλ
απφηνκσλ βξαρσδψλ αθηψλ. Έηζη νη αθηέο ηεο είλαη πεξηζζφηεξν πξφζθνξεο γηα ηελ
κηθξή λαπζηπινΐα θαη ηελ αιηεία παξά γηα ηελ κεγάιε λαπζηπινΐα.
Μπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ αθηή αξρίδνληαο απφ ηνλ φξκν ηνπ
Καξβαζαξά πνπ είλαη αξθεηά βαζχο, θιεηζηφο θαη πξνθπιαγκέλνο. Απφ ηνλ
λνηηφηαην κπρφ ηνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε ζεκεξηλή πνιηηεία απφ ηελ νπνία πήξε ην
φλνκά ηνπ, ε αξραία Ληκλαία, ε αθηή παξαθνινπζείηαη σο ζηελή εχβαηε ισξίδα,
παξφιν πνπ ππάξρνπλ θιίζεηο ησλ ιφθσλ πξνο απηήλ, κε γεληθή θαηεχζπλζε απφ
λνηηναλαηνιηθά πξνο βνξεηνδπηηθά σο ην αθξσηήξην Μαθξηά Μχηε. Ο δξφκνο
παξαθνινπζεί ηε ισξίδα απηή. Απφ εθεί καιαθή αθηή κε αξθεηά βαζηά ζάιαζζα
εκπξφο ηεο έξρεηαη πξνο ηα λφηηα σο ηνλ φξκν ηνπ Λνπηξαθίνπ, κηθξφηεξνλ απφ
εθείλνλ ηνπ Καξβαζαξά, φκσο πάιη πνιχ πξνθπιαγκέλν, πάληα κέζα ζηνλ
Ακβξαθηθφ θφιπν. Απφ ηνλ κπρφ ηνπ ε αθηή μαλαπαίξλεη θαηεχζπλζε πξνο
βνξεηνδπηηθά ζρεκαηίδνληαο ην πξνο ηε ζάιαζζα κέησπν κηαο παξαιηαθήο επίπεδεο
δψλεο. Δλδηάκεζα δηακνξθψλεηαη ν φξκνο ηνπ Παιηφκπινπ.
Σεο ίδηαο θχζεο αθηή, καιαθηά θαη κε ηθαλνπνηεηηθά βάζε εκπξφο ηεο,
ζπλερίδεηαη κε ειηγκνχο απφ ην αθξσηήξην Υαιίθη σο ην αθξσηήξην Γειάδα
αθνινπζψληαο θαηεχζπλζε απφ αλαηνιηθά-βνξεηναλαηνιηθά πξνο δπηηθάβνξεηνδπηηθά θαη αλάκεζα ζρεκαηίδνληαο δπν φξκνπο πνπ ηνπο ρσξίδεη ην αθξσηήξην
Βνιχκη. Ζ αθηή απηή ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ζπλέρεηα εθείλεο ηνπ Λνπηξαθίνπ θαη
απνηειεί κέησπν ηεο ζπλερφκελεο κε ηνλ αλαηνιηθά ηεο θάκπν θαξζηηθήο πεξηνρήο.
Σν αθξσηήξην Γειάδα ζρεκαηίδεη θαζψο πξνβάιιεηαη πξνο ηα βφξεηα ζηνλ
Ακβξαθηθφ ηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ φξκνπ ηεο Βφληηζαο. Σελ αλαηνιηθή ηνπ πιεπξά
ζρεκαηίδεη ην φκνηαο θχζεο αθξσηήξην Παλαγία. Ζ αθηή αλάκεζά ηνπο δηαγξάθεη
θιεηζηή θακπχιε εηζρσξψληαο πξνο λφηηα. Δθεί βξίζθεηαη ε Βφληηζα. Σκήκα ηνπ
παξαιηαθνχ ρψξνπ πίζσ ηεο θαηαιακβάλεηαη απφ έιε, ελψ ε παξαιία είλαη κάιινλ
αλάβαζε.
Γπηηθφηεξα απφ ην αθξσηήξην Παλαγία θαη έρνληάο ην σο αλαηνιηθφ φξην
δηαλνίγεηαη άιινο, κεγαιχηεξνο φξκνο, απηφο ηεο Πξέβεδαο, πνπ ζηε δπηηθή ηνπ
πιεπξά βξίζθεηαη ην αθξσηήξην Άθηην, κηα ρακειή γιψζζα εδάθνπο κε αλάβαζε
10

ζάιαζζα. Έρεη ζηα λνηηναλαηνιηθά ην ρσξηφ Νέα Κακάξηλα θαη θνληά ηε ζέζε ηνπ
αξραίνπ Αλαθηνξίνπ, ελψ απφ ηα βφξεηα έξρνληαη ζηε κέζε ηνπ Ακβξαθηθνχ ηα
επεηξσηηθά πξφβνπλα. Απέλαληη απφ ην Άθηην βξίζθεηαη ε Πξέβεδα θαη ε κεηαμχ
ηνπο είζνδνο ηνπ Ακβξαθηθνχ είλαη πνιχ ζηελή.
Μάιινλ ζηα Αλαθηφξην ζα αλήθε θαη ε δπηηθή πιεπξά ηνπ Αθηίνπ πνπ
ζπλερίδεηαη κε θαηεχζπλζε πξνο λνηηναλαηνιηθά ζρεκαηίδνληαο ηελ βνξεηναλαηνιηθή
πιεπξά ηνπ φξκνπ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, πνπ, φπσο ζεκεηψζακε θαίλεηαη πσο
ζπλερηδφηαλ θαη ελσλφηαλ κε ηελ ζεκεξηλή ιίκλε Βνπιθαξηά. Έηζη κηα αλάβαζε
ιηκλνζάιαζζα ζα θαηαιάκβαλε φιε ηελ έθηαζε ηεο ζεκεξηλήο ιίκλεο θαη ησλ ειψλ
πνπ ηελ πεξηβάιινπλ.
Απφ εδψ θαη πέξα ε ρεξζφλεζνο Πιαγηά, αλάκεζα ζηνλ θπξίσο φγθν ηεο
Αθαξλαλίαο θαη ηε Λεπθάδα, εκθαλίδεη κάιινλ ηζρπξέο θιίζεηο πξνο ηε ζάιαζζα θαη
ζπλαθφινπζα βαζηά ζάιαζζα σο ην ζηελφ ηεο Λεπθάδαο πνπ είλαη θαη πάιη επίπεδε
ακκψδεο πεξηνρή, πνπ ζρεηηθά εχθνια ζα έθνςαλ νη Κνξίλζηνη φηαλ ίδξπζαλ ηελ
πφιε, θαζψο θαη άιινη ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο. Ο δηάπινπο φκσο απηνχ
ηνπ θαλαιηνχ, αθξηβψο εμ αηηίαο ηεο θχζεο ηνπ εδάθνπο, ήηαλ πάληα δχζθνιν
εγρείξεκα θαη νη ηζηνξηθνί δελ παξαιείπνπλ λα ζεκεηψζνπλ ηελ ηνικεξή πξάμε θάζε
θνξά πνπ θάπνηνο ζηφινο ην πξαγκαηνπνηνχζε. ηε λφηην κέξνο ηεο δπηηθήο πιεπξάο
θαζψο θαη ζηε λφηηα ε αθηή ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Πιαγηάο δελ είλαη ηφζν απφηνκε φζν
ζηε βφξεηα πιεπξά.
Αλαηνιηθφηεξα απφ ηελ ρεξζφλεζν θαη κε φςε πξνο ηα λφηηα αλνίγεηαη ν
θφιπνο ηεο Εαβέξδαο πνπ έρεη ζηα δπηηθά ηνπ φρη πνιχ θηιφμελε αθηή, αιιά ζηνλ
κπρφ ηνπ, ζηα βφξεηα, έρεη καιαθηά αθηή, πξφζσπν πξνο ηε ζάιαζζα ηνπ επίπεδνπ
θάκπνπ, ηνπ νπνίνπ φκσο έλα ηκήκα θαιχπηεηαη απφ έιε, πξάγκα πνπ δείρλεη φηη
ζηελ αξραηφηεηα ζπλέβαηλε ην ίδην ή αθφκα φηη ηφηε ε ζάιαζζα ζα εηζρσξνχζε
αθφκε βνξεηφηεξα. Ζ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θφιπνπ, πνπ ζην βφξεην άθξν ηεο
βξίζθεηαη ην ζεκεξηλφ ρσξηφ Εαβέξδα, κεηνλνκαζκέλν ζε Πάιαηξν, είλαη ε
θαηάιεμε πξνο ηε ζάιαζζα ησλ αξθεηά ηζρπξψλ θιίζεσλ ηνπ βνπλνχ. κνηαο θχζεο
αθηή, φρη πνιχ πξφζθνξε γηα πξνζφξκηζε, ζπλερίδεηαη σο ηελ άθξα Κακειαχθηα πνπ
είλαη ην δπηηθφ φξην ηνπ επφκελνπ πξνο λνηηναλαηνιηθά φξκνπ ηεο Αιπδίαο.
Ο φξκνο απηφο ρσξίδεηαη κε κηθξφ αθξσηήξην ζηα δπν, βιέπεη ζηα λφηηα, θαη
ην πην πέξα αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ζηα δπηηθά, είλαη ζρεηηθά άβαζνο αιιά πξφζθνξνο
γηα πξνζφξκηζε αξραίσλ πινίσλ, θαζψο κάιηζηα πξνθπιάγεηαη απφ λφηηα απφ ην
λεζί Κάιακνο. Αθηή φρη ηδηαίηεξα πξφζθνξε γηα λαπζηπινΐα, αιιά φρη θαη θαηεμνρήλ
άμελε, ζπλερίδεηαη απφ ην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ φξκνπ αξρηθά πξνο λνηηναλαηνιηθά
θαη έπεηηα πξνο λφηηα σο ην αθξσηήξην Σνπξθνβίγια, απφ ην νπνίν θαη κεηά ε αθηή
πξνρσξεί πξνο βνξεηναλαηνιηθά γηα λα ζρεκαηίζεη ηε κηα πιεπξά ηνπ φξκνπ ηνπ
Αζηαθνχ, πνπ εηζρσξεί βαζηά πξνο ηα βφξεηα. Ο κπρφο ηνπ απνηειεί ην πξνο ηε
ζάιαζζα κέησπν ζηελνχ θάκπνπ θαη είλαη θαηάιιεινο γηα πξνζφξκηζε. Ζ άιιε ηνπ
πιεπξά είλαη αθηή πνπ ζρεκαηίδεηαη κε ηελ πηψζε πξνο ηε ζάιαζζα ιφθσλ κε
θιίζεηο ζρεηηθά καιαθέο θαη φινο ν φξκνο πξνζηαηεχεηαη απφ λφηηα θαη λνηηνδπηηθά
απφ ηα κηθξά λεζηά Γξαγνλέξα, Πξνβαηί θαη Πνληηθνλήζη, πνπ είλαη κεξηθέο απφ ηηο
αξραίεο Δρηλάδεο.
Κνληά ζην ζηφκην ηνπ φξκνπ ηνπ Αζηαθνχ (ή ηνπ Γξαγακέζηνπ) αλνίγνληαη
δχν βαζηνί κηθξνί φξκνη, ν Άγηνο Παληειεήκσλ θαη ην Πιαηπγηάιη πνπ θαη ζήκεξα
ρξεζηκεχεη γηα αγθπξνβφιην. Δίλαη πνιχ θαιά θπζηθά ιηκάληα θαζψο πξνζηαηεχνληαη
επηπιένλ θαη απφ ηηο Δρηλάδεο. Τπνζέηνπλ φηη εθεί θνληά βξηζθφηαλ ην ιηκάλη
Μάξαζνο, εμαξηεκέλν απφ ηνλ Αζηαθφ. Έλαο επφκελνο πνιχ κεγαιχηεξνο φξκνο πνπ
αλνίγεηαη λφηηα απφ ην Πιαηπγηάιη πηζαλφηαηα ζηελ αξραηφηεηα δελ ππήξρε, αθνχ
ζήκεξα απνηειεί ην άθξν ηνπ έινπο Λεζίλη, αλάκεζα ζην «λεζί» Πεηαιάο θαη ηα
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πςψκαηα λφηηα απφ ην Πιαηπγηάιη. Γηαηί θαίλεηαη φηη ζηελ αξραηφηεηα ην Λεζίλη
ήηαλ κέξνο ηεο ζάιαζζαο πνπ απισλφηαλ σο ηα πςψκαηα αλαηνιηθά απφ απηφ, ελψ
ίζσο ην ίδην ζπλέβαηλε θαη κε ηελ πξνο ηα βφξεηα πξνβνιή ηνπ, ηε Φαλεξσκέλε. Πσο
ήηαλ δειαδή θαη απηή ζάιαζζα. Φπζηθά νη αθηέο δελ ζα ήηαλ πξφζθνξεο γηα
πξνζφξκηζε, εθηφο πηζαλψο απφ κεξηθά ζεκεία ηνπο. Απηφ είλαη πνπ έδσζε ηε
ζεκαζία ηεο σο λαπηηθήο βάζεο ζηελ πφιε ησλ Οηληαδψλ.
Απφ εδψ θαη πέξα ε αθηή πνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απνηειείηαη απφ
αβαζείο φξκνπο θαη ιηκλνζάιαζζεο δελ καο ελδηαθέξεη γηα ηελ αξραία επνρή, αθνχ
αζθαιψο ε κνξθή ηεο δελ ήηαλ ε ίδηα κε ηε ζεκεξηλή θαη ίζσο πνιινί απφ ηνπο
ιφθνπο πνπ βξίζθνληαη θνληά ηεο, φπσο ν Κνηζηιάξεο θαη ν θνπάο, ήηαλ λεζηά.
Δδψ νη εθβνιέο ηνπ Αρειψνπ νπσζδήπνηε ζε θάζε επνρή δηακφξθσλαλ έιε, ηελάγε
θαη ιηκλνζάιαζζεο.
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Τδξνγξαθία.

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε Αθαξλαλία έρεη κφλν έλα πνηάκη, ηνλ Αρειψν, πνπ
απνηειεί θαη ην αλαηνιηθφ ηεο φξην. Πξφθεηηαη φκσο γηα πνιχ ζεκαληηθφ πνηάκη, πνπ
ην λεξφ ηνπ ην εθηηκνχζαλ νη αξραίνη σο πφζηκν θαη ήηαλ πισηφ ζε αξθεηφ χςνο,
πηζαλψο σο ηελ πφιε ηξάηνο. Σα ππφινηπα ξεχκαηα δελ ήηαλ αέλαα πνηάκηα αιιά
ρείκαξξνη πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηηο νξεηλέο ιεθάλεο θαη ηηο θαξζηηθέο πεξηνρέο θαη
αλνίγνπλ ην δξφκν ηνπο κέζα απφ ηα βνπλά. Αλαθέξεηαη απφ ηνπο αξραίνπο θάπνην
ξεχκα πνπ θαίλεηαη πσο εξρφηαλ πξνο ηνλ Αρειψν απφ ηα δπηηθά, λφηηα απφ ηε
ηξάην. Πξέπεη λα ζρεκαηηδφηαλ ζηε ιεθάλε ηεο ιίκλεο Μηθξφο Οδεξφο θαη λα
εξρφηαλ πξνο αλαηνιηθά γηα λα ρπζεί ζηνλ Αρειψν. Τζηεξφηεξα, κε ηηο πξνζρψζεηο
πνπ ζρεκάηηδε εθείλνο, ηνπ θξάρηεθε ν δξφκνο, κε απνηέιεζκα ηα λεξά λα κε
βξίζθνπλ δηέμνδν θαη λα ζρεκαηίζνπλ ηε ιίκλε. Απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ
ππφζεζε πσο νχηε ε ιίκλε Ρίβην ζα ππήξρε, αιιά ε ιεθάλε ηεο ζα απνζηξαγγηδφηαλ
κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηνλ Αρειψν. κσο ηνπιάρηζηνλ ε χπαξμε ηεο πξνο ηα βφξεηα
πξνέθηαζήο ηεο θαίλεηαη πσο είλαη ηζηνξηθά καξηπξεκέλε. Άιισζηε ζηελ παξνπζία
ηεο πξέπεη λα νθείιεηαη θαη ην φλνκα ηεο Ληκλαίαο.
Δθηφο απφ ηηο δπν απηέο ιίκλεο θαη ηα έιε πνπ αλαθέξακε θνληά ζηνπο
Οηληάδεο, φπσο θαη ηηο ιηκλνζάιαζζεο λφηηα απφ ηελ ίδηα πφιε, ηελ ζεκεξηλή
ιηκλνζάιαζζα ηνπ Πξνθνπαληζηνχ, ε Αθαξλαλία δηαζέηεη αθφκα κηα κηθξή ιίκλε, ηε
Βνπιθαξηά πνπ αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο θνληά ζην ρσξηφ Άγηνο Νηθφιανο. Καη
απηή φκσο ελσλφηαλ κε ηνλ θφιπν ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ
ιηκλνζάιαζζα πνπ πζηεξφηεξα ρσξίζηεθε. Σν αξραίν φλνκά ηεο πξέπεη λα ήηαλ
Μπξηνχληηνλ.
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Οηθηζηηθέο πεξηνρέο.

Απφ ην αλάγιπθν θαη ηα άιια θπζηθά δεδνκέλα ε Αθαξλαλία δηαηξείηαη ζε
κηα ζεηξά απφ νηθηζηηθέο πεξηνρέο. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ζεκαληηθφηεξε απφ
απηέο είλαη ε πεδηάδα πνπ βξίζθεηαη δπηηθά απφ ηε ηξάην θαη αλαηνιηθά απφ ηε
ιίκλε Ρίβην, βφξεηα απφ έλα ηκήκα ηνπ Αρειψνπ. Ζ πεξηνρή αλήθε ζηε ηξάην καδί
κε ηηο πξνβνιέο ηεο πξνο βφξεηα θαη βνξεηαλαηνιηθά.
Γεχηεξε νηθηζηηθή πεξηνρή είλαη εθείλε γχξσ απφ ην Ρίβην πνπ επεθηείλεηαη
σο ηηο θνξπθνγξακκέο ζηα αλαηνιηθά θαη ηα λνηηνδπηηθά, ελψ καδί ηεο ελψλεηαη θαη
ε πξνέθηαζε πξνο βνξεηνδπηηθά, γχξσ απφ ηνλ κηθξφ θάκπν πνπ απνζηξαγγίδεηαη
πξνο ηε ιίκλε θαη θηάλεη ιίγν λφηηα απφ ηνλ κπρφ ηνπ φξκνπ ηνπ Λνπηξαθίνπ. Αλήθε
ζηελ αξραία Μεδηψλα.
Σξίηε νηθηζηηθή πεξηνρή πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ηα πιαηψκαηα
βνξεηναλαηνιηθά απφ ηελ πξνεγνχκελε καδί κε ηε κηθξή πξνέθηαζε ηνπ Ρίβηνπ πξνο
ηα βφξεηα, λφηηα απφ ηνλ φξκν ηνπ Καξβαζαξά. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηνρή ηεο
αξραίαο Ληκλαίαο.
Μηα ηέηαξηε νηθηζηηθή πεξηνρή βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξψηε θαη
απνηειείηαη απφ ην λφηην ηκήκα ηνπ ίδηνπ θάκπνπ, δπηηθά απφ ηνλ Αρειψν θαη
αλαηνιηθά απφ ηελ θνξπθνγξακκή πνπ ρσξίδεη ηηο πεξηνρέο ησλ ρσξηψλ Πξφδξνκνο
θαη θνξηνχ ζηα δπηηθά απφ εθείλεο ησλ ρσξηψλ Γνπξηψηηζζα θαη Ρίγαλε ζηα
αλαηνιηθά. Πξέπεη λα ζεσξήζνπκε πξνέθηαζε ηεο ίδηαο ηνλ ρψξν κέρξη πεξίπνπ ην
ρσξηφ Πεληάινθνο. Ννηηφηεξά ηεο, αλάκεζα ζηα πςψκαηα ησλ Σαμηαξρψλ θαη εθείλα
δπηηθά απφ ηνλ Πεληάινθν αλνίγεηαη έλαο κηθξφο θάκπνο πνπ ζα κπνξνχζε λα
ζεσξεζεί δηαθξηηή νηθηζηηθή πεξηνρή.
Ννηηνδπηηθά απφ ηελ πξνεγνχκελε είλαη ην κεγάιν έινο θαη νη πξνζρψζεηο
ηνπ Αρειψνπ, πνπ ηκήκαηά ηνπο ππήξραλ ήδε ζηελ αξραηφηεηα θαη ζπγθξνηνχλ
μερσξηζηή νηθηζηηθή πεξηνρή, εθείλε ησλ αξραίσλ Οηληαδψλ.
Πξνο ην θέληξν ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο πεξηνρήο απηήο έρεη δηέμνδν κηα
καθξφζηελε ιεθάλε, πνπ κπνξνχκε φκσο λα πνχκε πσο ππνδηαηξείηαη ζε δηάθνξα
ηκήκαηα. Σν λνηηφηεξν είλαη εθείλν πνπ θαηέρεηαη απφ ην απνμεξακέλν έινο
Φαλεξσκέλε θαη ζηε αξραηφηεηα ήηαλ έινο ή ζάιαζζα, δελ απνηεινχζε δειαδή
νηθηζηηθή πεξηνρή. Σν επφκελν πξνο ηα βφξεηα είλαη εθείλν ησλ ρσξηψλ Υξπζνβίηζα
θαη Αγξάκπεια, ε πεξηνρή Γεξνπφξνο, νξεηλή, κε καιαθέο φκσο θιίζεηο θαη
θαιιηεξγνχκελε. Βφξεηα έξρεηαη ζε ζπλέρεηα ε πεξηνρή Μέγαο Κάκπνο πνπ
ζπλαξηάηαη ζηα βνξεηνδπηηθά κε ηε ιεθάλε ηνπ Αεηνχ θαη βξίζθεηαη ακέζσο δπηηθά
απφ ηα πςψκαηα θαη ηε ιίκλε Μηθξφο Οδεξφο. ηε ζπλέρεηα έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ
πξνο ηα βνξεηνδπηηθά πξνέθηαζε ηεο πεξηνρήο ηεο ιίκλεο Ρίβην.
Βνξεηναλαηνιηθά απφ ηε ιεθάλε ηνπ Αεηνχ είλαη ε κηθξή ησλ ρσξηψλ Αρπξά
θαη Κνκπσηή πνπ απνζηξαγγίδεηαη πξνο ηα βφξεηα κέζα απφ ηα βνπλά. Δπεηδή φκσο
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ε επηθνηλσλία ηεο κε φιεο ηηο βφξεηεο πεξηνρέο είλαη πνιχ δχζθνιε, κέζα απφ ρψξνπο
κε ηζρπξέο θιίζεηο, κπνξνχκε λα ηελ ζεσξήζνπκε δηαθξηηή, κηθξή νηθηζηηθή πεξηνρή.
Βφξεηα απφ απηήλ αληίζεηα έξρνληαη νξεηλέο θαη φιν κε καιαθφηεξεο θιίζεηο
πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ αξρηθά ην ρσξηφ Βνχζηξη θαη θαηφπηλ ην ρσξηφ Άγηνο
Βαζίιεηνο (επίζεκα Θχξξεηνλ) θαη φιε ηελ παξαιηαθή δψλε, αιινχ θάκπν θαη αιινχ
θαξζηηθή, απφ ηνλ φξκν ηνπ Λνπηξαθίνπ σο ην αθξσηήξην Αγειάδα. Πξφθεηηαη γηα
ηε κία απφ ηηο δχν νηθηζηηθέο πεξηνρέο πνπ ππνζέηνπλ φηη αλήθαλ ζην αξραίν
Θχξξεηνλ. ηη απηή πάλησο ηνπ αλήθε δελ κπνξεί λα ππάξμεη ακθηβνιία.
Ακέζσο δπηηθά ηεο, κε θαηεχζπλζε λφηην-λνηηναλαηνιηθή κε βφξεηνβνξεηνδπηηθή βξίζθεηαη ε ιεθάλε πνπ ςειά πεξηιακβάλεη ην ρσξηφ Μνλαζηεξάθη,
ελψ ρακειά, ζηελ παξαιία, έρεη ηε Βφληηζα. Ζ νηθηζηηθή πεξηνρή ζεσξείηαη ζπρλά
πσο επίζεο αλήθε ζηε ρψξα ηνπ αξραίνπ Θπξξείνπ.
Γπηηθά απφ ην αθξσηήξην Παλαγία θαη βφξεηα απφ ηνπο κηθξνχο ιφθνπο
Αρείκαζηνο θαη Κφθθηλν, πεξηιακβάλνληαο ην αθξσηήξην Άθηην, δηαθξίλεηαη ε
πεξηνρή ηνπ αξραίνπ Αλαθηνξίνπ, ελψ λφηηα απφ απηνχο ηνπο ιφθνπο θαη δπηηθά απφ
ηελ πεξηνρή ηνπ Μνλαζηεξαθηνχ δηαθξίλεηαη πεξηνρή πνπ πεξηβάιιεη ηε ιίκλε
Βνπιθαξηά θαη θηάλεη ζηα δπηηθά σο ην θπζηθφ φξην πνπ ρσξίδεη ηελ ρεξζφλεζν ηεο
Πιαγηάο αλάκεζα ζηε Βνπιθαξηά θαη ηε Λεπθάδα. Πξφθεηηαη γηα εληαία νηθηζηηθή
πεξηνρή, πνπ φκσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο είλαη δηπιή, αθνχ έρεη θαη άιιε αθηή
πξνο ηα λφηηα, ζηνλ θφιπν ηεο Εαβέξδαο. Σν φξηφ ηεο ζηα αλαηνιηθά ζρεκαηίδεηαη
απφ ην βνπλφ πνπ ρσξίδεη ηνλ θφιπν ηεο Εαβέξδαο απφ ηηο αλαηνιηθφηεξεο ιεθάλεο
θαη ηνλ θφιπν ηεο Καληήιαο (Αιπδίαο).
Ο θάκπνο πάλσ απφ ηνλ θφιπν ηεο Αιπδίαο καδί κε ηηο πιαγηέο πξνο απηφλ
απνηειεί δηαθξηηή νηθηζηηθή πεξηνρή, κε ηελ νπνία πηζαλψο κπνξνχκε λα
ζπλαξηήζνπκε δπν κηθξφηεξεο ιεθάλεο, απηήλ πνπ αλαθέξακε ηνπ ρσξηνχ Αρπξά θαη
κηα δπηηθφηεξε ην Ληβάδη. Ίζσο φκσο λα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη ην ιηβάδη
ζπλαξηάηαη κε ηε δπηηθφηεξε νηθηζηηθή πεξηνρή, αλ κάιηζηα επηζεκάλνπκε φηη
απνζηξαγγίδεηαη πξνο ηα δπηηθά. Τπάξρεη ηέινο ε δπλαηφηεηα ην Ληβάδη λα ήηαλ
«θνηλή ρψξα» πεξηζζφηεξσλ πφιεσλ ή λα απνηεινχζε κηθξή δηαθξηηή νηθηζηηθή
πεξηνρή.
Ννηηναλαηνιηθά απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αιπδίαο βξίζθεηαη ν φξκνο θαη ν
θάκπνο ηαπ Αζηαθνχ. Ζ νηθηζηηθή πεξηνρή επεθηείλεηαη ςειά σο ηε ιεθάλε ηνπ
ρσξηνχ Βιπδηαλά ζηα αλαηνιηθά θαη ηε κηθξή ιεθάλε Πεγάδηα ηνπ Μπαληά θαη
ςειφηεξα ζηα δπηηθά. Οη δπν κηθξφηεξεο ιεθάλεο απνζηξαγγίδνληαη πξνο ηνλ θάκπν
ηνπ Αζηαθνχ, αιιά είλαη πξνβιεκαηηθφ αλ ζα πξέπεη λα ηηο ζεσξήζνπκε ηκήκαηα ηεο
ίδηαο νηθνλνκηθήο ελφηεηαο θαη επνκέλσο ηεο ίδηαο πνιηηηθήο ρψξαο.
Με ηελ πην πάλσ επηζθφπεζε παξαθνινπζήζακε ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο θαη
ηψξα κπνξνχκε λα πνχκε ζε πνηεο πεξίπνπ αξραίεο πφιεηο αληηζηνηρνχζαλ ζχκθσλα
κε ηηο σο ηψξα θξαηνχζεο απφςεηο. Ζ πξψηε πεξηνρή βέβαηα αλήθε ζηε ηξάην.
Δθείλε βφξεηα απφ ην Ρίβην είλαη βέβαην φηη αλήθε ζηε Ληκλαία, ελψ εθείλε γχξσ απφ
ην Ρίβην θαη δπηηθά απφ ηελ πξνεγνχκελε αλήθε ζηε Μεδηψλα. Ζ πεξηνρή πνπ
βξίζθεηαη λφηηα απφ εθείλε ηεο ηξάηνπ θαη πεξηιακβάλεη ηνλ θάκπν θαη έλα κέξνο
ησλ ιφθσλ είλαη ε ρψξα ηεο αξραίαο Μεηξνπφιεσο θαη πηζαλφλ εθεί θνληά
βξηζθφηαλ θαη ε απξία. Αλ απηή ήηαλ μερσξηζηή «πφιηο» δελ ην γλσξίδνπκε. Ζ
πεξηνρή αλάκεζα ζηνλ Πεληάινθν θαη ηα πςψκαηα ηνπ Σαμηάξρε είλαη πηζαλφ φηη
αλήθε ζηνπο Οηληάδεο καδί κε δηάθνξα ηκήκαηα θαιιηεξγήζηκνπ εδάθνπο λνηηφηεξα
θαη λνηηνδπηηθφηεξα.
Απφ ηε κεγάιε ιεθάλε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ρσξηφ Υξπζνβίηζα θαη
θαηφπηλ νη πεξηνρέο Γεξνπφξνο θαη Μέγαο Κάκπνο θαη ην ρσξηφ Αεηφο θαη ε νπνία,
φπσο είπακε είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εληαία, ην λφηην ηκήκα απνηεινχζε ηε ρψξα
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ηεο πφιεο Κφξνληα. Σν βφξεην ηκήκα θαίλεηαη φηη αλήθε ζηελ πφιε Φνηηίαη. Τπάξρεη
φκσο κεγάιε πηζαλφηεηα απηφ ην βφξεην ηκήκα λα ην κνηξάδνληαλ νη Φνηηίαη θαη ε
Μεδηψλ, ελψ νη Φνηηίαη ζα θαηείραλ θαη ηνλ Μεγάιν Κάκπν. Σκήκα ηεο επίζεο
κπνξεί λα αλήθε θαη ζηελ πφιε πνπ ζα θαηείρε θαη ηε ιεθάλε ησλ Αρπξψλ θαη ηεο
Κνκπσηήο. Αλ, ηψξα, ζηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ θνξηνχ, φπνπ ππάξρεη κεγάιν
αξραίν νρχξσκα, βξηζθφηαλ δηαθξηηή πφιε, νη Γεξηείο θαηά ηνλ Ρσκαίν, ζα πξέπεη λα
ππνζέζνπκε φηη ζε απηήλ αλήθε ν Μέγαο Κάκπνο, ελψ νη Φνηηίαη ζα πεξηνξίδνληαλ
κφλν ζηε ιεθάλε ηνπ Αεηνχ. Δθφζνλ βέβαηα νη Γεξηείο ήηαλ πφιηο κε ηελ αξραία
ζεκαζία ηνπ φξνπ.
Σηο δχν πεξηνρέο πνπ ζεσξείηαη φηη αλήθαλ ζην Θχξξεηνλ ηηο αλαθέξακε ήδε,
φπσο θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Αλαθηνξίνπ. Ζ λφηηα απφ απηήλ θαίλεηαη φηη αλήθε
νιφθιεξε, κε ηελ αθηή θαη ηε ιηκλνζάιαζζα, ηελ ζεκεξηλή ιίκλε, ζηελ αξραία
Πάιαηξν, αιιά ε βφξεηα πιεπξά ηεο ιίκλεο ζα πξέπεη λα αλήθε ζην Αλαθηφξηνλ. Ζ
πεξηνρή πνπ νλνκάζακε ηεο Αιπδίαο, θπζηθά ήηαλ ρψξα απηήο ηεο πφιεο. Σν ίδην
ζπκβαίλεη θαη κε ηελ πεξηνρή ηνπ Αζηαθνχ. Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ Αρπξά πνπ,
φπσο είπακε, ζα πξέπεη ίζσο λα ηελ ζεσξήζνπκε δηαθξηηή νηθηζηηθή πεξηνρή καδί κε
κεξηθέο κηθξφηεξεο ιεθάλεο, δελ έρνπκε αξραίν φλνκα, αλ θαη ζην φξην αλάκεζα ζηε
ιεθάλε ησλ Αρπξψλ θαη εθείλε ηνπ Αεηνχ ππάξρεη κεγάιν αξραίν νρχξσκα,
θαηάινηπν, φπσο θαίλεηαη, πφιεο πνπ γηα εκάο παξακέλεη αθφκε αλψλπκε.
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Φπζηθά θαη πνιηηηθά όξηα.

Σα ζχλνξα ηεο Αθαξλαλίαο φπσο ηελ πεξηγξάςακε κπνξνχλ λα
παξαθνινπζεζνχλ απφ ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ φξκνπ ηνπ Καξβαζαξά ζηελ θνξπθή
ηεο ξάρεο Πεηαιάο αξρίδνληαο απφ ηα ηειεπηαία πξνο ηα εθεί πξφβνπλά ηνπ.
Πξνρσξνχλ απφ βφξεην-βνξεηνδπηηθά πξνο λφηην-λνηηναλαηνιηθά πεξλψληαο απφ ηηο
θνξπθέο Βαιαψξα (230), 213, Σνχκπαλν (572), Φνχξλνο, Πεηαιάο, Πξνθήηεο Ζιίαο,
719, 725, σο ηελ ςειφηεξε θνξπθή φιεο ηεο ξάρεο, ηνλ θπξίσο Πεηαιά (893). Απφ
εθεί ζηξέθνπλ πξνο βνξεηναλαηνιηθά γηα λα πηάζνπλ ηελ επφκελε ξάρε ζηε ζέζε
Γηαιφ θαη κεηά θαηεβαίλνπλ κε ηελ ίδηα πξνο λφηηα-λνηηναλαηνιηθά θαηεχζπλζε
ζηξέθνληαο κφλν γηα ιίγν πξνο ηα αλαηνιηθά πξηλ θαηέβνπλ ζηε ξάρε Πεδνχιηα γηα
λα πηάζνπλ ηελ θνξπθή ηεο επφκελεο πξνο ηα αλαηνιηθά ξάρεο θαη λα θαηέβνπλ πάιη
πξνο λφηην-λνηηναλαηνιηθά σο ηε ζέζε ηνπ ρσξηνχ Μαηζνχθη θαη ηνλ Αρειψν. ηε
ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ην πνηάκη γηα ρηιηφκεηξα αθήλνληαο ζηα δεμηά ηα ρσξηά
ηξάηνο (νξνβίγιη), ρζηα , Γνπξηψηηζα, αξηζηεξά ηα Καιχβηα, πάιη δεμηά ηε
Ρίγαλε θαη ηελ Παιηνκάληλα, αξηζηεξά ηα ηακλά, κεηά δεμηά ην Πεληάινθν θαη
αξηζηεξά ηε Γνπξηά. Φηάλνπλ έηζη αλάκεζα ζηελ Καηνρή δεμηά θαη ην Νενρψξη
αξηζηεξά. Απφ εθεί θαίλεηαη πσο αθνινπζνχζαλ θάπνηα πξνο ηα λφηηα γξακκή πνπ
έθηαλε ζηε Ληκλνζάιαζζα ηνπ Πξνθνπαληζηνχ.
ηε κειέηε απηή δελ πεξηιακβάλνπκε θαη ηε Λεπθάδα πνπ έγηλε κέξνο ηεο
Αθαξλαλίαο ζρεηηθά φςηκα. Σα ζχλνξα πξνο απηήλ θαίλεηαη φηη αξρηθά
παξαθνινπζνχζαλ ηελ ξάρε πνπ απφ ην αθξσηήξην Αζπξνξάρε αλεβαίλεη πξνο
βνξεηναλαηνιηθά ζηελ θνξπθή Φειφο σξφο (329) θαη ζηε ζπλέρεηα, γεληθά ζηελ
ίδηα θαηεχζπλζε ζηνπο Σξεηο Πχξγνπο (508) θαη ηέινο ζηνλ Πξνθήηε Ζιία (433).
Απφ εδψ ζηξέθεηαη πξνο ηα δπηηθά ζηηο θνξπθέο 298 θαη Λάκηα (396) θαη θαηαιήγεη
ζηε ζάιαζζα απφ ηηο απφηνκεο θιίζεηο βνξεηνδπηηθά απφ ηε Λάκηα. Αλ ην φξην απηφ
κεηαθηλήζεθε λσξίο δπηηθφηεξα ζα ην μέξακε αλ είρακε εληνπίζεη κε βεβαηφηεηα ηε
ζέζε ηνπ νιιίνπ, ην νπνίν αξρηθά αλήθε ζηε Λεπθάδα, αιιά κέζα ζηνλ 5ν αηψλα
πξνζηέζεθε ζηελ Αθαξλαληθή Πάιαηξν.
Σα φξηα πνπ πεξηγξάθνπκε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θπζηθά, ζπάληα φκσο
ζπλέπεζαλ κε ηα εθάζηνηε πνιηηηθά φξηα. ηαλ πξσηνεκθαλίδεηαη ε Αθαξλαλία ζηα
Ηζηνξηθά ρξφληα, ην Αλαθηφξηνλ είλαη θνξηλζηαθή απνηθία, φπσο θαη ε Λεπθάο θαη ην
φιιηνλ, ν Αζηαθφο θπβεξλάηαη απφ ηχξαλλν θαη δελ αλήθεη ζην Κνηλφ ησλ
Αθαξλάλσλ, φπσο νχηε θαη νη Οηληάδαη. Αληίζεηα ηνπο αλήθεη φιε ε Ακθηινρία.
Μέζα ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή παξαθνινπζείηαη δηαδηθαζία ελνπνίεζεο, αιιά ζπρλά
ηα αηησιηθά φξηα πεξλνχλ ηνλ Αρειψν, ελψ ιηγφηεξν ζπρλά ζπκβαίλεη θαη ην
αληίζηξνθν. Κάπνηε ηέινο δηακειίδεηαη νιφθιεξε ε Αθαξλαλία αλάκεζα ζηελ
Αηησιία θαη ηελ Ήπεηξν θαη πζηεξφηεξα αξρίδεη επίπνλε δηαδηθαζία πνπ ηείλεη λα ηελ
ελνπνηήζεη θαη πάιη. Έηζη ηα πνιηηηθά φξηα εκθαλίδνληαη θαηεμνρήλ ειαζηηθά.
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Αξραίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ γεωγξαθία.

Οη αξραίνη έδηλαλ ζηνλ Αρειψν πνηεηηθά θαη ην φλνκα Θφαο. Απφ ηελ επνρή
ηνπ Οκήξνπ ήηαλ γλσζηφο σο ν ζεκαληηθφηεξνο πνηακφο ηεο Διιάδαο. Ο θαηάινγνο
ησλ πνηακψλ ζηε Θενγνλία ηνπ Ζζηφδνπ γλσξίδεη ην ιεπθάδνλ ρξψκα ηνπ λεξνχ ηνπ
θαη ηνπ δίλεη ην επίζεην αξγπξνδίλεο. Οη αξραίνη είραλ επίζεο παξαηεξήζεη, φηη κε ηα
πιηθά πνπ κεηαθέξεη άιιαδε ηελ κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ζηηο εθβνιέο ηνπ. Ο
Θνπθπδίδεο ζεκεηψλεη φηη «νη Δρηλάδεο βξίζθνληαη απέλαληη απφ ην ζηφκην ηνπ
πνηακνχ, πνπ κεγάινο θαζψο είλαη πξνζρψλεη ην ρψξν έηζη ψζηε κεξηθέο απφ απηέο
έρνπλ θηφιαο δεζεί κε ηε ζηεξηά θαη ζε ιίγν θαηξφ θαίλεηαη πσο φιεο ζα πάζνπλ ην
ίδην, γηαηί ην ξεχκα είλαη κεγάιν θαη πνιχ θαη ζνιεξφ θαη ηα λεζηά ππθλά θαη
δεκηνπξγνχληαη ζπλδέζεηο αλακεηαμχ ηνπο, έηζη πνπ ε πξφζρσζε δελ ζθνξπίδεηαη».
Μεξηθά ρξφληα πξηλ απφ ηνλ Θνπθπδίδε ν Ζξφδνηνο είρε ζεκεηψζεη φηη ηα κηζά λεζηά
είραλ ελσζεί κε ηε ζηεξηά θαη ζε ιίγν θαηξφ ζα ελψλνληαλ θαη ηα άιια. Σα ίδηα
γξάθεη θαη ν θχιαμ θαη πζηεξφηεξα θαη ν ηξάβσλ πνπ νλνκαηίδεη θαη έλα απφ ηα
λεζηά πνπ ελψζεθαλ κε ηελ ζηεξηά, ηελ Αξηακίηα. Μεηά απφ κεξηθφ θαηξφ φκσο ν
Παπζαλίαο επηζεκαίλεη φηη ε πξφβιεςε δελ επαιεζεχηεθε θαη ηα λεζηά δελ
ελψζεθαλ κε ηε ζηεξηά. Γίλεη ηελ εξκελεία φηη απηφ δελ έγηλε επεηδή εξεκψζεθε ε
Αηησιία θαη δελ θαιιηεξγείηαη θαη γηα απηφ ην πνηάκη θαηεβάδεη ιηγφηεξα πιηθά.
Πξαγκαηηθά νη πξνβιέςεηο ησλ αξραίσλ δε πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξά ζε κηθξφ
βαζκφ θαη απηφ θαίλεηαη φηη θπξίσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απφ θάπνην ζεκείν θαη
κεηά ν ππζκέλαο ηεο ζάιαζζαο θαηεβαίλεη απφηνκα.
Άιιν πνηάκη πνπ αλαθέξνπλ νη αξραίνη είλαη ν παξαπφηακνο ηνπ Αρειψνπ
Ίλαρνο, απηφο φκσο πέθηεη έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αθαξλαλίαο. Αληίζεηα κέζα ζε
απηήλ πέθηεη ην πνηάκη Άλαπνο ησλ αξραίσλ. Φαίλεηαη πσο ήηαλ ν ρείκαξξνο πνπ
ζρεκαηηδφηαλ ζηε ιεθάλε πνπ ζήκεξα θαηέρεη ν Μηθξφο Οδεξφο θαη ρπλφηαλ ζηνλ
Αρειψν. Τπνζέηνπλ φηη θάπνηε ν Αρειψνο πξφζρσζε ηελ ζπκβνιή θαη ηα λεξά, κε
βξίζθνληαο δηέμνδν ζρεκάηηζαλ ηε ιίκλε. ηαλ φκσο ε ζηάζκε ηεο μεπεξλάεη
νξηζκέλν επίπεδν ζρεκαηίδεηαη θαη ζήκεξα ξέκα πνπ θέξλεη ην ππεξεθρείιηζκα ζηνλ
Αρειψν.
Ο Ξελνθψλ αλαθέξεη ρσξίο λα δίλεη φλνκα κηα ιίκλε ησλ Αθαξλάλσλ πνπ
πξέπεη λα είλαη ην Ρίβην θαη έδσζε ην φλνκά ζηε Ληκλαία. Ο Heuzey ππνζηήξημε φηη ν
Ξελνθψλ κηιάεη γηα κηα κηθξή ιίκλε ζηε ζέζε Μπνηνβηλίηζα αλάκεζα ζηελ Καηνχλα
θαη ηελ Κνκπσηή. Απηή φκσο δελ είλαη πξαγκαηηθή ιίκλε, αιιά βχζηζκα πνπ πφηεπφηε θξαηάεη λεξά.
Ο ηξάβσλ αλαθέξεη αλάκεζα ζηε Λεπθάδα θαη ηνλ Ακβξαθηθφ
ιηκλνζάιαζζα πνπ ιεγφηαλ Μπξηνχληηνλ. Δίλαη ζρεδφλ πξνθαλέο φηη πξφθεηηαη γηα
ηελ ζεκεξηλή ιίκλε Βνπιθαξηά, πνπ ηφηε ελσλφηαλ κε ηε ζάιαζζα.
Ο Απνιιφδσξνο αλαθέξεη ηηο λήζνπο ησλ Σαθίσλ ή Σειεβφσλ, ν κεξνο
φκσο γλψξηδε κφλν ηελ Σάθν θαη ν κάιινλ σο έλα μερσξηζηφ λεζί θαη ν ηξάβσλ
αλαθέξεη ην λεζί πνπ παιηφηεξα ιεγφηαλ Σάθνο θαη ζηελ επνρή ηνπ Σαθηάο. πσο
ζεκεηψζακε, απηφ πξέπεη λα ην ηαπηίζνπκε κε ην Μεγαλήζη, ελψ ε αλαθεξφκελε απφ
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ηνλ θχιαθα θαη ηνλ ηέθαλν Βπδάληην Κάξλνο πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ Κάιακν.
Ζ Καζηφο θαίλεηαη λα δηαζψδεη αξραίν φλνκα πνπ ε θηινινγηθή παξάδνζε δελ
δηαθχιαμε.
εκεηψζακε πην πάλσ φηη ε παξάδνζε καο δηαθχιαμε θαη ην φλνκα ησλ
Δρηλάδσλ ή Δρίλσλ λήζσλ. Ο ηξάβσλ καο πιεξνθνξεί φηη θάπνηεο απφ απηέο
νλνκάδνληαλ ηδηαίηεξα Ομείαη. Ομηά ιέγεηαη ζήκεξα έλα απφ ηα λεζηά, ελψ ηα
πςψκαηα θνληά ηνπ πνπ ηψξα έρνπλ ελσζεί κε ηε ζηεξηά πξέπεη λα ήηαλ ηα ππφινηπα
ηεο νκάδαο. Έρνπκε επίζεο απφ ηνπο αξραίνπο θαη ηα ηδηαίηεξα νλφκαηα κεξηθψλ
απφ ηηο Δρηλάδεο. Γνιίρα νλνκάδεη ν ηξάβσλ κηα απφ απηέο θαη ηελ ηαπηίδεη κε ην
νκεξηθφ Γνπιίρηνλ, ζεκεηψλνληαο φηη απέρεη 100 ζηάδηα απφ ην πεινπνλλεζηαθφ
πξφβνπλν Άξαμνο. Ζ έλδεημε ηαηξηάδεη κε ην ζεκεξηλφ χςσκα Κνηζηιάξεο. Άιιε
απφ ηηο Δρηλάδεο ήηαλ ε Αξηακίηα πνπ αλαθέξακε θαη θαίλεηαη λα ηαπηίδεηαη κε ην
χςσκα Υσλνβίλα πέξα απφ ηνλ Αρειψν. Αβέβαην είλαη αλ ε αλαθεξφκελε κφλν απφ
ηνλ ηέθαλν Βπδάληην αθαξλαληθή λήζνο χξνο ήηαλ πξαγκαηηθά αθαξλαληθή θαη ζε
απηή ηελ πεξίπησζε κία απφ ηηο Δρηλάδεο.
Απφ ηα αθξσηήξηα ηεο Αθαξλαλίαο γλσξίδνπκε ηα νλφκαηα ηνπ Αθηίνπ θαη
ηεο Κξηζσηήο πνπ ηαπηίδεηαη κε ην ζεκεξηλφ αθξσηήξην Μαξαζηά, λνηηνδπηηθά απφ
ηνλ Αζηαθφ, ελψ απφ ηα νλφκαηα βνπλψλ ε παξάδνζε καο δηαθχιαμε κφλν εθείλν
ηνπ Θχακνπ πνπ κε βεβαηφηεηα ηαπηίδεηαη κε ην Μαθξπλφξνο.
Ζ αξραία παξάδνζε καο δηαθχιαμε θαη αξθεηά απφ ηα νλφκαηα πεξηνρψλ θαη
πφιεσλ ηεο Αθαξλαλίαο. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο πφιεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο
ήηαλ αξρηθά, φηαλ δειαδή πξσηνπήξαλ ην φλνκα κε ην νπνίν είλαη γλσζηέο,
θνξηλζηαθέο απνηθίεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ Λεπθάδα, ην Αλαθηφξηνλ θαη ην φιιηνλ. Ζ
Λεπθάο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ρψξν πνπ θαιχπηεη ε παξνχζα κειέηε. Σν
Αλαθηφξηνλ αξρηθά γξαθφηαλ κε F, φπσο καξηπξεί ε παξαδνκέλε γξαθή ηνπ εζληθνχ
Fαλαθηνξηείο. Ζ ρψξα ηνπ νλνκάδεηαη απφ ηνπο αξραίνπο Αλαθηνξία γε. ε απηήλ
πεξηιακβαλφηαλ θαη ε ρεξζφλεζνο Άθηηνλ κε ην πεξίθεκν ηεξφ ηνπ Απφιισλα. Σν
φιιηνλ, πνπ κφλν ην φλνκα ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθηζκνχ καο ζψζεθε θαη φρη θαη ην εζληθφ
ή ην φλνκα ηεο ρψξαο, ήηαλ θηίζκα ησλ Κνξηλζίσλ πνπ ην 431 π.Υ. θαηέιαβαλ νη
Αζελαίνη θαη ην παξαρψξεζαλ, θαη ηνλ νηθηζκφ θαη ηε ρψξα, ζηελ αθαξλαληθή
Πάιαηξν. Σν πηζαλφηεξν είλαη πσο δελ ήηαλ πφιηο, απηνδηνηθνχκελνο δειαδή
αλεμάξηεηνο νηθηζκφο, αιιά φηη αλήθε, κάιινλ σο θψκε, ζηελ θνληηλή θνξηλζηαθή
απνηθία Λεπθάδα.
Ζ πην κεγάιε απφ ηηο εμ αξρήο αθαξλαληθέο πφιεηο ε νπνία φκσο αξρηθά
θξαηήζεθε έμσ απφ ην Κνηλφλ, ήηαλ νη Οηληάδαη. Σν φλνκα είλαη εζληθφ, ηνπ ιανχ θαη
απφ απηφ νλνκαηίδεηαη θαη ε πφιηο ησλ Οηληαδψλ, δειαδή θαη ην θξάηνο θαη ην
νηθηζηηθφ ηνπ θέληξν. Παξάγεηαη απφ ην φλνκα ηεο ρψξαο πνπ ήηαλ Οηληάο. πσο
καξηπξεί ν ηξάβσλ, ζηε ρψξα ππήξρε θαη θάπνηα ζέζε ζηελ νπνία πίζηεπαλ φηη
βξηζθφηαλ ε πφιε πξηλ λα εγθαηαζηαζεί ζηα πςψκαηα ηνπ Σξηθαξδφθαζηξνπ.
χκθσλα επίζεο κε θάπνηεο καξηπξίεο ππήξρε θαη ε ζέζε Δξπζίρε πνπ ηελ
ζεσξνχζαλ παιηφηεξε εγθαηαιεηκκέλε πφιε, ελψ θάπνηεο άιιεο καξηπξίεο ζεσξνχλ
φηη Δξπζίρε ήηαλ απιψο ην φλνκα ηεο ρψξαο ησλ Οηληαδψλ. Σν εζληθφ Δξπζηραίνη
αλαθέξεηαη αξθεηέο θνξέο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ζπγγξαθείο. Μάιινλ νρπξφ πξέπεη
λα ήηαλ ε επίζεο αλαθεξφκελε Νάζνο (Νήζνο), πηζαλψο ην λεζάθη ηνπ ζεκεξηλνχ
έινπο Λεζίλη, φπνπ βξίζθεηαη παιηφ κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο. Ορπξφ επίζεο ζηελ
Οηληάδα ίζσο ήηαλ θαη ε απξία, ελψ νη Αζήλαη θαίλεηαη πσο ήηαλ ίδξπκα ησλ
Αζελαίσλ ζηελ Κνπξήηηδα, φπσο γξάθεη ν Γεκήηξηνο, δειαδή πηζαλψο ζηε λφηηα
Αθαξλαλία πνπ θαηαιακβαλφηαλ απφ ηελ Οηληάδα.
Γεχηεξε ζε κέγεζνο πφιε ηεο Αθαξλαλίαο ήηαλ ν ή ε ηξάηνο, πνπ ίζσο
ηαπηίδεηαη κε ην παξαδηδφκελν απφ ηνλ ηέθαλν Βπδάληην ηξάηηνλ, αλ δελ πξφθεηηαη

19

κφλν γηα δεκηνχξγεκα ηνπ γξακκαηηθνχ. Ζ ρψξα ήηαλ ε ηξαηηθή. Κνληά ήηαλ ηα
Κφξνληα. Μαξηπξείηαη ην εζληθφ Κνξνληεχο. Με ηελ ρψξα ηεο ζπλφξεπε εθείλε ηεο
πφιεο Άζηαθνο ή Αζηαθφο ή Αζηαθνί. Σν εζληθφ ήηαλ επίζεο Αζηαθφο. ε απηήλ
ίζσο ππαγφηαλ ν νηθηζκφο Μάξαζνο. Με ηε ρψξα ηεο ζπλφξεπε εθείλε ηεο πφιεο
Αιπδία ή Αιχδηα (ή Αδπιία ή Αδπιαία). Σν αληίζηνηρν εζληθφ παξαδίδεηαη κε
δηάθνξεο πνηθηιίεο σο Αιπδαίνο, Αιπδεχο, Αιχδεηνο, Αιπδήνο. Δίρε θαη ιηκάλη πνπ
νλνκαδφηαλ ηνπ Ζξαθιένπο.
Απφ ηηο πφιεηο ηεο βφξεηαο αθαξλαληθήο πεξηνρήο θαίλεηαη φηη ε πην
ζεκαληηθή ήηαλ ην Θχξξεηνλ, πνπ ην φλνκά ηνπ ζηελ ρεηξφγξαθε παξάδνζε
εκθαλίδεηαη θαη σο Θχξηνλ, Θπξαί, Θνχξηνλ. Σν εζληθφ εκθαλίδεηαη κε ηηο
παξαιιαγέο Θπξηείο, Θνπξηεχο, Θχξξεηνο, ελψ ζηα λνκίζκαηα ζπλαληψληαη θαηά
γεληθή ηα Θπξξείσλ, Θπξξέσλ, Θπξξήσλ. Ζ πφιε ήηαλ κεζφγεηα θαη ζηελ πεξηνρή
ηεο πεξηιακβάλνληαλ θαη δπν ιηκάληα κε ηνπο αληίζηνηρνπο νηθηζκνχο. Ο Δρίλνο ή
Δρηλνχο θαη ε Ζξάθιεηα. Σν πξψην απφ απηά πηζαλψο ήηαλ δηαθξηηή πφιε. Ζ
παξάδνζε καο δηέζσζε θαη ην φλνκα ηεο πφιεο πνπ βξηζθφηαλ αλάκεζα ζην
Θχξξεηνλ θαη ηε Λεπθάδα, ηεο Παιαίξνπ.
Άιιε πεξηνρή θαη νκψλπκε πφιε ήηαλ ε Ληκλαία. Σν αληίζηνηρν εζληθφ είλαη
Ληκλαίνο. Με παξαιιαγέο παξαδίδεηαη ην φλνκα ησλ Φνηηηψλ, σο Φνηηίαη, Φνηηείαη,
Φνηηία, Φπηία, Φνίηηνλ θαη ην εζληθφ σο Φνίηηνο, Φνηηηεχο, Φνηηηάλ. Με ησληθφ ηχπν
Μεηξφπνιηο παξαδίδεηαη ην φλνκα άιιεο πφιεο, ελψ γηα ην αληίζηνηρν εζληθφ είλαη
καξηπξεκέλνο θαη ν δσξηθφο ηχπνο Μαηξνπνιίηεο δίπια ζηνλ ησληθφ. λνκα
νηθηζκνχ πνπ ζπκπίπηεη κε ην εζληθφ είλαη θαη ην Γεξηείο.
Απφ ηνλ ηέθαλν Βπδάληην καζαίλνπκε ηελ χπαξμε κηαο πφιεο πνπ ιεγφηαλ
Μήινο. εκεηψλεη θαη ην εζληθφ κε ηνπο Μαιηεχο θαη Μειηεχο. κνηα κφλν απφ ηνλ
ίδην αλαθέξνληαη ε Αζπαιάζεηα «πφιηο Σαθίσλ», ε Απνιισλία ζε κηα απφ ηηο
Δρηλάδεο, ε Άθξα, ε Ζζηηαία θαη ε Λάκπε. Απφ επηγξαθέο κφλν γλσξίδνπκε ηηο
πφιεηο Σνξχβεηα, πνπ πηζαλψο ζπκπίπηεη κε ην επίζεο κφλν επηγξαθηθά καξηπξεκέλν
Σχξβεηνλ, Δχξηπνο, Τπψξεηαη θαη Φσθξέα.
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Πξνϊζηνξηθή Δπνρή.
Η παξάδνζε.
Οη κπζηθέο αθεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αθαξλαληθή πεξηνρή ζηα πην παιηά
ρξφληα, δειαδή γηα εκάο ζηα πξντζηνξηθά , αθήλνπλ πνιιά ζθνηεηλά ζέκαηα θαη ε
ζρεηηθά κεγάιε αδηαθνξία πνπ έρεη επηδείμεη ε ζχγρξνλε έξεπλα, έηζη πνπ ππάξρνπλ
πνιχ ιίγα θαη αζθαιψο αλεπαξθή ζηνηρεία γηα ηελ πξντζηνξηθή θαηνίθεζε ηεο
πεξηνρήο δελ βνεζάεη ζην λα δηαθσηηζηνχλ ζέκαηα απηά.
Οη κπζηθέο παξαδφζεηο ζπλδένπλ ηελ αθαξλαληθή πεξηνρή ή ηκήκαηά ηεο κε
ηνλ κχζν ηνπ Αιθκαίσλα, άιιεο κε ηνπο Δπεηνχο θαη άιιεο κε ηνπο Κεθαιιήλεο.
χκθσλα κε ηηο πξψηεο ν Αιθκαίσλ, ν γηνο ηνπ Ακθηαξάνπ απφ ην Άξγνο,
θπλεγεκέλνο απφ ηηο Δξηλχεο εμ αηηίαο ηνπ θφλνπ ηεο κεηέξαο ηνπ, κεηά απφ πνιιέο
πεξηπιαλήζεηο βξήθε ηελ εξεκία ηνπ ζηε λενδεκηνπξγεκέλε απφ ηνλ Αρειψν ζηεξηά
ζηελ θαηφπηλ πεξηνρή ησλ Οηληαδψλ θαη έγηλε πξψηνο εγεκφλαο ηεο Αθαξλαλίαο.
Παληξεχηεθε ηελ θφξε ηνπ Αρειψνπ Καιιηξξφε θαη γέλλεζαλ ηνλ επψλπκν ηεο
ρψξαο Αθαξλάλα θαη ηνλ Ακθφηεξν. Γην ηνπο επίζεο ζεσξνχζε ε παξάδνζε θαη ηνλ
επψλπκν ηεο πφιεο Φνηηίαη. Δηδηθφηεξα ν Αθαξλάλ θαη ν Ακθφηεξνο, κεηά ηνλ θφλν
ηνπ παηέξα ηνπο απφ ηνλ Φιεγέα πεγαίλνπλ ζηελ Ήπεηξν, ζπλαζξνίδνπζηλ νηθήηνξαο
θαη θηίδνπζηλ Αθαξλαλίαλ.
Γεληθά ηείλνπλ λα ζεσξήζνπλ, φηη απηφο ν ζρεηηθφο κε ηνπο Αθαξλάλεο κχζνο
κνξθνπνηήζεθε ζηνλ 6ν αηψλα π.Υ. θαη πξνβάιινληαο σο πξψην νηθηζηή ηεο
Αθαξλαλίαο έλα Κνξίλζην, ηνλ Αιθκαίσλα, εμππεξεηνχζε ηελ πνιηηηθή ηεο Κνξίλζνπ
πνπ, φπσο είλαη θπζηθφ θαη φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ ίδξπζε ησλ απνηθηψλ ηεο εθεί,
ελδηαθεξφηαλ δσεξά γηα ηελ πεξηνρή. Σελ εμππεξεηνχζε γηαηί πξφβαιιε «ηζηνξηθά»
θνξηλζηαθά δηθαηψκαηα. Θα κπνξνχζακε επίζεο λα δηαβιέςνπκε ζηνλ ίδην κχζν ηηο
επηδηψμεηο ησλ Οηληαδψλ γηα εγεκνλία ζηελ Αθαξλαλία, φπσο κπνξνχκε λα ηηο
ππνζέζνπκε απφ ην γεγνλφο φηη ε κέγηζηε απηή αθαξλαληθή πφιε θξαηήζεθε καθξηά
απφ ην Κνηλφλ ησλ Αθαξλάλσλ σο ηνλ 5ν αηψλα θαη δελ πξνζήιζε ζε απηφ ρσξίο ηελ
άζθεζε ή ηνπιάρηζηνλ ηελ απεηιή βίαο. Ο κχζνο κάιηζηα θαίλεηαη λα δείρλεη φηη
απηή ηελ επηδίσμε γηα θπξηαξρία ή πάλησο γηα αλεμαξηεζία ηελ ζηήξηδαλ ζηηο ζρέζεηο
ηνπο κε ηελ Κφξηλζν πνπ ν κχζνο ηηο ληχλεη κε ην αμηνζέβαζην πεξίβιεκα ηεο
κεγάιεο παιαηφηεηαο.
Αθφκα θαη αλ δερηνχκε φηη ε αλάκεημε ηνπ νλφκαηνο ηνπ Αιθκαίσλα
ζεκαίλεη κφλν απηέο ηηο πζηεξφηεξεο επηδηψμεηο θαη είλαη νιφηεια λεφηεξν ζηνηρείν,
πξάγκα φρη βέβαην, ην δεχηεξν κέξνο ηνπ κχζνπ, ην ζρεηηθφ κε ηνλ Αθαξλάλα θαη ηνλ
Ακθφηεξν, (Σν φλνκα ηνπ πξψηνπ θαίλεηαη πάξα πνιχ πηζαλφ λα πιάζηεθε
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πζηεξφηεξα) δείρλεη λα δηαηεξεί ηνλ ππξήλα κηαο πξαγκαηηθά παιηάο παξάδνζεο πνπ
πηζαλφηαηα απερεί ηζηνξηθφ γεγνλφο, ηελ θάζνδν ησλ πξνγφλσλ ησλ Αθαξλάλσλ απφ
ηα βνξεηφηεξα ηεο Ζπείξνπ. ε πνηα φκσο επνρή ηεο Πξντζηνξίαο αλάγεηαη ε πηζαλή
απηή θάζνδνο δελ κπνξνχκε λα ην γλσξίδνπκε.
Αθφκα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη είλαη δπλαηφ ε παξάδνζε απηή λα κελ
απνηειεί αλάκλεζε ηεο θαζφδνπ ησλ Αθαξλάλσλ απφ ηελ Ήπεηξν, αιιά απιψο λα
εθθξάδεη ην γεγνλφο φηη νη Αθαξλάλεο αξρηθά ζεσξνχληαλ Ζπεηξψηεο. ηνλ κεξν,
φπσο ζα δνχκε πην θάησ, ε Αθαξλαλία νλνκάδεηαη Ήπεηξνο (ίζσο απιψο βέβαηα ζε
αληίζεζε κε ηελ λήζν, ηελ Ηζάθε). ηελ πεξίπησζε απηή ζα ιέγακε φηη ν κχζνο
επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη ηε δσληαλή αλάκλεζε ηεο επεηξσηηθήο θαηαγσγήο ηνπ ιανχ
κε ηελ επηδίσμε λα παξνπζηαζηνχλ νη νηθηζηέο, νη επψλπκνη ήξσεο σο πξνεξρφκελνη
απφ ηνπο Οηληάδεο, θαη έηζη απηνί είραλ δίθην λα επηδηψθνπλ εγεκνλία ή ηνπιάρηζηνλ
αλεμαξηεζία, θαη θαηαγφκελνη απφ ηελ Κφξηλζν, άξα δηθαίσο νη Κνξίλζηνη επηδίσθαλ
λα έρνπλ επηξξνή ζηελ Αθαξλαλία θαη θαλέλα δελ αδηθνχζαλ φηαλ έρηηδαλ θαη άιιεο
πφιεηο ζηα εδάθε ηεο, ηηο απνηθίεο ηνπο.
ηνλ «Νεψλ Καηάινγν» ηεο Ηιηάδαο, φπνπ ε ζχγρξνλε έξεπλα αλαγλσξίδεη
κηα πξαγκαηηθά ηζηνξηθή καξηπξία πνπ πεξηγξάθεη ηελ πνιηηηθή γεσγξαθία ηεο
Διιάδαο ζηνλ 14ν – 13ν αηψλα π.Υ. δελ αλαθέξεηαη ην φλνκα ηεο Αθαξλαλίαο, φπσο
θαη πνπζελά αιινχ ζηα νκεξηθά έπε. Αλαθέξεηαη φκσο έλα βαζίιεην πνπ θαηείρε
ηκήκα ηνπιάρηζηνλ ησλ εδαθψλ ηεο. Αλήθε, φπσο θαη ε απέλαληη πεινπνλλεζηαθή
Ζιεία, ζηνπο Δπεηνχο, πεξηιάκβαλε ην Γνπιίρηνλ θαη ηηο Δρίλεο, δειαδή ηηο Δρηλάδεο
θαη ήηαλ φπσο θαίλεηαη πνιπάλζξσπν θαη ηζρπξφ, αθνχ αλαθέξεηαη φηη έδσζε ζηελ
ηξσηθή εθζηξαηεία ζαξάληα πινία, φζα δειαδή θαη ε πεινπνλλεζηαθή πεξηνρή ησλ
Δπεηψλ. Σν γεηηνληθφ βαζίιεην ηνπ Οδπζζέα, δειαδή ησλ Κεθαιιήλσλ, έδσζε κφλν
δψδεθα πινία. Λαβαίλνληαο ππφςε φηη ε γεληθή θαηεχζπλζε ησλ ειιεληθψλ θχισλ
ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο ήηαλ απφ βφξεηα πξνο λφηηα, ζεσξνχκε ην πην πηζαλφ φηη
απηνί νη Γνπιηρηείο πνπ εγεκφλαο αλαθέξεηαη ζηνλ Καηάινγν ν Μέγεο, δελ είραλ
έιζεη απφ ηελ Πεινπφλλεζν, αιιά φηη ήηαλ ην ηκήκα εθείλν ησλ Δπεηψλ πνπ έκεηλε
πίζσ, φηαλ έλα άιιν ηκήκα ηνπο πέξαζε ζηελ Πεινπφλλεζν. Πάλησο δελ είλαη
αδχλαην λα ζπλέβε θαη ην αληίζηξνθν.
Πξφβιεκα είρε δεκηνπξγεζεί ήδε ζηελ αξραηφηεηα ζρεηηθά κε ην πνπ
αθξηβψο βξηζθφηαλ ην Γνπιίρηνλ. Σν φλνκά ηνπ ζπλαληάηαη επίζεο ζηελ Οδχζζεηα.
ε θάπνην ζεκείν αλαθέξεηαη σο λεζί (ακθί δε λήζνη πνιιαί λεεηάνπζη κάια ζρεδόλ
αιιήινηζηλ, Δνπιίρηόλ ηε άκε ηε θαη πιήεζζα Ζάθπλζνο), αιινχ ραξαθηεξίδεηαη
πνιύππξνλ θαη πνηήελ θαη ν εγεκφλαο ηνπ αθλεηόο, πξάγκαηα πνπ ζεκαίλνπλ φηη είρε
πνιιά θαη πινχζηα ρσξάθηα. Αλήθεη ζην θξάηνο ηνπ Οδπζζέα θαη απηφ θαηά πάζαλ
πηζαλφηεηα ζεκαίλεη φηη θαηέρεηαη απφ ηνπο Κεθαιιήλεο, αθνχ απηψλ βαζηιηάο ήηαλ
ν Οδπζζεχο. Απφ ην Γνπιίρηνλ πξνέξρνληαη νη κηζνί απφ ηνπο κλεζηήξεο ηεο
Πελειφπεο κε επί θεθαιήο ηνλ Ακθίλνκν, γην ηνπ Αξεηηάδε Νίζνπ.
Αιινχ ζηε Οδχζζεηα δίλεηαη ε πιεξνθνξία φηη έλα πινίν γηα λα πάεη απφ ηε
ρψξα ησλ Θεζπξσηψλ ζην Γνπιίρην, πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηε Ηζάθε. Ζ γεσγξαθηθή
απηή πιεξνθνξία ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ πιεξνθνξία ηνπ Καηαιφγνπ φηη ην
Γνπιίρηνλ βξηζθφηαλ απέλαληη ζηελ Ήιηδα. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ
θαη εθείλεο γηα ηνλ πινχην ηνπ νδήγεζε λα αλαδεηεζεί ε ζέζε ηνπ ζηελ
πξνζρσζηγελή πεξηνρή ησλ εθβνιψλ ηνπ Αρειψνπ θαη απηφ έθαλε ηνλ ηξάβσλα λα
ππνζηεξίμεη φηη ην Γνπιίρηνλ ηαπηηδφηαλ κε ηε λήζν Γνιίρα, κηα απφ ηηο Δρηλάδεο,
ηελ νπνία φπσο θαίλεηαη πξέπεη λα ηελ ηαπηίζνπκε κε ην ζεκεξηλφ χςσκα αλαηνιηθά
απφ ηνλ Κνηζηιάξε.
Άιινη φκσο αξραίνη, φπσο θαη λεφηεξνη εξεπλεηέο αλαδήηεζαλ ην Γνπιίρην ζε
θάπνην απφ ηα λεζηά θαη πίζηεςαλ πσο ζπκπίπηεη κε ηελ Κεθαιινληά ή κε έλα κέξνο
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ηεο. Δπεηδή ε Οδχζζεηα ην νλνκάδεη λεζί θαη νη άιιεο αλαθνξέο δείρλνπλ πσο δελ ζα
κπνξνχζε λα πξφθεηηαη γηα κηθξφ λεζάθη. Σελ άπνςε θαίλεηαη λα εληζρχεη ην γεγνλφο
φηη θαη ζήκεξα ππάξρεη ζηε βνξεηναλαηνιηθή πεξηνρή ηεο Κεθαιινληάο, απέλαληη
ζηελ Ηζάθε, έλα ιηκάλη κε ην φλνκα Γνιίρα. Ζ άπνςε δελ κνπ θαίλεηαη αξθεηά
πηζαλή, αθνχ έξρεηαη ζε θαζαξή αληίζεζε κε ηηο γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ
έπνπο. Σν φλνκα ηνπ ιηκαληνχ ζηελ Κεθαιινληά κπνξεί λα έρεη απιψο ηελ ίδηα
εηπκνινγία, ηελ ίδηα ξίδα κε ην Γνπιίρην θαη κε ην επίζεην δφιηρνο. ζν γηα ηελ
πιεξνθνξία φηη ην Γνπιίρην ήηαλ λεζί, δελ βξίζθεηαη ζε αζπκβίβαζηε αληίζεζε κε
ηηο ππφινηπεο πιεξνθνξίεο.
Πξαγκαηηθά κπνξεί ε πφιε λα βξηζθφηαλ ζε κηθξφ λεζί θνληά ζηελ αθηή,
πξάγκα πνπ θαη γηα ιφγνπο άκπλαο ζα κπνξνχζε λα έρεη επηδησρζεί. Παξαδείγκαηα,
φηη θάηη ηέηνην ζπρλά ην επηδίσθαλ, ππάξρνπλ πνιιά, θαη πξντζηνξηθά θαη ηζηνξηθψλ
ρξφλσλ. Δλψ παξάιιεια ε επηθξάηεηα ζα απισλφηαλ ζηελ πινχζηα πξνζρσζηγελή
παξαιηαθή πεξηνρή. Σν γεγνλφο φηη ζηνλ Καηάινγν ην Γνπιίρην είλαη έδξα ρσξηζηήο
εγεκνλίαο, ησλ Δπεηψλ, ελψ ζηελ Οδχζζεηα απνηειεί ηκήκα ηνπ θξάηνπο ησλ
Κεθαιιήλσλ, θαίλεηαη λα απνθαιχπηεη ηζηνξηθφ γεγνλφο. ηη κεηά ηνλ 14ν αηψλα νη
Κεθαιιήλεο επεμέηεηλαλ ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηε λφηηα απηή πεξηνρή εθηνπίδνληαο ή
ππνηάζζνληαο ηνπο Δπεηνχο. Σελ νξηζηηθή απάληεζε ζην πξφβιεκα κπνξνχκε λα
ειπίδνπκε φηη θάπνηε ζα ηελ δψζεη ε αξραηνινγηθή έξεπλα.
Δίρακε πξνεγνπκέλσο ηελ επθαηξία λα αλαθέξνπκε ηνπο Κεθαιιήλεο πνπ
ζχκθσλα κε ηνλ Καηάινγν θαηείραλ ηα λεζηά Ηζάθε, Εάθπλζν, άκν (Κεθαιιελία),
ηηο Κξνθχιεηα θαη Αηγίιηπα, πνπ θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα ήηαλ επίζεο λεζηά, θαη ηε
Νήξηην, πνιηηεία πνπ φπσο αιινχ αλαθέξεη ην έπνο βξηζθφηαλ ζηελ αθηήλ επείξνην,
ζηε ρεξζφλεζν ηεο επείξνπ δειαδή, πνπ ε αξραία έξεπλα ήδε ζσζηά δηαπίζησζε
πσο είλαη ε θαηνπηλή Λεπθάο. ε άιιν ζεκείν ηνπ έπνπο, ζηελ Οδχζζεηα, αλαθέξεηαη
φηη ηε Νήξηην θαηάρηεζε Κεθαιιήλεζηλ αλάζζωλ ν παηέξαο ηνπ Οδπζζέα Λαέξηεο. Ζ
παξάδνζε απηή θαίλεηαη λα απερεί ηζηνξηθφ γεγνλφο θαζψο θαη ε ηεθκαηξφκελε
θαηάθηεζε ηνπ Γνπιηρίνπ. Απφ άιιεο αλαθνξέο ζην έπνο καζαίλνπκε φηη νη
βαζηιηάδεο ηεο Ηζάθεο, δειαδή νη εγεκφλεο ησλ Κεθαιιήλσλ είραλ θηίζεηο ζηε
ηεξεά. Καη θαίλεηαη φηη δελ ππνλννχληαη θηήζεηο κφλν ζηελ ηφηε ρεξζφλεζν
Λεπθάδα, αιιά θαη ζε πεξηνρέο ηεο θπξίσο Αθαξλαλίαο. Με ηηο παξαπάλσ κπνξνχκε
λα ζπλδπάζνπκε θαη ηελ πιεξνθνξία απφ άιιε αξραία πεγή, φηη νη Κεθαιιήλεο
έρηηζαλ ηελ Αζηαθφ.
ια απηά ζα νδεγνχζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη Κεθαιιήλεο, θηλψληαο απφ
ηα ηξία ζεκαληηθφηεξα λεζηά ηνπο, επεθηείλαλ βαζκηαία ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηε
ρεξζφλεζν ηεο Λεπθάδαο θαη ζε ηκήκαηα ηεο ηεξεάο ζηα λφηηα θαη δπηηθά ηεο
ρψξαο πνπ έκειιε λα γίλεη ε ηζηνξηθή Αθαξλαλία. κσο ε κειέηε ησλ ζεζπξσηηθψλ
παξαδφζεσλ έδεημε φηη νη ζρεηηθέο κε ηνλ Οδπζζέα ηζηνξίεο είλαη ηφζν ζηελά δεκέλεο
κε απηφ ην θχιιν, πνπ είλαη απίζαλν λα ηηο πήξαλ νη Θεζπξσηνί απφ ηνπο
Κεθαιιήλεο. Οη παξαηεξήζεηο νδήγεζαλ ζην πνιχ πηζαλφ ζπκπέξαζκα φηη ν
Οδπζζεχο είλαη αξρηθά Ζπεηξψηεο ήξσαο θαη νη Κεθαιιήλεο θχιιν επίζεο
επεηξσηηθφ, πνπ κεηαλάζηεπζε πξνο ην λφην πξηλ απφ ην ηέινο ηεο Μπθελατθήο
επνρήο θαη κεηαθχηεπζε ζηα Ηφληα λεζηά ηνπο κχζνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηνλ
Οδπζζέα, δεκηνπξγψληαο θαη λένπο γχξσ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ.
Ζ Οδχζζεηα ζηελ ίδηα πεξηνρή γλσξίδεη εθηφο απφ ηνλ κεγάιν ιαφ ησλ
Κεθαιιήλσλ θαη θάπνηνλ κηθξφ ιαφ, ηνπο Σαθίνπο, θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ Σάθνο.
Τζηεξφηεξα αλαθέξεηαη ε πφιηο Σάθνο πνπ βξίζθεηαη ζε κηθξφ λεζί. Ο ηξάβσλ
μεθαζαξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα λεζί πνπ παιηφηεξα ιεγφηαλ Σάθνο θαη ζηα ρξφληα ηνπ
Σαθηάο. Άιιεο ελδείμεηο ησλ αξραίσλ νδήγεζαλ λα αλαγλσξηζηεί απφ ηνπο λεφηεξνπο
εξεπλεηέο ε αξραία λήζνο Σάθνο ζην ζεκεξηλφ Μεγαλήζη. Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα κε
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ηε ζεηξά ηεο ήξζε λα βεβαηψζεη φηη κηα πξντζηνξηθή πφιε βξηζθφηαλ ζε απηφ ην λεζί
πνπ ζπλέρηζε λα θαηνηθείηαη θαη ζηα Ηζηνξηθά ρξφληα. Ζγεκφλαο ησλ Σαθίσλ ζην
έπνο είλαη ν Μέληεο, «μέλνο» ηνπ Οδπζζέα, γηνο ηνπ Αγρίαινπ πνπ ηαμίδεπε ζηελ
Σέκεζα (ηεο Ηζπαλίαο ;) γηα λα αληαιιάμεη ραιθφ κε ζίδεξν. Απηφ δείρλεη πσο έρνπκε
λα θάλνπκε κε ζαιαζζηλφ ιαφ, φπσο επίζεο ην δείρλεη θαη ην επίζεην κε ην νπνίν ηνλ
ραξαθηεξίδνπλ, θηιήξεηκν. Άιιεο πιεξνθνξίεο θάλνπλ θαλεξφ φηη νη Σάθηνη εθηφο
απφ ην ζαιαζζηλφ εκπφξην δνχζαλ θαη απφ ηελ πεηξαηεία. Τζηεξφηεξα κάιηζηα
θαίλεηαη πσο ην Σάθηνο είρε γίλεη ζρεδφλ ζπλψλπκν ηνπ ιεζηήο (πεηξαηήο).
Αλαθέξεηαη θαη θάπνηα επηδξνκή ηνπο ελαληίνλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηνπο
Κεθαιιήλεο Θεζπξσηψλ. κσο ην φλνκα Σάθηνη δελ είλαη φλνκα ιανχ. εκαίλεη
απιψο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Σάθνπ. Μηα πεγή φρη νπζηαζηηθά λεφηεξε απφ ηελ
Οδχζζεηα, νη Ζνίαη ηνπ Ζζηφδνπ, καο δίλεη ην φλνκα ηνπ ιανχ. Ολνκάδεη ηνλ ίδην ιαφ
πφηε Σαθίνπο θαη πφηε Σειεβφεο θαη άιινηε θαη Σαθίνπο θαη Σειεβφεο. Δλαληίνλ
απηψλ έθαλε εθζηξαηεία ν Ακθηηξχσλ επηθεθαιήο Βνησηψλ, Φσθέσλ θαη Λνθξψλ.
Σν πψο απηνί νη ηξεηο αλαηνιηθνί κάιινλ ειιεληθνί ιανί ήξζαλ ζε ζχγθξνπζε κε
ηνπο δπηηθφηαηνπο Σειεβφεο εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην βνπλφ πνπ βξίζθεηαη
αθξηβψο ζηα δπηηθά φξηα ησλ Οδνιψλ Λνθξψλ δηαηήξεζε θαη ζηα Ηζηνξηθά ρξφληα ην
φλνκα Σάθηνο ή Σαθίαζζνο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη θάπνηε νη Σειεβφεο είραλ επεθηαζεί
δπηηθά ζηελ Αθαξλαλία θαη πέξα απφ απηήλ ζηε λφηηα Αηησιία. Πάλησο ππάξρνπλ
ελδείμεηο φηη ζηε ζχγθξνπζε απηή έιαβαλ κέξνο θαη νη Κεθαιιήλεο ελαληίνλ ησλ
Σειεβφσλ. Σν δηπιφ φλνκα εξκελεχεη ε ππφζεζε φηη Σειεβφαη ήηαλ ην φλνκα ηνπ
ιανχ θαη ιέγνληαλ θαη Σάθηνη απφ ην φλνκα ηνπ θέληξνπ ηνπο, ηνπ λεζηνχ θαη ηεο
πφιεο Σάθνο.
Γηα ηνπο Σειεβφεο πνπ αξραίνη θαη λεφηεξνη κειεηεηέο ζπλδένπλ κε ηελ
Ηηαιία (απηά φκσο μεθεχγνπλ απφ ηα φξηα ηεο παξνχζαο κειέηεο) ν Αξηζηνηέιεο καο
δηέζσζε ηελ πιεξνθνξία φηη θαηείραλ ηε δπηηθή Αθαξλαλία θαη ηε Λεπθάδα θαη
ζεσξνχληαλ απφγνλνη ησλ Λειέγσλ, ησλ παιαηφηεξσλ θαηνίθσλ ηεο Λεπθάδαο. Άιιε
παξάδνζε αλαθέξεη φηη έλα ηκήκα ηεο Αθαξλαλίαο ιεγφηαλ Σειεβντο. Μπνξνχκε
έηζη λα ζπγθξνηήζνπκε ηελ παξαθάησ ππφζεζε. Οη Σειεβφεο ήηαλ νη παιηφηεξνη
θάηνηθνη ηεο βνξεηνδπηηθήο Αθαξλαλίαο, ηεο Λεπθάδαο θαη ησλ λεζηψλ Σάθνπ θαη
Κάξλνπ. ηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε Κάξλνο ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ γεσγξαθία θαη
απφ ηελ χπαξμε αξραίσλ καξηπξηψλ πνπ αλαθέξνπλ λήζνπο θαη φρη λήζν ησλ
Σαθίσλ. Ζ ρψξα ηνπο ήηαλ φ,ηη έπξεπε γηα λα αλαπηχμνπλ πξψηκα ηελ λαπζηπινΐα, λα
γίλνπλ ιαφο θηιήξεηκνο, θαη ζπλαθφινπζα λα αλαπηχμνπλ ην ζαιαζζηλφ εκπφξην θαη
ηελ πεηξαηεία, πνπ ζηηο πξψηκεο επνρέο, θαη φρη κφλν, δελ δηαθξίλεηαη νπζηαζηηθά απφ
ην εκπφξην. Δπίζεο ε ρψξα ηνπο ήηαλ επλνεκέλε απφ ηνλ ιεγφκελν Νφκν ησλ
Ηζζκψλ. Θα πξέπεη ίζσο λα νλνκάζνπκε Πνιηηηζκφ ησλ Σειεβφσλ ηνλ πνιηηηζκφ
ζηνλ νπνίν αλήθνπλ νη πεξίθεκνη «βαζηιηθνί» ηάθνη ζην Νπδξί ηεο Λεπθάδαο, φπνπ
ν Dorpfeld κε ηφζε επηκνλή αλαδήηεζε ηελ νκεξηθή Ηζάθε. Αο ζπλερίζνπκε φκσο ηελ
ππφζεζή καο. Σνπο Σειεβφεο άξρηζαλ λα πηέδνπλ νη Κεθαιιήλεο πξηλ απφ ην ηέινο
ηεο Μπθελατθήο επνρήο θαη ίζσο απνηέιεζκα απηήο ηεο πίεζεο ήηαλ ε κεηαθίλεζή
ηνπο πξνο ηα δπηηθά. ηελ ηξσηθή εθζηξαηεία δελ έιαβαλ κέξνο νη Σειεβφεο θαη ίζσο
απηφ ζεκαίλεη πσο δελ ηνπο ινγάξηαδαλ αλάκεζα ζηνπο θπξίσο Έιιελεο.
Καη νη Αθαξλάλεο φκσο δελ αλαθέξνληαη λα ζπκκεηείραλ ζηα Σξσηθά θαη
απηφ πζηεξφηεξα ην ρξεζηκνπνίεζαλ σο επηρείξεκα γηα λα πεηχρνπλ επλντθή
κεηαρείξηζε εθ κέξνπο ησλ Ρσκαίσλ πνπ ινγαξηάδνληαλ γηα απφγνλνη ησλ Σξψσλ.
Σν φλνκά ηνπο θαίλεηαη λα ζεκαίλεη ηνπο θεξαζθφξνπο ή κάιινλ ηνλ ιαφ πνπ έρεη
γηα ζχκβνιφ ηνπ ηνλ θεξαζθφξν ζεφ, πηζαλφηαηα κε ηε κνξθή θξηαξηνχ. Αλ φκσο
είραλ θαηέβεη ζηελ Αθαξλαλία κεηά ην ηέινο ηεο Μπθελατθήο επνρήο, ζα πεξίκελε
θαλείο απηή ε θάζνδνο λα είρε αθήζεη θάπνηα αλάκλεζε. Βέβαηα, νη πεξηζζφηεξνη
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απφ ηνπο ζχγρξνλνπο κειεηεηέο ππνζέηνπλ φηη ην θξάηνο ηνπο δεκηνπξγήζεθε, φπσο
θαη ηα άιια ειιεληθά εζληθά θξάηε, απφ θάπνηα θαηάθηεζε, νη ίδηνη φκσο νη
Αθαξλάλεο ζηα Ηζηνξηθά ρξφληα θαίλεηαη λα ζεσξνχζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο
απηφρζνλεο. Δθηφο απηνχ θακηά έλδεημε δελ ππάξρεη φηη απνηεινχληαλ απφ δηάθνξα
εζληθά ζηνηρεία. Απηά επηηξέπνπλ ηελ ππφζεζε φηη ην φλνκα ησλ Αθαξλάλσλ κπνξεί
λα πξνέξρεηαη απφ ην φλνκα κηαο απφ ηηο πεξηνρέο πνπ θαίλεηαη φηη νη Σειεβφεο δελ
έραζαλ πνηέ, ην λεζί Κάξλνο. Αο ζεκεησζεί φηη ην Κάξλνο δελ πξνέξρεηαη απφ ην
Αθαξλάλ, ελψ ην αληίζηξνθν κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη κάιηζηα ην αξρηθφ Α λα είλαη
αζξνηζηηθφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην Αθαξλάλεο ζα δήισλε ηνπο ζπζπεηξσκέλνπο
γχξσ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Κάξλνπ, ε νπνία αξρηθά δελ είλαη απαξαίηεην λα
ζήκαηλε κφλν ην λεζί, αιιά κπνξνχζε λα ήηαλ νλνκαζία επξχηεξεο πεξηνρήο. Έηζη
κπνξεί νη Αθαξλάλεο λα ήηαλ κέξνο ησλ Σειεβφσλ θαη θχξηνη κνρινί ζηελ
απνθαηάζηαζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο. Καη ην φλνκά ηνπο απιψζεθε ζε νιφθιεξν ή
ζε ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θχιινπ κε απνηέιεζκα λα ππνθαηαζηήζεη ην αξρηθφ.
Άιινο ιαφο πνπ νη ζρεηηθέο κε απηφλ παξαδφζεηο ζηελ πεξηνρή είλαη πνιχ
ιίγεο, θαη έηζη ε εηθφλα ηνπ γηα εκάο πνιχ ζθνηεηλή, είλαη νη Κνπξήηεο πνπ
ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ γεηηνληθή Αηησιία. χκθσλα κε θάπνηεο παξαδφζεηο νη
Αηησινί απψζεζαλ ηνπο Κνπξήηεο πξνο ηα δπηηθά θαη ηνπο αλάγθαζαλ λα πεξάζνπλ
ηνλ Αρειψν θαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Αθαξλαλία πνπ απφ απηφ νλνκάζηεθε
Κνπξήηηο. Σν ίδην φλνκα φκσο απνδίδεηαη θαη ζηελ αηησιηθή πεξηνρή ηεο
Πιεπξψλαο. Πάλησο, φηαλ πην πάλσ αλαθέξεηαη ε Αθαξλαλία, πξνθαλψο λνείηαη ην
αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο, θνληά ζηνλ Αρειψν.
Αλαθέξακε πην πάλσ ηελ παξάδνζε φηη νη Σειεβφεο ήηαλ απφγνλνη ησλ
Λειέγσλ πνπ θαηνηθνχζαλ ηε Λεπθάδα. Σν φλνκα φκσο Σειεβφεο είλαη ειιεληθφ,
δειψλεη δειαδή φηη απηνί ήηαλ Έιιελεο, ελψ γλσξίδνπκε φηη νη Λέιεγεο αλήθνπλ ζην
ιεγφκελν Μεζνγεηαθφ ππφζηξσκα ιαψλ πνπ θαηνίθεζαλ ηνλ Διιεληθφ ρψξν πξηλ
απφ ηελ θάζνδν ησλ πξψησλ Ηλδνεπξσπαίσλ. Οη Λέιεγεο ζπλαληψληαη ζε πνιιέο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο σο νη παιαηφηεξνη θάηνηθνί ηνπο θαη αλάκεζα ζε απηέο είλαη
θαη ε Αθαξλαλία.
Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ ιανχο πνπ ε παξάδνζε αλαθέξεη ξεηά πσο είραλ
θάπνηα κηθξή ή κεγάιε ζρέζε κε ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο πνπ πζηεξφηεξα νλνκάζηεθε
Αθαξλαλία, ε λεφηεξε έξεπλα δηαπηζηψλεη φηη θαη άιινη ιανί πέξαζαλ απφ εδψ. Γχξσ
ζηα 3.000 π.Υ. θαίλεηαη φηη θηάλνπλ ζηελ Διιάδα νη θνξείο ηνπ ιεγφκελνπ
Πνιηηηζκνχ ηεο Γθνπκέιληηζαο. Απηνχο ε ζχγρξνλε έξεπλα ηνπο ζπζρεηίδεη κε ιαφ
πνπ ην φλνκά ηνπ δηέζσζε ε αξραία παξάδνζε. Σνπο Αίκνλεο. Σν φλνκα θαίλεηαη φηη
πξέπεη λα εηπκνινγεζεί απφ ην νπζηαζηηθφ αίκνο, πνπ ζεκαίλεη ζάκλνο, πεξηνρή κε
ζάκλνπο. πλάγνπλ φηη ήηαλ ιαφο πνπ κηινχζε ηλδνεπξσπατθή γιψζζα, αιιά φρη
ειιεληθή. Δγθαηάζηαζή ηνπο αληρλεχεηαη εθηφο απφ αιινχ θαη ζηε λφηηα Αθαξλαλία.
Άιινο έλαο ιαφο πνπ αλήθεη ζην ίδην πξνειιεληθφ ηλδνεπξσπατθφ ππφζηξσκα θαη
θαίλεηαη φηη θαηνίθεζε ζηηο φρζεο ηνπ Αρειψνπ, ζηνλ νπνίν κάιηζηα απηφο έδσζε ην
φλνκά ηνπ θαζψο θαη εθείλν ηνπ γεηηνληθνχ Ίλαρνπ, είλαη νη (Πξσην)Αραηνί, πνπ
πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ ηνπο λεφηεξνπο, Έιιελεο Αραηνχο.
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Σα αξραηνινγηθά δεδνκέλα.

Ζ λεφηεξε αξραηνινγηθή έξεπλα ηεο Αθαξλαλίαο, φπσο πάξα πάλσ
ζεκεηψζακε, δελ έρεη πξνρσξήζεη θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθά, θαη κάιηζηα ζηελ πην
πξφζθαηε επνρή πνπ ζα κπνξνχζε λα καο δψζεη ηθαλνπνηεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
πξντζηνξηθή θαηνίθεζε ηεο πεξηνρήο. Βέβαηα ππάξρνπλ νη ζπζηεκαηηθέο αλαζθαθέο
ζηε Λεπθάδα, αιιά ν ρψξνο απηφο μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Έηζη ζηελ Αθαξλαλία ε Νενιηζηθή επνρή είλαη γλσζηή απφ δχν κφλν ή ίζσο
ηξεηο ζέζεηο. Ζ πξψηε είλαη κηα ζπειηά ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζηαθνχ, θνληά ζην
μσθιήζη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ πάλσ απφ ηελ αθηή, φπνπ ε Benton βξήθε Νενιηζηθά
φζηξαθα, αλζξψπηλα νζηά θαη κηθξναληηθείκελα. Ζ δεχηεξε είλαη ε ραξάδξα Βεξίλα
λνηηναλαηνιηθά απφ ηνλ νηθηζκφ Μχηηθαο θαη ηελ πεξηνρή ηεο Αιπδίαο. Δθεί, ζε
απφζηαζε 1.500 κ. απφ ηε ζάιαζζα νη ζπειηέο Αξρνληαξηά θαη πειηά ηεο Οκνξθηάο
έδσζαλ Νενιηζηθά φζηξαθα θαη εηδψιηα. Σέινο ζηελ παξαιία ηεο Βφληηζαο ν
Ρσκαίνο αλαθέξεη «πξντζηνξηθά» φζηξαθα, ην έλα κε εγράξαθηεο ειηθνεηδείο
γξακκέο. Ίζσο πξφθεηηαη γηα Νενιηζηθά.
Οη γλσζηέο ζέζεηο κε επξήκαηα ησλ Διιαδηθψλ πεξηφδσλ είλαη επίζεο πνιχ
ιίγεο, κφιηο έμε, θαη απφ απηέο Πξσηνειιαδηθά έρνπλ ζεκεησζεί κφλν ζε δχν,
Μεζνειιαδηθά ζε θακία, αιιά πηζαλψο ηα Πξσηνειιαδηθά ηεο πεξηνρήο θαιχπηνπλ
ρξνλνινγηθά θαη ηνπο Μεζνειιαδηθνχο ρξφλνπο. Ζ θηψρεηα ζε πξντζηνξηθά
θαηάινηπα αζθαιψο δελ νθείιεηαη ζε πξαγκαηηθή απνπζία, αιιά ζηελ έιιεηςε
έξεπλαο.
Οη ζέζεηο απηέο κε ηα Διιαδηθά επξήκαηα είλαη νη πην θάησ:
α΄. Αζηαθφο. Ζ Benton βξήθε ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο κεζαησληθήο ζέζεο Γξάβεο
Πξσηνειιαδηθά φζηξαθα, ζε ζπειηά πην βφξεηα, δίπια ζην ρψξν ηεο αξραίαο πφιεο
Πξσηνειιαδηθά θαη Τζηεξνειιαδηθά ΗΗ Α-Β.
β΄. Παιαηνκάληλα. Γίπια ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ βξέζεθε κηζφο
ιίζηλνο πέιεθπο θαη φζηξαθα Πξσηνειιαδηθά, Τζηεξνειιαδηθά θαη Γεσκεηξηθψλ
ρξφλσλ.
γ΄. Πάιαηξνο. ηελ ίδηα ηε ζέζε ηεο αξραίαο πφιεο έρνπλ βξεζεί φζηξαθα θαη ε
Benton ππνζηήξημε πσο θαη ηκήκα ηεο νρχξσζεο είλαη Μπθελατθφ, απηφ φκσο
ακθηζβεηήζεθε.
δ΄. ηξάηνο. Κνληά ζηελ αξραία πφιε έρεη αλαζθαθεί γήινθνο κε πξντζηνξηθή
θεξακηθή ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ίζσο ησλ Τζηεξνειιαδηθψλ ρξφλσλ.
ε΄. Κφξνληα. Κνληά ζηα εξείπηα ηεο αξραίαο πφιεο αλάκεζα ζηα ρσξηά Πξφδξνκνο
θαη Υξπζνβίηζα αλαζθάθεθαλ ιείςαλα δχν κηθξψλ ζνισηψλ ηάθσλ ηεο
Τζηεξνειιαδηθήο ΗΗΗ επνρήο.
ζη΄. Μίια. Ζ ζέζε βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα ρσξηά Παιαηνκάληλα θαη Πεληάινθνο θαη
απέρεη πεξίπνπ 250 κ. απφ ηε δεμηά, δπηηθή φρζε ηνπ Αρειψνπ. Δδψ έρεη αλαζθαθεί
κεγάινο ζνισηφο ηάθνο.
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ηηο ζέζεηο απηέο ηέινο ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη εθείλεο πνπ
εληνπίζηεθαλ απφ ηελ Benton ζηα λεζηά πνπ ζεσξήζακε φηη αλήθνπλ ζηελ
Αθαξλαλία:
α΄. ηα δπηηθά ηνπ λεζηνχ Κάιακνο, ηεο αξραίαο Κάξλνπ, βξήθε φζηξαθα Νενιηζηθά
αλάκεζα ζηηο πέηξεο ηνίρνπ.
β΄. ε ζπειηά ηεο λήζνπ Πξνβαηί, απέλαληη απφ ηνλ Αζηαθφ βξήθε επίζεο ιίγα
φζηξαθα, φπσο θαίλεηαη Νενιηζηθά.
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Ιζηνξηθή επνρή.

Πνιηηηθή Ιζηνξία.

Αξραϊθή πεξίνδνο.
Πξηλ από ηα Πεξζηθά.
Ζ Αθαξλαλία κπαίλεη ζηελ ειιεληθή ηζηνξία κε ηε ζηελφηεξε έλλνηα, δειαδή
ζηελ πεξίνδν πνπ νλνκάδνπκε Ηζηνξηθή, ηεο πξψηεο πξνρξηζηηαληθήο ρηιηεηίαο
ρνλδξηθά, κέζσ ησλ θνξηλζηαθψλ απνηθηψλ. Ζ πξψηε πεξίνδνο ηνπ θνξηλζηαθνχ
απνηθηζκνχ ζηελ πεξηνρή ζπκπίπηεη κε ηελ αξρή ησλ Βαθρηαδψλ, γχξσ ζην 700 π.Υ.
Σφηε ηδξχνληαη νη απνηθίεο ζηηο αηησιηθέο παξάιηεο ζέζεηο Μνιχθξην, Μαθχληα θαη
Υαιθίδα θαζψο θαη ζην λεζί Ηζάθε. Μεξηθνί εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη θαη νη
αθαξλαληθνί Οηληάδαη δέρνληαη ηφηε Κνξίλζηνπο απνίθνπο. Σν πξάγκα δελ είλαη
βέβαην, αιιά εθείλν πνπ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ζίγνπξν είλαη φηη νη Οηληάδαη
ππάγνληαη ζηε ζθαίξα ηεο θνξηλζηαθήο επηξξνήο, φπσο ζπκβαίλεη θαη πζηεξφηεξα.
Με ην δεχηεξν θχκα ηνπ θνξηλζηαθνχ απνηθηζκνχ, πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ αξρή ησλ
Κπςειηδψλ ζηελ Κφξηλζν, θαη κάιηζηα φζνλ αθνξά ζηηο απνηθίεο ηεο πεξηνρήο πνπ
κειεηάκε, κε ηελ αξρή ηνπ ηδξπηή ηεο δπλαζηείαο Κχςεινπ. ην ηξίην ή πηζαλφηεξα
ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 7νπ αηψλα π.Υ. ρηίδνληαη νη απνηθίεο Λεπθάο, Αλαθηφξηνλ
θαη Ακβξαθία. Ζ δεχηεξε καο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν, επεηδή βξίζθεηαη κέζα ζηα
φξηα ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ πνπ θαιχπηεη απηή ε κειέηε. ηα ίδηα φξηα
πεξηιακβάλεηαη θαη ην φιιηνλ, ην νπνίν φκσο, φπσο θαίλεηαη, δελ ήηαλ μερσξηζηή
πφιε, αιιά αλήθε ζηε Λεπθάδα. Πξέπεη βέβαηα λα ζεκεηψζνπκε, φηη θαη νη άιιεο
θνξηλζηαθέο απνηθίεο δελ ήηαλ νιφηεια αλεμάξηεηεο απφ ηελ κεηξφπνιε, ζε αληίζεζε
κε φ,ηη θαλνληθά ζπλέβαηλε κε ηηο ειιεληθέο απνηθίεο. Μάιηζηα ίζσο αθξηβψο ην
γεγνλφο φηη ε ηζρπξή Κέξθπξα δηέζπαζε ηνπο δεζκνχο κε ηε κεηξφπνιε, ήηαλ απηφ
πνπ νδήγεζε ηνπο Κνξίλζηνπο λα ηδξχζνπλ ηε Λεπθάδα.
Οηθηζηήο ηεο Λεπθάδαο ζεσξείηαη ν Ππιάδεο θαη ηνπ Αλαθηνξίνπ ν Δρηάδεο,
θαη νη δχν λφζνη γηνη ηνπ Κχςεινπ. Σν Αλαθηφξην αλαθέξεηαη σο απνηθία θαη ησλ
Κεξθπξαίσλ (αιιά φρη κφλν ησλ Κεξθπξαίσλ) θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ζηηο
ζπγθξνχζεηο Κνξηλζίσλ θαη Κεξθπξαίσλ νη Αλαθηνξηείο βνήζεζαλ ηνπο πξψηνπο φζν
ιηγφηεξν κπνξνχζαλ. Γίλεηαη ζε απηήλ ηελ πιεξνθνξία ε πνιχ πηζαλή εξκελεία, φηη
ζε θάπνηα πζηεξφηεξε, ζηα ρξφληα ηνπ Πεξίαλδξνπ, ελίζρπζε ησλ πιεζπζκψλ ηεο
Λεπθάδαο θαη ηνπ Αλαθηνξίνπ πεξηιήθζεθαλ γηα ην δεχηεξν θαη πνιινί Κεξθπξαίνη.
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Δπίζεο θαίλεηαη φηη ν πιεζπζκφο ηνπ Αλαθηνξίνπ πεξηιάκβαλε θαη Αθαξλάλεο, ελψ
ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηεο Λεπθάδαο καο ζψζεθε αθήγεζε, φηη απηή ιεγφηαλ πξψηα
Δπηιεπθάδηνη θαη αλήθε ζηνπο Αθαξλάλεο θαη φηη εμαηηίαο εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ
κηα κεξίδα ησλ θαηνίθσλ ζηξάθεθε πξνο ηελ Κφξηλζν θαη δήηεζε απνίθνπο γηα
ελίζρπζε. Πήγαλ ηφηε ρίιηνη Κνξίλζηνη πνπ θαηφπηλ ζθφησζαλ ηνπο ληφπηνπο θαη
θξάηεζαλ ηνλ ηφπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Σνλ 5ν αηψλα ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή νη
αγψλεο ηνπ Κνηλνχ ησλ Αθαξλάλσλ γηα απψζεζε ηεο θνξηλζηαθήο επηξξνήο θαη ηελ
ελνπνίεζε ηεο ρψξαο. Τπάξρνπλ φκσο ελδείμεηο φηη αγψλεο κε απηφλ ηνλ ζθνπφ είραλ
ήδε αξρίζεη πξηλ απφ ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο.

Κιαζηθή πεξίνδνο.

Από ηα Πεξζηθά ωο ηνλ Πεινπνλλεζηαθό πόιεκν.

ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο νη Αθαξλάλεο δελ πήξαλ κέξνο. Βξίζθνληαλ πνιχ
καθξηά απφ ην ζέαηξν ησλ επηρεηξήζεσλ. κσο νη θνξηλζηαθέο απνηθίεο ηεο πεξηνρήο
πνπ ε δξάζε ηνπο ήηαλ ζπλδεκέλε κε ηα θνξηλζηαθά ζπκθέξνληα έζηεηιαλ ζηνλ
πφιεκν θαη πινία θαη άλδξεο. Ζ Λεπθάο έζηεηιε ζηελ αιακίλα ηξία πινία θαη ζηηο
Πιαηαηέο καδί κε ην Αλαθηφξην 800 νπιίηεο. κσο αλ θαη νη Αθαξλάλεο δελ έιαβαλ
κέξνο ζηνλ πφιεκν, ην φλνκά ηνπο δνμάζηεθε κέζσ ηνπ Αθαξλάλα κάληε Μεγηζηία
πνπ ιεγφηαλ απφγνλνο ηνπ ίδηνπ ηνπ Μειάκπνδνο θαη καδί κε ηα παηδηά ηνπ
αθνινχζεζε ηνλ Λεσλίδα ζηηο Θεξκνπχιεο θαη νχηε θη φηαλ ν αγψλαο είρε θξηζεί πηα
δελ δέρηεθε λα θχγεη κε ηνπο άιινπο Έιιελεο, παξά έκεηλε θαη έπεζε καδί κε ηνπο
παξηηάηεο. ην κλήκα ηνπ ράξαμαλ επίγξακκα πνπ ζχλζεζε ν θίινο ηνπ πνηεηήο
ηκσλίδεο ν Κείνο. Δίλαη έλα απφ ηα ιίγα επηγξάκκαηα ηνπ κεγάινπ πνηεηή πνπ
θαίλεηαη πσο είλαη γλήζηα κέζα ζηα πνιιά πνπ καο παξαδφζεθαλ κε ην φλνκά ηνπ.
Ζ πεξίνδνο κεηά ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ άλνδν ηεο
δχλακεο ησλ Αζελψλ. Αθνχ νη Αζελαίνη ζηαζεξνπνίεζαλ ηελ ππεξνρή ηνπο ζην
Αηγαίν, άξρηζαλ λα δηακθηζβεηνχλ ηελ θνξηλζηαθή εγεκνλία ζηηο δπηηθέο ζάιαζζεο.
ηα πιαίζηα απηά εληάζζεηαη θαη ε καξηπξεκέλε επηδξνκή ηνπ Πεξηθιή ζηηο
αθαξλαληθέο αθηέο. Οη Αζελαίνη ιεειάηεζαλ ηε ρψξα ησλ Οηλαδψλ πνπ ήηαλ θνξείο
ηεο θνξηλζηαθήο πνιηηηθήο ζηελ πεξηνρή, αιιά δελ κπφξεζαλ λα πάξνπλ ηελ πφιε.
Φαίλεηαη φηη ηφηε ίδξπζαλ ζηελ αθαξλαληθή αθηή θαη θάπνην ζηαζκφ, βάζε
ζηξαηησηηθή ζα ιέγακε, πνπ νλνκάζηεθε Αζήλαη. Ζ θαηνρή φκσο ηεο ρψξαο ησλ
Οηληαδψλ ή κέξνπο ηνπο θαίλεηαη φηη θξάηεζε πνιχ ιίγν.
Μεηά απφ απηά ηα γεγνλφηα θαη πξηλ αθφκα απφ ηελ έθξεμε ηνπ
Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ θαίλεηαη φηη πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ρξνληθά ε επίζεζε
ησλ Μεζζελίσλ ηεο Ναππάθηνπ ελαληίσλ ησλ Οηληαδψλ, πνπ ηελ αλάκλεζή ηεο καο
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δηέδσζε ν Παπζαλίαο ρξεζηκνπνηψληαο, φπσο θαίλεηαη, κεζζεληαθέο πεγέο. Ζ
απνζηψπεζή ηεο απφ άιιεο πεγέο ίζσο δείρλεη φηη νη Μεζζήληνη δελ έδξαζαλ σο
θνξείο ηεο αζελατθήο πνιηηηθήο, αιιά απφ δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη γηα δηθφ ηνπο
ζπκθέξνλ, άζρεηα αλ ηπρφλ επηηπρία ηνπο ζα εμππεξεηνχζε αληηθεηκεληθά θαη ησλ
Αζελαίσλ ηνπο ζηφρνπο. χκθσλα ινηπφλ κε απηή ηε καξηπξία νη Μεζζήληνη
λίθεζαλ ζε κάρε ζε αλνηρηφ πεδίν ηνπο Οηληάδεο, νη νπνίνη θιείζηεθαλ κεηά απφ απηφ
ζηελ πφιε. Βιέπνληαο φκσο πσο δελ ζα κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ ζε πνιηνξθία,
έθαλαλ ζπκθσλία θαη έθπγαλ ππφζπνλδνη παξαδίδνληαο ηελ πφιε. Έλα ρξφλν ηελ
θξάηεζαλ νη Μεζζήληνη, αιιά ηνλ άιιν νη Αθαξλάλεο ζπγθέληξσζαλ ζηξαηφ απφ
φιεο ηηο πφιεηο ηνπο κε ζθνπφ λα επηηεζνχλ ζηελ ίδηα ηε Ναχπαθην. Δπεηδή φκσο ε
πξνζβνιή ηεο Ναππάθηνπ κπνξνχζε λα γίλεη κφλν κέζα απφ αηησιηθά εδάθε θαη νη
Αηησινί δελ ήηαλ επλντθά δηαηεζεηκέλνη απέλαληη ζηνπο Αθαξλάλεο θαη εθηφο απηνχ
δελ ππήξρε ειπίδα λα θαηαθηεζεί κε πνιηνξθία ε Ναχπαθηνο αλ δελ απνθιεηφηαλ θαη
απφ ηε ζάιαζζα θαη νη Αθαξλάλεο δελ είραλ ζηφιν, απνθάζηζαλ λα επηηεζνχλ ζηνπο
Οηληάδεο. Μηα πξψηε ζχγθξνπζε θάησ απφ ηα ηείρε ζηάζεθε ακθίξξνπε θαη κεηά,
φηαλ έθηαζαλ ζηνπο Αθαξλάλεο θαη άιιεο εληζρχζεηο, νη Ναππάθηηνη θιείζηεθαλ
ζηελ πφιε. Άξρηζε πνιηνξθία, αιιά κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα, θαζψο πιεζίαδε θαη
ν ρεηκψλαο πνπ ζα βνεζνχζε ηνπο πνιηνξθεηέο λα απνθιείζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα
ηελ πφιε, νη Μεζζήληνη αληηκεησπίδνληαο ηνλ θίλδπλν ηεο πείλαο έθαλαλ έμνδν,
έδσζαλ κάρε θαη αλνίγνληαο δξφκν έθπγαλ ζηε Ναχπαθην.
Πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη ήηαλ θπξίσο νη θπγάδεο Οηληάδεο πνπ
ζπγθέληξσζαλ ηηο αθαξλαληθέο δπλάκεηο θαη ηηο νδήγεζαλ ελαληίνλ ησλ Μεζζελίσλ.
Απηφ επεηδή θαη ζηα ακέζσο επφκελα ρξφληα νη Οηληάδεο εμαθνινπζνχλ ηελ ίδηα
θηινθνξηλζηαθή πνιηηηθή πνπ είραλ θαη πξηλ. Άξα ηελ πφιε ζα ηελ μαλαπήξαλ νη ίδηνη
νη παιηνί θάηνηθνί ηεο κε ηνπο παξαδνζηαθνχο θηιηθνχο ηνπο δεζκνχο κε ηελ
Κφξηλζν. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ιίγα ρξφληα πζηεξφηεξα νη Οηληάδεο
θξαηηνχληαη έμσ απφ ην Κνηλφ ησλ Αθαξλάλσλ, ηεο πνιηηηθήο ηνπ νπνίνπ θχξηα
γξακκή είλαη ε ελζσκάησζε φισλ ησλ αθαξλαληθψλ πφιεσλ, καδί θαη ησλ
θνξηλζηαθψλ απνηθηψλ ζε αθαξλαληθφ έδαθνο. Ζ πνιηηηθή απηή ην θέξλεη αληηκέησπν
κε ηελ Κφξηλζν θαη ην νδεγεί ζηε ζπκκαρία κε ηνπο Αζελαίνπο. Οη Οηληάδεο ηφηε
θξαηηνχληαη καθξηά απφ ην Κνηλφ θαη είλαη αληίζεηνη ζηελ αληηθνξηλζηαθή πνιηηηθή.
Ζ πιεξνθνξία φηη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο ηνπο βνήζεζαλ λα επηζηξέςνπλ νη
ππφινηπνη Αθαξλάλεο, αλ είλαη αθξηβήο, δχν πξάγκαηα κπνξεί λα ζεκαίλεη. Ή φηη νη
Οηληάδεο αλήθαλ ζην Κνηλφ θαη απνκαθξχλζεθαλ κφλν φηαλ ε επηδίσμε ελνπνίεζεο
νιφθιεξεο ηεο Αθαξλαλίαο ην νδήγεζε λα ραξάμεη αληηθνξηλζηαθή πνιηηηθή ή φηη κε
ηε βνήζεηά ηνπο νη άιινη Αθαξλάλεο ήιπηδαλ λα πείζνπλ ηνπο Οηληάδεο λα
πξνζέιζνπλ ζην Κνηλφ.
Σα πην πάλσ δείρλνπλ φηη ε πιεξνθνξία πνπ δίλνπλ πζηεξφηεξνη ηζηνξηθνί,
φηη ν Πεξηθιήο ηφηε πνπ έθαλε ηελ επηδξνκή ζηελ Οηληάδα νδήγεζε φιεο ηηο άιιεο
αθαξλαληθέο πφιεηο ζηε ζπκκαρία κε ηελ Αζήλα, είλαη αλαρξνληζκφο
δηθαηνινγεκέλνο απφ ην γεγνλφο φηη κεηά απφ ιίγα ρξφληα πξαγκαηηθά νη Αθαξλάλεο
έγηλαλ ζχκκαρνη ησλ Αζελαίσλ, αθνχ απηφ απαηηνχζε ε πνιηηηθή επηδίσμε ηεο
ελνπνίεζεο ηεο Αθαξλαλίαο, εθφζνλ ε δχλακε πνπ αληηηίζεην ζε απηήλ ηελ πνιηηηθή
ήηαλ θπξίσο ε Κφξηλζνο θαη θχξηνο αληίπαινο ηεο Κνξίλζνπ ήηαλ ε Αζήλα.
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Σα ρξόληα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ.

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ν Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο άξρηζε ζηε δπηηθή
Διιάδα πξηλ αθφκα λα θεξπρζεί επίζεκα. Δδψ έγηλαλ νη ζπγθξνχζεηο Κνξηλζίσλ θαη
Κεξθπξαίσλ ζηηο νπνίεο αλακείρζεθαλ θαη νη Αζελαίνη, φπσο επίζεο θαη νη
Λεπθάδηνη θαη νη Αλαθηφξηνη. Σν 433 έγηλε ε ζχγθξνπζε ζηα χβνηα θαηά ηελ νπνία
νη Αλαθηφξηνη κε κηζή θαξδηά βνήζεζαλ ηελ κεηξφπνιή ηνπο Κφξηλζν κε κφλν έλα
πινίν. Ίζσο απηή ε απξνζπκία νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη ζην Αλαθηφξην ππήξραλ
πνιινί θάηνηθνη θεξθπξατθήο θαηαγσγήο. Μεηά ηε λαπκαρία, φπνπ νη πξνζπάζεηεο
ησλ Κνξηλζίσλ απέηπραλ εμ αηηίαο ηεο αζελατθήο παξέκβαζεο, καζαίλνπκε φηη
ζηάιζεθαλ απφ ηελ Κφξηλζν λένη άπνηθνη ζην Αλαθηφξην. Απηφ κάιινλ θαίλεηαη λα
ζεκαίλεη φηη ζηάιζεθε κφληκε θνξηλζηαθή θξνπξά.
ηα ρξφληα απηά ε Αθαξλαλία ήηαλ ζχκκαρνο ησλ Αζελαίσλ. Ζ πξνζέγγηζε
ησλ δχν δπλάκεσλ κάιινλ νθείιεηαη ζηελ πίεζε πνπ αζθνχζαλ ζηνπο Αθαξλάλεο νη
άπνηθνη επίζεο ησλ Κνξηλζίσλ Ακπξαθηψηεο. Γελ γλσξίδνπκε πφηε αθξηβψο, πάλησο
κεηά ην 440 νη Ακπξαθηψηεο πνπ είραλ θάπνηα επηξξνή ζην Ακθηινρηθφλ Άξγνο
έδησμαλ απφ εθεί ηνπο Αξγείνπο, δειαδή ηνπο Ακθηιφρνπο, θαη θξάηεζαλ ηελ πφιε
γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Απηνί πξνζέθπγαλ ζηνπο Αθαξλάλεο κε ηνπο νπνίνπο ήηαλ
ζχκκαρνη ή ζην Κνηλφ ησλ νπνίσλ ήηαλ ήδε κέιε. Οη Αθαξλάλεο δήηεζαλ ηε βνήζεηα
ησλ Αζελαίσλ πνπ πξφζπκα δέρηεθαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο ερζξνχο ησλ Κνξηλζίσλ
θαη ησλ απνίθσλ ηνπο θαη έζηεηιαλ ζηξαηφ κε επηθεθαιήο ηνλ Φνξκίνλα. Με ηε
βνήζεηά ηνπ νη Αθαξλάλεο θαηέιαβαλ ην Άξγνο, πνχιεζαλ ζθιάβνπο ηνπο
αηρκαιψηνπο θαη εγθαηέζηεζαλ εθεί Ακθίινρνπο θαη Αθαξλάλεο. Σνπ ινηπνχ ε
Ακθηινρία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ Αθαξλαλία, ε νπνία βιέπεη ζηε ζπκκαρία κε ηελ
Αζήλα ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίζεη ηελ θνξηλζηαθή ππεξνρή θαη λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ελφηεηα ηνπ έζλνπο. Ζ ζηξαηησηηθή επηηπρία αθνινπζήζεθε
απφ ηε ζχλαςε επίζεκεο ζπλζήθεο ζπκκαρίαο αλάκεζα ζην Κνηλφ ησλ Αθαξλάλσλ
θαη ηνπο Αζελαίνπο. Ζ έθξεμε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ βξίζθεη ην Κνηλφ ζην
πιεπξφ ησλ Αζελαίσλ, ελψ νη Οηληάδεο, εθηφο ηνπ Κνηλνχ, ε Λεπθάο θαη ην
Αλαθηφξηνλ θαζψο θαη ε Ακπξαθία βξίζθνληαη ζην αληίπαιν, πεινπνλλεζηαθφ
ζηξαηφπεδν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην φιιηνλ, θνηλφ θηήκα Λεπθάδαο θαη
Αλαθηνξίνπ ζε αθαξλαληθφ έδαθνο, θαζψο θαη κε ηελ αθαξλαληθή πφιε Αζηαθφ, πνπ
θπβεξλάηαη απφ ηνλ ηχξαλλν Δχαξρν, θίιν ησλ Κνξηλζίσλ, ν νπνίνο εμ άιινπ
ζηεξίδεηαη ζε απηνχο. Φηινθνξηλζηαθά θαη επνκέλσο αληηαζελατθά θφκκαηα θαίλεηαη
επίζεο φηη δξνπλ θαη ζηελ πφιε Κφξνληα θαη ζηελ ίδηα ηελ «πξσηεχνπζα» ηνπ
Κνηλνχ, ηε ηξάην.
ηνλ πξψην ρξφλν ηνπ πνιέκνπ αζελατθφο ζηφινο έπιεπζε ζηελ Αθαξλαλία,
θαηέιαβε ην φιιηνλ θαη παξαρψξεζε ηνλ νηθηζκφ θαη ηε ρψξα ηνπ ζηε γεηηνληθή
αθαξλαληθή Πάιαηξν. Πνηέ πηα ζηελ ηζηνξία δελ ζα ρσξηζηεί απφ απηήλ. ηε
ζπλέρεηα νη Αζελαίνη έπιεπζαλ ζηνλ Αζηαθφ, έδησμαλ ηνλ Δχαξρν θαη έθεξαλ ηελ
πφιε ζηε ζπκκαρία ηνπο. Λίγν κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ ζηφινπ ν Δχαξρνο
επέζηξεςε κε 40 πινία θαη 1.500 νπιίηεο πνπ ηνπ έδσζαλ νη Κνξίλζηνη θαζψο θαη
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ζψκα δηθψλ ηνπ κηζζνθφξσλ, μαλαπήξε ηελ εμνπζία. Πξνζπάζεηέο ηνπ φκσο λα
νδεγήζεη εθηφο ηεο αζελατθήο ζπκκαρίαο θαη άιιεο πφιεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ
θνξηλζηαθφ ζηφιν απέηπραλ εμ αηηίαο ηεο αληίζηαζεο πνπ πξφβαιαλ νη θάηνηθνί ηνπο.
Σελ επφκελε, δεχηεξε ρξνληά ηνπ πνιέκνπ, ην 430, δελ ζεκεηψζεθε δξάζε ησλ
θπξίσο αληηπάισλ ζηελ πεξηνρή, αιιά ν ηνπηθφο πφιεκνο ζπλερίζηεθε. Οη
Ακπξαθηψηεο εληζρπκέλνη απφ ηνπο Υάνλεο, επεηξσηηθφ θχιιν, θαη άιινπο θνληηλνχο
«βαξβάξνπο» επηηέζεθαλ ζηελ Ακθηινρία, ιεειάηεζαλ ηε ρψξα, αιιά δελ κπφξεζαλ
λα θαηαιάβνπλ ην Άξγνο.
Απηή ε νπζηαζηηθά ηνπηθνχ ραξαθηήξα ζχγθξνπζε εμειίρζεθε ζε πνιχ
κεγαιχηεξε ηνλ επφκελν ρξφλν, ην 429, θαη ζε απηήλ πήξαλ κέξνο θαη νη κεγάινη
αληηκαρφκελνη, Κνξίλζηνη, Λαθεδαηκφληνη θαη Αζελαίνη. Ήδε απφ ην ηέινο ηεο
πξνεγνχκελεο ρξνληάο ζηάιζεθε ν Φνξκίσλ σο ζηξαηεγφο απφ ηνπο Αζελαίνπο κε
κηθξφ ζηφιν απφ 20 πινία ζηε Ναχπαθην, θπξίσο γηα λα θπιάμεη ηελ είζνδν ηνπ
Κνξηλζηαθνχ. Απφ ηελ άιιε νη Ακπξαθηψηεο πξφηεηλαλ ζηνπο παξηηάηεο ηε
δηνξγάλσζε κεγάιεο εθζηξαηείαο, πνπ μεπεξλνχζε πηα ηελ επηδίσμε λα ειέγμνπλ ηελ
Ακθηινρία, αιιά θηινδνμνχζε λα ειέγμεη νιφθιεξε ηελ Αθαξλαλία, πξάγκα πνπ
πνιχ ελδηέθεξε ηνπο Λαθεδαηκφληνπο, αθνχ ζήκαηλε ειάηησζε ηεο αζελατθήο
δχλακεο. Οη παξηηάηεο ακέζσο πηνζέηεζαλ ηελ πξφηαζε θαη έζηεηιαλ ηνλ
Λαθεδαηκφλην λαχαξρν Κλήκν κε ιίγα πινία θαη 1.000 Πεινπνλλήζηνπο νπιίηεο ζηε
Λεπθάδα, φπνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη νη δπλάκεηο ησλ θνξηλζηαθψλ απνηθηψλ ηεο
πεξηνρήο. Σν ζρέδην πξνέβιεπε εηζβνιή ζηελ Αθαξλαλία απφ μεξά κε απηά θαη άιια
ζηξαηεχκαηα θαη επηδξνκέο απφ ζάιαζζα κε ζηφιν πνπ άξρηζε λα ζπγθεληξψλεηαη
ζηελ πεινπνλλεζηαθή αθηή γηα λα κεηαθέξεη θαη άιια ζηξαηεχκαηα θαη λα αξρίζεη ηε
δξάζε ηνπ απφ ηηο θνξηλζηαθέο απνηθίεο ζηε βφξεηα αθηή ηεο Αθαξλαλίαο επίζεο. Σελ
επίζεζε ζηελ μεξά νη Αθαξλάλεο ππνρξεψζεθαλ λα ηελ αληηκεησπίζνπλ κφλνη, αθνχ
ν κηθξφο αζελατθφο ζηφινο ηνπ Φνξκίσλα ην πνιχ πνπ κπνξνχζε λα θάλεη ήηαλ λα
πξνζπαζήζεη λα εκπνδίζεη ην πέξαζκα θαη άιισλ πεινπνλλεζηαθψλ δπλάκεσλ.
Ο Κλήκνο πξαγκαηηθά ζπγθέληξσζε επηβιεηηθή δχλακε ζηελ Ακπξαθία πνπ
πεξηιάκβαλε εθηφο απφ ηνπ 1.000 Πεινπνλλήζηνπο νπιίηεο, ηηο δπλάκεηο ηεο
Λεπθάδαο, ηνπ Αλαθηνξίνπ θαη ηεο ίδηαο ηεο Ακπξαθίαο, 1.000 Υάνλεο, επίζεο
Θεζπξσηνχο, Μνινζζνχο, Αηηληάλεο, Παξαπαίνπο, 1.000 Οξεζζείο θαη 1.000
Μαθεδφλεο πνπ έζηεηιε ν άπηζηνο βαζηιηάο ηεο Μαθεδνλίαο Πεξδίθαο Β΄ πίζσ απφ
ηελ πιάηε ησλ ζπκκάρσλ ηνπ Αζελαίσλ. Σν ζχλνιν ηνπ ζηξαηεχκαηνο πνπ ηελ
αξρεγία ηνπ αλέιαβε ν Κλήκνο έθηαζε έηζη ζηνπο 8.000 άλδξεο. Με απηή ηε δχλακε
εηζέβαιε ζηελ Ακθηινρία, πξνζπέξαζε ην Άξγνο ρσξίο λα ην ρηππήζεη, εηζέβαιε ζηε
Ληκλαία ηεο θπξίσο Αθαξλαλίαο θαη ζηξάθεθε ελαληίνλ ηεο κεγαιχηεξεο πφιεο, ηεο
ηξάηνπ, ππνινγίδνληαο ζσζηά φηη, αλ ηελ θαηαιάκβαλε, ζα ήηαλ εχθνιν κεηά λα
ππνηάμεη θαη ηελ ππφινηπε Αθαξλαλία.
Γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηή ηελ απεηιή νη θάηνηθνη ηεο ηξάηνπ ήηαλ κφλνη,
γηαηί νη άιινη Αθαξλάλεο έκεηλαλ ζηηο πφιεηο ηνπο εμ αηηίαο ηεο απεηιήο γηα επηζέζεηο
απφ ηε ζάιαζζα. Οη ηξάηηνη πξέπεη λα είραλ πξνζθφπνπο πνπ παξαθνινπζνχζαλ ηηο
θηλήζεηο ηνπ ερζξνχ θαη ηνπο έδηλαλ πιεξνθνξίεο. Έηζη έκαζαλ φηη ν Κλήκνο είρε
ρσξίζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ζε ηξία ηκήκαηα θαη φηη εθείλν πνπ ην απνηεινχζαλ νη
Υάνλεο πξνρσξνχζε νξκεηηθά κπξνζηά απφ ηα άιια. Έζηεζαλ ελέδξα θαη φηαλ νη
Υάνλεο πιεζίαζαλ ζηελ πφιε δέρηεθαλ επίζεζε θαη απφ δπλάκεηο πνπ βγήθαλ απφ
απηήλ θαη απφ εθείλεο ηεο ελέδξαο. Δίραλ ηφζν πνιιέο απψιεηεο, πνπ ν Κλήκνο
ζεψξεζε πσο δελ κπνξνχζε πηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζθνπφ ηεο εθζηξαηείαο. Οη
Αθαξλάλεο απφ ηελ άιιε δελ αηζζάλνληαλ αξθεηά δπλαηνί γηα λα αληηκεησπίζνπλ
θαηά κέησπν ηνπο νπιίηεο, αιιά ηνπο θαηαπνλνχζαλ ρηππψληαο ηνπο απφ καθξηά κε
βιήκαηα θαη πέηξεο. Ο Κλήκνο, αθνχ πήξε ππφζπνλδνπο ηνπο λεθξνχο ηνπ, πξάγκα
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πνπ γηα ηνπο αξραίνπο ζήκαηλε ζπγρξφλσο θαη παξαδνρή ήηηαο, έθπγε ζηνπο
Οηληάδεο απφ φπνπ ηα πεινπνλλεζηαθά ζηξαηεχκαηα πέξαζαλ ζηελ παηξίδα ηνπο.
Παξάιιεια κε ηε ζχγθξνπζε ζηε ηξάην ν Φνξκίσλ αληηκεηψπηζε ζηα ζηελά
ηνπ Ρίνπ ηνλ δηπιάζην απφ ηνλ αζελατθφ ζηφιν ησλ Πεινπνλλεζίσλ θαη ηνλ
θαηαλίθεζε. Σα πινία πνπ ζψζεθαλ, 35 απφ ηα 47, ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ Κπιήλε,
φπνπ έθηαζε θαη ν Κλήκνο κε ηα πινία ηεο Λεπθάδαο. πγθεληξψζεθαλ θαη άιια θαη
ν ζηφινο έθηαζε ζηε δχλακε ησλ 77. Καη ηε λέα φκσο απηή δχλακε ηελ λίθεζε ν
Φνξκίσλ κε ηα 20 πινία ηνπ κπξνζηά απφ ηε Ναχπαθην. Μεηά απφ ιίγν έθηαζαλ θαη
άιια 20 αζελατθά πινία θαη νη Πεινπνλλήζηνη εγθαηέιεηςαλ πηα ηελ πξνζπάζεηα. Ζ
δεκνηηθφηεηα ηνπ Φνξκίσλα έθηαζε ζην θαηαθφξπθν αλάκεζα ζηνπο Αθαξλάλεο.
Με ηνλ εληζρπκέλν ζηφιν ηνπ έπιεπζε ηψξα ζηνλ Αζηαθφ, έδησμε ηνλ Δχαξρν (εθηφο
αλ απηφ είρε γίλεη ήδε λσξίηεξα) θαη μαλάθεξε ηελ πφιε ζην Κνηλφ θαη ηελ αζελατθή
ζπκκαρία. Με 400 Αζελαίνπο νπιίηεο θαη άιινπο ηφζνπο Μεζζήληνπο δηέζρηζε ηελ
Αθαξλαλία θαη έδησμε απφ ηελ ηξάην, ηα Κφξνληα θαη άιιεο πφιεηο ηνπο εγέηεο ησλ
θηινιαθσληθψλ θνκκάησλ. Μαζαίλνπκε κάιηζηα φηη επαλέθεξε ζηα Κφξνληα ηνλ
εγέηε ηεο θηιναζελατθήο κεξίδαο πνπ είρε αλαγθαζηεί εμαηηίαο ηεο θνξηλζηαθήο
επηξξνήο λα εγθαηαιείςεη ηελ παηξίδα ηνπ. Ο αξρηθφο ηνπ ζθνπφο λα εμαλαγθάζεη
ηελ πφιε ησλ Οηληαδψλ λα πξνζέιζεη ζηε ζπκκαρία κε ηελ Αζήλα θαη ζην Κνηλφ ησλ
Αθαξλάλσλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, επεηδή είρε έξζεη πηα ν ρεηκψλαο θαη νη
πιεκκχξεο ηνπ Αρειψνπ έθαλαλ αδηάβαηνπο ηνπο δξφκνπο πξνο ηελ πφιε. Ο ζηξαηφο
άθεζε ηνλ Αζηαθφ θαη επέζηξεςε ζηε Ναχπαθην.
Σελ επφκελε ρξνληά δελ κπνξνχζε λα απνζηαιεί θαη πάιη ν Φνξκίσλ θαη γηα
απηφ νη Αθαξλάλεο δήηεζαλ απφ ηνπο Αζελαίνπο λα ηνπο ζηείινπλ ηνπιάρηζηνλ
θάπνηνλ ζπγγελή ηνπ. Έθηαζε έηζη σο ζηξαηεγφο ζηε Ναχπαθην κε 12 πινία ν γηνο
ηνπ Αζψπηνο, ελψζεθε κε ηνλ ζηξαηφ ησλ Αθαξλάλσλ θαη επηρείξεζαλ ζπλδπαζκέλε
επίζεζε ελαληίνλ ησλ Οηληαδψλ. Δλψ ν ζηξαηφο ιεειαηνχζε ηε ρψξα ν κηθξφο ζηφινο
αλέπιεπζε ηνλ Αρειψν. Ζ επηρείξεζε φκσο απέηπρε θαη ν Αζψπηνο απνθάζηζε λα
δνθηκάζεη ηελ ηχρε ηνπ ζε κηα πξνζπάζεηα ελαληίνλ ηεο Λεπθάδαο. Απνβηβάζηεθε
θνληά ζηε Νήξηθν, αιιά ακέζσο νη Λεπθάδηνη ηνλ απψζεζαλ θαη θαηά ηελ
ππνρψξεζε ζθνηψζεθε θαη ν ίδηνο θαη κεξηθνί απφ ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ.
ηα επφκελα δχν ρξφληα ε κφλε ζρέζε κε ηνλ πφιεκν πνπ είρε ε πεξηνρή
ήηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ πινίσλ ηνπ Αλαθηνξίνπ θαη ηεο Λεπθάδαο ζηνλ
πεινπνλλεζηαθφ ζηφιν πνπ πξνζπάζεζε λα επέκβεη ζηελ Κέξθπξα. Σν 426 φκσο
θηάλεη ζηελ Αθαξλαλία ν Αζελαίνο εθείλνο ζηξαηεγφο πνπ ζα επηρεηξήζεη λα
κεηαθέξεη θαη πάιη ην βάξνο ηνπ πνιέκνπ ζηηο δπηηθέο πεξηνρέο, ν Γεκνζζέλεο. Με
ζηφιν 30 πινίσλ, αθνχ πεξηέπιεπζε ηελ Πεινπφλλεζν έθηαζε ζηελ Αθαξλαλία
απνθαζηζκέλνο λα μεπιχλεη ηελ ήηηα ηνπ Αζψπηνπ θαη απνβηβάζηεθε ζην
Διιφκελνλ, κάιινλ ζηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο Λεπθάδαο, φπνπ εμνπδεηέξσζε ηηο
ηνπηθέο θξνπξέο. Οη Αθαξλάλεο ηνλ πίεδαλ λα επηηεζεί ακέζσο ζηελ πφιε, απηφο
φκσο πεξίκελε ηηο εληζρχζεηο απφ ηελ Κεθαιιελία θαη ηε Εάθπλζν θαζψο θαη 15
θεξθπξατθά πινία. Ήδε είρε ζπγθεληξσζεί θαη ν Αθαξλαληθφο ζηξαηφο, αιιά ν
Γεκνζζέλεο αληί λα πξνρσξήζεη ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο πφιεο, φπσο επέκελαλ νη
Αθαξλάλεο, θαζπζηεξνχζε κε ηελ ιεειαζία ηεο γχξσ ρψξαο. Δθεί νη Μεζζήληνη ηνλ
έπεηζαλ λα επηρεηξήζεη κηα ηπρνδησρηηθή εθζηξαηεία θαηά ηεο Αηησιίαο,
παξνπζηάδνληάο ηνπ φηη ε θαηάθηεζή ηεο ζα ήηαλ πνιχ εχθνιε. Γηέθνςε ηηο
επηρεηξήζεηο, έπιεπζε ζην φιιηνλ θαη ζπλαληήζεθε κε ηελ ζηξαηησηηθή εγεζία ησλ
Αθαξλάλσλ, απέηπρε λα ηελ πείζεη λα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπ θαη ν ίδηνο δελ πείζηεθε
λα κελ θάλεη απηήλ ηελ εθζηξαηεία. Ξεθίλεζε κφλν κε ηνπο 300 Αζελαίνπο ηνπ, ηνπο
ζπκκάρνπο απφ Εάθπλζν, Κεθαιιελία θαη Κέξθπξα θαη θπζηθά ηνπο Μεζζήληνπο.
Μεηά απφ θάπνηεο πξψηεο επηηπρίεο ππέζηε ζπληξηπηηθή ήηηα απφ ηνπο Αηησινχο ζην
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Αηγίηην. Σα ππνιείκκαηα ηνπ ζηξαηνχ ηνπ έθηαζαλ ζηε Ναχπαθην θαη απφ εθεί
έθπγαλ γηα ηελ Αζήλα, ελψ ν ίδηνο ν Γεκνζζέλεο έκεηλε ζηε Ναχπαθην σο ηδηψηεο.
Οη Αθαξλάλεο κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Αζελαίσλ δελ ζπλέρηζαλ ηελ επίζεζε θαηά
ηεο Λεπθάδαο, αθνχ δελ δηέζεηαλ ζηφιν, ρσξίο ηνλ νπνίν θάζε πξνζπάζεηα ήηαλ
θαηαδηθαζκέλε.
ηελ επηζεηηθή δξάζε ησλ Αζελαίσλ αληέδξαζαλ νη Αηησινί πνπ δήηεζαλ ηελ
ππνζηήξημε ησλ παξηηαηψλ. Απηνί πξφζπκα έζηεηιαλ ηνλ Δπξχινρν κε άιινπο δπν
παξηηάηεο θαη πεινπνλλεζηαθφ ζηξάηεπκα 3.000 αλδξψλ. Σν θζηλφπσξν ε δχλακε
απηή καδί κε ηνπο Αηησινχο θηλήζεθε ελαληίνλ ηεο Ναππάθηνπ, αιιά ηελ θαηάζηαζε
έζσζε ν Γεκνζζέλεο πνπ φρη ρσξίο δπζθνιία έπεηζε ηνπο Αθαξλάλεο λα ζηείινπλ ζε
ελίζρπζε ηεο πφιεο 1.000 άλδξεο ηνπο νπνίνπο ν ίδηνο κεηέθεξε ζηε Ναχπαθην κε
αθαξλαληθά πινία. Ο Δπξχινρνο πνπ ζην κεηαμχ είρε θαηαιάβεη ην πξνάζηην
αληηιήθζεθε πσο δελ κπνξνχζε πηα λα πάξεη ηελ Ναχπαθην, αθνχ θάηη ηέηνην ζα
ήηαλ δπλαηφ κφλν κε απνθιεηζκφ, αιιά γηα ηνχην ρξεηάδνληαλ πινία θαη απηφο πινία
δελ είρε. Απνζχξζεθε ινηπφλ θαη ζηξαηνπέδεπζε ζηα πφδηα ηνπ Αξάθπλζνπ, αλάκεζα
ζηελ Καιπδψλα θαη ην Πξφζρηνλ.
Ζ ππφζεζε δελ είρε θιείζεη, γηαηί νη Λαθεδαηκφληνη θαη νη Ακπξαθηψηεο
ζρεδίαδαλ λα επαλαιάβνπλ ηελ πξνζπάζεηα λα ππνηάμνπλ ηελ Ακθηινρία θαη ίζσο
θαη νιφθιεξε ηελ Αθαξλαλία. Γελ είραλ ηψξα ηελ πιαηηά ππνζηήξημε ησλ
επεηξσηηθψλ θχιισλ, αιιά ν πεινπνλλεζηαθφο θαη πην αμηφκαρνο ζηξαηφο πνπ
βξηζθφηαλ ζηελ πεξηνρή ήηαλ ηξηπιάζηνο απφ ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Με ηνπο
Ακπξαθηψηεο ινηπφλ ζπλελλνεκέλνο ν Δπξχινρνο δελ δηέιπζε ην ζηξαηφπεδφ ηνπ.
Με ηελ αξρή ηνπ ρεηκψλα 3.000 Ακπξαθηψηεο νπιίηεο καδί κε κηζζνθφξνπο
Ζπεηξψηεο ςηινχο κπήθαλ ζηελ Ακθηινρία θαη έπηαζαλ ηελ νρπξή ζέζε ιπαη θνληά
ζηελ παξαιία. Δλαληίνλ ηνπο θηλήζεθε ν αθαξλαληθφο ζηξαηφο θαη έπηαζε ην Άξγνο
θαη ηε ζέζε Κξήλαη. πγρξφλσο νη Αθαξλάλεο έζηεηιαλ θαη δήηεζαλ λα έξζεη ζε
βνήζεηά ηνπο ν Γεκνζζέλεο απφ ηελ Ναχπαθην θαη ν αζελατθφο ζηφινο 20 πινίσλ
πνπ πεξηέπιεε ηελ Πεινπφλλεζν. Καη νη Ακπξαθηψηεο δήηεζαλ απφ ηελ πφιε ηνπο λα
ζηείιεη φιεο ηηο ππνιεηπφκελεο δπλάκεηο ηεο. ην κεηαμχ ν Δπξχινρνο θηλήζεθε κέζα
απφ ηελ Αθαξλαλία φπνπ κφλν θξνπξέο ζηηο νρπξέο ζέζεηο είραλ απνκείλεη, πέξαζε
αλάκεζα απφ ηηο δπν ζέζεηο πνπ θξαηνχζαλ νη Αθαξλάλεο ρσξίο απηνί λα ην
αληηιεθζνχλ θαη ελψζεθε κε ηνπο Ακπξαθηψηεο πνπ θξαηνχζαλ ηηο ιπεο.
Τζηεξφηεξα έθηαζε θαη ν αζελατθφο ζηφινο θαη ν Γεκνζζέλεο κε 200 νπιίηεο
Μεζζήληνπο θαη 60 Αζελαίνπο ηνμφηεο. Σν θχξνο ηνπ δελ θαίλεηαη λα είρε κεησζεί
πνιχ αλάκεζα ζηνπο Αθαξλάλεο εμαηηίαο ηεο ήηηαο ζηελ Αηησιία θαη ηνπ αλαηέζεθε
ε δηνίθεζε ησλ ζηξαηεπκάησλ καδί κε ηνπο Αθαξλάλεο ζηξαηεγνχο.
Ο Δπξχινρνο θίλεζε ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη πήξε ζέζε ιίγν έμσ απφ ηηο ιπεο
απφ ηε κηα πιεπξά κηαο ραξάδξαο. Απφ ηελ άιιε νδήγεζε ηηο ελσκέλεο δπλάκεηο ηνπ
ν Γεκνζζέλεο. Οη Αθαξλάλεο είραλ ζπκθέξνλ λα εκπιαθνχλ πξηλ λα θηάζνπλ νη
εληζρχζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπο απφ ηελ Ακπξαθία. Καη νη Ακπξαθηψηεο κεηά ηελ
άθημε ησλ Πεινπνλλήζησλ δελ ζεψξεζαλ απαξαίηεην λα πεξηκέλνπλ ηηο εληζρχζεηο,
αθνχ ην ελσκέλν ζηξάηεπκα μεπεξλνχζε ζε κέγεζνο ην αληίπαιν. Έηζη ε ζχγθξνπζε
έγηλε πξηλ θηάζνπλ νη εληζρχζεηο θαη ράξηο ζε ηέρλαζκα ηνπ Γεκνζζέλε πνπ είρε
θξχςεη ζε ελέδξα 400 άλδξεο νη νπνίνη πιεπξνθφπεζαλ ηνπο αληηπάινπο μαθληθά,
έιεμε κε απνθαζηζηηθή λίθε ησλ Αθαξλάλσλ. Οη Πεινπνλλήζηνη θαη νη Ακπξαθηψηεο
είραλ πνιιέο απψιεηεο θαη αλάκεζα ζηνπο λεθξνχο πεξηιακβάλνληαλ θαη ν
Δπξχινρνο θαη ν έλαο απφ ηνπο δπν άιινπο παξηηάηεο. Ο κφλνο επηδψλ παξηηάηεο,
ν Μελαδάηνο ήξζε ζε κπζηηθή ζπκθσλία κε ηνλ Γεκνζζέλε θαη ηνπο Αθαξλάλεο λα
επηηξέςνπλ ηελ απνρψξεζε ηνπ απνζπάζκαηνο ηεο Μαληίλεηαο θαη ησλ άιισλ πην
ζεκαληηθψλ Πεινπνλλεζίσλ αθήλνληαο ηνπο Ακπξαθηψηεο ζηελ ηχρε ηνπο. ηαλ
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εθαξκφζηεθε ε ζπκθσλία πξνθιήζεθε ζχγρπζε, γηαηί νη Πεινπνλλήζηνη δελ
θαηφξζσζαλ θεχγνληαο λα κελ γίλνπλ θαζφινπ αληηιεπηνί. Μεξηθνί Ακπξαθηψηεο
πξνζπάζεζαλ λα ηνπο αθνινπζήζνπλ θαη πξνθιήζεθε ηαξαρή θαη ζχγθξνπζε ζηελ
νπνία ζθνηψζεθαλ θάπνηνη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ζπλνιηθά θάπνπ 200. Οη
ππφινηπνη Ακπξαθηψηεο απνζχξζεθαλ πξνο ηα αλαηνιηθά θαη πέξαζαλ ζηελ Αγξαία,
φπνπ ν βαζηιηάο ηεο ηνπο ππνδέρηεθε θηιφθξνλα.
Ζ απνκάθξπλζε φισλ ησλ εηηεκέλσλ ηεο πξψηεο ζχγθξνπζεο ήηαλ
εππξφζδεθηε απφ ηνπο Αθαξλάλεο πνπ έπξεπε ηψξα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο
δπλάκεηο Ακπξαθησηψλ πνπ πιεζίαδαλ. Σελ ίδηα κέξα πνπ αθέζεθαλ νη
Πεινπνλλήζηνη λα δηαθχγνπλ ν Γεκνζζέλεο έζηεηιε κπξνζηά δπλάκεηο λα
νξγαλψζνπλ ελέδξεο. Σν πξσί εμαπέιπζε μαθληθή επίζεζε ελαληίνλ ησλ
Ακπξαθησηψλ πνπ πιεζίαδαλ θαη ηνπο έηξεςε ζε θπγή, θαζψο φκσο απηνί
πξνζπαζνχζαλ λα δηαθχγνπλ βξήθαλ ηα κνλνπάηηα θιεηζκέλα απφ ελέδξεο ςηιψλ
Ακθηιφρσλ θαη ε θπγή έγηλε ζθαγή, απφ ηελ νπνία κφλν ιίγνη θαηφξζσζαλ λα
επηδήζνπλ. Ο Θνπθπδίδεο δίλεη ηελ πεξίεξγε γηα απηφλ πιεξνθνξία φηη δελ γξάθεη
ηνλ αξηζκφ ησλ λεθξψλ, γηαηί νη αξηζκνί πνπ ιέγνληαη είλαη απίζηεπηνη ζε ζρέζε κε
ην κέγεζνο ηεο πφιεο ηεο Ακπξαθίαο.
Δπηκείλακε ζε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε απηή ηελ ζχγθξνπζε ζηελ
πξνζπάζεηα λα δψζνπκε ην εηδηθφ βάξνο πνπ είρε γηα ηελ παξαπέξα εμέιημε ηεο
αθαξλαληθήο ηζηνξίαο. Άλνημε πξαγκαηηθά ην δξφκν γηα ηελ νξηζηηθή ελνπνίεζε ηεο
ρψξαο θαη απηφ θαίλεηαη φηη πνιχ θαιά ην θαηάιαβαλ νη ίδηνη νη Αθαξλάλεο. Ο
Γεκνζζέλεο ήζειε κεηά ηε λίθε λα θαηαιάβεη ηελ Ακπξαθία θαη απηφ θαίλεηαη πσο
δελ ήηαλ δχζθνιν, αθνχ ζηελ πφιε είραλ απνκείλεη πνιχ ιίγνη κάρηκνη άλδξεο. Οη
Αθαξλάλεο φκσο δελ δέρηεθαλ, επεηδή φπσο θαίλεηαη αληηιήθζεθαλ ζσζηά, φηη αλ νη
Αζελαίνη θξαηνχζαλ ηελ πφιε ζα εμειίζζνληαλ ζε πνιχ πην επηθίλδπλνπο γείηνλεο
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Ακπξαθηψηεο, εμαζζελεκέλνπο κάιηζηα κεηά ηελ ζηξαηησηηθή
ηνπο ζπληξηβή. Αληίζεηα, φηαλ ν Γεκνζζέλεο θαη νη Αζελαίνη αλαρψξεζαλ, νη
Αθαξλάλεο έθαλαλ ακπληηθή ζπλζήθε εθαηφ εηψλ (ζηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο
εθαηνληαεηήο ζπκθσλία ζήκαηλε παληνηηλή) κε ηνπο Ακπξαθηψηεο, επέηξεςαλ ζε
φζνπο απφ απηνχο είραλ θαηαθχγεη ζηνπο Οηληάδεο λα γπξίζνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο
θαη έζεζαλ φξν φηη ε ζπκθσλία δελ δεζκεχεη ηνπο Ακπξαθηψηεο λα πνιεκήζνπλ
ελαληίνλ ησλ Πεινπνλλεζίσλ, νχηε ηνπο Αθαξλάλεο λα πνιεκήζνπλ ελαληίνλ ησλ
Αζελαίσλ, αιιά θαη φηη νη Ακπξαθηψηεο δελ ζα βνεζήζνπλ ην Αλαθηφξην,
δειψλνληαο έηζη ηελ πξφζεζή ηνπο λα ην εληάμνπλ ζην Κνηλφ.
Ζ Λεπθάο κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν πνπ δηαγξαθφηαλ πηα θαζαξά εληζρχζεθε κε
θξνπξά 200 Κνξηλζίσλ, αιιά θαίλεηαη φηη νη Αθαξλάλεο είραλ εγθαηαιείςεη πξνο ην
παξφλ ηα ελαληίνλ ηεο ζρέδηα. Σν 425 ν αζελατθφο ζηφινο ηεο Ναππάθηνπ απέθιεηζε
ην Αλαθηφξην απφ ηελ ζάιαζζα ελψ απφ ηελ μεξά πξνρψξεζαλ ηα αθαξλαληθά
ζηξαηεχκαηα. Ζ πφιε φκσο δελ έπεζε κε επίζεζε αιιά παξαδφζεθε κε ηε ζπκθσλία
λα θχγνπλ αζθαιείο φινη νη Γσξηείο θάηνηθνί ηεο. Οη Αθαξλάλεο εγθαηέζηεζαλ λένπο
θαηνίθνπο απφ φιεο ηηο Αθαξλαληθέο πφιεηο. Ακέζσο ζρεδηάζηεθε ε επαλάιεςε ηεο
πίεζεο ζηνπο Οηληάδεο θαη κε απηφλ ην ζθνπφ θηλήζεθε πάιη ν Γεκνζζέλεο κε
λαπηηθή δχλακε ην 424, θηάλνληαο φκσο βξήθε ηελ πφιε λα έρεη πξνζρσξήζεη
θηφιαο ζην Κνηλφ. Οη Αζελαίνη ηφληζαλ πνιχ ηε ζεκαζία ηεο εηζφδνπ ηεο πφιεο ζηε
ζπκκαρία ηνπο, αιιά απηφ θαίλεηαη πσο έγηλε κέζσ ηεο έληαμήο ηεο ζην Κνηλφ ησλ
Αθαξλάλσλ πνπ ήηαλ ήδε ζχκκαρνο ησλ Αζελαίσλ.
Έηζη, κε ηελ εμαίξεζε ηεο Λεπθάδαο, νινθιεξψζεθε ε επηδίσμε γηα ηελ
έλσζε ηεο Αθαξλαλίαο. Απφ εδψ θαη κπξνο απηή θαηνπζίαλ απνζχξεηαη απφ ηνλ
πφιεκν. Μαζαίλνπκε κφλν φηη ν πνιχ εθηηκψκελνο εδψ Γεκνζζέλεο, φηαλ πήγαηλε ην
413 ζηε ηθειία σο ζηξαηεγφο γηα λα εληζρχζεη ηα εθεί αζελατθά ζηξαηεχκαηα,

35

έπηαζε κε ηνλ ζηφιν ζηελ Αιπδία θαη ην Αλαθηφξην θαη πήξε καδί ηνπο ειαθξνχο
ζηξαηηψηεο Αθαξλάλεο, σο κηζζνθφξνπο φκσο.

Από ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ ωο ηε Υαηξώλεηα.

Παξά ηελ ήηηα ησλ Αζελαίσλ ζηνλ πφιεκν ε Αθαξλαλία δηαηήξεζε ηνπο
θηιηθνχο δεζκνχο καδί ηνπο. Έηζη θαίλεηαη θπζηθφ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ
αληηζπαξηηαηηθή έλσζε ηνπ 394 ε νπνία νδήγεζε ζηνλ ιεγφκελν Κνξηλζηαθφ πφιεκν.
ηελ έλσζε απηή ζπκκεηείραλ εθηφο απφ ηελ Αζήλα ε Κφξηλζνο, ην Άξγνο θαη νη
θνξηλζηαθέο απνηθίεο Λεπθάο θαη Ακπξαθία. Έηζη γηα πξψηε θνξά βξέζεθαλ ε
Λεπθάο θαη νη Αθαξλάλεο ζην ίδην ζηξαηφπεδν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ
αλαθέξεηαη ε παξνπζία Αθαξλάλσλ καδί κε άιινπο ζπκκάρνπο ζηε κάρε ηνπ
πνηακνχ Νεκέα. Οη Οηληάδεο είλαη θαη πάιη ζεκαληηθή βάζε ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ.
ηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ πνιέκνπ νη Αθαξλάλεο άξρηζαλ λα πηέδνπλ ηνπο Αραηνχο πνπ
ηφηε θξαηνχζαλ ηελ Ναχπαθην θαη ηελ Καιπδψλα. Ο ζηφρνο πνπ απηή ε θίλεζε
εμππεξεηνχζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ζπκκαρίαο ήηαλ λα ζπάζεη ν ζπαξηηαηηθφο-αρατθφο
έιεγρνο ηεο εηζφδνπ ηνπ Κνξηλζηαθνχ, ελψ απφ ηελ ζηελφηεξε αθαξλαληθή πιεπξά
επηδησθφηαλ ε επέθηαζε ηνπ Κνηλνχ πέξα απφ ηνλ Αρειψν, αλαηνιηθά απφ ηελ
Οηληάδα.
Ζ πίεζε απηή αλάγθαζε ηνπο Αραηνχο λα ζηξαθνχλ ζηε πάξηε δεηψληαο
βνήζεηα θαη απεηιψληαο φηη αλ δελ ηνπο δηλφηαλ ζα απνρσξνχζαλ απφ ηελ
πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία. Οη παξηηάηεο έζηεηιαλ ηνλ βαζηιηά Αγεζίιαν κε δχν
κφξεο, δειαδή ην έλα ηξίην ηνπ ζπαξηηαηηθνχ ζηξαηνχ, θαη κεξηθέο ζπκκαρηθέο
δπλάκεηο. Απηφο καδί κε ηνπο Αραηνχο πξνρψξεζε σο ηα ζχλνξα ηεο Αθαξλαλίαο θαη
έζηεηιε ηειεζίγξαθν ζηε ηξάην, ζην Κνηλφ, θαιψληαο ην λα πάεη κε ην κέξνο ησλ
Λαθεδαηκνλίσλ. ηαλ ην ηειεζίγξαθν απνξξίθζεθε εηζέβαιε ζηελ Αθαξλαλία θαη
πξνρσξνχζε αξγά ιεειαηψληαο ηε ρψξα. Οη Αθαξλάλεο θιείζηεθαλ ζηηο νρπξέο
πφιεηο θαη ν Αγεζίιανο πξνρψξεζε σο κηα εζσηεξηθή ιίκλε, κάιινλ ην Ρίβην, φπνπ
εθείλνη είραλ ζπγθεληξψζεη ηα βνζθήκαηά ηνπο. ζν φκσο εγθαηέιεηπε ηα πεδηλά,
ηφζν πεξηζζφηεξν έθζεηξαλ ηνλ ζηξαηφ ηνπ νη μαθληθέο επηζέζεηο ησλ ειαθξά
νπιηζκέλσλ αληηπάισλ. Αθνχ πέηπρε κηα λίθε θαηά ηελ κνλαδηθή ζχγθξνπζε πνπ
είρε θαη απέηπρε λα θαηαιάβεη θακηά πφιε, φπσο ηνλ παξσζνχζαλ νη Αραηνί,
απνζχξζεθε θαη φηαλ νη Αραηνί ηνπ δήηεζαλ λα κείλεη γηα λα εκπνδίζεη ηνπο
Αθαξλάλεο λα ζπείξνπλ, απάληεζε φηη ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ λα ηνπο θάλεη λα
θνβνχληαη πσο δελ ζα κπνξέζνπλ λα ζεξίζνπλ ηα ζπαξκέλα. Δπηβίβαζε ηηο δπλάκεηο
ηνπ θαη πέξαζε απφ ην Ρίν ζηελ Πεινπφλλεζν.
Σελ επφκελε ρξνληά, ην 388, πξηλ εηζβάιινπλ νη Πεινπνλλήζηνη έζηεηιαλ
πξαγκαηηθά νη Αθαξλάλεο πξέζβεηο ζηε πάξηε, έθαλαλ εηξήλε κε ηνπο Αραηνχο θαη
κπήθαλ ζηε ζπαξηηαηηθή ζπκκαρία. ε ιίγν ηέιεησζε ν Κνξηλζηαθφο πφιεκνο κε λίθε
ηεο πάξηεο. Σν 386 έγηλε ε Αληαιθίδεηνο εηξήλε πνπ ζήκαηλε θαη ηελ δηάιπζε ησλ
πεξηζζφηεξσλ νκνζπνλδηαθψλ θξαηψλ ηεο Διιάδαο, φρη φκσο θαη φζσλ απφ απηά
ήηαλ ζχκκαρνη ηεο πάξηεο θαη απηή επηζπκνχζε ηελ δηαηήξεζή ηνπο. Φαίλεηαη πσο
έλα απφ ηα Κνηλά πνπ επλνήζεθαλ έηζη ήηαλ θαη απηφ ησλ Αθαξλάλσλ. Μεηά απφ
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ιίγν ε πάξηε έθαλε αλαδηνξγάλσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ηεο ζπκκαρίαο
ρσξίδνληάο ηεο ζε δέθα ηκήκαηα. Σν έλαην ζρεκαηίζηεθε απφ ηνπο Αθαξλάλεο πνπ
θαίλεηαη πσο πήξαλ κέξνο ζηηο εθζηξαηείεο ηνπ Αγεζίιανπ ελαληίνλ ησλ Βνησηψλ
ζηα 378 θαη 377.
Σν 378 νη Αζελαίνη ίδξπζαλ ηε λέα ζπκκαρία ηνπο θαη ηελ άλνημε ηνπ 375
εκθαλίζηεθε ζην Ηφλην ν αζελατθφο ζηφινο κε ηνλ Σηκφζεν πνπ ρσξίο αηκαηνρπζία
θέξδηζε κε ην κέξνο ησλ Αζελαίσλ ηελ Κέξθπξα, ηνπο Ζπεηξψηεο, κέξνο ησλ
Κεθαιιήλσλ θαη ην Κνηλφ ησλ Αθαξλάλσλ πνπ σο ηέηνην έγηλε ζχκκαρνο ησλ
Αζελαίσλ, ελψ φπσο θαίλεηαη κεξηθέο απφ ηηο πφιεηο ηνπ δελ ζπκκνξθψζεθαλ θαη
αθξηβψο κε απηήλ ηελ επθαηξία παξνπζηάζηεθε ηάζε ακθηζβήηεζεο ηνπ θχξνπο ηεο
θεληξηθήο θπβέξλεζεο εθ κέξνπο ησλ πφιεσλ. Οη παξηηάηεο έζηεηιαλ ελαληίνλ ηνπ
Σηκφζενπ ηνλ Νηθφκαρν κε 55 πινία πνπ ρσξίο λα πεξηκέλεη ηελ άθημε ησλ 5 πινίσλ
πνπ έξρνληαλ ζπγθξνχζηεθε κε ηνπο Αζελαίνπο θνληά ζηελ Κάξλν θαη ληθήζεθε.
Μεηά ηελ άθημε ησλ Ακπξαθησηψλ ν Νηθφκαρνο πξνθάιεζε ηνλ αζελατθφ ζηφιν πνπ
βξηζθφηαλ ειιηκεληζκέλνο ζηελ Αιπδία, αιιά ν Σηκφζενο δελ βγήθε λα ζπγθξνπζζεί.
Μεηά απφ ιίγν έθηαζαλ ζηελ Αζήλα νη αληηπξφζσπνη ησλ Αθαξλάλσλ θαη έγηλε
επίζεκα ε ζπκκαρία καδί ηνπο. Σν 373 ήξζε λένο Αζελαίνο ζηξαηεγφο, ν Ηθηθξάηεο
πνπ ην 372 καζαίλνπκε φηη βνήζεζε ηνπο Αθαξλάλεο, δειαδή ην Κνηλφλ ελαληίνλ
ησλ πφιεσλ πνπ δελ ήηαλ λνκνηαγείο, δειαδή πνπ πξνηηκνχζαλ ηνπο παξηηάηεο, κε
επί θεθαιήο ην ηζρπξφ Θχξξεηνλ. Με φια απηά ε ελφηεηα ηνπ έζλνπο δελ
απνθαηαζηάζεθε θαη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο εηξήλεο ην 371 νη Αθαξλάλεο πήξαλ
κέξνο «θαηά πφιεηο» θαη φρη σο Κνηλφλ. ηελ πεξίνδν απηή νη Αζελαίνη ήηαλ
ζχκκαρνη ησλ Θεβαίσλ θαη έηζη κνηάδεη αιεζηλή ε πιεξνθνξία ηνπ Ξελνθψληα φηη νη
Αθαξλάλεο ζπκκεηείραλ ζηηο δπν πξψηεο εθζηξαηείεο ηνπ Δπακεηλψλδα ζηελ
Πεινπφλλεζν. Δθηφο αλ πξάγκαηη, φπσο ππνζηεξίδεηαη, πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη
ζηα ρεηξφγξαθα ηνπ θεηκέλνπ ηνπ απφ ιάζνο αληηθαηαζηάζεθε ην Αηληάλεο κε ην
Αθαξλάλεο.
ηνλ Ηεξφ πφιεκν δελ αθνχκε γηα ζπκκεηνρή ηνπ Κνηλνχ, αιιά κφλν γηα
μερσξηζηή ζπκκαρία ηνπ Αλαθηνξίνπ θαη ηεο Αιπδίαο κε ηε Θήβα. ηαλ πζηεξφηεξα
ν Φίιηππνο Β΄ ηεο Μαθεδνλίαο πξνσζνχζε ην ελεξγνχκελφ ηνπ, ηνλ Αιέμαλδξν ησλ
Μνινζζψλ, ζην ζεκείν πνπ λα απεηιεί φρη κφλν ηελ Ακπξαθία θαη ηε Λεπθάδα, αιιά
θαη ηελ Αθαξλαλία, νδεγήζεθαλ νη Αθαξλάλεο ζε ζπκκαρία κε ηε Θήβα θαη ηελ
Αζήλα θαη αλέιαβαλ λα ζηείινπλ 2.000 νπιίηεο. Έηζη ηνπο βξίζθνπκε ην 338 ζηε
κάρε ηεο Υαηξψλεηαο κε ηελ πιεπξά ησλ εηηεκέλσλ.
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Διιεληζηηθή επνρή.

Σα ρξόληα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη ηωλ Γηαδόρωλ

Μεηά ηε λίθε ηνπ ζηελ Υαηξψλεηα ν Φίιηππνο θαηέιπζε ην δεκνθξαηηθφ
πνιίηεπκα ζηελ Ακπξαθία θαη εγθαηέζηεζε καθεδνληθή θξνπξά. ηελ Αθαξλαλία
φκσο είρε ηελ δπλαηφηεηα λα ξπζκίζεη αιιηψο ηα πξάγκαηα, επεηδή ππήξρε εθεί
ηζρπξφ θηινκαθεδνληθφ θφκκα. Φξφληηζε λα πεξάζεη ζε απηφ ε εμνπζία θαη
παξάιιεια εμφξηζε ηνπο εγέηεο ηνπ αληίπαινπ θφκκαηνο. Απφ εδψ θαη πέξα κε ιίγεο
δηαηαξαρέο ε πνιηηηθή ηεο Αθαξλαλίαο θπξηαξρείηαη απφ ηελ πξνζθφιιεζε ζηελ
Μαθεδνλία, θπξίσο επεηδή θνξείο ηεο αληηκαθεδνληθήο πνιηηηθήο γίλνληαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν νη επηθίλδπλνη γείηνλεο ησλ Αθαξλάλσλ, νη Αηησινί. πσο θαίλεηαη
φκσο, θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Αθαξλαλίαο ε αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζε θίινπο θαη
ερζξνχο ησλ Μαθεδφλσλ ήηαλ ζθιεξή.
Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Φηιίππνπ νη Αηησινί δηαθήξπμαλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα
επαλαθέξνπλ ζηελ Αθαξλαλία ηνπο εμφξηζηνπο εγέηεο ηεο αληηκαθεδνληθήο κεξίδαο,
αιιά φπσο θαίλεηαη δελ πέηπραλ. ηε δηάξθεηα φκσο ηεο απνπζίαο ηνπ Αιέμαλδξνπ
ζηελ Αζία νη Αηησινί επηηέζεθαλ θαη θαηέιαβαλ ηελ ρψξα ησλ Οηληαδψλ. Σν γεγνλφο
θαίλεηαη φηη πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί γχξσ ζηα 330. Ο Αιέμαλδξνο απείιεζε ηφηε φηη
ν ίδηνο ζα επαλαθέξεη ηνπο δησγκέλνπο Οηληάδεο ζηελ παηξίδα ηνπο, αιιά δελ
κπφξεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απεηιή ηνπ. ηαλ ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ
324 δηαβάζηεθε ε εληνιή ηνπ βαζηιέα λα επηζηξέςνπλ ζηηο παηξίδεο ηνπο φινη νη
εμφξηζηνη, νη Αηησινί αληέδξαζαλ αθξηβψο εμ αηηίαο ησλ Οηληαδψλ, φπσο θαη νη
Αζελαίνη εμαηηίαο ηεο άκνπ. Με πξσηνβνπιία ηνπο ζπγθξνηήζεθε αληηκαθεδνληθή
ζπκκαρία θαη ζηα 325 μέζπαζε ν πφιεκνο πνπ νλνκάζηεθε Λακηαθφο. Ζ πιεηνλφηεηα
ησλ Αθαξλάλσλ έκεηλε πηζηή ζηνπο Μαθεδφλεο, αιιά ε Αιπδία, θαζψο θαη ε Λεπθάο
θαη ε Ακπξαθία κπήθε ζηε ζπκκαρία. Καη νη Αθαξλάλεο ηνπ λφηηνπ, αηησιηθνχ ηψξα
ηκήκαηνο ηεο Αθαξλαλίαο έκεηλαλ πηζηνί ζηνπο Αηησινχο. Αξγφηεξα ηελ ίδηα ρξνληά
νη Αηησινί απνζχξζεθαλ απφ ην πεδίν ηεο ζχγθξνπζεο γηαηί παξνπζηάζηεθαλ
«εζληθαί ρξείαη». Γηαηππψζεθε ε άπνςε φηη απηφ ζήκαηλε εηζβνιή ησλ Αθαξλάλσλ,
αιιά ακθηζβεηείηαη. Πάλησο κεηά ηελ ζπληξηβή ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ ζηε λαπκαρία
ησλ Δρηλάδσλ απφ ηνλ Κιείην θαη ηε κάρε ηεο Κξαλψλαο ην 322 ε ζπκκαρία
δηαιχζεθε θαη ε Αιπδία, θαζψο θαη άιιεο πφιεηο ηεο πεξηνρήο έζπεπζαλ λα θιείζνπλ
εηξήλε κε ηνπο ληθεηέο Μαθεδφλεο. Ακέζσο κεηά ν Αληίπαηξνο θαη ν Κξάηεξνο
εηζέβαιαλ ζηελ Αηησιία. Οη Αηησινί αλέβεθαλ ζηα ςειψκαηα θαη ηαιαηπψξεζαλ
ηφζν ηνπο Μαθεδφλεο, πνπ ηνπο αλάγθαζαλ λα παξαρσξήζνπλ έληηκε εηξήλε θαη λα
απνρσξήζνπλ. Απηά ζπλέβεζαλ ην 321. Ακέζσο κεηά νη Αηησινί εηνίκαζαλ εηζβνιή
ζηε Θεζζαιία, αθνχ έθαλαλ πεηπρεκέλε επηδξνκή ζηε Λνθξίδα. Οη Μαθεδφλεο
παξψζεζαλ ηνπο Αθαξλάλεο λα επηηεζνχλ γηα αληηπεξηζπαζκφ ελαληίνλ ησλ
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Αηησιψλ. Πξάγκαηη απηνί πέξαζαλ ηνλ Αρειψν θαη πνιηφξθεζαλ ηηο αηησιηθέο
πφιεηο. Οη Αηησινί ππεξάζπηζαλ ηελ ρψξα ηνπο κε κεγάιε απνθαζηζηηθφηεηα θαη
απψζεζαλ ηνπο επηδξνκείο. Φαίλεηαη φκσο φηη ζε απηήλ ηελ εθζηξαηεία θαηέιαβαλ νη
Αθαξλάλεο ην Αγξίληνλ πνπ εκθαλίδνληαη λα ην θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 314.
ηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνλ Πνιππέξρνληα θαη ηνλ Κάζζαλδξν πνπ
αθνινχζεζε ηνλ ζάλαην ηνπ Αληίπαηξνπ αξρηθά ε Αθαξλαλία δελ αλακείρζεθε, αιιά
φηαλ ν Πνιππέξρσλ εθκεηαιιεπφκελνο ηελ ζπκκαρία κε ηνλ Αληίγνλν απφρηεζε
κεγάιε δχλακε ζηελ Διιάδα, ν Κάζζαλδξνο αηζζάλζεθε ηελ αλάγθε λα εμαζθαιίζεη
ηνπιάρηζηνλ ηα εξείζκαηά ηνπ εθεί. Σν 314 κε κεγάιν ζηξαηφ θαηεβαίλεη πξνο ηελ
Αηησιία, ζηξαηνπεδεχεη ζηνλ παξαπφηακν ηνπ Αρειψνπ Κακπχιν θαη θξνληίδεη απφ
εθεί γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηξξνήο ηνπ ζηηο πεξηνρέο ηνπ Ηνλίνπ. Αλάκεζα ζηα
άιια ζπγθάιεζε ζπλέιεπζε ησλ Αθαξλάλσλ θαη ηνπο ζπκβνχιεςε, επεηδή έρνπλ
ζπλερείο ζπγθξνχζεηο κε ηνπο Αηησινχο, λα εγθαηαιείςνπλ ηηο κηθξέο ζέζεηο πνπ
δχζθνια ηηο ππεξαζπίδνληαλ θαη λα ζπλνηθηζζνχλ ζε ιίγεο κεγάιεο θαη αζθαιείο
πφιεηο. Αθνινπζψληαο ηελ ζπκβνπιή νη θάηνηθνη ηεο αλαηνιηθήο Αθαξλαλίαο
ζπγθεληξψζεθαλ νη πεξηζζφηεξνη ζηε ηξάην, νη δησγκέλνη απφ ηελ παηξίδα ηνπο
Οηληάδεο θαη κεξηθνί άιινη ζηε απξία θαη νη Γεξηείο καδί κε άιινπο ζην πξηλ
αηησιηθφ Αγξίλην. Σελ ίδηα ρξνληά, ην 314, κφιηο έθπγε ν Κάζζαλδξνο, 3.000
Αηησινί πνιηφξθεζαλ ην Αγξίλην. Οη πνιηνξθεκέλνη Αθαξλάλεο ήξζαλ ζε ζπκθσλία
λα παξαδψζνπλ ηελ πφιε θαη λα θχγνπλ, αιιά ελψ απνρσξνχζαλ, νη Αηησινί
παξαζπφλδεζαλ θαη ηνπο έζθαμαλ.
Σελ επφκελε ρξνληά έζηεηιε ν Κάζζαλδξνο ζηξαηφ ζηελ Αθαξλαλία κε ηνλ
αδειθφ ηνπ Φίιηππν γηα λα ζπλεηίζεη ηνπο Αηησινχο. ε απηφλ έθηαζε ε είδεζε φηη
ζην ζξφλν ηεο Ζπείξνπ είρε απνθαηαζηαζεί ν ερζξφο ησλ Μαθεδφλσλ Αηαθίδεο, πνπ
ζρεδίαδε θνηλή δξάζε κε ηνπο Αηησινχο. Δθζηξάηεπζε ελαληίνλ ηνπ θαη ηνλ
ζπλέηξηςε. Σα ππνιείκκαηα ηνπ επεηξσηηθνχ ζηξαηνχ ζπγθεληξψζεθαλ ζηε λφηηα
Αθαξλαλία καδί κε ηνπο Αηησινχο. Ο Φίιηππνο ηνπο αληηκεηψπηζε πάιη θνληά ζηνπο
Οηληάδεο θαη ηνπο λίθεζε γηα δεχηεξε θνξά. Ο Αηαθίδεο ζθνηψζεθε. Μεηά θαη απφ
άιιεο ζπγθξνχζεηο πνπ ε αλαθνξά ηνπο μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο παξνχζαο έθζεζεο,
ν Κάζζαλδξνο εμαζθάιηζε θαη πάιη ηελ επηξξνή ηνπ ζηε λφηηα Ήπεηξν σο ην 306 πνπ
ν βαζηιηάο ησλ Ηιιπξηψλ Γιαπθίαο αλέβαζε ζην ζξφλν ησλ Μνινζζψλ ηνλ
δσδεθάρξνλν γην ηνπ Αηαθίδε Πχξξν. Σν 304 φκσο ν Κάζζαλδξνο απνθαηέζηεζε ηελ
επηξξνή ηνπ ζηελ Ήπεηξν θαη ηελ Αθαξλαλία, αλ θαη δελ είλαη βέβαην αλ ε ηειεπηαία
είρε απνρσξήζεη πνηέ απφ ηελ ζπκκαρία ηνπ. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Κάζζαλδξνπ,
ζηηο ζπγθξνχζεηο πνπ αθνινχζεζαλ αλάκεζα ζηνπο γηνπο ηνπ ν Πχξξνο ππνζηήξημε
ηνλ Αιέμαλδξν θαη πήξε γηα ακνηβή εθηφο απφ άιιεο πεξηνρέο θαη ηελ Αθαξλαλία.
Φαίλεηαη φηη καδί άιιαμε θαη ην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο Αθαξλαλίαο απφ ζπκκαρία κε
ηελ Μαθεδνλία ζε ππαγσγή ζηελ Ήπεηξν. Ζ ππνηαγή απηή δελ θξάηεζε νχηε γηα φια
ηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Πχξξνπ. Φαίλεηαη φηη ε Αθαξλαλία απειεπζεξψζεθε ην
283 κεηά ηελ ήηηα ηνπ απφ ηνλ Λπζίκαρν. Καηά πάζαλ πηζαλφηεηα αθνινχζεζε
ακέζσο κεηά ζπκκαρία Πχξξνπ θαη Αθαξλάλσλ. Έηζη κπφξεζε απηφο λα
ζηξαηνινγήζεη απφ ηελ Αθαξλαλία κηζζνθφξνπο γηα ηελ εθζηξαηεία ηνπ ζηελ Ηηαιία.
Ζ ζπκκαρία θαίλεηαη πσο δηαηεξήζεθε θαη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Πχξνπ θαη ν
γηνο ηνπ Αιέμαλδξνο, φηαλ δηψρηεθε απφ ηνλ ζξφλν ηνπ, ζηελ Αθαξλαλία βξήθε
θαηαθχγην θαη ππνζηήξημε ζηελ πεηπρεκέλε πξνζπάζεηά ηνπ λα ηνλ πάξεη πάιη. Ο
Πχξξνο είρε θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο Αηησινχο θαη απηφ βνήζεζε, θαίλεηαη, λα
ζπκπιεζηάζνπλ νη δπν αηψληνη αληίπαινη θαη λα επηρεηξήζνπλ λα ιχζνπλ κηα γηα
πάληα εηξεληθά ηηο δηαθνξέο ηνπο. πκθψλεζαλ ηα δπν Κνηλά λα έρνπλ παληνηηλή
θηιία κεηαμχ ηνπο, λα ππεξαζπίδνληαη ην έλα ην άιιν, λα έρνπλ ζχλνξν ηνλ Αρειψν,
νη πνιίηεο ηνπ ελφο λα έρνπλ πιήξε δηθαηψκαηα ζην άιιν θαη λα κπνξνχλ λα
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κεηαθέξνπλ ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα ζε φπνηα πφιε θαη Κνηλφ ζέινπλ. ηα ίδηα
ρξφληα θαίλεηαη πσο ηειηθά κπήθε ζην Κνηλφ ησλ Αθαξλάλσλ θαη ε Λεπθάο. Ζ πνιιά
ππνζρφκελε απηή δηεπζέηεζε ηζνπνιηηείαο δελ θξάηεζε γηα πνιχ. Γχξσ ζηα 250 ην
Κνηλφ πνπ είρε νξθηζηεί παληνηηλή θηιία κε ηνπο Αθαξλάλεο θαη ν βαζηιηάο πνπ νη
ίδηνη είραλ βνεζήζεη λα πάξεη πίζσ ηνλ ζξφλν ηνπ θαη ήηαλ ζχκκαρφο ηνπο, ν
Αιέμαλδξνο ηεο Ζπείξνπ θαη νη Αηησινί κνίξαζαλ κεηαμχ ηνπο ηελ Αθαξλαλία.

Η Αηηωιηθή πεξίνδνο.

Ζ ζπλδπαζκέλε επίζεζε ηνπ Αιέμαλδξνπ Β΄ ηεο Ζπείξνπ θαη ησλ Αηησιψλ
δελ ήηαλ δπλαηφ λα αλαραηηηζζεί απφ ηνπο Αθαξλάλεο. Απνηέιεζκα ηνπ δηακειηζκνχ
ήηαλ πσο έπαςε πηα λα ππάξρεη Κνηλφ ησλ Αθαξλάλσλ, πξάγκα πνπ κάιινλ δελ είρε
γίλεη θαηά ηελ πξνγελέζηεξε ππνηαγή ζηνλ Πχξξν. Ζ Ήπεηξνο ελζσκάησζε ην
βφξεην κέξνο ηεο ρψξαο κε ηε Λεπθάδα, ην Θχξξεηνλ θαη ηελ Μεδηψλα, ε Αηησιία ην
κεγαιχηεξν θαη πινπζηφηεξν ζηα αλαηνιηθά θαη ηα λφηηα καδί κε ηελ κέγηζηε πφιε
ηεο ηξάηνπ πνπ θαίλεηαη πσο θαηαιήθζεθε κεηά απφ ζθιεξφ αγψλα, θαη ηελ πφιε
Φνηηίαη θαζψο θαη φιεο ηηο λνηηφηεξεο. Σνπο Οηληάδεο ηνπο είρε ήδε ζηελ θαηνρή ηεο.
Ίζσο ρξεηάζηεθε λα θαηαιάβνπλ νη Αηησινί θαη ηελ Αιπδία. Τζηεξφηεξα ηνπο
βιέπνπκε λα θαηέρνπλ θαη ηελ Ληκλαία ζηα βφξεηα.
ηαλ κεηά απφ κεξηθά ρξφληα ε Ήπεηξνο εμαζζέλεζε εμαηηίαο ησλ
εζσηεξηθψλ ηαμηθψλ ζπγθξνχζεσλ νη Αηησινί επηδήηεζαλ λα ελζσκαηψζνπλ θαη ηελ
ππφινηπε Αθαξλαλία. ζν φκσο δνχζε ν Αληίγνλνο ν Γνλαηάο ηεο Μαθεδνλίαο ηνπο
εκπφδηδε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην εγρείξεκα. Μεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ ε ηφηε βαζίιηζζα
ηεο Ζπείξνπ Οιπκπηάο πξνζπάζεζε λα εμαζθαιηζζεί παληξεχνληαο ηελ θφξε ηεο
Φζία κε ηνλ γην ηνπ Αληίγνλνπ Γεκήηξην ηνλ Γ΄. Οη ππφ ηνπο Ζπεηξψηεο Αθαξλάλεο
θαίλεηαη φηη πξνηηκνχζαλ ηφηε ηελ επεηξσηηθή απφ ηελ αηησιηθή θπξηαξρία. Λέγεηαη
φηη ηφηε έζηεηιαλ ζηε Ρψκε πξεζβεία επεηδή θνβνχληαλ φηη ε Ήπεηξνο δελ ζα
κπνξνχζε λα ηνπο πξνζηαηέςεη απφ ηνπο Αηησινχο θαη δήηεζαλ ηελ παξέκβαζε ησλ
Ρσκαίσλ γηα λα απνρηήζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ππελζπκίδνληαο φηη απφ φινπο
ηνπο Έιιελεο νη κφλνη πνπ δελ είραλ πάξεη κέξνο ζηελ Σξσηθή εθζηξαηεία ελαληίνλ
ησλ πξνγφλσλ ησλ Ρσκαίσλ ήηαλ απηνί. Κάηη ηέηνην καο θαίλεηαη ζήκεξα αζηείν,
αιιά πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη ζηελ αξραηφηεηα ε πξνζθπγή ζηνλ κχζν ήηαλ ζπρλή
θαη δελ είρε κφλν πεξηερφκελν ηελ επηδίσμε λα θεξδεζεί ν ιαφο ππέξ θάπνηαο
πνιηηηθήο, αιιά ζπληζηνχζε ζπγρξφλσο θαη δηπισκαηηθή ζχκβαζε. ηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζήκαηλε, φηη αλ ηπρφλ ε Ρψκε βνεζνχζε ηελ Αθαξλαλία ζα
κπνξνχζε λα ππνινγίδεη ζηε ζηαζεξή ζπκκαρία ηεο απέλαληη ζηνπο άιινπο Έιιελεο,
ε νπνία ήηαλ δηθαησκέλε ζηα κάηηα ηνπ αθαξλαληθνχ ιανχ. Πάλησο νη λεφηεξνη
εξεπλεηέο ακθηζβεηνχλ φηη έγηλε πνηέ απηή ε έθθιεζε.
Μεηά απφ ιίγα ρξφληα ζηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπλερίζηεθαλ νη
αλαζηαηψζεηο ζηελ Ήπεηξν, έπεζε εθεί ε κνλαξρία θαη εγθαηαζηήζεθε
«δεκνθξαηία», δειαδή νιηγαξρηθφ πνιίηεπκα ησλ πινπζίσλ. Έλα απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο αιιαγήο ήηαλ φηη ηκήκα ηεο Αθαξλαλίαο πνπ ππαγφηαλ ζηελ
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Ήπεηξν αλέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. Ακέζσο νη πφιεηο άξρηζαλ ελέξγεηεο γηα ηελ
δεκηνπξγία λένπ Κνηλνχ κε πνιίηεπκα επίζεο νιηγαξρηθφ. Οη Αηησινί ζέιεζαλ λα
επσθειεζνχλ απφ ηελ ζχγρπζε θαη πξφηεηλαλ ζηε Μεδηψλα λα κπεη ζην δηθφ ηνπο
Κνηλφ. ηαλ απηή αξλήζεθε θηλήζεθαλ παλζηξαηηά ελαληίνλ ηεο θαη ηελ
πνιηφξθεζαλ. Σφηε ν Γεκήηξηνο Β΄ ηεο Μαθεδνλίαο έπεηζε ηνλ βαζηιηά ησλ Ηιιπξηψλ
Άξγσλα λα βνεζήζεη ηελ πφιε. Πξαγκαηηθά, ελψ νη Αηησινί πεξίκελαλ ηελ πηψζε
ηεο πφιεο απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή, ζψκα 5.000 Ηιιπξηψλ κε 100 «ιέκβνπο», κηθξά
ηαρχπινα πεηξαηηθά ζθάθε, έθηαζε ζηνλ φξκν ηνπ Λνπηξαθίνπ, απνβηβάζηεθε θαη κε
γξήγνξε πνξεία έθηαζε κε ηελ απγή ζηε Μεδηψλα, ζπλέηξηςε ηνπο αλχπνπηνπο
πνιηνξθεηέο θαη απνρψξεζε κε πινχζηα ιεία. Μεηά απφ απηά ζπγθξνηήζεθε ην
Κνηλφλ ησλ Αθαξλάλσλ πνπ πεξηιάκβαλε φπσο θαίλεηαη εθηφο απφ ηελ Λεπθάδα ην
Αλαθηφξην, ηελ Πάιαηξν, ην Θχξξεην θαη ηελ Μεδηψλα θαη ην 219 αθαίξεζε απφ ηνπο
Αηησινχο θαη ηελ Ληκλαία. Σελ ίδηα ρξνληά ηεο ίδξπζήο ηνπ, ην 230, έθαλε ην Κνηλφ,
θαζψο θαη ε Ήπεηξνο, ζπκκαρία κε ηελ δηάδνρν ηνπ Άξγσλα Σεχηα.
Σελ επφκελε θηφιαο ρξνληά 7 αθαξλαληθά πινία βνήζεζαλ ηνλ Ηιιπξηθφ
ζηφιν ζηελ λαπκαρία ησλ Παμψλ, φπνπ νη Ηιιπξηνί λίθεζαλ κε απνηέιέζκα λα πέζεη
ζηα ρέξηα ηνπο ε πφιε ελαληίνλ ηεο νπνίαο πνιεκνχζαλ, ε Κέξθπξα. Μεηά απφ ιίγν
φκσο εκθαλίζηεθε ν ξσκατθφο ζηφινο απφ 200 πινία θαη ν αξρεγφο ηεο θξνπξάο
παξέδσζε ηελ Κέξθπξα ζηνλ επηθεθαιήο ηνπ χπαην Γλ. Φνχιβην. Ζ ζπλέρεηα ηνπ
πνιέκνπ ζηάζεθε δπζάξεζηε γηα ηνπο Ηιιπξηνχο πνπ ζην ηέινο δέρηεθαλ εηξήλε κε
ηνλ φξν λα κε ζηέιλνπλ δπλάκεηο λφηηα απφ ηε Λίζζν. Έηζη ε ζπκκαρία κε ηνπο
Ζπεηξψηεο θαη ηνπο Αθαξλάλεο δελ είρε πηα θαλέλα πεξηερφκελν. Με ηηο δχν απηέο
δπλάκεηο νη Ρσκαίνη νχηε θαλ αζρνιήζεθαλ. Τζηεξφηεξα βξίζθνπκε ηνπο Αθαξλάλεο
λα ζπκκεηέρνπλ ζε επξχηεξε ζπκκαρία, φηαλ ν Αληίγνλνο Γψζσλ ηεο Μαθεδνλίαο
δεκηνχξγεζε ηνλ ζπλαζπηζκφ ησλ ειιεληθψλ θξαηψλ ελαληίνλ ηνπ Κιενκέλε ηεο
πάξηεο. σζηά ηνλίζηεθε φηη ν ζηφρνο ηεο ζπζπείξσζεο απηήο ήηαλ θνηλσληθφο θαη
ζε απηή ηε βάζε έιαβε κέξνο θαη ε Αθαξλαλία θαη ηα άιια θξάηε. Γηαηί ν Αληίγνλνο
δηαθήξπμε φηη δελ θάλεη πφιεκν ελαληίνλ ηεο πάξηεο, αιιά ελαληίνλ ηνπ Κιενκέλε,
θαη ν Κιενκέλεο εμέθξαδε αθξηβψο ηνλ αγψλα ησλ θησρψλ ελαληίνλ ηεο
πινπηνθξαηίαο. ηε κάρε ηεο ειιαζίαο πνπ ζεκάδεςε ην ηέινο ηεο πξνζπάζεηαο
απηήο πνπ έθαλαλ νη θησρφηεξεο ηάμεηο γηα απειεπζέξσζε έιαβαλ κέξνο κε ηελ
πιεπξά ηνπ ληθεηή 1.000 Αθαξλάλεο πεδνί θαη 50 ηππείο.
Ζ ζπκκαρία πνπ ζχληξηςε ηνλ Κιενκέλε θαη ηελ θνηλσληθή επαλάζηαζε δελ
είρε πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, αιιά ήηαλ αλαβίσζε ηνπ Κνηλνχ ησλ Διιήλσλ, κέζν
δειαδή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο καθεδνληθήο εγεκνλίαο ζηελ Διιάδα.
Πεξηιάκβαλε ηνπο Αραηνχο, Ζπεηξψηεο, Φσθείο, Μαθεδφλεο, Βνησηνχο, Αθαξλάλεο,
Θεζζαινχο θαη Λνθξνχο. Απνρψξεζε απφ ηελ έλσζε απηή δελ επηηξεπφηαλ,
επηθεθαιήο βξηζθφηαλ σο εγεκψλ ν βαζηιηάο ηεο Μαθεδνλίαο πνπ δηνηθνχζε θαη ηηο
έλνπιεο δπλάκεηο ζε θαηξφ πνιέκνπ. Δίρε ζπλέδξηνλ πνπ ην ζπγθαινχζε ν εγεκψλ
θαη απηφ απνθάζηδε ηελ θήξπμε πνιέκνπ, φκσο ε απφθαζε απηή έπξεπε λα
επηθπξσζεί απφ ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο, πξάγκα πνπ ζήκαηλε φηη αλ θάπνην απφ ηα
θξάηε κέιε δελ ζπκθσλνχζε κπνξνχζε λα ηεξήζεη νπδεηεξφηεηα.
Οη Αηησινί, πεξηηξηγπξηζκέλνη απφ ρψξεο πνπ αλήθαλ ζην Κνηλφ, φζν δνχζε ν
Αληίγνλνο δελ επηρείξεζαλ ερζξηθέο πξάμεηο, φηαλ φκσο απηφο πέζαλε ζην ηέινο ηνπ
221 θαη ζηνλ καθεδνληθφ ζξφλν αλέβεθε ν δεθαεπηάρξνλνο Φίιηππνο ν Δ΄ πίζηεςαλ
πσο νη ζπλζήθεο ήηαλ θαηάιιειε γηα λα αξρίζνπλ ερζξνπξαμίεο. Δθηφο απφ
επηδξνκέο πνπ έθαλαλ ζηελ Πεινπφλλεζν επηρείξεζαλ, αμηνπνηψληαο ηελ βνήζεηα
ηνπ ζηφινπ ησλ Κεθαιιήλσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαλ, λα θαηαιάβνπλ
μαθληθά ην Θχξξεην θηλψληαο απφ ηελ Φνηηία πνπ θαηείραλ, ε επηρείξεζε φκσο
απέηπρε. Μεηά απφ απηά νη Αραηνί δήηεζαλ απφ ηνλ Φίιηππν λα ζπγθαιέζεη ην
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ζπλέδξην ηνπ Κνηλνχ. Ζ ζχγθιεζε έγηλε ην 220 ζηελ Κφξηλζν θαη απνθαζίζηεθε λα
θεξπρζεί πφιεκνο ζηνπο Αηησινχο. Σελ απφθαζε επηθχξσζαλ εθηφο απφ ηνλ Φίιηππν
θαη ηνπο Αραηνχο αλεπηθχιαθηα κφλν νη Αθαξλάλεο. Σελ ίδηα ρξνληά ν Φίιηππνο κε
ηα καθεδνληθά ζηξαηεχκαηα πνξεχηεθε θαηά κήθνο ηνπ Ακβξαθηθνχ θαη έθηαζε
ζηελ Αθαξλαλία, φπνπ ελψζεθαλ καδί ηνπ 2.000 πεδνί θαη 200 ηππείο Αθαξλάλεο,
ρηχπεζε θαη θαηέιαβε ηελ Φνηηία, θαηέιαβε θαη έθαςε ηελ Μεηξφπνιε, ρσξίο φκσο
λα κπνξέζεη λα εθπνξζήζεη ηελ αθξφπνιε, ιεειάηεζε ηελ πεξηνρή ηεο ηξάηνπ,
πέξαζε ηνλ Αρειψν, θαηέζηξεςε ην αηησιηθφ Παηάληνλ, γχξηζε πίζσ θαη θαηέιαβε
ηνπο Οηληάδεο, πέξαζε πάιη ην πνηάκη θαη έθαλε επηδξνκέο ζηελ πεξηνρή ηεο
Καιπδψλαο, γχξηζε ζηνπο Οηληάδεο θαη θξφληηζε γηα ηελ θαιχηεξε νρχξσζή ηνπο. Ζ
Φνηηία θαη νη Οηληάδεο δφζεθαλ ζηνπο Αθαξλάλεο. Μεηά γχξηζε ζηελ Μαθεδνλία γηα
λα αληηκεησπίζεη μαθληθή επίζεζε ησλ Γαξδάλσλ.
Σν 218 ν Φίιηππνο απνθάζηζε λαπηηθή επίζεζε ζηελ Κεθαιιελία θαη έγξαςε
ζηνπο άιινπο ζπκκάρνπο ηνπ θαη ηνπο Αθαξλάλεο λα ηνλ ζπλαληήζνπλ εθεί. Ζ
θαηάιεςε φκσο ηεο πφιεο Πάιε ζηάζεθε αδχλαηε, ελψ νη Αηησινί εηζέβαιαλ ζηε
Θεζζαιία. Γηα αληηπεξηζπαζκφ ν Φίιηππνο απνθάζηζε λα ρηππήζεη ζηελ ίδηα ηελ
θαξδηά ηεο Αηησιίαο. Έπιεπζε ζηε Λεπθάδα θαη απφ εθεί ζηε Ληκλαία πνπ ήηαλ ή
ηφηε πέξαζε, ζηα ρέξηα ησλ Αθαξλάλσλ. Δθεί ελψζεθαλ καδί ηνπ ηα αθαξλαληθά
ζηξαηεχκαηα θαη πξηλ πξνιάβνπλ νη Αηησινί λα ην αληηιεθζνχλ, εηζέβαιε ζηε ρψξα
ηνπο θαηαζηξέθνληαο, θαηέιαβε ην ζξεζθεπηηθφ ηνπο θέληξν, ην ηεξφ ηνπ Θέξκνπ, ην
ιεειάηεζε θαη γχξηζε ζηελ Αθαξλαλία. Απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο νη Αθαξλάλεο
απνθφκηζαλ πινχζηα ιάθπξα. Σνλ άιιν ρξφλν, ην 217, νη Αηησινί εηζέβαιαλ ζηελ
Αθαξλαλία θαη ηελ ιεειάηεζαλ. Σνλ ίδην ή ηνλ επφκελν ρψξν απέηπρε κηα
πξνζπάζεηα ησλ Αθαξλάλσλ λα πάξνπλ ηελ ηξάην. Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ βξήθε
ηνπο Αθαξλάλεο θεξδηζκέλνπο φρη κφλν κε ηελ ελζσκάησζε ησλ παιηψλ
αθαξλαληθψλ πφιεσλ Φνηηία, Οηληάδεο θαη Ληκλαία, αιιά θαη κε ηα πινχζηα ιάθπξα
πνπ απνθφκηζαλ απφ ηηο ιεειαζίεο θαη θπξίσο απφ εθείλε ηνπ Θέξκνπ.
Μεηά απφ ιίγα ρξφληα νη Αθαξλάλεο βξέζεθαλ πάιη κπιεγκέλνη ζε πφιεκν,
πνπ κάιηζηα δελ επξφθεηην λα έρεη γηα απηνχο ηα ίδηα ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σν 215 ν
Φίιηππνο ζπκκάρεζε κε ηνλ Αλλίβα. ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο έιαβαλ κέξνο θαη
εθπξφζσπνη ησλ ζπκκάρσλ ηνπ. Ζ ζπκκαρία ζήκαηλε βέβαηα πφιεκν κε ηνπο
Ρσκαίνπο θαη γηα απηφ ρξεηαδφηαλ επηθχξσζε απφ θάζε κέινο ηνπ Κνηλνχ ρσξηζηά.
Οη Αθαξλάλεο ηελ επηθχξσζαλ. Οη Ρσκαίνη αλαγθάζηεθαλ λα ςάμνπλ γηα ζπκκάρνπο
ζηελ Διιάδα θαη θπζηθά ζηξάθεθαλ πξνο ηνπο αληηπάινπο ηνπ Φηιίππνπ Αηησινχο.
Σν 211 ε ζπλέιεπζε ησλ Αηησιψλ ζπκθψλεζε κε ηνλ αληηπξφζσπν ηεο Ρψκεο, πσο
φζε πεξηνρή ηεο Αθαξλαλίαο ζα θαηαιακβαλφηαλ ζα πεξλνχζε ζηελ εμνπζία ησλ
Αηησιψλ, δειαδή φρη κφλν νη πεξηνρέο πνπ θαηείραλ πξηλ θαη ηψξα ηνπο είραλ
αθαηξεζεί. Σελ ίδηα ρξνληά νη Ρσκαίνη θαηέιαβαλ ηνπο Οηληάδεο θαη ηε ζέζε Νάζν
θαη ηα παξαρψξεζαλ ζηνπο Αηησινχο. Τζηεξφηεξα φιε ε αηησιηθή δχλακε
εηνηκάζηεθε λα εηζβάιεη ζηελ Αθαξλαλία. Οη Αθαξλάλεο απφ 15 σο 60 ρξνλψλ
νπιίζηεθαλ θαη νξθίζηεθαλ επίζεκα λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο σο ηνλ
ηειεπηαίν, ελψ παξάιιεια έζηεηιαλ ζηελ Ήπεηξν ηα γπλαηθφπαηδα θαη ηνπο γέξνπο.
Ζ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπο θιφληζε ηνπο Αηησινχο πνπ, φηαλ πιεξνθνξήζεθαλ θηφιαο
φηη ν Φίιηππνο ζπεχδεη λα ππνζηεξίμεη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπ, εγθαηέιεηςαλ ηα ζρέδηα
γηα εηζβνιή.
Σν 210 αληηπξφζσπνη ησλ Αηησιψλ θαη ησλ Αθαξλάλσλ πήγαλ ζηε πάξηε
θαη πξνζπάζεζαλ ν θαζέλαο λα ηελ θεξδίζεη κε ην κέξνο ηνπ. Σέινο θαίλεηαη πσο
θέξδηζαλ νη Αηησινί. Σελ ίδηα ρξνληά θαίλεηαη φηη πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί θαη
επίζεζε ησλ Αθαξλάλσλ πνπ ρηχπεζαλ ηελ αηησιηθή Αξζηλφε πεξλψληαο ηνλ
Αρειψν. ηα επφκελα ρξφληα ην βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαθέξζεθε αιινχ, αιιά
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φπσο δείρλεη ε έθθιεζε ησλ Αθαξλάλσλ πξνο ηνλ Φίιηππν γηα βνήζεηα, θαίλεηαη φηη
ζπλερίζηεθαλ αηησιηθέο επηδξνκέο. ε απηά ηα ρξφληα ηα ιηκάληα ηεο Αθαξλαλίαο
ρξεζίκεπζαλ σο θαηαθχγην ηνπ Καξρεδνληθνχ ζηφινπ πνπ είρε θηάζεη γηα λα
βνεζήζεη ηνλ Φίιηππν θαη αλαγθάζηεθε θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ Ρσκαίσλ θαη ηνπ
Αηηάινπ λα εγθαηαιείςεη ην Αίγην. ηε ζπλέρεηα πάλησο νη Ρσκαίνη δελ κπνξνχζαλ
λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο Αηησινχο κε απνηέιεζκα λα αλαγθαζηνχλ απηνί
λα θιείζνπλ ρσξηζηή εηξήλε κε ηνλ Φίιηππν ην 206/5. Κξάηεζαλ φκσο ηνπο Οηληάδεο.
Σν 205 νη Ρσκαίνη έζηεηιαλ κεγάιεο δπλάκεηο ζηελ Διιάδα, αιιά, θαζψο νη Αηησινί
δελ θάλεθαλ δηαηεζεηκέλνη λα θαηαγγείινπλ ηελ πξφζθαηε εηξήλε κε ηνλ Φίιηππν,
ήξζαλ θαη απηνί ηέινο ζε ζπκθσλία καδί ηνπ θαη ππέγξαςαλ εηξήλε κε ηελ νπνία θαη
ηνπο φξνπο ηεο νη ζχκκαρνη δελ είραλ παξά λα ζπκθσλήζνπλ. Έηζη κεηά ην ηέινο ηνπ
πνιέκνπ πνπ έγηλε γλσζηφο σο Πξψηνο Μαθεδνληθφο νη Αθαξλάλεο βξέζεθαλ θαη
πάιη ρσξίο ηελ ζεκαληηθή πφιε ησλ Οηληαδψλ.
Γελ άξγεζε φκσο λα μεζπάζεη λένο πφιεκνο, απηφο πνπ νλνκάζηεθε Γεχηεξνο
Μαθεδνληθφο. Πξφθαζε ζηάζεθε κηα επηδξνκή Αθαξλάλσλ θαη Μαθεδφλσλ ζηελ
Αηηηθή. Γχν λένη Αθαξλάλεο είραλ ζπιιεθζεί λα παξαβηάδνπλ ηα ειεπζίλεηα θαη
είραλ γηα απηφ θνλεπζεί. Απηφ πξνθάιεζε ηελ επηδξνκή πνπ έδσζε ηελ επθαηξία
ζηνπο Ρσκαίνπο λα θεξχμνπλ ηνλ πφιεκν φρη θαηά ησλ Αθαξλάλσλ αιιά θαηά ηνπ
Φηιίππνπ πνπ ζεσξήζεθε ν θχξηνο ππεχζπλνο. Απηά ζπλέβεζαλ ην 200. κεηά απφ
θάπνηεο επηθπιάμεηο νη Αηησινί ηάρζεθαλ κε ην κέξνο ηεο Ρψκεο, αιιά ν πφιεκνο
έθηαζε σο ηελ Αθαξλαλία κφλν θαηά ηελ ηειεπηαία ρξνληά ηνπ, ην 197. Αξρηθά νη
Ρσκαίνη επηρείξεζαλ λα πάξνπλ κε ην κέξνο ηνπο ηνπο Αθαξλάλεο. Τπήξραλ ζηελ
Αθαξλαλία, θπξίσο ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα, θίινη ησλ Ρσκαίσλ, ζα ιέγακε
νιφθιεξα θφκκαηα, θαη ήδε είραλ ζεκεησζεί ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε απηνχο θαη
ηελ θηινκαθεδνληθή κεξίδα εληζρπκέλε απφ ην γεγνλφο φηη νη άζπνλδνη ερζξνί
Αηησινί ήηαλ θνξείο ηεο θηινξξσκατθήο πνιηηηθήο. Μεξηθνί εγέηεο απφ ηνπο θίινπο
ησλ Ρσκαίσλ, αλάκεζά ηνπο θαη ν ζηξαηεγφο ηνπ Κνηλνχ, πξνζθιήζεθαλ ζηελ
Κέξθπξα φπνπ βξηζθφηαλ ην λαπηηθφ επηηειείν ησλ Ρσκαίσλ θαη καδί θαηέζηξσζαλ
ζρέδηα γηα κεηαζηξνθή ηνπ Κνηλνχ ησλ Αθαξλάλσλ ππέξ ησλ Ρσκαίσλ. πγθάιεζαλ
κεηά κηα, έθηαθηε φπσο θαίλεηαη, ζπλέιεπζε ζηελ πξσηεχνπζα Λεπθάδα θαη πέηπραλ
ςήθηζκα γηα ζπκκαρία κε ηνπο Ρσκαίνπο πνπ είρε φκσο πεξηνξηζκέλε ηζρχ, επεηδή
δελ πήξαλ κέξνο ζηε ζπλέιεπζε αληηπξφζσπνη φισλ ησλ πφιεσλ κειψλ ηνπ Κνηλνχ.
Καη φπσο θαίλεηαη θαη κεξηθνί απφ εθείλνπο πνπ πήξαλ κέξνο ςήθηζαλ θαηά.
Γξήγνξα αληέδξαζαλ νη αληίπαινη θαη ζπγθάιεζαλ λέα ζπλεδξίαζε ηνπ Κνηλνχ,
θαηάξγεζαλ ηελ απφθαζε γηα ζπκκαρία κε ηελ Ρψκε, θαζαίξεζαλ ηνλ ζηξαηεγφ θαη
θαηεγφξεζαλ ηνπο εγέηεο ηνπ θηινξξσκατθνχ θφκκαηνο γηα πξνδνζία. Ζ δχλακε
πάλησο ηνπ θφκκαηνο απηνχ θάλεθε απφ ην γεγνλφο φηη νη εγέηεο ηνπ αληί λα θχγνπλ
ζηελ Κέξθπξα, φπσο κπνξνχζαλ, πξνηίκεζαλ λα κείλνπλ θαη λα δψζνπλ ιφγν ζηελ
ζπλέιεπζε γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο θαη απαιιάρζεθαλ.
Μεηά ηελ απνηπρία ηεο δηπισκαηηθήο πξνζπάζεηαο νη Ρσκαίνη απνθάζηζαλ λα
δξάζνπλ πνιεκηθά. Απνβηβάζηεθαλ ζηελ Λεπθάδα θαη ηελ πνιηφξθεζαλ. Παξά ηελ
ζθιεξή αληίζηαζε ησλ Αθαξλάλσλ ε πφιε πξνδφζεθε απφ Ηηαινχο εκπφξνπο θαη
έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Ρσκαίσλ. Μεηά απφ ιίγν έθηαζε ε είδεζε γηα ηελ απνθαζηζηηθή
ξσκατθή λίθε ζηηο Κπλφο Κεθαιέο θαη νη πφιεηο ηεο Αθαξλαλίαο παξαδφζεθαλ ζηνπο
Ρσκαίνπο. Μεηά ηε λίθε νη Αηησινί ππνζηήξημαλ φηη ίζρπε ε ζπκθσλία ηνπ 211 κε
ηνπο Ρσκαίνπο θαη έηζη ζα έπξεπε λα ηνπο παξαδνζεί ε Λεπθάδα. Οη Ρσκαίνη
πξνηίκεζαλ λα ηελ επηζηξέςνπλ ζην κφλν θαη` φλνκα πιένλ ειεχζεξν Κνηλφ ησλ
Αθαξλάλσλ. Σν 195 βξίζθνπκε θαη ηνπο Αθαξλάλεο αληηπξνζψπνπο καδί κε εθείλνπο
ησλ άιισλ ζπκκάρσλ λα ζπδεηνχλ κε ηνλ χπαην Φιακηλίλν γηα ηνλ ηξφπν πνπ έπξεπε
λα αληηκεησπηζζεί ν βαζηιηάο ηεο πάξηεο Νάβηο, ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ έβιεπαλ
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ηνλ ππνζηεξηρηή ηνπο ηα θησρφηεξα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ειιεληθψλ
πφιεσλ. Φπζηθά, ζηελ Αθαξλαλία θπξηαξρεί πηα ην θηινξξσκατθφ θφκκα, αιιά φρη
ρσξίο αληηπνιίηεπζε, αθνχ κνινλφηη ην πνιίηεπκα ζηηο πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο
πεξηνρέο θαη ζηελ Αθαξλαλία ήηαλ νιηγαξρηθφ, απηφ δελ ζήκαηλε φηη φινη νη
εθπξφζσπνη ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ ήηαλ θίινη ησλ Ρσκαίσλ. Φαίλεηαη πηζαλφ φηη θαη
κε ηνπο Αραηνχο ήηαλ ηψξα ζχκκαρνη νη Αθαξλάλεο θαη φηη βνήζεζαλ ηνλ
Φηινπνίκελα ζηνλ πφιεκν ελαληίνλ ηνπ Νάβηδνο ην 192.
Σελ ίδηα ρξνληά άξρηζε ν ιεγφκελνο πξηαθφο πφιεκνο αλάκεζα ζηνπο
Ρσκαίνπο θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο απφ ηε κηα κεξηά θαη ηνλ Αληίνρν ηεο πξίαο θαη
ηνπο Αηησινχο απφ ηελ άιιε. Οη πξάθηνξεο ηνπ Αληηφρνπ θέξδηζαλ κε ην κέξνο ηνπο
ηνλ Μεδηψλην Μλαζίινρν πνπ απφ ην 192/1 άξρηζε ηηο πξνζπάζεηεο γηα λα
κεηαζηξέςεη ηελ Αθαξλαλία απφ ην ζηξαηφπεδν ησλ Ρσκαίσλ ζε εθείλν ησλ
Αηησιψλ θαη ηνπ Αληηφρνπ. Κέξδηζε κε ην κέξνο ηνπ ηνλ ζηξαηεγφ ηνπ Κνηλνχ
Κιχην θαη πξνζπάζεζε λα πξνθαιέζεη εθδήισζε ζηε Λεπθάδα ππέξ ηνπ Αληηφρνπ,
απέηπρε φκσο. Ζ αλάκλεζε ηεο ξσκατθήο θαηάθηεζεο ήηαλ πνιχ λσπή. Πξνζπάζεζε
ηφηε λα παγηδέςεη ην Κνηλφ θαη πξφηεηλε λα ζηαιεί φιε ε ζηξαηησηηθή ηνπ δχλακε
ζηε Μεδηψλα θαη ην Θχξξεην γηα πξνζηαζία απφ ηελ απεηιή ησλ Αηησιψλ. Σν
αληηξξσκατθφ θφκκα φκσο ππνζηήξημε φηη ν θίλδπλνο δελ ήηαλ πνιχ κεγάινο θαη έηζη
ζηάιζεθαλ κφλν 300 άλδξεο ζηε Μεδηψλα θαη 200 ζην Θχξξεην. Σν ζρέδην ηνπ
Μλαζίινρνπ ήηαλ λα πέζνπλ νη άλδξεο ζηα ρέξηα ηνπ Αληηφρνπ θαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο φκεξνη. ην κεηαμχ δπλάκεηο ηνπ Αληηφρνπ έθηαζαλ ζηε
Μεδηψλα θαη δήηεζαλ απφ ηνπο θαηνίθνπο λα γίλνπλ ζχκκαρνη. Οη γλψκεο ησλ
πνιηηψλ δηράζηεθαλ θαη δήηεζαλ θαηξφ γηα λα ην ζπδεηήζνπλ. ην κεηαμχ ν ίδηνο ν
βαζηιηάο έθηαζε κπξνο ζηηο πχιεο. Γεκηνπξγήζεθε ζχγρπζε θαη ν Κιχηνο άλνημε ηηο
πχιεο. Με δηπισκαηηθφηεηα ν Αληίνρνο θαζεζχραζε ηνπο πνιίηεο πνπ είραλ
θαηαιεθζεί απφ παληθφ. Μεηά απφ απηφ θαη άιιεο αθαξλαληθέο θνηλφηεηεο
πξνζρψξεζαλ ζηνλ Αληίνρν κε ηε ζέιεζή ηνπο. ηαλ φκσο απηφο ζηξάθεθε πξνο ην
Θχξξεην ζηέιλνληαο εκπξφο ηνλ Μλαζίινρν, νη θάηνηθνη έθιεηζαλ ηηο πχιεο θαη
κελχζαλ φηη δελ θάλνπλ ηίπνηα ρσξίο ηε γλψκε ηνπ Ρσκαίνπ δηνηθεηή. Μεηά απφ
ιίγν ν Αληίνρνο, αθνχ ηνπνζέηεζε θξνπξά ζηε Μεδηψλα, απνρψξεζε ζηε Υαιθίδα.
Ζ θαηνρή ηεο Μεδηψλαο δελ θαίλεηαη δπλαηφ λα ζπλερίζηεθε κεηά ηηο ζπξηαθέο ήηηεο
ην 191 θαη 190. Ζ Αθαξλαλία ππέζηε πζηεξφηεξα, ην 189, αηησιηθέο επηδξνκέο. Μεηά
ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ νη Ρσκαίνη παξαρψξεζαλ ζηνπο Αθαξλάλεο ηελ πφιε ησλ
Οηληαδψλ θαη δηθαηψκαηα ζπλεθκεηάιιεπζεο ησλ Δρηλάδσλ καδί κε ηνπο Αηησινχο.
Γελ πέξαζαλ πνιιά ρξφληα θαη λένο πφιεκνο μέζπαζε πνπ ην ηέινο ηνπ
ζεκαδεχεη θαη ηελ νξηζηηθή ππνηαγή ηεο Αθαξλαλίαο ζηε ξσκατθή εμνπζία κε ηελ
εθκεδέληζε θαη ηεο πην αδχλακεο αληηπνιίηεπζεο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ νλνκαδφκελν
Σξίην Μαθεδνληθφ πφιεκν. Ο λένο βαζηιηάο ηεο Μαθεδνλίαο Πεξζεχο
αλαζπγθξφηεζε ηελ καθεδνληθή δχλακε θαη άξρηζε λα παίδεη επξχηεξν ξφιν
εκθαληδφκελνο σο πξναζπηζηήο ησλ θησρφηεξσλ ηάμεσλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα.
Οη ζρέζεηο ησλ Ρσκαίσλ κε ηελ Μαθεδνλία πήγαηλαλ φιν θαη ρεηξφηεξα ζηε δηάξθεηα
ηεο βαζηιείαο ηνπ θαη ην 172 νη Ρσκαίνη είραλ θηφιαο απνθαζίζεη λα μαλαξρίζνπλ ηηο
ερζξνπξαμίεο, αιιά δελ ήηαλ αθφκε έηνηκνη. Γηα λα δψζνπλ ηελ εληχπσζε φηη ε
εηξήλε ήηαλ αθφκα δπλαηή έζηεηιαλ πξεζβείεο ζηηο ειιεληθέο πφιεηο γηα ηελ ξχζκηζε
δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ. Οη πξέζβεηο ζθφπηκα δελ πέξαζαλ απφ ηελ Αθαξλαλία θαη
απηφ ζνξχβεζε ηνπο Αθαξλάλεο πνπ έζηεηιαλ απηνί αληηπξνζψπνπο ηνπο λα ηνπο
ζπλαληήζνπλ ζηε Θεζζαιία. Οη Ρσκαίνη έθαλαλ ηελ απζηεξή δήισζε φηη ε ζηάζε
ησλ Αθαξλάλσλ ζηνπο πνιέκνπο ελαληίνλ ηνπ Φηιίππνπ θαη ηνπ Αληηφρνπ ππήξμε
ερζξηθή θαη φηη ζα έπξεπε ζην κέιινλ λα θεξζνχλ ζχκθσλα κε ηελ γελλαηνςπρία κε
ηελ νπνία ε Ρψκε ηνπο κεηαρεηξίζηεθε σο ηα ηψξα. Σν 171 άξρηζε ν πφιεκνο. Σν 170
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Ρσκαίνη πξέζβεηο έθηαζαλ ζηελ Αθαξλαλία θαη παξνπζηάζηεθαλ ζηε ζπλέιεπζε ηνπ
Κνηλνχ ζην Θχξξεην. Σφηε νη εγέηεο ηνπ θηινξξσκατθνχ θφκκαηνο πξφηεηλαλ λα
ηνπνζεηεζνχλ ξσκατθέο θξνπξέο ζηηο αθαξλαληθέο πφιεηο, επεηδή ππήξρε θίλδπλνο λα
κεηαζηξαθεί ν ιαφο ππέξ ηνπ Πεξζέα. Ο κεηξηνπαζήο εγέηεο Γηνγέλεο, εθθξάδνληαο
ηε ζέιεζε ηεο πιεηνςεθίαο ζηε ζπλέιεπζε αληηηάρζεθε παξαηεξψληαο φηη νη
Αθαξλάλεο δελ είραλ παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Οη Ρσκαίνη πξέζβεηο, επεηδή ε
πνιηηηθή γξακκή επέβαιε κεηξηνπάζεηα, επραξίζηεζαλ ηελ ζπλέιεπζε θαη έθπγαλ
ζηηο άιιεο απνζηνιέο ηνπο. Σελ ίδηα ρξνληά ν πφιεκνο άγγημε ηε ρψξα ηεο
Αθαξλαλίαο, αλ θαη φρη ην θξάηνο, κε ηελ απνηπρεκέλε απφπεηξα ηνπ Πεξζέα λα
θαηαιάβεη ηε ηξάην.
Ζ κεηξηνπάζεηα κε ηελ νπνία νη Ρσκαίνη θέξζεθαλ ζηνπο Αθαξλάλεο
νθεηιφηαλ ζηε ζεκαζία πνπ είρε γηα απηνχο ε ρψξα, ε Αθαξλαλία, σο πέξαζκα ησλ
δπλάκεψλ ηνπο. Σν 169 απφ εθεί πέξαζαλ νη ξσκατθέο δπλάκεηο κεηαθηλνχκελεο πξνο
ηα θπξίσο ζέαηξα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο πφιεκνο ηειείσζε ηελ επφκελε ρξνληά κε ηελ
ζπληξηβή ηνπ Πεξζέα ζηελ Πχδλα θαη ήξζε ν θαηξφο γηα ηνπο Ρσκαίνπο λα
ηαθηνπνηήζνπλ νξηζηηθά ηα πξάγκαηα ηεο Διιάδαο. Ζ Αθαξλαλία δελ κπνξνχζε λα
μεθχγεη απφ απηή ηελ ηαθηνπνίεζε. ξγαλα γηα ηε ξχζκηζε ζηάζεθαλ νη εγέηεο ησλ
θηινξξσκατθψλ θνκκάησλ. Ζ ζθνηεηλή πξνζσπηθφηεηα γηα ηελ Αθαξλαλία ήηαλ ν
Υξήκαο. Καηάξηηζε θαη απηφο θαηαιφγνπο ησλ ερζξψλ ηεο Ρψκεο, δειαδή φισλ ησλ
πξνζσπηθνηήησλ πνπ αλήθαλ ζην αληηξξσκατθφ θφκκα αιιά θαη ησλ κεηξηνπαζψλ,
δειαδή φισλ ησλ αληηπάισλ ηνπ. Με βάζε απηνχο ηνπο θαηαιφγνπο νη αληηπξφζσπνη
ηεο Ρψκεο έδσζαλ εληνιή ζηνλ ζηξαηεγφ ηνπ Κνηλνχ λα ζηείιεη απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο ζηε Ρψκε γηα λα δψζνπλ ιφγν ησλ πξάμεψλ ηνπο. Σα πξφζσπα απηά
θξαηήζεθαλ εμφξηζηα ζηελ Ηηαιία γηα 15 ρξφληα θαη έηζη ν Υξήκαο θαη νη φκνηνί ηνπ
απαιιάρηεθαλ απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπο θαη ε Ρψκε εμαζθάιηζε ηελ δνπιηθή
ππνηαγή ησλ ειιεληθψλ θξαηψλ ζηηο ζειήζεηο ηεο.
Ζ Αθαξλαλία φκσο εθηφο απφ ην έγθιεκα λα κε ζειήζεη λα ηνπνζεηεζνχλ
θξνπξέο ζηηο πφιεηο ηεο ήηαλ έλνρε θαη επεηδή πεξηιάκβαλε ηελ Λεπθάδα πνπ, φπσο
φιεο νη ζεκαληηθέο ζέζεηο ζην Ηφλην, δελ ζπλέθεξε ζηνπο Ρσκαίνπο λα ζπλδέεηαη κε
θάπνηα κεγαιχηεξε δχλακε, έζησ θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο θαη ζεκαζίαο ηεο
Αθαξλαλίαο. Γηα απηφ ε Λεπθάο αθαηξέζεθε απφ ην Κνηλφλ θη αο ήηαλ πξσηεχνπζά
ηνπ θαη έγηλε «αλεμάξηεηε». Φαίλεηαη φκσο φηη ν Υξήκαο θαη ν Ζπεηξψηεο
ζπλάδειθφο ηνπ Υάξσς αλαθάιπςαλ θαη άιινπο ερζξνχο ησλ Ρσκαίσλ πξηλ
απνρσξήζνπλ ηα ξσκατθά ζηξαηεχκαηα απφ ηελ Διιάδα. Έηζη κεξηθά αθφκε άηνκα
δηαηάρηεθαλ λα πάλε ζηε Ρψκε γηα λα δηθαζηνχλ απφ ηελ χγθιεην, ελψ άιια
εθηειέζηεθαλ.
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Ρωκαϊθή επνρή.

Σα ρξόληα ηεο ξωκαϊθήο δεκνθξαηίαο.

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη γηα ηελ Αθαξλαλία ε θπξίσο Ρσκατθή επνρή αξρίδεη
απφ ηελ κάρε ηεο Πχδλαο, επεηδή ε ρψξα απηή δελ θαίλεηαη λα πήξε κέξνο ζηελ
ηειεπηαία πξνζπάζεηα ησλ Διιήλσλ πνπ ηέιεησζε ην 146 κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο
Κνξίλζνπ. Σν Κνηλφ ησλ Αθαξλάλσλ ζπλερίδεη λα δεη ηππηθά ειεχζεξν θαη
δηνηθνχκελν γηα ράξε ηεο Ρψκεο θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ απφ ηνλ
Υξήκα θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ, θαζψο θαη κε πξεζβείεο θαη επηζηνιέο πνπ έθηαλαλ
απφ ηελ Ρψκε. Ζ θπξηαξρία ηνπ θηινξξσκατθνχ θφκκαηνο εδψ θαη ζε άιιεο ρψξεο
ηεο Διιάδαο άθεζε πνιχ δπζάξεζηεο αλακλήζεηο θαη ν ζάλαηνο ηνπ Υξήκα θαη ησλ
αληίζηνηρσλ εγεηψλ έγηλε δεθηφο κε αλαθνχθηζε. Απηφ πξέπεη λα έγηλε γχξσ ζην
160. Οη ηζηνξηθνί αλαθέξνπλ φηη απαιιαγκέλε ε Διιάδα απφ απηά ηα άηνκα άξρηζε
λα παίξλεη επάλσ ηεο. Σν γεγνλφο είλαη φηη ηελ Αθαξλαλία ζπλέρηζαλ λα δηνηθνχλ ηα
θηινξξσκατθά θφκκαηα, νη πξεζβείεο θαη νη εληνιέο ηεο Ρψκεο πνπ απφ ην 148 έρεη
γηα επίζεκν θαη κφληκν θνξέα ηεο ζηελ Διιάδα ηνλ δηνηθεηή ηεο Μαθεδνλίαο. κσο
ηα πξάγκαηα είραλ πάξεη πηα ηελ ζεηξά ηνπο θαη δελ ρξεηαδφηαλ γηα λα πξνσζνχληαη
ηα ζπκθέξνληα ηεο Ρψκεο θαη ησλ πινπηνθξαηψλ ηφζν έληνλε θαηαπίεζε. ιν θαη
ζε κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο ρψξεο Ρσκαίνη
θαη άιινη Ηηαινί θάηνηθνη, θπξίσο έκπνξνη.
Ο Παπζαλίαο καο δίλεη ηελ πιεξνθνξία φηη κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο
Κνξίλζνπ δηαιχζεθαλ φια ηα Κνηλά ζηελ Διιάδα. Απηφ δελ θαίλεηαη λα ηζρχεη γηα
ηελ Αθαξλαλία. Δμάιινπ θαη ηα άιια ειιεληθά Κνηλά αλαζπζηάζεθαλ γξήγνξα.
Ξέξνπκε φηη ην Θχξξεην, πξσηεχνπζα ηνπ Κνηλνχ ησλ Αθαξλάλσλ, είρε μερσξηζηή
ζπλζήθε κε ηε Ρψκε, ήηαλ δειαδή civitas libera θαη δηαηήξεζε ην δηθαίσκα ηεο
λνκηζκαηνθνπίαο. Έηζη λνκίζκαηα ηεο πφιεο εθδίδνληαη θαη αθνχ έρνπλ πάςεη λα
εθδίδνληαη λνκίζκαηα ηνπ Κνηλνχ, ηα νπνία άιισζηε επίζεο ζην Θχξξεην θφβνληαλ.
Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή απφ ηψξα θαη πέξα ιηγνζηεχνπλ, γίλνληαη
απνζπαζκαηηθέο θαη πεξηπησζηαθέο. Ο Κηθέξσλ θαηεγφξεζε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ
αληίπαιν Πίζσλα φηη ζηα 57 θαη 56 π.Υ. πνπ ήηαλ αλζχπαηνο ηεο Μαθεδνλίαο έδησμε
ηνπο Αγξηάλεο θαη ηνπο Γφινπεο απφ ηηο πεξηνρέο ηνπο κε απνηέιεζκα απηνί λα
ιεειαηήζνπλ αηησιηθέο πφιεηο, αλάκεζά ηνπο θαη ηελ ηξάην, θαη λα απεηιήζνπλ ηελ
Αθαξλαλία. Λίγα ρξφληα πην πξηλ, ζηελ πεξίνδν ησλ Μηζξηδαηηθψλ πνιέκσλ ε
Αθαξλαλία ππέθεξε απφ πεηξαηηθέο επηδξνκέο θαη ζε κηα απφ απηέο ιεειαηήζεθε θαη
ην ηεξφ ηνπ Απφιισλα ζην Άθηην, ζξεζθεπηηθφ θέληξν ηνπ Κνηλνχ.
Σν 48 π.Υ., ζηνλ πνιηηηθφ πφιεκν αλάκεζα ζηνλ Καίζαξα θαη ηνλ Πνκπήην
γλσξίδνπκε φηη νη δπλάκεηο ηνπ Καίζαξα έζηξεςαλ κε ην κέξνο ηνπο ηελ Αθαξλαλία
θαη πηζαλψο ζηξαηνιφγεζαλ άλδξεο. ηαλ απηέο νη δπλάκεηο ρξεηάζηεθε λα
κεηαθηλεζνχλ πξνο ηα αλαηνιηθά ε Αθαξλαλία βξέζεθε αλαγθαζκέλε λα πεξάζεη ζην
ζηξαηφπεδν ηνπ Πνκπήηνπ, φκσο πζηεξφηεξα ζηε κάρε ηεο Φαξζάινπ ζην
ζηξαηφπεδν ηνπ Καίζαξα βξίζθνληαη θαη νη ζηξαηνινγεκέλνη πξνεγνπκέλσο
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Αθαξλάλεο. Μεηά απφ κεξηθά ρξφληα, ην 31 π.Υ., ζην βνξεηφηαην άθξν ηεο
Αθαξλαλίαο, ζην Άθηην έγηλε ε απνθαζηζηηθή ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηηο δπλάκεηο ηνπ
Αληψληνπ πνπ ζηελ εμνπζία ηνπ ήηαλ ηφηε ε Διιάδα, θαη ηνπ Οθηαβηαλνχ, ηνπ
θαηφπηλ Απγνχζηνπ. Ζ απνθαζηζηηθή λίθε ηνπ δεχηεξνπ ζεκαδεχεη θαη ην ηέινο ηεο
Γεκνθξαηίαο θαη ηελ αξρή ησλ απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ ζηελ Ρσκατθή θαη ζηελ
ηζηνξία ηνπ Αξραίνπ Κφζκνπ επξχηεξα.

Σα απηνθξαηνξηθά ρξόληα.

Σα ρξφληα ηεο κεηάβαζεο πξνο ηελ απηνθξαηνξία ζπκπίπηνπλ κε ηνλ κέγηζην
βαζκφ εξήκσζεο θαη θηψρεηαο γηα ηελ Διιάδα θαη θπξίσο ηελ Γπηηθή. Γηα λα
αληηκεησπίζεη απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη ζπγρξφλσο λα δνμάζεη ηε λίθε ηνπ ν
Οθηαβηαλφο απνθάζηζε λα ηδξχζεη ηελ Νηθφπνιε απέλαληη απφ ην Άθηην ζηελ
επεηξσηηθή αθηή ζπλνηθίδνληαο εθεί ηνπο θαηνίθνπο πνιιψλ πεξηνρψλ θαη δίλνληαο
γηα ρψξα ηεο ηεξάζηηεο εθηάζεηο. Πξφθεηηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ζπλνηθηζκφ
πνπ πεξηέιαβε θαη νιφθιεξε ηελ Αθαξλαλία. Ζ Νηθφπνιηο θεξχρζεθε «ειεχζεξε
πφιηο», φπσο ε Αζήλα θαη ε πάξηε, θαη θαίλεηαη φηη επηπιένλ είρε θαη ηα
δηθαηψκαηα ξσκατθήο απνηθίαο, φπσο ε Κφξηλζνο θαη ε Πάηξα. ηελ αλαλεσκέλε
Γειθηθή Ακθηθηπνλία είρε 6 απφ ηηο 30 ςήθνπο. ηα ρξφληα ηνπ Σξαταλνχ ε
Αθαξλαλία θαη ε Ήπεηξνο απνηέιεζαλ κηα μερσξηζηή Δπαξρία.
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ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΣΟ

Πνιηηηθή Οξγάλωζε.

Ζ Αθαξλαλία εκθαλίδεηαη απφ ηελ αξρή ησλ Ηζηνξηθψλ ηεο ρξφλσλ σο εζληθφ
θξάηνο ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη πξάμε γέλλεζήο ηνπ ήηαλ ε
ππνηαγή θάπνηνπ ζηξψκαηνο παιηφηεξσλ θαηνίθσλ ζε θάπνηνπο επηδξνκείο, φπσο
ζπκβαίλεη πξαγκαηηθά κε άιια ειιεληθά εζληθά θξάηε. πσο ήδε ζεκεηψζακε, ζηελ
Αθαξλαλία δελ έρνπκε θακηά έλδεημε ηέηνηαο δηαίξεζεο αλάκεζα ζε θαηαθηεηέο θαη
θαηαθηεκέλνπο. ην ίδην ζεκείν δηαηππψζακε θαη ηηο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε
γέλλεζε ηνπ θξάηνπο ηεο Αθαξλαλίαο.
ηαλ πξσηνζπλαληάκε ηελ Αθαξλαλία λα παίδεη θάπνην ξφιν ζηα ειιεληθά
πξάγκαηα, αξθεηά πξνρσξεκέλα κέζα ζηνπο Ηζηνξηθνχο ρξφλνπο, έρεη απηή ήδε
μεπεξάζεη ην ζηάδην ηνπ θπιεηηθνχ εζληθνχ θξάηνπο θαη είλαη θηφιαο έλα Κνηλφ,
δειαδή κηα νκφζπνλδε θνηλφηεηα πνπ απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο πφιεηο θαη ηηο
αληηζηνηρνχζεο ζε απηέο πεξηνρέο. Παξαθάησ ζπγθεληξψλνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ππάξρνπλ γηα ην Κνηλφ ησλ Αθαξλάλσλ.
ηα ρξφληα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη
ππάξρεη κηα θεληξηθή εμνπζία κε ηελ δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη πνιηηηθέο
πξσηνβνπιίεο θαη λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε μέλεο δπλάκεηο γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ
Αθαξλάλσλ πνπ κεηέρνπλ ζην Κνηλφ. Γηαηί ππάξρνπλ θαη Αθαξλάλεο πνπ δελ
κεηέρνπλ, φπσο είδακε. Φαίλεηαη φηη ηφηε ήδε ήηαλ πξσηεχνπζα ηνπ Κνηλνχ ε
ηξάηνο. Πάλησο απηφ είλαη βέβαην γηα ηελ αξρή ηνπ επφκελνπ αηψλα, ηνπ 4νπ, θαη
έρεη ηελ έλλνηα φηη ζηελ πφιε απηή εδξεχεη ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε. ηελ ίδηα
επνρή νη ιπαη, ζε ακθηινρηθφ έδαθνο, είλαη έδξα ηνπ νκνζπνλδηαθνχ δηθαζηεξίνπ.
Ζ Ακθηινρία είλαη ηφηε κέινο ηνπ Κνηλνχ ησλ Αθαξλάλσλ. Ίζσο φκσο ε ζρεηηθή
πιεξνθνξία λα ζεκαίλεη φηη ζηε ζέζε απηή δηαθαλνλίδνληαλ νη ηπρφλ δηαθνξέο
αλάκεζα ζηνπο Αθαξλάλεο θαη ηνπο Ακθίινρνπο θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα πξέπεη
λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε Ακθηινρία αλήθε ζην Κνηλφ, φρη φκσο σο κία απφ ηηο
αθαξλαληθέο πεξηνρέο, αιιά κε θάπνηεο εηδηθέο λνκηθέο ξπζκίζεηο.
Τπάξρεη ηάζε λα ζεσξείηαη φηη ζηα ρξφληα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ
θαη ηα ακέζσο κεηά ε Αθαξλαλία είλαη ραιαξφ θπιεηηθφ θξάηνο, φκσο ππάξρνπλ
πνιιέο ελδείμεηο φηη ε αλάπηπμε ησλ πφιεσλ είρε πξνρσξήζεη ζεκαληηθά. Μάιηζηα
ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ζηε ηξάην έρνπκε θαλνληθή ηνπηθή δηνίθεζε κε εθθιεζία,
βνπιή θαη εηήζηνπο άξρνληεο. Αλαγθαίν θαίλεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη θάηη ηέηνην δελ
γηλφηαλ κφλν ζηε ηξάην. Δθεί ηελ χπαξμή ηνπο βεβαηψλεη επηγξαθή πνπ κλεκνλεχεη
κάιηζηα θαη ηνλ ηίηιν ελφο άξρνληνο, ηνπ βνπιάξρνπ. Ζ χπαξμε δηαθξηηψλ
θπβεξλήζεσλ ησλ πφιεσλ θαη ηνπ Κνηλνχ δείρλεη πσο έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα
θαλνληθφ νκνζπνλδηαθφ θξάηνο, φηαλ κάιηζηα ζεκεησζεί φηη δελ έρνπκε θακηά
καξηπξία γηα ηδηαίηεξε ερζξφηεηα αλάκεζα ζε δχν κέιε ηνπ Κνηλνχ. Ο βνχιαξρνο
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ηεο πην πάλσ επηγξαθήο, θπζηθά πνιίηεο ηεο ηξάηνπ, ήηαλ απφ ηελ Φνηηία πνπ
πζηεξφηεξα εκθαλίδεηαη σο δηαθξηηή πφιε. Πξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηφηε
ππαγφηαλ ζηε ρψξα ηεο ηξάηνπ. Βέβαηα, ε αλάπηπμε ησλ πφιεσλ πξνθάιεζε θάπνηα
ραιάξσζε ησλ εζληθψλ δεζκψλ, αθνχ ε πφιε πξφβαιιε ηα δηθαηψκαηά ηεο απέλαληη
ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε. Καη ίζσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ραιάξσζε απηή λα
έθηαζε ζε πιήξε ξήμε. Μάιινλ θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη αξρηθά κε ηελ πφιε ησλ
Οηληαδψλ, θαζψο θαη κε ηνλ Αζηαθφ ππφ ηπξαλληθή θπβέξλεζε ζηα πξψηα ρξφληα
ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ.
κσο νη ππφινηπνη Αθαξλάλεο θξάηεζαλ αδηάζπαζηνπο ηνπο δεζκνχο πνπ
ηνπο έλσλαλ θαη ν πάγηνο ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο ηνπο ήηαλ αθξηβψο ε απνθαηάζηαζε
ηεο ελφηεηαο ηνπ έζλνπο, φπνπ απηή είρε δηαζπαζζεί, κε ην λα θέξνπλ ζην Κνηλφ φιεο
εθείλεο ηηο πφιεηο πνπ είραλ απνκαθξπλζεί, θαζψο θαη εθείλεο πνπ νη θνξίλζηνη είραλ
κεηαηξέςεη ζε απνηθίεο ηνπο. ε απηέο πεξηιάκβαλαλ θαη πφιεηο πνπ ίζσο απφ ηελ
αξρή είραλ ηδξπζεί απφ ηνπο Κνξηλζίνπο. Μαο ζψζεθαλ παξαδφζεηο πνπ ζεσξνχζαλ
θαη ην Αλαθηφξην θαη ε Λεπθάδα ήηαλ αθαξλαληθέο πφιεηο πνπ νη Κνξίλζηνη ηηο
θαηέθηεζαλ. Καη αθξηβείο λα κελ είλαη απηέο νη παξαδφζεηο απνθαιχπηνπλ κηα
πνιηηηθή. Σν γεγνλφο φηη νη Αθαξλάλεο παξαηάζζνληαλ ζηε κάρε ρσξηζκέλνη θαηά
πεξηνρέο θαη ην θάζε ζψκα είρε κεγάια πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο, δελ ζεκαίλεη πσο
δελ ππήξρε πνιηηηθή ελφηεηα, φπσο κεξηθνί ππνζηεξίδνπλ, αθνχ ην ίδην ζπλέβαηλε
θαη κε άιινπο ειιεληθνχο ιανχο πνπ είλαη βέβαην φηη δηαθξίλνληαλ γηα ηελ πνιηηηθή
ηνπο ελφηεηα. Απηφ πνπ αληίζεηα απνδεηθλχεη ηελ παξνπζία ηζρπξήο θεληξηθήο
εμνπζίαο είλαη ε ζπλζήθε κε ηνπο Ακπξαθηψηεο ζηνλ 5ν αθφκα αηψλα. Σελ ζπλζήθε
έθιεηζε ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε θαη είλαη θαλεξφ φηη απηή φρη κφλν είρε ηελ
δπλαηφηεηα λα δηαπξαγκαηεχεηαη γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ Αθαξλάλσλ, αιιά θαη λα
αλαιακβάλεη δεζκεχζεηο γηα φινπο, θαη κάιηζηα «παληνηηλέο», θαη φηη αθφκε
κπνξνχζε λα ραξάδεη πνιηηηθή γηα ην κέιινλ, αθνχ ηελ βξίζθνπκε ζηε ζπλζήθε λα
πξνβιέπεη φηη νη Ακπξαθηψηεο δελ ζα βνεζήζνπλ ηνπο Αλαθηνξίνπο, δειαδή λα
πξναπνθαζίδεη ηελ εθζηξαηεία θαηά ηνπ Αλαθηνξίνπ.
Απφ επηγξαθή ηνπ 3νπ αηψλα καζαίλνπκε φηη επηθεθαιήο ηνπ Κνηλνχ
βξίζθνληαλ επηά ζηξαηεγνί. Δπεηδή ζηα ειιεληθά Κνηλά ππάξρεη ε ηάζε λα
αληηθαζίζηαληαη ηέηνηα ζπιινγηθά φξγαλα απφ κνλαδηθνχο άξρνληεο, ζα πξέπεη λα
ζπκπεξάλνπκε φηη ε ηέηνηα ζπιινγηθή εγεζία είλαη επηβίσζε ή αλαβίσζε παιηφηεξεο
πξαθηηθήο. ηελ επηγξαθή απηή βιέπνπκε φηη θάζε ζηξαηεγφο είλαη απφ δηαθνξεηηθή
πφιε, δειαδή πσο ζα ππήξρε θαλφλαο λα κελ εθιέγεηαη θάζε θνξά πάλσ απφ έλαο
ζηξαηεγφο απφ ηελ ίδηα πφιε ή, πηζαλφηεξα, φηη νη επηά ζηξαηεγνί αληηπξνζσπεχνπλ
επηά εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε θάζε πεξηθέξεηα ή πνιιέο απφ
απηέο ζα πεξηιάκβαλε πεξηζζφηεξεο απφ κία πφιεηο. ηελ επηγξαθή αλαθέξνληαη
επίζεο ίππαξρνο, γξακκαηεύο θαη ζπζαπξνθύιαμ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ίδηεο πφιεηο
κε κεξηθνχο απφ ηνπο ζηξαηεγνχο. Αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζπλέδξηνλ ηνπ Κνηλνχ θαη
ε χπαξμή ηνπ επίζεο πξέπεη λα αλάγεηαη ζηνλ 5ν αηψλα.
Δθηφο απφ ην ζπλέδξηνλ ππήξρε θαη εθθιεζία, πνπ ζηελ πξψηε θάζε ηνπ
Κνηλνχ πξέπεη λα ήηαλ ηνπ ηχπνπ πνπ ν Larsen νλφκαζε «πξσηνγελή», δειαδή πνπ
απνηειείην απφ φινπο ηνπο πνιίηεο θαη φρη απφ αληηπξνζψπνπο ησλ πφιεσλ. ε κηα
ζπλζήθε κε ηνλ Πχξξν ε εθθιεζία απηή νλνκάδεηαη νη ρίιηνη. Ο αξηζκφο είλαη πνιχ
κηθξφο γηα εθθιεζία ελφο έζησ θαη κηθξνχ κεγέζνπο θξάηνπο. Πξέπεη φκσο λα
ιάβνπκε ππφςε φηη ηέηνηνη αξηζκνί, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ Διιάδα γηα
νλνκαζίεο ζσκάησλ ήηαλ ζηξνγγπιεκέλνη θαη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ
κπνξνχζε λα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο. Δπίζεο είλαη πηζαλφ ην φλνκα λα δφζεθε ζε
θάπνηα πξψηκε επνρή, φηαλ ην Κνηλφ ζα ήηαλ πεξηνξηζκέλν θαη ηφηε ν επφκελνο
ζηξνγγπιφο αξηζκφο, κάιινλ ην πεληαθηζρίιηνη, ζα έκνηαδε πνιχ θαληαζκέλνο.
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Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππνζέζνπκε πσο ζα ππήξρε θάπνηνπ είδνπο «ηίκεκα» πνπ έδηλε
πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Απηφ δελ πξέπεη λα ήηαλ ε δπλαηφηεηα ππεξεζίαο σο
νπιίηε ζε κηα ρψξα πνπ έθαλε πιαηηά ρξήζε ειαθξά νπιηζκέλσλ ζηνλ πφιεκν.
Μπνξεί επίζεο ηα πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα λα ηα είρε πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο
αηφκσλ κε βάζε φρη ην ηίκεκα, αιιά άιια θξηηήξηα, φπσο π.ρ. ηελ θαηαγσγή.
Οη πην πάλσ πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηε κνξθή θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ
Κνηλνχ ησλ Αθαξλάλσλ ζηελ πεξίνδν απφ ηελ πξψηε εκθάληζή ηνπ ζηελ Ηζηνξία,
ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 5νπ αηψλα, σο ηελ ζηηγκή πνπ νη Αηησινί θαη νη Ζπεηξψηεο
δηακέιηζαλ ηελ Αθαξλαλία ζηνλ χζηεξν 3ν αηψλα. Μεηά ηνλ δηακειηζκφ ην αηησιηθφ
ηκήκα ελζσκαηψζεθε ζηελ Αηησιηθή πκπνιηηεία θαη απνηέιεζε έλα απφ ηα
ηκήκαηά ηεο, ηα ηέιε, ην ηξαηηθόλ . Οη πεξηνρέο πνπ ελζσκαηψλνληαλ ζε απηήλ
γίλνληαλ λνκηθά αηησιηθέο θαη νη πνιίηεο ηνπο Αηησινί.
πσο ζεκεηψζακε θαη πην άλσ, ην ηκήκα ηεο Αθαξλαλίαο πνπ είρε ππνηαγεί
ζηελ Ήπεηξν απέθηεζε πάιη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ φηαλ νη αλαζηαηψζεηο πνπ
πξνθάιεζαλ θαη ηελ πηψζε ηεο κνλαξρίαο εθεί εμαζζέλεζαλ ηνπο Ζπεηξψηεο. Σν 230
νξγαλψλεηαη ην λέν Κνηλφ ησλ Αθαξλάλσλ. Σψξα πξσηεχνπζα είλαη ε Λεπθάο θαη
κεηά ηελ απψιεηά ηεο ζηα 167 ην Θχξξεην. ε απηή ηελ πεξίνδν ην Κνηλφ απνρηάεη
θαη ζξεζθεπηηθή πξσηεχνπζα. Σν ηεξφ ηνπ Απφιισλα ζην Άθηην αλήθε ζηελ πφιε
ηνπ Αλαθηνξίνπ πνπ δηνξγάλσλε θαη ηνπο εθεί αγψλεο. ηελ δηάξθεηα φκσο ηνπ
πξηαθνχ Πνιέκνπ ε πφιε βξέζεθε ζε νηθνλνκηθή αδπλακία λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο
ενξηέο θαη γηα απηφ κεηά ηελ εηξήλε, ην 216, ην Κνηλφ έθαλε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα λα
αλαιάβεη ην ηεξφ, σο ηεξφ ηνπ Κνηλνχ, θαη λα θξνληίδεη απηφ γηα ηελ δηνξγάλσζε ησλ
ενξηψλ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία αλάκεζα ζην Κνηλφ θαη ην
Αλαθηφξην, ζρεδφλ θαλνληθή ζπλζήθε, αληίγξαθα ηεο νπνίαο ζηήζεθαλ θαη ζην ηεξφ
ηνπ Αθηίνπ θαη ζην παλειιήλην ηεξφ ηεο Οιπκπίαο. Μεηά ηελ αλάιεςε ηνπ ηεξνχ απφ
ην Κνηλφ νη Αθαξλάλεο άξρηζαλ λα ρξνλνινγνχλ ελίνηε ηα ςεθίζκαηά ηνπο κε ην
φλνκα ηνπ ηεξέα ηνπ λανχ ηνπ Αθηίνπ, ηνπ ηεξαπόινπ, αληί κε ην φλνκα ηνπ
ζηξαηεγνχ ηεο ρξνληάο.
Ζ πην ζεκαληηθή αιιαγή πνπ έθεξε ε αλαζχζηαζε ηνπ Κνηλνχ είλαη φηη ε
εθηειεζηηθή εμνπζία δελ ήηαλ πιένλ ζπιινγηθή, αιιά αλαηίζεηαη ζε έλα ζηξαηεγό. Ο
ίππαξρνο πνπ θαηαγξάθεηαη καδί κε ηνλ ζηξαηεγφ αιιά κεηά απφ απηφλ πξέπεη λα
ήηαλ απηφ πνπ εκείο ζα ιέγακε αληηπξφεδξνο. Καηά θαλφλα ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ
αξρφλησλ εκθαλίδεηαη θαη έλαο πξνκλάκωλ καδί κε ηξεηο ζπκπξνκλάκνλεο. Πξνθαλψο
πξφθεηηαη γηα εηήζηνπο άξρνληεο πνπ πξνεδξεχνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο
νκνζπνλδηαθήο βνπιήο, ε νπνία ζπλήζσο αλαθέξεηαη κε απηφ ην φλνκα, βνπιή, θαη
ελίνηε κε ην φλνκα ζπλέδξηνλ, φπσο ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Αλαθέξεηαη επίζεο
θαη γξακκαηεύο ηεο βνπιήο πνπ ζα θξαηνχζε ηα πξαθηηθά ηνπ ζψκαηνο, ελψ ε χπαξμε
θαη γξακκαηέωο ηνπ ζηξαηεγνύ ή ησλ αξρφλησλ δείρλεη φηη ε εθηειεζηηθή εμνπζία είρε
αξθεηέο ππνρξεψζεηο, ψζηε λα ρξεηάδεηαη θαη γξακκαηέα. Μηα θνξά αλαθέξεηαη θαη
λαύαξρνο θαη απηφ ίζσο ζεκαίλεη φηη, φηαλ ν Φίιηππνο Δ΄ πξνζπαζνχζε λα αλαπηχμεη
λαπηηθέο δπλάκεηο, νη ζχκκαρνί ηνπ ρξεηάζηεθε λα θάλνπλ ην ίδην.
Τπήξρε επίζεο θαη κηα «πξσηνγελήο» εθθιεζία, φπνπ νη ςήθνη ιακβάλνληαλ
θαηά πφιεηο. Γελ γλσξίδνπκε πφζεο θαλνληθέο ζπλεδξηάζεηο είρε ηνλ ρξφλν,
γλσξίδνπκε φκσο φηη ππήξρε ε δπλαηφηεηα θαη εθηάθησλ ζπλεδξηάζεσλ. Ζ νξγάλσζε
ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Κνηλνχ καο βνεζάεη λα βγάινπκε πηζαλά ζπκπεξάζκαηα θαη
γηα ηνλ ηξφπν πνπ ινγαξηάδνληαλ θαη νη ςήθνη ζηελ εθθιεζία ζηεξηδφκελνη ζηα
παξάιιεια άιισλ ειιεληθψλ θξαηψλ. Σν ζεζαπξνθπιάθην ηνπ Κνηλνχ θαλνληθά
εληζρπφηαλ απφ ζπλδξνκέο ησλ πφιεσλ κειψλ θαη ην χςνο απηψλ ησλ ζπλδξνκψλ
θαίλεηαη φηη βξηζθφηαλ ζε αλαινγία κε ην πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο –ςήθσλ- ηεο
θάζε πφιεο ζηελ ζπλέιεπζε, ηελ εθθιεζία ηνπ Κνηλνχ. Σν χςνο ησλ ζπλεηζθνξψλ
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απηψλ θαζνξηδφηαλ πηζαλφηαηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ή κάιινλ ησλ πνιηηψλ
θάζε πφιεο. Ζ ζπλέιεπζε απνθάζηδε κε πιεηνςεθία, αιιά γηα πνιχ δσηηθά δεηήκαηα
ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ρξεηαδφηαλ νκνθσλία.
Απφ ηελ επηγξαθή κε ηελ ζπκθσλία Κνηλνχ θαη Αλαθηνξίνπ γηα ην ηεξφ ηνπ
Αθηίνπ καζαίλνπκε πνιιά γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ Κνηλνχ ησλ Αθαξλάλσλ. Ζ
ζπκθσλία πεξηιακβάλεη θαη φξνπο ζρεηηθνχο κε είζπξαμε δαζκψλ θαη άιισλ θφξσλ
ζηε δηάξθεηα ησλ Αθηείσλ αγψλσλ. Οη φξνη απηνί δείρλνπλ φηη θαλνληθά ε θεληξηθή
θπβέξλεζε δελ είρε ηέηνηνπ είδνπο έζνδα, αιιά φηαλ αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ηνλ λαφ
θαη ηνπο αγψλεο, αλέιαβε ζπγρξφλσο θαη έμνδα πνπ πξνεγνπκέλσο βάξαηλαλ ηελ
πφιε ηνπ Αλαθηνξίνπ θαη γηα απηφ ζεσξήζεθε ζσζηφ, κεξηθά απφ ηα έζνδα πνπ
πξνεγνπκέλσο πήγαηλαλ ζηελ πφιε λα εηζπξάηηνληαη απφ ην Κνηλφ. Οξίζηεθε ινηπφλ
φηη ην κηζφ απφ ηελ πεληεθνζηή, ηνλ δαζκφ δειαδή 2 ηνηο εθαηφ ζηηο εηζαγσγέο θαη
εμαγσγέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ θαη απφ ηηο άιιεο εηζπξάμεηο πνπ είραλ
ζρέζε κε ηελ παλήγπξηλ ζα πήγαηλε ζην ηακείν ηνπ Κνηλνχ θαη ην άιιν κηζφ ζην
ηακείν ηνπ Αλαθηνξίνπ. Ζ παλήγπξηο φπσο θαίλεηαη ήηαλ αθξηβψο απηφ πνπ είλαη γηα
εκάο ην παλεγχξη, δειαδή ζξεζθεπηηθή ενξηή θαη εκπνξηθή ζπλάληεζε. Έλα άιιν
έζνδν πνπ επίζεο κνηξάδνληαλ ίζηα ην Κνηλφ θαη ην Αλαθηφξην ήηαλ ηα ιεγφκελα
απειεπζεξσηηθά ρξήκαηα, ηα πνζά δειαδή πνπ θαηαβάιινληαλ γηα ηελ εηθνληθή
πψιεζε ζηνλ ζεφ ησλ δνχισλ πνπ απειεπζεξψλνληαλ. Ζ αγνξά επνπηεπφηαλ απφ
κεηθηή επηηξνπή απαξηηδφκελε απφ έλαλ αγνξαλόκν, ηέζζεξηο ηακίαο θαη ηέζζεξηο
γξακκαηείο νξηδφκελνπο απφ ην Κνηλφ θαη άιινπο ηφζνπο νξηδφκελνπο απφ ηελ πφιε.
Απηά ζπλέβαηλαλ κφλν γηα ηελ παλήγπξε θαη ηελ αγνξά πνπ ζρεηηδφηαλ κε απηήλ.
Δηδηθή παξάγξαθνο πξνέβιεπε φηη θαηά ηα άιια νη Αλαθηνξηείο είραλ απφιπην
έιεγρν ηνπ ιηκαληνχ ηνπο θαη ησλ δαζκψλ. ια απηά φκσο αθνξνχλ ζαθψο ηελ
ηδηαίηεξε πεξίπησζε ηνπ ηεξνχ. Καηά ηα άιια ην θχξην, αλ φρη ην κνλαδηθφ έζνδν ηνπ
Κνηλνχ ήηαλ ηα πνζά πνπ ηνπ ρνξεγνχζαλ νη πφιεηο. Έηζη δελ είλαη πεξίεξγν φηη ε
λνκηζκαηνθνπία ήηαλ πεξηζζφηεξν ζηα ρέξηα ησλ πφιεσλ παξά ηνπ Κνηλνχ.
Ζ ίδηα επηγξαθή καο δίλεη έλδεημε φηη ππήξρε θαη ζεζκφο πεξηνδηθήο
αλαζεψξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ λφκσλ, πνπ ιεγφηαλ λνκνζεζία. Αθνχ φκσο ππήξραλ
νκνζπνλδηαθνί λφκνη, πξέπεη λα ππήξραλ θαη έλα ή πεξηζζφηεξα νκνζπνλδηαθά
δηθαζηήξηα. Πξαγκαηηθά ε ίδηα ζπκθσλία πξνβιέπεη φηη, αλ κηα πφιε παξαβηάζεη ηηο
ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ην ηεξφ ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη πξφζηηκν 500 κλαο, ελψ αλ
ηδηψηεο θάλεη ην ίδην ζα ζαλαησζεί κεηά απφ θαηαδίθε απφ δηθαζηήξηνλ. Τπήξρε
ινηπφλ εηδηθφ νκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην γηα ηηο ππνζέζεηο ησλ αηφκσλ, αιιά ζα
πξέπεη λα είρε δηθαηνδνζία θαη γηα ηηο πφιεηο. Δθηφο αλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο
αξκφδην ήηαλ θάπνην άιιν ζψκα, φπσο π.ρ. ε βνπιή. Οκνζπνλδηαθφ δηθαζηήξην
ππήξρε φπσο είδακε θαη ζην πξψην αθαξλαληθφ Κνηλφ, αιιά ίζσο ν ραξαθηήξαο ηνπ
ήηαλ εηδηθφο.
Σηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εζσηεξηθή δηνίθεζε ηεο θάζε κηαο πφιεο ρσξηζηά,
φζεο ππάξρνπλ, ζα ηηο αλαθέξνπκε παξαθάησ, φηαλ ζα έξζεη ν ιφγνο ζε απηέο.
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Σα λνκίζκαηα.

Ο ιφγνο γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ Κνηλνχ καο νδεγεί λα ζεκεηψζνπκε κεξηθά
πξάγκαηα γηα ηελ αθαξλαληθή λνκηζκαηνθνπία.
Σα πξψηα λνκίζκαηα πνπ θφβνληαη ζηελ πεξηνρή είλαη ησλ θνξηλζηαθψλ
απνηθηψλ Λεπθάδαο θαη Αλαθηνξίνπ. Πξφθεηηαη γηα θαλνληθνχο θνξηλζηαθνχο
ζηαηήξεο κε θεθαιή Αζελάο ζηε κηα φςε θαη πήγαζν ζηελ άιιε, αξγπξά, πνπ
δηαθξίλνληαη απφ ηα λνκίζκαηα πνπ θφβνληαλ ζηελ Κφξηλζν επεηδή θέξνπλ επηγξαθή
Λ, ΛΔ, ΛΔΤ, ΛΔΤΚΑΓΗΧΝ εθείλα ηεο Λεπθάδαο θαη F, ην αξρηθφ ηνπ νλφκαηνο
Fαλαθηφξηνλ, εθείλα ηνπ Αλαθηνξίνπ. ηελ Λεπθάδα ηνπιάρηζηνλ αξρίδνπλ λα
εθδίδνληαη απφ ηνλ πξψηκν 5ν αηψλα. Υσξίο λα είλαη θνξηλζηαθέο απνηθίεο,
εληαγκέλεο φκσο ζηνλ θχθιν ηνπ θνξηλζηαθνχ εκπνξίνπ, θφβνπλ θνξηλζηαθνχο
ζηαηήξεο θαη άιιεο αθαξλαληθέο πφιεηο. Σν λφκηζκα απηφ κε ηα ζήκαηα ηεο
Κνξίλζνπ είλαη άιισζηε ην κφλν πνπ έρεη πέξαζε ζην εκπφξην ηεο ηθειίαο θαη ηεο
Ηηαιίαο, πνπ θαίλεηαη φηη ζε έλαλ βαζκφ ελδηαθέξεη ηηο παξάιηεο πφιεηο ηεο
Αθαξλαλίαο. Έηζη ζηελ πεξίνδν 350-250 π.Υ. πεξίπνπ έρνπκε θνξηλζηαθνχο ζηαηήξεο
ηεο Αιπδίαο κε επηγξαθή ΑΛΤ ή ΑΛΤΕΑΗΧΝ θαη κηθξφηεξεο αμίεο ζε ραιθά κε
ηχπνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ιαηξεία ηνπ Ζξαθιή, φκνηα θνξηλζηαθνχο ζηαηήξεο
ρξνλνινγεκέλνπο γχξσ ζηα 350 κε επηγξαθή Α θαη παξάζηαζε αζηαθνχ πνπ
αλήθνπλ ζηελ νκψλπκε πφιε, ελψ φκνηνη ζηαηήξεο κε επηγξαθή Κ θαη παξάζηαζε
καθεδνληθήο αζπίδαο, ηνπ 300-250, αλήθνπλ ίζσο ζηα Κφξνληα, άιινη κε ηα
θαλνληθά θνξηλζηαθά ζήκαηα, ηεο ίδηαο επνρήο κε επηγξαθή Δ θαη αγθίζηξη πίζσ απφ
ηελ θεθαιή ηεο Αζελάο θφπεθαλ ίζσο ζηνλ Δρίλν θαη άιινη πνπ αληί γηα ηελ θεθαιή
ηεο Αζελάο έρνπλ παξάζηαζε άιιεο γπλαηθείαο θεθαιήο θαη πεξίπινθν κνλφγξακκα
απνδίδνληαη κε κεγάιε πηζαλφηεηα ζηελ Πάιαηξν. Δίλαη πηζαλφ επίζεο φηη ζηελ
Φνηηία πξέπεη λα απνδνζνχλ θνξηλζηαθέο δξαρκέο ηεο ίδηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ελψ
ζηελ Μεηξφπνιε απνδίδνληαη κε βεβαηφηεηα θνξηλζηαθνί ζηαηήξεο κε ηελ επηγξαθή
ΜΖ θαη άιιεο παξφκνηεο. ηελ ίδηα πεξίνδν αλήθνπλ θαη κηθξφηεξεο αμίεο ζε ραιθά
λνκίζκαηα ησλ Φνηηηψλ θαη κηθξά ραιθά ηεο Μεδηψλαο.
Δίλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαη ην Αλαθηφξην θαη ε Λεπθάο, φηαλ
εληάζζνληαη ζην Κνηλφ ησλ Αθαξλάλσλ ζπλερίδνπλ λα θφβνπλ φκνηα λνκίζκαηα
κέρξη πεξίπνπ ην 250. Σα ηειεπηαία κάιηζηα ηέηνηα λνκίζκαηα ηνπ Αλαθηνξίνπ έρνπλ
ζπληνκνγξαθεκέλα νλφκαηα αξρφλησλ πνπ ζπλαληψληαη ηα ίδηα ζε ζχγρξνλα
λνκίζκαηα ηνπ Θπξξείνπ θαη ηεο Λεπθάδαο. Φαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα άξρνληεο ηνπ
Κνηλνχ. Ννκίζκαηα ησλ Οηληαδψλ απηήο ηεο επνρήο δελ έρνπκε, ελψ ην Θχξξεην
θφβεη θαλνληθνχο θνξηλζηαθνχο ζηαηήξεο κε επηγξαθή Θ, ΘΤ, ΘΤΡ, ΘΤΡΡ. Ζ
ηξάηνο αξρίδεη λα θφβεη λνκίζκαηα απφ ην 450 πεξίπνπ κε δηάθνξνπο ηχπνπο θαη
ππνδηαηξέζεηο, πνπ ζπλήζσο έρνπλ ηελ θεθαιή ηνπ Αρειψνπ θαη ηελ θεθαιή ηεο
λχκθεο Καιιηξξφεο. Μεηά ην 250 έρνπκε αξγπξά λνκίζκαηα ηνπ Αλαθηνξίνπ κε
θεθαιή Γηφο θαη κνλφγξακκα ΑΝ ζε δάθληλν ζηεθάλη θαη ζχγρξνλα ραιθά κε άιινπο
ηχπνπο, ραιθά ησλ Οηληαδψλ κε θεθαιή Γηφο θαη επηγξαθή ΟΗΝΗΑΓΑΝ θαη θεθαιή
Αρειψνπ θαη κνλφγξακκα ΑΚΑΡ, αξγπξά ηνπ Θπξξείνπ κε θνξηλζηαθνχο ηχπνπο θαη
κηθξή θεθαιή Αρειψνπ πίζσ απφ ηελ θεθαιή ηεο Αζελάο θαη ραιθά κε αηηηθνχο
ηχπνπο.
Απφ ην 400 πεξίπνπ αξρίδεη ε νκνζπνλδηαθή λνκηζκαηνθνπία. ηελ πξψηε
πεξίνδν έδξα ηεο είλαη ε ηξάηνο θαη νη παξαζηάζεηο ησλ λνκηζκάησλ είλαη θεθαιή
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Αρειψνπ θαη θεθαιή Καιιηξξφεο θαη ε επηγξαθή ΑΚ. ηελ πεξίνδν 300-250
πεξίπνπ ηα λνκίζκαηα ηνπ Κνηλνχ θφβνληαη ζηελ Λεπθάδα, ζηελ πεξίνδν 250-229
ζην Θχξξεηνλ θαη κεηά θαη πάιη ζηελ Λεπθάδα, αλ θαη είλαη πηζαλφ λα κε δηαθφπεθε
ε έθδνζε εθεί, φπφηε ζα πξέπεη λα ππήξραλ δχν παξάιιεια λνκηζκαηνθνπεία.
Πάλησο ζηελ ηειεπηαία πεξίνδν πνπ θφβνληαη ζηελ Λεπθάδα αλήθνπλ θαη ηα κφλα
ρξπζά αθαξλαληθά λνκίζκαηα κε παξαζηάζεηο θεθαιήο Αρειψνπ θαη Αθηίνπ
Απφιισλνο. Μεηά ην 167, φηαλ ε Λεπθάο αθαηξέζεθε απφ ηελ Αθαξλαλία, ην
Θχξξεην πήξε θαη πάιη ηελ ζέζε ηεο. κσο κφλν γηα ιίγν θαηξφ αθφκα εθδίδνληαη
λνκίζκαηα ηνπ Κνηλνχ. Οη ίδηνη ηχπνη ζα ζπλερίζνπλ αθφκα γηα ιίγν θαηξφ λα
εθδίδνληαη σο λνκίζκαηα ηνπ Θπξξείνπ.

ηξαηηωηηθή Οξγάλωζε.

Ζ ζηξαηησηηθή ζεηεία ήηαλ λνκηθά θαζηεξσκέλε απφ πξψηκε επνρή ζηελ
Αθαξλαλία θαη ζε κηα πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο γλσξίδνπκε φηη θιήζεθε ζηα
φπια ην ζχλνιν ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ απφ 15 σο 60 ρξφλσλ. ηα θιαζηθά
ηνπιάρηζηνλ ρξφληα ηα ζψκαηα παξαηάζζνληαλ θαηά πφιεηο θαη ην θαζέλα είρε
κεγάιν βαζκφ πξσηνβνπιίαο. Ο νκνζπνλδηαθφο ζηξαηφο απεηειείην απφ νπιίηεο,
ςηινχο θαη απφ ην ηέινο ηνπ 3νπ αηψλα κηθξφ ζρεηηθά αξηζκφ ηππέσλ. Σν
ζεκαληηθφηεξν ζψκα ήηαλ ησλ ςηιψλ ζθελδνληηψλ, αθνληηζηψλ θαη ηνμνηψλ. Οη
Αθαξλάλεο ςηινί ήηαλ ζηελ αξραηφηεηα θεκηζκέλνη, θαζψο θαη ε ηαθηηθή ηνπο πνπ
ζπλίζηαην ζε γνξγέο επηζέζεηο θαη ππνρσξήζεηο πνπ θαηαπνλνχζαλ ηνλ αληίπαιν.
Οη Αθαξλάλεο ππεξεηνχζαλ επίζεο απφ πξψηκε επνρή σο κηζζνθφξνη.
Γλσξίδνπκε φηη ηέηνηνη βξίζθνληαλ ζηνλ ζηξαηφ ηνπ Γαξείνπ ζηα ρξφληα ηεο
εθζηξαηείαο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ζηνλ ζηξαηφ ηνπ Πχξξνπ ζηελ Ηηαιηθή
εθζηξαηεία θαη ζε πνιινχο ζηξαηνχο εγεκνληψλ ηνπ ειιεληζηηθνχ θφζκνπ, θαζψο θαη
ξσκατθνχο, αθφκα θαη ζηελ ίδηα ηελ Ηηαιία.
ρεηηθά κε ηελ δχλακε ηνπ αθαξλαληθνχ ζηξαηνχ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε
φηη ζηε κάρε ζηελ ιπε πξέπεη λα έθηαλε ηηο 4.000 κε 5.000 άλδξεο, ελψ ην Κνηλφ
ηφηε δελ πεξηιάκβαλε νχηε ηηο θνξηλζηαθέο Λεπθάδα θαη Αλαθηφξην νχηε ηελ κεγάιε
αθαξλαληθή πφιε ησλ Οηληαδψλ. Σν 219 ην αθαξλαληθφ ζψκα πνπ καδί κε ηνλ
Φίιηππν ηνλ Δ΄ εηζέβαιε θαη ιεειάηεζε ηελ Αηησιία ήηαλ 2.200 άλδξεο, αλ θαη ηφηε
ε έθηαζε ηνπ Κνηλνχ ήηαλ πνιχ κεησκέλε ζε ζχγθξηζε κε πξνγελέζηεξεο επνρέο.
Παιαηφηεξα, γχξσ ζηα 263 πνπ θιείζηεθε ε ζπκκαρία κε ηελ Αηησιία, θαζνξίζηεθε
φηη ν θάζε ζπκβαιιφκελνο, ζε πεξίπησζε μέλεο εηζβνιήο ζηνλ άιιν, έπξεπε λα
ζηείιεη κέζα ζε έμε κέξεο 1.000 πεδνχο θαη 100 ηππείο. ε κεγαιχηεξε αλάγθε έπξεπε
ζε δέθα κέξεο λα θηλεηνπνηήζεη 3.000 πνιεκηζηέο απφ ηνπο νπνίνπο 1.000 νπιίηεο.
Αθνχ ε Αθαξλαλία έπξεπε λα θηλεηνπνηήζεη ηφζνπο πνιεκηζηέο γηα ηηο θνηλέο
αλάγθεο κέζα ζε δέθα κέξεο θαη αθνχ ζην ζχλνιν ησλ δπλάκεσλ ηεο ην πξαγκαηηθφ
πνζνζηφ ησλ νπιηηψλ πξέπεη λα ήηαλ θάπνπ έλα πξνο ηξία, δειαδή ην έλα ηξίην ηνπ
ζπλφινπ, αθφκα θαη αλ ππνινγίζνπκε ην ζπλνιηθφ ζηξαηησηηθφ δπλακηθφ ηεο ζε
6.000 άλδξεο δελ θηλδπλεχνπκε λα πέζνπκε πνιχ έμσ. ε απηή ηελ επνρή ην Κνηλφ
πεξηιακβάλεη ην Αλαθηφξην, αιιά ρσξίο αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ ηνπ, θαη

53

δελ πεξηιακβάλεη ηελ Λεπθάδα, φπσο θαη ζηα ρξφληα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ,
είλαη ακθίβνιν, αιιά πνιχ πηζαλφ φηη πεξηιακβάλεη ηνπο Οηληάδεο θαη έηζη
εκθαλίδεηαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ ηφηε, αιιά δελ πεξηιακβάλεη ηελ Ακθηινρία
πνπ ηφηε πεξηιάκβαλε.

Οηθνλνκία.

Ζ Αθαξλαλία ζε φιε ζρεδφλ ηελ δηάξθεηα ηεο αξραίαο ηζηνξίαο ηεο, φπσο
άιισζηε θαη ζηε ζπλέρεηα, παξάκεηλε κηα ρψξα θπξίσο γεσξγνθηελνηξνθηθή πνπ ε
νηθνλνκία ησλ θαηνίθσλ ζηεξηδφηαλ επίζεο ελ κέξεη ζηελ αιηεία θαη ην θπλήγη, ελψ
γηα χπαξμε βηνηερλίαο πνπ λα πξνζαλαηνιηδφηαλ ζηελ αγνξά δελ έρνπκε
πιεξνθνξίεο θαη ην εκπφξην θπζηθά κφλν νξηζκέλεο πεξηνρέο, θπξίσο δειαδή ηα
ιηκάληα, ραξαθηήξηζε σο ζεκαληηθφο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο.
Πνιχ ζεκαληηθή θαίλεηαη φηη ήηαλ ε θηελνηξνθία κεγάισλ δψσλ, βνδηψλ θαη
αιφγσλ, αιιά θαη κηθξψλ, γνπξνπληψλ, πξνβάησλ, θαηζηθηψλ. Μάιηζηα ζηα Ρσκατθά
ρξφληα, φηαλ εξεκψζεθε ε ρψξα εμαηηίαο ησλ ζπλερψλ πνιέκσλ θαη ηεο
θαθνδηνίθεζεο, γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν ηξάβσλ, θαη ε ηωλ Αηηωιώλ δε θαη
Αθαξλάλωλ εξεκία πξνο ηππνηξνθίαλ επθπήο γέγνλελ νπρ ήηηνλ Θεζζαιίαο. Απφ ηελ
άιιε κεξηά ε γεσξγία αλαπηχρζεθε θαιά ζηηο πεξηνρέο θνληά ζηνλ Αρειψν, απφ ηελ
ηξάην σο ηνπο Οηληάδεο, θαη ζηηο ιεθάλεο, θπξίσο εθείλε ησλ πφιεσλ Φνηηίαη θαη
Κφξνληα. ηηο πεξηνρέο εθείλεο θαιιηεξγνχληαλ θπξίσο δεκεηξηαθά. ηελ Οηληάδα,
φπσο δείρλεη θαη ην φλνκα, θαη ηα ακπέιηα. Απφ ηα έμε θαιχηεξα θξαζηά πνπ
απαξηζκεί ν γηαηξφο Απνιιφδσξνο ζηελ Πηνιεκατθή επνρή ην έλα είλαη ησλ
Οηληαδψλ, ην άιιν ηεο Λεπθάδαο θαη ην ηξίην ηεο θνληηλήο Ακπξαθίαο.
Σν θπλήγη ζηνπο ιφγγνπο ηεο Αθαξλαλίαο ήηαλ πινχζην. Οηθνλνκηθφ
ελδηαθέξνλ είρε ην αγξηνγνχξνπλν θαη άιια κηθξφηεξα δψα. Τπήξραλ θαη άιια άγξηα
δψα, ρσξίο φκσο νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο ιχθνη θαη αξθνχδεο, αιιά θαη
ιηνληάξηα φπσο θαίλεηαη πξηλ απφ ηνλ 5ν αηψλα. ε απηήλ ηελ επνρή καξηπξείηαη φηη
ην φξην πνπ θηάλαλ ηα ιηνληάξηα ήηαλ ν Αρειψνο. Σν ςάξεκα επίζεο ζε απηή ηε
ρψξα κε ηηο πνιιέο ιηκλνζάιαζζεο πξέπεη λα έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαηξνθή
ησλ θαηνίθσλ. Μαζαίλνπκε φηη ν Ακβξαθηθφο έηξεθε πνιχ κεγάινπο αξηζκνχο απφ
θεζηξείο, θεθάινπο θαη ιαπξάθηα. Σα ίδηα ππήξραλ ζε ηεξάζηηνπο αξηζκνχο ζηελ
Λεπθάδα θαη ην Άθηην. ηνλ Αρειψν αιίεπαλ έλα ςάξη πνπ ιεγφηαλ θάπξνο. Δθηφο
απφ ηα ςάξηα ν Ακβξαθηθφο ήηαλ πινχζηνο, φπσο αλαθέξνπλ νη αξραίνη, ζε ρηέληα,
θαιακάξηα, γαξίδεο. ηηο αθαξλαληθέο αθηέο ππήξρε θαη έλα είδνο πίλαο πνπ έβγαδε
θάηη ζαλ καξγαξηηάξη.
Ζ λαπζηπινΐα, φπσο ζεκεηψζακε, πξέπεη λα άλζηζε ζηελ πεξηνρή απφ ηα
πξντζηνξηθά ρξφληα, φκσο ζηα ηζηνξηθά βιέπνπκε αξρηθά λα κελ αζρνινχληαη νη
Αθαξλάλεο κε ηα λαπηηθά. Οη πην ζεκαληηθέο γηα ην ζαιάζζην δηακεηαθνκηζηηθφ
εκπφξην ζέζεηο βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ησλ απνίθσλ απφ ηελ Κφξηλζν ή πφιεσλ πνπ
θξαηηνχληαη καθξηά απφ ηνπο ινηπνχο Αθαξλάλεο θαη ζρεηίδνληαη πάιη κε ηελ
Κφξηλζν. κσο βαζκηαία νη Αθαξλάλεο ελζσκάησζαλ ηηο θνξηλζηαθέο απνηθίεο
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θαζψο θαη ηελ ζεκαληηθή απφ άπνςε ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ πφιε ησλ Οηληαδψλ θαη
έηζη ε λαπζηπινΐα θαη ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην άξρηζε λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν
ζηα νηθνλνκηθά ηνπο. Νσξίο εκθαλίδνληαη ζηελ –αθαξλαληθή- Λεπθάδα νη Ηηαινί
έκπνξνη.

Θξεζθεπηηθή νξγάλωζε – Λαηξεία.

Σν ζεκαληηθφηεξν ιαηξεπηηθφ θέληξν ηεο Αθαξλαλίαο πνπ, φπσο είδακε, έγηλε
θαη ζξεζθεπηηθή πξσηεχνπζα ηνπ Κνηλνχ, ήηαλ ην ηεξφ ηνπ Απφιισλα ζην Άθηην.
Αξρηθά πξφθεηηαη γηα ηεξφ φρη αθαξλαληθφ, αιιά ησλ Κνξηλζίσλ απνίθσλ.
πλδεδεκέλνο κε ηη ηεξφ ήηαλ θαη ν ηξηεηεξηθφο αγψλαο (δειαδή θάζε δπν ρξφληα)
πνπ ιεγφηαλ Άθηηα, ελψ, φπσο επίζεο παξαπάλσ ζεκεηψζακε, ζπγρξφλσο κε απηφλ
γηλφηαλ θαη κεγάιε εκπνξνπαλήγπξε. Σνλ αγψλα αλαδηάξζξσζε ν Αχγνπζηνο, αιιά
απφ ηελ επνρή απηή, αλ θαη ήηαλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Αθηίνπ Απφιισλα, γηλφηαλ
ζηελ απέλαληη επεηξσηηθή αθηή φπνπ είρε θηηζζεί ε Νηθφπνιηο.
Με ηελ ιαηξεία ηνπ Απφιισλα ζπλδένπλ ζπλήζσο ηελ παξαδνζηαθή
ελαζρφιεζε ησλ Αθαξλάλσλ κε ηελ καληηθή. ηελ ηζηνξία αλαθέξνληαη πνιινί
Αθαξλάλεο κάληεηο θαη ίζσο ζα πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη ε καληηθή απνηεινχζε
θιεξνλνκηθή ή παξαδνζηαθή ελαζρφιεζε θάπνηνπ γέλνπο. χκθσλα κε θάπνηα
παξάδνζε ν Ζζίνδνο δηδάρηεθε ηελ καληηθή απφ ηνπο Αθαξλάλεο. Οη κχζνη ηεο
Ρσκατθήο επνρήο γλσξίδνπλ πνιινχο εθπξνζψπνπο ηεο αθαξλαληθήο καληηθήο. Ο πην
ζεκαληηθφο απφ απηνχο είλαη ν ίδηνο ν πξαγκαηηθφο επψλπκνο ησλ Αθαξλάλσλ
Κάξλνο πνπ νδήγεζε ηνπο Γσξηείο πέξα απφ ηα ζηελά ζηελ Πεινπφλλεζν θαη
ζθνηψζεθε απφ ηνλ Ζξαθιείδε Ηππφηε θαη γηα ηνλ θαζαξκφ απφ απηφλ ηνλ θφλν
ηδξχζεθαλ ηα Κάξλεηα. Αιιά θαη ν επψλπκνο ησλ Ακθηιφρσλ Ακθίινρνο πηζηεπφηαλ
πξφγνλνο ησλ Αθαξλάλσλ κάληεσλ πνπ έιεγαλ φηη θαηάγνληαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ
Μειάκπνδα. Ο κάληεο Δρίλνο ήηαλ επψλπκνο ησλ Δρηλάδσλ, ελψ ζηνλ ίδην θχθιν
πξέπεη ίζσο λα θαηαηαρζεί θαη ν κπζηθφο ηαηξνκάληηο γηνο ηνπ Απφιισλνο Άγηο πνπ
απφ ηελ πεξηνρή ηεο Ναππάθηνπ πήγε ζην Άξγνο θαη θαζάξηζε ηελ ρψξα απφ ηέξαηα.
Απφ ηνλ Ζξφδνην καζαίλνπκε γηα Αθαξλάλεο κάληεηο ζηα ηζηνξηθά ρξφληα. Ο
Ακθίινρνο αλαθέξεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ Πεηζίζηξαην, ν Μεγηζηίαο ζηηο Θεξκνπχιεο
κε ηνλ Λεσλίδα, ελψ ζην αληίπαιν ζηξαηφπεδν, ην πεξζηθφ, βξηζθφηαλ ν Λεπθάδηνο
κάληηο Ηππφκαρνο. Μάληηο σο ηεξαηηθφ αμίσκα καξηπξείηαη επηγξαθηθά ζην Θχξξεην.
Δδψ ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηελ πιεξνθνξία ηνπ Αιθίθξνλα φηη νη γπλαίθεο ηεο
Αθαξλαλίαο θαζψο θαη εθείλεο ηεο Θεζζαιίαο ήηαλ γλσζηέο σο αζθνχζεο ηελ ηέρλε
ηεο καγείαο.
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Ο Άλζξωπνο θαη ε Κνηλωλία.

Αθνχ αλαθεξζήθακε ζηελ ηζηνξία, ηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή νξγάλσζε,
ηελ νηθνλνκία, κπνξνχκε λα πξνζπαζήζνπκε λα ζπλζέζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο καο,
ψζηε λα κηιήζνπκε γηα ηελ θπιεηηθή θαηαγσγή, ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ην
πιήζνο, ηνλ αξηζκφ ησλ Αθαξλάλσλ. πσο ζεκεηψζακε, δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη
ην θξάηνο ησλ Αθαξλάλσλ είλαη απνηέιεζκα θαηάθηεζεο, φκσο ν ιαφο απηφο ησλ
Ηζηνξηθψλ ρξφλσλ απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζηνηρεία. Παξαηεξνχλ φηη κεξηθά
ηνπσλχκηα ηεο Αθαξλαλίαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ Ηιιπξηθά, γλσξίδνπκε φκσο φηη ε
χπαξμε κεξηθψλ ηνπσλπκίσλ δελ ζπλεπάγεηαη αλαγθαία θαη ηελ παξνπζία ησλ
αληίζηνηρσλ θπιεηηθψλ ζηνηρείσλ. Σν μέλν ζηνηρείν ζηελ πξψηκε ηζηνξηθή
Αθαξλαλία έξρεηαη απφ ηα λφηηα θαη είλαη νη Γσξηείο ησλ θνξηλζηαθψλ απνηθηψλ.
Μαδί θέξλνπλ θαη ηνλ αλψηεξν πνιηηηζκφ ηνπο θαη κέζσ απηψλ κπαίλνπλ νη
Αθαξλάλεο ζηνλ ρψξν ηνπ Διιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ επίδξαζή ηνπο ζα εθδεισζεί θαη
ζηελ ηέρλε θαη ζηα ήζε θαη ζηελ ίδηα ηε γιψζζα. Πνιχ πζηεξφηεξα ζα εκθαληζζεί
θαη έλα λέν θπιεηηθφ ζηνηρείν ζηνλ αθαξλαληθφ πιεζπζκφ, ην Ηηαιηθφ πνπ
πξσηνεκθαλίδεηαη ζηηο παξάιηεο πφιεηο ζηνλ 3ν θηφιαο αηψλα π.Υ. θαη κε ηα ρξφληα
πνιιαπιαζηάδεηαη.
Πξέπεη λα ππνζέζνπκε ιαβαίλνληαο ππφςε ην παξάιιειν ησλ άιισλ
ειιεληθψλ πεξηνρψλ θαζψο θαη ηνλ βαζηθά γεσξγνθηελνηξνθηθφ ραξαθηήξα ηεο
ρψξαο, φηη θαη νη Αθαξλάλεο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε θπιέο, θαηξίεο, γέλε. Ίζσο ε
ζηαζεξφηεηα κηαο ηέηνηαο νξγάλσζεο εξκελεχεη ηνλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ πιήξσλ
πνιηηψλ πνπ ζεκεηψζακε πην πάλσ. Κάηη ηέηνην θαίλεηαη λα γηλφηαλ θαη αιινχ, φπσο
π.ρ. ζηελ Σξνηδελία. Απηνχ ηνπ είδνπο ε νξγάλσζε πνπ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο αλάγθεο
ηεο αληίζηνηρεο νηθνλνκίαο ήηαλ φπσο θαίλεηαη ν ιφγνο ηεο ζρεηηθά κεγάιεο ζε
ζχγθξηζε κε άιιεο πεξηνρέο θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ Αθαξλαλία ησλ
Κιαζηθψλ ηνπιάρηζηνλ ρξφλσλ. Θα πξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζε κηα ηέηνηα
θαηάζηαζε ε δνπιηθή εξγαζία δελ έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν θαη επνκέλσο ν αξηζκφο
ησλ δνχισλ ζα ήηαλ κηθξφο. ηα Διιεληζηηθά ρξφληα φκσο αθνινχζεζε θαη ε
Αθαξλαλία ηελ πνξεία ηεο ππφινηπεο Διιάδαο, κέζα ζηελ νπνία ηελ παιηά αληίζεζε
αξηζηνθξαηψλ θαη ιανχ αληηθαηέζηεζε ε αληίζεζε αλάκεζα ζηνπο ιίγνπο πινχζηνπο
θαη ηηο θησρέο κάδεο πνπ είρε πηα κηθξή ζεκαζία αλ ηηο ζπγθξνηνχζαλ «ειεχζεξνη» ή
φρη. Φαίλεηαη φηη ζηα Ρσκατθά ρξφληα, παξφιε ηελ εξήκσζε ηεο ρψξαο πνπ
ζεκεηψζακε παξεκπηπηφλησο πην πάλσ, παξνπζηάζηεθε θαη εδψ ην θαηλφκελν πνπ ζα
κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε ειιαδηθφ ιαηηθνπληηζκφ.
ρεηηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Αθαξλαλίαο ζα πξέπεη λα παξαπέκςνπκε πην
πάλσ, φπνπ κηιήζακε γηα ην κέγεζνο ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ. Τπνινγίζακε φηη
ζηνλ 5ν αηψλα ε Αθαξλαλία ρσξίο ηνπο Οηληάδεο, ην Αλαθηφξην, ηελ Λεπθάδα, αιιά
καδί κε ηελ Ακθηινρία κπνξνχζε λα παξαηάμεη πεξίπνπ 5.000 ζηξαηηψηεο. Με ηνπο
πην ζπληεξεηηθνχο ππνινγηζκνχο θάζε ζηξαηηψηεο αληηζηνηρεί ζε 6 θαηνίθνπο. Έηζη
ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί φηη ν πιεζπζκφο ζα έθηαλε ηηο 30.000 ηνπιάρηζηνλ. ηνλ 3ν
αηψλα ην Κνηλφ, θάπσο κεγαιχηεξν ζε έθηαζε αθνχ, αλ θαη δελ πεξηιακβάλεη φπσο
θαίλεηαη πιένλ ηελ Ακθηινρία, πεξηιακβάλεη φκσο ην Αλαθηφξην θαη θαηά πάζαλ
πηζαλφηεηα θαη ηνπο Οηληάδεο, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαηάμεη πεξίπνπ 6.000
ζηξαηηψηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 36.000 θαηνίθνπο ηνπιάρηζηνλ. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη
απφ ηνλ 5ν σο ηνλ 3ν αηψλα δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ηνπ πιεζπζκνχ.
Τζηεξφηεξα φκσο νη ζπλερείο πφιεκνη θαη ε θαθνδηνίθεζε ηνλ κείσζαλ ηφζν πνπ ε
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ρψξα εξεκψζεθε. Σειεησηηθφ πιήγκα κε ζηελή γεσγξαθηθή αλαθνξά ήηαλ ε ίδξπζε
ηεο Νηθφπνιεο απφ ηνλ Αχγνπζην ζηελ νπνία κεηεγθαηαζηάζεθε κεγάιν κέξνο ηνπ
ελαπνκέλνληνο πιεζπζκνχ.

57

ΟΙ ΑΡΥΑΙΔ ΘΔΔΙ – ΠΔΡΙΟΓΔΙΑ

Η Οηληάο θαη νη Οηληάδαη.
ηελ πεξηνδεία καο ζηηο αξραίεο ζέζεηο ηεο Αθαξλαλίαο ζα αθνινπζήζνπκε
γεληθά ηελ θπζηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο ζε πεξίπνπ παξάιιειεο δψλεο κε άμνλα
βφξεην-λφηην αξρίδνληαο απφ ην λφηην ηκήκα ηεο αλαηνιηθφηεξεο πεξηνρήο, δίπια
ζηνλ Αρειψν.
Ξεθηλψληαο απφ ην Αηησιηθφ θαη αθνινπζψληαο δξφκν πξνο ηα αλαηνιηθάλνηηναλαηνιηθά πεξλάκε ζε κηθξή απφζηαζε ην πνηάκη θαη θηάλνπκε ζην πξψην απφ
ηα ζεκεξηλά ρσξηά ηεο αξραίαο αθαξλαληθήο πεξηνρήο, ηελ Καηνρή. Σν φλνκα ηνπ
Αρειψνπ είλαη ηλδνεπξσπατθφ αιιά φρη ειιεληθφ θαη βγαίλεη απφ ηελ ξίδα αρ πνπ
ζηελ πξνειιεληθή απηή γιψζζα ζεκαίλεη, θαίλεηαη, ην πγξφ ζηνηρείν θαη ηελ
αληίζηνηρε ζε απηφ δαηκνληθή δχλακε θαη ζπλαληάηαη θαη ζηα νλφκαηα θαη άιισλ
πνηακψλ ηεο Διιάδαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Ίλαρνπ. Οη ζχγρξνλνη γεσγξάθνη
παξαηεξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν ζε φγθν λεξνχ πνηάκη ηεο Διιάδαο πνπ
πεγάδεη απφ ηα λφηηα πφδηα ηνπ Λάθκνπ, ηνπ θέληξνπ δειαδή ησλ επεηξσηηθψλ
βνπλψλ, πνπ ζπλήζσο νλνκάδεηαη Πίλδνο, δηαξξέεη ηηο ρψξεο ησλ αξραίσλ
Αζακάλσλ, Γνιφπσλ, Αγξαίσλ, δηακνξθψλεη ηνλ ζπλνξηαθφ θάκπν αλάκεζα ζηελ
Αηησιία θαη ηελ Αθαξλαλία θαη κεηά ηα ζηελά αλάκεζα ζηα αηησιηθά θαη ηα
αθαξλαληθά βνπλά ζρεκαηίδεη ηελ πεδηάδα θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ πνπ ε αλαηνιηθή
πιεπξά ηεο θαίλεηαη πσο ιεγφηαλ Παξαρειστηηο, ελψ ε δπηηθή Οηληάο.
Με ηηο πξνζρψζεηο ηνπ ν πνηακφο αιιάδεη ζπλερψο ηελ κνξθνινγία ηεο
λφηηαο Αθαξλαλίαο δεκηνπξγψληαο λέεο πεξηνρέο θαη, φηαλ ππάξρεη αλζξψπηλε
παξέκβαζε, γηλφκελνο αίηηνο ηεο κεγάιεο επθνξίαο ηεο. ε απηφ ην γεγνλφο
βξίζθεηαη θαη ε ξίδα ησλ κχζσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ αγψλα αλάκεζα ζηνλ Ζξαθιή
θαη ηνλ Αρειψν. Σν ιεπθάδνλ ρξψκα ηνπ λεξνχ ηνπ δεκηνχξγεζε ην λενειιεληθφ ηνπ
φλνκα Άζπξνο ή Αζπξνπφηακνο, φπσο θαη ην αξραίν επψλπκν αξγπξνδίλεο. Μεξηθνί
αξραίνη γεσγξάθνη ζεσξνχζαλ ηνλ άλσ ξνπ ηνπ, απφ ηνλ Λάθκν σο ηε ρψξα ησλ
Αγξαίσλ, δηαθξηηφ πνηάκη πνπ ιεγφηαλ Ίλαρνο θαη ρπλφηαλ ζηνλ Αρειψν, ελψ άλσ
ξνπ απηνχ ζεσξνχζαλ ηνλ Μέγδνβα πνπ έξρεηαη αλαηνιηθφηεξα απφ κέζα απφ ηελ
Γνινπία. Σν ίδην φλνκα Αρειψνο έρνπλ θαη άιια πνηάκηα ζηελ αξραία Διιάδα, ζηε
Μαιίδα, ηελ Αραΐα, ηελ Αξθαδία, ηελ Μχθνλν, αιιά αθφκε θαη ζηελ Σξσάδα θαη
ηελ Λπδία ηεο Μηθξάο Αζίαο.
Χο πνηακίζηνο ζεφο ν Αρειψνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ιαηξεία θαη ηνλ
κχζν. Γνλείο ηνπ ιέγνληαλ ν Χθεαλφο, ην κεγάιν ξεχκα γελλήηνξαο φισλ ησλ
ξεπκάησλ πνπ πεξηηξηγπξίδεη ηε γε, θαη ε Σεζχο. Δίλαη ν αξραηφηεξνο θαη ν πην
ηηκεκέλνο απφ ηνπο 3.000 πνηακνχο πνπ εθείλε γέλλεζε. Άιια παξάδνζε ηνλ ζέιεη
γην ηεο Γεο. Απφ ηελ ζεκαληηθφηαηε ζέζε πνπ έρεη ζηελ Ηιηάδα θξίλνπλ φηη αξρηθά
ήηαλ ην πξσηαξρηθφ ξεχκα ζην νπνίν νθείινπλ φινη νη πνηακνί θαη νη πεγέο ηελ
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χπαξμή ηνπο. Έηζη ε ιαηξεία ηνπ ήηαλ πάξα πνιχ απισκέλε, θπξηφηεξα θπζηθά ζηελ
Αθαξλαλία φπνπ ήηαλ θαηά θάπνην ηξφπν ε εζληθή ζεφηεηα θαη ε κνξθή ηνπ, ηαχξνπ
κε αλζξψπηλν πξφζσπν θαη θέξαηα, απνηππψλεηαη ζηα λνκίζκαηα σο εζληθφ ζήκα.
Τπήξρε εθεί θαη αγψλαο πξνο ηηκήλ ηνπ. Ζ ιαηξεία ηνπ φκσο ζπλαληάηαη θαη ζε
άιιεο πεξηνρέο, φπσο ζηελ Γσδψλε, ηελ Αζήλα, ηνλ Χξσπφ, ηα Μέγαξα, ηα
Αηγφζζελα, ηα Γίδπκα ηεο Μηθξάο Αζίαο, ηελ Ρφδν, ηελ ηθειία, ηελ Μαληίλεηα, ηελ
Μχθνλν. ην Μεηαπφληην ππήξραλ επίζεο αγψλεο πξνο ηηκήλ ηνπ. ηνπο πνηεηέο ην
φλνκά ηνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπλψλπκν ηνπ πνηακνχ ή ηνπ λεξνχ. Οη λχκθεο
ησλ λεξψλ νλνκάδνληαη θφξεο ηνπ.
Ο Αρειψνο είλαη ζχκθσλα κε ηηο παξαδφζεηο παηέξαο φισλ ησλ πεγψλ,
ηδηαίηεξα ηε ζεβατθήο Γίξθεο θαη ηεο δειθηθήο Καζηαιίαο, αιιά θαη ηεο θνξηλζηαθήο
Πεηξήλεο πνπ γέλλεζε ηνπο επψλπκνπο ησλ δπν ιηκαληψλ ηεο Κνξίλζνπ. Γηα ηνπο
Αθαξλάλεο είλαη παηέξαο ηεο Καιιηξξφεο πνπ ηελ έδσζε γπλαίθα ζηνλ Αιθκαίσλα
αθνχ δεκηνχξγεζε γηα απηφλ θαηλνχξγηα ζηεξηά θαη έηζη ηνλ γιίησζε απφ ηελ
θαηαδίσμε ησλ Δξηλπψλ. χκθσλα κε απηήλ ηελ παξάδνζε ν Αρειψνο είλαη παππνχο
ηνπ επψλπκνπ Αθαξλάλα πνπ είλαη γηνο ηνπ Αιθκαίσλα θαη ηεο Καιιηξξφεο. Δίλαη
επίζεο παηέξαο ησλ εηξήλσλ πνπ ηνπ ηηο γέλλεζε κία απφ ηηο Μνχζεο, ε Καιιηφπε,
ε Μειπνκέλε ή ε Σεξςηρφξε ή ε θφξε ηνπ Πνξζάνλα ηεξφπε. Με ηελ Πεξηκέλε
απφρηεζε επίζεο ηνλ Οξέζηε θαη ηνλ Ηππνδάκαληα. Αθφκε θφξε ηνπ ήηαλ θαη ε
Δπξπκέδνπζα, κηα απφ ηηο εξσκέλεο ηνπ Γία.
Τζηεξφηεξε παξάδνζε απέδηδε ζηνλ Αρειψν ηελ εχξεζε ηνπ θξαζηνχ κέζσ
ελφο βνζθνχ ηνπ Οηλέα πνπ ιεγφηαλ ηάθπινο θαζψο θαη ηεο αλάκεημεο ηνπ θξαζηνχ
κε ην λεξφ κέζσ ηνπ Κέξαζνπ. Ο γλσζηφηεξνο φκσο απφ ηνπο ζρεηηθνχο κε ηνλ
Αρειψν κχζνπο είλαη εθείλνο γηα ηνλ αγψλα ηνπ κε ηνλ Ζξαθιή. χκθσλα κε απηφλ ε
ζχγθξνπζε έγηλε γηα ην πνηνο ζα θεξδίζεη ην ρέξη ηεο θφξεο ηνπ Οηλέα Γεηάλεηξαο. Ο
Αρειψνο κεηακνξθψζεθε αξρηθά ζε θίδη θαη κεηά ζε ηαχξν. Ο Ζξαθιήο έπηαζε
απηφλ ηνλ ηαχξν απφ ηα θέξαηα θαη ηνπ έζπαζε ην έλα ληθψληαο ηνλ. Σν θέξαην ην
πξφζθεξε σο δψξν ηνπ γακπξνχ ζηνλ Οηλέα. Καηά άιιε παξαιιαγή ν Αρειψνο
δήηεζε θαη πήξε πίζσ ην θέξαηφ ηνπ θαη έδσζε γηα αληάιιαγκα ην θέξαο ηεο
Ακάιζεηαο, ζχκβνιν ηνπ πινχηνπ θαη ηεο αθζνλίαο. ε απηφλ ηνλ κχζν δηαβιέπνπλ
ηελ γλψζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο φηη κε ηελ παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ, ηνπ
ήξσα, ην πνηάκη έγηλε αίηην γηα ηνλ πινχην ηνπ ηφπνπ θαη φηη πηζαλψο απηή ε
παξέκβαζε ζήκαηλε θαη ηελ απνθνπή , δειαδή ηελ απνμήξαλζε ηνπ ελφο απφ ηα δχν
ζηφκηα πνπ αξρηθά ζα είρε ην πνηάκη ή ίζσο ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ελφο απφ απηά ηα
ζηφκηα θπξηφηεξα γηα ηελ άξδεπζε.
Ζ πεξηνρή πνπ απιψλεηαη δπηηθά απφ ηελ Καηνρή είλαη ε αξραία ρψξα ησλ
Οηληαδψλ, ε Οηληάο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ κπζηθή εξσηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ Οηλέα
Αξρηθά ν Οηλεχο θαίλεηαη πσο ήηαλ παλειιήληα ζξεζθεπηηθή πξνζσπηθφηεηα,
πξνζηάηεο ηνπ θξαζηνχ, αιιά νη κχζνη νη ζρεηηθνί κε απηφλ πνπ επηβίσζαλ
εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ αηησιηθή πεξηνρή θαη κάιηζηα ζηελ Καιπδψλα πνπ νη
πιαγηέο ηεο ηδηαίηεξα πξνζθέξνληαλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ. Ίζσο κάιηζηα
ε αληίζεζε πνπ απνθαιχπηεηαη απφ ηνπο κχζνπο αλάκεζα ζηνλ Οηλέα θαη ηελ
Άξηεκε, ιαηξεπφκελε ηδηαίηεξα ζηελ Καιπδψλα σο Λαθξία, δείρλνπλ φηη ν ιαφο πνπ
έθεξε ηελ ιαηξεία ηνπ Οηλέα θαη ίζσο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ, πηζαλψο νη
Αηνιείο, ζπγθξνχζηεθε βίαηα κα ηνπο παιηφηεξνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο.
Πηζαλφηεξν φκσο είλαη ε αληίζεζε αλάκεζα ζηηο δπν πξνζσπηθφηεηεο λα είλαη
κπζηθή δηαηχπσζε ηεο βαζηάο αληίζεζεο αλάκεζα ζε δχν ηξφπνπο δσήο, νηθνλνκίαο
δειαδή, θαη ηεο ζπλαθφινπζεο αληίζεζεο αλάκεζα ζηηο νκάδεο πνπ δνπλ κε απηνχο
ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, αλάκεζα ζηηο νκάδεο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη εθείλεο ησλ
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θπλεγψλ, ηηο πξψηεο εθθξαζκέλεο απφ ηνλ Οηλέα θαη ηηο δεχηεξεο απφ ηελ θπλεγφ
Άξηεκε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πξψηε γέλεζε ηνπ κχζνπ πξέπεη λα αλαρζεί ζε
πνιχ παιηά επνρή, φηαλ πξσηνεηζαγφηαλ ζηελ Διιάδα ε θαιιηέξγεηα, δειαδή φηαλ ε
νηθνλνκία πεξλνχζε απφ ηελ Παιαηνιηζηθή ζπιιεθηηθή-θπλεγεηηθή θάζε ζηελ
Νενιηζηθή παξαγσγηθή-γεσξγηθή. Ζ πηζαλφηεηα ηεο εξκελείαο απηήο θαη κάιηζηα
εληνπηζκέλεο ζηε λφηηα Αηησιία, θαίλεηαη λα εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη
πξφζθαηα βεβαηψζεθε ζηελ πεξηνρή ε χπαξμε ηνπ παιαηνιηζηθνχ αλζξψπνπ, ελψ ε
χπαξμε ηνπ λενιηζηθνχ ήηαλ απφ παιαηφηεξα γλσζηή. Δίλαη φκσο ίζσο πην πηζαλφ ν
κχζνο λα «εηθνλνγξαθεί» ηελ επξχηεξε αληίιεςε ησλ Διιήλσλ φηη ν ζπλνιηθφο
ρψξνο ζπληίζεηαη απφ δπν αληηηηζέκελα κέξε, ηνλ αλζξψπηλν θαιιηεξγνχκελν θαη ηνλ
θπζηθφ αθαιιηέξγεην, «άγξην». Σνλ ρψξν ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηνλ ρψξν ηνπ
θπλεγηνχ. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηεο Άξηεκεο ζπρλά ζπλδέεηαη κε ηνλ δεχηεξν θαη
εηδηθφηεξα κε ηνλ ελδηάκεζν ρψξν, φπνπ ν άλζξσπνο εηζδχεη αιιά δελ ηνλ θαηαθηά,
δελ ηνπ αιιάδεη ηνλ ραξαθηήξα.
Αλ δερηνχκε πάλησο φηη κε ηελ θάζε κηα απφ ηηο ιαηξείεο, ηνπ Οηλέα θαη ηεο
Άξηεκεο, ήηαλ ζπλδεδεκέλε δηαθνξεηηθή νκάδα θνξέσλ, ε ρψξα πξνέιεπζεο ηεο
πξψηεο πξέπεη λα ήηαλ ε Θεζζαιία. Καη νη δχν γελεαινγίεο γηα ηνλ Οηλέα πνπ καο
ζψζεθαλ –κε παξαιιαγέο- νδεγνχλ ζε απηή ηελ πεξηνρή. Καη νη δχν αλάγνπλ ηελ
γεληά ηνπ ζηνλ Γεπθαιίσλα. Καηά ηελ κία ήηαλ εγγνλφο ηνπ Οξεζζέα (δειαδή ηνπ
βνπλίζηνπ), γηνπ ηνπ Γεπθαιίσλα, πνπ πξψηνο άπισζε ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηελ
Αηησιία. Μηα κέξα κηα ζθχια ηνπ Οξεζζέα γέλλεζε έλα «ζηέιερνο» ην νπνίν ν
Οξεζζεχο έρσζε ζηε γε θαη απηφ έβγαιε ξίδεο θαη εμ απηνπ έθπ άκπεινο
πνιπζηάθπινο. Απφ απηφ νλνκάζηεθε ν γηνο ηνπ Οξεζζέα Φχηηνο (δειαδή θπηεπηήο),
ηνύηνπ δ’ Οηλεύο εγέλεην θιεζείο από ηωλ ακπέιωλ. Οη γαξ παιαηνί Έιιελεο νίλαο
εθάινπλ ηαο ακπέινπο. Άιιεο πεγέο παξαδίδνπλ αληίζηξνθε νλνκαηνζεζία. ηη ν
νίλνο νλνκάζηεθε απφ ηνλ Οηλέα. χκθσλα κε άιιε παξαιιαγή έλαο βνζθφο ηνπ
ίδηνπ ηνπ βαζηιηά Οηλέα έραζε έλαλ ηξάγν θαη ςάρλνληαο ηνλ βξήθε λα ηξψεη έλα
θιήκα. Ο βνζθφο έζηπςε ηνπο θαξπνχο ηνπ, πξφζζεζε λεξφ θαη ν βαζηιηάο νλφκαζε
ην λέν πνηφ απφ ην φλνκά ηνπ. Σν ζηνηρείν ηνπ ηξάγνπ εδψ είλαη λεφηεξν θαη
νθείιεηαη ζηνλ πζηεξφηεξν ζπζρεηηζκφ ηεο ιαηξείαο ηνπ Οηλέα κε εθείλε ηνπ
Γηνλχζνπ.
χκθσλα κε ηελ άιιε γελεαινγία ν Οηλεχο ήηαλ γηνο ηνπ Πνξζέα (δειαδή
ηνπ θαηαζηξνθέα), αιιά αξρηθά απηφ ην φλνκα πξέπεη λα ήηαλ επίθιεζε ηνπ Άξε ή
πάλησο ην φλνκα κηαο απφ ηηο δαηκνληθέο πξνζσπηθφηεηεο πνπ ελνπνηήζεθαλ ζηελ
νκεξηθή κνξθή ηνπ Άξε. Πξάγκαηη κηα παξαιιαγή ζεσξεί ηνλ Πνξζέα γην ηνπ Άξε,
άιιε γην ηνπ γηνπ ηνπ Άξε Αγήλνξα πνπ ηνλ γέλλεζε ε Δπξπκέδνπζα, ζχδπγνο ηνπ
Πιεπξψλα θαη θφξε ηνπ Αηησινχ. Αιινχ ν Αηησιφο είλαη γηνο ηνπ Άξε θαη αιινχ
γηνο ηνπ Οηλέα. ια απηά δείρλνπλ ηελ βαζχηεξε ζρέζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
Οηλέα κε εθείλε ηνπ Άξε. Δίλαη δειαδή ν Οηλεχο θαη πνιεκηθή ζεφηεηα, παξαιιαγή
ηνπ Άξε, θαη πάιη κε απηά ηα γλσξίζκαηα αληίπαινο ηεο Άξηεκεο. Γίλνπλ ζπρλά ηελ
εξκελεία φηη νη θαιιηεξγεηηθνί ζενί, φπσο νη θαιιηεξγεηηθνί ιανί, απνρηνχλ θαη
πνιεκηθά ραξαθηεξηζηηθά επεηδή, θπξίσο φηαλ κεηαθηλνχληαη απφ ηελ αξρηθή θνηηίδα
ηνπο, αλαγθαία ζπλδπάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαιιηεξγεηή θαη ηνπ πξναζπηζηή
ησλ θαιιηεξγεηψλ. Δδψ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηελ ππφζεζε φηη ν κε ηελ ζηελή έλλνηα
πνιεκηθφο ραξαθηήξαο ησλ θαιιηεξγεηψλ βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκία
ηνπο απαηηεί κφληκε θαηνρή ηνπ εδάθνπο, κεηαηξέπεη ην έδαθνο ζε νηθνλνκηθφ
παξάγνληα θαη έηζη θέξλεη ηνπο θαιιηεξγεηέο ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο θπλεγνχο.
Δπίζεο ν πφιεκνο πξνζπνξίδεη δνχινπο πνπ κφλν ζην θαιιηεξγεηηθφ ζηάδην έρνπλ
νηθνλνκηθή ζεκαζία. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν Οηλεχο έγηλε
ηδηαίηεξα αηησιηθφο ήξσο ζπλδένληαη κε απηφλ κχζνη θαη πξνζσπηθφηεηεο κπζηθέο
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πνπ έρνπλ ζρέζε πιένλ κε ηα αηησιηθά ελδηαθέξνληα θαη έηζη ζακπψλεη ν βαζηθφο
ραξαθηήξαο ηνπ σο θαιιηεξγεηηθήο ζεφηεηαο.
Σν φλνκα Οηληάδαη είλαη παηξσλπκηθφ θαη ραξαθηεξίδεη ηνλ ιαφ, ηνπο
θαηνίθνπο. Με απηή ηελ έλλνηα ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε απφ ηνλ Θνπθπδίδε. Ζ
αληίζηνηρε πφιε ιέγεηαη πφιηο ησλ Οηληαδψλ. Τζηεξφηεξα ην φλνκα ρξεζηκνπνηείηαη
γηα λα ζεκάλεη απηή ηελ ίδηα. Σα εξείπηά ηεο έρνπλ εληνπηζζεί απφ ηνλ 19 ν αηψλα ζην
χςσκα Σξίθαξδνο ή Σξηθαξδφθαζηξν πνπ πεξηζζφηεξν δειψλεη ην θάζηξν θαη φρη
ηνλ ιφθν, ζε απφζηαζε ηεζζάξσλ ρηιηνκέηξσλ ζε επζεία γξακκή ζηα δπηηθά απφ ηελ
Καηνρή. Αλαθεξζήθακε πην πάλσ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Οηλέα επεηδή αθξηβψο ην
φλνκα ηεο πφιεο δείρλεη φηη νη αξραίνη ζεσξνχζαλ πξνγφλνπο ησλ ηδξπηψλ ηεο ηνπο
απνγφλνπο ηνπ. ε ζρέζε κε απηφ ν Kirsten έδσζε κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή εξκελεία
ζηελ αληίζεζε Οηλέα-Άξηεκεο ζεσξψληαο φηη ν πξψηνο είλαη ν θπξίσο ιαηξεπφκελνο
απφ ηνπο Αηνιείο ζεφο ή ήξσο, ελψ ε δεχηεξε ε εζληθή ζεφηεηα ησλ Αηησιψλ. Καηά
ηελ ζεσξία ηνπ νη Αηνιείο ηεο λφηηαο Αηησιίαο έθηαζαλ ζε απηήλ ηελ ρψξα απφ ηελ
Πεινπφλλεζν θαη ε κεηαθίλεζή ηνπο νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο αλαζηαηψζεηο πνπ
πξνθάιεζε ε θάζνδνο ησλ Γσξηέσλ ζηελ Πεινπφλλεζν. Ζ ίδηα απηή θίλεζε
δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο ζηελ Αηησιία γηα λα κπνξεί λα θαηαιεθζεί ην λφηην
ηκήκα ηεο απφ ηνπο Αηνιείο, επεηδή νη Γσξηείο πέξαζαλ ζην δξφκν γηα ηελ
Πεινπφλλεζν απφ ηελ Αηησιία απσζψληαο ηνπο Αηησινχο, άιινπο πξνο ην
εζσηεξηθφ θαη άιινπο πξνο ηελ Πεινπφλλεζν. Έηζη εμαζζέλεζε ε αηησιηθή
θπξηαξρία ζηελ παξάθηηα δψλε ηεο ρψξαο ηνπο θαη απηφ επέηξεςε λα εγθαηαζηαζνχλ
νη θπγάδεο απφ ηελ Πεινπφλλεζν Αηνιείο. Ο Kirsten αλαγλσξίδεη ζηνπο Κνπξήηεο
πνπ παξάδνζε αλαθέξεη φηη πηεδφκελνη πέξαζαλ ηνλ Αρειψν πξνο ηελ Αθαξλαλία,
ηνπο ίδηνπο ηνπο Αηνιείο θαη πηζηεχεη φηη ε παξάδνζε αλαθέξεηαη ζε πξαγκαηηθφ
γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηεο πφιεο ησλ Οηληαδψλ. Έηζη νη Οηληάδεο, νη
απφγνλνη ηνπ Οηλέα θαηά ιέμε, βξίζθνληαη ζηελ Αθαξλαλία, ελψ νη κχζνη πνπ
ζπλδένληαη κε ηνλ γελάξρε ηνπο εληνπίδνληαη ζηελ αηησιηθή Καιπδψλα.
Ζ κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ησλ Οηληαδψλ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή ζήκεξα
απφ εθείλε ηεο αξραηφηεηαο. ήκεξα αλαηνιηθά θαη δπηηθά απφ ηνλ ιφθν κε ηα
αξραία εξείπηα απιψλεηαη επίπεδν έδαθνο πνπ ζηα αλαηνιηθά νξίδεηαη απφ ηα
πςψκαηα ηεο Παιαηνθαηνχλαο, πνπ ζηα λφηηα πφδηα ηνπο βξίζθεηαη ε Καηνρή, θαη
δπηηθά ζε ίζε πεξίπνπ απφζηαζε ην χςσκα Υσλνβίλα. Νφηηα ζε κηθξή απφζηαζε
πεξλάεη ν Αρειψνο, ελψ ζε φιε ηε βφξεηα πιεπξά, απφ ηα πςψκαηα ηεο
Παιαηνθάηνπλαο σο ηε ζάιαζζα, απιψλεηαη ην κεγάιν έινο Λεζίλη. Νφηηα απφ ηνλ
Αρειψν θαη ειάρηζηα δπηηθφηεξα απφ ην Σξίθαξδν βξίζθεηαη ην χςσκα θνπάο θαη
λνηηνδπηηθά απφ απηφ ν Κνηζηιάξεο, δσζκέλνο απφ έιε. Παιηφηεξνη γεσγξάθνη
ηαχηηδαλ ην Λεζίλη κε ηελ αλαθεξφκελε απφ ηνλ ηξάβσλα ιίκλε Μειίηε πνπ αλήθε
ζηνπο Οηληάδεο θαη επηθνηλσλνχζε κε ηελ ζάιαζζα. Οη λεφηεξνη κειεηεηέο ηείλνπλ λα
δερηνχλ φηη ε Μειίηε ηαπηίδεηαη κε ηελ ιηκλνζάιαζζα ηνπ Πξνθνπαληζηνχ θαη φηη
πάλησο ε πεξηνρή ηνπ Λεζηληνχ ήηαλ θφιπνο ηεο ζάιαζζαο θαη φρη ιίκλε. Με ηνλ
κχζν φηη ν Αρειψνο έραζε ην έλα ηνπ θέξαην ζπλδένπλ ηελ ππφζεζε, πνιχ πεηζηηθή
άιισζηε, φηη νη αξραίνη ζα γλψξηδαλ θαη δεχηεξν ζθέινο ηνπ πνηακνχ θαη απηφ ζα
ρπλφηαλ ζηε ζάιαζζα απφ ηελ άιιε πιεπξά ησλ Οηληαδψλ, δειαδή ηε βφξεηα. Δπεηδή
ν ηξάβσλ ιέεη φηη ην ιηκάλη ησλ Οηληαδψλ βξηζθφηαλ δπηηθά απφ ην ζηφκην ηνπ
Αρειψνπ θαη ην ιηκάλη έρεη βξεζεί ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ Σξίθαξδνπ, ζπκπεξαίλνπλ
φηη βφξεηα απφ ην Σξίθαξδν εηζρσξνχζε ε ζάιαζζα θαη ην παιαηφ ζθέινο ηνπ
πνηακνχ ρπλφηαλ ζε απηήλ δπηηθά ή βνξεηνδπηηθά απφ ηελ πφιε. Δπεηδή ν θνπάο
φπσο θαίλεηαη ήηαλ θαη απηφο αξρηθά λεζί, δειαδή νχηε πξνο ηα εθεί απισλφηαλ
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πνιχ ε ζηεξηά, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη Οηληάδεο, ή απιψο ε ζέζε ηνπο, ήηαλ επίζεο
θαηά θάπνην ηξφπν λεζί αλάκεζα ζηα δπν ζθέιε ηνπ Αρειψνπ, θαη κεηά ηελ
απνμήξαλζε ηνπ βνξεηνδπηηθνχ ζθέινπο ζπλδέζεθε κε ρακειή ισξίδα ζηεξηάο κε
ηελ πεξηνρή ηεο Καηνρήο.
Σν κέζν ηεο πξνο ηελ Καηνρή πιεπξάο ηεο πφιεο θαηέρεη ε αθξφπνιε ζε φρη
πνιχ κεγάιν χςνο, αιιά κε ηζρπξέο θιίζεηο, πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο δπν πιεπξέο κε
πξνβνιέο ηνπ ιφθνπ πνπ ηηο παξαθνινπζεί ην ηείρνο ηεο πφιεο. ηε λφηηα πιεπξά ηεο
βνξεηφηεξεο απφ απηέο βξίζθεηαη ε θχξηα πχιε κέζα ζε εζνρή ηνπ ηείρνπο.
Βνξεηφηεξα ζρεκαηίδεηαη επξχο πξνκαρψλαο, ελψ ηζρπξφο πχξγνο βξίζθεηαη θαη ζην
λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο λνηηφηεξεο απφ ηηο δχν πξνβνιέο. Έηζη θαιχπηεηαη ε θχξηα
πξφζβαζε ζηελ πφιε. Ζ ίδηα ε αθξφπνιε κφλν ζε κέξνο ηεο εμσηεξηθήο, αλαηνιηθήο
ηεο πιεπξάο έρεη ηείρνο, γηαηί ην ππφινηπν κέξνο ηεο πιεπξάο απηήο είλαη επαξθψο
νρπξφ απφ θπζηθνχ ηνπ. Ζ νρχξσζε ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά είλαη πνιχ πην
επηκειεκέλε απφ ησλ ππνινίπσλ πιεπξψλ θαη θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε
φηη ε ζέζε ηεο πφιεο ήηαλ ζρεδφλ λεζί πνπ κφλν κε έλα πέξαζκα επηθνηλσλνχζε κε
ηελ μεξά, αθξηβψο απφ ηελ αλαηνιηθή απηή πιεπξά.
Ζ ζέζε κπνξεί λα θαηνηθηφηαλ απφ παιηφηεξα, αιιά θέληξν ηνπ ιανχ ησλ
Οηληαδψλ δελ κπνξνχζε λα γίλεη παξά αθνχ ελψζεθε κε ηελ ζηεξηά. Ο ηξάβσλ καο
ιέεη φηη ζηελ πεξηνρή ησλ Οηληαδψλ θαηνηθνχζαλ πξψηα νη Δξπζηραίνη, ηνπο νπνίνπο
αλαθέξεη αθφκα θαη ν Αιθκάλ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ζα πξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε, πσο
ην παιηφηεξν φλνκα ηνπ ηφπνπ ήηαλ Δξπζίρε. Ο ηξάβσλ επίζεο καο πιεξνθνξεί φηη
ε παιαηά πφιε ησλ Οηληαδψλ βξηζθφηαλ δίπια ζηνλ Αρειψν ςειφηεξα, ζηε κέζε
πεξίπνπ ηεο απφζηαζεο απφ ην ζηφκην ηνπ πνηακνχ θαη ηελ ηξάην, δειαδή θάπνπ
απέλαληη απφ ηα ηακλά. Γηα πξψηε θνξά αλαθέξεηαη ε πφιε ζηελ ηζηνξία ζηα κέζα
ηνπ 5νπ αηψλα, φηαλ φπσο ζεκεηψζακε πην πάλσ ηελ πήξαλ θαη ζε ιίγν ηελ έραζαλ νη
Μεζζήληνη ηεο Ναππάθηνπ θαη φηαλ επηρείξεζε λα ηελ πάξεη ρσξίο λα ην πεηχρεη ν
Πεξηθιήο. ηα ρξφληα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ παξακέλεη καθξηά απφ ην
Κνηλφ ησλ Αθαξλάλσλ θαη απφ ηελ Αζελατθή πκκαρία, ππνζηεξίδεη ηελ εθζηξαηεία
ηνπ Κλήκνπ ζηα 429 θαη ν Φνξκίσλ ζρεδηάδεη επίζεζε ελαληίνλ ηεο, φκσο νη
πιεκκχξεο ηνπ ρεηκψλα δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη. Σελ επφκελε
ρξνληά εθαξκφδεη ην ζρέδηφ ηνπ ν γηνο ηνπ Αζψπηνο ρσξίο επηηπρία θαη έηζη ζε απηήλ
βξίζθνπλ θαηαθχγην ηα ζπληξηκκέλα ζηξαηεχκαηα ησλ Πεινπνλλεζίσλ θαη ησλ
Ακπξαθησηψλ κεηά ηελ κάρε ζηηο ιπεο. Μφλν ην 424 ελψλεηαη ε πφιε κε ην Κνηλφ
θαη κπαίλεη ζηελ Αζελατθή πκκαρία. Μεηά απφ απηφ πνιχ ζπάληα αλαθέξεηαη.
Σν 330 φκσο καζαίλνπκε φηη αξρίδεη λα αηζζάλεηαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ
γεηηνλία ηεο κε ηελ αλεξρφκελε δχλακε ησλ Αηησιψλ. Απηφλ ηνλ ρξφλν νη Αηησινί
ηελ θαηαιακβάλνπλ θαη δηψρλνπλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Πφηε αθξηβψο επαλήιζε ε
πφιε ζε αθαξλαληθά ρέξηα είλαη άγλσζην, πάλησο πξέπεη λα ήηαλ αθαξλαληθή ηελ
επνρή ηεο ζπλζήθεο ηζνπνιηηείαο Αηησιψλ θαη Αθαξλάλσλ. Μεηά απφ ιίγν φκσο
αθνινχζεζε ν δηακειηζκφο ηεο Αθαξλαλίαο θαη νη Οηληάδεο έγηλαλ θαη πάιη
αηησιηθνί. ηε δεχηεξε απηή πεξίνδν ηεο αηησιηθήο θπξηαξρίαο ρξνλνινγείηαη θαη ε
επηγξαθή πνπ θαζνξίδεη ηα ζχλνξα αλάκεζα ζηηο ρψξεο ησλ Οηληαδψλ θαη ηεο
Μεηξφπνιεο, πνπ είλαη ηφηε επίζεο αηησιηθή. Σν 216 αθαηξέζεθε ε πφιε απφ ηνπο
Αηησινχο θαη δφζεθε πάιη ζηνπο Αθαξλάλεο απφ ηνλ Φίιηππν Δ΄ ηεο Μαθεδνλίαο.
Με ηελ εηξήλε ηεο Φνηλίθεο ην 205 νη Ρσκαίνη ηελ μαλαδίλνπλ ζηνπο Αηησινχο γηα
λα ηελ αθαηξέζνπλ θαη πάιη θαη λα ηελ επηζηξέςνπλ ζηνπο Αθαξλάλεο ην 189. ηα
βπδαληηλά ρξφληα ηε ζέζε ηεο παίξλεη ε Καηνρή. ηελ αθξφπνιε βξίζθνληαη θαη
κεζαησληθά εξείπηα θαη νλνκάδνληαη ιατθά Παιάηη.
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Ζ πφιε ησλ Οηληαδψλ θαηαιακβάλεη νιφθιεξν ηνλ ιφθν ηνπ Σξίθαξδνπ πνπ
ζρεκαηίδεηαη απφ δχν φγθνπο. Ο αλαηνιηθφο έρεη θχξην άμνλα κε θαηεχζπλζε βφξεηαλφηηα, απφηνκεο θιίζεηο πξνο ηα αλαηνιηθά κε κηθξή ξεκαηηά ζην κέζν ηεο πιεπξάο
απηήο θαη ην ςειφηεξν ζεκείν, φπνπ θαη ε αθξφπνιε, λφηηα απφ ηελ ξεκαηηά. Ζ
βφξεηα πιεπξά εκθαλίδεη επίζεο ζρεηηθά απφηνκεο θιίζεηο, ε λφηηα θαη
λνηηναλαηνιηθή ιίγν καιαθφηεξεο θαη ε αλαηνιηθή ήπηεο. Δθπέκπεη έλα καθξχ
πξφβνιν πξνο βνξεηνδπηηθά πνπ ζην άθξν ηνπ βξίζθεηαη ην θξνχξην ηνπ ιηκαληνχ, ην
νπνίν ζήκεξα είλαη ππζκέλαο ξεκαηηάο πνπ θηάλεη ζην επίπεδν έδαθνο. Με απηή ηελ
ξεκαηηά πξνο βνξεηνδπηηθά θαη άιιε κηθξφηεξε αληίζηνηρε πξνο λνηηναλαηνιηθά
ρσξίδεηαη ν πξψηνο απφ ηνλ δεχηεξν φγθν, ν νπνίνο έρεη θαηεχζπλζε λνηηνδπηηθήβνξεηναλαηνιηθή θαη ζε θάζε άθξν απφ κία θνξπθή, ηελ ςειφηεξε ζην
λνηηναλαηνιηθφ. Ζ κεγάιε θπζηθή νρπξφηεηα ηνπ ιφθνπ έγθεηηαη ζην φηη απφ παληνχ
είρε ζάιαζζα ή ηέλαγνο, εθηφο απφ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά, φπνπ φκσο εκθαλίδεη
ηζρπξέο θιίζεηο.
Σν ηείρνο παξαθνινπζεί φιε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ιφθνπ θιείλνληαο κέζα θαη ην
ιηκάλη. Γελ βξίζθεηαη παληνχ ζηνλ ίδην βαζκφ δηαηήξεζεο, κπνξεί φκσο λα
παξαθνινπζεζεί κε βεβαηφηεηα ε δηαδξνκή ηνπ. Υσξίο νρχξσζε έρεη κείλεη κφλν,
φπσο θαίλεηαη, έλα κηθξφ ηκήκα θνληά ζηελ ςειφηεξε θνξπθή ηνπ δπηηθνχ φγθνπ,
θαζψο θαη ην λφηην κηζφ ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο αθξφπνιεο, φπσο είπακε, επεηδή
ε θπζηθή νρπξφηεηα ήηαλ ηφζε, πνπ έθαλε άρξεζηε νπνηαδήπνηε παξέκβαζε.
Σερληθά είλαη εληαίν, ρηηζκέλν φιν κε πνιπγσληθή ηνηρνδνκία. Δίρε ππνηεζεί φηη νη
πχξγνη πξνζηέζεθαλ αξγφηεξα, αιιά απηφ δελ θαίλεηαη λα επζηαζεί. ρη κφλν
θαίλνληαη ζχγρξνλνη κε ην ηείρνο, αιιά είλαη θαη απηνί ρηηζκέλνη κε πνιπγσληθφ
ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα θαηαζθεπήο είλαη ην ιεγφκελν έκπιεθηνλ κε δχν κέησπα ζε
απφζηαζε αλακεηαμχ ηνπο, εγθάξζηα ηνηράξηα πνπ ηα ζπλδένπλ θαη γέκηζκα ζηα
θελά. Σν ζπλνιηθφ πάρνο είλαη 2,50 σο 2,60 κ. θαη ε απφζηαζε αλάκεζα ζηα
εγθάξζηα ηνηράξηα 2,50 κ. ψδεηαη ζε χςνο 3-4 κ. αιιά ην χςνο ζην νπνίν έθηαλε ε
έπαιμε δελ κπνξνχκε λα ην μέξνπκε. Κνηλφ ηνπ γλψξηζκα κε ηα ηείρε άιισλ
αθαξλαληθψλ πφιεσλ είλαη φηη έρεη πνιιέο ππιίδεο, νη νπνίεο κάιηζηα δελ είραλ
πνξηφθπιια. θνπφο ηνπο δελ ήηαλ κφλν ε πξφβιεςε γηα μαθληθέο εμφδνπο ζε
πεξίπησζε πνιηνξθίαο, αιιά θαη ε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηα ηελάγε ηεο γχξσ
πεξηνρήο θαη ε δηεπθφιπλζε εηζφδνπ ησλ πεξηνίθσλ ζε πεξηπηψζεηο επηδξνκψλ, αθνχ
βαζηθφο ραξαθηήξαο ησλ αθαξλαληθψλ νρπξσκάησλ κέλεη πάληα εθείλνο ηνπ
θαηαθπγίνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, Γηα απηφ νη ππιίδεο αλνίγνληαη ζηηο
πεξηνρέο εθείλεο πνπ είλαη νη ιηγφηεξν εππξφζβιεηεο.
Δδψ, ζηνπο Οηληάδεο, δελ ππάξρεη θακηά ηέηνηα ππιίδα ζηελ πιεπξά φπνπ ζα
κπνξνχζε λα αζθεζεί ε θχξηα πίεζε, ηελ αλαηνιηθή. Σα αλνίγκαηα είλαη δεθαπέληε
καδί κε ηελ θχξηα πχιε πνπ αλαθέξακε ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαη κηα ππιίδα γηα
αληεπηζέζεηο ζηελ ίδηα πιεπξά βνξεηφηεξα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πνηθηιία πνπ
παξνπζηάδεηαη ζηε κνξθή πνπ έρνπλ ηα αλψθιηα, ε νπνία φκσο πεξηνξίδεηαη κφλν
ζηελ πξφζνςε. Έρνπκε νξηδφληηα αλψθιηα πάλσ απφ ζπγθιίλνπζεο παξαζηάδεο,
γσληψδε ηξηγσληθά, απνκηκήζεηο ηνπο κε ιάμεπζε ησλ πιεπξψλ ζε νξηδφληηνπο
δφκνπο, ηνμσηά κε θιεηδί θαη απνκηκήζεηο ηνπο κε ιάμεπζε ηνπ ηφμνπ ζε νξηδφληηνπο
δφκνπο.
Μπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ δηαδξνκή ηνπ ηείρνπο απφ ηελ δπηηθή
πιεπξά ηεο ιεθάλεο πνπ ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ ην εζσηεξηθφ ιηκάλη. Έλα κηθξφ
ηκήκα πεγαίλεη πξνο δπηηθά θαη ζε απηφ ππάξρεη ππιίδα πνπ θαίλεηαη φηη
εμππεξεηνχζε ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ θφιπν πξνο ηα βνξεηνδπηηθά φηαλ θιεηλφηαλ ην
εζσηεξηθφ ιηκάλη θαζψο θαη κε θάπνηνλ δξφκν πνπ νδεγνχζε ζε πξνο ηα
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βνξεηνδπηηθά πξνβνιή έμσ απφ ην ηείρνο, φπνπ, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ ζεκεξηλή
νλνκαζία ηεο «ηα Μλήκαηα», βξηζθφηαλ ην λεθξνηαθείν ή θαιχηεξα έλα απφ ηα
λεθξνηαθεία. Μεηά ην ηείρνο ζηξέθεη πξνο λφηηα αθνινπζψληαο ην αλάγιπθν, θαη
θαηφπηλ, κεηά απφ νμεία γσλία πξνο αλαηνιηθά-βνξεηναλαηνιηθά αλεβαίλνληαο ινμά
σο ην βφξεην άθξν ηεο ρακειφηεξεο απφ ηηο δπν θνξπθέο ηνπ δπηηθφηεξνπ φγθνπ.
Μεηά, κε επζχγξακκα ηκήκαηα θαη κηθξέο νδνλησηέο πξνβνιέο, πξνρσξεί πξνο
δπηηθά-λνηηνδπηηθά θαη πξνο λνηηνδπηηθά, ζηξέθεη πξνο λφηην-λνηηναλαηνιηθά
θαηεβαίλνληαο θαη θηάλεη ζε δεχηεξε ππιίδα λφηηα απφ ηελ πην πάλσ θνξπθή θαη ζε
ηξίηε θάπνπ 60 κ. πην πέξα. πλερίδεηαη ζηελ ίδηα γεληθή θαηεχζπλζε κε ειηγκνχο θαη
γσλίεο, ψζπνπ θηάλεη ζην λνηηνδπηηθφ άθξν κηαο γιψζζαο ηελ νπνία εθπέκπεη πξνο
ηα εθεί ν δπηηθφο φγθνο. Απφ εθεί κε θπξηή γξακκή έξρεηαη πξνο αλαηνιηθάλνηηναλαηνιηθά θφβνληαο ηε ξεκαηηά αλάκεζα ζηε γιψζζα θαη ηελ ςειφηεξε
θνξπθή ηνπ φγθνπ θαη αλεβαίλεη ζε απηήλ ηελ θνξπθή, φπνπ φπσο είπακε ππάξρεη
κηθξφ ηκήκα ρσξίο ηείρνο ράξε ζηελ εμαίξεηε θπζηθή νρπξφηεηα. Πξηλ λα θηάζνπκε
ζηελ θνξπθή ζπλαληάκε πχιε πνπ φπσο θαίλεηαη ήηαλ ε κφλε πνπ δηέζεηε θαλνληθά
πνξηφθπιια.
ηε ζπλέρεηα ην ηείρνο παξαθνινπζεί ην θξχδη ηεο πιαγηάο δηαγξάθνληαο δχν
κεγάινπο ειηγκνχο ζε γεληθή θαηεχζπλζε πξνο λνηηναλαηνιηθά, γηα λα θαηαιήμεη ζην
λνηηφηαην άθξν ηνπ δπηηθνχ φγθνπ, έρνληαο ζην αλάκεζα κία αθφκε πχιε. ηξέθεηαη
κεηά πξνο βνξεηναλαηνιηθά δηαγξάθνληαο θακπχιε δηαδξνκή θαη θηάλεη ζην λφηην
ηκήκα ηνπ ιαηκνχ πνπ ρσξίδεη ηνπο δχν φγθνπο. Σν ηκήκα απηφ παξνπζηάδεη κηθξέο
νδνληψζεηο θαη κηα αθφκε πχιε θαη ίζσο θαη κηα ππιίδα. ηα πφδηα ηνπ δπηηθνχ
φγθνπ πξνο ηνλ ιαηκφ έξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο θαη εθάπηεηαη ζην ηείρνο
πνιπγσληθφο ηνίρνο, κάιινλ επίζεο νρπξσκαηηθφο, ε ζπλέρεηα ηνπ νπνίνπ
παξαθνινπζείηαη δχζθνια, αιιά είλαη θαλεξφ φηη πξνρσξνχζε πξνο ην ιηκάλη ζηα
βφξεηα-βνξεηνδπηηθά.
Απφ ην ζεκείν ζχλδεζεο κε ην εζσηεξηθφ απηφ ηείρνο ν πεξίβνινο δηαγξάθεη
θακπχιε πεξηβάιινληαο ηελ πξνο ηα λφηηα ξεκαηηά θαη απφ ηελ αλαηνιηθή ηεο
πιεπξά αξρίδεη λα αλεβαίλεη ζηνλ αλαηνιηθφ φγθν θαη θηάλεη έρνληαο πηα θαηεχζπλζε
ζρεδφλ πξνο λφηηα ζην άθξν κηθξνχ πξνβφινπ πνπ εθπέκπεη ν φγθνο απηφο
λνηηνδπηηθά απφ ηελ θνξπθή ηνπ, ηελ αθξφπνιε. ηε δηαδξνκή ην ηκήκα ηνπ
πεξηβφινπ δηαπεξλάηαη απφ δχν ππιίδεο. Άιιε ππιίδα ππάξρεη αθξηβψο ζην άθξν ηνπ
πξνβφινπ θαη ηελ πξνζηαηεχεη νξζνγψληνο πχξγνο. Απφ ην ζεκείν απηφ ε δηαδξνκή
ηνπ ηείρνπο ζπλερίδεηαη πξνο λνηηναλαηνιηθά θαη θαηφπηλ πξνο λφηηα αλεβαίλνληαο
θαη θηάλεη ζε άιινλ νξζνγψλην πχξγν. πλερίδεη λα αλεβαίλεη κεηά γηα ιίγν κε
θαηεχζπλζε πξνο αλαηνιηθά θαη ζην ςειφηεξν ζεκείν θηάλεη ζε πνιχ κεγαιχηεξν
πχξγν. Καηφπηλ ζηξέθεηαη πξνο ηα βφξεηα ζην θξχδη ηεο απφηνκεο αλαηνιηθήο
πιαγηάο θαη ελψλεηαη κε ηελ αθξφπνιε. Κνληά ζηνλ πχξγν ππάξρεη θαη άιιε ππιίδα.
Μεηά ηελ αθξφπνιε θαηεβαίλεη ην ηείρνο ηελ πιαγηά πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά
θαη θαηφπηλ ζηξέθεηαη πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο ζρεκαηίδνληαο έηζη έλα είδνο
πξνκαρψλα πνπ πξνζηάηεπε ηελ θχξηα πχιε ηεο πφιεο ακέζσο ζηα βνξεηναλαηνιηθά
ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηεο πχιεο ην ηείρνο έξρεηαη αξρηθά παξάιιεια κε ηνλ
άμνλά ηεο, ζηξέθεη κεηά γηα ιίγν πξνο λνηηναλαηνιηθά, γηα λα πάξεη πάιη κεηά ηελ
πξνεγνχκελε θαηεχζπλζε θαη λα ζρεκαηίζεη έηζη δχν αιιεπάιιειεο πξνβνιέο πνπ
ζαλ πξνκαρψλεο πξνζηάηεπαλ ηελ θχξηα πχιε απφ ηελ δεμηά πξνηηκψκελε πιεπξά
ηεο. Αθνινπζεί κεγάινο ππξγνεηδήο πξνκαρψλαο θαη ζηε ζπλέρεηα ην ηείρνο έξρεηαη
πάλσ απφ ηηο απφηνκεο πιαγηέο πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά σο ην βνξεηφηεξν άθξν
ηνπ φγθνπ. Πεξίπνπ ζην κέζν απηνχ ηνπ κήθνπο βξίζθεηαη ε ππιίδα αληεπίζεζεο πνπ
αλαθέξακε. Καηφπηλ ην ηείρνο ζπλερίδεη λα παξαθνινπζεί ηελ πιαγηά αιιάδνληαο
βαζκηαία θαηεχζπλζε απφ βνξεηνδπηηθή ζε δπηηθή. ην βνξεηφηεξν ζεκείν ηνπ
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ελσλφηαλ καδί ηνπ άιιν ηκήκα ηείρνπο πνπ θαηεβαίλεη ηελ απφηνκε πιαγηά σο ην
αξραίν ηέικα ή ζάιαζζα. Μεηά ζηξέθεη πξνο λνηηνδπηηθά αλεβαίλνληαο αθφκα
ςειφηεξα θαη ζηε ζπλέρεηα γπξίδεη πξνο δπηηθά θαη βνξεηνδπηηθά θαη θαηεβαίλεη ηνλ
πξφβνιν πάλσ απφ ηελ απφηνκε πιαγηά. Πξηλ λα θηάζεη ζην ςειφηεξν ζεκείν έρεη
ππιίδα θαη ζηε ζπλέρεη κία αθφκα πχιε. Μεηά ζηξέθεη πξνο δπηηθά θαη θαίλεηαη φηη
εξρφηαλ θαη ζπλαληνχζε ην θξνχξην ηνπ ιηκαληνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ κεγάινπ πχξγνπ.
Αλάκεζα έρεη αθφκα κία πχιε, ηελ ηειεπηαία. ην ζεκείν πνπ γίλεηαη ε αιιαγή
θαηεχζπλζεο έξρεηαη θαη ελψλεηαη καδί ηνπ άιιν έλα εμσηεξηθφ ηείρνο πνπ
θαηεβαίλεη θαη απηφ σο ηελ αξραία φρζε θαιχπηνληαο εθεί θαη κία πεγή.
Ξερσξηζηφ νρχξσκα είλαη ην θξνχξην ηνπ ιηκαληνχ. Δίρε ηείρνο πξνο ηελ
πφιε, έμσ απφ απηήλ ζηα βφξεηά ηεο θαη ηέινο πξνο ηηο δχν πιεπξέο ηεο αθηήο.
Γηέζεηε ηξεηο πχξγνπο κε ηζφδνκε ζρεδφλ ηνηρνδνκία, αιιά ζχγρξνλνπο κε ην
πνιπγσληθφ ππφινηπν, φπσο θαη κε ην ζχλνιν ησλ νρπξψζεσλ, κηα πχιε πξνο ηελ
αθηή θαη κηα ππιίδα ζην πξνο ην έμσ απφ ηελ πφιε κέξνο θαη πεξηιάκβαλε αξηζκφ
λεσζνίθσλ. Ο έλαο απφ ηνπο πχξγνπο ηνπ δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη είλαη
ζήκεξα ην πην εληππσζηαθφ εξείπην ησλ Οηληαδψλ. Έρεη ην ιατθφ φλνκα
Κνθθηλφππξγνο.
Ξερσξηζηφ θξνχξην ήηαλ θαη ε αθξφπνιε κε ππθλνχο πχξγνπο πνπ είλαη
ρηηζκέλνη καδί κε ηα κεηαπχξγηα, κνινλφηη κνηάδνπλ λα ππάξρνπλ δηαθνξέο ηερληθήο.
Οη πχξγνη είλαη πέληε θαη φινη πξνο ηελ πιεπξά ηεο πφιεο. Αλάκεζα ζε δχν αλνίγεηαη
κηθξή πχιε πνπ είρε πνξηφθπιια. Μέζα ζηελ αθξφπνιε ππάξρεη θαη δεμακελή.
Λίγα ιείςαλα ζψδνληαη απφ ηηο θαηνηθίεο πνπ ηνπιάρηζηνλ ζε θαηξφ πνιέκνπ,
φηαλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ζα θαηέθεπγαλ ζηελ πφιε, πξέπεη λα θαηαιάκβαλαλ
φιε ηελ έθηαζε, ίζσο κε ηελ εμαίξεζε ησλ πην ςειψλ ζεκείσλ. Πάλησο ππάξρνπλ
πνιιέο κηθξέο δεμακελέο. Απφ φ,ηη θαίλεηαη ην θέληξν ηεο πφιεο βξηζθφηαλ ζηελ
νκαιή δπηηθή πιεπξά ηνπ αλαηνιηθνχ φγθνπ, φπνπ θαη ην ζέαηξν, ελψ κηα άιιε
ζπλνηθία βξηζθφηαλ πην θνληά ζην ιηκάλη, φπνπ έρεη αλαζθαθεί θαη ειιεληθφ ινπηξφ
κε δπν κηθξά θπθιηθά δηακεξίζκαηα. Φαίλεηαη φηη νη δξφκνη ήηαλ επζχγξακκνη θαη
θάζεηνη κεηαμχ ηνπο. ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζηνκίνπ ηνπ ιηκαληνχ βξίζθνληαη
φπσο είπακε ηα ιείςαλα λεσζνίθσλ θαη θνληά ηα εξείπηα θηεξίνπ πνπ θαίλεηαη λα
ήηαλ ζθεπνζήθε. ηελ άιιε πιεπξά ηνπ ζηνκίνπ έρνπλ βξεζεί ηα ζεκέιηα κηθξνχ
λανχ, ηεο Άξηεκεο ψηεηξαο ή Ληκλαίαο πηζαλψο, κε βαζχ πξφλαν θαη κηθξφ
νπηζζφδνκν πξνζηηφ απφ ηνλ ζεθφ κε ζχξα θνληά ζηνλ βφξεην ηνίρν. ψδνληαη
επίζεο πηζαλά ιείςαλα ηνπ πεξηβφινπ ηνπ ηεξνχ. Σέινο ζην βφξεην άθξν ηεο
ζεκαληηθφηεξεο ζπλνηθίαο βξίζθεηαη έλα κηθξφ ζέαηξν, ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηα
εδψιηα ηνπ νπνίνπ είλαη ιαμεπκέλν ζηνλ βξάρν. Φαίλεηαη φηη πξσηνρηίζηεθε ζηνλ 3ν
αηψλα, ππέζηε θάπνηεο αιιαγέο ζηνλ 2ν αηψλα θαη κηα αλνηθνδφκεζε ζηα Ρσκατθά
ρξφληα.
Ζ εξκελεία ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ ηζηνξηθνχ Πνιχβηνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα
φηη πξηλ απφ ηνλ Φίιηππν Δ΄ νη Οηληάδεο ήηαλ αηείρηζηνη. ε αληίζεζε κε απηφ
εξρφηαλ ε πξψηκε ρξνλνιφγεζε ηνπ πνιπγσληθνχ ζπζηήκαηνο ηνηρνδνκίαο κε ην
νπνίν είλαη ρηηζκέλα ηα ηείρε θαη γηα απηφ πηζηεπφηαλ πσο δελ κπνξεί λα είλαη
λεφηεξα απφ ηνλ 5ν αηψλα. Δίρε πξνηαζεί λα ζεσξεζνχλ λεφηεξεο πξνζζήθεο ή
αλαλεψζεηο νη πχξγνη ηεο αθξφπνιεο θαη ηνπ θξνπξίνπ ηνπ ιηκαληνχ, επεηδή ζε
απηνχο επηθξαηνχλ νη νξηδφληηνη δφκνη, θαη λα ρξνλνινγεζνχλ κφλν απηά ηα έξγα ζηα
ρξφληα ηνπ Φηιίππνπ Δ΄. Ζ άπνςε απνξξίθζεθε, επεηδή ε θαηαζθεπή δείρλεη φηη ηα
κεζνηείρηα είλαη ρηηζκέλα ζχγρξνλα κε ηνπο πχξγνπο, πνπ άιισζηε πεξηιακβάλνπλ
θαη ηππηθά πνιπγσληθά ηκήκαηα, φπσο θαη ηα ηείρε ηκήκαηα κε νξηδφληηνπο δφκνπο.
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Οη πφξηεο κε ηε ηνμσηφ αλψθιη επίζεο ζεσξήζεθε φηη ηαηξηάδνπλ κε ηελ πξψηκε
ρξνλνιφγεζε, αθνχ ηέηνηεο ζηε Μηθξά Αζία ρξνλνινγνχληαη ζην 300 π.Υ. πεξίπνπ
θαη ππεηίζεην φηη ε Αθαξλαλία πξνεγήζεθε ζε απηφ. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο δελ
ππήξρε θακηά ηζηνξηθή καξηπξία φηη ε πφιε είρε ηείρε πξηλ απφ ην 219. Ζ αθήγεζε
ηνπ Παπζαλία γηα ηελ ζχγθξνπζε κε ηνπο Μεζζελίνπο ηεο Ναππάθηνπ έρεη ζαθψο
αλαρξνληζηηθά ζηνηρεία, ελψ άιια ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ηα νρπξψκαηα ηεο πφιεο δελ
ήηαλ ηείρε. Ζ αθήγεζε γηα ηελ επίζεζε ηνπ Φηιίππνπ δείρλεη φηη, φπσο θαη ζηελ
Μεηξφπνιε, αληίζηαζε κπνξνχζε λα πξνβιεζεί κφλν ζηελ αθξφπνιε, δειαδή φηη ε
πφιε δελ δηέζεηε ηείρε.
Φαίλεηαη φηη ν Kirsten έδσζε ηε ζσζηή ιχζε ζην πξφβιεκα. Τπνζηεξίδεη φηη
Ο Φίιηππνο βξήθε νρπξσκέλε κφλν ηελ αθξφπνιε θαη απνθάζηζε λα αλαλεψζεη ηηο
νρπξψζεηο ηεο θαη ζπγρξφλσο λα θαηαζθεπάζεη ηα λεψξηα ζην ιηκάλη πξνζηαηεπκέλα
κε ρσξηζηφ θξνχξην. Σα δπν θξνχξηα πξνβιεπφηαλ λα ελσζνχλ κε ζθέιε, πνπ ην έλα
ηνπο είρε αξρίζεη θηφιαο λα ρηίδεηαη, αιιά κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξνπξίνπ ηνπ
ιηκαληνχ απνθαζίζηεθε λα επεθηαζεί πξνο ηα πιάγηα ε νρχξσζε ηεο αθξφπνιεο θαη
λα πεξηιάβεη ηελ πφιε. Σν έξγν πξέπεη λα νινθιεξψζεθε φζν νη Οηληάδεο αλήθαλ
αθφκε ζηελ Αθαξλαλία. Ζ λεφηεξε άιισζηε έξεπλα ζσζηά ππνζηεξίδεη φηη ζηελ
νηθνδνκηθή ηερληθή νη πφιεηο ηεο Μηθξάο Αζίαο πξνεγνχληαη απφ εθείλεο ηεο
Διιάδαο, θαη κάιηζηα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, θαη επνκέλσο νη ηνμσηέο πφξηεο πνπ
εθεί ρξνλνινγνχληαη απφ ην 300 πεξίπνπ π.Υ. θαη κεηά, πξέπεη ζηελ Αθαξλαλία λα
είλαη λεφηεξεο θαη κάιηζηα αξθεηά λεφηεξεο. Σν πνιπγσληθφ ζχζηεκα ηέινο είλαη πηα
γλσζηφ φηη αλαβηψλεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη πιαηηά ζηα Διιεληζηηθά ρξφληα.
ε πέληε ρηιηφκεηξα βφξεηα θαη ειαθξά δπηηθά απφ ην Σξίθαξδν βξίζθεηαη
έλα κηθξφ χςσκα κε παιηφ κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο, πνπ παιηφηεξα ήηαλ λεζί κέζα
ζην έινο θαη ίζσο θάπνηε θαη ζηε ζάιαζζα. Τπάξρεη καξηπξία φηη εθεί βξίζθνληαλ
εξείπηα ηεηρψλ. Πξφθεηηαη ζαθψο γηα πξνσζεκέλν θπιάθην ησλ Οηληαδψλ θαη είρε
πξνηαζεί λα αλαγλσξίζνπκε εδψ ηελ αλαθεξφκελε απφ ηηο πεγέο Νάζν, δειαδή
Νήζν. Ο Kirsten απνξξίπηεη ηελ ππφζεζε κε ηελ παξαηήξεζε φηη ε ζέζε είλαη πνιχ
θνληά ζηελ πφιε γηα λα κπνξεί λα έρεη μερσξηζηή ηζηνξία, αιιά λνκίδσ φηη
παξαβιέπεη πσο πέληε ρηιηφκεηξα ζάιαζζα ή αθφκα θαη έινο δελ είλαη πνιχ κηθξή
απφζηαζε. Απέλαληη απφ ην χςσκα, πξνο ηα πςψκαηα ηεο Παιαηνθάηνπλαο ζηα
δπηηθά έρνπλ παξαηεξεζεί, θνληά ζε κηθξή θπζηθή ζπειηά, θξίθνη πνπ ρξεζίκεπαλ
γηα λα δέλνπλ πιενχκελα θαη θαίλεηαη φηη ζηα αξραία ρξφληα, φηαλ ην έινο ηνπ
Λεζηληνχ ζα ήηαλ ζάιαζζα, ππήξρε εδψ κηθξφ θαηαθχγην πινίσλ.
ε ηέζζεξα πεξίπνπ ρηιηφκεηξα βνξεηφηεξα έξρνληαη πξνο ην έινο ηεο
Φαλεξσκέλεο απφ αλαηνιηθά ηα πςψκαηα πνπ νξίδνπλ ην βνξεηφηεξν ηκήκα ηνπ.
Δδψ, ζηε ζέζε Παιηφθαζηξν ηνπ Ατδεκήηξε βξίζθεηαη κηθξφ θξνχξην ρηηζκέλν απφ
ζρεδφλ αξγνχο ιίζνπο, κε πεξίκεηξν πεξίπνπ 100 κ., ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε
δηαηήξεζεο. Δπεηδή ε επηγξαθή πνπ νξίδεη ηα ζχλνξα αλάκεζα ζηνπο Οηληάδεο θαη
ηελ Μεηξφπνιε αλαθέξεη ην δηαηείρηζκα θαη από ηνπ δηαηεηρίζκαηνο επζπνξία δηα ηνπ
έιενο εηο ηελ ζάιαζζαλ θαη επεηδή αζθαιψο ηα ζχλνξα ησλ δχν επηθξαηεηψλ ζα
βξίζθνληαλ θάπνπ εδψ, πξνηάζεθε λα αλαγλσξηζζεί ην δηαηείρηζκα ζε απηφ ην κηθξφ
θξνχξην, κνινλφηη ν φξνο είλαη θαη απφ αιινχ γλσζηφο θαη θαλνληθά δελ ηαηξηάδεη ζε
θξνχξην. Ζ άπνςε δελ έγηλε γεληθά δεθηή.
Νφηηα απφ ην Σξίθαξδν ζηελ αξηζηεξή φρζε ηνπ Αρειψνπ βξίζθεηαη, φπσο
ζεκεηψζακε, ην χςσκα θνπάο. Ο Ρσκαίνο παξαηήξεζε φηη ίζσο ην φλνκα ην
νθείιεη ζε αξραία ζθνπηά, επεηδή κπνξεί θαλείο απφ εδψ λα θαηνπηεχζεη ηελ είζνδν
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ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ. Δδψ ν ίδηνο βξήθε αξραίν θξνχξην ζε ζέζε πνπ εηδηθφηεξα
ιέγεηαη Πφξηεο, ίζσο επεηδή ππάξρεη εθεί κεγάιε ιαμεπηή θφγρε. Ζ πεξίκεηξνο ηνπ
ηείρνπο είλαη θάπνπ 1.500 κ. Ήηαλ ρηηζκέλν κε ακειέο πνιπγσληθφ ζχζηεκα θαη είρε
έμε εκηθπθιηθνχο πχξγνπο. Ζ θαηάζηαζε δηαηήξεζήο ηνπ είλαη θαθή. Γηαηππψζεθε ε
ππφζεζε φηη εδψ βξηζθφηαλ ε πφιε Αζήλαη πνπ θάπνηεο αξραίεο πεγέο ιέλε φηη ηελ
έρηηζαλ νη Αζελαίνη ζηελ Κνπξήηηδα. Τπνζέηνπλ επίζεο φηη ε εγθαηάζηαζε έγηλε
ιίγν πξηλ απφ ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν θαη ζπλδέεηαη κε ηηο καξηπξεκέλεο
επηρεηξήζεηο ηνπ Πεξηθιή ζηελ Οηληάδα. Αθφκα θαη αλ γίλνπλ δεθηέο απηέο νη
ππνζέζεηο ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη νη εκηθπθιηθνί πχξγνη ηνπ ηείρνπο είλαη
ζηνηρείν αζθαιψο λεφηεξν απφ ηελ επνρή ηνπ Πεξηθιή. ε απφζηαζε πεξίπνπ 500 κ.
πξνο ηελ ζάιαζζα ππάξρεη κεκνλσκέλνο πχξγνο πνπ ιέγεηαη Διιεληθφ.
Τπελζπκίδνπκε εδψ φηη ζε κηθξή απφζηαζε ζηα λνηηνδπηηθά απφ ηνλ θνπά
βξίζθεηαη ην χςσκα Κνηζηιάξεο πνπ πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηε κία απφ ηηο δχν
λήζνπο πνπ ζηελ αξραηφηεηα ιέγνληαλ Ομείαη. Δπίζεο ππελζπκίδνπκε φηη κε ηνλ
θνπά ηαηξηάδνπλ νη ηνπνγξαθηθέο ελδείμεηο ηνπ ηξάβσλα γηα ην λεζί Γνιίρα, πνπ
ην ηαχηηδε, φπσο είδακε , κε ην νκεξηθφ Γνπιίρηνλ. Έλα αθφκε απφ ηα λεζηά πνπ
έγηλαλ ιφθνη θαίλεηαη πσο είλαη θαη ην χςσκα Υσλνβίλα δπηηθά απφ ην Σξίθαξδν,
πνπ είλαη πηζαλφ φηη πξέπεη λα ηαπηηζζεί κε ηελ αξραία Αξηακίηα. Με ην πξνο ηα
αλαηνιηθά ηνπ λεζί Πεηαιάο ν Kirsten, πνπ δελ δέρεηαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο Νάζνπ
ζηελ Παλαγία, πξνηείλεη λα ζπλδέζνπκε ηελ Νάζν. Ζ Benton ζεκεηψλεη ζε ράξηε
Νενιηζηθά ζε απηφ ην λεζί, φκσο ζην ζρεηηθφ θείκελν γξάθεη κφλν φηη βξήθε θνληά
ζε πεγή άλδεξν, αιιά ηα φζηξαθα πνπ κάδεςε θνληά ηνπ ήηαλ πηζαλψο λεφηεξα.
ηελ Οηληάδα πξέπεη λα ινγαξηάζνπκε φηη αλήθε θαη ε ζηελή δψλε θάκπνπ
δίπια ζηνλ Αρειψν, βφξεηα απφ ηελ Καηνρή θαη δπηηθά απφ ηα πςψκαηα ηεο
Παιαηνθάηνπλαο κε ηνλ κηθξφ θάκπν Μάγθαλα βνξεηφηεξα απφ ην ρσξηφ
Πεληάινθνο (Πνληνινβίηζα). Σα ζχλνξα κε ηελ πεξηνρή ηεο Μεηξφπνιεο πξέπεη λα
βξίζθνληαλ θάπνπ βφξεηα απφ ην Πεληάινθν. Σνπιάρηζηνλ θάπσο έηζη πξέπεη λα
ήηαλ ε δηαίξεζε πξηλ λα δεκηνπξγήζεη ν Αρειψνο αξθεηή γε γηα ηνπο Οηληάδεο
λνηηφηεξα. Ο ζπιινγηζκφο απηφο κε νδεγεί λα ππνζέζσ φηη ην παιηφηεξν θέληξν ηεο
ρψξαο πξέπεη λα βξηζθφηαλ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή. Σν φλνκα απηνχ ηνπ θέληξνπ ήηαλ
ή Οηληάδαη επίζεο, πνπ αλαθέξνληαη πζηεξφηεξα σο Παιαηνί Οηληάδαη, ή Δξπζίρε. Σν
πηζαλφηεξν είλαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα θαη ην απηφ θέληξν ηνπ ιανχ ησλ Οηληαδψλ
πνπ αξρηθά ιεγφηαλ Δξπζίρε θαη θαηφπηλ ηε ζέζε ηνπ νλφκαδαλ Παιαηνί Οηληάδαη,
επεηδή πξάγκαηη ήηαλ ε παιηφηεξε πφιε ησλ Οηληαδψλ. Γηα απηήλ ν ηξάβσλ καο
δίλεη ηελ πιεξνθνξία φηη βξηζθφηαλ δίπια ζηνλ Αρειψν ζηα κηζά ηεο απφζηαζεο
αλάκεζα ζηηο εθβνιέο ηνπ θαη ηελ ηξάην. Μεηά ηα πην πάλσ ε πιεξνθνξία δελ
θαίλεηαη απίζαλε. Οη ιφθνη βφξεηα απφ ην Πεληάινθν βξίζθνληαη πεξίπνπ ζε ίζε
απφζηαζε απφ ηελ ηξάην θαη απφ ηηο αξραίεο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ. Πξαγκαηηθά
εθεί θάπνπ βξίζθεηαη ε ζέζε Μίια, φπνπ παιηφηεξα ππήξρε νκψλπκν ρσξηφ πνπ
θάπνηε είρε ζπζρεηηζζεί κε ηελ πφιε Μήιν ηεο Αθαξλαλίαο. Ζ χπαξμε απηήο ηεο
πφιεο είλαη ακθίβνιε, θαζψο θαη αλ ην φλνκα ηνπ ρσξηνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί
επηβίσζε. Σν ζεκαληηθφ κεηά απφ απηά είλαη φηη ζηε ζέζε βξέζεθε κεγάινο
κπθελατθφο ζνισηφο ηάθνο κε δηάκεηξν ζφινπ 10,70 κ. θαη δξφκν κήθνπο 6,60 κ. θαη
πιάηνο 0,62-0,74 κ. Σν εχξεκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη κπνξεί λα είλαη ε αξρή γηα
λα δηαθσηηζηνχλ κεξηθά ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ηφζα ζθνηεηλά πξνβιήκαηα ηεο
αθαξλαληθήο ηζηνξηθήο ηνπνγξαθίαο.
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Η πόιε Μεηξόπνιηο θαη ε Πεξηνρή ηεο.

Ο ζεκεξηλφο δξφκνο απφ ηελ Καηνρή πξνρσξεί πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά θαη
πεγαίλεη ζηελ Παιαηνθάηνπλα, απφ εθεί παίξλεη θαηεχζπλζε πξνο βφξεηνβνξεηναλαηνιηθά θαη θαηαιήγεη ζην Πεληάινθν, πξνρσξεί ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε
πξνο βνξεηνδπηηθά θαη θηάλεη ζε δηαζηαχξσζε πνπ αξηζηεξά πεγαίλεη γηα Αζηαθφ,
ελψ δεμηά, κε θαηεχζπλζε βνξεηναλαηνιηθή, αθνχ πεξάζεη θνληά απφ ην
ηξνγγπινβνχλη, θαηαιήγεη ζηελ Παιαηνκάληλα, ζην λφηην ηκήκα πεξηνρήο πνπ
πεξηιακβάλεη αλαηνιηθά ηνλ θάκπν λφηηα απφ ηελ ιίκλε Μηθξφο Οδεξφο θαη δίπια
ζηνλ Αρειψν, ελψ δπηηθά θαηέρεηαη απφ ινθψδε ρψξα.
Κνληά ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ βξίζθνληαη ηα εξείπηα νρπξσκέλεο πφιεο πνπ
φπσο θαίλεηαη πξέπεη λα είλαη ε αξραία Μεηξφπνιηο ή Μαηξφπνιηο. Σν φλνκα
ζεκαίλεη βέβαηα φηη ηελ πφιε ηελ ζεσξνχζαλ κεηξφπνιε θάπνηνπ ιανχ ή θάπνηαο
άιιεο πφιεο. Δπεηδή θαη απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη βξίζθεηαη ζηα κηζά ηεο
απφζηαζεο αλάκεζα ζηε ηξάην θαη ηηο αξραίεο εθβνιέο ηνπ Αρειψνπ, είλαη πηζαλή ε
άπνςε πνπ έρεη δηαηππσζεί, φηη νη αξραίνη ηελ ζεσξνχζαλ κεηξφπνιε ησλ Οηληαδψλ.
πγθεθξηκέλα ν ηξάβσλ καο δηέζσζε ηελ πιεξνθνξία φηη ε Παιαηά Πφιηο ησλ
Οηληαδψλ βξηζθφηαλ ζε απηφ ην χςνο ηνπ πνηακνχ θαη πξνθαλψο ν φξνο Παιαηά
Πφιηο κπνξεί λα είλαη ζπλψλπκν ηνπ Μεηξφπνιηο. Μπνξεί δειαδή ν ηξάβσλ λα
κεηέγξαςε έηζη ηελ δηαηχπσζε Μεηξφπνιηο ησλ Οηληαδψλ, πνπ ζα αλαθεξφηαλ ζηνλ
ιαφ, ηνπο Οηληάδεο. Σελ πηζαλφηεηα ηεο εξκελείαο εληζρχεη ην γεγνλφο φηη ε ζέζε
θαηνηθείηαη απφ ηελ Πξσηνειιαδηθή επνρή θαη πάλησο ρσξίο δηαθνπή απφ ηελ
Τζηεξνειιαδηθή, ελψ κε θαλέλαλ ηξφπν δελ ηελ εμαζζελίδεη ην γεγνλφο φηη ζηα
ηζηνξηθά ρξφληα ε Μεηξφπνιηο είλαη δηαθξηηή πφιε απφ ηνπο Οηληάδεο.
Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη κφλν κεηά ηελ κειέηε ηνπ Kirsten κπνξνχκε
ζρεδφλ κε βεβαηφηεηα λα ηνπνζεηήζνπκε εδψ, ζηελ Παιαηνκάληλα, ηελ αξραία
Μεηξφπνιε. Παιαηφηεξνη εξεπλεηέο ηελ είραλ επίζεο δεηήζεη ζην αξραίν θάζηξν ηεο
Ρίγαλεο ή θαη ζε εθείλν ηεο θνξηνχο, ζηα νπνία ζα αλαθεξζνχκε πην θάησ, ελψ ζηα
εξείπηα ηεο Παιαηνκάληλαο είραλ ηνπνζεηήζεη ηελ απξία, ηελ Δξπζίρε ή ηελ Παιαηά
Οηλία ή Παιαηνχο Οηληάδεο, δίλνληαο δηαθξηηή ππφζηαζε ζε απηήλ θαη ηελ
Μεηξφπνιε. Πεξίεξγν είλαη πνπ ν Μαζηξνθψζηαο θαίλεηαη αθφκα θαη ην 1967 λα
ηαπηίδεη ηα εξείπηα απηά κε ηελ απξία.
Ζ αθαξλαληθή απηή πφιε δελ αλαθέξεηαη ζπρλά απφ ηνπο ηζηνξηθνχο. Με ηνλ
δηακειηζκφ ηεο Αθαξλαλίαο αλάκεζα ζηνπο Αηησινχο θαη ηνπο Ζπεηξψηεο ε
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Μεηξφπνιηο έγηλε αηησιηθή. Χο ηέηνηα ηελ ρηχπεζε ην 219 ν Φίιηππνο Δ΄ ηεο
Μαθεδνλίαο θαη θαηέιαβε ηελ πφιε, ρσξίο φκσο λα κπνξέζεη λα πάξεη θαη ηνλ νρπξή
αθξφπνιε. Έηζη δελ ράζεθε ε πφιε γηα ηνπο Αηησινχο πνπ κάιηζηα θαηάιαβαλ θαιά
ην κάζεκα θαη νρχξσζαλ θαη ηελ θάησ πφιε. Σφηε ράζεθαλ γηα ηνπο Αηησινχο νη
Οηληάδαη. Πην πξηλ, φηαλ θαη εθείλε ε πφιε ήηαλ αηησιηθή, είρε γίλεη ε ζπλζήθε γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ κε ηελ Μεηξφπνιε.
Μέζα ζην ζεκεξηλφ ρσξηφ έρνπλ βξεζεί Πξσηνειιαδηθά, Τζηεξνειιαδηθά θαη
Γεσκεηξηθά φζηξαθα, Πξσηνγεσκεηξηθέο θαη Γεσκεηξηθέο ηαθέο θαη θνληά, ζηα
βνξεηναλαηνιηθά Αξρατθά θαη Κιαζηθά εηδψιηα θαη άιια επξήκαηα. Ζ αξραία
αθξφπνιε βξηζθφηαλ ζε ςειφηεξν πιάησκα καθξηά απφ ην πνηάκη θαη ηνλ θπζηθφ
δξφκν πνπ ην παξαθνινπζεί, δπηηθά-λνηηνδπηηθά απφ ην ρσξηφ. Ζ θάησ πφιε φκσο
πνπ πεξηβιήζεθε αξγφηεξα κε ηείρνο θαηέβαηλε ηελ πιαγηά θαη έθηαλε σο ρακειά
θνληά ζην πνηάκη. Σν ελδηαθέξνλ είλαη φηη ε νρχξσζε ηεο πφιεο ήηαλ αλεμάξηεηε
απφ εθείλε ηεο αθξφπνιεο θαη νη δχν νρπξψζεηο ελψλνληαλ κεηαμχ ηνπο κε δχν ηείρε,
είδνο «ζθειψλ». Γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ πεγή καο παξακέλεη φ,ηη είρε
ζεκεηψζεη ν Heuzey θαη κηθξφ ζρέδην πνπ έθαλε ν Noack, αιιά νχηε ην ίδην ζε
ηθαλνπνηεηηθή θιίκαθα νχηε ην ζρεηηθφ ππφκλεκα δελ δεκνζηεχηεθε πνηέ απφ φζν
μέξσ. Απφ απηέο ηηο πεγέο κπνξεί λα γίλεη ε πην θάησ πεξηγξαθή.
Ζ αθξφπνιε έρεη ζρήκα πεξίπνπ ηξηγσληθφ κε ηελ θνξπθή πξνο λφηηα θαη
ίζσο νξζνγψλην πχξγν ζε απηήλ. Ζ βφξεηα πιεπξά ηεο δηαγξάθεη ειαθξά θακπχιε
δηαδξνκή θαη έρεη απφ έλα νξζνγψλην πχξγν ζε θάζε γσλία θαη έλαλ ή δπν
κηθξφηεξνπο αλάκεζα. Ζ δηαδξνκή ηεο λνηηναλαηνιηθήο πιεπξάο δηαγξάθεη δηπιή
θακπχιε θαη ζπλερίδεηαη πην λνηηνδπηηθά απφ ην ζεκείν πνπ ηελ ζπλαληάεη ην
λνηηφηεξν απφ ηα δχν ζθέιε. ε απηή πξέπεη λα βξίζθεηαη θαη ε κία ηνπιάρηζηνλ απφ
ηηο δχν πχιεο πνπ αλαθέξεη ν Heuzey πσο αλνίγνληαη ζαλ εγθάξζηα αλνίγκαηα κε
νξηδφληην αλψθιη. Ζ ηξίηε πιεπξά ηεο αθξφπνιεο απνηειείηαη απφ δπν άληζα
επζχγξακκα ηκήκαηα ζε πνιχ ακβιεία γσλία θαη ίζσο έρεη έλαλ αθφκε πχξγν.
Φαίλεηαη φηη απηή ε νρχξσζε δελ είλαη ε αξρηθή, αιιά θαηαζθεπάζηεθε εμ αξρήο σο
κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο νρχξσζεο πνπ πεξηιάκβαλε θαη ηα ηείρε ηεο πφιεο.
Απφ ην αλαηνιηθφ άθξν ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο αθξφπνιεο θαηεβαίλεη πξνο
λνηηναλαηνιηθά ην βνξεηφηεξν απφ ηα δχν ζθέιε κε ειηγκνχο. ε ζπλέρεηά ηνπ πξνο
ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη πάιη κε ειηγκνχο θαηεβαίλεη ην ηείρνο ηεο πφιεο σο ηα
ηειεπηαία πςψκαηα πάλσ απφ ην επίπεδν έδαθνο. Δθεί ζρεκαηίδεη έλα είδνο
πξνκαρψλα θαη ζηξέθεη πξνο λφηηα-λνηηναλαηνιηθά γηα λα θηάζεη ζην επίπεδν
έδαθνο θαη λα ελσζεί κε ηελ κλεκεηψδε πχιε πνπ έρεη θάλεη επξχηεξα γλσζηή ηε
ζέζε ηεο Παιαηνκάληλαο. Ζ πχιε έρεη ην ιατθφ φλνκα Απιφπνξηα. Μηα νξζνγψληα
απιή ζρεκαηηδφκελε κε ηείρνο πξνβάιιεη απφ ηνλ πεξίβνιν πξνο ηα αλαηνιηθά ζην
επίπεδν έδαθνο. Μαθξχηεξνο είλαη ν αλαηνιηθφο-δπηηθφο άμνλάο ηεο. ην αλαηνιηθφ
άθξν ηεο λφηηαο πιεπξάο ηεο αλνίγεηαη κλεκεηψδεο πχιε αλάκεζα ζε πξνέρνπζεο
παξαζηάδεο πνπ αλεβάδνπλ ην ζπλνιηθφ βάζνο ηνπ πεξάζκαηνο ζε 11,25 κ Σν πιάηνο
ηνπ είλαη 2,45 κ. Ζ πξφζνςε είλαη ςεπδναςηδσηή: Γχν κεγάιεο πέηξεο έξρνληαη απφ
ηηο δπν πιεπξέο εδξαδφκελεο νξηδφληηα ζηηο παξαζηάδεο θαη ζε απηέο έρεη ιαμεπηεί
ηφμν. Πάλσ ηνπο έξρεηαη άιιε νξηδφληηα πέηξα. Σν χςνο ηεο πξφζνςεο θηάλεη έηζη
ηα 4,35 κ. Πην βαζηά φκσο ην πέξαζκα έρεη νξηδφληηα ζηέγαζε κε κεγάια ιίζηλα
ππέξζπξα πνπ ζρεκαηίδνπλ δπν θαηεξρφκελεο βαζκίδεο θαη έηζη κεηψλνπλ ζεκαληηθά
ην χςνο. Απφ ηελ απιή ππάξρεη πξφζβαζε πξνο ηελ πφιε κε πχιε πνιχ ζηελφηεξε κε
ηέζζεξα νξηδφληηα ππέξζπξα ην έλα ςειφηεξα απφ ην άιιν, ψζηε λα
παξαθνινπζείηαη ζηε ζηέγαζε ε θιίζε ηνπ δαπέδνπ πνπ νθείιεηαη ζην φηη ην έδαθνο
αλεθνξίδεη.
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Μεηά ην ζπγθξφηεκα ηεο πχιεο ην ηείρνο κε ειαθξά θιίζε αλεβαίλεη πξνο
λνηηνδπηηθά, ζρεκαηίδεη πξνκαρψλα πνπ βιέπεη πξνο λνηηναλαηνιηθά θαη ζπλερίδεη
κεηά αλεβαίλνληαο πξνο δπηηθά. ηε κέζε απηνχ ηνπ ηκήκαηνο θαίλεηαη φηη ίζσο
δηακνξθσλφηαλ άιινο πξνκαρψλαο. ην δπηηθφ ηνπ άθξν ζρεκαηίδεηαη είδνο
δηαδξφκνπ πνπ πξνρσξεί ζε αξθεηφ κήθνο πξνο λφηηα-λνηηνδπηηθά θαη ζηελ άθξε
ίζσο είρε πχξγν νξζνγψλην. Μεηά απφ απηφλ ηνλ πξνκαρψλα ην ηείρνο κε θακπχιε
δηαδξνκή αλεβαίλεη πξνο βνξεηνδπηηθά θαη ζην ςειφηεξν ζεκείν έρεη νξζνγψλην
πχξγν. Απφ απηφλ έλα επζχγξακκν ηκήκα έξρεηαη πξνο βνξεηναλαηνιηθά θαη θηάλεη
ζην ζεκείν ζπλάληεζεο κε ην λνηηφηεξν θαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ηα δχν ζθέιε. Απφ
εδψ θαη σο ηελ ζπλάληεζε κε ην άιιν ζθέινο ην ηείρνο δηαγξάθεη πνξεία πξνο
αλαηνιηθά, βνξεηναλαηνιηθά θαη ηέινο βφξεηα. ε απηφ ην ηκήκα ν Heuzey ζεκεηψλεη
πχιε θαη πχξγν.
Ο Heuzey επίζεο ζεκείσζε φηη ζην ίδην πιάησκα κε ηελ αθξφπνιε, φπσο
θαίλεηαη δειαδή ζε άιινλ ρψξν απφ απηφλ πνπ θαιχπηνπλ νη νρπξψζεηο πνπ
παξαθνινπζήζακε, παξαηήξεζε πνιχ εξεηπσκέλν ηείρνο πνπ πεξηβάιιεη έθηαζε κε
ζθφξπηα ίρλε ζπηηηψλ. Σν έδαθνο πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηα ηείρε είλαη αλψκαιν, αιιά
λνκίδσ ππεξβνιηθή ηελ άπνςή ηνπ, φηη κφλν θαιχβηα ζα κπνξνχζαλ λα
εγθαηαζηαζνχλ ζε απηφ. Ζ ηεηρνδνκία ηεο νρχξσζεο πνπ παξαθνινπζήζακε είλαη
πνιπγσληθή θαη θαηά ηνλ Heuzey έρεη πνιχ αξραηνπξεπή εκθάληζε. Ζ λεφηεξε
έξεπλα έδεημε φηη ε εκθάληζε απηή θαζφινπ δελ απνθιείεη ηελ φςηκε ρξνλνιφγεζε
κε ηελ νπoία αληίζηξνθα ζπκθσλεί ε κνξθή ηεο Απιφπνξηαο.
ε απφζηαζε κφιηο ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ ζε επζεία γξακκή βφξεηα απφ ηελ
Παιαηνκάληλα βξίζθεηαη ην ρσξηφ Ρίγαλε. Κνληά ηεο είλαη ην αξραίν νρχξσκα πνπ
θαηά θαηξνχο ηαπηίζηεθε κε ηελ Μεηξφπνιε ή κε ηνπο Γεξηείο, αιιά ην πηζαλφηεξν
είλαη φηη πξέπεη λα ηαπηηζζεί κε ηελ αξραία απξία. Μπνξεί φκσο θαη λα πξφθεηηαη
γηα ηελ παιηφηεξε ζέζε ηεο ίδηαο ηεο Μεηξφπνιεο. Ζ απξία αλαθέξεηαη κφλν κία
θνξά, ην 314, φηαλ ν Κάζζαλδξνο ζπκβνχιεςε ηνπο Αθαξλάλεο λα αθήζνπλ ηνπο
αλνρχξσηνπο νηθηζκνχο ηνπο θαη λα ζπγθεληξσζνχλ ζε ιίγεο ζέζεηο. Σφηε νη Οηληάδεο
πνπ είραλ ζηεξεζεί ηελ παηξίδα ηνπο θαη κεξηθνί άιινη ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ
απξία. Ο ζπλνηθηζκφο απηφο θαίλεηαη φηη είρε ηειηθά πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, αθνχ ε
απξία δελ αλαθέξεηαη πνηέ πηα απφ ηνπο ζπγγξαθείο, ελψ νη Οηληάδεο ζπλερίδνπλ
ηελ ηζηνξία ηνπο σο κεγάιε πφιε.
Πεξηγξαθή ησλ εξεηπίσλ ηεο Ρίγαλεο έρνπκε θαη πάιη απφ ηνλ Heuzey.
εκεηψλεη φηη ην νρπξφ βξίζθεηαη ζηελ άθξε πιαηψκαηνο πνπ ειέγρεη ηνλ θάκπν θαη
ην πνηάκη. Δκθαλίδεη ηνλ αδξφηεξν ραξαθηήξα ηνηρνδνκίαο ζε φιε ηελ Αθαξλαλία κε
κεγάιεο αδνχιεπηεο πέηξεο πνπ αθήλνπλ θελά ζηηο γσλίεο θαη απηά γεκίδνληαη κε
κηθξφηεξεο, φπσο δειαδή ηα πξαγκαηηθά πξντζηνξηθά θπθιψπεηα. ηελ θάηνςε ην
νρχξσκα είλαη κεγάιν ηεηξάπιεπξν ρσξίο πχξγνπο κε ηελ θχξηα πχιε ζηα λφηηα πνπ
πξνζηαηεχεηαη κφλν απφ δηπιή θάκςε ηνπ ηείρνπο. Αθφκα ππάξρνπλ θαη δπν κηθξέο
πχιεο. εκεηψλεη φηη κέζα ην έδαθνο είλαη πνιχ αλψκαιν θαη δηαθξίλνληαη ειάρηζηα
ίρλε θηηζκάησλ απφ ηα νπνία κεξηθά θαίλνληαη λα πξνέξρνληαη απφ θπθιηθέο
θαιχβεο πνπ ε βάζε ηνπο ζρεκαηίδεηαη κε αξγνχο ιίζνπο. Φνβάκαη φηη απηά ηα ίρλε
είλαη λεφηεξα, επεηδή έρσ ζπλαληήζεη πνιιά ηέηνηα πνπ πξνέξρνληαη απφ θαιχβεο θαη
καληξηά θηελνηξφθσλ. Ο Heuzey επίζεο καο δίλεη ηελ πιεξνθνξία φηη νη θάηνηθνη
ηεο πεξηνρήο ηνλ βεβαίσζαλ πσο ππάξρνπλ ιείςαλα αξραίνπ «ρσξηνχ» ρακειφηεξα,
θνληά ζην πνηάκη. Ζ πιεξνθνξία θαίλεηαη πηζαλή, αθνχ κπνξεί λα ππήξρε εθεί θάησ
πφιε ή λα δεκηνπξγήζεθε ζηγά-ζηγά θάησ πφιε πνπ ζα κεηαζρεκάηηζε ηελ αξρηθή ζε
αθξφπνιε. Φαίλεηαη πάλησο φηη απηή ε θάησ πφιε δελ ζα νρπξψζεθε πνηέ.
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Η ηξαηηθή θαη ε ηξάηνο.

Μηιήζακε πην πάλσ γηα ηα αξραία ηεο Ρίγαλεο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή
απφζηαζε απφ ηελ Παιαηνκάληλα. ήκεξα φκσο γηα λα πάεη θαλείο κε απηνθίλεην
ζηε Ρίγαλε πξέπεη λα αθνινπζήζεη νιφηεια δηαθνξεηηθή δηαδξνκή απφ εθείλε πνπ
αθνινπζήζακε απφ ην Αηησιηθφ ζηελ Καηνρή θιπ. Παίξλεη ηελ εζληθή νδφ πξνο
Ακθηινρία θαη Άξηα. Μεηά ην Αγξίλην πεξλάεη ηνλ Αρειψν θαη βξίζθεηαη ακέζσο
ζηε ηξάην, ζπλερίδεη πξνο δπηηθά-βνξεηνδπηηθά γηα αξθεηή απφζηαζε θαη κεηά
παίξλεη αξηζηεξά ηνπηθφ δξφκν πνπ πεξλάεη αλάκεζα ζηηο δπν ιίκλεο Μηθξφο θαη
Μεγάινο Οδεξφο θαη κε θνξδέιεο αλεβαίλεη κε γεληθή θαηεχζπλζε πξνο δπηηθά ζην
ρσξηφ Μαραιάο πνπ έρεη κεηνλνκαζηεί ζε Φνηηίαη (ή Φπηείαη). πλερίδεη θαη
θαηεβαίλεη πάιη κε θνξδέιεο πξνο λνηηνδπηηθά θαη θηάλεη ζην Μπακπίλη, γπξίδεη πξνο
λνηηναλαηνιηθά, θηάλεη ζηε θνξηνχ, ζπλερίδεη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη πάεη ζηελ
Γνπξηψηηζζα, αθνινπζεί κεηά ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε γηα αξθεηή απφζηαζε θαη ζηελ
ζπλέρεηα, αθνχ πιεζηάζεη ζην πνηάκη, γπξίδεη πξνο λφηην-λνηηνδπηηθά θαη θαηαιήγεη
ζηε Ρίγαλε. Απφ απηή ηελ δηαδξνκή πξνζεγγίδεη θαλείο θαη άιιεο αξραίεο ζέζεηο ζηηο
νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε πην θάησ.
Ζ δηαδξνκή απηή, αθξηβψο κφιηο πεξάζνπκε ην πνηάκη, καο νδεγεί ζηε
κέγηζηε πφιε ηεο Αθαξλαλίαο, ηνλ ή ηελ ηξάην. Ζ πεξηνρή ηεο πεξηιακβάλεη ηνλ
θάκπν θνληά ζην πνηάκη ζηα αλαηνιηθά θαη ηα λφηηα, ηνλ Μηθξφ Οδεξφ ζηα δπηηθά
θαη ηα πξφβνπλα ηνπ Μαθξπλφξνπο ζηα βφξεηα. Δπίζεο ηελ νξεηλή ρψξα κε ηα
πξφβνπλα απηά. ηα θιαζηθά ρξφληα θαίλεηαη φηη ζηελ ηξαηηθή πεξηιακβαλφηαλ θαη
ε πεξηνρή ησλ Φνηηηψλ, δειαδή ε ιεθάλε πίζσ απφ ηα πςψκαηα πνπ νξίδνπλ απφ
δπηηθά ηελ ιίκλε, ε νπνία άιισζηε, φπσο έρνπκε ήδε ζεκεηψζεη, πηζαλψο δελ
ππήξρε. Σν ζπκπέξαζκα φηη ε πεξηνρή ησλ Φνηηηψλ ήηαλ ηκήκα ηεο ηξαηηθήο ην
ζπλάγνπκε απφ ην γεγνλφο φηη ζε επηγξαθή ηεο επνρήο εκθαλίδεηαη έλαο απφ ηνπο
άξρνληεο ηεο ηξάηνπ λα είλαη Φνηηηεχο. Άξα νη Φνηηίαη ήηαλ πνιηηηθά θψκε ηεο
ηξάηνπ θαη νη θάηνηθνί ηεο θαλνληθνί πνιίηεο ηεο ηξάηνπ. Μπνξεί φκσο απιψο ζηε
ζπγθεθξηκέλε επνρή λα ππήξρε ζπκπνιηηεία ή ηζνπνιηηεία ησλ δπν πφιεσλ πνπ ζα
επέηξεπε θαη ζε πνιίηεο ηεο κηαο λα γίλνληαη άξρνληεο ηεο άιιεο. Πάλησο
πζηεξφηεξα νη Φνηηίεο παξνπζηάδνληαη σο αλεμάξηεηε πφιε. ηελ ηξαηηθή ππήξρε
θαη ε ζέζε Ρχγρνο, θψκε ή θξνχξην πνπ φκσο δελ έρεη αθφκε ηαπηηζζεί.
Σν φλνκα ηεο πφιεο ηξάηνο θαίλεηαη λα ζεκαίλεη ζηξαηφπεδν, ηφπν
ζπγθέληξσζεο ζηξαηεπκάησλ θαη πξέπεη λα αλάγεηαη ζηελ επνρή ηνπ θπιεηηθνχ
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αθαξλαληθνχ θξάηνπο. Δίλαη πνιχ θπζηθφ ε πεξηνρή ε πην πινχζηα ηεο Αθαξλαλίαο
εμαηηίαο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο ζέζεο ηεο, θαη ε νπνία ζπγρξφλσο ήηαλ κεζνξηαθή πξνο
ηελ Αηησιία (ή ηελ Αγξαία;), λα ήηαλ ζηελ πξψηκε επνρή ηφπνο ζπγθέληξσζεο ηνπ
ζηξαηνχ, δειαδή ησλ έλνπισλ αλδξψλ ηνπ έζλνπο πνπ ζπγρξφλσο ήηαλ θαη ην
πνιηηηθφ φξγαλν ηνπ θξάηνπο. Έηζη ε ηξάηνο θαίλεηαη φηη ηφηε, ζηελ επνρή ηνπ
θπιεηηθνχ θξάηνπο, ήηαλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν πξσηεχνπζα ηεο Αθαξλαλίαο.
Τζηεξφηεξα, ζηελ αξρή ηνπ 4νπ θαη πηζαλφηαηα απφ ην ηέινο ηνπ 5νπ αηψλα,
εκθαλίδεηαη σο πξσηεχνπζα ηνπ κεηαζρεκαηηζκέλνπ ζε νκνζπνλδηαθφ θξάηνπο,
Κνηλνχ, σο έδξα δειαδή ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο θαη θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα θαη
ηφπνο φπνπ γίλνληαλ θαλνληθά νη ζπλειεχζεηο ηεο εθθιεζίαο. Φαίλεηαη αθφκα φηη ε
πφιε ήηαλ θαη ζξεζθεπηηθφ θέληξν ησλ Αθαξλάλσλ πεξηιακβάλνληαο ην ηεξφ ηνπ Γία
ηξάηηνπ πνπ πξέπεη λα ήηαλ ην θνηλφ ηεξφ ηνπ έζλνπο. Έρεη φκσο δηαηππσζεί ε
ππφζεζε φηη ην παιηφηεξν εζληθφ ηεξφ ηνπ Γία δελ ήηαλ απηφ ηεο ηξάηνπ, αιιά
άιιν πνπ βξηζθφηαλ ζην Λπθνβίηζη, ζην ςειφηεξν ζεκείν ηεο θνξπθνγξακκήο πνπ
ρσξίδεη ηελ ιεθάλε ηνπ Μηθξνχ Οδεξνχ απφ εθείλε ηνπ Μεγάινπ Κάκπνπ ζηα δπηηθά
ηεο, δειαδή ζην δπηηθφ ζχλνξν ηεο ηξαηηθήο κε ηελ ζηελή έλλνηα.
Ζ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο πεξηνρήο δελ νθεηιφηαλ κφλν ζηνλ γεσξγηθφ ηεο
πινχην αιιά θαη ζηελ ζέζε ηεο. Διέγρεη ην πέξαζκα αλάκεζα ζην αθαξλαληθφ πεδίν
θαη ηηο βνξεηφηεξεο ρψξεο κε πξψηε ηελ Αγξαία ή Αγξατδα θαη ηελ Ακθηινρία. Πνιχ
ζεκαληηθφ γηα ην εκπφξην ζηα αξραία ρξφληα είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ν Αρειψνο απφ
ηηο εθβνιέο ηνπ σο εδψ ήηαλ πισηφο. Σα αξραηνινγηθά θαηάινηπα καξηπξνχλ φηη ήδε
ζηα Πξντζηνξηθά ρξφληα ε ζέζε ηεο ηξάηνπ είρε θαηνηθεζεί. πγθεθξηκέλα, δίπια
ζην πνηάκη, ακέζσο έμσ απφ ηα ηείρε ηεο ηζηνξηθήο πφιεο ζηα λνηηναλαηνιηθά
αλέζθαςε ν σηεξηάδεο πξντζηνξηθή καγνχια πνπ ε θεξακηθή ηεο έρεη ηνπηθφ
ραξαθηήξα. Μεξηθνί ηελ ζεσξνχλ Νενιηζηθή, ελψ άιινη πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα
ρξνλνινγεζεί ζηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηνπ Υαιθνχ. Άιια κηθξά επξήκαηα θαίλεηαη
λα βεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε θαηνίθεζεο ίζσο ζηα Γεσκεηξηθά θαη αζθαιψο ζηα
Αξρατθά ρξφληα.
Απφ ηζηνξηθέο καξηπξίεο γλσξίδνπκε φηη ε πφιε ήηαλ νρπξσκέλε ήδε ην 429.
Σφηε ν παξηηάηεο Κλήκνο κε ηνπο Ακπξαθηψηεο θαη πιήζνο άιιν ζπκκάρσλ
πξνζπάζεζε λα ηελ θαηαιάβεη θαη λα ηελ απνζπάζεη απφ ηελ ζπκκαρία ησλ
Αζελαίσλ. Ήηαλ ηφηε ε ηξάηνο, φπσο ιέεη ν Θνπθπδίδεο, ε κέγηζηε πφιε ηεο
Αθαξλαλίαο. ΄πσο έρνπκε πεξηγξάςεη, νη θάηνηθνη ηεο ηξάηνπ κφλνη ηνπο
ζπλέηξηςαλ ηελ ερζξηθή πξνζπάζεηα. Ζ παξαηήξεζε ηνπ ηζηνξηθνχ φηη ν Κλήκνο
έιπηδε πσο κε ηελ πηψζε ηεο ηξάηνπ ζα ππνηαζζφηαλ ζε απηφλ νιφθιεξε ε
Αθαξλαλία, απνθαιχπηεη φηη πηζαλφηαηα απφ ηφηε ε πφιε ήηαλ ζηελ πξάμε, θαη
αζθαιψο θαη ηππηθά, πξσηεχνπζα ηεο Αθαξλαλίαο. Απηήλ ηελ ζέζε έρεη αζθαιψο ην
391 φηαλ ν Αγεζίιανο έζηεηιε κήλπκα ζηελ πφιε παξά ην Κνηλόλ ηωλ Αθαξλάλωλ,
φπσο ιέεη ν Ξελνθψλ. Απηφ ζεκαίλεη ζαθψο φηη εθεί έδξεπε ε θπβέξλεζε ηνπ
Κνηλνχ.
Μεηά απφ κεξηθά ρξφληα αθνχκε θαη πάιη γηα ηελ πφιε. Πξηλ απφ ην 314
παίξλνπλ νη Αθαξλάλεο ην Αγξίλην ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θάκπνπ, πέξα απφ ηνλ
Αρειψν, πνιχ θνληά ζηε ηξάην. Σν 314 κεηά απφ ζπκβνπιή ηνπ Κάζζαλδξνπ νη
Αθαξλάλεο «ζπλνηθίδνληαη» ζε ιίγεο θαη νρπξέο ζέζεηο. Μλεκνλεχνληαη ηξεηο ηέηνηεο
θαη ε κία απφ απηέο είλαη ε ηξάηνο, ε δεχηεξε, ε απξία (δελ ζα αλαθεξζεί πνηέ
πάιη ζηελ ηζηνξία), ελψ ε ηξίηε είλαη ην Αγξίλην, ην νπνίν ιίγν κεηά θαηαιακβάλνπλ
(ή αλαθαηαιακβάλνπλ) νη Αηησινί. Σν επφκελν ζεκαληηθφ γεγνλφο ηεο ηζηνξίαο ηεο
πφιεο είλαη ην πέξαζκά ηεο ζηελ αηησιηθή εμνπζία καδί κε κεγάιν κέξνο ηεο ινηπήο
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Αθαξλαλίαο, φηαλ πξηλ απφ ηα κέζα ηνπ 3νπ αηψλα δηακέιηζαλ ηελ ρψξα νη Αηησινί
θαη νη Ζπεηξψηεο. Φαίλεηαη φηη νη ηξάηηνη αληηζηάζεθαλ γελλαία ζηελ αθξφπνιή
ηνπο πξηλ ππνθχςνπλ. Ίζσο κε ηα γεγνλφηα απηά ζρεηίδεηαη κηα αθήγεζε ηνπ
Πνιχαηλνπ γηα ην ζάξξνο ησλ γπλαηθψλ θάπνηαο αθαξλαληθήο πφιεο πνπ νη Αηησινί
κφλν κε πξνδνζία θαηάθεξαλ λα θαηαθηήζνπλ.
Απφ εδψ θαη πέξα ε ηξάηνο παξακέλεη πφιε αηησιηθή θαη πξσηεχνπζα ηνπ
«ζηξαηηθνχ ηέινπο» ζηα πιαίζηα ηεο Αηησιηθήο πκπνιηηείαο. ηελ ηξαηηθή
εηζβάιιεη ην 219 ν Φίιηππνο Δ΄ ηεο Μαθεδνλίαο καδί κε ηνπο Αθαξλάλεο. Δθεί
ζπγθεληξψλνληαη νη αηησιηθέο δπλάκεηο γηα λα ηνπ θφςνπλ ηνλ δξφκν ηεο επηζηξνθήο
κεηά ηελ ιεειαζία ηνπ Θέξκνπ, αιιά δελ ηνικνχλ λα θηλεζνχλ. Σν ίδην ρσξίο
απνηειεζκαηηθή δξάζε κέλνπλ ηα αηησιηθά ζηξαηεχκαηα ηεο ηξάηνπ απέλαληη ζηηο
καθεδνληθέο θαη αθαξλαληθέο επηδξνκέο ησλ επφκελσλ ρξφλσλ. ηε δηάξθεηα ηνπ
ιεγφκελνπ πξηαθνχ πνιέκνπ έκεηλε ζηελ ηξάην ην 191 ν ίδηνο ν Αληίνρνο ηεο
πξίαο. ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ησλ Αηησιψλ ελαληίνλ ησλ Ρσκαίσλ ν ζηξαηεγφο
Νίθαξρνο ζπγθέληξσζε ηνλ αηησιηθφ ζηξαηφ ζηελ ηξάην. Αξγφηεξα, ζηε
ζχγθξνπζε ησλ Ρσκαίσλ κε ηνλ Πεξζέα, πνπ νη Αηησινί ήηαλ ζχκκαρνη ησλ
πξψησλ, ν Popilius πξνάζπηζε ηελ πφιε κε ηελ βνήζεηα αηησιηθήο θξνπξάο απφ 700
άλδξεο. Τζηεξφηεξα ζπρλά ηελ απεηινχλ πεηξαηηθέο επηδξνκέο. Φαίλεηαη φηη αλζνχζε
αθφκα θαη ήηαλ αξθεηά πινχζηα φηαλ ηελ ιεειάηεζαλ νη Γφινπεο ην 57/56 π.Υ.
Ο ζσδφκελνο ζε εξείπηα ζήκεξα νρπξσκαηηθφο πεξίβνινο πεξηβάιιεη πνιχ
κεγάιε έθηαζε δηαζηάζεσλ 400κ. (βφξεηα – λφηηα) πξνο 600κ. (αλαηνιηθά – δπηηθά)
πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο ξάρεο θαη έλα ιφθν θαη ηηο ηξεηο ξεκαηηέο αλάκεζά ηνπο. Ζ
θεληξηθή θαη κεγαιχηεξε ξάρε θηλάεη απφ ηελ αθξφπνιε θαη θαηεβαίλεη πξνο λφηηνλνηηναλαηνιηθά ζβήλνληαο καιαθά πξνο ην πνηάκη θαη εθπέκπνληαο δχν πξνβφινπο
πξνο λνηηναλαηνιηθά. Ζ αλαηνιηθή ξάρε θηλάεη επίζεο απφ ηελ αθξφπνιε, έξρεηαη
πξνο λνηηναλαηνιηθά θαη πέθηεη αλαηνιηθά πξνο ην πνηάκη κε αξθεηά ηζρπξέο θιίζεηο.
Ζ δπηηθή είλαη ην άθξν άιινπ πξνβφινπ ηνπ βνπλνχ απφ εθείλνλ πνπ ην άθξν ηνπ
ζρεκαηίδεη ηελ αθξφπνιε θαη πξνρσξεί παξάιιεια κε ηελ θεληξηθή. Δίλαη
ρακειφηεξε θαη ζηελφηεξε απφ εθείλελ, αιιά πξνρσξεί πεξηζζφηεξν ζηα λφηηα.
Παξάιιεια κε ην λφηην ηκήκα ηεο έξρεηαη δπηηθφηεξα ιφθνο κε ην ςειφηεξν ζεκείν
ηνπ ζηα βφξεηα, φπνπ βξίζθνληαη ηα εξείπηα ηνπ λανχ ηνπ Γία. Σν λφηην άθξν ηνπ
ιφθνπ πξνρσξεί ιίγν πην λφηηα απφ ην άθξν ηεο δπηηθήο ξάρεο. Ράρε θαη ιφθνο
ελψλνληαη κε ζηελφ ιαηκφ ζηα βνξεηνδπηηθά ηνπ ιφθνπ.
Αθξηβήο πεξηγξαθή ηεο δηαδξνκήο ηνπ ηείρνπο θαη ησλ άιισλ νρπξσκάησλ
ηεο πφιεο δελ ππάξρεη, έρνπκε φκσο κηα ηνπνγξαθηθά θαιή απνηχπσζε πνπ
δεκνζηεχηεθε απφ ηνπο Courby θαη Picard θαη θάπνηεο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο. Σν
βφξεην ηείρνο ηεο αθξφπνιεο ζπλερίδεηαη θαη πέξα απφ απηήλ πξνο αλαηνιηθά θαη ζε
κηθξή απφζηαζε θαηαιήγεη ζε νξζνγψλην πχξγν. Απφ εδψ ην ηείρνο ηεο πφιεο
πξνρσξεί πξνο λνηηναλαηνιηθά, θαηεβαίλεη ηελ πιαγηά ηνπ πςψκαηνο κε ηελ
αθξφπνιε θαη ζηε ζπλέρεη αλεβαίλνληαο ιίγν παξαθνινπζεί ηελ βνξεηναλαηνιηθή
φςε ηεο αλαηνιηθήο ξάρεο ιίγν ρακειφηεξα απφ ηελ πδξνθξηηηθή. Με ηελ ίδηα πάληα
θαηεχζπλζε αξρίδεη κεηά λα θαηεβαίλεη ηελ πιαγηά, θαη θαζψο απηή αξρίδεη λα
δηακνξθψλεη κέησπν πνπ πέθηεη πξνο ην πνηάκη πνπ έρεη θαηεχζπλζε βφξεηνβνξεηνδπηηθή πξνο λφηην-λνηηναλαηνιηθή, ζηξέθεη ην ηείρνο πξνο αλαηνιηθάβνξεηναλαηνιηθά θαη θηάλεη πάλσ απφ ην πνηάκη θαη ηελ κηθξή απφηνκε πηψζε ηνπ
εδάθνπο πνπ ππάξρεη εθεί. ην ηκήκα απηφ ηνπ ηείρνπο, εθηφο απφ ηνλ πξψην πνπ
αλαθέξακε, κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε αθφκα εληά ηεηξάπιεπξνπο πχξγνπο, αλ
εξκελεχνπκε ζσζηά ηηο ελδείμεηο ηνπ ζρεδίνπ.
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Απφ ην ζεκείν πνπ έθηαζε ην ηείρνο ζην πνηάκη αξρίδεη άιιν ηκήκα ηνπ πνπ
κε δηαδξνκή πξνο λφηην-λνηηναλαηνιηθά θαη λφηηα παξαθνινπζεί ην πνηάκη πάλσ απφ
κηθξή απφηνκε φρζε. Βξίζθεηαη ζε νξζή γσλία κε ην άθξν ηνπ πξνεγνχκελνπ
ηκήκαηνο, αιιά εθείλν ζπλερίδεηαη ιίγν πξνο αλαηνιηθά κεηά ηελ έλσζε
ζρεκαηίδνληαο είδνο πχξγνπ. Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ην λφηην άθξν ηνπ ηκήκαηνο
απηνχ κεγάινλ νξζνγψλην πχξγν πνπ πξνβάιιεηαη πξνο λφηην-λνηηναλαηνιηθά θαη
απφ εθεί θαη πέξα ην ηείρνο εγθαηαιείπεη ηελ φρζε. Πχξγνη θαη πχιεο δελ
ζεκεηψλνληαη ζε απηφ ην ηκήκα. Μφλν ζηε κέζε πεξίπνπ ηνπ κήθνπο ηνπ ην ηείρνο
ζρεκαηίδεη κε δπν θάκςεηο ζε νξζή γσλία είδνο κεγάινπ πξνκαρψλα. Κάηη ηέηνην ζε
κηθξφηεξν κέγεζνο δηακνξθψλεηαη θαη λνηηφηεξα. Σν λφηην άθξν ηνπ ηκήκαηνο
βξίζθεηαη αθξηβψο θάησ απφ ην λνηηφηαην ζεκείν ηεο αλαηνιηθήο ξάρεο.
Απφ εδψ αξρίδεη ε λφηηα πιεπξά ηνπ ηείρνπο πνπ έρεη γεληθή θαηεχζπλζε πξνο
δπηηθά-λνηηνδπηηθά θαη ην κεζαίν ηκήκα ηεο ππνρσξεί ειαθξά πξνο βφξεηα. Σν
πξψην ηκήκα έξρεηαη πξνο λφηην-λνηηνδπηηθά θαη θιείλεη ηελ ξεκαηηά πνπ
ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα ζηελ θεληξηθή θαη ηελ αλαηνιηθή ξάρε. Ακέζσο κεηά ηνλ
πχξγν πνπ ζεκεηψζακε έρεη κηα πχιε θαη κεηά απφ ιίγε απφζηαζε ζρεκαηίδεη νξζή
γσλία θαη έλα κηθξφ ηνπ ηκήκα έξρεηαη πξνο ηα έμσ. Λίγν πην πέξα ππάξρεη ηκήκα
παξάιιειν κε απηφ πνπ απφ ην έμσ άθξν ηνπ, ζρεκαηίδνληαο νξζή γσλία,
ζπλερίδεηαη πξνο δπηηθά-λνηηνδπηηθά. Αλάκεζα ζηα κηθξά παξάιιεια ηκήκαηα
πεξλάεη ρείκαξξνο πνπ ζπλερίδεη πξνο λνηηναλαηνιηθά θαη ρχλεηαη ζην πνηάκη. ηε
ζπλέρεηα ην ηείρνο δηαγξάθεη πνιχ αλνηρηή γσλία θαη ζπλερίδεηαη γηα αξθεηφ
δηάζηεκα πξνο δπηηθά θαη ειάρηζηα πξνο βφξεηα αλεβαίλνληαο ηελ πξνο ηα εδψ
πξνβνιή ηεο θεληξηθήο ξάρεο. Αιιάδνληαο βαζκηαία θαηεχζπλζε πξνο δπηηθά θαη
θαηφπηλ πξνο δπηηθά-λνηηνδπηηθά θηάλεη ακέζσο λφηηα απφ κηθξή λνηηφηαηε θνξπθή
ηεο ξάρεο. ην ζεκείν απηφ ππάξρεη νξζνγψληνο πχξγνο, ζηελ κέζε πεξίπνπ ηεο
πξνβνιήο πχιε πνπ έρεη αλαηνιηθά ηεο νξζνγψλην πχξγν, ελψ ζηελ άιιε πιεπξά ηεο
ην ηείρνο θάκπηεηαη θαη πξνβάιιεηαη ιίγν πξνο ην εζσηεξηθφ. Αλαηνιηθφηεξα
ππάξρνπλ ηξεηο αθφκε πχξγνη θαη αξηζηεξά απφ ηνλ θαζέλα απφ κία πχιε. Απφ ην πην
δπηηθφ ζεκείν ηνπ ηκήκαηνο απηνχ έλα ζρεηηθά κηθξφ ηκήκα έξρεηαη πάλσ ζηελ
θεληξηθή ξάρε πξνο βνξεηνδπηηθά. Σν άθξν ηνπ έξρεηαη λα ζπλαληήζεη ην δηαηείρηζκα
ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε πην θάησ.
Απφ ην ίδην ζεκείν ην εμσηεξηθφ ηείρνο πξνρσξεί ζε επζεία γξακκή πξνο
αλαηνιηθά-λνηηναλαηνιηθά ζε αξθεηφ κάθξνο θαη θαηεβαίλεη ηελ δπηηθή πιαγηά ηεο
θεληξηθήο ξάρεο, ψζπνπ θηάλεη ζηε ξεκαηηά αλάκεζα ζε απηήλ θαη ηελ δπηηθή. ηε
κέζε πεξίπνπ ηεο πιαγηάο έρεη πχξγν θαη πχιε αξηζηεξά γηα ηνλ εηζεξρφκελν θαη ιίγν
πην θάησ βξίζθεηαη ε θχξηα πχιε ηεο πφιεο. Απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ αλνίγκαηνο
έξρεηαη πξνο ηα έμσ απφ έλα ηκήκα ηείρνπο πνπ ζηε ζπλέρεηα δηεπξχλεηαη θαη
ζρεκαηίδεη είδνο πχξγνπ. Έηζη δηακνξθψλεηαη είδνο απιήο κπξνζηά απφ ηελ πχιε,
κέζα ζηελ νπνία είλαη αλαγθαζκέλνο λα βξεζεί θαη έηζη λα βάιιεηαη απφ παληνχ
φπνηνο επηρεηξνχζε λα παξαβηάζεη ηελ είζνδν. Μέζα ζηελ αξθεηά πιαηηά ξεκαηηά ην
ηείρνο αιιάδεη ειαθξά θαηεχζπλζε θαη πξνρσξεί πξνο λνηηνδπηηθά σο ην βαζχηεξν
ζεκείν ηεο, φπνπ ππάξρεη νγθψδεο νξζνγψληα δηεχξπλζε, πχξγνο φπσο θαίλεηαη, πνπ
πξνβάιιεηαη θαη εκπξφο θαη πίζσ απφ ηελ γξακκή ηνπ ηείρνπο. ε κηθξή απφζηαζε
πξνο ηα δπηηθά ηνπ ππάξρεη παξφκνηα θαηαζθεπή, ε νπνία φκσο θαίλεηαη λα
πξνβάιιεηαη κφλν πξνο ην εζσηεξηθφ. Αλάκεζά ηνπο είλαη άλνηγκα απφ ην νπνίν
ζήκεξα πεξλάλε ηα λεξά ηνπ ρεηκάξξνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ ξεκαηηά. Ίζσο δελ
πξφθεηηαη απιψο γηα γεθχξσζε ηνπ ρεηκάξξνπ, αιιά γηα κηα αθφκα πχιε.
Απφ ην ζεκείν απηφ ην ηείρνο ζπλερίδεηαη αξρηθά πξνο δπηηθά-λνηηνδπηηθά θαη
θαηφπηλ πξνο λνηηνδπηηθά θαη αλεβαίλεη ζηελ δπηηθή ξάρε. ηαλ θηάλεη ζηελ
πδξνθξηηηθή ζηξέθεη γηα ιίγν πξνο ηα λφηηα θαη πξνβάιιεη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε
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νγθψδε νξζνγψλην πχξγν. Μεηά πξνρσξεί γηα ιίγν ζρεδφλ πξνο ηα δπηηθά θαη ζηε
ζπλέρεηα αξρίδεη λα αλεβαίλεη ηελ πιαγηά πξνο λφηην-λνηηνδπηηθά. ηε κέζε πεξίπνπ
ηεο πιαγηάο έρεη πχιε θαη, αξηζηεξά γηα ηνλ εηζεξρφκελν, πχξγν, ελψ ιίγν πην θάησ
ππήξρε ίζσο θαη άιιε πχιε. Καηφπηλ θαηεβαίλεη ζηε ξεκαηηά αλάκεζα ζηελ δπηηθή
ξάρε θαη ηνλ ιφθν θαη αλεβαίλεη ζην λφηην άθξν ηνπ ιφθνπ, ψζπνπ θηάλεη ζηελ
πδξνθξηηηθή ηνπ. ην ηκήκα απηφ έρεη δχν αθφκα πχξγνπο, έλα ζηα πφδηα ηεο ξάρεο
θαη άιιν ζηε κέζε ηεο πιαγηάο ηνπ ιφθνπ. Μεηά ζηξέθεηαη ζε νξζή γσλία θαη
αθνινπζεί ηελ πδξνθξηηηθή ηνπ ιφθνπ πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά. ηε γσλία θαίλεηαη
φηη ππήξρε κεγάινο νξζνγψληνο πχξγνο πνπ αθνπκπνχζε ζην ηείρνο κφλν κε ηε κηα
ηνπ γσλία.
ηε κέζε πεξίπνπ ηνπ καθξνχ απηνχ ηκήκαηνο ηνπ ηείρνπο ζπλάπηεηαη
εμσηεξηθά κε απηφ κεγάιε νξζνγψληα θαηαζθεπή πνπ δηαηξείηαη ζε δχν ηκήκαηα κε
εγθάξζην ηνίρν. Ίζσο πξφθεηηαη γηα κηθξφ εμσηεξηθφ θξνχξην. Δθεί πνπ ην ηείρνο
θηάλεη ζην λφηην κέξνο ηεο θνξπθήο ηνπ ιφθνπ ζηξέθεη πξνο δπηηθά-βνξεηνδπηηθά
θαη ζε ζπλέρεηα ζρεκαηίδεη κηθξή νδφλησζε. Σν εγθάξζην ηκήκα ηεο πξνβάιιεηαη
πξνο ηα έμσ ζρεκαηίδνληαο είδνο πχξγνπ. Μεηά ην ηείρνο ζηξέθεηαη πξνο
βνξεηνδπηηθά θαη ακέζσο ζπλαληάεη ην αλάιεκκα ηνπ κεγάινπ λανχ ηνπ Γία πνπ
θαηέρεη ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ. Σν μαλαζπλαληάκε ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ
αλαιήκκαηνο, ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο θνξπθήο. Έρεη απφ εθεί θαηεχζπλζε πξνο
βνξεηναλαηνιηθά, θαηεβαίλεη ηνλ ιφθν θαη πξνρσξεί ζηνλ ρζακαιφ ιαηκφ πνπ ηνλ
ελψλεη κε ηελ δπηηθή ξάρε. ηελ πιαγηά ηνπ ιφθνπ παξνπζηάδεη νδφλησζε κε
ππξγνεηδή πξνβνιή ζαλ ηελ πξνεγνχκελε θαη πάλσ ζηνλ ιαηκφ νξζνγψλην πχξγν.
ην ζεκείν πνπ ην έδαθνο αξρίδεη λα αλπςψλεηαη πξνο ηελ ξάρε ππάξρεη
πχιε. Γεμηά απφ ην άλνηγκα έλα εγθάξζην ηκήκα ηείρνπο έξρεηαη πξνο ηα εκπξφο θαη
παξάιιεια κε απηφ αξηζηεξά απφ ην άλνηγκα θάκπηεηαη ην ηείρνο, έηζη πνπ
δεκηνπξγείηαη θαη πάιη κηθξή απιή εκπξφο απφ ηελ είζνδν βαιιφκελε απφ ηηο ηξεηο
πιεπξέο. Σν ηείρνο κεηά απφ απηήλ ηελ θάκςε ζπλερίδεη λα αλεβαίλεη ηελ ξάρε πξνο
ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ν άμνλαο ηεο απιήο θαη ηεο πχιεο
δελ είλαη θάζεηνο ζηε γξακκή ηνπ ηείρνπο, αιιά ηελ ηέκλεη ινμά. ε κηθξή απφζηαζε
απφ ηελ πχιε ην ηείρνο, θαζψο πιεζηάδεη ηελ πδξνθξηηηθή ηεο ξάρεο, ζηξέθεη γηα
κηθξφ ηκήκα πξνο βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά θαη κεηά θηάλνληαο ζηελ πδξνθξηηηθή
ζρεκαηίδεη καθξφ επζχγξακκν ηκήκα πάλσ ηεο πνπ πξνρσξεί αξρηθά θαηεβαίλνληαο
γηα ιίγν θαη κεηά αλεβαίλνληαο πξνο βφξεηα. Ζ ζχλδεζε ησλ δχν ηκεκάησλ γίλεηαη κε
νδφλησζε θαη ππξγνεηδή πξνβνιή. ην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ ηειεπηαίνπ ηκήκαηνο
ππάξρεη πχιε θαη δεμηά ηεο ζε θάπνηα απφζηαζε πχξγνο.
ηε ζπλέρεηα ην ηείρνο έξρεηαη ιίγν δπηηθφηεξα απφ ηελ πδξνθξηηηθή ηεο
ξάρεο, ελψ ζπγρξφλσο αιιάδεη θαηεχζπλζε πξνρσξψληαο πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά
θαη αλεβαίλνληαο σο κηα κηθξή θνξπθή ηεο. Καζψο ην παξαθνινπζνχκε ζεκεηψλνπκε
πξψηα έλαλ πχξγν θαη κεηά απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά κηα θιίκαθα αλφδνπ πξνο ηελ
έπαιμε. Καηφπηλ, αθνχ πεξηβάιεη ηελ θνξπθή, αιιάδεη θαηεχζπλζε θαη θηλείηαη πξνο
δπηηθά-βνξεηνδπηηθά θαηεβαίλνληαο ηελ πιαγηά. ηελ γσλία έρεη κεγάιν νξζνγψλην
πχξγν, κεηά νγθψδε πχξγν ηεηξάπιεπξν παξάγσλν θαη κεηά κηθξή νδφλησζε κε
πχιε ζηε κέζε πεξίπνπ ηεο πιαγηάο. ηε ζπλέρεηα θφβεη κηθξφ ρείκαξξν πνπ
ζρεκαηίδεηαη ςειφηεξα αλάκεζα ζηελ θεληξηθή θαη ηελ δπηηθή ξάρε, ζπλερίδεηαη
ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζηα πφδηα ηεο θεληξηθήο ξάρεο θαη αλεβαίλνληαο ζπλαληάεη
εγθάξζηα έλα απφηνκν θξχδη πνπ ζρεκαηίδεη εθεί ε πιαγηά. Αθξηβψο πάλσ ζην θξχδη
ζηξέθεη ζηε ζπλέρεηα θαη ζπλερίδεηαη γηα κηθξφ δηάζηεκα πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά,
κεηά παίξλεη πάιη ηελ πξνεγνχκελε θαηεχζπλζε, ελψ ην εγθάξζην ηκήκα
πξνβάιιεηαη ιίγν πξνο ηα βφξεηα ζρεκαηίδνληαο πχξγν. πλερίδεη αλεβαίλνληαο ηελ
πιαγηά ελψ αιιάδεη ειαθξά θαηεχζπλζε κε ιίγν πην βφξεηα απφθιηζε θαη θηάλεη ζην
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λνηηνδπηηθφ άθξν ηεο αθξφπνιεο. Πεξίπνπ ζην κέζν απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ππάξρεη
νδφλησζε κε νγθψδε ππξγνεηδή πξνεμνρή, πην ρακειά πχξγνο θαη αθφκε πην ρακειά
πχιε, ελψ πην ςειά δχν αθφκε νδνληψζεηο.
Ζ αθξφπνιε είλαη κε γεληθή έλλνηα ηεηξάπιεπξε. Σν ηείρνο ηεο δπηηθήο ηεο
πιεπξάο είλαη επζχγξακκν. Έρεη θαηεχζπλζε απφ λφηην-λνηηναλαηνιηθά, απφ ην
ζεκείν φπνπ θηάλεη απφ ηα δπηηθά ην ηείρνο ηεο πφιεο, πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά. Σν
λφηην ηείρνο, εθείλν δειαδή πξνο ηελ πφιε, δελ μεθηλάεη αθξηβψο απφ ην ζεκείν
ζχλαςεο ηνπ δπηηθνχ κε εθείλν ηεο πφιεο, αιιά απφ ζεκείν ιίγν πην κέζα πξνο ην
εζσηεξηθφ ηεο αθξφπνιεο, πξνρσξεί πξνο αλαηνιηθά-βνξεηναλαηνιηθά ζην κηζφ
πεξίπνπ ηεο δηαδξνκήο ηνπ, ζρεκαηίδεη θαηφπηλ νδφλησζε θαη ζπλερίδεηαη πξνο
αλαηνιηθά. ε θάζε άθξε ηνπ δηαπεξλάηαη απφ κηα πχιε. Σν βφξεην ηκήκα ηνπ
ηείρνπο έρεη ζην δπηηθφ κηζφ ηνπ θαηεχζπλζε δπηηθή-λνηηνδπηηθή – αλαηνιηθήβνξεηναλαηνιηθή. Σν δπηηθφ ηνπ άθξν πξνβάιιεηαη ιίγν πην εκπξφο απφ ην δπηηθφ
ηκήκα ζρεκαηίδνληαο ππξγνεηδή πξνβνιή. ην κέζν ηνπ κήθνπο ηνπ εκθαλίδεη
νδφλησζε θαη εκπξφο απφ απηήλ έρεη νγθψδε νξζνγψλην πχξγν, ηνλ κεγαιχηεξν φινπ
ηνπ ακπληηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ηξάηνπ, θαη αλαηνιηθά απφ απηφλ πχιε. Καηφπηλ ε
δηαδξνκή ηνπ θάκπηεηαη ζε ακβιεία γσλία θαη έξρεηαη πξνο ηα αλαηνιηθάλνηηναλαηνιηθά. Σν ηκήκα απηφ ζπλερίδεηαη θαη πέξα απφ ηελ ζπλάληεζε κε ην
αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο αθξφπνιεο θαη ζρεκαηίδεη ην κέξνο εθείλν ηεο νρχξσζεο ηεο
πφιεο κε ην νπνίν αξρίζακε ηελ παξαθνινχζεζή ηεο. ην ζεκείν πνπ ζπλαληψληαη
ηα δχν ηκήκαηα ηεο βφξεηαο πιεπξάο ππάξρεη νξζνγψληνο πχξγνο. Σν αλαηνιηθφ
ηείρνο απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα κε θαηεχζπλζε απφ βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά
πξνο λφηην-λνηηνδπηηθά. Σν βνξεηφηεξν βξίζθεηαη ιίγν δπηηθφηεξα απφ ην άιιν θαη
θαίλεηαη φηη ελψλνληαλ κεηαμχ ηνπο κε νδφλησζε. ην βνξεηφηεξν ππάξρεη πχιε, ελψ
ην λνηηφηεξν ζπλερίδεηαη θαη πην πέξα απφ ην ζεκείν ζπλάληεζεο κε ην λφηην ηείρνο
θαη ζρεκαηίδεη ην πξψην ηκήκα ηνπ δηαηεηρίζκαηνο. ην ζεκείν ζπλάληεζεο θαίλεηαη
φηη βξηζθφηαλ κεγάινο νξζνγψληνο πχξγνο.
Σν δηαηείρηζκα, απφ ην πην πάλσ ηκήκα παξαθνινπζεί ζε φιν ην κήθνο ηεο
ηελ πδξνθξηηηθή ηεο θεληξηθήο ξάρεο. Αθνχ γηα ιίγν θηλεζεί πξνο ηα λφηηνλνηηνδπηηθά ζε ζπλέρεηα απφ ην αλαηνιηθφ ηείρνο ηεο, κηθξήο, αθξφπνιεο, αξρίδεη λα
θαηεβαίλεη ηελ θνξπθή πνπ ην πάλσ κέξνο θαηέρεη εθείλε, ζηξέθεη κεηά πξνο λφηηνλνηηναλαηνιηθά θαη αθνινπζεί πνξεία ιίγν ρακειφηεξα ζηα αλαηνιηθά απφ ηελ
πδξνθξηηηθή. Καηεβαίλεη έηζη φιε ηελ πιαγηά σο ην δηάζειν πνπ ηελ ελψλεη κε ηελ
πνιχ ρακειφηεξε θνξπθή ηεο ξάρεο φπνπ βξίζθεηαη ην θέληξν ηνπ ζεκεξηλνχ
ρσξηνχ. ηε κέζε πεξίπνπ ηεο πιαγηάο ζρεκαηίδεη αλαδίπισζε θαη θαηφπηλ παίξλεη
πάιη ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Αθξηβψο πάλσ ζην δηάζειν έρεη πχιε θαη ακέζσο
αξηζηεξά ηεο γηα ηνλ εηζεξρφκελν νξζνγψλην πχξγν. Αθνινπζνχλ ζηελ πιαγηά ηεο
δεχηεξεο θνξπθήο αθφκα δχν πχξγνη θαη έλαο θάπσο κεγαιχηεξνο θαηάθνξθα. Χο
εδψ θαη αθφκα πην λφηηα ην δηαηείρηζκα αθνινπζεί ηελ ίδηα γεληθά πξνο λφηηνλνηηναλαηνιηθά θαηεχζπλζε. Καηεβαίλνληαο ηελ πιαγηά ηεο λφηηαο θνξπθήο ζηξέθεη
ιίγν πξνο λφηηα θαη έρεη αθφκα δχν πχξγνπο. Μεηά παίξλεη πάιη θαηεχζπλζε πξνο
λφηην-λνηηναλαηνιηθά θαη έρεη αθφκα έλαλ κηθξφ ππξγίζθν. Σν λνηηφηαην κέξνο ηνπ
έρεη κεγαιχηεξε πξνο αλαηνιηθά απφθιηζε θαη δελ εκθαλίδεη θαλέλα πχξγν ή άιιε
ελίζρπζε. κσο ην ηκήκα ηνπ ηείρνπο ηεο πφιεο πνπ έξρεηαη ζε ζπλέρεηά ηνπ πξνο
λνηηναλαηνιηθά θαη ε πξφζνςή ηνπ είλαη θπζηθά αληίζηξνθε απφ εθείλε ηνπ
δηαηεηρίζκαηνο, ην νπνίν ζαθψο νρπξψλεη ην δπηηθφ ηκήκα ηεο πφιεο θαη ε πξφζνςή
ηνπ είλαη πξνο ηα αλαηνιηθά, ην ηκήκα ινηπφλ απηφ ηνπ ηείρνπο ηεο πφιεο ιεηηνπξγεί
θαη σο ζπλέρεηα ηνπ δηαηεηρίζκαηνο θαη έρεη θνληά ζην λνηηναλαηνιηθφ ηνπ άθξν έλαλ
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νξζνγψλην πχξγν πνπ βιέπεη πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά, δειαδή ζηνλ ρψξν πνπ
βιέπνπλ θαη ηνπ δηαηεηρίζκαηνο νη πχξγνη.
Με ην δηαηείρηζκα πξνζηαηεπφηαλ ε θπξίσο πφιε ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα
θαηαιακβαλφηαλ ην αλαηνιηθφ ηείρνο. Κάπνην είδνο πξνζηαζίαο φκσο θαίλεηαη πσο
ππήξρε θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα θαηαιακβαλφηαλ ην δπηηθφ ηείρνο. εκεηψζακε
πξνεγνπκέλσο φηη έλα απφηνκν θξχδη θφβεη ηνλ βξάρν ζηα δπηηθά πφδηα ηεο
θεληξηθήο ξάρεο θαη πάλσ ηνπ κε κηθξή θάκςε βαίλεη ζε θάπνην κήθνο ην ηείρνο ηεο
βφξεηαο πιεπξάο ηεο πφιεο. Σν θξχδη απηφ κε θαηεχζπλζε βφξεην-βνξεηνδπηηθή πξνο
λφηην-λνηηναλαηνιηθή ζπλερίδεηαη γηα αξθεηφ κήθνο κέζα ζηελ πφιε θαη πάλσ ηνπ
έβαηλε ηνίρνο πνπ απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ ηείρνπο πξνο ην εζσηεξηθφ. Ννηηφηεξα ην
θξχδη δηαθφπηεηαη, αιιά ζε ιίγν ζπλαληηέηαη πάιη θαη παξαθνινπζείηαη ζε κεγάιν
κήθνο θηάλνληαο ζρεδφλ σο ην ηείρνο ηεο λφηηαο πιεπξάο, ιίγν δπηηθφηεξα απφ ηελ
θχξηα πχιε. Σελ γξακκή ηνπ ζπλερίδεη ηνίρνο πνπ έξρεηαη θαη ζπλαληάεη απφ κέζα ην
ηείρνο ηεο πφιεο. Σν θξχδη κπνξεί λα κελ είλαη ηερλεηφ θαη κάιηζηα κάιινλ δείρλεη
θπζηθφ, αιιά φηη ρξεζίκεπε σο νρχξσκα ζε πεξίπησζε αλάγθεο θαίλεηαη απφ ην φηη
ζπκπιεξψζεθε κε ηνίρν εθεί πνπ δελ ππήξρε ή δελ είρε ζεσξεζεί επαξθέο. κνην
θξχδη βξίζθεηαη θαη ζηελ δπηηθή πιεπξά ηεο δπηηθήο ξάρεο θνληά ζηελ πδξνθξηηηθή,
ζην λφηην κέξνο ηεο ξάρεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ρψξν ηεο πφιεο. ην βνξεηφηεξν
ηκήκα, φπσο είπακε, ην ίδην ην ηείρνο πξνρσξεί ζρεδφλ ζηελ πδξνθξηηηθή. Φαίλεηαη
φηη ζε απηά ηα απφηνκα θξχδηα κε ηα επάλσ ηνπο ζρεκαηηδφκελα άλδεξα αλαθέξεηαη
ν Heuzey φηαλ γξάθεη γηα ηα ζπίηηα ζηα άλδεξα ηεο ηξάηνπ πνπ ηα ζεσξεί
πξαγκαηηθέο κηθξέο «αθξνπφιεηο» πξφζθνξεο γηα νδνκαρίεο.
ια ηα ηείρε είλαη ρηηζκέλα απφ ληφπηα πέηξα πνπ ιαηνκήζεθε επί ηφπνπ,
θπξίσο απφ ηελ θεληξηθή ξάρε. Καη ζηελ πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ ηελ πφιε
θαη έμσ απφ απηήλ. Έρεη δηαηππσζεί ε ππφζεζε φηη ζηα ηείρε ηεο ηξάηνπ έρεη
εθαξκνζζεί ην ςεπδηζφδνκν ζχζηεκα θαη φρη ην πνιπγσληθφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηα
πεξηζζφηεξα νρπξψκαηα ηεο Αθαξλαλίαο, αθξηβψο επεηδή ν βξάρνο ησλ ηνπηθψλ
ιαηνκείσλ ζρεκάηηδε ζηξψκαηα θαη έηζη θνβφηαλ ζε φγθνπο κε παξάιιειεο πιεπξέο.
Ζ ππφζεζε κνπ θαίλεηαη πηζαλή, επεηδή παξνπζηάδνληαη ζηε ηξάην ζηνηρεία κε ηα
νπνία κπνξνχκε ζήκεξα λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε ρξνλνιφγεζε ησλ νξαηψλ
νρπξψζεσλ πξέπεη λα είλαη αξθεηά φςηκε, κεηά ην 300 π.Υ. κάιινλ, θαη πεξίπνπ
ζχγρξνλε κε ηηο πνιπγσληθέο νρπξψζεηο ησλ άιισλ αθαξλαληθψλ ζέζεσλ. Σα
ζηνηρεία απηά είλαη θπξίσο φιεο νη πνηθηιίεο ησλ αςηδσηψλ, ςεπδαςηδσηψλ θαη
αςηδσηψλ κφλν ζηελ πξφζνςε ππιψλ θαη ππιίδσλ πνπ ζπλαληάκε θαη ζηηο ηξάηνπ
ηα ηείρε, φπσο ηηο ζπλαληήζακε πην πάλσ θαη ζα ηηο μαλαβξνχκε θαη πην θάησ ζε
δηάθνξεο πφιεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα ηείρε πνπ βιέπνπκε ζήκεξα είλαη ρηηζκέλα
φςηκα κε πνιπγσληθφ ζχζηεκα πνπ γηα ηνλ πην πάλσ ιφγν ζπκίδεη ςεπδηζφδνκν θαη
απέβιεπε ιηγφηεξν λα δψζεη ηελ εηθφλα αξηηφηεηαο θαη πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα ηεο
ξψκεο. Με ην ίδην ζχζηεκα είλαη ρηηζκέλν θαη ην δηαηείρηζκα, κφλν πνπ, ελψ ηα
εμσηεξηθά ηείρε έρνπλ πιάηνο απφ 2,90 κ. σο 3,10 κ., εθείλν έρεη πιάηνο 2,60 κ. ια
είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε ην ιεγφκελν «έκπιεθηνλ» ζχζηεκα, δειαδή κε δπν
κέησπα, εγθάξζηα ηκήκαηα πνπ ηα ζπλδένπλ θαη γέκηζκα αλάκεζά ηνπο.
Ζ ηξάηνο θαίλεηαη φηη είρε ηείρε ήδε ζηνλ 5ν αηψλα, φηαλ επηρείξεζε ηελ
ελαληίνλ ηεο επίζεζε ν Κλήκνο, αιιά αζθαιψο απηά ηα ηείρε δελ ζα ήηαλ νιφθιεξα
πέηξηλα, φπσο θαίλεηαη πσο ήηαλ ηα ζσδφκελα ζήκεξα, αθνχ ηφηε θακηά πφιε δελ
είρε νιφιηζα ηείρε. Πηζαλψο ζα είραλ ιίζηλε βάζε θαη ε αλσδνκή ζα ήηαλ απφ σκέο
πιίλζνπο. Σελ κνξθή ηνπο φπσο θαη ηελ δηαδξνκή ηνπο δελ ηελ γλσξίδνπκε. Απηά ηα
ηείρε ζα ππήξραλ κάιινλ αθφκα ην 314 πνπ θαηά ηνλ πξνζσξηλφ ζπλνηθηζκφ ησλ
Αθαξλάλσλ κεηά απφ ζπκβνπιή ηνπ Κάζζαλδξνπ νη πην πνιινί ζπγθεληξψζεθαλ

77

ζηελ ηξάην ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή καξηπξία Σα λέα ηείρε πάλησο θαίλεηαη πσο
πεξηέβαιαλ κεγαιχηεξε έθηαζε απφ ηα παιηά, αθνχ θαη ηψξα ην αλαηνιηθφ ηκήκα
ηνπ ρψξνπ πνπ πεξηθιείεηαη, πηζαλψο δελ αληηκεησπηδφηαλ αθξηβψο σο ηκήκα ηεο
πφιεο, αιιά κάιινλ σο ηφπνο ζπγθέληξσζεο ή σο είδνο κφληκνπ ζηξαηνπέδνπ. Ζ
εξκελεία απηή ζπλερίδεη λα είλαη πηζαλή κνινλφηη ζηεξίρζεθε θπξίσο ζην γεγνλφο φηη
ζε απηφλ ηνλ ρψξν, έμσ απφ ην δηαηείρηζκα, είραλ βξεζεί ηάθνη. Σφηε φκσο πνπ
δηαηππψζεθε ε άπνςε, ην ηείρνο ην ρξνλνινγνχζαλ ζηνλ 5ν αηψλα. Με ηελ
ρξνλνιφγεζε πνπ δίλνπκε ζήκεξα κπνξεί λα ζεσξεζεί, φηη πξηλ απφ ηελ νηθνδφκεζε
ηνπ ηείρνπο απηνχ ν ρψξνο ήηαλ έμσ απφ ηελ πφιε θαη ζε απηήλ ηελ επνρή ζα αλήθαλ
νη ηάθνη. Γπζηπρψο δελ έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρξνλνιφγεζε ησλ ηάθσλ. O
Heuzey ζεκείσζε θαη εξείπηα ζπηηηψλ ζηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο,
αιιά θαη απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο εμσηεξηθφ πξνάζηην. ηελ αλαηνιηθή πιεπξά
βξηζθφηαλ θαη ην ζέαηξν αιιά δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε αλ θαηαζθεπάζηεθε πξηλ ή
κεηά ην λεφηεξν ηείρνο .
ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ θεληξηθή ξάρε βξηζθφηαλ κεγάιν θηίζκα
πξνζηαηεπφκελν απφ ην δηαηείρηζκα πνπ θαίλεηαη πσο ήηαλ ε αγνξά. Απνηειείηαη
απφ καθξφζηελε νξζνγψληα απιή κε πεξηζηχιην, δειαδή πεξηηξηγπξηζκέλε απφ
θηνλνζηνηρίεο κε ζηνέο. Οη θίνλεο είραλ ησληθέο βάζεηο. Πίζσ απφ ηηο ζηνέο ζηε κηα
θαη πηζαλφηαηα ζε φιεο ηηο πιεπξέο ππήξραλ ζεηξέο θαηαζηεκάησλ ρηηζκέλσλ κε
ηζφδνκε ηνηρνδνκία. Έρνπλ βξεζεί δχν είζνδνη, ε κία ζηελ λνηηνδπηηθή γσλία θαη ή
άιιε ζηε βφξεηα πιεπξά. Ζ θάηνςε δείρλεη φηη δελ κπνξεί λα ρξνλνινγεζεί πξηλ απφ
ηα Διιεληζηηθά ρξφληα. Μέζα ζηνλ ρψξν ηεο αγνξάο έρεη βξεζεί ηκήκα θπθιηθήο
ζεκειίσζεο απφ κεγάιε εκηθπθιηθή εμέδξα ή απφ θπθιηθφ θηίζκα, είδνο ζφινπ.
Φαίλεηαη λα ρξνλνινγείηαη ζην ηέινο ηνπ 3νπ αηψλα π.Υ.
Κνληά ζηελ αγνξά ε παιηά κηθξή εθθιεζία ηνπ ρσξηνχ νπξνβίγιη πνπ έρεη
κεηνλνκαζζεί ζε ηξάην βξηζθφηαλ ζηε ζέζε αξραίνπ λανχ ηνπ νπνίνπ ηα ζεκέιηα
θαίλνληαλ ζε δηάθνξα ζεκεία. Ζ εθθιεζία θαίλεηαη φηη δηαδέρηεθε άιιε,
Βπδαληηλψλ ρξφλσλ. Σν κηθξφ ζέαηξν ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο
είρε ην πεξηζζφηεξν απφ ην θνίιν ηνπ ιαμεπκέλν ζηνλ βξάρν πνπ αλεθνξίδεη πξνο ηα
βφξεηα. Φαίλεηαη φηη θαηαζθεπάζηεθε ζηα Μαθεδνληθά ρξφληα θαη ζπλέρηζε λα
ιεηηνπξγεί θαη ζηα Ρσκατθά. Νφηηά ηνπ έρεη βξεζεί αγαικάηην ηζπθαιιηθνχ Δξκή.
Οη ρψξνη κε ηα δεκφζηα νηθνδνκήκαηα θαη ηηο θαηνηθίεο απιψλνληαλ θπξίσο
αλάκεζα ζηελ αγνξά θαη ηνλ λαφ ηνπ Γία. ε απηήλ ηελ πεξηνρή έρνπλ ζεκεησζεί
πνιινί αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη. Απφ ηνπο θαηνίθνπο αλαθέξεηαη θαη ε χπαξμε
ιηζφζηξσηεο νδνχ. ε δχν ηνπιάρηζηνλ ζεκεία θαίλεηαη φηη ππήξραλ δεκφζηα θηήξηα,
ελψ αξθεηά είλαη ηα ζσδφκελα εξείπηα απφ ζπίηηα κε εζσηεξηθφ πεξηζηχιην.
Σν ιακπξφηεξν κλεκείν ηεο ηξάηνπ πνπ ζψδεηαη είλαη ν λαφο ηνπ Γία ζηελ
θνξπθή ηνπ δπηηθνχ ιφθνπ. Ζ θνξπθή έρεη ηζνπεδσζεί θαη δηεπξπλζεί κε ηζνδνκηθά
αλαιήκκαηα ζε κηθξή απφζηαζε θαη παξάιιεια κε ηηο πιεπξέο ηνπ λανχ, ηελ βφξεηα,
ηελ δπηηθή θαη ηελ αλαηνιηθή. Σν ηείρνο ηεο πφιεο έξρεηαη φπσο είπακε θαη
εθάπηεηαη ζην βφξεην θαη ζην λφηην αλάιεκκα θαη αλ, φπσο θαίλεηαη πηζαλφ, ην
αλάιεκκα είλαη ζχγρξνλν κε ηνλ λαφ, απνηειεί απηφ κηα αθφκε έλδεημε γηα ηελ
χζηεξε ρξνλνιφγεζε ηνπ ηείρνπο, αθνχ ην αλάιεκκα ζαθψο ρηίζηεθε πξηλ απφ απηφ
θαη πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί, φπσο δείρλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λανχ, ζην δεχηεξν
κηζφ ηνπ 4νπ αηψλα. Σα ζεκέιηα ηνπ λανχ είλαη απφ πψξν, ελψ ηα νξαηά ηκήκαηα απφ
ζθιεξφ γθξίδν αζβεζηφιηζν. Ο λαφο είλαη εθαηφκπεδνο θαη θαλνληθά
πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο ηελ αλαηνιή, ιίγν κεγαιχηεξνο απφ ηνλ λαφ ηνπ Ζθαίζηνπ
ζηελ Αζήλα, ην ιεγφκελν Θεζείν, κε θαλνληθή δσξηθή πεξίζηαζε ζε ηξίβαζκε
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θξεπίδα θαη κε νξαηή επζπληεξία. Έρεη έμε θίνλεο ζηηο καθξέο πιεπξέο θαη έληεθα
ζηηο καθξέο. Ο πξφλανο είλαη βαζχηεξνο απφ ηνλ νπηζζφδνκν, φπσο θαη εθείλνο
δίζηπινο ελ παξαζηάζη, αιιά ε πξφζνςή ηνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ηξίην θαη φρη ζηνλ
δεχηεξν θίνλα ησλ καθξψλ πιεπξψλ. Ο ζεθφο είλαη πξνζηηφο κφλν απφ κεγάιε ζχξα
απφ ηνλ πξφλαν θαη, φπσο δείρλνπλ ηα ίρλε, είρε εζσηεξηθή θηνλνζηνηρία. Ο
Οξιάλδνο θαη νη Courby θαη Picard απνθαζηζηνχλ ησληθή θηνλνζηνηρία θαη ζξηγθφ θαη
δέρνληαη φηη ν ζεθφο δελ ήηαλ ζηεγαζκέλνο. Ζ φιε φκσο αλαπαξάζηαζε
ακθηζβεηείηαη. Ο λαφο έκεηλε ζε πνιιά ζηνηρεία ηνπ εκηηειήο: ζηηο βαζκίδεο, ζηηο
πιάθεο ηνπ ζηπινβάηε αλάκεζα ζηνπο θίνλεο, ζηα θπκάηηα ηεο ζχξαο, ζηνπο θνξκνχο
ησλ θηφλσλ πνπ δελ ξαβδψζεθαλ. Δκπξφο απφ ην αλαηνιηθφ κέησπν ηνπ λανχ, αιιά
φρη ζηνλ ίδην άμνλα, ζψδνληαη ηα εξείπηα κεγάινπ θηίζκαηνο δηαζηάζεσλ 22,40 επί
9,45 κ. πνπ πξέπεη αζθαιψο λα ήηαλ ν βσκφο.
Οη θπξηφηεξεο λεθξνπφιεηο βξίζθνληαλ έμσ απφ ην ηείρνο, ηδηαίηεξα ζηα
δπηηθά θαη ζηα λφηηα. πσο είπακε φκσο, έρνπλ βξεζεί θαη ηάθνη κέζα απφ ηα ηείρε
ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πφιεο, είηε επεηδή είλαη παιηφηεξνη απφ ην ηείρνο πνπ
πεξηέβαιε απηφλ ηνλ ρψξν, είηε επεηδή δελ ζεσξνχζαλ ηελ πεξηνρή ηκήκα ηεο πφιεο.
ηελ λφηηα πεξηνρή ππάξρεη «καθεδνληθφο» ηάθνο κε αίζνπζα θακαξσηή θαη θνληά
ζηε ζέζε ηεο ζαξθνθάγνπ θφγρε πξνζθνξψλ.
Δθηφο απφ ηελ ιαηξεία ηνπ Γία δηαπηζηψλεηαη ή ζπκπεξαίλεηαη ζηε ηξάην
θαη ιαηξεία ηεο Άξηεκεο θαη ηεο Αζελάο, αιιά ζεκαληηθή φζν θαη εθείλε ηνπ Γία
θαίλεηαη λα είλαη απηή ηνπ Αρειψνπ, φπσο δείρλεη ην γεγνλφο φηη ε κνξθή ηνπ
απνηππψλεηαη ζηα λνκίζκαηα ηεο πφιεο.
Δπί πιένλ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε ηξάηνο είλαη ε κφλε αθαξλαληθή
πφιε γηα ηελ νπνία καξηπξείηαη, απφ ηνλ 5ν αηψλα θηφιαο, ε χπαξμε θαλνληθήο
ηνπηθήο θπβέξλεζεο κε εθθιεζία, βνπιή θαη εληαχζηνπο άξρνληεο. Δλφο ηνλ ηίηιν ηνλ
γλσξίδνπκε. Λεγφηαλ βνύιαξρνο.

79

Η Ληκλαία. Πόιε θαη Υώξα.

Ζ εζληθή νδφο κεηά ηελ ηξάην πξνρσξεί πξνο δπηηθά-βνξεηνδπηηθά θαη ζε
ηξία ρηιηφκεηξα θηάλεη ζε δηαζηαχξσζε πνπ πάεη δεμηά ζηελ Λεπελνχ, ζπλερίδεη ζηελ
ίδηα θαηεχζπλζε θαη ζε επηά ρηιηφκεηξα ζπλαληάεη αξηζηεξά ηελ δηαζηαχξσζε γηα
Καηνχλα, αθνχ ζην κεηαμχ πεξάζεη απφ ηνλ κηθξφ νηθηζκφ θήλα. Πεξίπνπ ζε απηφ
ην ζεκείν βγαίλεη απφ ηα φξηα ηεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο ηεο ηξάηνπ θαη κπαίλεη ζε
εθείλε ηεο Ληκλαίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πιαγηέο αλαηνιηθά απφ ηελ ιίκλε Ρίβην θαη
εθαηέξσζελ ηεο βφξεηαο πξνέθηαζήο ηεο θαη ην φξκνπ ηνπ Καξβαζαξά ζηα βφξεηα. Ο
δξφκνο ζηξέθεηαη απφ εδψ πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά, πεξλάεη απφ ηνλ νηθηζκφ Ρίβην
θαη ζε 10 ρηιηφκεηξα θηάλεη ζε γέθπξα πνπ ρσξίδεη ηελ θπξίσο ιίκλε, ζηεο νπνίαο
ηελ αλαηνιηθή αθηή πξνρσξνχζε σο ηψξα, απφ ηελ πξνο ηα βφξεηα πξνέθηαζή ηεο.
Δδψ βξίζθεηαη αξηζηεξά θαη ε δηαζηαχξσζε γηα Καηνχλα. Ο δξφκνο θαηφπηλ πηάλεη
ηελ δπηηθή αθηή ηεο πξνέθηαζεο ηεο ιίκλεο, πξνρσξεί πξνο βφξεηα κε κηθξή πξνο
δπηηθά απφθιηζε θαη ζε εληά ρηιηφκεηξα θηάλεη ζηνλ κπρφ ηνπ φξκνπ ηνπ Καξβαζαξά
θαη ηελ νκψλπκε θψκε πνπ έρεη κεηνλνκαζηεί άηπρα ζε Ακθηινρία. Άηπρα γηαηί πφιε
Ακθηινρία πνηέ δελ ππήξμε θαη ν νηθηζκφο δελ πεξηιακβάλεηαη θαλ ζηελ πεξηνρή πνπ
είρε απηφ ην φλνκα.
ηα αξραία ρξφληα ε πεξηνρή θαη ην νηθηζηηθφ θέληξν ηεο ιέγνληαλ Ληκλαία.
Δίρε θάπνηε πηζηεπηεί φηη ην φλνκα ηνπ νηθηζκνχ, ηνπ θέληξνπ, ήηαλ Ζξάθιεηα, αιιά
απηφ απνδείρηεθε ιάζνο. ηα πξψηα ρξφληα ηνπ Κνηλνχ ησλ Αθαξλάλσλ ε Ληκλαία
ήηαλ ζεκαληηθή εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηεο ζηα ζχλνξα κε ηελ Ακθηινρία πνπ
πεξηιακβαλφηαλ ηφηε ζην Κνηλφ, αιιά ηνλ έιεγρφ ηεο επηδίσθαλ νη Ακπξαθηψηεο. Ζ
Ληκλαία αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά αθξηβψο κε ηελ επθαηξία ησλ γεγνλφησλ ηνπ
429, φηαλ ν Κλήκνο κε ηνπο Ακπξαθηψηεο θαη ηνπο άιινπο ζπκκάρνπο πέξαζε απφ
εθεί θαη θαηεπζχλζεθε ζηε ηξάην, φπνπ θαη ηειείσζε άδνμα ε επηρείξεζή ηνπ. ηα
ρξφληα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ ν Θνπθπδίδεο ξεηά καξηπξεί φηη ν νηθηζκφο
Ληκλαία ήηαλ αηείρηζηνο. Με ηνλ δηακειηζκφ ηεο Αθαξλαλίαο ζηνλ 3ν αηψλα ε
Ληκλαία, ακέζσο ή πζηεξφηεξα, αθνχ δειαδή είρε γίλεη πξψηα επεηξσηηθή, γίλεηαη
αηησιηθή. Έηζη ε πφιε δελ έγηλε απφ ηελ αξρή κέινο ηνπ λένπ αθαξλαληθνχ Κνηλνχ
πνπ ηδξχζεθε απφ ηηο πφιεηο πνπ είραλ βξεζεί ζηα ρέξηα ησλ Ζπεηξσηψλ. κσο ην
219, ζηνλ πφιεκν ελαληίνλ ησλ Αηησιψλ, ν Φίιηππνο Δ΄ ηεο Μαθεδνλίαο, ζχκκαρνο
ησλ Αθαξλάλσλ, απνβηβάδεηαη ζηελ Ληκλαία θαη απφ θεη μεθηλάεη ηελ θεξαπλνβφια
εθζηξαηεία ηνπ πνπ νδήγεζε ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ Θέξκνπ. Αλ νη Αθαξλάλεο δελ
είραλ ήδε πάξεη ηελ Ληκλαία, θαίλεηαη φηη ηνπο παξαρσξήζεθε ηψξα απφ ηνλ
Φίιηππν, αθνχ αθαηξέζεθε απφ ηνπο Αηησινχο.
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Νφηηα απφ ην αλαηνιηθφ κέξνο ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ θαη αθξηβψο
αλαηνιηθά απφ ηνλ δξφκν είλαη έλαο δίθνξθνο απφηνκνο ιφθνο κε καθξφ άμνλα
βφξεην – λφηην θαη ζρεηηθά απφηνκεο θιίζεηο, θπξίσο πξνο ηα δπηηθά. Ζ βφξεηα απφ
ηηο δχν θνξπθέο ηνπ θιείλεηαη νιφγπξα απφ αξραίν ηείρνο απφ ην νπνίν μεθηλνχλ δχν
ζθέιε πξνο ηα βφξεηα, πνπ θηάλνπλ σο ηελ παξαιία. ήκεξα ζεσξείηαη βέβαην φηη ηα
εξείπηα απηά αλήθνπλ ζηελ αξραία Ληκλαία πνπ νρπξψζεθε ζε επνρή λεφηεξε απφ
ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν. Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ εξεηπίσλ θαη ηεο γξακκήο ησλ
νρπξψζεσλ πξέπεη αθφκα λα ζηεξηδφκαζηε ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Heuzey ηνπ 1860.
Ζ θάηνςε ησλ εξεηπίσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζην βηβιίν ηνπ είλαη απφ φζν μέξσ ε
λεφηεξε πνπ ππάξρεη.
Ζ αθξφπνιε, ή κάιινλ ε πφιε, αθνχ θαίλεηαη φηη εδψ ήηαλ ν θπξίσο
νηθηζκφο, θαηέρεη ηελ ζρεηηθά επίπεδε βφξεηα θνξπθή ηνπ ιφθνπ. Απηή αλπςψλεηαη
ειαθξά απφ δπηηθά πξνο αλαηνιηθά θαη έρεη δπν κηθξφηεξεο θνξπθέο, κηα ζηα
λνηηναλαηνιηθά ρακειφηεξε θαη πιαηχηεξε θαη κηα ζηα βνξεηναλαηνιηθά ζηελφηεξε
θαη ςειφηεξε. Απφ ηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο πξψηεο κπνξνχκε λα
παξαθνινπζήζνπκε ηελ δηαδξνκή ηνπ λφηηνπ ηείρνπο λα πξνρσξεί ζε ζρεδφλ επζεία
γξακκή πξνο ηα δπηηθά επί 500 κ. πεξίπνπ. Έρεη πέληε πχξγνπο, απφ έλαλ ζε θάζε
γσλία θαη ηξεηο ζηα ελδηάκεζα, πνπ είλαη νξζνγψληνη θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ
ηνπο απνζηάζεηο. Δθείλνο ηεο αλαηνιηθήο γσλίαο είλαη επίζεο νξζνγψληνο θαη
θαίλεηαη φηη ζπλάπηεηαη κε ην ηείρνο κφλν κε ηελ κία γσλία ηνπ. Δθείλνο ηεο δπηηθήο
γσλίαο είλαη ν κφλνο θπθιηθφο φιεο ηεο νρχξσζεο πνπ ζεκεηψλεη ην ζρέδην ηνπ
Heuzey.
Σν δπηηθφ ηείρνο αξρίδνληαο απφ ηελ γσλία κε ηνλ θπθιηθφ πχξγν πξνρσξεί
πξνο ηα βφξεηα επί 250 κ. πεξίπνπ ζε επζεία γξακκή. ε απηφ ην ηκήκα έρεη εθηφο
απφ ηνλ θπθιηθφ αθφκα ηξεηο νξζνγψληνπο πχξγνπο ζε κε θαλνληθέο κεηαμχ ηνπο
απνζηάζεηο. Αλάκεζα ζηνπο δχν βνξεηφηεξνπο αλνίγεηαη ε θχξηα πχιε. Απφ ηνλ
βνξεηφηεξν κπνξνχκε λα πνχκε φηη αξρίδεη ην βφξεην ηείρνο. Γειαδή έξρεηαη απφ
απηφλ ην ηείρνο ζε επζεία γξακκή πξνο βνξεηναλαηνιηθά επί πεξίπνπ 300 κ. θαη ζε
ζπλέρεηα ππάξρεη αθφκα έλα ηκήκα 100 κ. πεξίπνπ κε ηζρπξφηεξε πξνο ηα αλαηνιηθά
απφθιηζε. Σα δχν απηά ηκήκαηα θαζψο θαη ην δπηηθφ ηείρνο παξαθνινπζνχλ πεξίπνπ
ην άθξν ηνπ πιαηψκαηνο. Σν πξψην ηκήκα έρεη δπν πχξγνπο ζε ζρεδφλ θαλνληθέο
απνζηάζεηο απφ ηα άθξα ηνπ ηκήκαηνο θαη κεηαμχ ηνπο, ην δεχηεξν έλα πχξγν ζην
αλαηνιηθφ ηνπ άθξν. Απφ εθεί ηξίην ηκήκα ηείρνπο, επζχγξακκν, έξρεηαη πξνο ηα
αλαηνιηθά θαη ζε 200 κ. πεξίπνπ ζπλαληάεη ην αλαηνιηθφ ηείρνο πνπ είλαη εληαίν κε
ην αλαηνιηθφ ζθέινο. Έρεη αθφκα έλαλ πχξγν θαη κηα κηθξή πχιε αλάκεζα ζε απηφλ
θαη ην αλαηνιηθφ ηείρνο. Σν ηειεπηαίν απηφ ηκήκα ηνπ βφξεηνπ ηείρνπο απέρεη απφ ην
λφηην ιίγν πεξηζζφηεξν απφ 500 κ.
Σν αλαηνιηθφ ηείρνο παξαθνινπζείηαη ζε επζεία γξακκή πξνο ηα βφξεηα απφ
ηελ λνηηναλαηνιηθή γσλία επί 100 κ. πεξίπνπ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο
ρακειφηεξεο απφ ηηο δπν κηθξέο θνξπθέο. ην ηκήκα απηφ δελ ππάξρνπλ πχξγνη.
Αθνινπζεί ηκήκα 50 κ. πεξίπνπ πνπ θαηεβαίλεη ηελ θνξπθή πξνο βνξεηναλαηνιηθά
θαη έρεη ζηελ κέζε ηνπ έλαλ πχξγν. Μεηά έξρεηαη ηκήκα 80 κ. πεξίπνπ πξνο ηα
αλαηνιηθά πνπ θαηαιήγεη ζε πχξγν πνπ πξνβάιιεηαη λφηηα. ηε ζπλέρεηα ηκήκα
πεξίπνπ ίζνπ κήθνπο έξρεηαη πξνο βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά θαη ζην άθξν ηνπ ππάξρεη
άιινο πχξγνο πνπ πξνβάιιεηαη πξνο αλαηνιηθά. Αθνινπζεί ηκήκα κήθνπο
κηθξφηεξνπ απφ 200 κ. πνπ έξρεηαη αξρηθά πξνο δπηηθά-βνξεηνδπηηθά θαη ζηε
ζπλέρεηα ζρεδφλ πξνο δπηηθά θαη θηάλεη λφηηα απφ ην κέζν ηεο ζηελφηεξεο θαη
ςειφηεξεο θνξπθήο. ην κέζν ηνπ πεξίπνπ ππάξρεη πχξγνο. Καηφπηλ αξρίδεη λα
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αλεβαίλεη ηελ θνξπθή κε έλα ηκήκα πεξίπνπ 50 κ. πνπ πξνρσξεί πξνο βφξεηνβνξεηνδπηηθά θαη θαηαιήγεη ζε πχξγν.
Γηαθνξεηηθά απφ ηνπο πχξγνπο πνπ ζπλαληήζακε σο ηψξα απηφο πξνέρεη φρη
κφλν πξνο ηα έμσ, αιιά θαη πξνο ην κέζα κέξνο ηεο νρπξσκέλεο πεξηνρήο. Μεηά απφ
απηφλ ην ηείρνο ζπλερίδεη λα αλεβαίλεη κε θαηεχζπλζε πξνο βνξεηναλαηνιηθά επί 80
κ. πεξίπνπ θιείλνληαο απφ λνηηναλαηνιηθά ην ςειφηεξν ζεκείν ηεο θνξπθήο. ην
άθξν ηνπ βξίζθεηαη πχξγνο πνπ πξνβάιιεηαη πξνο αλαηνιηθά. Αθνινπζεί έλα ηκήκα
πεξίπνπ 120 κ .πνπ αξρηθά πεγαίλεη πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά θαη έπεηηα πξνο
βνξεηνδπηηθά θαη θιείλεη ην ςειφηεξν ζεκείν απφ αλαηνιηθά θαη βνξεηναλαηνιηθά.
Έρεη πεξίπνπ ζηε κέζε ηνπ, πνπ είλαη θαη ην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ, έλαλ πχξγν πνπ
ε λφηηα πιεπξά ηνπ εμέρεη θαη πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο νρχξσζεο, θαη πνιχ θνληά
βνξεηνδπηηθά ηνπ αθφκα έλαλ πχξγν. Αθνινπζεί έλα ηκήκα θάπνπ 100 κ. πνπ
θαηεβαίλεη ηελ πιαγηά πξνο βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά. ηελ κέζε ηνπ πεξίπνπ έρεη
έλαλ πχξγν πνπ πξνβάιιεηαη πξνο αλαηνιηθά, ελψ απφ ηα δπηηθά έξρεηαη πξνο απηφλ
ην βφξεην ηείρνο. Έηζη πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ αλαηνιηθνχ
ζθέινπο απηφλ ηνλ πχξγν θαη πξψην ηκήκα ηνπ ην βφξεην κηζφ ηνπ ηκήκαηνο πνπ
ζεκεηψζακε ηειεπηαίν.
O Heuzey ζεκείσζε φηη ην βφξεην ηείρνο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θαη
κεγάιν ηκήκα ηνπ αλαηνιηθνχ καδί κε ηνπο πχξγνπο ηνπο έρνπλ αλαθαηαζθεπαζηεί
κε ρπηή ηνηρνδνκία. εκεηψλεη αθφκα φηη κε ηελ ίδηα ηνηρνδνκία έρεη θαηαζθεπαζηεί
θαη έλαο ηνίρνο πνπ μεθηλάεη απφ ηνλ πχξγν ζηα λφηηα πφδηα ηεο ςειφηεξεο θνξπθήο,
ν νπνίνο εμέρεη θαη πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο νρχξσζεο, θαη πξνρσξεί πξνο ηα δπηηθά
επί 200 κ. πεξίπνπ, ζηξέθεη έπεηηα πξνο βφξεηα θαη κεηά πξνο βνξεηνδπηηθά θαη
ζπλαληάεη ην βφξεην ηείρνο ιίγν πξηλ λα πάξεη ηελ πξνο ηα αλαηνιηθά θαηεχζπλζε. Οη
θαηαζθεπέο θαη αλαθαηαζθεπέο απηέο πξέπεη λα ρξνλνινγνχληαη ζηα Μεζαησληθά θαη
ζηα Νεφηεξα ρξφληα. ηα πξψηα θαίλεηαη φηη ην θάζηξν ζπλέρηζε ηελ δσή ηνπ θαη
είλαη απηφ πνπ κλεκνλεχεηαη κε ην φλνκα Βάιηνλ. ηα δεχηεξα εγθαηέζηεζε
θαηνίθνπο εδψ ν Αιή Παζάο ησλ Ησαλλίλσλ. κσο ην γεγνλφο φηη ην πιήζνο ησλ
πχξγσλ θνληά ζην ςειφηεξν ζεκείν δείρλεη θξνληίδα γηα αζθαιέζηεξε νρχξσζε ηεο
κηθξφηεξεο θνξπθήο, πνπ ζα ήηαλ ρσξίο πεξηερφκελν αλ απηή δελ πξνζηαηεπφηαλ
ηδηαίηεξα θαη απφ ηηο άιιεο πιεπξέο, κε νδεγεί ζηελ ζθέςε φηη θαη ν ρπηφο ηνίρνο πνπ
αλαθέξακε πηζαλψο δελ είλαη λέα θαηαζθεπή αιιά αλαθαηαζθεπή αξραίνπ επίζεο
ηείρνπο πνπ ζα έθιεηλε μερσξηζηά ηελ ςειφηεξε θνξπθή σο αθξφπνιε.
εκεηψζακε φηη ε πξνο βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά ζπλέρεηα ηνπ ηειεπηαίνπ
ηκήκαηνο ηνπ αλαηνιηθνχ ηείρνπο είλαη ε αξρή ηνπ αλαηνιηθνχ ζθέινπο πνπ
θαηεβαίλεη ηελ ηξαρηά πιαγηά σο ηελ ζάιαζζα. ηελ άθξε ηνπ πξψηνπ απηνχ
ηκήκαηνο ππάξρεη πχξγνο πνπ κέζα ηνπ αλνίγεηαη πέξαζκα ην νπνίν κε θιίκαθα
νδεγεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ νρπξσκέλνπ ρψξνπ. ηε ζπλέρεηα έξρεηαη έλα ηκήκα
ηείρνπο 50 κ. πεξίπνπ πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά θαη έλα κηθξφηεξν, πεξίπνπ ην κηζφ
ηνπ πξνεγνχκελνπ, πξνο βνξεηναλαηνιηθά θαη θηάλεη ζε νξζνγψλην πχξγν. Απφ ηε
κέζε ηεο βφξεηαο πιεπξάο απηνχ ηνπ πχξγνπ αξρίδεη πάιη ηείρνο πνπ πξνρσξεί πξνο
βφξεηα κε ειάρηζηε πξνο δπηηθά απφθιηζε ζε κήθνο ιίγν κηθξφηεξν απφ 300 κ.
Καζψο ην θαηεβαίλνπκε ζπλαληάκε πξψηα δχν κηθξέο ππιίδεο, κεηά πχξγν πνπ
πξνβάιιεηαη πξνο αλαηνιηθά, ακέζσο κεηά, απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά θιίκαθα
αλφδνπ ζηελ έπαιμε θαη θαηφπηλ αθφκα κηα κηθξή πχιε. ε ζπλέρεηα κε νδφλησζε
πξνβάιιεηαη γσλία ηνπ ηείρνπο ζαλ πξνκαρψλαο πξνο λνηηναλαηνιηθά θαη βφξεηα απφ
απηήλ ην ηείρνο ζπλερίδεη λα θαηεβαίλεη επί 80 κ. πεξίπνπ πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά.
Δζσηεξηθά ππάξρεη θιίκαθα ζαλ ηελ πξνεγνχκελε. Αθνινπζεί ηκήκα ηείρνπο 200 κ.
πεξίπνπ κε θαηεχζπλζε πξνο βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά θαη κεηά άιιν αξθεηά
κεγαιχηεξν κε θαηεχζπλζε πξνο βφξεηα-βνξεηνδπηηθά πνπ ζηελ εζσηεξηθή ηνπ
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πιεπξά ππάξρνπλ ηξεηο θιίκαθεο αλφδνπ ζηελ έπαιμε ζαλ ηηο πξνεγνχκελεο. ε
κηθξή απφζηαζε απφ ην βφξεην νξαηφ ζηελ επνρή ηνπ Heuzey άθξν ηνπ βξίζθεηαη ε
αθηή.
Σν δπηηθφ ζθέινο είλαη επζχγξακκν θαη θαηεβαίλεη πξνο βφξεηνβνξεηναλαηνιηθά. Έηζη, ελψ ηα δπν ζθέιε απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ζην χςνο ηνπ
βφξεηνπ ηείρνπο ηεο πφιεο πάλσ απφ 400 κ., ζην βφξεην άθξν ηνπο απέρνπλ ιηγφηεξν
απφ 200 κ. Σν δπηηθφ ζθέινο βαίλεη ζε θξχδη πάλσ απφ ηελ ξεκαηηά φπνπ πεξλάεη ν
θπζηθφο δξφκνο πξνο ηνλ Αρειψν. Γελ παξαηεξήζεθαλ ζε απηφ νχηε πχξγνη νχηε
πξνκαρψλεο νχηε θαη θιίκαθεο γηα ηελ έπαιμε. Μφλν δπν ππιίδεο ινμά αλνηγκέλεο
ζηνλ ηνίρν, ε κηα ρακειά θνληά ζηελ ζάιαζζα θαη ε άιιε ςειά θνληά ζην ζεκείν
πνπ ηέκλεη ην ζθέινο ε λνεηή πξνέθηαζε ηνπ βφξεηνπ ηείρνπο ηεο πφιεο, εθείλνπ κε
ηελ αλαηνιηθή – δπηηθή θαηεχζπλζε. Σν ζρέδην ηνπ Heuzey δείρλεη ην ζθέινο λα κε
ζπλάπηεηαη κε ην ηείρνο ηεο πφιεο, αιιά λα ζηακαηάεη ιίγν πξηλ λα θηάζεη ζηελ
γσλία αλάκεζα ζηελ δπηηθή θαη ηελ βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ, δειαδή πξηλ λα θηάζεη
ζηνλ πχξγν πνπ βξίζθεηαη λφηηα απφ ηελ θχξηα πχιε. Μάιηζηα κέζα απφ απηφ ην
θελφ πεξλάεη ν δξφκνο πνπ αλεβαίλεη θαιππηφκελνο απφ ην ζθέινο ζε φιν ην κήθνο
απφ ηελ παξαιία, γηα λα θάλεη ειηγκφ θαη λα κπεη απφ ηελ θχξηα πχιε ζηνλ ρψξν ηεο
πφιεο.
πσο Φαίλεηαη ηα ηείρε ρηίζηεθαλ ηνλ 3ν αηψλα π.Υ. θαη είλαη
θαηαζθεπαζκέλα κε ην «έκπιεθηνλ» ζχζηεκα κε δπν κέησπα θαη γέκηζκα, ίζσο θαη
κε εγθάξζηα ζπλδεηηθά ηνηράξηα. Σν εμσηεξηθφ κέησπν είλαη ςεπδηζφδνκν θαη ην
εζσηεξηθφ πνιπγσληθφ. Σξεηο απφ ηηο ππιίδεο έρνπλ ηελ πξφζνςε ηνμσηή φρη κε
πξαγκαηηθά ηφμα, αιιά κε ιάμεπζε ησλ ππέξζπξσλ. Ζ κία απφ απηέο κάιηζηα έρεη
θιεηζηεί κε ηνίρν ήδε ζηα αξραία ρξφληα.
Δθηφο απφ ηα εξείπηα ηνπ ρσξηνχ πνπ έρηηζε ν Αιήο ζηνλ ρψξν ηεο πφιεο ην
ζρέδην ηνπ Heuzey ζεκεηψλεη θαη ίρλε δχν άιισλ θηηζκάησλ πνπ κπνξεί λα είλαη
αξραία. Σν έλα είλαη νξζνγψλην κε καθξφ άμνλα αλαηνιηθφ – δπηηθφ ζηελ ςειφηεξε
θνξπθή, ηελ πηζαλή, φπσο είπακε, αθξφπνιε θαη έηζη ίζσο είλαη εξείπην λανχ, ην
άιιν βξίζθεηαη βφξεηα απφ ηελ πφιε, ακέζσο κέζα απφ ηελ λνηηφηεξε απφ ηηο
ππιίδεο ηνπ αλαηνιηθνχ ζθέινπο θαη είλαη νξζνγψληα θαηαζθεπή. Ο νηθηζκφο πξέπεη
λα βξηζθφηαλ ζην πιάησκα θαη φρη αλάκεζα ζηα ζθέιε, ησλ νπνίσλ θχξηνο ζθνπφο
θαίλεηαη λα ήηαλ ε εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ην αγθπξνβφιην ζηελ αθηή θαη
πηζαλψο κε θάπνην παξαζαιάζζην πξνάζηην.
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εκεηψζακε πην πάλσ φηη ν δξφκνο πνπ πεγαίλεη απφ ηελ ηξάην ζηνλ
Καξβαζαξά πεξλάεη ζε κηα ζηηγκή απφ γεθχξη αλάκεζα ζηνλ θχξην θνξκφ ηεο ιίκλεο
Ρίβην θαη ηελ βφξεηα πξνβνιή ηεο. Μεηά ηελ γέθπξα θεχγεη αξηζηεξά ηνπηθφο δξφκνο
πξνο ηα δπηηθά, παξαθνινπζεί ηελ βφξεηα αθηή ηεο ιίκλεο θαη κεηά αλεβαίλεη κε
θνξδέιεο ζηα πςψκαηα θαη νδεγεί ζην ρσξηφ Καηνχλα ζε απφζηαζε εληά
ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ δηαζηαχξσζε. Σν ρσξηφ επνπηεχεη απφ δπηηθά ηνλ ζηελφκαθξν
θάκπν πνπ απνηειεί ηελ πξνο ηα βνξεηνδπηηθά πξνέθηαζε ηεο ιίκλεο θαη βγαίλεη ζηε
ζάιαζζα ζηνλ φξκν ηνπ Λνπηξαθίνπ ζηα βφξεηα πεξλψληαο κέζα απφ θαξάγγη. ε
έλα ρηιηφκεηξν απφ ην ρσξηφ βξίζθνληαη ηα εξείπηα αξραίαο πφιεο πνπ ράξε ζηα
ιεγφκελα απφ ηνλ Θνπθπδίδε ηαπηίζηεθε απφ παιηά κε ηελ αθαξλαληθή πφιε
Μεδηψλα, γλσζηή θαη απφ άιιεο θηινινγηθέο θαη επηγξαθηθέο πεγέο.
Γλσζηή απφ ηα θιαζηθά ρξφληα ε Μεδηψλ έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Ζπεηξσηψλ,
φηαλ πξηλ απφ ηα κέζα ηνπ 3νπ αηψλα απηνί κνηξάζηεθαλ κε ηνπο Αηησινχο ηελ
Αθαξλαλία. Δίλαη πηζαλφ φηη ζηα ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ αλάκεζα ζηνλ δηακειηζκφ
θαη ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ Κνηλνχ ησλ Αθαξλάλσλ πέξαζε ε πφιε γηα θάπνην δηάζηεκα
ζηα ρέξηα ησλ Αηησιψλ, φπσο ζπλέβε θαη κε ην γεηηνληθφ ηεο θαη δπηηθφηεξν
Θχξξεην. Πάλησο δελ ηνπο αλήθε ην 231 θαη αθξηβψο γηα λα κε κπεη ζην λέν Κνηλφ
επηρείξεζαλ ηφηε λα ηελ θαηαιάβνπλ. Ζ πφιε ζψζεθε κε ηελ παξέκβαζε ησλ
Ηιιπξηψλ θαη έγηλε κέινο ηνπ Κνηλνχ, φπσο αλαιπηηθφηεξα αλαθέξακε πην πάλσ.
Αλαθέξακε αθφκα ηνλ ξφιν πνπ έπαημε ε πφιε θαη ν επηθαλήο πνιίηεο ηεο
Μλαζίινρνο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξηαθνχ πνιέκνπ θαη πσο πέξαζε ην 191 ζηα ρέξηα
ηνπ βαζηιηά ηεο πξίαο Αληηφρνπ.
Γπζηπρψο δελ ππάξρεη θακηά θάηνςε ησλ εθηεηακέλσλ εξεηπίσλ θαη ησλ
νρπξψζεσλ ηεο Μεδηψλαο, φπσο ζπκβαίλεη θαη γηα πνιιέο αθφκε πφιεηο θαη νρπξά
ηεο Αθαξλαλίαο. Σν κφλν πνπ έρνπκε είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη ν Heuzey.
χκθσλα κε απηέο ε πφιε βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηεο ιεθάλεο θαη ειέγρεη ην πέξαζκα
ζε απηήλ απφ λφηηα θαζψο θαη νιφθιεξε ηελ ρψξα σο ηελ ζάιαζζα. Ζ έθηαζε ησλ
εξεηπίσλ δείρλεη φηη ήηαλ κεγάιε πφιε. Αθξφπνιε ήηαλ έλα αξθεηά πςειφ εμάξκα
ηνπ εδάθνπο πνπ νλνκάδεηαη Αζηξάθη θαη πεξηηξηγπξίδεηαη απφ ηείρνο. Υακειφηεξα
βξίζθεηαη ν ιφθνο Βιπρίδη πνπ ζηέθεηαη κε ηείρνο ην νπνίν θαηά ηνλ Heuzey ρψξηδε
ηελ αθξφπνιε απφ ηελ πφιε. Σν ηείρνο κεηά θαηεβαίλεη απφηνκε πιαγηά, αλεβαίλεη
πάιη πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά θαη πεξηβάιιεη πεξηνρή ιηγφηεξν αλψκαιε πνπ έρεη
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αληίζεηε θιίζε. Σα ηείρε είλαη πνιπγσληθά φπσο ηα πεξηζζφηεξα ζηελ Αθαξλαλία
πνπ έδσζαλ ζηνπο παιηφηεξνπο εξεπλεηέο ηελ εληχπσζε κεγάιεο παιαηφηεηαο. Δίλαη
πνιχ πηζαλφ φηη αλάγνληαη θαη απηά ζηνλ 3ν αηψλα π.Υ. Πξηλ απφ ηνλ Heuzey o
Leake είρε παξαηεξήζεη πδξαγσγείν θαη ζεαηξφζρεκν ρψξν πνπ κεηά εθείλνο δελ ηα
είδε.
Αλ θαη κφλν κε έλα θαξάγγη φπσο είπακε επηθνηλσλεί ε πεξηνρή κε ηελ
παξαιία ζηνλ φξκν ηνπ Λνπηξαθίνπ, είλαη θαλεξφ φηη απφ απηφλ ηνλ ρψξν
επηθνηλσλνχζε ε Μεδηψλ κε ηελ ζάιαζζα, φηη εθεί βξηζθφηαλ ην επίλεηφ ηεο. Ζ
πεξηνρή δελ έρεη εξεπλεζεί γηα λα μέξνπκε αλ έρεη θαηάινηπα αξραίαο εγθαηάζηαζεο.
Αλ ππνζέζνπκε φηη ππήξρε θάπνηνο νηθηζκφο εθεί θαη πάιη δελ κπνξνχκε λα
γλσξίδνπκε αλ ζα ήηαλ αλεμάξηεηνο, αλ ζα ππαγφηαλ ζηελ Μεδηψλα ή αλ ζα
ππαγφηαλ ζε άιιε πφιε. Τπάξρνπλ καξηπξίεο φηη ππήξρε κηα αθαξλαληθή πφιε κε ην
φλνκα Δύξηπνο. πκπεξαίλνπκε απφ ην φλνκα φηη κάιινλ ζα ήηαλ παξαιηαθή θαη
ππνζεηηθά ν Kirsten ηελ ηνπνζέηεζε εδψ.
Μέζα ζηελ Μεδησλία, θνληά ζηα λφηηα ζχλνξά ηεο πξνο ηελ πεξηνρή ησλ
Φνηηηψλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη βξίζθεηαη θαη ε ζέζε Φάξη, ηελ νπνία απφ
φζα γλσξίδσ επηζθέθηεθε κφλν ν Heuzey. Βξίζθεηαη ιίγν λφηηα απφ ην ρσξηφ
Κνπλνππίλα. Παξαηήξεζε εθεί ηείρνο ηειείσο εξεηπσκέλν ρηηζκέλν κε αξγνχο ιίζνπο
θαη αξθεηά πεγάδηα απφ ηα νπνία κεξηθά ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα ήηαλ αξραία θαη
ζεκεηψλεη φηη κάιινλ πξφθεηηαη γηα νρπξσκέλε θψκε. ηελ Κνπλνππίλα νδεγεί
ηνπηθφο δξφκνο απφ ηελ Καηνχλα κε γεληθή θαηεχζπλζε πξνο λφηηα. Ζ δηαδξνκή έρεη
κήθνο πεξίπνπ ηέζζεξα ρηιηφκεηξα..
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Έλαο αγξνηηθφο δξφκνο νδεγεί απφ ηελ Καηνχλα πξνο δπηηθά-λνηηνδπηηθά ζε
επηά ρηιηφκεηξα ζην κηθξφ ρσξηφ Κνκπσηή. Ζ Καηνχλα βξίζθεηαη ζηε ξάρε πνπ
ρσξίδεη ηελ ιεθάλε ηεο Μεδησλίαο πξνο ηα αλαηνιηθά απφ εθείλε πνπ απνηειεί ηελ
βφξεηα πξνέθηαζε ηεο ιεθάλεο ηνπ Αεηνχ ζηα δπηηθά. Ζ πεξηνρή νλνκαδφηαλ ζηα
ρξφληα ηνπ Heuzey Πνδνινβίηζα θαη πεξηιάκβαλε κηθξή ιίκλε, ζηελ νπνία εθείλνο
αλαγλψξηζε ηελ αλαθεξφκελε ρσξίο νλνκαζία απφ ηνλ Ξελνθψληα ιίκλε, φπνπ ν
Αγεζίιανο βξήθε ηα βνζθήκαηα ησλ Αθαξλάλσλ. ηη ε ηαχηηζε είλαη ιαλζαζκέλε
θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη απηή ε ιίκλε δελ είλαη πξαγκαηηθή, αθνχ
πζηεξφηεξνη επηζθέπηεο δελ βξήθαλ ζηελ ζέζε ηεο παξά κηθξφ θάκπν θαη νη λεφηεξνη
ράξηεο ζεκεηψλνπλ επίζεο θάκπν κε ην φλνκα Πνδνβίληζα. Ο δξφκνο, αθνχ ηνλ
δηαζρίζεη, αλεβαίλεη ζε απφηνκα πςψκαηα, πίζσ απφ ηα νπνία βγαίλεη ζε κηθξή
ιεθάλε κε ηα ρσξηά Κνκπσηή θαη Αρπξά. Πάλσ αθξηβψο ζηελ απφηνκε ξάρε πνπ
ρσξίδεη ηηο δχν ιεθάλεο, 2.500 κ. ζε επζεία γξακκή βνξεηναλαηνιηθά απφ ηελ
Κνκπσηή βξίζθεηαη ν εξεηπηψλαο πνπ νλνκάδεηαη Παιηφθαζηξν θαη ίζσο ηαπηίδεηαη
κε θάπνηα αθαξλαληθή πφιε κε ην φλνκα Σχξβεηνλ ή Σνξχβεηα, αλ θαη ηα δχν απηά
νλφκαηα είλαη παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ, πξάγκα πηζαλφ.
Σα νλφκαηα παξαδίδνληαη κφλν επηγξαθηθά θαη φρη απφ θηινινγηθέο πεγέο. Ζ
απφδνζή ηνπο ζηελ αξραία πφιε ζηεξίρηεθε ζηελ ππφζεζε φηη κηα επηγξαθή πνπ
αλαθέξεη νλφκαηα πφιεσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηα θαηαηάζζεη κε απζηεξή
ηνπνγξαθηθή ζεηξά. Παιαηφηεξνη εξεπλεηέο πίζηεπαλ φηη ν ηχπνο Σχξβεηνλ είλαη
παξαιιαγή ηνπ Θχξξεηνλ. Ζ ρψξα απηήο ηεο πφιεο, φπσο δείρλεη ε ζέζε ηεο, πξέπεη
λα πεξηιάκβαλε ζηα δπηηθά ηελ ιεθάλε ηεο Κνκπσηήο, αιιά λα εθηεηλφηαλ επίζεο
ζηα αλαηνιηθά θαη ζηελ ιεθάλε ηεο Πνδνβίληζαο. Πνχ αθξηβψο πεξλνχζε εθεί ην
λφηην φξηφ ηεο δελ κπνξνχκε λα ην πνχκε. Ίζσο ζην Μηξνβίγιη, ηνλ θσληθφ φγθν πνπ
θαηέρεη ην θέληξν ηεο ιεθάλεο ηνπ Αεηνχ. Σν λφηηα απφ ηνλ Αεηφ ηκήκα, ε κε ηελ
ζηελή έλλνηα ιεθάλε ηνπ Αεηνχ, πξέπεη λα αλήθε ζηελ πφιε Φνηηίαη. Γηα ηελ ηζηνξία
ηεο πφιεο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζηα ρξφληα ηνπ δηακειηζκνχ ηεο
Αθαξλαλίαο αλάκεζα ζηνπο Ζπεηξψηεο θαη ηνπο Αηησινχο πέξαζε ζηελ Ήπεηξν, ελψ
νη Φνηηίαη ζηελ Αηησιία. κσο πξηλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ Κνηλνχ ησλ
Αθαξλάλσλ γηα θάπνην ηνπιάρηζηνλ δηάζηεκα άιιαμε θπξίνπο θαη έγηλε αηησιηθή.
Απηφ ζπλάγεηαη απφ ην φηη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο θάλεη αδχλαην λα έκεηλε ζηνπο
Ζπεηξψηεο, φηαλ ην βνξεηνδπηηθφηεξα επξηζθφκελν Θχξξεην πέξαζε γηα θάπνηα
ρξφληα ζηα ρέξηα ησλ Αηησιψλ.
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Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο θαη ησλ εξεηπίσλ θάπσο αλαιπηηθή έρνπκε κφλν απφ
ηνλ Heuzey. Οη πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη είλαη: Καηέρεη ςειφ ιφθν πνπ
πξνβάιιεηαη απφ ηα βνπλά Μπεξγαδήο θαη Μπνπκηζηφο. Ζ ζέζε είλαη πνιχ ηζρπξή
απφ ηελ θπζηθή ηεο δηακφξθσζε. Απφ ηα βνπλά ρσξίδεηαη κε γθξεκνχο. Ο ηφπνο πνπ
θαηέρεη είλαη επηθιηλέο πξνο ηα αλαηνιηθά επίπεδν πνπ νξίδεηαη πξνο ηα αλαηνιηθά
απφ αξθεηά πςειφ άθξν ηνπ ηείρνπο πνπ δηαγξάθεη θακπχιε. ηελ ζπλέρεηα ην ηείρνο
πεξηβάιιεη φιν ην πιάησκα. Κνληά ζην βφξεην ηείρνο θαίλεηαη λα ζρεκαηίδεηαη κηθξή
αθξφπνιε πνπ δελ έρεη ηείρνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ γθξεκνχ, επεηδή αξθεί ε θπζηθή
νρπξφηεηα. ην εζσηεξηθφ θαίλνληαη ηνίρνη θαη ζεκέιηα πνπ πξέπεη λα αλήθνπλ ζε
ζπίηηα θαη ίζσο θαη ζε έλα κηθξφ λαφ. Σν ηείρνο πξνο ην πιάησκα εληζρχεηαη κφλν κε
δχν νγθψδεηο πχξγνπο. Ζ ηνηρνδνκία είλαη πνιπγσληθή θαη πάλσ απφ ηα πέληε κέηξα
ππάξρεη νξηδφληηνο δφκνο θαη πάλσ ζε απηφλ δεχηεξνο κε κεγάιεο νξηδφληηα
ηνπνζεηεκέλεο πέηξεο θνκκέλεο κε επηκέιεηα. ην βφξεην ηείρνο αλνίγεηαη κεγάιε
πχιε κε δπν αλφκνηνπο πχξγνπο εθαηέξσζελ. Κνληά ηεο ζηελ ίδηα πιεπξά αλνίγεηαη
θαη ππιίδα κε νξηδφληην αλψθιη, ελψ αληίζηνηρα κε ηελ πχιε ζην λφηην ηείρνο
αλνίγεηαη θαη άιιε πχιε. Οη δπν ηνπο επηθνηλσλνχλ κε δξφκν, ηνλ θεληξηθφ ηεο
πφιεο. Γίπια ηνπ ππάξρνπλ ίρλε ηνπ θαίλεηαη φηη αλήθνπλ ζηελ αγνξά θαη ζε
δεκφζηα θηήξηα πνπ βξίζθνληαλ θνληά ηεο. Έλα απφ απηά ήηαλ κεγάιν θηίζκα,
κάιινλ ζηνά, ρηηζκέλν κε πνιπγσληθή ηνηρνδνκία. ηελ πξφζνςε έρεη κηθξή πχιε κε
ςεπδνηνμσηφ ππέξζπξν. Ο ηνίρνο εμσηεξηθά θέξεη αληεξίδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
θηνλνζηνηρίεο εκπξφο ηνπ. Σα ζπίηηα ήηαλ ρηηζκέλα επίζεο κε πνιπγσληθή ηνηρνδνκία
θαη νη δξφκνη θαίλεηαη φηη ήηαλ επζχγξακκνη. Απφ απηά θαίλεηαη φηη ε πφιε ρηίζηεθε
ή μαλαρηίζηεθε κεηά ηνλ 5ν ή ηνλ 4ν αηψλα π.Υ. Απφ αιινχ έρνπκε ηελ πιεξνθνξία
φηη ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ ηεηρψλ ηεο ήηαλ 3.200 κ., πνπ ζεκαίλεη κηα πνιηηεία
κάιινλ κηθξή.
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Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα θηάζεη θαλείο ζήκεξα ζηα εξείπηα ηεο επφκελεο
πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά αθαξλαληθήο πφιεο είλαη πάιη απφ ηελ εζληθή νδφ. ε δέθα
ρηιηφκεηξα κεηά ηελ ηξάην θηλάεη απφ απηήλ θιάδνο πνπ πεξλάεη αλάκεζα ζηηο δχν
ιίκλεο, πξνρσξάεη αξρηθά πξνο λνηηνδπηηθά θαη κεηά αλεβαίλνληαο κε ειηγκνχο κε
γεληθή θαηεχζπλζε πξνο βνξεηνδπηηθά θηάλεη ζε εληά ρηιηφκεηξα ζην ρσξηφ Μαραιάο
πνπ έρεη κεηνλνκαζηεί ζε Φπηείαη. κσο ην ρσξηφ Μπακπίλη απέρεη ιηγφηεξν απφ ηελ
ζέζε ζηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη ηα εξείπηα ησλ Φνηηηψλ (θαη φρη Φπηεηψλ). Απφ ηνλ
Μαραιά ινηπφλ έλαο αγξνηηθφο δξφκνο θαηεβαίλεη ζηελ ιεθάλε πνπ βξίζθεηαη ζηα
λνηηνδπηηθά, ηνλ Μέγα Κάκπν, θαη αθνχ ηελ δηαζρίζεη κε απηή ηελ γεληθή
θαηεχζπλζε θηάλεη ζηελ δπηηθή ηεο παξπθή, πξνρσξψληαο ζπλνιηθά έληεθα
ρηιηφκεηξα, ζην Μπακπίλη. Άιινο δξφκνο μεθηλάεη απφ ην ρσξηφ απηφ πξνο βφξεηνβνξεηνδπηηθά γηα λα πάεη ζην ρσξηφ Αεηφο. ηα πεξίπνπ δπν ρηιηφκεηξα πάλσ ζε
απηφλ βιέπεη θαλείο ζηα δεμηά ηνπ ηα πςψκαηα κε ηα εξείπηα ηεο αξραίαο πφιεο.
κσο απφ εδψ νη ιφθνη είλαη πνιχ απφηνκνη θαη θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα επηζθεθηεί
θαλείο ηελ ζέζε είλαη λα πάξεη άιιν δξφκν, κφλν γηα πεδνχο, πνπ θηλάεη πάιη απφ ην
Μπακπίλη, ζηγά-ζηγά απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ πξνεγνχκελν θαη θηάλεη νκαιά ζε δπν
πεξίπνπ ρηιηφκεηξα ζηελ θαξδηά ηεο αξραίαο πφιεο.
πσο είπακε ζηα εξείπηα απηά αλαγλσξίδνπλ ηελ ζέζε ηεο αξραίαο πφιεο
Φνηηίαη. Ζ αλαγλψξηζε ζηεξίρηεθε ζηηο ηζηνξηθέο καξηπξίεο. χκθσλα κε απηέο ε
πφιε απνηεινχζε ηελ πην πξνσζεκέλε θηήζε ησλ Αηησιψλ κεηά ηνλ δηακειηζκφ ηεο
Αηησιίαο θαη ηελ επαλίδξπζε ηνπ Κνηλνχ ησλ Αθαξλάλσλ θαη είρε ζχλνξα κε ηελ
ηξάην θαη ηελ Μεδηψλα. Αθνχ ε Μεδηψλ ηνπνζεηείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Καηνχλαο
θαη ε πφιε θνληά ζην Μπακπίλη θαίλεηαη φηη έιεγρε ην λφηην ηκήκα ηεο ιεθάλεο ηνπ
Αεηνχ θαη ην βφξεην ηνπ Μέγα Κάκπνπ πξέπεη απηή λα είλαη νη Φνηηίαη. Ζ επηθξάηεηά
ηεο πξέπεη λα απισλφηαλ πξνο βνξεηναλαηνιηθά σο ηελ αθηή ηεο ιίκλεο Ρίβην θαη ην
πέξαζκα αλάκεζα ζηηο δχν ιίκλεο. Απφ ηελ ιεθάλε ηνπ Μέγα Κάκπνπ – Γεξνπφξνπ
πξέπεη λα θαηείρε κφλν ην βφξεην ηκήκα, ελψ ην λφηην ην θαηείρε ε πφιε Κφξνληα θαη
θαίλεηαη φηη κηα δψλε αλάκεζά ηνπο θαηείρε ε κηθξή πφιε Γεξηείο, αλ ήηαλ
αλεμάξηεηε θαη φρη θψκε εμαξηεκέλε απφ ηα Κφξνληα ή ηηο Φνηηίεο. Ηζηνξηθέο
καξηπξίεο δείρλνπλ φηη ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ πεξηνρή πινχζηα ζε ζηηεξά. εκαληηθή
ήηαλ θαη ε κεζαησληθή δηάδνρφο ηεο, ε πφιε Αεηφο ζηε λφηηα πιαγηά ηνπ
Μεξνβηγιηνχ.
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Σν φλνκα ζηελ θηινινγηθή παξάδνζε παξνπζηάδεηαη κε ηελ κνξθή Φπηία
ζηνλ Θνπθπδίδε, Φνηηίαη, Φνηηείαη θαη Φνηηία ζηνλ Πνιχβην, Φνίηηνλ ζηνλ ηέθαλν
Βπδάληην. Σν εζληθφ ζηνλ ίδην κε ηνπο ηχπνπο Φνίηηνο θαη Φνηηηεχο. Οη επηγξαθέο
φκσο δίλνπλ εζληθφ Φνηηηάλ θαη κηα θνξά Φνηηηάο. Ζ θαηάιεμε ζε –αλ είλαη ηππηθν
γηα ηηο βνξεηνδπηηθέο ειιεληθέο δηαιέθηνπο θαη δείρλεη έηζη πξαγκαηηθά γλήζην. Σν
φλνκα πξέπεη λα εηπκνινγεζεί είηε απφ ην θνηηάλ είηε απφ ην θνίηνο πνπ θαηά ηνλ
Ζζχρην ζεκαίλεη καλία. Έηζη θαίλεηαη φηη ε ρεηξφγξαθε παξάδνζε ηνπ Θνπθπδίδε
παξεηπκνιφγεζε ηελ ιέμε, φηαλ πηα ε δηαθνξά ήηαλ απιψο νξζνγξαθηθή, θαη
θαλνληθά ζα πξέπεη ηψξα λα απνθαηαζηαζεί σο νξζή ε γξαθή Φνηηία. Ο εληθφο ηχπνο
είλαη πηζαλφ φηη ρξεζηκνπνηφηαλ πξάγκαηη, αθνχ θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη ζπρλά.
Οη Φνηηίαη είλαη κηα απφ ηηο ιίγεο αθαξλαληθέο πφιεηο γηα ην κπζηθφ παξειζφλ
ησλ νπνίσλ ζψζεθαλ αξραίεο καξηπξίεο. Ο ηέθαλνο δηέζσζε ηελ παξάδνζε φηη
νηθηζηήο ηνπο πηζηεπφηαλ ν Φνίηηνο ηνπ Αιθκαίωλνο ηνπ Ακθηαξάνπ. Πξφθεηηαη γηα
ζηνηρείν κχζνπ πνπ ππνζηήξηδε ηελ θνξηλζηαθή-νηληαδηθή άπνςε γηα ηελ θαηνίθεζε
ηεο Αθαξλαλίαο. Έλα απφζπαζκα ηνπ Διιάληθνπ αλαθέξεη ηνπο Φνηηίνπο σο ηκήκα
ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηελ Σξνία αλάκεζα ζηα ηκήκαηα απφ ηελ βνξεηνδπηηθή
Διιάδα, ζε ζαθή αληίζεζε κε ηελ έκκνλα πξνβαιιφκελε απφ ηνπο πζηεξφηεξνπο
Αθαξλάλεο άπνςε, πσο απηνί ήηαλ νη κφλνη απφ ηνπο Έιιελεο πνπ δελ έιαβαλ κέξνο
ζηελ Σξσηθή εθζηξαηεία.
ηα 425 κλεκνλεχεη ν Θνπθπδίδεο ηελ Φνηηία, ελλνψληαο ηελ ρψξα θαη φρη
ηελ πφιε, αθνχ ιέεη φηη δηα κέζνπ απηήο πέξαζε ν Δπξχινρνο γηα λα εληζρχζεη ηνπο
Ακπξαθηψηεο ζηελ ιπε. ε επηγξαθή απφ ηελ ηξάην ηνπ 400 πεξίπνπ π.Υ.
αλαθέξεηαη σο βνύιαξρνο ησλ ηξαηίσλ έλαο Φνίηηνο. Γίλεηαη ε εξκελεία φηη ηφηε νη
Φνηηίεο ζα ήηαλ θψκε ηεο ηξάηνπ, αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα απεθαιείην
ηξάηηνο θαη φρη Φνίηηνο. Άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη ην γεγνλφο δείρλεη πσο ππήξρε
νκνζπνλδηαθή έλσζε κε πξσηεχνπζα ηελ ηξάην, νξγαλσηηθφο πξφδξνκνο ηνπ
Κνηλνχ ησλ Αθαξλάλσλ ζαλ ελδηάκεζν αλάκεζα ζην παιηφ εζληθφ θξάηνο θαη ην
πζηεξφηεξν Κνηλφ, δειαδή ην νκνζπνλδηαθφ θξάηνο. κσο ππάξρνπλ πνιιέο
ελδείμεηο φηη ην Κνηλφ ππάξρεη σο θαλνληθφ νκνζπνλδηαθφ θξάηνο ήδε απφ ηελ επνρή
ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. Ννκίδσ πσο είλαη δπλαηή θαη ηξίηε εξκελεία. Ζ
έλσζε, ε ζπκπνιηηεία ηεο ηξάηνπ θαη ησλ Φνηηηψλ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Κνηλνχ.
Παξάιιεια ππάξρνπλ, αλ θαη πζηεξφηεξα.
ηα 360 έλαο πνιίηεο ησλ Φνηηηψλ είλαη ζεαξνδόθνο ηεο Δπηδαχξνπ, ζηνλ 3ν
αηψλα έλαο άιινο είλαη ζηξαηεγόο θαη άιινο γξακκαηεύο ηεο βνπιήο ηνπ αθαξλαληθνχ
Κνηλνχ. Με ηνλ δηακειηζκφ ηεο Αθαξλαλίαο ζηνλ ίδην αηψλα ε πφιε πέθηεη ζηα ρέξηα
ησλ Αηησιψλ θαη είλαη ε δπηηθφηεξε αηησιηθή θηήζε. Έηζη, φηαλ κε ηελ επαλίδξπζε
ηνπ Κνηλνχ ησλ Αθαξλάλσλ αξρίδεη ε πίεζε εθ κέξνπο ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ, ε πεξηνρή ησλ Φνηηηψλ είλαη ε πξψηε πνπ πθίζηαηαη ηα
απνηειέζκαηά ηεο. Σν 219 ν Φίιηππνο Δ΄ ηεο Μαθεδνλίαο εηζβάιιεη πξψηα ζε απηήλ.
Μεηά δχν εκεξψλ αληίζηαζε νη πνιηνξθεκέλνη Αηησινί ζπκθσλνχλ θαη θεχγνπλ
ππφζπνλδνη. Μηα επηθνπξία πνπ πιεζίαδε ζπληξίβεηαη θνληά ζηελ πφιε. Μεηά ν
Φίιηππνο εηζβάιιεη απφ εδψ ζηελ ηξαηηθή. Φαίλεηαη φηη απφ ηφηε έκεηλε ε πφιε
αθαξλαληθή σο ην ηέινο ηεο αξραηφηεηαο. ηελ αξρή ηνπ 2νπ αηψλα π.Υ. ηελ
επηζθέπηνληαη ζεαξνί απφ ηνπο Γειθνχο. Τζηεξφηεξα έλαο πνιίηεο ησλ Φνηηηψλ είλαη
πξνκλάκωλ ηνπ Κνηλνχ ησλ Αθαξλάλσλ. Σα λνκίζκαηα πνπ ηεο έρνπλ απνδνζεί
επεηδή έκνηαδαλ κε εθείλα ηεο Μεδηψλαο θαη είραλ επηγξαθή ΦΤ ππάξρνπλ
ακθηβνιίεο φηη ηεο αλήθνπλ.
Ζ πφιε πνπ ε ζέζε ηεο ιέγεηαη ζήκεξα Πφξηεο θαηέρεη ηνλ δίθνξθν ιφθν πνπ
κε άμνλα βφξεην – λφηην ρσξίδεη ηελ ιεθάλε ηνπ Αεηνχ πξνο ηα βνξεηνδπηηθά απφ ηνλ
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Μέγα Κάκπν πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά. Έηζη ειέγρεη ηνλ δξφκν πνπ ελψλεη ηελ βφξεηα
ρψξα κε ηηο πφιεηο Μεδηψλα θαη Σχξβεην θαη ηηο βνξεηφηεξεο κε ηελ λφηηα ρψξα κε ηα
Κφξνληα, ηνλ Αζηαθφ θαη ηνπο Οηληάδεο θαζψο θαη ηελ Μεηξφπνιε. Δπίζεο ειέγρεη
ηελ εγθάξζηα επηθνηλσλία αλάκεζα ζηελ Αιπδία δπηηθά θαη ηελ ηξάην αλαηνιηθά.
Σν ζεκεξηλφ φλνκα πξνήιζε θαη απφ απηφλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζέζεο θαη απφ ην φηη ν
θπξηφηεξνο θπζηθφο δξφκνο ηεο πεξηνρήο πεξλάεη κέζα απφ ηελ ζρεηηθά θαιά
ζσδφκελε βφξεηα πχιε ηεο αξραίαο νρχξσζεο. ηε «λφηηα αθξφπνιε» ππήξρε παιηφ
κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο «ηεο Πφξηαο», εγθαηαιεηκκέλν ήδε ζηελ επνρή ηνπ Heuzey
ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα. Γχξσ ζηα 1940 είρε αλαβηψζεη κε ην φλνκα ηνπ Αγίνπ
Γεσξγίνπ. Σα εξείπηα ηεο πφιεο είλαη ηα κφλα ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Αθαξλαλίαο ησλ
νπνίσλ ππάξρεη δεκνζηεπκέλε θάηνςε. Οθείιεηαη ζηνλ Noack πνπ είρε πξνεηνηκάζεη
ζεκαληηθή κειέηε γηα ηηο αθαξλαληθέο πφιεηο, ε νπνία φκσο έκεηλε δπζηπρψο
αδεκνζίεπηε θαη κφλν κεξηθά ηκήκαηα θαη θάπνηα ζρέδηα πνπ πεξηιακβάλνληαλ
δεκνζηεχηεθαλ κε δηάθνξεο επθαηξίεο.
Σν χςσκα ζην νπνίν βξίζθεηαη ην κνλαζηήξη είλαη ε «λφηηα αθξφπνιε». Έρεη
γεληθφ άμνλα απφ λνηηναλαηνιηθά πξνο βνξεηνδπηηθά θαη αξθεηά απφηνκεο πιαγηέο
πξνο ηα αλαηνιηθά. ηε βάζε ηνπ εκθαλίδεη κηα πιαηηά θαη θνληή πξνβνιή πξνο ηα
βνξεηναλαηνιηθά. Απφ ην βνξεηνδπηηθφ ηνπ άθξν ζπλερίδεηαη πξνο ηα βφξεηα θαη εθεί
έρεη κηα κηθξφηεξε θνξπθή. ηελφ δηάζειν ην ελψλεη κε ην απφηνκν χςσκα πνπ
απνηειεί ηελ «βφξεηα αθξφπνιε». Αξρίδεη ζε κηθξή απφζηαζε ζηα βνξεηναλαηνιηθά
απφ ην βνξεηφηεξν ζεκείν ηνπ πξψηνπ πςψκαηνο θαη πξνρσξεί γηα ην κηζφ κήθνο ηνπ
πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά θαη θαηφπηλ γηα ην άιιν κηζφ πξνο ηα αλαηνιηθά. Απφ ην
αλαηνιηθφ ηνπ άθξν θαηεβαίλεη νκαιή ζηελφκαθξε πξνβνιή πξνο λφηηνλνηηναλαηνιηθά. Σν χςσκα έρεη ηζρπξέο θιίζεηο πξνο ηα λφηηα θαη επηφηεξεο πξνο ηα
βφξεηα. Σα πφδηα ησλ πςσκάησλ θαη ησλ πξνβνιψλ ηνπο πεξηβάιινπλ ηεηξάπιεπξε
ιεθάλε αλνηρηή κφλν ζηα αλαηνιηθφ κηζφ ηεο λφηηαο πιεπξάο ηεο. Δθεί ζρεκαηίδεηαη
ξέκα πνπ βγαίλεη πξνο λνηηναλαηνιηθά. Σν κέζα ζηελ νρχξσζε ηκήκα ηνπ δπηηθνχ
πςψκαηνο έρεη κήθνο πεξίπνπ 320 κ., ηνπ βφξεηνπ θάηη ιηγφηεξν απφ 200 κ. θαη ε
πξνβνιή ηνπ βφξεηνπ πςψκαηνο θάηη πεξηζζφηεξν απφ 200 κ. Σελ πεξίκεηξν ηνπ
ηείρνπο ππνιφγηζε ν Noack ζε 2.747 κ., δειαδή πεξίπνπ 15,5 ζηάδηα.
Μπνξνχκε λα αξρίζνπκε λα παξαθνινπζνχκε ηελ δηαδξνκή ηνπ ηείρνπο απφ
ην ζηελφ δηάζειν αλάκεζα ζηηο δχν «αθξνπφιεηο», δειαδή ηνπο δπν ιφθνπο, πνπ έρεη
πιάηνο κηθξφηεξν απφ 30 κ. Δθεί βξίζθεηαη θαη ε βφξεηα πχιε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα
βιέπεη ζρεδφλ πξνο βνξεηνδπηηθά. Σν ηείρνο θάκπηεηαη θαη απφ ηηο δπν κεξηέο ηεο ζε
νξζή γσλία πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο ζρεκαηίδνληαο έλα είδνο δηαδξφκνπ. ηα
λνηηνδπηηθά ηεο έξρεηαη ην ηείρνο πξνο λφηην-λνηηνδπηηθά αθνχ ζρεκαηίζεη κηα
νδφλησζε ακέζσο κεηά ηελ πχιε γηα λα ηελ πξνζηαηεχεη. Οη νδνληψζεηο
ζρεκαηίδνπλ δηαπιάηπλζε πνπ ρξεζηκεχεη σο πξνκαρψλαο θαη απηή βξίζθεηαη
αθξηβψο απφ ηελ δεμηά θαη πην ηξσηή πιεπξά ηνπ εηζεξρφκελνπ. Αλάκεζα ζηελ
νδφλησζε θαη ηελ πχιε ζεκεηψλεηαη ζην ζρέδην ππιίδα κε άλνηγκα κφιηο 1,90 κ. πνπ
o Kirsten ηελ ζεσξεί αλάινγε κε ηηο πεξηγξαθφκελεο απφ ηνλ Πνιχβην ππιίδεο ηνπ
ιηκαληνχ θαη ηηο ηεκελίδεο πχιεο ηνπ Σάξαληα θαη ηελ νλνκάδεη κε ηνλ αξραίν φξν
ξηλνπύιε. Ο ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα
ζηελ πφιε θαη ηελ εμνρή θαη θπξίσο γηα λα κπαίλνπλ νη θάηνηθνη ηεο ππαίζξνπ ζε
πεξίπησζε θηλδχλνπ, φηαλ νη κεγάιεο πχιεο ήηαλ θιεηζηέο. Έηζη εξκελεχεηαη ε
χπαξμε πνιιψλ ππιίδσλ ζηηο αθαξλαληθέο πφιεηο, επεηδή ηα νρπξψκαηά ηνπο
ιεηηνπξγνχζαλ σο θαηαθχγηα ησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ, δειαδή φρη κφλν γηα
πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, θαη γηα απηφ άιισζηε ήηαλ ζπρλά πνιχ κεγάιεο
νη εθηάζεηο πνπ πεξηέθιεηλαλ.
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Μεηά ηελ πχιε είπακε φηη ην ηείρνο έξρεηαη πξνο λφηην-λνηηνδπηηθά. Αθνχ
θιείζεη ην δηάζειν αξρίδεη νκαιά λα αλεβαίλεη ζην δπηηθφ χςσκα θαη θηάλεη ζε
νξζνγψλην πχξγν. ην ζρέδην ζεκεηψλεηαη θαη κηθξή ππιίδα πξηλ απφ απηφλ, αιιά ν
Kirsten παξαηεξεί φηη ε χπαξμή ηεο δελ είλαη βέβαηε. Σν κήθνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο
είλαη θάπνπ 40 κε 50 κ. ηε ζπλέρεηα ζηξέθεηαη κε θαηεχζπλζε πξνο λφηηα, αλεβαίλεη
ζην χςσκα ζρεδφλ ζηελ πδξνθξηηηθή, πεξλάεη ιίγν δπηηθφηεξα απφ ηελ κηθξφηεξε
θνξπθή, θαηεβαίλεη πάιη ιίγν θαη κεηά αξρίδεη λα αλεβαίλεη ζηελ θχξηα θνξπθή ηνπ
πςψκαηνο. Σν κήθνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη 180-190 κ, θαη ζρεκαηίδνληαη εδψ
αθφκε ηέζζεξηο νδνληψζεηο. ηε ζπλέρεηα δηαγξάθεη θακπχιε δηαδξνκή
πξνρσξψληαο αξρηθά πξνο λνηηναλαηνιηθά θαη βαζκηαία ζηξέθνληαο, έηζη πνπ
θαηαιήγεη λα πξνρσξεί πξνο λφηηα. Σν ηκήκα απηφ βξίζθεηαη ιίγν δπηηθφηεξα απφ
ηελ πδξνθξηηηθή ηεο θπξίσο θνξπθήο ηνπ πςψκαηνο. Αξρηθά αλεβαίλεη θαη έρεη
ζχκθσλα κε ην ζρέδην νξζνγψλην πχξγν πνπ εμέρεη θαη πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο
νρχξσζεο, δίπια ηνπ ππιίδα θαη κεηά άιιε ππιίδα. Φηάλεη έηζη θνληά ζην ςειφηεξν
ζεκείν θαη εθεί έρεη ππιίδα, νδφλησζε θαη κεγάινλ νξζνγψλην πχξγν πνπ ν Kirsten
ζεκεηψλεη φηη κάιινλ πξνκαρψλα ζα πξέπεη λα ηνλ ραξαθηεξίζνπκε θαη είλαη
ρηηζκέλνο κε ηζνδνκηθφ ζχζηεκα θαη φρη κε πνιπγσληθφ φπσο είρε γξάςεη ν Heuzey.
ηελ ζπλέρεηα ην ηείρνο λνηηφηεξα απφ ην πην ςειφ ζεκείν ρξεζίκεπζε σο βάζε γηα
ηνλ ηνίρν ηνπ κνλαζηεξηνχ. Σν λνηηφηεξν ζεκείν απηνχ ηνπ ηκήκαηνο θαηαιήγεη ζε
κεγάινλ νξζνγψλην πχξγν. Σν κήθνο φινπ ηνπ ηκήκαηνο είλαη πεξίπνπ 120 κ.
ε ζπλέρεηα ηκήκα ηείρνπο ην πνιχ 20 κ. έξρεηαη πξνο αλαηνιηθά θαη
θαηαιήγεη ζε νξζνγψλην πχξγν. Μεηά αξρίδεη λα θαηεβαίλεη ηελ καιαθή πιαγηά πξνο
αλαηνιηθά-βνξεηναλαηνιηθά. Σν ηκήκα απηφ είλαη θαηεζηξακκέλν, έρεη κήθνο
πεξίπνπ 50 κ. θαη θαηαιήγεη ζε νξζνγψλην πχξγν πνπ πξνβάιιεηαη πξνο ηα λφηηα.
Απφ εδψ ηα ίρλε ηνπ παξαθνινπζνχληαη λα θαηεβαίλνπλ ηελ πιαγηά κε πνιχ
ηζρπξφηεξε θιίζε ινμά, πξνρσξψληαο πξνο ηα βφξεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα
πξφθεηηαη γηα δχν επζχγξακκα ηκήκαηα πνπ ην πξψην απνθιίλεη ιίγν πξνο δπηηθά θαη
ην δεχηεξν ιίγν πξνο αλαηνιηθά. Έρνπλ ζπλνιηθφ κήθνο ιίγν κεγαιχηεξν απφ 100 κ.
θαη θηάλνπλ ζηα βφξεηα ζηελ λφηηα πιεπξά ηεο ρακειήο πξνβνιήο ηνπ δπηηθνχ
πςψκαηνο. Δδψ ζψδεηαη ζε ζεκέιηα έλα κηθξφ ηκήκα, ελψ πξηλ απφ απηφ ην ζεκείν
θαη κεηά ζε κεγάιν κήθνο κφλν ε δηαδξνκή ηνπ ηείρνπο δηαπηζηψλεηαη ή
ζπκπεξαίλεηαη. Απφ εδψ πξνρσξεί ζηελ λφηηα πιεπξά ηεο πξνβνιήο κε θαηεχζπλζε
πξνο αλαηνιηθά-βνξεηναλαηνιηθά επί 40 κ. πεξίπνπ. ηελ αξρή απηνχ ηνπ ηκήκαηνο
ππήξρε ε λφηηα πχιε απφ ηελ νπνία πεξλνχζε δξφκνο πνπ ηα ίρλε ηνπ
παξαθνινπζνχληαη γηα κεξηθά κέηξα έμσ απφ ηείρνο, παξάιιεια κε ηελ πιαγηά. ε
ζπλέρεηα θαίλεηαη φηη ην ηείρνο θαηέβαηλε ινμά κε θαηεχζπλζε πξνο ηα βφξεηα επί 60
κ. πεξίπνπ, γηα λα ζηξαθεί θαηφπηλ πξνο ηα αλαηνιηθά κε κηθξή απφθιηζε πξνο
βφξεηα, λα θφςεη ηελ ξεκαηηά ζηε γέλεζή ηεο θαη λα θηάζεη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά
ηεο πξνο ηα λφηηα πξνβνιήο ηνπ βφξεηνπ πςψκαηνο ζε 50-60 κ. απφ ηελ ηειεπηαία
γσλία. ε φιν ην κήθνο ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηκεκάησλ ε δηαδξνκή κφλν
ζπκπεξαίλεηαη.
Απφ απηφ ην ζεκείν ην ηείρνο έζηξεθε θαη θαηέβαηλε πξνο λφηηνλνηηναλαηνιηθά επί 30-40 κ. παξαθνινπζψληαο ηελ δπηηθή πιεπξά ηεο πξνβνιήο,
γχξηδε κεηά πξνο αλαηνιηθά κε ειαθξή απφθιηζε πξνο βφξεηα, ζπλερηδφηαλ γηα
πεξίπνπ 30 κ. θαη είρε θάπνπ εδψ κηα πχιε. Έθαλε κεηά γσλία θαη παξαθνινπζνχζε
αλεβαίλνληαο ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πξνβνιήο κε θαηεχζπλζε πξνο βφξεηνβνξεηνδπηηθά. Υακειά έρεη ηξεηο νξζνγψληνπο πχξγνπο θαη κηα νδφλησζε θαη
ςειφηεξα κία πχιε. Σν θάησ απφ ηελ πχιε ηκήκα έρεη κήθνο πεξίπνπ 140 κ. θαη ην
πάλσ απφ απηήλ πεξίπνπ 30 κ. Απφ εδψ θαη πέξα αλεβαίλεη ην ηείρνο ζην βφξεην
χςσκα κε θάπνηνπο ειηγκνχο θαη γεληθή θαηεχζπλζε πξνο βνξεηναλαηνιηθά θαη ιίγν
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πεξηζζφηεξν πξνο βφξεηα. Μεηά ην πξψην ηκήκα πνπ αλεβαίλεη απφηνκα έρεη κηα
πχιε θαη λφηηα απφ απηήλ έξρεηαη πξνο ην εζσηεξηθφ ηκήκα ηείρνπο πάλσ απφ
απφηνκα βξάρηα, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ηεο εηζφδνπ ππάξρεη επίζεο απφηνκε
πιαγηά. Σν ηείρνο θηάλεη βνξεηφηεξα απφ ηελ πδξνθξηηηθή ηνπ πςψκαηνο θαη ην
ηκήκα απηφ θαηαιήγεη ζε κεγάιε νξζνγψληα ππξγνεηδή πξνβνιή πνπ εμέρεη πξνο ηα
βνξεηναλαηνιηθά. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη πεξίπνπ 70 κ. Αθνινπζεί
γηα άιια 70 κ. άιιν ηκήκα πνπ ζπλερίδεηαη πξνο δπηηθά κα ειαθξή πξνο ηα βφξεηα
απφθιηζε θαη θαηαιήγεη ζε άιιε κεγάιε νξζνγψληα ππξγνεηδή πξνβνιή. Καηφπηλ
άιιν ηκήκα έξρεηαη πξνο λνηηνδπηηθά ζε κήθνο πεξίπνπ 60 κ. θαη ζε δχν επζχγξακκα
ηκήκαηα κε κηθξή δηαθνξά θαηεχζπλζεο θαη θιείλεη απφ βφξεηα θαη βνξεηνδπηηθά ην
ςειφηεξν κέξνο ηνπ πςψκαηνο. Απφ ην λνηηνδπηηθφ άθξν ηνπ ηκήκαηνο ην ηείρνο
θαηέβαηλε ηελ απφηνκε θαη βξαρψδε πιαγηά κε γεληθή θαηεχζπλζε πξνο λνηηνδπηηθά
θαη ζε απφζηαζε 60-70 κ. ζπλαληνχζε ηελ βφξεηα πχιε. Απφ ην ίδην άθξν έλα άιιν
ηκήκα ηείρνπο θαηέβαηλε ηα απφηνκα βξάρηα πξνο λφηην-λνηηναλαηνιηθά θαη έθιεηλε
ηελ αθξφπνιε απφ ηελ δπηηθά ηεο πιεπξά. Έρεη κήθνο πεξίπνπ 40 κ., εκθαλίδεη ζηε
κέζε πεξίπνπ κηα νδφλησζε θαη ζε έλα ηκήκα δηαθφπηεηαη απφ ηα εμαηξεηηθά
απφηνκα βξάρηα.
ηελ πξψηε ηνπ δεκνζίεπζε ν Kirsten αθνινπζψληαο ηνλ Noack ζεψξεζε
θπξίσο αθξφπνιε ηελ βφξεηα πνπ είλαη ρακειφηεξε αιιά κε πνιχ κεγαιχηεξε
θπζηθή νρπξφηεηα απφ ηελ δπηηθή, θαη αλαδεηνχζε ην λφηην ηείρνο ηεο ζε έλαλ απφ
ηνπο αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο πνπ ππάξρνπλ λφηηά ηεο. πκπιεξψλνληαο φκσο ην
αξρηθφ άξζξν ηνπ κεηά απφ απηνςία ππνζηεξίδεη φηη αιεζηλή αθξφπνιε είλαη ε
δπηηθή θαη ην βφξεην χςσκα πεξηιήθζεθε ζην ηείρνο γηα ιφγνπο νρπξσκαηηθήο.
Γηαπηζηψλεη φηη θαλέλαο απφ ηνπο αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο ζηελ λφηηα βάζε ηνπ
πςψκαηνο δελ είλαη βάζε ηείρνπο θαη φηη ζηελ θνξπθή ηνπ, θνληά ζε ππιίδα πνπ
θιείζηεθε κε ηνίρν ζηελ αξραηφηεηα δηακνξθψλεηαη κε ηνπο βξάρνπο θαη ηκήκαηα
ηνίρσλ είδνο πχξγνπ. Αο παξαηεξήζνπκε φκσο φηη έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο
ηνπο αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ακπληηθά γηα ηελ
ππεξάζπηζε ηεο αθξφπνιεο, αλ κάιηζηα ηα θηίζκαηα πνπ ζα ζηέθνληαλ πάλσ ηνπο
είραλ ηπθινχο ή ζρεδφλ ηπθινχο ηνίρνπο.
Σν ηείρνο είλαη ρηηζκέλν κε ην «έκπιεθηνλ» ζχζηεκα κε δπν κέησπα,
ζπλδεηηθά ηνηράξηα θαη γέκηζκα. Έρεη πάρνο ιίγν κεγαιχηεξν απφ 3 κ. Σν
πεξηζζφηεξν είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε πνιπγσληθή ηνηρνδνκία, ελψ ζηνπο πχξγνπο
θαη ζε κεξηθά κεζνπχξγηα επηθξαηεί ην ζχζηεκα ησλ νξηδφληησλ δφκσλ πνπ
πξνζεγγίδεη ην θαλνληθφ ηζνδνκηθφ. κσο ηα ηκήκαηα κε δηαθνξεηηθή ηνηρνδνκία
δέλνπλ θαλνληθά κεηαμχ ηνπο θαη δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ρξνλνινγηθή δηαθνξά. Ο
Noack είρε ππνινγίζεη φηη ππάξρνπλ δεθαηέζζεξηο πχξγνη καδί κε έλαλ ππνηηζέκελν
ζηελ λνηηναλαηνιηθή γσλία, θαη δεθανρηψ πχιεο θαη ππιίδεο. Μεηά ηελ απηνςία ν
Kirsten κείσζε ηνλ αξηζκφ ηνπο ζε δέθα κε έληεθα. Απηέο πνπ ζεκεηψζακε ζηελ πην
πάλσ πεξηγξαθή. Απφ ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαίλεηαη φηη νη νρπξψζεηο πξέπεη λα
ππήξραλ φηαλ επηηέζεθε ζηελ πφιε ν Φίιηππνο Δ΄. Δπεηδή ε πςειή ρξνλνιφγεζε πνπ
έθαλαλ νη παιηφηεξνη δελ θαίλεηαη λα είλαη ζσζηή, ζα πξέπεη λα δερηνχκε βέβαηα φηη
νη Φνηηίεο νρπξψζεθαλ πξηλ απφ ηνπο Οηληάδεο, ηνπο νπνίνπο νρχξσζε ν ίδηνο ν
Φίιηππνο, αιιά φρη πνιχ πην πξηλ. Σν πην πηζαλφ είλαη φηη ηηο νρχξσζαλ νη Αηησινί
ζηα κέζα ή ιίγν κεηά ηα κέζα ηνπ 3νπ αηψλα, φηαλ ζε απηνχο αλήθε ε εθηεζεηκέλε
ζηηο επηζέζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπο πφιε.
Ζ πφιε απισλφηαλ ζηα λφηηα πφδηα ηεο βφξεηαο αθξφπνιεο θαη θπξίσο ζηα
αλαηνιηθά πφδηα ηεο δπηηθήο θαη βφξεηα θαη λφηηα απφ ηελ ρακειή πξνβνιή, έηζη πνπ
φηαλ ρηίζηεθε ην ηείρνο έλα ηκήκα ηεο βξέζεθε έμσ απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη
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κεηαβιήζεθε ζε πξνάζηην. Δίλαη απηφ απφ ην νπνίν πεξλάεη ε έμσ απφ ηελ λφηηα
πχιε ζπλέρεηα ηνπ θχξηνπ δξφκνπ. ηε ζπλέρεηα ν δξφκνο πξνρσξνχζε ζην
εζσηεξηθφ ηεο πφιεο θαη έβγαηλε απφ ηελ βφξεηα πχιε. ε φινλ απηφλ ηνλ ρψξν
ππάξρνπλ ίρλε απφ ζεκέιηα ζπηηηψλ θαη απφ έλα θπθιηθφ νηθνδφκεκα θαζψο θαη
ηεηξάπιεπξεο δεμακελέο κε ηηο νπνίεο φπσο θαίλεηαη αληηκεηψπηδαλ νη θάηνηθνη ην
πξφβιεκα ηεο χδξεπζεο. ρεδφλ ζηελ θνξπθή ηεο δπηηθήο αθξφπνιεο ην κνλαζηήξη
θαίλεηαη λα θαηέρεη ηελ ζέζε θάπνηνπ αξραίνπ ηεξνχ ηνπ πεξηβφινπ ηνπ νπνίνπ ηα
ίρλε δηαθξίλνληαη. πσο δείρλνπλ νη ιίζνη πνπ θάπνηε είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε
εθθιεζάθη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά, θνληά ζην ηείρνο, βφξεηα απφ ηελ εθεί πχιε θαη
λφηηα απφ ηα βξάρηα ηεο αθξφπνιεο, θαίλεηαη φηη ππήξρε θαη θάπνην άιιν ηεξφ. ε
απηήλ ηελ βφξεηα αθξφπνιε νδεγνχζε θαη βαζκηδσηφο δξφκνο. πσο είπακε, ζηα
λφηηα πφδηα ηεο ππάξρνπλ αξθεηνί αλαιεκκαηηθνί ηνίρνη θαη ζηα άλδεξα πνπ
ζρεκάηηδαλ θαίλεηαη πσο ππήξραλ ζπίηηα ή άιια νηθνδνκήκαηα. Σάθνη έρνπλ
ζεκεησζεί έμσ απφ ηελ αλαηνιηθή πχιε θαη βνξεηναλαηνιηθά απφ ηελ βφξεηα
αθξφπνιε, θαζψο θαη βνξεηνδπηηθά απφ ηελ ίδηα θαη έμσ απφ ηελ βφξεηα πχιε.
Έλαο αγξνηηθφο δξφκνο πνπ θηλάεη απφ ηνλ Αεηφ νδεγεί ζε κηθξή απφζηαζε
γεληθά πξνο λφηην-λνηηναλαηνιηθά ζην ρσξηφ Βιπδηαλά. Απηφ βξίζθεηαη ζε κηθξή
ιεθάλε πνπ απνζηξαγγίδεηαη πξνο ηα λφηηα, πξνο ηελ πεδηάδα ηνπ Αζηαθνχ, αιιά
κέζα απφ καθξχ θαξάγγη, κέζα απφ ηα βνπλά, ελψ έλα πέξαζκα ζηα
βνξεηναλαηνιηθά ηεο ιεθάλεο, ζε δπν ρηιηφκεηξα απφζηαζε απφ ην ρσξηφ θαηεβαίλεη
ηελ απφηνκε πιαγηά θαη νδεγεί ζε ελάκηζη ρηιηφκεηξν ζε επζεία γξακκή ζην κέζν ηνπ
δξφκνπ Πφξηαο – Αεηνχ. Απηφ είλαη πνπ θάλεη λα κε κπνξνχκε λα απαληήζνπκε
εχθνια ζην εξψηεκα, απφ πνηα πφιε εμαξηηφηαλ ζηελ αξραηφηεηα ε κηθξή ιεθάλε.
ηελ ίδηα ηελ ζέζε ηνπ ρσξηνχ κπνξεί λα ππήξρε αξραία θψκε. O Heuzey ζεκείσζε
φηη ππάξρεη εθεί κεγάιε αξραία δεμακελή. Αθξηβψο ζην δηάζειν πνπ αλαθέξακε ζην
πέξαζκα πξνο ηελ ιεθάλε ηνπ Αεηνχ είλαη ην εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Γεπηέξαο πνπ
θαηέρεη ηελ ζέζε αξραίνπ δσξηθνχ λανχ. Οη θίνλέο ηνπ είραλ είθζη ξαβδψζεηο θαη
δηάκεηξν 0,55 κ. Ο Kirsten έγξαςε φηη ηα θέξνληα ζηνηρεία ήηαλ απφ ζθιεξφηεξν
αζβεζηφιηζν απφ ηα δηαθνζκεηηθά, ν Μαζηξνθψζηαο φκσο πζηεξφηεξα ζεκείσζε φηη
ην επηζηχιην θαη ην δηάδσκα ήηαλ πψξηλα θαη θάζε κεηφπε είλαη δνπιεκέλε ζην ίδην
θνκκάηη κε ηελ γεηηνληθή ηξίγιπθν.
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Η πόιε θαη ε Πεξηνρή ηωλ Γεξηέωλ.

Σν κεζαίν ηκήκα ηεο ιεθάλεο ηνπ Μέγα Κάκπνπ, δπηηθά απφ ην βνπλφ
Λπθνβίηζη πνπ πςψλεηαη ζαλ δπηηθφ φξην ηεο ιεθάλεο κε ηελ ιίκλε Μηθξφο Οδεξφο,
βφξεηα απφ ηα πςψκαηα Γαθληάο θαη Φεινξάρε θαη κε βφξεην φξην πνπ δελ
κπνξνχκε εχθνια λα ζπκπεξάλνπκε θαίλεηαη φηη ήηαλ πεξηνρή κηαο κηθξήο πφιεο ηεο
νπνίαο ηα εξείπηα βξίζθνληαη θνληά ζην ρσξηφ θνξηνχ, ζηα πφδηα ηνπ Λπθνβηηζηνχ.
Ζ λεφηεξε έξεπλα αλαγλσξίδεη εδψ ηελ πφιε ησλ Γεξηέσλ. Λίγεο είλαη νη αλαθνξέο
ζε απηφλ ηνλ ιαφ θαη ηελ νκψλπκε πφιε ηνπ. Ο Γηφδσξνο ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη
ζηνλ ζπλνηθηζκφ πνπ έθαλαλ νη Αθαξλάλεο ην 314 θαηά ζπκβνπιή ηνπ Κάζζαλδξνπ
νη Γεξηείο πήγαλ ζην Αγξίλην, πνπ φπσο θαίλεηαη πξηλ απφ ιίγν είραλ αθαηξέζεη νη
Αθαξλάλεο απφ ηνπο Αηησινχο ή, πηζαλφηεξα, ηνπο Αγξαίνπο. Γλσξίδνπκε φηη ζε
ιίγνλ θαηξφ νη Αηησινί ηνπο ην αθαίξεζαλ θαη κάιηζηα παξαζπνλδψληαο έζθαμαλ
ηνπο ππεξαζπηζηέο ηνπ πνπ απνρσξνχζαλ χζηεξα απφ ζπκθσλία. Οη Γεξηείο θαίλεηαη
φηη ζπλέρηζαλ λα ππάξρνπλ θαη λα θαηνηθνχλ ζηελ παιηά ηνπο πεξηνρή.
Ζ άιιε κλεία, πνπ δηαζψδεη θαη ηνλ ζσζηφ ηχπν ηνπ νλφκαηνο είλαη κηα
επηγξαθή ζπλζήθεο ηνπ Κνηλνχ ησλ Αθαξλάλσλ, απφ ην Θέξκν, πνπ αλαθέξεη έλαλ
απφ ηνπο ζηξαηεγνχο ηνπ Κνηλνχ, ηνλ Δπίιαν σο Γεξηέα. Απηφ δείρλεη φηη ε
θνηλφηεηα ησλ Γεξηέσλ ήηαλ απηφλνκε, κέινο ηνπ Κνηλνχ. Οη εξεπλεηέο
ζηεξηδφκελνη ζην φηη, γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ ζπλνηθηζκφ ηνπ 314, πξέπεη λα
βξίζθνληαλ ζηελ αλαηνιηθή Αθαξλαλία, θαζψο θαη ζην φηη ζηελ επηγξαθή νη
ζηξαηεγνί θαηαγξάθνληαη κε γεσγξαθηθή ηάμε ησλ πφιεψλ ηνπο, έθηαζαλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε πφιε κάιινλ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ θνξηνχ.
ήκεξα θηάλεη θαλείο ζηε θνξηνχ κε δξφκν πέληε σο επηά ρηιηνκέηξσλ ζηα
αλαηνιηθά απφ ην Μπακπίλη. Ζ πεξηγξαθή ησλ αξραίσλ εξεηπίσλ πνπ έθαλε ν Noack
δπζηπρψο δελ δεκνζηεχηεθε θαη απφ απηήλ κφλν παίξλεη ν Kirsten ηελ πιεξνθνξία
φηη θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 200 Υ 250 κ., φηη δειαδή επξφθεηην κηα πνιχ κηθξή
πφιε. Απηφ άιισζηε καο νδεγεί λα ηεο απνδψζνπκε γηα ρψξα θάπνηα αζθαιψο
πεξηνξηζκέλε έθηαζε. Γηα ηηο ππφινηπεο πιεξνθνξίεο κέλνπκε ζηηο παιηφηεξεο
πεξηγξαθέο. Σν ηείρνο είλαη πνιπγσληθφ πην θξνληηζκέλν απφ ηα πην πνιιά
αθαξλαληθά θαη πεξηβάιιεη ιφθν πνπ πιεζηάδεη πξνο ην θπθιηθφ. Σν εζσηεξηθφ
θαηαιακβάλεηαη απφ ίρλε ζπηηηψλ θαη άιισλ θηεξίσλ ζε νκφθεληξνπο θχθινπο. Έρεη
ηέζζεξηο πχιεο απφ ηηο νπνίεο εθείλε πνπ βιέπεη πξνο λνηηναλαηνιηθά θαίλεηαη λα
είλαη ε θχξηα θαη αλνίγεηαη ζε κεγάιν νξζνγψλην πχξγν. Ζ πξφζβαζε ζε απηήλ
πξνζηαηεχεηαη θαη απφ πξνσζεκέλν νρχξσκα. Κνληά ζην ηείρνο ζηα βνξεηνδπηηθά
ζεκεηψλεηαη ε χπαξμε αξραίνπ ζεκειίνπ πνπ ίζσο αλήθεη ζε λαφ.
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ην πην ςειφ ζεκείν ηνπ βνπλνχ Λπθνβίηζη ζηα βνξεηναλαηνιηθά απφ ηελ
αξραία πφιε, ζε πςφκεηξν 522 κ. ππάξρεη έλα κεζαησληθφ θάζηξν. ηελ ίδηα ζέζε
δηαθξίλεηαη θαη κηθξφηεξνο αξραίνο πεξίβνινο κε δχν νξζνγψληνπο πχξγνπο θαη
κηθξή δεμακελή, κάιινλ αξραία. Μπνξνχκε λα ηνλ ζεσξήζνπκε ζπλνξηαθφ θξνχξην
αλάκεζα ζηελ αηησιηθή θαη ηελ αθαξλαληθή πεξηνρή κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ Φνηηηψλ
απφ ηνπο Αηησινχο απφ ηνλ Φίιηππν Δ΄ ηεο Μαθεδνλίαο, φηαλ φκσο απηνί έκεηλαλ
θχξηνη ηεο ηξαηηθήο. Ο Kirsten δηαηχπσζε ηελ πνιχ πηζαλή ππφζεζε, φηη εδψ
βξηζθφηαλ απφ παιηά έλα ηεξφ ηνπ Γία πνπ κε δηάθνξεο επηθιήζεηο ιαηξεχεηαη ζηηο
θνξπθέο ησλ βνπλψλ, ην νπνίν πζηεξφηεξα νρπξψζεθε. Καη πσο απηφ ην ηεξφ ήηαλ ην
θνηλφ ηεξφ ησλ Αθαξλάλσλ πξηλ απφ εθείλν ηνπ Γία ηεο ηξάηνπ θαη βέβαηα πξηλ απφ
ην ηεξφ ηνπ Απφιισλα ζην Άθηην πνπ ζηα παιηά ρξφληα ήηαλ ηεξφ ησλ Κνξίλζησλ
απνίθσλ ηνπ Αλαθηνξίνπ. Αο ζεκεησζεί φηη ην ίδην ην φλνκα ησλ Αθαξλάλσλ
θαίλεηαη λα έρεη ζρέζε κε θάπνηεο απφ ηηο επηθιήζεηο ηνπ Γία πνπ ιαηξεπφηαλ ζε
θνξπθέο βνπλψλ. Ακέζσο αλαηνιηθά απφ ην θξνχξην ππάξρεη έλα κνλαζηήξη ηεο
Παλαγίαο. Λεγφηαλ φηη ζηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ βξηζθφηαλ κεγάιν αξραίν ηείρνο,
αιιά ν Heuzey δηαςεχδεη ηελ πιεξνθνξία θαηεγνξεκαηηθά.
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Η πόιε Κόξνληα θαη ε Πεξηνρή ηεο.

Ννηηφηεξα απφ ηνπο ιφθνπο Γαθληάο θαη Φεινξάρε ζπλερίδεηαη ε εζσηεξηθή
ιεθάλε ηνπ Μέγα Κάκπνπ – Γεξνπφξνπ πξνο ηα λφηηα θαη δηαθφπηεηαη πάιη απφ
κεξηθνχο ιφθνπο κεηά απφ ηξία ρηιηφκεηξα πεξίπνπ. Μεηά απφ απηνχο ε ιεθάλε
ζηελεχεη αλάκεζα ζηα βνπλά απφ αλαηνιηθά θαη δπηηθά θαη ηειηθά θηάλεη λα γίλεη
ζηελφ θαξάγγη απφ φπνπ ηα λεξά ηεο ρχλνληαη πξνο ην απνμεξακέλν έινο ηεο
Φαλεξσκέλεο, πνπ πην θάησ ζπλαληάεη ην πνιχ κεγαιχηεξν έινο Λεζίλη. πσο
έρνπκε ζεκεηψζεη, ην Λεζίλη ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ ζάιαζζα. Σν ίδην πξέπεη λα
ζπλέβαηλε θαη κε ην λφηην ηνπιάρηζηνλ ηκήκα ηνπ έινπο ηεο Φαλεξσκέλεο πνπ
αιιηψο ιέγεηαη Σξππφιαθθνο. Αλ έλα ηκήκα ηνπ ζηα βφξεηα ήηαλ ζηελ αξραηφηεηα
ζηεξηά απηή ζα αλήθε ζηελ πφιε Κόξνληα θαζψο θαη ε ιεθάλε βφξεηα απφ απηφ. ηη
ε πφιε είρε απηφ ην φλνκα ην ζπκπεξαίλνπκε κε βεβαηφηεηα απφ ην θείκελν ηνπ
ηξάβσλα. ήκεξα ζηε ιεθάλε ππάξρνπλ ηξία ρσξηά. Σν έλα ζην βφξεην ηκήκα ηεο,
ζηηο αλαηνιηθέο πιαγηέο ιέγεηαη Πξφδξνκνο, ην δεχηεξν ζηε κέζε, ζηηο δπηηθέο
πιαγηέο ιέγεηαη Υξπζνβίηζα θαη ην ηξίην ζην βνξεηφηεξν κέξνο ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο,
ζηηο αλαηνιηθέο πάιη πιαγηέο ιέγεηαη Αγξάκπεια ηε Υξπζνβίηζα θηάλεη δξφκνο
πνπ κε γεληθή πξνο λφηηα θαηεχζπλζε έξρεηαη απφ ην Μπακπίλη θαη ζε έμε
ρηιηφκεηξα έρεη ηξίζηξαην πνπ ην δπηηθφ ηνπ ζθέινο ηξαβάεη γηα Αζηαθφ, ελψ ην
λφηην θηάλεη ζε δπν ρηιηφκεηξα πεξίπνπ ζηελ Υξπζνβίηζα.
Απφ ηνλ Θνπθπδίδε θαη απφ επηγξαθή καζαίλνπκε φηη ε πφιε ήηαλ
αλεμάξηεηε θαη κέινο ηνπ Κνηλνχ ησλ Αθαξλάλσλ. Σν εζληθφ καζαίλνπκε απφ
επηγξαθή φηη ήηαλ Κνξνληαίνο, ελψ ν ηέθαλνο Βπδάληηνο ην αλέθεξε σο Κνξνληεχο.
ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ καζαίλνπκε φηη ην 429 ν Φνξκίσλ
έδησμε απφ ηα Κφξνληα ηνπο εγέηεο ηνπ θηινπεινπνλλεζηαθνχ θφκκαηνο θαη
επαλέθεξε ζηελ παηξίδα ηνπ ηνλ εμνξηζκέλν εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο ηνπ θχξην
εθθξαζηή ηνπ θηιναζελατθνχ θφκκαηνο Κχλν. Ζ χπαξμε ηζρπξήο κεξίδαο πνπ
επλννχζε ηνπο Πεινπνλλήζηνπο θαίλεηαη φηη νθείιεηαη ζηε γεηηνλία κε ηνπο Οηληάδεο
πνπ ήηαλ πξνζθνιιεκέλνη ζηελ αληηαζελατθή πνιηηηθή, επεηδή απηφ επλννχζε ηα
δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, θαη κε ηνλ Αζηαθφ πνπ ν ηχξαλλφο ηνπ Δχαξρνο ζηεξηδφηαλ
ζηνπο Κνξίλζηνπο. Με ηνλ δηακειηζκφ ηεο Αθαξλαλίαο ζηα κέζα ηνπ 3νπ αηψλα
θαίλεηαη φηη ηα Κφξνληα ζα πέξαζαλ ζηα ρέξηα ησλ Αηησιψλ. ηαλ ζηα ηέιε ηνπ
ίδηνπ αηψλα κε ηελ ζηξαηησηηθή δξάζε ηνπ Φηιίππνπ ηνπ Δ΄ ηεο Μαθεδνλίαο νη
ζχκκαρνί ηνπ Αθαξλάλεο αλάθηεζαλ ηηο Φνηηίεο θαη ηνπο Οηληάδεο, δελ αλαθέξεηαη ηη
έγηλε κε ηα Κφξνληα, αιιά είλαη πνιχ απίζαλν λα έκεηλαλ ζηα ρέξηα ησλ Αηησιψλ,
αθνχ ε πφιε θαη ε ρψξα ηνπο βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο Φνηηίεο θαη ηνπο Οηληάδεο, ελψ
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απφ ηελ αλαηνιηθή πεξηνρή ηεο Μεηξφπνιεο πνπ παξέκεηλε αηησιηθή ηελ ρσξίδνπλ
απφηνκα βνπλά.
Πεξηγξαθή ησλ εξεηπίσλ ηεο αξραίαο πφιεο έρνπκε κφλν απφ ηνλ Heuzey.
Βξίζθνληαη ζε κεγάιν επίπεδν ιφθν πνπ θιείλεη ην πέξαζκα ηεο Υξπζνβίηζαο
αλάκεζα ζε απηήλ θαη ηνλ Πξφδξνκν. Ζ νρχξσζε απνηειείηαη απφ δχν πεξηβφινπο.
Ο πξψηνο θαη κηθξφηεξνο δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε κε πχιεο θαη πχξγνπο θαη
πεξηβάιιεη ηελ επίπεδε ζρεδφλ θνξπθή ηνπ ιφθνπ ζε ζρήκα κεγάινπ νξζνγψληνπ
ζηελ θάηνςε. Δίλαη ρηηζκέλνο κε πνιπγσληθή ηνηρνδνκία θαη απηφ έθαλε ηνπο
παιαηφηεξνπο εξεπλεηέο λα ηνλ ζεσξνχλ Αξρατθφ ή πάλησο πξψηκν Κιαζηθφ, αιιά,
φπσο είπακε θαη αιινχ, δελ ζεσξείηαη ζήκεξα ε παξνπζία πνιπγσληθήο ηνηρνδνκίαο
απνθαζηζηηθφ ηεθκήξην ηέηνηαο παιαηφηεηαο. Ο δεχηεξνο πεξίβνινο ελψλεη κε ηνλ
πξψην ηηο πιαγηέο ζηα αλαηνιηθά θαη βνξεηναλαηνιηθά θαη είλαη ρηηζκέλνο θαηά ηνλ
Heuzey κε ζχζηεκα ηζνδνκηθφ, δειαδή κάιινλ ςεπδηζνδνκηθφ. εκεηψλεη ν Heuzey
φηη ε έθηαζε πνπ πεξηβάιιεη ν πξψηνο είλαη φζε ζρεδφλ πξνζζέηεη ν δεχηεξνο θαη γηα
απηφ δελ ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ηνλ πξψην αθξφπνιε. εκεηψλεη φηη ε κφλε ζέζε
γηα αθξφπνιε είλαη κηθξφ έμαξκα πνπ ζηέθεη ηελ λφηηα πιεπξά πξνο λνηηνδπηηθά,
φπνπ ππάξρνπλ ζεκέιηα λανχ, θαηάινηπα άιινπ θηεξίνπ θαη κεγάιε δεμακελή, αιιά
δελ ππάξρεη ρσξηζηφ ηείρνο πνπ λα ηελ δηαθξίλεη απφ ηελ ινηπή έθηαζε πνπ
πεξηβάιιεη ν πξψηνο πεξίβνινο. Ζ άπνςε ηνπ Heuzey είλαη φηη πξφθεηηαη γηα ηελ
παιηφηεξε πφιε πνπ ηεηρίζηεθε αξρηθά, ελψ θαηφπηλ ηεηρίζηεθε κε ηνλ δεχηεξν
πεξίβνιν θαη ε επέθηαζή ηεο. Πην πηζαλή θαίλεηαη ε άπνςε ηνπ Kirsten φηη ν πξψηνο
πεξίβνινο πξνζηαηεχεη ηελ πφιε, ελψ ν δεχηεξνο δηακνξθψλεη ρψξν θαηαθπγήο γηα
ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ. Γεληθά ν ραξαθηήξαο πνιιψλ αθαξλαληθψλ πφιεσλ
είλαη αθξηβψο ν ραξαθηήξαο θαηαθπγίνπ. Γηαίξεζε ηεο νρχξσζεο ζε δχν ηκήκαηα
πνπ ην έλα ηνπο πεξηβάιιεη ηελ θπξίσο πφιε θαη ην άιιν ηελ έθηαζε θαηαθπγήο ησλ
θαηνίθσλ ηεο ππαίζξνπ ζπλαληήζακε ήδε ζηελ ηξάην, φπνπ ην αλαηνιηθφ ηκήκα
ηνπ νρπξσκέλνπ ρψξνπ θαίλεηαη λα έρεη απηφλ ηνλ ραξαθηήξα θαηαθπγίνπ, αιιά θαη
ζηελ Ληκλαία, φπνπ έηζη θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ν ρψξνο αλάκεζα ζηα ζθέιε.
Πηζαλψο ηέηνηα δηαίξεζε ππάξρεη θαη ζηελ Μεδηψλα θαη είλαη βέβαηε, φπσο ζα δνχκε
πην θάησ, ζην Θχξξεην.
Σνλ λαφ πνπ ζεκεηψλεη ν Heuzey πάλσ ζην κηθξφ έμαξκα αλέζθαςε ν
Εαθεηξφπνπινο. Βξήθε εξείπηα κηθξνχ πεξίπηεξνπ νηθνδνκήκαηνο δηαζηάζεσλ 9,60
Υ 7,60 κ. κε πξφλαν θαη ζεθφ ζην βάζνο ηνπ νπνίνπ ζσδφηαλ θαηά ρψξαλ ε βάζε ηνπ
ιαηξεπηηθνχ αγάικαηνο. Βξήθε εθεί ν αλαζθαθέαο θαη φζηξαθα Γεσκεηξηθά θαη
άιια κηθξά επξήκαηα ηνπ 6νπ θαη ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ. ηελ πεξηνρή, δελ μέξνπκε πνχ
αθξηβψο, είρε αλαζθάςεη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ν σηεξηάδεο δχν κηθξνχο
Μπθελατθνχο ζνισηνχο ηάθνπο θαη είρε βξεη φζηξαθα Μπθελατθά, ράληξεο θαη
ράιθηλα καραηξίδηα θαηά ηα ιεγφκελά ηνπ. Μαο δίλεη ν ίδηνο ηελ πιεξνθνξία φηη ιίγν
πξηλ ηελ επίζθεςή ηνπ ην 1908 είρε θαηαζηξαθεί πιήζνο αξραίσλ ηάθσλ απφ
ιαζξαλαζθαθείο θαη είραλ βξεζεί φπσο θαίλεηαη πνιχ αμηφινγα θηεξίζκαηα, αλάκεζά
ηνπο θαη ράιθηλα αγγεία θαη θάηνπηξα πνπ πνπιήζεθαλ ζε αξραηνθάπεινπο. Έλαο
θιαζηθφο ηάθνο βξέζεθε πξφζθαηα ζηελ θαηαζθεπή δξφκνπ απφ Κφξνληα ζε
Οηληάδεο.
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Η Πόιε Αζηαθόο θαη ε Πεξηνρή ηεο.

Γπηηθά απφ ηελ ξάρε πνπ νξίδεη απφ ηα δπηηθά ηελ πεξηνρή ηεο Υξπζνβίηζαο
βξίζθεηαη κηα παξάιιειε ιεθάλε, εθείλε ηνπ Αζηαθνχ. Ζ ιεθάλε απνξξνήο
κπνξνχκε λα πνχκε φηη ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα, έλα επξχηεξν ζηα βφξεηα θαη έλα
ζηελφηεξν κε ζρεδφλ παξάιιειεο πιεπξέο ζηα λφηηα. Σν βφξεην ηκήκα
θαηαιακβάλεηαη ζρεδφλ νινθιεξσηηθά απφ βνπλά θαη πεξηιακβάλεη κφλν δπν κηθξέο
νκαιφηεξεο ιεθάλεο. Μηα ζηα βνξεηναλαηνιηθά ρσξίο θαλέλα νηθηζκφ νχηε ζήκεξα,
νχηε θαη γλσζηά θαηάινηπα αξραηφηεξεο θαηνίθεζεο. Καη άιιε ζηα βφξεηα πνπ είλαη
ε ιεθάλε ησλ Βιπδηαλψλ γηα ηελ νπνία κηιήζακε πην πάλσ. Σελ δπηηθή πιεπξά φιεο
ηεο ιεθάλεο ζρεκαηίδνπλ ζε ίζηα ζρεδφλ απφ βφξεηα πξνο λφηηα γξακκή βνπλά
απφηνκα πνπ πέθηνπλ ζρεδφλ κε γθξεκνχο εθηφο απφ έλα κηθξφ ηκήκα ζηε κέζε
ζρεδφλ ηνπ κήθνπο. Σν αλαηνιηθφ φξην αληίζεηα ζρεκαηίδεηαη απφ βνπλά κε ζαθψο
επηφηεξεο θιίζεηο θαη πην βαηά. Απφ ην κέζν ηνπο πεξίπνπ έξρεηαη θαη ν ζεκεξηλφο
δξφκνο δηαζρίδνληαο θπζηθφ πέξαζκα. Άιιν ηέηνην πέξαζκα είλαη εθείλν πνπ
ζεκεηψζακε βνξεηναλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ Βιπδηαλά. Σν λφηην ηκήκα ηεο ιεθάλεο
ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δψλεο. Σελ δψλε ησλ αλαηνιηθψλ βνπλψλ πνπ πξνρσξεί πνιχ
λφηηα θαη θαηεβαίλεη σο ην Λεζίλη ζρεκαηίδνληαο κηα ζεηξά απφ κηθξνχο θφιπνπο πνπ
έρνπλ ην ζηφκην πξνο ηα δπηηθά, κηα δψλε θάκπνπ δπηηθά απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη
κηα δψλε κε ιφθνπο θαη πξφβνπλα αλάκεζα ζηνλ θάκπν ζηα αλαηνιηθά θαη ηνπο
γθξεκνχο ζηα δπηηθά. Καη απηή πξνρσξεί αξθεηά λφηηα ζρεκαηίδνληαο ηελ δπηηθή
πιεπξά ηνπ θφιπνπ ηνπ Αζηαθνχ.
ε απηήλ ηελ ηειεπηαία δψλε βξίζθνληαη θαη νη ηξεηο εθηφο απφ ηα Βιπδηαλά
ζεκεξηλνί νηθηζκνί. Ο λνηηφηεξνο είλαη ν παξαζαιάζζηνο πνπ κεηά ηελ
Απειεπζέξσζε πήξε ην αξραίν φλνκα ηνπ Αζηαθνχ. Γπν άιινη βξίζθνληαη θνληά ζην
βφξεην άθξν ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο. Ννηηφηεξν είλαη ην Γξαγακέζην πνπ ζρεηηθά
πξφζθαηα κεηνλνκάζηεθε ζε Καξατζθάθεο(!) θαη βνξεηφηεξα ην Βαζηιφπνπιν. Ο
δξφκνο πνπ ζεκεηψζακε φηη θαηεβαίλεη απφ ην Μπακπίλη πξνο ηελ Υξπζνβίηζα
είπακε φηη πξηλ θηάζεη ζε απηήλ δηαθιαδίδεηαη. Έλα ζθέινο ηνπ πεξλάεη αλάκεζα ζηα
βνπλά θαη θηάλεη ζε δεθαπέληε ρηιηφκεηξα ζην Βαζηιφπνπιν. Δίλαη φκσο έλαο
αγξνηηθφο δξφκνο. Πνιχ πην εχθνια θηάλεη θαλείο ζήκεξα ζηελ πεξηνρή παίξλνληαο
έλα θαιφ δξφκν απφ ηελ Καηνρή πνπ κε γεληθή πξνο βνξεηνδπηηθά θαηεχζπλζε
νδεγεί ζε είθνζη ρηιηφκεηξα ζηνλ Αζηαθφ θαη ζπλερίδεη κεηά πξνο ην Γξαγακέζην.
Κηλνχκελνο θαλείο πξνο ηα εθεί βξίζθεη ζε δπφκηζη πεξίπνπ ρηιηφκεηξα, πάληα ζηα
δπηηθά, δειαδή ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ θάκπνπ, ηα εξείπηα ηνπ κεζαησληθνχ
Γξαγακέζηνπ ζηε ζέζε Γξάβα ή Γξάβεο θαη ακέζσο βφξεηά ηνπο κεηά απφ κηθξή
ξεκαηηά ηα εξείπηα ηνπ αξραίνπ Αζηαθνχ.
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Σν φηη ε αξραία πφιε πνπ ηα εξείπηά ηεο ζψδνληαη εδψ είλαη εθείλε πνπ είρε
ην φλνκα Αζηαθφο ή Αζηαθνί βεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο ηνπνγξαθηθέο ελδείμεηο ησλ
αξραίσλ ζπγγξαθέσλ θαη απφ επηγξαθηθά επξήκαηα πνπ έγηλαλ εδψ. κνηα Αζηαθφο
ιεγφηαλ θαη ν θάηνηθνο ηεο πφιεο. Ζ θαηνίθεζε φκσο ηεο πεξηνρήο βεβαηψλεηαη γηα
επνρέο πνιχ παιαηφηεξεο απφ ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ νλφκαηνο. Έρνπλ βξεζεί φζηξαθα
Νενιηζηθά πνπ θαίλεηαη λα δείρλνπλ θάπνηα ζρέζε κε ηελ Θεζζαιία αιιά θαη κε ηελ
Ηηαιία, καξηπξείηαη ε δσή ζηα Πξσηνειιαδηθά ρξφληα, πηζαλφηαηα ζηα
Μεζνειιαδηθά θαη ζίγνπξα ζηα Τζηεξνειιαδηθά, πνπ δείρλνπλ ίζσο θνηλά ζηνηρεία
κε ηελ Μαθεδνλία θαη αζθαιψο κε ηελ γεηηνληθή Ηζάθε. Φαίλεηαη φηη ηφηε ε πεξηνρή
είρε ζρέζεηο κε θηελνηξφθνπο θαηνίθνπο ησλ θνληηλψλ λεζηψλ πνπ ην θαινθαίξη ζα
αλέβαηλαλ απφ εδψ πξνο ηα βνπλά.
Μηα αξραία παξάδνζε έιεγε φηη ηελ πφιε ηνπ Αζηαθνχ ηελ απνίθηζαλ νη
Κεθαιιήλεο. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη νη πξψηνη θάηνηθνη ήξζαλ απφ ηα λεζηά ή
φηη πξφθεηηαη γηα επέθηαζε ησλ Κεθαιιήλσλ, αθνχ πξψηα είραλ πεξηνξηζηεί ζηελ
λεζησηηθή πεξηνρή ή θαη λα είλαη αλάκλεζε ηεο εμάπισζεο ησλ Κεθαιιήλσλ. Γηαηί
απφ ελδείμεηο ζπκπεξαίλνπκε, φπσο έρνπκε ζεκεηψζεη, πσο θαίλεηαη λα θαηέβεθαλ
απφ ηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ, λα εμαπιψζεθαλ ζηελ Αθαξλαλία θαη ζηα γεηηνληθά
λεζηά θαη κεηά λα εθηνπίζηεθαλ απφ ηελ ηεξεά απφ άιινπο ιανχο θαη λα
πεξηνξίζηεθαλ ζηα λεζηά. Δίηε ζηεξηγκέλε ζε θάπνηεο αλακλήζεηο είηε φρη είλαη
πηζαλφ φηη απηή ηελ παξάδνζε πξνσζνχζαλ νη εθθξαζηέο ηεο θηινθνξηλζηαθήο
πνιηηηθήο ζηα ρξφληα ιίγν πξηλ απφ ηελ έθξεμε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, πνπ
ήζειαλ λα δηθαηψζνπλ ηελ πνιηηηθή ηελ αληίζεηε απφ εθείλε ηνπ Κνηλνχ ησλ
Αθαξλάλσλ θαη ηνπο ζπλέθεξε λα παξνπζηάδνπλ φηη ν Αζηαθφο δελ ήηαλ, ή πάλησο
δελ ήηαλ απφ ηελ αξρή, αθαξλαληθή πφιε.
ηελ αξρή ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ βξίζθνπκε ηνλ Αζηαθφ λα
θπβεξλάηαη απφ θάπνηνλ ηχξαλλν, ηνλ Δχαξρν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ θνξηλζηαθή
πνιηηηθή θαη φρη ηελ θηιναζελατθή πνπ πξνσζεί ην Κνηλφ. Με ηελ ππνζηήξημή ηνπ
ππάξρνπλ θαη δξνπλ θηινθνξηλζηαθά θφκκαηα θαη ζε άιιεο πφιεηο. Καη κάιηζηα ζηα
γεηηνληθά Κφξνληα θαίλεηαη φηη απηφ ην θφκκα επηθξαηεί. Οη Αζελαίνη αληηδξνχλ
απνθαζηζηηθά. Σν 431 επεκβαίλεη ν Αζελαίνο ζηξαηεγφο Φνξκίσλ θαη δηψρλεη ηνλ
Δχαξρν. Λίγν φκσο κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Αζελαίσλ απηφο επηζηξέθεη κε πινία
θαη ζηξαηεχκαηα πνπ ηνπ παξαρψξεζαλ νη Κνξίλζηνη θαη μαλαπαίξλεη ηελ αξρή. Απηφ
νδεγεί ζε λέα αζελατθή επέκβαζε ην 429. Ο Φνξκίσλ απνβηβάδεηαη ζηνλ Αζηαθφ,
δηψρλεη, φπσο ζπκπεξαίλνπκε, ηνλ ηχξαλλν θαη απφ εδψ θηλάεη γηα λα θαηαδηψμεη
ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο θηινπεινπνλλεζηαθήο πνιηηηθήο θαη ζηηο άιιεο αθαξλαληθέο
πφιεηο.
Γελ έρνπκε ξεηή καξηπξία γηα ηελ ηχρε ηεο πφιεο θαηά ηνλ δηακειηζκφ ηεο
Αθαξλαλίαο ζηα κέζα ηνπ 3νπ αηψλα, αιιά κπνξνχκε κε κεγάιε πηζαλφηεηα λα
ζπκπεξάλνπκε φηη έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Αηησιψλ, αθνχ βξίζθεηαη ζηελ λφηηα
πεξηνρή. Πξέπεη φκσο λα απαιιάρζεθε απφ ηελ αηησιηθή θπξηαξρία πηζαλψο θαη πξηλ
απφ ηελ εθζηξαηεία ηνπ Φηιίππνπ Δ΄ ηεο Μαθεδνλίαο πνπ έθεξε ζην Κνηλφ ησλ
Αθαξλάλσλ ηηο Φνηηίεο θαη ηνπο Οηληάδεο αλαηνιηθφηεξα. Αθφκα θαη αλ είρε κείλεη ν
Αζηαθφο ζηα ρέξηα ησλ Αηησιψλ σο εθείλε ηελ ζηηγκή, δελ κπνξεί λα έκεηλε θαη
θαηφπηλ, θαζψο ζα βξηζθφηαλ ηειείσο απνθνκκέλνο απφ ηηο άιιεο αηησιηθέο
πεξηνρέο. Ζ πφιε ζπλέρηζε ηελ δσή ηεο σο ην ηέινο ηεο αξραηφηεηαο θαη κεηά απφ
απηφ, φπσο δείρλεη θαη ε χπαξμε Παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο ζην θέληξν ηεο. ηα
κεζαησληθά ρξφληα αιιάδεη φλνκα θαη κεηαθηλείηαη ειάρηζηα. Με ην φλνκα
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Γξαγακέζην ζπλερίδεη ηελ δσή ηεο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ θαίλεηαη λα
δηαθφπεθε απφ ηα Πξντζηνξηθά ρξφληα σο ηα ζήκεξα.
Κάηνςε ησλ εξεηπίσλ ηνπ Αζηαθνχ δελ έρνπκε, νχηε θαη πεξηγξαθή ηνπο
λεφηεξε απφ εθείλε πνπ καο δίλεη ην αθφκα ρξήζηκν βηβιίν ηνπ Heuzey. χκθσλα κε
απηήλ ηα πνιχ θαηεζηξακκέλα θαηάινηπα ηεο πφιεο θαιχπηνπλ έλα κεγάιν πιάησκα
θνκκέλν κε γθξεκνχο ζηηο ηξεηο πιεπξέο θαη ελσκέλν κε ην βνπλφ ζηα δπηηθά. Σα
ηείρε είλαη ζην θάησ κέξνο «θπθιψπεηα», δειαδή αδξά πνιπγσληθά, θηάλνπλ ζε
επζχγξακκν δφκν θαη ζπλερίδνπλ πην πάλσ ηζνδνκηθά, δειαδή θαηά πάζαλ
πηζαλφηεηα ςεπδηζνδνκηθά. Έρνπλ νξζνγψληνπο πχξγνπο. Αθξφπνιε ρσξηζηή δελ
ππάξρεη, αιιά δηαθξίλνληαη ηα ίρλε εζσηεξηθνχ ηείρνπο, πνπ δηαηξεί δειαδή ηελ
νρπξσκέλε πεξηνρή, φπσο είδακε λα ζπκβαίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηα Κφξνληα,
ηελ Μεδηψλα, ηελ ηξάην, ηελ Ληκλαία. ηελ κέζε πεξίπνπ ηνπ ρψξνπ ζεκεηψλεηαη ε
παξνπζία κεγάιεο εθθιεζίαο πνπ ζηελ νηθνδφκεζή ηεο είρε ρξεζηκνπνηεζεί πνιχ
αξραίν πιηθφ. πσο θαίλεηαη είλαη ε ίδηα πνπ πζηεξφηεξνη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ
πσο έρεη Παιαηνρξηζηηαληθή θάζε. Πάλσ ζην πιάησκα ζεκείσζε ν Heuzey πεγή πνπ
ην λεξφ ηεο πέθηεη πξνο ηα βφξεηα ζε ραξάδξα θαη δίπια εθεί είδε ιείςαλα πνπ
κάιινλ πξνέξρνληαη απφ αξραίν ηεξφ. Πην πέξα, ζηε ζέζε Αγία Βαξβάξα βξήθε ηα
εξείπηα λανχ θνξηλζηαθνχ ξπζκνχ, Ρσκατθήο επνρήο φπσο γξάθεη.
Σα ηείρε ζήκεξα ηα ρξνλνινγνχκε ζηα ειιεληζηηθά ρξφληα. Απφ ηελ αθήγεζε
ηνπ Θνπθπδίδε γηα ηα γεγνλφηα ηνπ 431-429 ζπκπέξαηλαλ παιηφηεξα φηη ζπλάγεηαη ε
χπαξμε ηείρνπο ηφηε. Αλ ππήξρε θάηη ηέηνην ε αλσδνκή ηνπ ηνπιάρηζηνλ ζα ήηαλ απφ
πιίλζνπο, αιιά παξαηεξνχκε φηη ε αθήγεζε ηνπ Θνπθπδίδε δελ ζπλεπάγεηαη
αλαγθαία ηελ χπαξμε ηείρνπο. Ο λαφο πνπ αλέθεξε ν Heuzey λνκίδσ φηη δελ πξέπεη
λα είλαη ν ίδηνο κε απηφλ πνπ αλαθέξεη πζηεξφηεξα ν Ρσκαίνο θαη δίλεη δηαζηάζεηο
ηνπ 20 Υ 12 κ. Δθεί θνληά βξήθε θαη επηγξαθή αλαζεκαηηθή ζηνλ Γία Καξαφ πνπ
αλαθέξεη ηεξαπόινπο, ζπλέζηαο, κάγεηξνλ, παίδαο (δειαδή δνχινπο) ηνπ 2νπ αηψλα
π.Υ. Παξαηεξεί φηη δελ πξφθεηηαη γηα θαλνληθφ ζίαζν, αιιά γηα παξέα απφ εθείλεο
πνπ ιέεη ν Αξηζηνηέιεο πσο ζρεκαηίδνληαλ ζπζίαο έλεθα θαη ζπλνπζίαο. Παξφκνηεο
επηγξαθέο έρνπκε απφ ην Θχξξεην, ηελ Πάιαηξν, ηελ Λεπθάδα. Ο Εεπο Καξαφο
ιαηξεπφηαλ επίζεο ζηελ Βνησηία θαη ηελ Θεζζαιία θαη ε ίδηα πξνζσπηθφηεηα κε
δηάθνξα άιια πξνζσλχκηα θαη ζε πνιιέο άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Σν φλνκα έρεη
ζρέζε κε ην θάξα (θεθαιή, θνξπθή) απφ ην νπνίν φπσο είπακε πηζαλφηαηα
εηπκνινγείηαη θαη ην φλνκα ησλ Αθαξλάλσλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζηελ επηγξαθή
αλαθέξνληαη έμε ηεξαπόινη, ελψ μέξνπκε φηη ν αμησκαηνχρνο κε απηφλ ηνλ ηίηιν ζην
Άθηην ήηαλ έλαο πνπ κάιηζηα ήηαλ θαη επψλπκνο γηα ην Κνηλφ. Έμε είλαη θαη νη
ππνπξπηάλεηο αληίζηνηρεο επηγξαθήο ηνπ Θπξξείνπ θαη εδψ ν Ρσκαίνο δηαηχπσζε ηελ
πνιχ πηζαλή ππφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα αμησκαηνχρνπο πνπ ν θαζέλαο ηνπο
επηκεληεύεη γηα έλα κήλα θαη είλαη έμε επεηδή ζηελ Αθαξλαλία κφλν απφ φιε ηελ
Διιάδα ην έηνο έρεη έμε κήλεο θαη δχν ηέηνηα κηθξά έηε απνηεινχλ έλα θαλνληθφ
κεγάιν έηνο. ην Γξαγακέζην βξήθε ν Ρσκαίνο θαη άιιε επηγξαθή ηεο ίδηαο επνρήο
πνπ ίζσο είρε κεηαθεξζεί απφ ηελ αξραία πφιε, αλαζεκαηηθή γηα ηελ Άξηεκε
Αγξνηέξα.
Ακέζσο λφηηα απφ ηελ ζέζε ηεο αξραίαο πφιεο βξίζθνληαη ηα εξείπηα ηνπ
κεζαησληθνχ Γξαγακέζηνπ. ηε βφξεηα πιαγηά ηνπ ιφθνπ πνπ θαηέρνπλ βξήθε ε
Benton φζηξαθα Πξσηνειιαδηθήο επνρήο, ελψ ζηελ κηθξή ξεκαηηά πνπ ρσξίδεη ηελ
κεζαησληθή απφ ηελ αξραία ζέζε, ζε ζπειηά ζηελ πιαγηά πξνο ηελ αξραία πφιε
βξήθε πην ρακειά απφ φζηξαθα Ηζηνξηθψλ ρξφλσλ πνιιά θαιά Τζηεξνειιαδηθά ΗΗΗΒ
θαη κεξηθά ΗΗΗ Γ. Πην ρακειά ππήξρε απνζέηεο ηεο Πξψηκεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ. Σα
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Πξσηνειιαδηθά απηψλ ησλ ζέζεσλ δείρλνπλ θάπνηεο ζπγγέλεηεο κε ηα ζχγρξνλά ηνπο
ηεο Μαθεδνλίαο. ηελ παξαιία φπνπ βξίζθεηαη ν ζεκεξηλφο νηθηζκφο κε ην αξραίν
φλνκα, ν Αζηαθφο, πξέπεη ζηελ αξραηφηεηα λα βξηζθφηαλ ην ιηκάλη ηεο πφιεο, αιιά
ιείςαλά ηνπ δελ έρνπλ παξαηεξεζεί. Αλ φκσο παξαθνινπζήζνπκε ηνλ παξαιηαθφ
δξφκν πξνο λνηηνδπηηθά πνπ θηλείηαη ζην επηθιηλέο έδαθνο θηάλνπκε ζε εθθιεζάθη
ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ζπειηά ζηελ νπνία ε Benton βξήθε Νενιηζηθά γξαπηά
φζηξαθα ζε κεγάιν αξηζκφ, πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγγέλεηεο κε Θεζζαιηθά θαζψο θαη
κε ηελ γξαπηή Νενιηζηθή θεξακηθή ηεο Ηηαιίαο.
Αλ πιεχζεη θαλείο λφηηα απφ ηνλ Αζηαθφ ζε 4,5 ρηιηφκεηξα ζπλαληάεη ην
ζηφκην ελφο ζηελνχ θαη καθξηνχ φξκνπ κε ηνλ κπρφ ηνπ πξνο ηα αλαηνιηθά. Σνπ
Παληειεήκνλα. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί αθξσηήξην πνπ πξνβάιιεηαη πνιχ πξνο ηα
δπηηθά, ε Γιψζζα Πσγσληά θαη κεηά ην ζηελφ ζηφκην άιινπ φξκνπ πνπ δηεπξχλεηαη
πξνο ηα κέζα. Ολνκάδεηαη Πιαηπγηάιη θαη ρξεζηκεχεη ζήκεξα γηα αγθπξνβφιην.
Κνληά ζηνλ κπρφ ηνπ φξκνπ Παληειεήκνλα νη πξηλ απφ ην 1950 ράξηεο ζεκεηψλνπλ
ηελ παξνπζία κηθξνχ νηθηζκνχ. ε πεξίπνπ 1.000 κ. ζηα αλαηνιηθά πεξλάεη ν δξφκνο
γηα ηνλ Αζηαθφ. Γίπια ζηνλ νηθηζκφ, ζε ιφθν αθξηβψο ζηελ παξαιία, είρε ζεκεηψζεη
ν Heuzey νρχξσκα πνπ ην ζεσξνχζε κηθξή πφιε, αιιά νη λεφηεξνη εμαηηίαο ηεο
κηθξήο ηνπ έθηαζεο ην ζεσξνχλ θξνχξην. Δπηκειεκέλν ςεπδηζφδνκν ηείρνο
πεξηβάιιεη ηνλ ιφθν θαη εληζρχεηαη κε εκηθπθιηθνχο πχξγνπο. Ο Oberhummer ηνπ
έδσζε ην φλνκα ηεο αθαξλαληθήο πφιεο Μάξαζνο πνπ αλαθέξεηαη απφ ηηο πεγέο.
ηεξίρηεθε ζηελ παξαηήξεζε φηη ν θάβνο αθξηβψο απέλαληη απφ ην άλνηγκα ηνπ
φξκνπ πνπ νξίδεη απφ ηα δπηηθά ηνλ φξκν ηνπ Αζηαθνχ θαη ηαπηίδεηαη αζθαιψο κε ην
αθξσηήξην Κξηζσηή ησλ αξραίσλ, ιέγεηαη ζήκεξα Μαξαζηάο. κσο Μαξαζηάο είλαη
θνηλφ λενειιεληθφ ηνπσλχκην πνπ ζεκαίλεη ηφπν φπνπ θπηξψλεη κάξαζν θαη εμάιινπ
ε αξραία Μάξαζνο θαίλεηαη πσο ήηαλ πφιε, ελψ ζηνλ Παληειεήκνλα κάιινλ έρνπκε
έλα θξνχξην, αλ θαη δελ απνθιείεηαη λα πξφθεηηαη πξάγκαηη γηα κηθξή πφιε.
Σνλ φξκν ηνπ Αζηαθνχ θιείλεη απφ λφηηα θαη λνηηνδπηηθά κηα ζεηξά κηθξψλ
λεζηψλ πνπ πξέπεη λα ηα θαηαηάμνπκε ζηηο Δρηλάδεο. Απφ ηα δπηηθά πξνο ηα
αλαηνιηθά ηα πην ζεκαληηθά είλαη ε Γξαγνλέξα, ην Καξινλήζη, ην Πξνβαηί θαη ην
Πνληηθνλήζη ή Πνληηθφο. Καη ηα ηέζζεξα είλαη θαηνηθεκέλα θαη ζηα ηξία, εθηφο απφ
ην Καξινλήζη, ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη θάπνηε ζε απηά ππήξρε θαη
θαιιηέξγεηα, έζησ θαη πεξηνξηζκέλε. Ζ θχξηα ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπο πξέπεη
λα ήηαλ πάληα, φπσο θαη ηψξα, ε θηελνηξνθία θαη γηα παιηφηεξεο επνρέο κπνξνχκε
λα ζπλαγάγνπκε θαη ηελ αιηεία. ην Πξνβαηί, ζηελ αθηή απέλαληη απφ ηνλ Αζηαθφ
βξήθε ε Benton αξθεηά φζηξαθα, κάιινλ Ηζηνξηθψλ ρξφλσλ θαη ζε ζπειηά ζηα
λνηηναλαηνιηθά ηηο βάζεηο δχν Πξντζηνξηθψλ αγγείσλ, κάιινλ Νενιηζηθψλ.
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Η πόιε Αιπδία θαη ε Πεξηνρή ηεο.

Σν βνπλφ πνπ ζρεκαηίδεη ην δπηηθφ φξην ηεο πεξηνρήο ηνπ Αζηαθνχ απφ ηελ
δπηηθή ηνπ πιεπξά πέθηεη σο ηελ ζάιαζζα. Πνιχ βνξεηφηεξα ρακειψλεη γηα λα
ζρεκαηίζεη ηελ κηθξή ιεθάλε ηνπ Αξρνληνρσξηνχ θαη ακέζσο βφξεηα απφ απηήλ
πςψλεηαη ν θεληξηθφο φγθνο ησλ αθαξλαληθψλ βνπλψλ, ν Μπνπκηζηφο. Ζ ίδηα κεγάιε
ξάρε ζπλερίδεηαη πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά θαη ζε ζπλέρεηα εθπέκπεη κηα ζεηξά
κηθξφηεξσλ βνπλψλ θαη ιφθσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζην αθξσηήξην Αγειάδα ζηνλ
Ακβξαθηθφ θφιπν. Ζ γξακκή απηή ρσξίδεη ηελ δπηηθή Αθαξλαλία απφ ηελ θεληξηθή
θαη νη πεξηνρέο πνπ ζα επηζθεθζνχκε πεξλψληαο ηελ αληηζηνηρνχλ αθξηβψο ζηηο
πφιεηο ηεο δπηηθήο Αθαξλαλίαο, εθφζνλ κε ηνλ φξν πφιεηο ελλννχκε απηφλνκνπο θαη
ζε θάπνην βαζκφ απηάξθεηο νηθηζκνχο κε ηηο πεξηνρέο ηνπο, θάηη ζρεδφλ φκνην κε
απηφ πνπ νλνκάδνπκε Οηθηζηηθέο Πεξηνρέο.
Γπηηθά απφ ηνλ Μπνπκηζηφ, ηελ ιεθάλε ηνπ Αξρνληνρσξηνχ θαη ην
βνξεηφηεξν κέξνο ηεο κεγάιεο ξάρεο πνπ βξίζθεηαη δπηηθά απφ ηηο ιεθάλεο ησλ
Βιπδηαλψλ θαη ηνπ Αζηαθνχ, είλαη ν θάκπνο θαη ε ιεθάλε ηεο Καληχιαο. Σν δπηηθφ
ηεο φξην είλαη απφηνκνη γθξεκνί ζε φιν ηεο ην κάθξνο. Σν λφηην ε ζάιαζζα πνπ κε
έλα κηθξφ αθξσηήξην ρσξίδεηαη ζε δχν αλνηρηνχο πξνο ηα λφηηα φξκνπο, ηνλ
κεγαιχηεξν Βνχξθν αλαηνιηθά θαη ηνλ κηθξφηεξν Μχηηθα δπηηθά. Μχηηθαο ιέγεηαη
θπξίσο ην αθξσηήξην. Απφ ην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ Βνχξθνπ πνιχ ζηελή παξαιηαθή
δψλε ζπλερίδεηαη γηα αξθεηφ κήθνο πξνο ηα λφηηα, ψζπνπ ρακειφηεξα ηα απφηνκα
βνπλά ζπλαληνχλ ηελ παξαιία. Απφ εδψ αξρίδεη ην δπηηθφ φξην πνπ κε πνιχ
απφηνκεο πιαγηέο θηάλεη ζηα βφξεηα σο ηελ θνξπθή ηνπ Μπνπκηζηνχ. ηε κέζε
πεξίπνπ ηνπ κήθνπο ηνπ ζπλαληάεη ην ζηελφ πέξαζκα πνπ νδεγεί ζηελ ιεθάλε ηνπ
Αξρνληνρσξηνχ. Βφξεηα απφ ηελ παξαιία απιψλεηαη θάκπνο πνπ ζην δπηηθφ ηκήκα
πξνρσξεί αξθεηά πξνο ηα βφξεηα θαη κεηά απφ ζηελή δψλε ιφθσλ θηάλεη ζε απφηνκα
βνπλά. Αληίζεηα, ζην αλαηνιηθφ ηνπ ηκήκα ν θάκπνο ζηακαηάεη πην λφηηα, αιιά
αθνινπζεί πεξηνρή κε ήπηεο θιίζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ην ρσξηφ Βάξλαθαο θαη
ζπλερίδεηαη πην βφξεηα σο ην ρσξηφ Βάην θαη ηελ πδξνθξηηηθή πνπ πξέπεη λα
ζεσξήζνπκε φξην ηεο πεξηνρήο. Ζ δψλε απηή ζπλερίδεηαη θαη βνξεηφηεξα κε βαηφ
έδαθνο θαη απφ εδψ ε πεξηνρή επηθνηλσλεί θπζηθά κε ηηο βνξεηφηεξεο.
Ο αζθαιηφδξνκνο πάλσ απφ ηελ παξαιία ζπλερίδεη απφ ηνλ Αζηαθφ πξνο
λνηηνδπηηθά θαη θαηφπηλ πξνο βφξεηα θαη θηάλεη ζε 34 ρηιηφκεηξα ζηνλ Μχηηθα. Άιιε
δηαδξνκή πξνζέγγηζεο είλαη απφ ηελ Βφληηζα πνπ απέρεη 31 ρηιηφκεηξα πξνο βφξεηνβνξεηνδπηηθά. Άιινο ηέινο δξφκνο, κηθξφο, θέξλεη ζηελ Καληχια απφ ην ρσξηφ
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Αεηφο κε γεληθή πξνο ηα δπηηθά θαηεχζπλζε κέζα απφ ηελ ιεθάλε ηνπ
Αξρνληνρσξηνχ πεξλψληαο απφ ην ζηελφ πνπ ζεκεηψζακε φηη ζπλδέεη θπζηθά ηελ
ιεθάλε απηή κε ην αλαηνιηθφ κέξνο ηεο ιεθάλεο ηεο Καληχιαο.
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαθνξά ησλ αξραίσλ ζέζεσλ ηεο πεξηνρήο ζα
πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη παιηφηεξεο πιεξνθνξίεο πξνθαινχλ κεγάιε ζχγρπζε
ζε φπνηνλ επηρεηξεί λα ηηο ζπλδπάζεη, θπξίσο επεηδή δίλνπλ πξνζαλαηνιηζκνχο πνιχ
δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο αιεζηλνχο. Τπνζέησ φηη νη παιηφηεξνη εξεπλεηέο δελ είραλ
ζηελ δηάζεζή ηνπο ηθαλνπνηεηηθνχο ράξηεο θαη ζε απηφ θπξίσο νθείιεηαη ην
αλαθάηεκα ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ν ράξηεο πνπ δηέζεηα εγψ,
ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο, αλ θαη πνιχ θαιφο ζρεηηθά κε ηελ απνηχπσζε ηνπ
αλάγιπθνπ, δελ εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζρεηηθά κε ηα ηνπσλχκηα. Σν ζεκαληηθφηεξν
εδψ είλαη, φηη νλνκάδεη Βνχξθν ηνλ αλαηνιηθφ φξκν, ελψ παιηφηεξνη εξεπλεηέο
δίλνπλ απηφ ην φλνκα, ή ηελ παξαιιαγή ηνπ Βνχιθνο, ζηνλ δπηηθφ. Πηζηεχσ φηη ε
πιεξνθνξία ησλ εξεπλεηψλ πνπ πήγαλ θαη εξγάζηεθαλ ζηνλ ηφπν πξέπεη λα είλαη πην
έγθπξε απφ ηελ καξηπξία ηνπ ράξηε. Μηα δηφξζσζε φκσο ηνπ ράξηε ζε απηφ ην
ζεκεία ζα ζπλεπαγφηαλ θαη έιεγρν φισλ ησλ ηνπσλπκίσλ πνπ δίλεη, δνπιεηά πνπ ζα
καο πήγαηλε πνιχ καθξηά. Έηζη πξνηηκψ λα ρξεζηκνπνηψ φια ηα ηνπσλχκηα φπσο ηα
δίλεη ν ράξηεο, θαη ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Βνχξθνπ,
δηαηεξψληαο ηηο επηθπιάμεηο κνπ γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο.
Ο δξφκνο απφ ην αθξσηήξην θαη ηνλ νκψλπκν νηθηζκφ ηνπ Μχηηθα πάεη
βφξεηα ζηνλ νηθηζκφ Καληχια πνπ βξίζθεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο ιεθάλεο θαη
απέρεη απφ ηε ζάιαζζα ζε επζεία γξακκή πεξίπνπ ηέζζεξα ρηιηφκεηξα. Κνληά ηνπ
βξίζθνληαη ηα εξείπηα αξραίαο πφιεο πνπ νη ηνπνγξαθηθέο ελδείμεηο ηνπ ηξάβσλα
βνήζεζαλ λα ηαπηηζηεί κε ηελ αξραία Αιπδία. Μαο ζψζεθαλ παξαδφζεηο γηα ηνλ
επψλπκν ηεο πφιεο Αιπδέα πνπ ππνδειψλνπλ πσο θαη απηή εληαζζφηαλ ζηνλ αξηζκφ
ησλ αθαξλαληθψλ πφιεσλ γηα ηηο νπνίεο ππνζηήξηδαλ θάπνηνη, φηη απφ «ηελ αξρή»
είραλ ζρέζεηο κε ηελ Κφξηλζν. Ζ πξνζπάζεηα θαηαλνείηαη ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο
ησλ Κνξηλζίσλ ζηα Αξρατθά θαη πξψηκα Κιαζηθά ρξφληα. Μεηά ηνπο Οηληάδεο, κέζσ
ησλ νπνίσλ αθξηβψο θαίλεηαη φηη πξνσζείην ε θνξηλζηαθή πνιηηηθή ζηελ Αθαξλαλία,
θαη ηνλ Αζηαθφ, ε Αιπδία είλαη ε επφκελε αθαξλαληθή πφιε κε ιηκάλη πξνο ην
πέιαγνο πάλσ ζηνλ ηφζν ζεκαληηθφ δξφκν γηα ηελ Ηιιπξία θαη ηελ Ηηαιία. Αλ
εμαηξέζνπκε ηνλ φξκν ηεο Εαβέξδαο, γηα ηνλ νπνίν επίζεο ππάξρεη ε άπνςε πσο
αλήθε ζην θνξηλζηαθφ φιιηνλ, φιε ε αθηή απφ ηνλ Αρειψν σο ην Άθηην θαη ην
Αλαθηφξην κέζα ζηνλ Ακβξαθηθφ βξηζθφηαλ ζηνλ έιεγρν ησλ Κνξηλζίσλ είηε κέζσ
ησλ απνηθηψλ ηνπο είηε κέζσ ησλ πξνζδεκέλσλ ζηελ πνιηηηθή ηνπο πφιεσλ.
χκθσλα κε ηηο πην πάλσ παξαδφζεηο ν Αιπδεχο ήηαλ γηνο ηνπ Ηθάξηνπ θαη είρε
αδειθή ηελ Πελειφπε θαη αδειθφ ηνλ επψλπκν ηεο Λεπθάδαο Λεχθαληα ή
Λεπθάληην. Δίλαη πηζαλφ ν ζρεηηθφο κχζνο, φηαλ δεκηνπξγήζεθε, λα κελ είρε ζρέζε
κε ηηο θνξηλζηαθέο βιέςεηο θαη επηδηψμεηο, αιιά πζηεξφηεξα ν Ηθάξηνο είλαη
αλακθηζβήηεηα Πεινπνλλήζηνο θαη νη Λεπθάδηνη είλαη άπνηθνη ησλ Κνξηλζίσλ. Έηζη
ν ζρεηηθφο κχζνο εληάρζεθε ζηελ Αιθκαησλίδα, ην έπνο πνπ φπσο θαίλεηαη εμέθξαδε
ηελ θνξηλζηαθή θαη ηελ ζπλδπαζκέλε κε απηήλ νηλαία πξνπαγάλδα θαη πξνέβαιιε ηα
«ηζηνξηθά δηθαηψκαηα» ησλ Κνξηλζίσλ ζηελ πεξηνρή. χκθσλα κε άιιε παξάδνζε ν
Αιπδεχο ήηαλ γηνο ηεο θφξεο ηνπ Λπγέα Πνιπθάζηεο.
Ζ Αιπδία βξίζθεηαη καθξηά απφ ηνπο κεγάινπο ζηεξηαλνχο δξφκνπο θαη έηζη
δελ ελεπιάθε ζπρλά ζηηο ζπγθξνχζεηο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηεο αξραηφηεηαο.
Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ απφ ηνπο ηζηνξηθνχο πνπ ηα θείκελά ηνπο έθηαζαλ σο εκάο
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δελ έρνπκε ζρεδφλ θακία εηδηθή πιεξνθνξία γηα απηήλ, εθηφο απφ κλεία ηεο ζηνλ
Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν θαη πζηεξφηεξα ζε ζχλδεζή ηεο κε ην Αλαθηφξην ην 355 θαη
κε ηελ Λεπθάδα ην 325 ζηελ πξνζπάζεηα λα αλαπηχμνπλ θνηλή πνιηηηθή. Οη ηζηνξίεο
πνπ ζψζεθαλ θαη νη πην πνιιέο απφ εθείλεο πνπ γξάθηεθαλ είλαη εθείλεο πνπ είραλ
επξχηεξν ελδηαθέξνλ, εθείλεο δειαδή πνπ αλαθέξνληαλ ζηε δξάζε ησλ κεγάισλ
δπλάκεσλ ηεο αξραηφηεηαο θαη αλαθέξνληαλ ζηηο άιιεο πεξηνρέο ζην βαζκφ πνπ
εκπιέθνληαλ ζηε δξάζε ησλ δπλάκεσλ απηψλ. κσο ε Αιπδία θαίλεηαη φηη δελ ήηαλ
αιεζηλά αζήκαληε. ηα πιαίζηα ησλ ππνζέζεσλ πνπ θάλακε ζηελ αξρή απηήο ηεο
κειέηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα εμαπιψζεθε ην φλνκα ησλ Αθαξλάλσλ
ζηα πξψηκα ηζηνξηθά ρξφληα, ε πεξηνρή ηεο Αιπδίαο πνπ βξίζθεηαη απέλαληη ζηελ
Κάξλν θαίλεηαη φηη ζα έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν. εκεηψζακε εθεί φηη ην φλνκα
Κάξλνο πηζαλψο θάιππηε θαη απηήλ ηελ πεξηνρή. Αλ νη ππνζέζεηο εθείλεο
πεηπραίλνπλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ αιήζεηα, ζα πξέπεη λα δερηνχκε φηη ε πεξηνρή ηεο
Αιπδίαο ππήξμε θάηη ζαλ θνηηίδα ησλ Αθαξλάλσλ.
ην ηέινο ηνπ 4νπ αηψλα θαίλεηαη φηη ε πφιε είλαη αξθεηά πινχζηα, γηαηί
καζαίλνπκε φηη ζην ηεξφ ηνπ Ζξαθιή πνπ βξηζθφηαλ ζην ιηκάλη ηεο ππήξραλ
γιππηηθά ζπκπιέγκαηα πνπ παξίζηαλαλ ηνπο άζινπο ηνπ Ζξαθιή θαη ήηαλ έξγα ηνπ
κεγάινπ γιχπηε Λχζηππνπ. Μηα θησρή πνιηηεία δελ ζα κπνξνχζε λα παξαγγείιεη
νιφθιεξε ζεηξά ζπκπιεγκάησλ ζηνλ κεγαιχηεξν γιχπηε ηεο επνρήο. Τζηεξφηεξα ηα
ζπκπιέγκαηα απηά ηα κεηέθεξε ζηελ πφιε θάπνηνο ζηξαηεγφο ή εγεκφλαο, γηαηί
βξίζθνληαλ πηα ζε ηφπν έξεκν. ηα κέζα ηνπ 3νπ αηψλα, φηαλ δηακειίζηεθε ε
Αθαξλαλία, δελ έρνπκε πιεξνθνξία γηα ην ηη έγηλε ε Αιπδία, αλ πέξαζε δειαδή ζηα
ρέξηα ησλ Αηησιψλ ή ησλ Ζπεηξσηψλ. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε δείρλεη φηη κάιινλ ζηνπο
Ζπεηξψηεο πεξηήιζε. Έηζη θαίλεηαη πνιχ πηζαλφ φηη κε ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ Κνηλνχ
ησλ Αθαξλάλσλ, πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ ηηο πφιεηο πνπ είραλ πεξάζεη ζηελ
επεηξσηηθή θπξηαξρία, ε Αιπδία έγηλε κέινο ηνπ. Φαίλεηαη φηη ε πφιε πινχηηζε κε ην
εκπφξην θαη ηελ λαπηηιία. Σν 50 π.Υ. ηελ αλαθέξεη ν Κηθέξσλ. πλέρηζε ηελ δσή ηεο
θαη ζηα Παιαηνρξηζηηαληθά ρξφληα φπσο θαίλεηαη, αθνχ αλαθέξνληαη ιείςαλα
βαζηιηθήο απηήο ηεο πεξηφδνπ. Σν κεζαησληθφ θάζηξν πνπ βξίζθεηαη ζε κηθξή
απφζηαζε αλαηνιηθά απφ ηελ Καληχια θαη έρεη ζήκεξα ην φλνκα Γιψζζεο ή Γιψζζα
θαίλεηαη φηη ηαπηίδεηαη κε ηελ νρπξή πφιε Varnazza πνπ ζηα ρξφληα αλάκεζα ζηα
1430 θαη ηα 1460 ήηαλ απφ ηηο ηειεπηαίεο θηήζεηο ησλ Σφθθσλ πξηλ απφ ηελ ηνπξθηθή
θαηάθηεζε.
Κάηνςε ησλ εξεηπίσλ ηεο πφιεο δελ έρνπκε θαη νη πην πνιιέο πιεξνθνξίεο
γηα απηά πξνέξρνληαη αθφκε απφ ηνλ Heuzey πνπ παξαηεξεί φηη νη θάηνηθνη δελ
δηάιεμαλ ηνλ νρπξφηεξν ηφπν γηα λα θαηνηθήζνπλ, αιιά ηνλ αλεηφηεξν. Σα εξείπηα
βξίζθνληαη θνληά, ζηα αλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ Καληχια θαη απέρνπλ απφ ηελ
ζάιαζζα πεξίπνπ ηξία ρηιηφκεηξα, φζν δειαδή ιέεη θαη ν ηξάβσλ πνπ δίλεη
απφζηαζε δεθαπέληε ζηαδίσλ. Σελ πεξίκεηξν ηνπ ηείρνπο ππνιφγηζε ν Noak γχξσ
ζηα 2.700 κ. χκθσλα πάιη κε ηνλ Heuzey ηα ηείρε ζψδνληαη ζε κηθξφ χςνο πάλσ
απφ ην έδαθνο θαη ζηελ δπηηθή πιεπξά πάλσ απφ ηνλ θάκπν δελ ζψδνληαη ζρεδφλ
θαζφινπ θαη ε δηαδξνκή ηνπο δελ κπνξεί λα παξαθνινπζεζεί. Έλα κηθξφ χςσκα πνπ
ζα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε αθξφπνιε βξίζθεηαη θνληά ζηηο ήπηεο πιαγηέο
ζηα πφδηα ησλ βνπλψλ. Ο βφξεηνο θαη ν λφηηνο ηνίρνο είλαη επζχγξακκνη, ν έλαο κε
επηά θαη ν άιινο κε δψδεθα πχξγνπο ζε ππθλή ηάμε θαη ζρεδφλ ζε ίζεο κεηαμχ ηνπο
απνζηάζεηο. Οη πχξγνη είλαη ρηηζκέλνη κε ην ςεπδηζφδνκν ζχζηεκα, ηα κεηαπχξγηα κε
ην ςεπδηζφδνκν ή ην πνιπγσληθφ. Ζ γξακκή ηνπ αλαηνιηθνχ ηείρνπο ζρεκαηίδεη ηξεηο
καθξηέο πξνεμνρέο γηα λα πεξηβάιεη ηζάξηζκεο πξνβνιέο ηνπ βνπλνχ. ην άθξν ηεο
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θάζε κηαο ππάξρεη απφ έλαο κεγάινο πχξγνο, θάηη ζαλ θξνχξην ή είδνο κηθξήο
αθξφπνιεο. Ο θεληξηθφο απφ απηνχο ρσξίδεηαη απφ ηελ πφιε κε μερσξηζηφ ηείρνο θαη
ζα πξέπεη λα εζεσξείην θπξίσο αθξφπνιε. Λίγα ίρλε θηηζκάησλ ζψδνληαη κέζα ζηελ
πεξηνρή ηεο πφιεο, ελψ αξθεηά αξραία θνκκάηηα έρνπλ κεηαθεξζεί ζηελ Καληχια.
Μέζα ζηελ πφιε ν Klaffenbach ζεκεηψλεη φηη είδε ιείςαλα ζεάηξνπ κε εδψιηα
ιαμεπκέλα ζηνλ βξάρν.
Ο Heuzey είρε θηάζεη ζηελ Καληχια κέζα απφ ην πέξαζκα ηνπ Βάξλαθα.
Βγαίλνληαο απφ απηφ, δειαδή πιεζηάδνληαο ηελ πφιε, ζεκεηψλεη φηη είδε έλαλ ηνίρν
25 κ. κάθξνο πνπ έθνβε ην εθεί ξέκα, θηηαγκέλν κε θαιά πξνζαξκνζκέλνπο,
κεγάινπο, ζρεδφλ αδνχιεπηνπο ιίζνπο θαη ζπκπέξαλε φηη κάιινλ ήηαλ θξάγκα γηα
ζπγθέληξσζε λεξψλ. Λεγφηαλ απφ ηνλ ιαφ «ηεο Γξηάο ην Πήδεκα» θαη ζπλδεφηαλ κε
παξαδφζεηο πνπ ζεψξεζε φηη ίζσο απερνχλ αξραίεο κπζνπιαζίεο ζρεηηθά κε ηνλ
ζάλαην ηεο απθψο. Γπζηπρψο θαλείο δελ είδε πάιη ην εξείπην απηφ πζηεξφηεξα, φηαλ
νη γλψζεηο καο είραλ γίλεη πεξηζζφηεξεο, γηαηί απφ ηελ πεξηγξαθή ππνπηεχεηαη θαλείο
φηη κπνξεί λα είλαη Πξντζηνξηθφ θαη φρη θξάγκα γηα λεξφ, αιιά «δέκα» γηα ην
πέξαζκα.
πσο ζεκεηψζακε, νη πεγέο καο δηέζσζαλ ηελ πιεξνθνξία φηη ε Αιπδία είρε
ιηκάλη πνπ ιεγφηαλ ιηκήλ Ζξαθιένπο θαη εθεί βξηζθφηαλ ηεξφ ηνπ ήξσα θαη ηα
πεξίθεκα ζπκπιέγκαηα ηνπ Λπζίππνπ, πξηλ πάξνπλ ηνλ δξφκν γηα ηελ Ρψκε. ην
βνξεηφηεξν ζεκείν ηνπ φξκνπ ηνπ Μχηηθα, πνπ ν αλαζθαθέαο ηεο ζέζεο Ρσκαίνο
νλνκάδεη ηνπ Βνχιθνπ, ήηαλ νξαηά θνληά ζε εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Σξηάδαο πνιιά
αξραία κάξκαξα πνπ πηζηεπφηαλ φηη δήισλαλ ηελ ζέζε ηνπ λανχ. Οη αλαζθαθέο
έδεημαλ φηη ην αξραίν θηίζκα ήηαλ πνιχ πζηεξφηεξν, ηνπ 2νπ αηψλα κ.Υ. θαη ήηαλ
ηαθηθφ. σζηά νλνκάζηεθε εξψν κε ηελ έλλνηα φηη ήηαλ ηάθνο θάπνηνπ πινχζηνπ,
κάιινλ γαηνθηήκνλα ηεο πεξηνρήο πνπ ηηκήζεθε απφ ηνπο δηθνχο ηνπ κε ιακπξφ
κλεκείν, πξάγκα πνπ δείρλεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν αθεξσηζκφ. Σν θηίζκα απνηειείηαη
απφ ρακειφ βάζξν – επζπληεξία δηαζηάζεσλ 9,40 Υ 9,40 κ., ηξίβαζκε θξεπίδα θαη
πάλσ ηνίρνπο, επηζηχιηα, επίπεδε δσθφξν θαη γεηζίπνδεο θαη γείζα ησληθά θαη πάλσ
απφ απηά ζσξαθεία θαη ζε θάζε γσληά απφ έλα πεξίηερλν αλζεκσηφ αθξσηήξην κε
αλάγιπθν αεηφ ζηελ κέζε. Έηζη ε ζπλνιηθή κνξθή ήηαλ κεγέζπλζε βσκνχ. ην
εζσηεξηθφ ππήξρε ζαξθνθάγνο κε βαξχ θάιπκκα θαη φινο ν ρψξνο αλάκεζα ζε
απηήλ θαη ην πεξίγξακκα ηνπ θηεξίνπ ήηαλ γεκηζκέλνο κε ρπηή ηνηρνδνκία (opus
incertum). Τζηεξφηεξα θαίλεηαη φηη ζάθηεθαλ εθεί θαη άιινη λεθξνί. Ζ επζπληεξία, ε
θξεπίδα θαη νη νξζνζηάηεο ήηαλ απφ ιεπθφ ληφπην αζβεζηφιηζν, αιιά ηα ςειφηεξα
κέξε απφ κάξκαξν πνπ ηα ίρλε ζε πνιιά θνκκάηηα δείρλνπλ πσο βξηζθφηαλ ζε
δεχηεξε ρξήζε. Πξνέξρνληαλ απφ θηήξην πνπ, φπσο δείρλεη ε αξρηθή εξγαζία, πξέπεη
λα ρξνλνινγεζεί ζηνλ 4ν αηψλα π.Υ. θαη ήηαλ φπσο θαίλεηαη ν λαφο ηνπ Ζξαθιή.
Άιια θνκκάηηα πνπ βξέζεθαλ θνληά πξνέξρνληαη απφ άιια θηήξηα, φπσο θαίλεηαη,
απφ ηα ινηπά θηίζκαηα ηνπ ηεξνχ. Κνληά ζην κλεκείν θάλεθαλ θαηάινηπα κάιινλ
Παιαηνρξηζηηαληθά, ελψ γχξσ σο ηελ παξαιία θαη πην πέξα κέζα ζηε ζάιαζζα
ζεκεηψζεθαλ ιείςαλα πιηλζφθηηζησλ θαηαζθεπψλ ηεο Ρσκατθήο επνρήο. Έρεη επίζεο
αλαθεξζεί ε χπαξμε ηάθσλ εθεί θνληά.
Σάθνη θαίλεηαη φηη ππήξραλ θαη ζε κηθξή απφζηαζε πξνο λνηηνδπηηθά, εθεί
πνπ ην βνπλφ θηάλεη ζηελ ζάιαζζα ζρεκαηίδνληαο ην αθξσηήξην Κακειαχθηα. Ζ
ζέζε ιέγεηαη Πεξίπαην θαη είλαη πηζαλφ φηη δηαζψδεη ηελ αξραία νλνκαζία, γηαηί εδψ
ππάξρεη δξφκνο πιάηνπο 1,20 κ. ζθαιηζκέλνο ζηνλ βξάρν πνπ πεξηηξέρεη ην
αθξσηήξην θαη πεγαίλεη θαηά ηελ Εαβέξδα ζηα βφξεηα. Δπεηδή θάζε ηφζν έρεη
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ρακειέο βαζκίδεο ν δξφκνο νλνκάδεηαη θάια. ηελ αξραηφηεηα έλαο ηέηνηνο δξφκνο
κπνξεί λα ιεγφηαλ πεξίπαηνο. Ο Ρσκαίνο ζπκπέξαλε φηη ν δξφκνο είλαη αξραίνο απφ
ην γεγνλφο φηη ζεκεηψλεηαη ζηελ Tabula Peutingeriana, ράξηε πνπ θαίλεηαη λα
απεηθνλίδεη ηελ απηνθξαηνξία ζηνλ 5ν κ.Υ. αηψλα πεξηιακβάλνληαο θαη παιαηφηεξα
ζηνηρεία. Ο Heuzey πνπ δελ γλψξηδε ηελ χπαξμε ηεο θάιαο είρε ζεσξήζεη φηη ν
ζεκεησκέλνο ζε απηφλ ηνλ ράξηε δξφκνο ήηαλ ζαιαζζηλφο θαη απφ ιάζνο ηεο
ρεηξφγξαθεο αληηγξαθηθήο αλαπαξαγσγήο ζεκεηψζεθε ζηελ ζηεξηά, γηαηί θπζηθφο
δξφκνο δελ ππάξρεη. χκθσλα κε ηνλ ράξηε ν δξφκνο ζπλερηδφηαλ πξνο ηνλ Αζηαθφ
θαη πέξα απφ απηφλ.
Ο Ρσκαίνο ζεκεηψλεη επίζεο φηη 20 ιεπηά λφηηα απφ ηελ Μχηηθα ππάξρνπλ
εξείπηα Παιαηνρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο θαη κηα ψξα λφηηα απφ ηνλ Μχηηθα ζηελ
παξαιία αξραίνο πχξγνο απφ νγθφιηζνπο πνπ ιέγεηαη Καζηειάθη. Δπεηδή λφηηα απφ
ηνλ Μχηηθα δελ είλαη παξαιία, αιιά ζάιαζζα, ζπκπεξαίλσ φηη ζα πξέπεη λα
δηνξζψζνπκε ηελ πιεξνθνξία θαη λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα εξείπηα ηεο
Παιαηνρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο βξίζθνληαη θάπνπ ελάκηζη κε δπν ρηιηφκεηξα
αλαηνιηθά απφ ηνλ Μχηηθα, φπνπ ν ράξηεο νλνκάδεη ηελ πεξηνρή Αγία νθία, θαη ην
Καζηειάθη επίζεο αλαηνιηθά ζε πέληε πεξίπνπ ρηιηφκεηξα, δειαδή ζην ζηελφ ηκήκα
ηεο παξαιίαο πνπ πξνρσξεί πξνο ηα λφηηα. Ζ εξκελεία πνπ δίλεη ν Ρσκαίνο, φηη ην
Καζηειάθη ζθνπφ είρε ηελ επηηήξεζε ηνπ δξφκνπ πνπ νδεγνχζε παξαιηαθά ζηνλ
Αζηαθφ, θαίλεηαη πνιχ πηζαλή, θαζψο εληζρχεηαη θαη απφ ηηο ελδείμεηο ηεο Tabula
Peutingeriana. Θα πξέπεη πάλησο λα ζεκεηψζνπκε φηη δελ θαίλεηαη ηφζν απαξαίηεην
λα αλνηρηεί εδψ έλαο δξφκνο γηα ηνλ Αζηαθφ, φζν γηα ην ηκήκα εθείλν πνπ νδεγνχζε
ζηελ Εαβέξδα, αθνχ γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ Αζηαθφ ππάξρεη θαιφο θπζηθφο
δξφκνο πνπ πεξλάεη απφ ηελ ιεθάλε ηνπ Αξρνληνρσξηνχ θαη απφ ηα πιαηψκαηα λφηηα
απφ απηήλ βγάδεη ζηε ιεθάλε ηνπ Αζηαθνχ, δπν ρηιηφκεηξα βφξεηα απφ ην
Βαζηιφπνπιν.
Ο Ρσκαίνο πάιη ζε άιιν ζεκείν δίλεη ηελ πιεξνθνξία φηη κηα ψξα λφηηα απφ
ηνλ Μχηηθα –θαη απηφ θαίλεηαη λα ζεκαίλεη θάπνπ θνληά ζην Καζηειάθη- ππάξρεη
κηθξφ αγξνηηθφ ηεξφ, ηεο Άξηεκεο φπσο θαίλεηαη, ηνπ νπνίνπ ζψδνληαη ηα
αλαιήκκαηα θαη ειάρηζηα ηκήκαηα ησλ ηνίρσλ.
ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θάκπνπ ηεο Καληχιαο βγαίλεη πξνο απηφλ ε
ξεκαηηά πνπ απνζηξαγγίδεη ηελ κηθξή ιεθάλε ηεο Εαβίηζαο, φπσο ιεγφηαλ παιηφηεξα
ην Αξρνληνρψξη. Ζ ξεκαηηά πνπ είλαη θαη ην κφλν πέξαζκα θαη ε είζνδνο ηνπ
θπζηθνχ δξφκνπ πνπ είπακε πσο απφ εδψ πεγαίλεη ζηνλ Αζηαθφ, βξίζθεηαη αλάκεζα
ζε δπν απφηνκα πςψκαηα. ην λφηην απφ απηά βξίζθεηαη ην εξείπην αξραίνπ
θξνπξίνπ πνπ ιέγεηαη Καζηξί. χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Heuzey πξφθεηηαη γηα
πεξίπνπ ηξηγσληθφ πεξίβνιν κε επηκειεκέλε ηνηρνδνκία, δπν πχιεο αληηθξηζηέο θαη
κεγάιε νξζνγψληα δεμακελή ιαμεπηή ζην εζσηεξηθφ. Απηφ πνπ έθαλε πην γλσζηφ ην
νρχξσκα είλαη ηα αλάγιπθα ζηα θνληηλά βξάρηα θαη ζηα ηείρε ηνπ θξνπξίνπ. Έλα
εηθνλίδεη ηνλ Αζθιεπηφ θαη ηελ Τγηεία, άιιν ηνλ Άξε θαη ηελ Αζελά θαη ηέινο άιιν
ηνλ Ζξαθιή ζηνλ ηχπν ηνλ γλσζηφ απφ ην αληίγξαθν Farnese, πνπ ε λεφηεξε έξεπλα
απέδεημε πσο ηνλ είρε δνπιέςεη επαλεηιεκκέλα ν Λχζηππνο πξηλ θαηαζθεπάζεη ζηελ
ψξηκε ειηθία ηνπ ην ζπγθεθξηκέλν άγαικα πνπ αληηγξάθεη ν Farnese. Δπεηδή θαη
ζηελ αθξφπνιε ηεο ίδηαο ηεο πφιεο ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ήηαλ εγθαηεζηεκέλε
ιαηξεία ηνπ Ζξαθιή, θαίλεηαη φηη ν γηνο ηεο Αιθκήλεο, φρη απαξαίηεηα απφ ηελ αξρή
σο ηέηνηνο, ήηαλ ε θαηεμνρήλ ιαηξεπφκελε πξνζσπηθφηεηα ζηελ Αιπδία.
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Σν Καζηξί ζσζηά έρεη ραξαθηεξηζζεί απφ ηνλ Kirsten κεζνξηαθφ θξνχξην ηεο
Αιπδίαο. Πέξα απφ απηφ βξίζθεηαη ε κηθξή ιεθάλε ηνπ Αξρνληνρσξηνχ πνπ
απνζηξαγγίδεηαη πξνο ηνλ θάκπν ηεο Καληχιαο, αιιά ε επηθνηλσλία ηεο κε απηήλ
είλαη πνιχ δχζθνιε. Αληίζεηα επηθνηλσλεί άλεηα κε ηελ κεγάιε ιεθάλε ζηα
αλαηνιηθά θαη ηα λφηηά ηεο πνπ ζπγθξνηεί εληαίν ρψξν αιινχ κε κηθξέο ιεθάλεο θαη
αιινχ κε ήπηεο πιαγηέο, ρψξν πνπ κε ηηο ραξάδξεο Βεξίλα θαη Γαηκνλνιάγθαδν
απνζηξαγγίδεηαη ζηελ ζάιαζζα πξνο ηα δπηηθά. Ζ κεγαιχηεξε ιεθάλε ηνπ, ηα
Πεγάδηα Μπαληά, βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηε κέζε αλάκεζα ζηνλ Μπνπκηζηφ θαη ην
αθξσηήξην Σνπξθφβηγια (Μαξαζηάο), ηελ αξραία Κξηζσηή. Ζ πεξηνρή ζην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πιεπξάο ηεο πξνο ηελ ζάιαζζα έρεη απφηνκεο πιαγηέο θαη
γθξεκνχο. Σν ίδην θαη πξνο ηνλ θάκπν ηεο Καληχιαο. ηα βφξεηα έρεη ηνλ φγθν ηνπ
Μπνπκηζην, ζην βφξεην ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο απφηνκα βνπλά θαη έλα κφλν
πέξαζκα πξνο ηελ ιεθάλε ηνπ Αεηνχ, ελψ φιε ε ππφινηπε αλαηνιηθή πιεπξά ηεο
θηάλεη ζε γθξεκνχο πάλσ απφ ηελ ιεθάλε ηνπ Αζηαθνχ. Ζ δηακφξθσζε απηή δείρλεη
φηη ε πεξηνρή δελ θαίλεηαη λα ππαγφηαλ νχηε ζηνλ Αζηαθφ νχηε ζηελ Αιπδία. Χο
πξνο απηήλ κάιηζηα ε άπνςε εληζρχεηαη απφ ηελ παξνπζία ηνπ Καζηξηνχ αιιά θαη
ηνπ πχξγνπ Καζηειάθη. Φαίλεηαη φηη απνηεινχζε δηαθξηηή πεξηνρή θαη πξέπεη λα
πεξηιάκβαλε θαη θάπνηνλ νηθηζκφ, πφιε κε ηελ αξραία ζεκαζία ηνπ φξνπ. Σν γεγνλφο
φηη δελ έρνπλ εληνπηζηεί εξείπηα δελ είλαη απνθαζηζηηθφ ηεθκήξην ελαληίνλ ηεο
ππφζεζεο, αθνχ ν νηθηζκφο απηφο πηζαλφηαηα δελ ζα ήηαλ νρπξσκέλνο θαη ηα
θαηάινηπα θησρψλ θαη αλνρχξσησλ νηθηζκψλ δχζθνια επηζεκαίλνληαλ, θαη κάιηζηα
ζηελ επνρή πνπ έγηλε ε κφλε ζπζηεκαηηθή έξεπλα ζηελ Αθαξλαλία, εθείλε ηνπ
Heuzey, θαη νη γλψζεηο ηφηε ήηαλ πνιχ ιηγφηεξεο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηέηνηνπ
είδνπο δηεξεχλεζε κηθξφηεξν.
Άιιν ηεθκήξην φηη δελ ππήξρε δηαθξηηή «πφιηο» εδψ ζα κπνξνχζε λα
πξνβιεζεί ην γεγνλφο, φηη ζην θείκελν ηνπ ηξάβσλα κε ην νπνίν αλαγλσξίζηεθε ε
Αιπδία, ην αθξσηήξην Κξηζσηή θαη ν Αζηαθφο δελ αλαθέξεη άιιε πφιε αλάκεζα. Σν
θείκελν δείρλεη φηη ν Αζηαθφο δηαδέρεηαη ρσξίο θακηά παξεκβνιή ηελ Αιπδία. κσο
αο πξνζέμνπκε ην ίδην ην θείκελν: Η Αιπδία πεληεθαίδεθα από ζαιάηηεο δηέρεη
ζηαδίνπο, θαζ’ ελ εζηη ιηκήλ Ηξαθιένπο ηεξόο θαη ηέκελνο ... Είηα άθξα Κξηζωηή θαη
πόιηο Αζηαθόο. Απφ ην θείκελν πνπ θαη γηα ηελ Αιπδία κηιάεη ζε αλαθνξά κε ηελ
ζάιαζζα, είλαη θαλεξφ φηη πεγή ηνπ ηξάβσλα ήηαλ θάπνηνο πεξίπινπο πνπ
θαηέγξαθε ηα αθξσηήξηα, ηα ιηκάληα θαη ηηο πφιεηο απφ ηηο νπνίεο εμαξηηφληαλ ηα
ιηκάληα. Ζ πεξηνρή πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη θαλεξφ απφ ηελ θπζηθή δηακφξθσζε φηη
φρη κφλν δελ είρε ιηκάλη, αιιά πηζαλφηαηα θαη θακηά ζρέζε κε ηε ζάιαζζα, ε νπνία
είλαη ζρεδφλ απξφζηηε απφ ην εζσηεξηθφ θαη πνιχ άμελε ε ίδηα. Μπνξνχκε λα ηελ
ραξαθηεξίζνπκε εζσηεξηθή πεξηνρή κνινλφηη ζηνλ ράξηε δείρλεη λα αθνπκπάεη ζηελ
ζάιαζζα. Έηζη γηα ηνπο λαπηηθνχο θαη ηνπο αζρνινχκελνπο κε ην λαπηηθφ εκπφξην
γηα ηνπο νπνίνπο γξάθνληαλ νη πεξίπινη δελ είρε θαλέλα ελδηαθέξνλ.
ηελ πεξηνρή δελ έρνπλ επηζεκαλζεί ίρλε εγθαηάζηαζεο ηζηνξηθψλ ρξφλσλ,
έρνπλ φκσο βξεζεί ζηνηρεία Νενιηζηθήο θαηνίθεζεο. Μέζα ζηελ ραξάδξα Βεξίλα, ηελ
βνξεηφηεξε θαη πην απφηνκε απφ ηηο δχν ραξάδξεο απφ ηηο νπνίεο απνζηξαγγίδεηαη ε
πεξηνρή πξνο ηελ ζάιαζζα, ζηελ αξηζηεξή ηεο πιεπξά ζε απφζηαζε 1.500 κ. απφ ηελ
αθηή εξεχλεζε ν Μαζηξνθψζηαο ελ κέξεη ηελ ζπειηά Αξρνληαξηά, φπνπ
πξνεγνπκέλσο είραλ αλνίμεη δπν κεγάινπο ιάθθνπο ιαζξαλαζθαθείο. Βξήθε
φζηξαθα Νενιηζηθά θαη απφ απνζεθεπηηθά αγγεία. Σα γξαπηά ηα ζεψξεζε ζεζζαιηθά,
ελψ άιια βξήθε φηη κνηάδνπλ κε ζεζζαιηθά αιιά ίζσο είλαη αδξηαηηθά. Γξάθεη φηη ην
ζπήιαην είλαη ίζσο ιαηξεπηηθφ, επεηδή βξήθε δχν εηδψιηα, ην έλα πέηξηλν θαη ην άιιν
μχιηλν πνπ, επεηδή ην ζπήιαην έρεη ζηαζεξή πγξαζία, δηαηεξήζεθε ζε άξηζηε
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θαηάζηαζε. Πην ςειά ζηελ ραξάδξα ππάξρεη θαη άιιν ζπήιαην πνπ ιέγεηαη πειηά
ηεο Οκνξθηάο, πάιη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά. Δθεί βξήθε Νενιηζηθά φζηξαθα θαη
ιεπίδεο απφ ππξηηφιηζν. Σξίην ζπήιαην, ηνπ Κάπνπ Φηιίππνπ, δελ εξεπλήζεθε.
ηελ πεξηνρή ηεο Αιπδίαο κε επξχηεξε έλλνηα κπνξνχκε λα ινγαξηάζνπκε φηη
αλήθεη θαη ην λεζί πνπ βξίζθεηαη ζηα λφηηα θαη λνηηνδπηηθά απφ ηελ Καληχια, ν
Κάιακνο πνπ ην αξραίν ηνπ φλνκα ήηαλ Κάξλνο θαη ζηελ αξρή ηεο κειέηεο είπακε
φηη ίζσο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηα πξψηκα Ηζηνξηθά ρξφληα. Οη κφλεο πιεξνθνξίεο
πνπ έρνπκε γηα αξραία θαηάινηπα ζην λεζί είλαη εθείλεο πνπ καο δίλεη, κε κεγάιε
ζπληνκία, ε Benton πνπ ην επηζθέθζεθε ζηα 1930. Δίλαη φκσο πνιχ ελδηαθέξνπζεο
γηαηί δείρλνπλ ζρεδφλ κε βεβαηφηεηα, φηη ζην λεζί ππήξρε κηα αξραία πνιηηεία. Ίζσο
πξφθεηηαη γηα ηελ Απνιισλία πνπ ν ηέθαλνο Βπδάληηνο αλαθέξεη σο πφιε ηεο
Αθαξλαλίαο πνπ βξηζθφηαλ ζε κηα απφ ηηο Δρηλάδεο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ φηη έρεη γίλεη
θάπνηα ζχγρπζε ζηηο πεγέο ηνπ ιεμηθνγξάθνπ. Δίλαη πην αζθαιέο λα ζεσξήζνπκε φηη
ππήξρε αθαξλαληθή πφιε Απνιισλία πνπ βξηζθφηαλ ζε θάπνην λεζί, γηαηί λα ππήξρε
πφιε ζε θάπνηα απφ ηηο Δρηλάδεο θαίλεηαη πνιχ απίζαλν. Ζ εξκελεία κπνξεί λα
ππνζηεξηρζεί επεηδή ε Κάξλνο θαη ε Καζηφο είλαη ηα κφλα αθαξλαληθά λεζηά εθηφο
απφ ηηο Δρηλάδεο. Τπνςήθηα γηα ην φλνκα Απνιισλία κπνξεί βέβαηα λα είλαη θαη ε
κηθξή πφιε ζηνλ θνπά, πνπ φπσο θαίλεηαη ήηαλ ζηελ αξραηφηεηα κία απφ ηηο
Δρηλάδεο, αιιά εθείλε θαίλεηαη πνιχ πηζαλφηεξν φηη ήηαλ νη Αζήλαη ηεο Αθαξλαλίαο.
Σν πην κεγάιν απφ ηα ηξία ρσξηά πνπ έρεη ζήκεξα ην λεζί είλαη ν Κάιακνο πνπ
βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά πνπ βιέπεη πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά, θάπσο
βνξεηναλαηνιηθφηεξα απφ ηελ κέζε, ζηελ παξαιία ζηα βνξεηναλαηνιηθά απφ ηνλ
θεληξηθφ νξεηλφ φγθν ηνπ λεζηνχ πνπ θηάλεη ζε χςνο 750 κ. θαη ν ράξηεο ηελ
νλνκάδεη επίζεο Κάιακν. Έλαο δξφκνο θηλάεη απφ εδψ θαη παξαιηαθά πεξηηξέρεη ηνλ
βνξεηναλαηνιηθφ απφ ηνπο φγθνπο ηνπ λεζηνχ γηα λα θηάζεη ζηελ αθηή
βνξεηναλαηνιηθά απφ εθείλνλ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην δεχηεξν ρσξηφ, ε Δπηζθνπή. Ο
φγθνο απηφο κε χςνο 675 κ. νλνκάδεηαη ζηνλ ράξηε Βνπλί θαη ε Benton ζεκεηψλεη φηη
θαη ν αγγιηθφο ράξηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε εθείλε, έηζη ηνλ νλνκάδεη, αιιά βεβαηψλεη
φηη ζηαιήζεηα ιέγεηαη Ξπιφθαζηξν. Απηφ ην φλνκα νη ράξηεο ην δίλνπλ ζε κηα άιιε
θνξπθή ηνπ θεληξηθνχ φγθνπ πξνο ηα λνηηνδπηηθά κε χςνο 396 κ. Ο δξφκνο πξνο ηελ
αληίζεηε θαηεχζπλζε πεγαίλεη απφ ην ρσξηφ Κάιακνο παξαιηαθά πξνο λνηηνδπηηθά
θαη θηάλεη ζην ρσξηνπδάθη Κεθάιη ζην λφηην άθξν ηνπ φξκνπ Γεξνιηκληψλαο θαη
λφηηα απφ άιινλ κηθξφηεξν φγθν κε χςνο 300 κ., φπνπ ν ράξηεο ζεκεηψλεη ηελ
χπαξμε πχξγνπ, αιιά ε Benton θαίλεηαη λα ηελ ακθηζβεηεί ππνζέηνληαο φηη ε
έλδεημε ηεο χπαξμήο ηνπ έρεη κεηαθηλεζεί ζηνπο ράξηεο καδί κε ηελ νλνκαζία ηνπ
Ξπιφθαζηξνπ.
Λίγν πξηλ θηάζεη θαλείο ζηελ Δπηζθνπή απφ ηνλ Κάιακν πεξλάεη απφ ζέζε
πνπ ιέγεηαη Κάζηξν θαη ε Benton ζεκεηψλεη φηη ε νλνκαζία αλαθέξεηαη ζε βπδαληηλφ
κνλαζηήξη. ηελ Δπηζθνπή αλαθέξεη φηη βξήθε φζηξαθα κειακβαθή, δειαδή
Κιαζηθά ή Διιεληζηηθά, θαη φηη ε πιαγηά ηνπ ιφθνπ απφ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ
Μελά ακέζσο θάησ απφ ηηο απφηνκεο πιαγηέο σο θάησ ζηνλ δξφκν είλαη ζηξσκέλε
κε φζηξαθα Ηζηνξηθψλ ρξφλσλ. Ζ ίδηα ε εθθιεζία είλαη ρηηζκέλε απφ
μαλαρξεζηκνπνηεκέλεο πέηξεο απφ πνιπγσληθνχο ηνίρνπο θαη ιείςαλα νρπξσκαηηθψλ
ηνίρσλ θαη ζπηηηψλ κε πνιπγσληθή ηνηρνδνκία είλαη νξαηά ςειφηεξα θαη ρακειφηεξα
απφ απηήλ. Καηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη εθεί πξέπεη λα ππήξρε ζεκαληηθή
πνιηηεία. ηελ θνξπθή πνπ ν ράξηεο νλνκάδεη Βνπλί θαη ε Benton βεβαηψλεη φηη
ιέγεηαη Ξπιφθαζηξν εληφπηζε ζεκαληηθφ ειιεληθφ θξνχξην πνπ πεξηβάιιεηαη απφ
γθξεκνχο. Δίλαη ρηηζκέλν κε πνιπγσληθή ηνηρνδνκία θαη θνληά ηνπ παξαηήξεζε
κηθξέο πνζφηεηεο κειακβαθψλ νζηξάθσλ πνπ ηελ νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε

108

θαηνίθεζε δελ πξέπεη λα ππήξμε ηδηαίηεξα καθξνρξφληα. Αο ζεκεηψζνπκε φηη ζε έλα
θξνχξην δελ πξέπεη λα πεξηκέλεη θαλείο κεγάιεο πνζφηεηεο νζηξάθσλ. Σν
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηείρνπο ζηέθεηαη φξζην κέρξη ζε χςνο δπν κέηξσλ. Έρεη ηξεηο
νξζνγψληνπο πχξγνπο, κηα πχιε θαη έλαλ θπθιηθφ πχξγν. ην εζσηεξηθφ παξαηήξεζε
κηα δεμακελή θαη αξθεηά ζεκέιηα. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θξνπξίνπ είλαη πεξίπνπ 100 Υ
40 κ. Έλαο κηθξφο νξζνγψληνο πχξγνο ππάξρεη ζηε ξάρε δπηηθά-λνηηνδπηηθά απφ ην
Ξπιφθαζηξν πάλσ απφ ξεκαηηά πνπ θαηεβαίλεη πξνο ηνλ Κάιακν θαη άιινο έλαο
ρακειφηεξα πξνο ηνλ Κάιακν πάλσ απφ ην κνλνπάηη πνπ πεγαίλεη ζηελ Δπηζθνπή.
Απηφο νλνκάδεηαη Διιεληθφ. Οη ρσκαηέληεο πιαγηέο δπηηθά απφ ηνλ Κάιακν θηάλνπλ
ζε έλα βξάρν θνληά ζε αλεκφκπιν. ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ ε Benton είδε έλαλ άδεην
θηβσηηφζρεκν ηάθν θαη πην πάλσ απφ απηφλ ζξαχζκαηα πίζνπ. ηελ άιιε πιεπξά ηνπ
φξκνπ βξήθε φζηξαθα αλάκεζα ζηηο πέηξεο ελφο ηνίρνπ θαη θνληά θζαξκέλα φζηξαθα
πνπ φπσο θαη εθείλα κπνξεί λα είλαη Νενιηζηθά. Ζ ίδηα καο δίλεη ηελ πιεξνθνξία φηη
ηεο έδεημαλ έλα ξσκατθφ λφκηζκα πνπ ηεο είπαλ φηη βξέζεθε ζηε ζέζε Λαθθνχιηα,
πνπ είλαη έλα εγθαηαιεηκκέλν ρσξηφ ζην λεζί Καζηφο, βνξεηφηεξα απφ ην ζεκεξηλφ
ρσξηφ. Απηφ είλαη ην κφλν γλσζηφ σο ζήκεξα απφ φζν γλσξίδσ αξραίν εχξεκα ηνπ
λεζηνχ .

109

Η Πεξηνρή ηεο πόιεο Πάιαηξνο θαη ην όιιηνλ.

Ο αζθαιηφδξνκνο απφ ηνλ Μχηηθα ζπλερίδεη σο ην αθξσηήξην Κακειαχθηα
θαη ζηε ζπλέρεηα παξαθνινπζψληαο ηελ παξαιία θαη ηηο απφηνκεο θιίζεηο ησλ
βνπλψλ θηάλεη ζε 20 ρηιηφκεηξα κεηά ηνλ Μχηηθα κε θαηεχζπλζε πξνο βφξεηνβνξεηνδπηηθά ζηνλ νηθηζκφ Εαβέξδα. Απηφο βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ
νκψλπκνπ θφιπνπ, πνπ απιψλεηαη γηα πεξίπνπ πέληε ρηιηφκεηξα λνηηφηεξα ζαλ δψλε
αλάκεζα ζε απφηνκνπο γθξεκνχο αλαηνιηθά θαη ηελ ζάιαζζα δπηηθά. Μεηά ηελ
Εαβέξδα ε γξακκή ηεο παξαιίαο αξρίδεη λα γπξίδεη γηα λα ζρεκαηίζεη ηελ βφξεηα
πιεπξά ηνπ θφιπνπ πνπ πίζσ ηεο ην έδαθνο απιψλεηαη επίπεδν ζε κάθξνο πεληέκηζη
πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ σο ηελ αθηή ηεο ιίκλεο Βνπιθαξηάο. ην δπηηθφ άθξν ηεο
βφξεηαο πιεπξάο ηνπ θφιπνπ βξίζθεηαη ην κηθξφ ρσξηφ Πσγσληά. Αθνινπζεί ε
βνξεηνδπηηθή αθηή ηνπ θφιπνπ ζηα πφδηα ησλ απφηνκσλ πςσκάησλ πνπ εδψ
ζρεκαηίδνπλ ηελ κεγάιε ρεξζφλεζν ηεο Πιαγηάο θαη αθήλνπλ δίπια ζηε ζάιαζζα
κφλν κηα ζηελή ισξίδα εδάθνπο κε ήπηεο θιίζεηο. Δδψ ζρεκαηίδνληαη θαη νη κηθξνί
φξκνη Βαξηθφο θαη Βαζηαβάιε πνπ βξίζθεηαη ζην λνηηφηαην ζεκείν ηεο πιεπξάο
απηήο ηνπ θφιπνπ θαη ηεο ρεξζνλήζνπ Πιαγηά. Ο επίπεδνο ρψξνο αλάκεζα ζηελ αθηή
θαη ηελ ιίκλε Βνπιθαξηά πεξηιακβάλεη κεξηθά ηελάγε ζηελ λφηηα πιεπξά ηνπ θαη
θαηέρεηαη απφ ηέηνηα ζε φιε ηελ βφξεηα πξνο ηελ ιίκλε πιεπξά ηνπ. ηελ
αξραηφηεηα, φπσο έρνπκε ζεκεηψζεη, ε ιίκλε ήηαλ ιηκλνζάιαζζα θαη απηή ζηελ
επνρή ηνπ ηξάβσλα ιεγφηαλ Μπξηνχληηνλ. Πην παιηά πξέπεη λα ήηαλ θάηη ζαλ
αλάβαζνο θφιπνο. Τπνζέησ φηη εθείλνλ ηνλ θαηξφ ε αθηή βξηζθφηαλ πεξίπνπ ζηελ
γξακκή πνπ νξίδεη ην έινο γχξσ απφ ηελ ιίκλε. Ο ρψξνο κε ην επίπεδν έδαθνο
νξίδεηαη ζηα δπηηθά απφ ηα απφηνκα βνπλά ηεο Πιαγηάο. κνηα απφηνκα βνπλά έρεη
ζην λφηην κέξνο ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ, αιιά βνξεηφηεξα, λνηηναλαηνιηθά θαη
αλαηνιηθά απφ ηελ ιίκλε, ππάξρεη ρψξνο κε ήπηεο θιίζεηο θαη κηθξά θαη
απνκνλσκέλα πςψκαηα. Ο ρψξνο απηφο θηάλεη ζηα αλαηνιηθά σο ηνπο γθξεκνχο πνπ
απφ ηελ ζέζε ηνπ ρσξηνχ Μνλαζηεξάθη θαηεβαίλνπλ πξνο ηα λφηηα. ηα
βνξεηναλαηνιηθά φκσο ε πεξηνρή δελ απνθφπηεηαη πξαγκαηηθά απφ ηνλ θάκπν ηεο
Βφληηζαο.
Ζ πεξηνρή απηή αλήθε ζηελ αξραία αθαξλαληθή πφιε Πάιαηξν πνπ ηα
εληππσζηαθά εξείπηά ηεο ζψδνληαη ζην βφξεην κέξνο ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ
θάκπνπ αλάκεζα ζηνλ θφιπν ηεο Εαβέξδαο θαη ηελ Βνπιθαξηά. ηα παξαθάησ ζα
αθνινπζήζνπκε θαηά πφδαο ηνλ Kirsten πνπ ην άξζξν ηνπ γηα ηελ Πάιαηξν είλαη
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ίζσο ην πιεξέζηεξν απφ φζα έγξαςε γηα ηηο αθαξλαληθέο πφιεηο θαη ζηεξίρηεθε ζε
αλέθδνηεο εξγαζίεο ηνπ Lolling θαη ηνπ Noack, αιιά θαη ζε δηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο
κε απηνςία. Σν ζρέδην θάηνςεο ησλ εξεηπίσλ είλαη εθείλν πνπ είρε θάλεη ν Noack θαη
ζην νπνίν ν Kirsten έρεη επηθέξεη κφλν κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο.
Δμαηηίαο ηεο απνκνλσκέλεο ζέζεο ηεο ε Πάιαηξνο αλαθέξεηαη ζπάληα απφ
ηηο αξραίεο πεγέο. Ζ ηαχηηζή ηεο κε ηα εξείπηα πνπ ζα πεξηγξάςνπκε ζηεξίρηεθε ζηελ
πιεξνθνξία ηνπ ηξάβσλα φηη βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηελ Αιπδία θαη ηελ Λεπθάδα θαη
πην θνληά ζηελ δεχηεξε. Φαίλεηαη φηη θαη εδψ, φπσο θαη αιινχ, ν ηξάβσλ
ρξεζηκνπνίεζε θάπνηνλ πεξίπινπ πνπ αλέθεξε ηηο ζέζεηο ησλ πφιεσλ ζε ζρέζε κε
ζαιαζζηλφ ηαμίδη, αλ θαη, φπσο είπακε πην πάλσ, ππήξρε θαη ζηεξηαλφο δξφκνο πνπ
έλσλε ηελ Πάιαηξν κε ηελ Αιπδία. Σν εζληθφ παξαδίδεηαη απφ ηνλ ηέθαλν
Βπδάληην σο Παιαηξεχο, αιιά απφ επηγξαθέο απφ ηελ Κπξήλε θαη ηελ αθαξλαληθή
πεξηνρή ηεο Ρνχγαο παξαδίδεηαη ν ηχπνο Παιαηξαίνο. Ο Kirsten πηζηεχεη φηη ην φλνκα
ζπληζηά έλδεημε πσο ε πφιε ηδξχζεθε απφ Ηιιπξηνχο ή ηνπιάρηζηνλ απφ Ηιιπξηθά
ζηνηρεία αλακεκηγκέλα κε ηνπο Αθαξλάλεο θαη ζεκεηψλεη πσο πξέπεη λα ππνζέζνπκε
φηη νη πξψηνη θάηνηθνη ησλ νπνίσλ ε χπαξμε βεβαηψλεηαη απφ ηα θεξακηθά επξήκαηα
ήηαλ Έιιελεο ηεο Όζηεξεο Μπθελατθήο επνρήο πνπ ήξζαλ απφ ηελ ζάιαζζα, απφ ην
θξάηνο ηνπ Οδπζζέα, θαη πζηεξφηεξα ηνπο απψζεζε ην ειιεληθφ βνξεηνδπηηθφ θχιν
ησλ Αθαξλάλσλ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαλ θαη ηιιπξηθά ζηνηρεία. Απφ ην ηειεπηαίν
ηέηαξην ηνπ 7νπ αηψλα νη Αθαξλάλεο απηνί θάηνηθνη πηέδνληαη απφ ηνπο Κνξίλζηνπο
πνπ ηδξχνπλ ηηο απνηθίεο ηνπο Αλαθηφξηνλ ζηα βφξεηα, Λεπθάδα ζηα δπηηθά θαη
φιιηνλ ζηα λφηηα. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην Αλαθηφξηνλ θαη ε Λεπθάο
πηζαλφηαηα ππήξραλ θαη πξηλ λα εγθαηαζηαζνχλ νη Κνξίλζηνη άπνηθνη θαη ην φιιηνλ
πνπ ν Kirsten κεηά απφ καθξέο αλαδεηήζεηο θαηέιεμε φηη βξηζθφηαλ ζηα λφηηα ηεο
Παιαίξνπ, έρσ πνιινχο ιφγνπο λα πηζηεχσ, φπσο ζα δνχκε πην θάησ, φηη δελ
βξηζθφηαλ εθεί, αιιά κάιινλ πνιχ θνληά ζηελ Λεπθάδα.
Ο Kirsten, πηζηεχσ ζσζηά, ζεκεηψλεη πην θάησ, φηη εμαηηίαο απηήο ηεο
πεξηθχθισζεο θαη ηεο απνκαθξπζκέλεο ζέζεο απφ ηηο άιιεο αθαξλαληθέο πφιεηο ε
Πάιαηξνο παίδεη παζεηηθφ ξφιν κεηά ηελ ίδξπζε ησλ θνξηλζηαθψλ απνηθηψλ, γηαηί θαη
αλ δελ ζεσξήζνπκε φηη ην φιιηνλ βξηζθφηαλ ζηα λφηηά ηεο, πάλησο πνιχ θνληά ηεο
βξίζθνληαλ ε Λεπθάο θαη ην Αλαθηφξην. Ζ θαηάζηαζε αιιάδεη ζηα ρξφληα ηνπ
Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, φηαλ νη Αζελαίνη, ζηελ πξνζπάζεηα λα ηζαθίζνπλ ηνλ
θνξηλζηαθφ έιεγρν ζηηο ζάιαζζεο ηεο Αθαξλαλίαο, αθαηξνχλ απφ ηνπο Κνξίλζηνπο ην
φιιηνλ ην 431 θαη ην παξαρσξνχλ, θαη ηνλ νηθηζκφ θαη ηελ ρψξα, ζηελ Πάιαηξν. Αλ
ην φιιηνλ βξηζθφηαλ εθεί πνπ ην ηνπνζεηψ εγψ, ην ρηχπεκα ζα ήηαλ πνιχ πην
ζεκαληηθφ απφ φζν θαίλεηαη κε ηελ πξψηε καηηά, γηαηί ζήκαηλε φηη νη Λεπθάδηνη,
δειαδή νη Κνξίλζηνη, έραζαλ ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ηεο δηψξπγαο πνπ είραλ
αλνίμεη ζηελ επνρή ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηνλ ηζζκφ ηεο Λεπθάδαο θαη φηη απφ
ζάιαζζα βνήζεηα ζηελ πφιε κπνξνχζε πηα λα θηάζεη ρσξίο ηδηαίηεξν θίλδπλν κφλν
απφ ηα βφξεηα. Άιισζηε θαη απφ ηνπο Αθαξλάλεο, φπσο θαίλεηαη, ζεσξήζεθε ε
θαηάιεςε ηνπ νιιίνπ ην πξψην βήκα γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Λεπθάδαο θαη ηελ
έληαμή ηεο ζην Κνηλφ ηνπο, θαηάιεςε φκσο πνπ ηειηθά δελ επηηεχρζεθε. Ζ Λεπθάο
κπήθε ζην Κνηλφ ησλ Αθαξλάλσλ κφιηο ηνλ 3ν αηψλα θαη θάησ απφ πνιχ
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Σν «πφιηζκα» φιιηνλ εμαθνινπζνχζε λα ππάξρεη ην 426
θαη ην 421 ην δηεθδηθνχζαλ θαη πάιη νη Κνξίλζηνη. Έηζη έρνπκε κηα ηζηνξηθή
καξηπξία, φηη ηνπιάρηζηνλ ζηα πξψηα ρξφληα κεηά ηελ ππαγσγή ηνπ ζηελ Πάιαηξν
ζπλέρηζε λα ππάξρεη, πηζαλφηαηα σο «θψκε» ηεο Παιαίξνπ.
Αλάκεζα ζηα 365 θαη ηα 356 ιαβαίλεη ε Πάιαηξνο, θαζψο θαη άιιεο
αθαξλαληθέο πφιεηο, βνήζεηα ζε ζηάξη απφ ηελ Κπξήλε γηα λα αληηκεησπίζεη ινηκφ
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πνπ έπιεμε ηφηε ηελ πεξηνρή. Γχξσ ζηα 330 ηελ επηζθέπηνληαη ζεαξνί απφ ηελ
Δπίδαπξν. ηα κέζα ηνπ 3νπ αηψλα, φηαλ Αηησινί θαη Ζπεηξψηεο δηακειίδνπλ ηελ
Αθαξλαλία, ε πφιε πέθηεη ζηα ρέξηα ησλ δεχηεξσλ θαη αξγφηεξα αληηκεησπίδεη, φπσο
θαη ην Θχξξεηνλ, επηζέζεηο ησλ πξψησλ. ηελ δηάξθεηα ηεο ππνηαγήο ηεο ζηελ
Ήπεηξν απνρηάεη κεγαιχηεξε επαθή κε ηνλ ειιεληζηηθφ πνιηηηζκφ θαη εκθαλίδεη
ζηνλ 3ν αηψλα ηδηαίηεξε άλζεζε. ε απηήλ ηελ επνρή ρηίδνληαη θαη ηα ηείρε ηεο.
Μεηέρεη απφ ηηο πξψηεο ζην λέν Κνηλφ ησλ Αθαξλάλσλ. Φαίλεηαη φηη επλνήζεθε απφ
ηελ κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ Κνηλνχ πξνο ηελ Λεπθάδα θαη ην Θχξξεην.
Έηζη ζπλερίζηεθε ε άλζεζή ηεο θαη ζηνπο επφκελνπο αηψλεο, αιιά κε ηελ ίδξπζε ηεο
Νηθφπνιεο απφ ηνλ Αχγνπζην νη θάηνηθνί ηεο, θαζψο θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ
αθαξλαληθψλ πφιεσλ, κεηαθέξζεθαλ εθεί θαη ε πφιε ζχληνκα εγθαηαιείθζεθε.
Απηφο θαίλεηαη λα είλαη ν ιφγνο πνπ ηα εξείπηά ηεο δηαηεξήζεθαλ πνιχ θαιά, δειαδή
φηη εγθαηαιείθζεθε θαη δελ θαηαζηξάθεθε.
Σα εξείπηα απηά είλαη γλσζηά ζήκεξα κε ην φλνκα Κάζηξν ηεο Κερξνπνχιαο
απφ έλαλ κηθξφ νηθηζκφ πνπ ππήξρε παιηφηεξα εθεί, ζηε λφηηα πιεπξά κηαο πξνο ηα
αλαηνιηθά πξνβνιήο ηνπ βνπλνχ ζηα βφξεηα ηνπ θάκπνπ, πνπ ε βφξεηα πιεπξά ηεο
έρεη ζηα πφδηα ηεο ην έινο πνπ πεξηβάιιεη ηελ Βνπιθαξηά, φπσο δειαδή είπακε, ηελ
αξραία παξαιία ηνπ θφιπνπ θαη κεηά ιηκλνζάιαζζαο Μπξηνχληηνλ. Δπηγξαθηθή ή
λνκηζκαηηθή επηβεβαίσζε ηεο ηαχηηζεο απηήο δελ ππάξρεη. Οη πην πνιιέο επηγξαθέο
πνπ έρνπλ βξεζεί ζηελ πεξηνρή είλαη επηηχκβηεο, εθηφο απφ θάπνηεο αλαζεκαηηθέο ζε
ηεξφ ηεο Άξηεκεο, έλαλ θαηάινγν κειψλ θάπνηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζηάζνπ θαη έλα
κεκνλσκέλν όξν, ζεκάδη νξηνζεζίαο θάπνηνπ ηεξνχ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζηηο δπν
απφ ηηο αλαζεκαηηθέο αλαθέξεηαη σο επψλπκε ε ηεξαπνινύζα, δειαδή κε ην φλνκά
ηεο ρξνλνινγνχζαλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ήηαλ εληαχζηα θαη ίζσο φηη ε Άξηεκηο
ήηαλ ε θαηεμνρήλ ιαηξεπφκελε απφ ηελ πφιε ζεφηεηα. ηελ ίδηα ζέζε, ηνπ ηεξνχ ηεο,
έρνπλ βξεζεί επίζεο Μπθελατθά φζηξαθα, πήιηλα εηδψιηα ηνπ 4νπ ή κάιινλ ηνπ 3νπ
αηψλα, αγαικάηηα Άξηεκεο.
Ο πξφβνινο πνπ πάλσ ηνπ βξίζθνληαη ηα εξείπηα έξρεηαη απφ ηα βνπλά ζαλ
αθξσηήξην πξνο ηα αλαηνιηθά θαη ιίγν βφξεηα θαη ειέγρεη φινλ ηνλ ηφπν σο ηελ
ζάιαζζα λφηηα κέρξη ην αλαηνιηθφ φξην ηεο πεξηνρήο θαη σο ηα πςψκαηα βφξεηα θαη
βνξεηναλαηνιηθά απφ ηελ ιίκλε. Σν πςειφηεξν ζεκείν ηνπ είλαη ν Πξνθήηεο Ζιίαο
πνπ θηάλεη ζηα 389 κ. θαη ζηα λφηηα πφδηα ηνπ πεξλάεη ν δξφκνο πνπ πεγαίλεη πέξα
απφ ηα βνπλά ζηα δπηηθά ζηε ιεθάλε ηεο Πιαγηάο. Έλα δηάζειν ρσξίδεη ην βνπλφ απφ
ηνλ φγθν ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε πφιε, ν νπνίνο πέθηεη απφηνκα ζηηο ηξεηο πιεπξέο
πξνο ηνλ θάκπν. ην αλαηνιηθφ κέξνο ηεο λφηηαο πιεπξάο ηνπ έρεη γθξεκφ χςνπο
ζρεδφλ 40 κ., ελψ ζηα βφξεηα απφηνκεο θιίζεηο σο ην έινο. Σν δπηηθφ κέξνο ηεο
βφξεηαο πιεπξάο βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ γέλεζε ξεκαηηάο πνπ θαηεβαίλεη πξνο
βνξεηναλαηνιηθά ζην έινο. Σν δπηηθφ κέξνο ηεο λφηηαο πιεπξάο ζρεκαηίδεη θάηη ζαλ
θνίιν ζεάηξνπ πάλσ απφ ηελ γέλεζε άιιεο ξεκαηηάο πνπ πξνρσξεί πξνο
λνηηναλαηνιηθά. ηελ κέζε απηνχ ηνπ θνίινπ ππάξρεη κηα πινχζηα πεγή, θαη ιίγν
ρακειφηεξα αθφκα κηα, φκσο κε ιηγφηεξν λεξφ. ηα αλαηνιηθά θαη λνηηναλαηνιηθά νη
ηζρπξέο θιίζεηο ηεο αθξφπνιεο ρσξίδνπλ ην θξνχξην απφ ηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο,
αιιά δπηηθφηεξα νη πεξηνρέο απηέο θαηεβαίλνπλ κε άλδεξα απφ ην ςειφηεξν ζρεδφλ
ζεκείν, ζπλαξκφδνληαη κε ηνλ ρψξν ηνπ θνίινπ θαη θηάλνπλ θάησ σο ην βαζχηεξν
ζρεδφλ ζεκείν ηνπ. Αθξφπνιε είλαη ην αλαηνιηθφ ηκήκα θαη κπνξνχκε λα ηελ
ραξαθηεξίζνπκε δηπιή, επεηδή πεξηιακβάλεη δχν μερσξηζηέο κηθξέο θνξπθέο. Μηα,
πζηεξφηεξε κάιινλ, επέθηαζε ηεο πφιεο βξίζθεηαη ζηελ νκαιή πιαγηά λφηηα απφ
ηνπο γθξεκνχο πνπ νξίδνπλ πξνο ηα λφηηα ηελ αθξφπνιε.
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ηε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο πξνζαξκφδεηαη θαη ε δηαδξνκή ησλ ηεηρψλ
πνπ ν Noack ππνιφγηζε ην κήθνο ηνπο ζε δψδεθα ζηάδηα, δειαδή θάπνπ 2.200 κ. θαη
κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηα πην θάησ ηκήκαηα: 1. Σν βφξεην ηείρνο απφ ηνλ γσληαθφ
πξνο ηα δπηηθά πξνκαρψλα σο ην δπηηθφ απφ ηα δχν πςψκαηα ηεο αθξφπνιεο, ζε ίδην
πεξίπνπ χςνο πάλσ ζηελ ξάρε απφ ηελ νπνία αξρίδεη λα θαηεθνξίδεη ην έδαθνο πξνο
ηελ βφξεηα ξεκαηηά. 2. Σν λφηην (λνηηνδπηηθφ) ηείρνο πνπ απφ ηνλ γσληαθφ
πξνκαρψλα θαηεβαίλεη κε ζρεδφλ ζηαζεξή θαηεχζπλζε σο ηελ θχξηα πχιε. 3. Σν
λνηηνδπηηθφ ηείρνο πνπ ζε ζηαζεξφ πεξίπνπ χςνο πξνρσξεί σο ην λφηην άθξν. 4. Σν
αλαηνιηθφ (λνηηναλαηνιηθφ) ηείρνο πνπ αλεβαίλεη ηελ απφηνκε πιαγηά πξνο
βνξεηναλαηνιηθά σο ηελ αθξφπνιε. 5. Σν εμσηεξηθφ αλαηνιηθφ (λνηηναλαηνιηθφ)
ηείρνο πνπ απφ ρακειφηεξν ζεκείν αλεβαίλεη κε ηελ ίδηα πεξίπνπ θαηεχζπλζε αξρηθά
ήπηα θαη κεηά απφηνκα σο ηελ κέζε πεξίπνπ ηνπ γθξεκνχ πνπ ζρεκαηίδεη ηελ λφηηα
πιεπξά ηεο αθξφπνιεο. 6. Σκήκαηα ηείρνπο πνπ εληζρχνπλ ηελ θπζηθή νρπξφηεηα ηεο
αθξφπνιεο πξνο ηελ κεξηά ηεο Βνπιθαξηάο. Σείρνο πνπ λα ρσξίδεη ηελ αθξφπνιε ή
απηφ πνπ θαιχηεξα ζα νλνκάδακε επάλσ πφιε απφ ηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο δελ
θαίλεηαη λα ππήξρε. Ο Lolling κίιεζε γηα ηνίρν πνπ ελψλεη ηηο πξνβνιέο ηνπ
δπηηθφηεξνπ απφ ηνπο δχν φγθνπο ηεο αθξφπνιεο, ν Noack κε δηαγξάκκηζε είρε
ζεκεηψζεη έλαλ ηνίρν, αιιά ν Kirsten ακθηβάιιεη γηα ηελ χπαξμή ηνπ. Καηά ηα άιια
ε Πάιαηξνο ζε αληίζεζε κε άιιεο αθαξλαληθέο πφιεηο θαίλεηαη φηη δελ ήηαλ ηφπνο
θαηαθπγήο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ κε ειεχζεξνπο ρψξνπο κέζα απφ ηα
ηείρε γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ.
Ζ θχξηα πχιε βξίζθεηαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο λφηηαο πιεπξάο ηεο πεξηνρήο
θαηνηθίαο, αξθεηά ρακειά, θαιπκκέλε απφ κεγάιν νγθψδε πξνκαρψλα πνπ καδί κε
ηελ δηεχξπλζε ηνπ απέλαληη ηκήκαηνο ηνπ ηείρνπο ζρεκαηίδεη απιή κε κήθνο 4,65 κ.
ε απηήλ βξίζθεηαη ε ζχξα κε άλνηγκα 2,30 κ. θαη βάζνο 1,30 κ. Σν χςνο ηνπ
αλνίγκαηνο ήηαλ πεξίπνπ 3 κ. θαη ην χςνο ηνπ ηείρνπο δίπια ηνπ ην πνιχ 6 κ. Ο
πξνκαρψλαο θαη ην ζχκπιεγκα ηεο πχιεο είλαη ρηηζκέλνη κε θαινχο νξηδφληηνπο
δφκνπο, ελψ ε πξνο ηα δπηηθά πξνέθηαζε ηνπ βφξεηνπ ηείρνπο ηεο απιήο ζε κήθνο
πεξίπνπ 40 κ. εκθαλίδεη ηνηρνδνκία ζρεδφλ θπθιψπεηα πνπ ζεσξήζεθε πξσηκφηεξε,
απφ ηελ Benton κάιηζηα Μπθελατθή. Ζ εξκελεία πνπ έδσζε ν Kirsten είλαη φηη ν
ζρεδφλ θπθιψπεηνο ηνίρνο ρξεζηκεχεη σο αλάιεκκα θαη βάζε γηα έλα πνιπγσληθφ
ηκήκα, πνπ θαη απηφ έπξεπε λα αλέρεη πηέζεηο απφ ηελ πίζσ πιεπξά, θαη φηη θαη απηφ
είλαη ζχγρξνλν κε ηελ πχιε, αθνχ ε ζέζε ηνπ πξνυπνζέηεη πξφβιεςε λα ππάξμεη εθεί
πχιε. Απφ ηελ πχιε πξνρσξεί ην ηείρνο παξάιιεια κε ηελ πιαγηά, ψζπνπ ζπλαληάεη
ηα πην δπηηθά βξάρηα θαη απφ εθεί αλεβαίλεη πξνο βνξεηνδπηηθά κε έληνλε θιίζε σο
ην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ θνίινπ κε ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο δηαγξάθνληαο ηεζιαζκέλε.
Λίγν κεηά ηελ πξψηε ηεο γσλία βξίζθεηαη κηθξή πχιε κε εχξνο 2,20 κ. θαη κεηά ηελ
δεχηεξε θιίκαθα πξφζβαζεο ζηελ έπαιμε ηεο νπνίαο ζψδνληαη εηθνζηηξία
ζθαινπάηηα. Αθνινπζεί επζχγξακκν ηκήκα σο ηνλ δπηηθφ πξνκαρψλα. Σν ηείρνο κε
κία αθφκε θιίκαθα πξφζβαζεο ζηελ έπαιμε θηάλεη σο ηελ βνξεηνδπηηθή γσλία ηεο
νρχξσζεο θαη ζην βνξεηφηεξν ηκήκα ηνπ έξρεηαη θαη εθάπηεηαη ζε απηφ απφ ηα
δπηηθά ν γσληαθφο πξνκαρψλαο.
Ο πξνκαρψλαο απηφο είλαη κεγάινο ηεηξάπιεπξνο πχξγνο κε βφξεην κέησπν
πιάηνπο 11,65 κ., λφηην 10,35 κ. θαη δπηηθφ 11,15 κ. Δκθαλίδεη ηνηρνδνκία
ςεπδηζφδνκε, αιιά ζε κεξηθά ζεκεία θαη πνιπγσληθή. Πάλσ ηνπ νδεγεί θιίκαθα απφ
ην βφξεην ηείρνο πνπ δελ θέξεηαη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ βφξεηνπ ηνίρνπ ηνπ
πξνκαρψλα, αιιά ηξία κέηξα πην κπξνο, πξνρσξεί πξνο ηα αλαηνιηθά πάλσ ζε
βξάρηα θαη εκθαλίδεη πνηθηιίεο ζηελ ηνηρνδνκία ηνπ. Έρεη κηα νδφλησζε ιίγν κεηά ην
δπηηθφ άθξν ηνπ θαη ζην αλαηνιηθφ κηζφ ηνπ παξαθνινπζείηαη εζσηεξηθά απφ
ιεπηφηεξν ηνίρν, ζε 2 κ. απφζηαζε, ρηηζκέλνλ κε νξηδφληηεο ζηξψζεηο. Σν επφκελν

113

ηκήκα ηνπ ηείρνπο έρεη θαηεχζπλζε θάζεηε πξνο απηφ θαη ζηελ γσλία αλάκεζά ηνπο
δηακνξθψλεηαη πχιε κε δπν ηκήκαηα ηνπ ηείρνπο πνπ ζηξέθνπλ θαη ζπλερίδνληαη
παξάιιεια πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο αθήλνληαο κεηαμχ ηνπο δηάδξνκν πιάηνπο
ηξηψλ κέηξσλ. Ο δηάδξνκνο έρεη πξνο ηα έμσ ηνμσηφ ππέξζπξν κε θιεηδηά θαη ην
χςνο ηνπ έηζη θηάλεη ηα 3,60 κ. Ζ ζχξα βξηζθφηαλ ζην πξνο ηα κέζα άλνηγκα ηνπ
δηαδξφκνπ. Πίζσ απφ ηελ πχιε ππάξρεη θιίκαθα αλφδνπ πνπ βνήζεζε λα
ππνινγηζζεί ην χςνο ηνπ ηείρνπο πεξίπνπ ζηα 6,40 κ. Σν ηείρνο κεηά ηελ πχιε
ζπλερίδεηαη πξνο βφξεηα. Μεηά απφ 20 κ. ζηξέθεη πάιη πξνο ηα αλαηνιηθά θαη
πξνρσξεί ζε ίδην χςνο σο ηελ επφκελε αλχςσζε ηνπ εδάθνπο. Έηζη ζρεκαηίδεη γσλία
σο πξνκαρψλα βφξεηα απφ ηελ πχιε. ην πξνο ηα αλαηνιηθά ηκήκα ηνπ
ζρεκαηίδνληαη δχν νδνληψζεηο, ε δεχηεξε απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί σο πξνκαρψλαο
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο επφκελεο πχιεο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ
ηκήκαηνο θαη ν άμνλάο ηεο δελ είλαη θάζεηνο αιιά δηαγψληνο ζε ζρέζε κε ηελ γξακκή
ηνπ ηείρνπο. Γηακνξθψλεηαη κε δπν ηκήκαηα ηείρνπο παξάιιεια κεηαμχ ηνπο πνπ
έξρνληαη πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο νρχξσζεο. Ο Kirsten παξαηήξεζε εθεί ίρλε θφγρεο
γηα ηελ ηνπνζέηεζε εηθφλαο ηνπ Πξνπχιαηνπ Δξκή, φπσο γλσξίδνπκε απφ άιια
παξαδείγκαηα. Ο Noack ζπκπέξαλε φηη θαη απηή ε πχιε ζα θαιππηφηαλ κε ηφμν.
Μεηά ηελ πχιε ην ηείρνο πξνρσξεί ιίγν πξνο λνηηναλαηνιηθά θαη κεηά ζηξέθεηαη θαη
πάιη γηα ιίγν πξνο βνξεηναλαηνιηθά, ζρεκαηίδνληαο έηζη είδνο πξνκαρψλα φπσο θαη
ζηελ πξνεγνχκελε πχιε. Ήδε απφ εδψ έρεη αξρίζεη λα αλεβαίλεη πξνο ηελ αθξφπνιε.
ην ηκήκα απηφ ε εμσηεξηθή παξεηά είλαη ρηηζκέλε κε νξηδφληηεο ζηξψζεηο, ε
εζσηεξηθή κε πνιπγσληθφ ηξφπν. ηε ζπλέρεηα αλεβαίλεη πάληα πξνο αλαηνιηθά θαη
γηα ζρεηηθά κεγάιν ηκήκα είλαη θαηεζηξακκέλν θαη ζψδεηαη κφλν ε εμσηεξηθή
πιεπξά ηνπ. Δδψ παξαηεξνχληαη θαιά ηα ελδηάκεζα ηνηράξηα πνπ ζπλδένπλ ηα δχν
κέησπα ζην θαλνληθφ έκπιεθηνλ ζχζηεκα. Πην πέξα αλεβαίλεη πεξηζζφηεξν απφηνκα,
πάιη κε ςεπδηζφδνκν πξνο ηα έμσ θαη πνιπγσληθφ ζχζηεκα πξνο ηα κέζα, ζπλαληάεη
κηθξή πχιε κε άλνηγκα εχξνπο 1,30 κ. θαη βάζνο 2,90 κ. θαη πην πέξα θηάλεη ζηα
βξάρηα ζην δπηηθφ απφ ηα πςψκαηα ηεο αθξφπνιεο. Σν ηειεπηαίν ηκήκα εκθαλίδεη
ηνηρνδνκία νηνλεί θπθιψπεηα.
ηε βφξεηα, βνξεηναλαηνιηθή αθξηβέζηεξα, πιεπξά ηεο αθξφπνιεο δελ είλαη
δπλαηφ λα παξαθνινπζεζεί ε δηαδξνκή ηνπ ηείρνπο. Πεξηζζφηεξν ηελ ζπλάγνπκε απφ
ηελ δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο. Μεηά ηελ δεχηεξε πξνβνιή ηνπ βξάρνπ πξνο
βνξεηναλαηνιηθά παξαθνινπζείηαη ην ηείρνο κε ιίγα ζσδφκελα ίρλε ηνπ λα αθνινπζεί
ην άθξν ηνπ πιαηψκαηνο πξνο λνηηνδπηηθά, λνηηναλαηνιηθά θαη αλαηνιηθά, ελψ πην
ρακειά ζεκεηψλεηαη πεξίπνπ επζχγξακκνο ηνίρνο ζαλ ρνξδή απηνχ ηνπ ηφμνπ πνπ
φπσο θαίλεηαη είλαη αλαιεκκαηηθφο γηα κηα δεμακελή πνπ βξηζθφηαλ εδψ, αθξηβψο
εκπξφο απφ ην ηείρνο. Ζ αλαηνιηθή πξνβνιή κε ηνπο γθξεκνχο νιφγπξα δελ
ρξεηαδφηαλ ηείρνο. ηε λφηηα πιεπξά ην μαλαβξίζθνπκε κφιηο ζην χςνο ηεο
ηειεπηαίαο ππιίδαο πνπ αλαθέξακε. Καηεβαίλεη πξνο λνηηνδπηηθά ζεκειησκέλν ζηνλ
βξάρν, ζψδεηαη ζε δψδεθα ζηξψζεηο, δφκνπο, θαη έρεη πάρνο 2,70 κ. ε απηφ ην
ηκήκα αλνίγεηαη κία ππιίδα εχξνπο 1,20 κ. κε νξηδφληην ππέξζπξν πνπ πάλσ απφ
απηφ ζψδεηαη ην ηείρνο ζε αθφκα ηέζζεξηο-πέληε δφκνπο. Καηεβαίλεη κεηά ηελ
βξαρψδε θαη απφηνκε πιαγηά πξνο ηα λνηηνδπηηθά θαη θαηαιήγεη ζε κεγάιε πχιε. Σν
ηείρνο εδψ πξνρσξεί αθνχ θάλεη γσλία γηα κεξηθά κέηξα πξνο βνξεηνδπηηθά πξνο ην
εζσηεξηθφ ηνπ νρπξσκέλνπ ρψξνπ, ελψ πξνο ηα λφηηα πξνβάιιεη ππξγνεηδή πξνβνιή.
Νφηηα απφ απηήλ θαη παξάιιεια πξνο ην λνηηνδπηηθφ ηεο κέησπν έξρεηαη άιιν ηκήκα
ηείρνπο πνπ πξνρσξεί πξνο ηα βνξεηνδπηηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα θάκπηεηαη πξνο ηα
βφξεηα. Δθεί πνπ ζπλαληάεη ην βνξεηνδπηηθφ άθξν ηνπ άιινπ ηκήκαηνο βξίζθεηαη ην
άλνηγκα ηεο πχιεο, ελψ κε απηήλ ηελ δηακφξθσζε έρεη ζρεκαηηζζεί αθαλφληζηε
ηεηξάπιεπξε απιή εκπξφο ηεο. ηε ζπλέρεηα ην ηείρνο έξρεηαη πξνο λνηηνδπηηθά, φρη
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φκσο απφ ην άθξν ηεο εηζφδνπ ζηελ απιή, αιιά αθήλνληαο έλα ηκήκα λα
πξνβάιιεηαη ζαλ πχξγνο αξηζηεξά απφ ηελ είζνδν, θαη κεηά απφ ιίγν θηάλεη ζηελ
λφηηα γσλία ηεο νρχξσζεο. Σν ηκήκα απηφ έρεη πνιπγσληθή θαη ηελ έμσ φςε.
Απφ ηελ γσλία απηή σο ηελ θχξηα πχιε ε δηαδξνκή ηνπ ηείρνπο
παξαθνινπζείηαη δχζθνια. Δξρφηαλ πξνο βνξεηνδπηηθά θαη θαηφπηλ θνληά ζηνλ
ππζκέλα ηνπ θνίινπ έζηξεθε δπηηθά γηα λα ζπλαληήζεη πην πέξα ηνλ πξνκαρψλα πνπ
πξνζηάηεπε ηελ θχξηα πχιε. Δίλαη αζαθέο αλ ην εμσηεξηθφ ηείρνο ζπλαληνχζε ην
θχξην θνληά ζηε λφηηα γσλία ή θνληά ζηελ θχξηα πχιε. Σν ηείρνο απηφ θηλνχζε απφ
ηνλ γθξεκφ πνπ ζρεκαηίδεη ηε λφηηα πιεπξά ηεο αθξφπνιεο θαη, αθνχ θαηέβαηλε γηα
ιίγν πξνο ηα λφηηα έπαηξλε κεηά θαηεχζπλζε πξνο ηα λνηηνδπηηθά θαηεβαίλνληαο.
Παξαθνινπζείηαη ζε κήθνο 360 κ. ζε επζεία γξακκή θαη γηα θάπνην δηάζηεκα κεηά
ηελ γσλία πνπ θάλεη θαη ζηξέθεηαη πξνο βνξεηνδπηηθά. Δθεί πνπ ζπλαληάεη ηνλ
γθξεκφ έρεη έλαλ κηθξφ εζσηεξηθφ πξνκαρψλα δηαζηάζεσλ 2 Υ 3 κ. ηε κέζε
πεξίπνπ ηεο επζείαο γξακκήο ηνπ έρεη έλαλ πχξγν δηαζηάζεσλ 5,50 Υ 6,60 κ., ιίγν
πην θάησ κηα ππιίδα θαη αθφκα έλαλ κηθξφηεξν νξζνγψλην πχξγν. Σν πάρνο ηνπ είλαη
2,50 κ. Ο ζθνπφο ηνπ θαίλεηαη πσο δελ είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ρψξν θαηαθπγήο,
αιιά λα θαιχςεη έλα πξνάζηην πνπ είρε δεκηνπξγεζεί εκπξφο απφ ηελ πχιε ηνπ
λφηηνπ άθξνπ θαη θαίλεηαη φηη είλαη πζηεξφηεξν απφ ηελ άιιε νρχξσζε.
Ο Kirsten κε πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαηέιεμε φηη νη
δηαθνξεηηθέο ηερληθήο ζηελ ηνηρνδνκία δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ηείρνπο δελ
νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαηαζθεπήο, δελ έρνπλ δειαδή ρξνλνινγηθφ
ραξαθηήξα, αιιά κάιινλ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζην έδαθνο
θαη ζηηο πνηθίιεο αλάγθεο θάζε ζηνηρείνπ ηεο νρχξσζεο. Ο Noack κε βάζε απηέο ηηο
δηαθνξεηηθέο ηερληθέο είρε δηαθξίλεη πέληε ρξνλνινγηθέο θαηεγνξίεο, πέληε πεξηφδνπο
ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ ηείρνπο, ε θξηηηθή φκσο ηνπ Kirsten πνπ ακθηζβήηεζε θάηη
ηέηνην είλαη πξαγκαηηθά πνιχ πεηζηηθή. Ζ ίδηα θξηηηθή νδήγεζε θαη ζηελ γεληθφηεξε
ακθηζβήηεζε ηεο άπνςεο φηη ηείρε ρηηζκέλα κε πνιπγσληθή ηερληθή δελ κπνξνχλ λα
είλαη λεφηεξα απφ ηα θιαζηθά ρξφληα. Έηζη ε ρξνλνιφγεζε πξέπεη λα γίλεη φρη κε
ζηηιηζηηθά, αιιά κε ηζηνξηθά ηεθκήξηα. Ο Noack είρε ππνζηεξίμεη φηη ν εζσηεξηθφο
πεξίβνινο έπξεπε λα ρξνλνινγεζεί πξηλ απφ ην 431 θαη ν εμσηεξηθφο ιίγν κεηά απφ
ηφηε πνπ ν πιεζπζκφο κεγάισζε κε ηελ πξφζθηεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ νιιίνπ, αιιά
ε άπνςε πξνζέθξνπζε ζηνλ ζπιινγηζκφ φηη είλαη ηειείσο απίζαλν λα είρε ιίζηλα
ηείρε κηα κηθξή αθαξλαληθή πφιε ζε επνρή πνπ φρη κφλν ε Αζήλα, αιιά θαη λέεο
πφιεηο φπσο ε ιπλζνο δελ είραλ παξά πιίλζηλα ζηελ αλσδνκή. Σν ζπκπέξαζκα ηνπ
Kirsten είλαη φηη ν εζσηεξηθφο θχθινο ησλ ηεηρψλ, επεηδή αθξηβψο είλαη ελ κέξεη
ρηηζκέλνο κε νξηδφληηνπο δφκνπο, πξέπεη λα ρξνλνινγεζεί ζηνλ 3ν αηψλα, φπσο
ζπκβαίλεη θαη κε ηα ηείρε ηεο Πιεπξψλαο θαη ησλ Οηληαδψλ πνπ κε ηζηνξηθά
ηεθκήξηα ρξνλνινγνχληαη ζε απηήλ ηελ επνρή. Ο εμσηεξηθφο πεξίβνινο δελ
κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε πφζν λεφηεξνο είλαη.
Καηάινηπα ζπηηηψλ θαιχπηνπλ ηνλ ρψξν θάησ απφ ηελ αθξφπνιε, κέζα ζηνλ
εζσηεξηθφ πεξίβνιν. Οη δξφκνη ζην δπηηθφ ηκήκα είλαη παξάιιεινη θαη θάζεηνη
κεηαμχ ηνπο, εθηφο απφ κεξηθά ζεκεία φπνπ θαίλνληαη επζχγξακκνη αιιά ηέκλνληαη
κεηαμχ ηνπο ινμά. Σν πιάηνο ηνπο θπκαίλεηαη αλάκεζα ζηα 3 θαη ηα 4,85 κ. θαζψο
θαη νη δηαζηάζεηο ησλ λεζίδσλ. ε άιιεο πεξηνρέο θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη ην ίδην
θαλνληθφ ζρέδην, αιιά ηα ζπίηηα θαη νη δξφκνη πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλσκαιίεο ηνπ
εδάθνπο, ζε άλδεξα πνπ δηακνξθψλνληαη πξνο ηελ πιαγηά ηεο αθξφπνιεο. Γεκφζηα
νηθνδνκήκαηα δελ έρνπλ αλαγλσξηζζεί, κφλν θάπνηεο δεμακελέο φπσο ε κεγάιε ζηελ
αθξφπνιε πνπ αλαθέξακε, δηαζηάζεσλ 7,50 Υ 14 κ. θαη κηα άιιε ζηελ δπηηθή
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πιεπξά ηεο πφιεο, ε νπνία ππνδηαηξείηαη ζε δχν ηκήκαηα. Μεξηθά ζπίηηα είραλ δηθέο
ηνπο δεμακελέο. Έμσ απφ ηνλ εζσηεξηθφ πεξίβνιν έρνπλ επηζεκαλζεί κεξηθά ζεκέιηα.
Μηα εμέδξα ζεκεηψζεθε κέζα απφ ηελ λφηηα πχιε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβφινπ.
Πέξα απφ ηελ βφξεηα ξεκαηηά, ζην χςνο ηνπ γσληαθνχ πξνκαρψλα είλαη
βέβαην φηη ππήξρε έλα ηεξφ ηεο Άξηεκεο. Έλα κεγάιν ηεξφ ππήξρε επίζεο ζηνλ Άγην
Ζιία, πάλσ απφ ηελ πφιε. Έρνπλ ζεκεησζεί ηα θαηάινηπα δσξηθνχ λανχ, πνιχ
θαηεζηξακκέλνπ φκσο, ηφζν πνπ δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί ε θάηνςή ηνπ.
Γηαηεξνχληαη κφλν πάλσ ζηνλ βξάρν ηα ιείςαλα ηεο θάησ ζηξψζεο ηνπ ζηεξενβάηε
απφ ζθιεξφ αζβεζηφιηζν κε Ε-ζρεκνπο ζπλδέζκνπο. Γηαθξίλνληαη θαη ίρλε πηεξνχ.
πλάγνπλ φηη ήηαλ δσξηθφο πεξίπηεξνο κα έμη θίνλεο ζηηο ζηελέο πιεπξέο θαη
δεθαηξείο ζηηο καθξέο. Ο θπξίσο λαφο είρε δηαζηάζεηο 12,50 Υ 35 κ. δειαδή πεξίπνπ
ην κέγεζνο ησλ λαψλ ηνπ Γία ζηελ Οιπκπία θαη ηεο Αθαίαο ζηελ Αίγηλα. Σνπ πηεξνχ
φκσο κφλν ην πιάηνο ήηαλ δπλαηφ λα κεηξεζεί θαη ήηαλ 25 κ. Κνκκάηηα δσξηθψλ
επίζεο θηφλσλ πνπ ην κηθξφ ηνπο κέγεζνο δείρλεη πσο πξνέξρνληαη απφ εζσηεξηθέο
θηνλνζηνηρίεο βξίζθνληαη ρηηζκέλα ζην εθθιεζάθη ηνπ Πξνθήηε Ζιία. Έλα θνκκάηη
πεινπιαζηηθνχ κε γξαπηφ καχξν καίαλδξν ζε θίηξηλν βάζνο νδήγεζε ηνλ Noack λα
ρξνλνινγήζεη ηνλ λαφ ζηελ αξρή ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ., αιιά ν Kirsten παξαηεξεί φηη ε
ζπληεξεηηθφηεηα ηεο επαξρηαθήο πεξηνρήο ζα επέηξεπε θαη ρακειφηεξε ρξνλνιφγεζε
κέζα ζηνλ 5ν αηψλα. Δίλαη πηζαλφ αιιά φρη βέβαην πσο ήηαλ αθηεξσκέλνο ζηνλ Γία.
Σξίην ηεξφ αλαθέξεη ν Ρσκαίνο, πάιη δπηηθά, έμσ απφ ηελ πφιε, αιιά πξνο ηα λφηηα.
Δθεί είδε θαη αλάγιπθν ζηνλ βξάρν θίδη θαη δχν πνιχ θζαξκέλα αγάικαηα κεγάινπ
κεγέζνπο. Πεξηέξγσο ν Kirsten δελ ην αλαθέξεη, αλ θαη ν Ρσκαίνο αλαθνίλσζε ηνλ
εληνπηζκφ ηνπ ζηα 1916.
Νεθξνηαθεία ηεο πφιεο, θαηεζηξακκέλα ζε κεγάιν κέξνο απφ
αξραηνθαπειηθέο αλαζθαθέο, έρνπλ ζεκεησζεί ζηελ βνξηλή ξεκαηηά θαη εκπξφο απφ
ηελ ηνμσηή πχιε ηελ νπνία ν Noack, επεηδή απφ απηήλ θηλάεη ν δξφκνο γηα ηνλ Άγην
Ζιία, νλφκαζε Ηεξή πχιε, θαη απφ ηελ βφξεηα πχιε. Δπίζεο λφηηα απφ ην λφηην άθξν
ηνπ εμσηεξηθνχ ηείρνπο. Δδψ αλνίγνληαλ πάληα απφ ηνπο αξραηνθάπεινπο
θηβσηηφζρεκνη ηάθνη θαη νη ελεπίγξαθεο επηηχκβηεο ζηήιεο, νη πεξηζζφηεξεο ηνπ 3νπ
π.Υ. αηψλα, ρηίδνληαλ ζηηο γεηηνληθέο κάληξεο. Δίλαη πεξίεξγν πνπ ν Kirsten δελ
αλαθέξεη ην λεθξνηαθείν πνπ ηελ χπαξμή ηνπ ζεκεηψλεη ν Ρσκαίνο ζηα αλαηνιηθά
απφ ηελ πφιε, απφ φπνπ πξνέξρνληαη γιππηά ηνπ 4νπ π.Υ. αηψλα θαη φπνπ, φπσο ιέεη,
ν ηφπνο είλαη ζπαξκέλνο κε ζπληξίκκηα απφ θαηεζηξακκέλνπο θαη ζπιεκέλνπο
ηάθνπο. Γελ γλσξίδνπκε απφ πνην ζεκείν πξνέξρνληαη ηα εηδψιηα πνπ ν
Μαζηξνθψζηαο αλαθέξεη φηη θαηαζρέζεθαλ θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ Πάιαηξν. Σν
ζεκαληηθφ είλαη φηη πξφθεηηαη γηα εηδψιηα «γεσκεηξηθά μναλφκνξθα» θαη «αξρατθά».
Τπνζέησ φηη δελ κπνξνχλ λα ρξνλνινγνχληαη κεηά ηνλ 5ν αηψλα.
ηελ Πάιαηξν ππάγεηαη απφ ηνλ 5ν αηψλα θαη ν νηθηζκφο θαη ε ρψξα, ε
πεξηνρή ηνπ νιιίνπ. Απηφ θαίλεηαη φηη δελ ππήξμε πνηέ θαλνληθή πφιε. Κακηά
ηέηνηα καξηπξία επηγξαθηθή ή λνκηζκαηηθή δελ ππάξρεη θαη απηφ είλαη ζεκαληηθφ,
γηαηί σο θνξηλζηαθή απνηθία, φπσο ζπλήζσο νλνκάδεηαη, ζα έπξεπε λα έρεη
λνκίζκαηα, φπσο φιεο νη άιιεο θνξηλζηαθέο απνηθίεο ηεο πεξηνρήο, ε Λεπθάο, ην
Αλαθηφξην θαη ε πην καθξηλή Ακπξαθία. Γελ αλαθέξεηαη επίζεο ζε ζρέζε κε θακηά
απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ έθαλαλ απηέο νη θνληηλέο ηνπ
απνηθίεο είηε ζηα Πεξζηθά είηε ζηνπο αγψλεο αλάκεζα ζηελ Κφξηλζν θαη ηελ
Κέξθπξα. Ο Θνπθπδίδεο ην νλνκάδεη πόιηλ αιιά θαη πόιηζκα, ζηελ ίδηα κάιηζηα
θξάζε. Απφ άιιε θξάζε ηνπ ζπλάγεηαη κε βεβαηφηεηα φηη ήηαλ νηθηζκφο
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παξαζαιάζζηνο θαη κάιινλ θνληά ζηελ Λεπθάδα. ε απηφ έπιεπζε ν Γεκνζζέλεο
εγθαηαιείπνληαο ηελ πνιηνξθία ηεο Λεπθάδαο θαη ζπλάληεζε ηνπο εγέηεο ησλ
Αθαξλάλσλ ζηελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηά ηνπ λα ηνπο πείζεη λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηελ εθζηξαηεία ηνπ θαηά ηεο Αηησιίαο. Μπνξνχκε απφ απηφ λα ζπκπεξάλνπκε φηη
κεηά ηελ πηψζε ηνπ ζε αθαξλαληθά ρέξηα έγηλε θαηά θάπνηνλ ηξφπν έδξα ηνπ
επηηειείνπ ησλ αθαξλαληθψλ θαη αζελατθψλ δπλάκεσλ πνπ νη πξψηεο κε πεδηθά
ηκήκαηα θαη νη δεχηεξεο θαη κε πινία πξνζπαζνχζαλ λα θαηαιάβνπλ ηελ Λεπθάδα.
Ήηαλ δειαδή ην θνληηλφηεξν πξνο απηήλ πφιηζκα, ή κάιινλ νρπξφ, πνπ βξηζθφηαλ
ζηα ρέξηα ησλ ζπκκάρσλ θαη ε θαηάιεςή ηνπ κάιηζηα πξέπεη λα ζεσξήζεθε ην
πξψην βήκα γηα ηελ ππνηαγή ηεο Λεπθάδαο. πκπεξαίλνπκε επνκέλσο φηη, αλ φηαλ
ρηίζηεθε εμαξηηφηαλ απφ θάπνηα πφιε, απηή ζα ήηαλ ε Λεπθάο. Πνιχ
ραξαθηεξηζηηθά κάιηζηα, φηαλ ην πήξαλ νη Αθαξλάλεο δελ εγθαηέζηεζαλ εθεί
θαηνίθνπο, ψζηε λα ην θάλνπλ δηαθξηηή δηθή ηνπο πφιε, φπσο έθαλαλ κεηά απφ ιίγν
κε ην Αλαθηφξην, αιιά ην ππήγαγαλ ζηελ Πάιαηξν, ην έθαλαλ δειαδή «θψκε» θαη
απηφ είλαη αθφκα κηα έλδεημε, φηη ηνλ ίδην ραξαθηήξα ζα είρε θαη πξηλ, κφλν πνπ ηφηε
ζα ήηαλ θψκε ηεο Λεπθάδαο. κσο δελ ήηαλ απιψο έλα νρπξφ, αιιά ζα είρε θαη
κφληκνπο θαηνίθνπο, αθνχ ν Θνπθπδίδεο αλαθέξεη φηη εθηφο απφ πφιηζκα είρε θαη
δηθή ηνπ ρψξα, δειαδή δσηηθφ ρψξν, πεξηνρή. Μεηά ην 421 δελ αλαθέξεηαη πηα ην
φιιηνλ, αιιά απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππήξρε. Ννκίζκαηα βέβαηα δελ
έθνςε, αθνχ δελ ήηαλ πφιηο, νη επηγξαθέο δελ αλαθέξνπλ θαηνίθνπο ηνπ, αθνχ απηνί
πνιηηηθά ήηαλ Παιαηξαίνη θαη κε απηφ ην εζληθφ ζα αλαγξάθνληαλ, θαη ζηα θείκελα
δελ ην ζπλαληάκε, αιιά απηφ δελ είλαη πεξίεξγν γηα κηα ρψξα ζαλ ηελ Αθαξλαλία
πνπ θαη ησλ πφιεψλ ηεο ηα νλφκαηα ζπαληφηαηα θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαζφινπ
δελ ηα ζπλαληάκε εθηφο ίζσο απφ θείκελα ιεμηθνγξαθηθά, πφζν πεξηζζφηεξν ησλ
θσκψλ ηεο. Αο πξνζζέζνπκε αθφκα ηελ παξαηήξεζε φηη, αλ ην φιιηνλ ππαγφηαλ
ζηελ Λεπθάδα πξηλ ην πάξνπλ νη Αθαξλάλεο, φπσο θαίλεηαη ην πηζαλφηεξν, ε ρψξα
ηνπ ζα πξέπεη λα ήηαλ ηκήκα ηεο ρψξαο ηεο Λεπθάδαο, ην νπνίν φκσο ρξεηαδφηαλ έλα
δηαθξηηφ νηθηζηηθφ θέληξν.
Ζ ηειεπηαία απηή παξαηήξεζε καο νδεγεί λα απνξξίςνπκε ηελ επηθξαηνχζα
άπνςε φηη ην φιιηνλ βξηζθφηαλ ζηνλ θφιπν ηεο Εαβέξδαο, επεηδή ε πεξηνρή απηή
είλαη ζαθψο δηαθξηηή απφ ηελ ρψξα ηεο Λεπθάδαο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε
ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή πξαθηηθή ζα ήηαλ ην φιιηνλ μερσξηζηή πφιε, έζησ
κηθξή, θαη σο θνξηλζηαθή απνηθία θάπνπ ζα ηελ ζπλαληνχζακε, φπσο θαη ηηο άιιεο
ηεο πεξηνρήο, θπξίσο ζηα κεγάια γεγνλφηα ηνπ 5νπ αηψλα. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηνλ
θφιπν ηεο Εαβέξδαο πξνζθξνχεη θαη ζηελ παξαηήξεζε φηη ε πεξηνρή είλαη πνιχ
κηθξή γηα δχν πφιεηο, αθφκα θαη κηθξέο. Ζ Πάιαηξνο απέρεη απφ ηνλ θφιπν φζν
πεξίπνπ θαη άιιεο αληίζηνηρεο αθαξλαληθέο πφιεηο απφ ηελ ζάιαζζα, δειαδή ε
Αιπδία θαη ν Αζηαθφο, γηα λα πεξηνξηζηνχκε κφλν ζηηο λφηηεο απφ απηέο. Σα αξραία
ιείςαλα ζηνλ θφιπν ηεο Εαβέξδαο αλήθνπλ ζίγνπξα ζε ιηκάλη ή ιηκάληα ηεο
Παιαίξνπ. Ζ απφ ζάιαζζα επηθνηλσλία ηεο Παιαίξνπ κάιηζηα δελ θαίλεηαη πσο ζα
κπνξνχζε λα εμππεξεηεζεί απφ ηελ Βνπιθαξηά πνπ ηφηε κάιινλ ζα ήηαλ θφιπνο,
γηαηί αθφκα θαη αλ δελ ήηαλ ιηκλνζάιαζζα, φπσο ζηα ρξφληα ηνπ ηξάβσλα, ζα ήηαλ
αζθαιψο κηα πνιχ αλάβαζε ζάιαζζα, πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αιηεία, φρη φκσο θαη
γηα ηελ λαπζηπινΐα.
Οη ζπιινγηζκνί απηνί καο νδεγνχλ λα αλαδεηήζνπκε ηελ ζέζε ηνπ νιιίνπ
ζηελ κφλε πεξηνρή πνπ απνηειεί θάπσο μερσξηζηφ ηκήκα ηεο ρψξαο ηεο Λεπθάδαο,
ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Πιαγηάο, δπηηθά απφ ηα βνπλά πνπ
ζρεκαηίδνπλ ην φξην πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Παιαίξνπ θαη αλαηνιηθά απφ ηα ηελάγε
πνπ ρσξίδνπλ ηελ ρεξζφλεζν απφ ην λεζί. Δθεί πνπ άλνημαλ νη Κνξίλζηνη ην θαλάιη
πνπ έλσλε ηηο δπν ζάιαζζεο φηαλ ίδξπζαλ ηελ Λεπθάδα. Σν θαλάιη δελ ήηαλ
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νρπξσκαηηθφ, αιιά ζπγθνηλσληαθφ έξγν, αιιά ην άλνηγκά ηνπ έθαλε αθφκα πην
δχζθνιε απφ φζν ήηαλ εμαηηίαο ησλ ηελαγψλ ηελ επηθνηλσλία κε ηελ απέλαληη
πεξηνρή. κσο ν έιεγρνο απηήο ηεο πεξηνρήο ήηαλ ηψξα αθφκα πην αλαγθαίνο, αθνχ
έπξεπε λα θξαηάεη θαλείο θαη ηηο δχν πιεπξέο απηνχ ηνπ ζαιαζζηλνχ δξφκνπ, ηνπ
θαλαιηνχ, γηα λα σθειείηαη πξαγκαηηθά απφ ηελ χπαξμή ηνπ. Αλ θάπνηνο αληίπαινο
έιεγρε ηελ αλαηνιηθή πιεπξά, θαλείο δελ κπνξνχζε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Ζ
θαιχηεξε ιχζε ήηαλ λα εγθαηαζηαζεί έλα κέξνο ησλ Λεπθαδίσλ ζηελ αλαηνιηθή
πιεπξά, φρη απιψο σο θξνπξά, αιιά σο κφληκνο πιεζπζκφο, θαη λα εμαζθαιίδεη έηζη
φρη κφλν ηνλ έιεγρν θαη ησλ δχν πιεπξψλ ηνπ θαλαιηνχ, αιιά θαη ηελ θάξπσζε ηεο
πεξηνρήο πνπ ζήκεξα αληηζηνηρεί ζηα ρσξηά Πιαγηά θαη Πεξαηηά. ια δείρλνπλ φηη
απηφο ν νηθηζκφο πξάγκαηη ρηίζηεθε, ήηαλ θψκε ησλ Λεπθαδίσλ θαη νλνκαδφηαλ
φιιηνλ. πλάγσ φηη πξέπεη λα ηνλ αλαγλσξίζνπκε ζην κηθξφ νρπξσκέλν πφιηζκα
πνπ αλαθάιπςε ν Dorpfeld ζηελ ζέζε ηνπ θξνπξίνπ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ζηελ αθηή
δίπια ζην λφηην ζηφκην ηνπ θαλαιηνχ.
Ζ ππφζεζε φκσο πξέπεη λα εμεηαζζεί θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά. Απφ ηηο
δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη. Καη πξψηα νη άιιεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ κηθξή
πνιηηεία. Ζ άπνςε ηνπ Dorpfeld φηη εδψ είλαη ν ηζηνξηθφο Νήξηθνο έρεη απφ φινπο
ηνπο εξεπλεηέο θαη απφιπηα πεηζηηθά απνξξηθζεί, ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα
επαλέιζνπκε. Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα λα αλαγλσξηζζεί εδψ ε Γηφξπθηνο πνπ
αλαθέξεηαη απφ ηηο πεγέο θαη κεξηθνί ζπκπεξαίλνπλ φηη είλαη ζέζε ή θξνχξην ή
νηθηζκφο, επεηδή αλαθέξεηαη φηη αλάκεζα ζε απηφλ θαη ηελ Λεπθάδα ππήξρε λεζί κε
ην ηεξφ ηεο Αθξνδίηεο Αηλεηάδαο. κσο ην φλνκα κηιάεη απφ κφλν ηνπ θαη Γηφξπθηνο
είλαη ή ε δηφξπθηνο ρψξα, δειαδή ν ηφπνο φπνπ αλνίρηεθε ε δηψξπγα, ή ε ίδηα ε
δηψξπγα, ην θαλάιη. Νεζί κπνξνχζε λα ππάξρεη αλάκεζα ζην θαλάιη θαη ηελ
Λεπθάδα. Έλα λεζί ζην ηέλαγνο πνπ εθηφο απφ ηα άιια θαιχπηεη ηνλ ρψξν αλάκεζα
ζην αξραίν θαλάιη θαη ηα ηείρε ηεο πφιεο, θαη κάιηζηα είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ην
ρξεζηκνπνηνχζε απηφ ην λεζί σο ελδηάκεζν ζηήξηγκα ε γέθπξα πνπ απφ ηελ πφιε
νδεγνχζε ζην θαλάιη θαη πέξα απφ απηφ ή νη δηακνξθψζεηο πνπ ζρεκάηηδαλ ην ιηκάλη
ηεο Λεπθάδαο, πξνζηηφ απφ ην θαλάιη. Έλα λεζάθη πξαγκαηηθά ππήξρε πάλσ ζηελ
γξακκή ηεο αξραίαο γέθπξαο αλάκεζα ζηελ πφιε θαη ην θαλάιη θαη πάλσ ηνπ
βξίζθνληαλ ηα εξείπηα πχξγνπ πνπ πηζαλψο φξηδε ην ζηφκην ηνπ ιηκαληνχ.
Αο δνχκε ηψξα αλ ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ζπκβηβάδνληαη κε ηελ αλαγλψξηζε
ηνπ νιιίνπ ζην θξνχξην ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, εηδηθά ηα γεγνλφηα κεηά ηελ
πξνζάξηεζή ηνπ ζηελ Πάιαηξν. Ζ ζέζε ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ είλαη πάξα πνιχ θνληά
ζηελ Λεπθάδα θαη ζρεηηθά καθξηά απφ ηελ θνληηλφηεξε αθαξλαληθή πφιε θαη λέα
θπξίαξρν ηνπ νιιίνπ, ηελ Πάιαηξν. Σν πηζαλφηεξν φκσο είλαη φηη νη Παιαηξαίνη ζα
εγθαηέζηεζαλ δηθνχο ηνπο θαηνίθνπο ζηνλ νηθηζκφ, νη νπνίνη βέβαηα δελ ζα
κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ κφλνη ηνπο ηνπο Λεπθαδίνπο, κπνξνχζαλ φκσο λα
αληηζηαζνχλ ζε πεξίπησζε επίζεζεο ψζπνπ λα θηάζνπλ άιιεο αθαξλαληθέο δπλάκεηο.
ηα πζηεξφηεξα ηνπιάρηζηνλ ρξφληα κηα ζεηξά απφ πχξγνπο θαη νρπξά κε
ζεκαληηθφηεξν αλάκεζά ηνπο εθείλν ηεο ηέξλαο, εμαζθάιηδαλ ηελ δπλαηφηεηα λα
πιεξνθνξνχληαη ακέζσο νη θάηνηθνη ηεο Παιαίξνπ, ηη ζπλέβαηλε ζηελ δπηηθή πιεπξά
ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Πιαγηάο. Καη ηφηε ήηαλ πνιχ εχθνιν λα ζπεχζνπλ εθεί. Απφ ηελ
ζέζε ηεο Παιαίξνπ ζηε ζέζε ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ δελ ρξεηάδεηαη θαλείο πάλσ απφ
ηξεηο ψξεο πεδνπνξίαο γηα λα πάεη. Απφ ηελ άιιε, κεηά ην 431 εθείλνη πνπ
βξίζθνληαη ζηελ επίζεζε είλαη νη Αθαξλάλεο. Οη Λεπθάδηνη βξίζθνληαη ζηελ άκπλα.
Γπζθνιία θαίλεηαη λα ζπλαληάεη ε άπνςή κνπ ζηα ιεγφκελα ηνπ Θνπθπδίδε ζε
αλαθνξά κε ηα γεγνλφηα ηνπ 426, φηαλ ε Λεπθάο αληηκεηψπηδε ηελ λέα επίζεζε ησλ
Αθαξλάλσλ θαη ησλ Αζελαίσλ. Γξάθεη ινηπφλ ν ηζηνξηθφο ηελ θξάζε θαη νη κελ
Λεπθάδηνη ηήο ηε έμω γεο δενπκέλεο θαη ηεο εληόο ηνπ ηζζκνύ, ελ ε θαη ε Λεπθάο εζηη
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...πιήζεη βηαδόκελνη εζύραδνλ. πλάγεηαη φηη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ νηθηζκνχ θαη ηεο
ρψξαο ηνπ νιιίνπ ε Λεπθάο δηέζεηε ρψξα πέξα απφ ηνλ ηζζκφ, δειαδή πέξα απφ ην
θαλάιη. Ζ δπζθνιία δελ είλαη φκσο αμεπέξαζηε, επεηδή απφ ηνλ Άγην Γεψξγην
ειέγρεηαη θπξίσο ε λφηηα ιεθάλε ηεο πεξηνρήο, απηή πνπ ζήκεξα αλήθεη ζην ρσξηφ
Πιαγηά, ελψ ε βνξεηφηεξε, εθείλε πνπ αλήθεη ζην ρσξηφ Πεξαηηά, ήηαλ επθνιφηεξα
πξνζηηή απφ ηελ πφιε ηεο Λεπθάδαο, φηαλ βέβαηα δελ ππήξρε ζηξαηφο λα απνθφςεη
ην πέξαζκα απφ ηελ γέθπξα. Δίλαη δπλαηφ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ νιιίνπ λα
δηαηήξεζαλ νη Λεπθάδηνη ηνλ έιεγρν, ή απιψο ηελ δπλαηφηεηα θάξπσζεο ζε θαηξφ
πνπ δελ γίλνληαλ επηρεηξήζεηο, ηεο ιεθάλεο ηεο Πεξαηηάο. ηα επφκελα ρξφληα
θαίλεηαη φηη νη Αθαξλάλεο εγθαηέιεηςαλ ηα ζρέδηα γηα ηελ ππνηαγή ηεο Λεπθάδαο
θαη αθνχ πιένλ εθείλνη ήηαλ νη ηζρπξφηεξνη, νη Λεπθάδηνη πξέπεη λα ήηαλ πνιχ
επραξηζηεκέλνη πνπ θξάηεζαλ ηελ πφιε ηνπο, ψζηε λα κελ επηρεηξήζνπλ λα
μαλαπάξνπλ ην φιιην. Ίζσο θάπνηε ζηελ πεξίνδν αλάκεζα ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ
πφιεκν θαη ηνλ πξψηκν 3ν αηψλα, φηαλ ε Λεπθάο έγηλε κέινο ηνπ Κνηλνχ ησλ
Αθαξλάλσλ, λα πήξαλ πίζσ νη Λεπθάδηνη ηελ ρψξα θαη ηνλ νηθηζκφ ηνπ νιιίνπ,
αιιά νη ηζηνξηθέο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν απηή είλαη πνιχ θεηδσιέο ζε
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα γεγνλφηα ηεο πεξηνρήο. Δίλαη επίζεο ην πηζαλφηεξν φηη
ε πεξηνρή ζα αλήθε ζηελ Λεπθάδα ζηελ πεξίνδν πνπ απηή ζα ήηαλ κέινο ηνπ Κνηλνχ
ησλ Αθαξλάλσλ θαη κάιηζηα ζηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ πξσηεχνπζά ηνπ, έδξα ηεο
θπβέξλεζήο ηνπ, αιιά ζα ήηαλ πνιχ λα αλακέλνπκε απνκλεκφλεπζε ηνπ γεγνλφηνο
απφ ηνπο ηζηνξηθνχο, φηαλ ζα επξφθεηην γην εζσηεξηθέο δηαξξπζκίζεηο αλάκεζα ζε
πφιεηο πνπ αλήθαλ ζην ίδην Κνηλφ.
Σα αξραία εξείπηα ζηνλ Άγην Γεψξγην βξήθε θαη κεξηθά απνθάιπςε ν
Dorpfeld ζηελ αξρή ηνπ 20νπ αηψλα. ηαλ κεηά απφ 20 ρξφληα επηζθέθηεθε πάιη ηελ
ζέζε είραλ ζρεδφλ αθαληζζεί είηε μαλαζθεπαζκέλα απφ ηα ρψκαηα είηε επεηδή νη
πέηξεο είραλ παξζεί. Ο Άγηνο Γεψξγηνο είλαη ην κηθξφ αθξσηήξην αθξηβψο ζην λφηην
άθξν ηνπ θαλαιηνχ θαη ηνπ ηελάγνπο ηεο Λεπθάδαο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά. Έρεη κηα
κηθξή θνξπθή, φπνπ βξηζθφηαλ ε αθξφπνιε θαη ηψξα βξίζθεηαη ην θξνχξην ηνπ
Αγίνπ Γεσξγίνπ, ελψ ε αξραία νρχξσζε θάιππηε ηνλ ρψξν αλάκεζα ζε απηφ θαη ηελ
ζάιαζζα. Ο αλαζθαθέαο καο έδσζε κηα θάηνςε, πνπ ζεκεηψλεη φηη είλαη θαηά
πξνζέγγηζε, θαζψο θαη κεξηθέο επί κέξνπο πιεξνθνξίεο. Σν ηείρνο ηεο αθξφπνιεο
θαίλεηαη πσο είρε πξνο ηα αλαηνιηθά κία πιεπξά φρη ηειείσο επζχγξακκε, κε κήθνο
πεξίπνπ 50 κ. θαη απφ κηα νξζνγψληα ππξγνεηδή πξνβνιή ζε θάζε άθξν, πξνο
βνξεηναλαηνιηθά θαη λνηηναλαηνιηθά. Ζ πιεπξά βξίζθεηαη ιίγα κέηξα αλαηνιηθφηεξα
απφ ηνλ αλαηνιηθφ πξνκαρψλα ηνπ λεφηεξνπ θξνπξίνπ. Ζ λφηηα πιεπξά ηεο
αθξφπνιεο, πνπ κφλν ην δπηηθφ ηεο άθξν δειψλεηαη ζην ζρέδην σο βέβαην, μεθηλάεη
απφ ηελ λνηηναλαηνιηθή ππξγνεηδή πξνεμνρή θαη ζπλερίδεηαη πξνο δπηηθάλνηηνδπηηθά, πάιη ζε φρη απφιπηα επζεία γξακκή θαη παξάιιεια κε ηνλ λφηην ηνίρν
ηνπ θξνπξίνπ. Έρεη κήθνο πεξίπνπ 120-130 κ. θαη ζε 20-25 κ. απφ ην δπηηθφ ηνπ
άθξν ζεκεηψλεηαη κε δηαθεθνκκέλε γξακκή, δειαδή σο φρη απφιπηα βέβαηνο, έλαο
κεγάινο νξζνγψληνο πχξγνο λα πξνεμέρεη θαη πξνο ηα έμσ θαη πξνο ηα κέζα απφ ηελ
γξακκή ηνπ ηείρνπο, φπσο άιισζηε ζεκεηψλνληαη θαη φινη νη άιινη πχξγνη πνπ ζα
ζπλαληήζνπκε ζηελ ζπλέρεηα. Απφ ην δπηηθφ άθξν απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ζεκεηψλεηαη,
αιινχ κε κεγαιχηεξε θαη αιινχ κε κηθξφηεξε αζθάιεηα, λα έξρεηαη πξνο
βνξεηνδπηηθά, παξάιιεια κε ηνλ λνηηνδπηηθφ ηνίρν ηνπ θξνπξίνπ αιιά ζε
κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ απηφλ, ην αληίζηνηρν ηείρνο ηεο αθξφπνιεο. εκεηψλεηαη
ζαλ λα παξαθνινπζείηαη επί 80 κ. πεξίπνπ, ζε επζεία γξακκή. Ζ ζέζε ηνπ δπηηθνχ
ηείρνπο ηεο αθξφπνιεο ζην βνξεηφηεξν ηκήκα ηνπ δελ δηαπηζηψζεθε.
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Σν βφξεην ηείρνο ηεο αθξφπνιεο θαη ην αληίζηνηρν ηεο πφιεο έξρνληαη
ζχκθσλα κε ην ζρέδην ζε εληαία γξακκή πνπ μεθηλάεη απφ ηελ βνξεηναλαηνιηθή
πξνβνιή ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο θαη θαηεβαίλεη ηελ πιαγηά ζρεδφλ πξνο
βνξεηνδπηηθά ζε επζεία επί πεξίπνπ 420 κ. ρεδφλ ζην κέζν ηνπ κήθνπο ηνπ
ζπλαληάεη έλα κηθξφ πιάησκα θαη πξνρσξψληαο ζρεδφλ ζηελ βφξεηα παξπθή ηνπ ην
πεξηβάιιεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ νρπξσκέλνπ ρψξνπ. Ακέζσο θάησ απφ απηφ ην
άλδεξν έρεη δχν νξζνγψληνπο πχξγνπο θαη ζε ιίγν κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ φζν
είλαη ην κεηαμχ ηνπο ηκήκα θηάλεη ζην δπηηθφ ηνπ άθξν, φπνπ έρεη αθφκα έλαλ
νξζνγψλην πχξγν. Απφ εδψ θαίλεηαη λα μεθηλάεη άιιν ηκήκα πνπ θέξεηαη πξνο
δπηηθά-λνηηνδπηηθά πξνζεγγίδνληαο ινμά ηελ γξακκή ηεο παξαιίαο. Βεβαηφηεξν
δείρλεη ην δπηηθφηεξν ηκήκα ηνπ. Έρεη κήθνο θάπνπ 360 κ. θαη θαηαιήγεη ζε
νξζνγψλην πχξγν θνληά ζηε ζάιαζζα. Απφ εδψ αξρίδεη ην δπηηθφ, ζαιαζζηλφ ηείρνο
πνπ παξαθνινπζεί ηελ αθηή κε επζχγξακκα ηκήκαηα θηλνχκελν πξνο λφηηνλνηηνδπηηθά, λφηηα θαη λφηην-λνηηναλαηνιηθά. Έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 380-390 κ. Μεηά
ηνλ γσληαθφ πχξγν αθνινπζνχλ ζε πεξίπνπ θαλνληθέο απνζηάζεηο αθφκα δχν πχξγνη
θαη κεηά απφ απηνχο ππήξρε πχιε ζηνλ άμνλα θάπνηνπ κφινπ πνπ θαίλεηαη φηη
ππήξρε εθεί ζην λφηην φξην ηνπ θαλαιηνχ. Μεηά ηελ πχιε ζπλαληάκε ζε θαλνληθέο
πεξίπνπ απνζηάζεηο αθφκα ηξεηο πχξγνπο θαη κία ππξγνεηδή πξνβνιή ζην λφηην άθξν.
ινη νη πχξγνη είλαη νξζνγψληνη. Απφ εδψ ην ηείρνο αλέβαηλε ηελ πιαγηά πξνο ηελ
λνηηφηαηε γσλία ηεο αθξφπνιεο κε θαηεχζπλζε αλαηνιηθή-βνξεηναλαηνιηθή. Ζ
απφζηαζε απηή είλαη πεξίπνπ 350 κ., αιιά κφλν ζην θάησ κηζφ απηνχ ηνπ κήθνπο
παξαθνινπζήζεθαλ ηα ίρλε ηνπ ηείρνπο. Μέζα ζηνλ πεξηηεηρηζκέλν ρψξν, ζην
άλδεξν πνπ αλαθέξακε, ζεκεηψζεθαλ κεξηθά ζεκέιηα θηεξίσλ.
Ο Dorpfeld δίλεη ηελ πιεξνθνξία φηη νη πχξγνη θαη ηα ηείρε είλαη ρηηζκέλα κε
ην πνιπγσληθφ ζχζηεκα θαη ηα ζεσξεί γηα απηφ ζχγρξνλα ησλ ηεηρψλ ηεο Λεπθάδαο
πνπ ηα ρξνλνινγεί ζηνλ 7ν αηψλα, αζθαιψο ιαλζαζκέλα, αθνχ ηα ζσδφκελα δελ
κπνξεί λα είλαη ηα νρπξψκαηα ηεο επνρήο ηεο ίδξπζήο ηεο. Γξάθεη επίζεο φηη ηα ηείρε
ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ βξίζθνληαη δέθα κέηξα πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο
ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπο, φηη έρνπλ πιάηνο 2,60 κε 3 κ. θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε
αζβεζηνιηζηθέο πιηλζίδεο κε δπν κέησπα θαη γέκηζκα κε κηθξφηεξεο πέηξεο, φηη
πξέπεη λα ππήξραλ θαη άιινη πχξγνη εθηφο απφ απηνχο πνπ ζεκεηψζεθαλ θαη φηη νη
πχξγνη πξνέρνπλ 2,50 κε 3 κ. απφ ηελ πξφζνςε ηνπ ηείρνπο θαη έρνπλ κέησπν
πιάηνπο 8 κ. πεξίπνπ. Απηφ θαίλεηαη λα βεβαηψλεη ηελ καξηπξία ηνπ ζρεδίνπ φηη
εμείραλ θαη πξνο ηα κέζα απφ ην ηείρνο. Ο Kirsten απφ ηηο εηθφλεο πνπ
δεκνζηεχηεθαλ ζπκπεξαίλεη φηη ην ηείρνο ήηαλ κάιινλ ηζνδνκηθφ. Μπνξνχκε λα
πξνζζέζνπκε φηη ην ηείρνο ζα ήηαλ δπλαηφ λα ρξνλνινγεζεί θαη ζηνπο ρξφλνπο πξηλ
απφ ηελ θαηάιεςε ηνπ νιιίνπ απφ ηνπο Αζελαίνπο, αθνχ είλαη πηζαλφ φηη κφλν ε
βάζε ηνπ ήηαλ ιίζηλε θαη ε αλσδνκή ζα κπνξνχζε λα ήηαλ απφ πιίλζνπο. ηνλ
νηθηζκφ πξέπεη λα αλήθε ην ηεξφ πνπ εληφπηζε ν Dorpfeld ζε απφζηαζε 1.700 κ. ζηα
βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ζηε ζέζε Λαθίδηα, φπνπ βξήθε πήιηλα εηδψιηα θαη πξνηνκέο
θπξίσο γπλαηθείαο ζεφηεηαο ηνπ 6/5νπ αηψλα, φζηξαθα θαη έλαλ ιχρλν ηνπ 4νπ αηψλα.
ρεηηθά θνληά ζηελ ζάιαζζα, ζηελ ξάρε πνπ απφ λνηηνδπηηθά αλεβαίλεη πξνο
ην ρσξηφ Πιαγηά θαη θνληά ζηνλ δξφκν πνπ νδεγεί απφ ηελ Λεπθάδα ζηελ Πιαγηά
θαη απφ εθεί ζηελ Πάιαηξν, ππάξρεη αξραίν εξείπην πνπ ν Heuzey ην πεξηγξάθεη σο
κεγάιν πχξγν ρηηζκέλνλ κε «θπθιψπεην» ζχζηεκα, κε αθαλφληζηε θάηνςε θαη
απνζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο θαη ν Noack, κάιινλ ζσζηφηεξα σο πεξίβνιν κηθξνχ
θξνπξίνπ ρηηζκέλνλ κε πνιπγσληθφ ζχζηεκα. Κνληά ζε απηφ ζεκεηψλεη ν Ρσκαίνο
φηη βξίζθεηαη ην κηθξφ θξνχξην ζηνλ Φαγηά. Πνχ αθξηβψο είλαη απηή ε ζέζε δελ
κπφξεζα λα εληνπίζσ. Απφ ηα ιεγφκελα ηνπ Ρσκαίνπ είλαη ζαθέο φηη βξίζθεηαη ζηελ
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νξεηλή πεξηνρή ζηελ λφηηα πιεπξά ηεο ρεξζνλήζνπ θαη πην θνληά ζηελ ζάιαζζα απφ
φζν άιιν κηθξφ θξνχξην ην νπνίν πάιη κφλν ν Ρσκαίνο αλαθέξεη, ζηελ ζέζε
Σξίθνξθν. Αζθαιψο θάπνηα θνξπθή. Σν ηειεπηαίν απηφ είλαη πηζαλφ λα βξίζθεηαη
ζηελ απφηνκε θνξπθή ακέζσο λφηηα απφ ηελ ςειφηεξε θνξπθή ηεο ρεξζνλήζνπ
ηέξλα πνπ έρεη πςφκεηξν 504 κ. (Ζ ηέξλα έρεη 508 κ.) θαη ν ράξηεο ηελ νλνκάδεη
Σξεηο Πχξγνη. Απηή πάιη πξέπεη λα είλαη ε ίδηα πνπ ν Noack νλνκάδεη Πχξγν θαη ιέεη
φηη πάλσ ηεο ππάξρεη αξραίν παξαηεξεηήξην, άξα ην ίδην πνπ ν Ρσκαίνο νλνκάδεη
κηθξφ θξνχξην. Ο Noack ζεκεηψλεη αθφκα δχν πχξγνπο παξαηεξεηήξηα ζηελ ξάρε
ηνπ Σαχξνπ, δειαδή ζε εθείλε πνπ κε θαηεχζπλζε παξάιιειε πξνο ηελ θεληξηθή
ξάρε ηεο ρεξζνλήζνπ πξνρσξεί απφ ην λφηην άθξν ηεο πάλσ απφ ηνλ φξκν
Βαζηαβάιε πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά θαη ζηα πφδηα ηεο βξίζθεηαη ε βνξεηνδπηηθή
αθηή ηνπ θφιπνπ ηεο Εαβέξδαο. Κέληξν φινπ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηήξεζεοάκπλαο πνπ δελ είρε κφλν ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ Λεπθαδίσλ απφ ηνπο
Παιαηξαίνπο θαη αληίζηξνθα, αιιά θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζάιαζζαο θαη ηελ θνηλή άκπλα
ησλ δχν πεξηνρψλ ζε πεξίπησζε πνπ εκθαληδφηαλ ερζξηθή απεηιή ζηε κία απφ ηηο
δχν, φηαλ αλήθαλ θαη νη δπν ζηελ ίδηα δχλακε, είλαη ην κηθξφ θξνχξην ζην ςειφηεξν
ζεκείν ηεο ρεξζνλήζνπ θαη ζπγρξφλσο θνληά ζηνλ θπζηθφ δξφκν πνπ έλσλε ηηο δχν
πιεπξέο, ην θξνχξην ηεο ηέξλαο.
Ζ νλνκαζία θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηηο δπν ιαμεπηέο νξζνγψληεο δεμακελέο
πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην θάζηξν. Σν θξνχξην είλαη ρηηζκέλν αθξηβψο πάλσ ζηελ
καθξφζηελε θνξπθή θαη εκθαλίδεη θαιή πνιπγσληθή ηνηρνδνκία. Οη καθξέο πιεπξέο
ηνπ έρνπλ θάπνπ 200 κ. κήθνο. Ζ θχξηα είζνδνο αλνίγεηαη ζε πξνκαρψλα πνπ
πξνβάιιεηαη απφ ην ηείρνο κε κέησπν 6,25 κ. Ζ ζχξα έρεη πιάηνο 1,10 κ., βάζνο 3,15
κ. θαη νξηδφληην ππέξζπξν. Μηα αθφκε ππιίδα αλνίγεηαη πην θάησ ζηα λνηηνδπηηθά.
Σν ςειφηεξν κέξνο ρσξίδεηαη απφ ην ρακειφηεξν κε εγθάξζην ηείρνο, πνπ έρεη ηελ
πξφζνςε πξνο εθείλν, δειαδή πξνο ηελ πιεπξά ηεο Λεπθάδαο. Ο Kirsten ην ζεψξεζε
απηφ ηεθκήξην γηα λα ζπκπεξάλεη φηη ην θξνχξην είρε ζθνπφ λα αληηηάζζεη άκπλα ζε
ερζξφ πνπ ζα εξρφηαλ απφ εθείλε ηελ πιεπξά. Δίλαη θπζηθφ ε δεχηεξε γξακκή
άκπλαο λα θιείλεη ην ςειφηεξν κέξνο, αιιά ζε κηαλ επνρή πνπ δελ ππήξραλ
ηειεβφια κε κεγάιν βειελεθέο, πνιχ κηθξή ζεκαζία είρε αλ ην ρακειφηεξν κέξνο ζα
βξηζθφηαλ απφ ηελ κεξηά πνπ πιεζίαδε ν ερζξφο ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε, αλ
κάιηζηα ήηαλ θαιά νρπξσκέλν. ην ελδηάκεζα εζσηεξηθφ ηείρνο ππάξρεη θαη
κεκνλσκέλνο πχξγνο. ην άιιν άθξν βξίζθνληαη δχν εκηθπθιηθνί πχξγνη.
Δκθαλίδνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο θαη ζε άιια αθαξλαληθά θξνχξηα, λα έρνπλ ηηο
δπν πξνβαιιφκελεο πιεπξέο παξάιιειεο θαη κφλν ε κπξνζηηλή αληί λα είλαη
επζχγξακκε δηαγξάθεη ηεηαξηνθχθιην. ηηο καθξέο πιεπξέο ηνπ θξνπξίνπ δελ
ππάξρνπλ πχξγνη. ην εζσηεξηθφ εθηφο απφ ηηο δεμακελέο ππάξρνπλ κεξηθά ζεκέιηα
θηεξίσλ.
ηελ θπξίσο πεξηνρή ηεο Παιαίξνπ έρνπλ ζεκεησζεί κεξηθέο αθφκα αξραίεο
ζέζεηο. ην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ πξνβφινπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε ίδηα ε πφιε
ππάξρεη έλαο πχξγνο ρηηζκέλνο κε πνιπγσληθή ηνηρνδνκία. Αλήθεη αζθαιψο ζην
άκεζν ακπληηθφ ζχζηεκα ηεο πφιεο θαη ειέγρεη ηελ πεξηνρή πξνο βνξεηναλαηνιηθά,
αιιά πηζαλψο βξηζθφηαλ θαη ζε άκεζε νπηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ έλα ηνπιάρηζηνλ
απφ ηνπο πχξγνπο ζηελ ξάρε ηνπ Σαχξνπ. ην δπηηθφ άθξν ηεο παξαιίαο ηνπ θφιπνπ
ηεο Εαβέξδαο, πάλσ απφ ηνλ νηθηζκφ Πσγσληά, ν Kirsten αλαθέξεη ίρλε νηθηζκνχ,
αλνρχξσηνπ φπσο θαίλεηαη, θαη ππνζέηεη φηη εδψ ή ζηελ άιιε άθξε ηνπ θφιπνπ,
θνληά ζηελ Εαβέξδα ζα βξηζθφηαλ ην φιιηνλ. Σνπο ιφγνπο πνπ δελ κπνξψ λα δερηψ
απηή ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο αλέθεξα πην πάλσ. Ζ ηνπνζέηεζε πάιη ηνπ νιιίνπ απφ
ηνλ Oberhummer θαη ηνλ Ρσκαίν ζην θξνχξην ηεο Πιαγηάο πξνζθξνχεη ζην γεγνλφο
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φηη εθείλν θαη καθξηά απφ ηελ ζάιαζζα είλαη, θαη δελ είλαη πφιηζκα. Ο Ρσκαίνο
πξάγκαηη ππνζηεξίδεη φηη απηφ ην θξνχξην θαη ηα κηθξφηεξα, ησλ Σξηθφξθσλ, ηνπ
Φαγηά θαη ηνπ Καζηξηνχ είλαη κφλν θαηαθχγηα εθείλσλ πνπ ζα θαηνηθνχζαλ θνληά
ζηελ ζάιαζζα, αιιά δελ ππνδεηθλχεη θακηά ζέζε γηα ηνλ νηθηζκφ, ν νπνίνο πάλησο
πξέπεη λα ήηαλ παξαζαιάζζηνο. Ο Preuner ζεκεηψλεη φηη ιίγν πην κέζα απφ ηελ
Εαβέξδα, ζηνλ δξφκν γηα ηελ Κερξνπνχια, δειαδή ηελ Πάιαηξν, πάλσ απφ ξεκαηηά,
ζε ζέζε πνπ νλνκάδεηαη παζκέλε Βξχζε παξαηήξεζε εθηεηακέλε πεξηνρή κε πνιιά
φζηξαθα θαη ππνζέηεη φηη εθεί πξέπεη λα βξηζθφηαλ ην φιιηνλ. Ο Kirsten
ζπκθψλεζε καδί ηνπ. Τπνζέησ πσο εθεί κπνξνχζε λα βξίζθεηαη κηα αηείρηζηε θψκε
ησλ Παιαηξαίσλ ή ην επίλεηφ ηνπο ή θάπνην ηεξφ. ηελ ίδηα ηελ Εαβέξδα, αθξηβψο
ζηελ αθηή ν Klaffenbach αλαθέξεη ιείςαλα ςεθηδσηνχ. Ίζσο πξφθεηηαη γηα ηα
θαηάινηπα θάπνηαο βίιαο ηεο Ρσκατθήο επνρήο, φπσο απηέο πνπ ζε πνιιά κέξε ηεο
Διιάδαο ζεκαδεχνπλ έμσ απφ ηηο πφιεηο ηα ελδηαηηήκαηα ησλ πινχζησλ
γαηνθηεκφλσλ ηεο απηνθξαηνξηθήο επνρήο. Αλ αθνινπζήζνπκε ηνλ αζθαιηφδξνκν
πνπ νδεγεί απφ ηελ Εαβέξδα πξνο ηα βφξεηα ζπλαληάκε κεηά απφ ελάκηζη ρηιηφκεηξν
απφ ηνλ νηθηζκφ έλα κνλνπάηη πνπ πξνρσξεί πξνο βνξεηναλαηνιηθά. Μεηά απφ
ηξηάκηζη πεξίπνπ ρηιηφκεηξα απηφ ζπλαληάεη άιιν κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζηα
λνηηναλαηνιηθά ζην ρσξηφ θιάβαηλα, ελψ ζηα βνξεηνδπηηθά ππάξρεη ινθψδεο
πεξηνρή. Δδψ ν ράξηεο ζεκεηψλεη ηελ ζέζε Καθνπεηξηά πνπ ζα κπνξνχζε λα
ηαπηίδεηαη κε εθείλελ πνπ ν Heuzey νλνκάδεη Καθαβνχια θαη ιέεη φηη εθεί είδε ηα
θαηάινηπα νξζνγψληνπ πχξγνπ ρηηζκέλνπ κε νξηδφληηνπο δφκνπο, δηαζηάζεσλ 8 Υ 11
κ. ε ηξία ρηιηφκεηξα βνξεηναλαηνιηθά απφ απηή ηελ ζέζε βξίζθεηαη ρακειή
πδξνθξηηηθή πνπ έρεη βνξεηνδπηηθά ηνλ ιφθν Κνηζηκπάξη θαη λνηηναλαηνιηθά ηνπο
γθξεκνχο λνηηνδπηηθά απφ ην Μνλαζηεξάθη. Κάπνπ εδψ, πεγαίλνληαο γηα ην ρσξηφ
Κνληδάξη, βξήθε ν Heuzey πεξηνρή κε αξραίνπο ηάθνπο θαη ζθφξπηεο πέηξεο απφ
κηθξφ κλεκείν κε ησληθά θπκάηηα θαη γεηζίπνδεο.
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Αξραία πόιε (;) ζηελ Πεξηνρή ηνπ Μνλαζηεξαθηνύ.

Βνξεηφηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε πδξνθξηηηθή, ην Κνηζηκπάξη θαη ηα
απφηνκα βνπλά δπηηθά απφ ην Μνλαζηεξάθη βξίζθεηαη πεξηνρή κε ήπηεο θιίζεηο πνπ
απνζηξαγγίδεηαη πξνο ηα βνξεηνδπηηθά. Υακειφηεξα ηα λεξά ρσξίδνληαη, αθελφο
πξνο ηα βφξεηα θαη ηελ ιεθάλε ηεο Βφληηζαο θαη αθεηέξνπ πξνο ηα δπηηθά πξνο ηνλ
θάκπν Φξαμηάο πνπ βξίζθεηαη ζηα αλαηνιηθά ηεο Βνπιθαξηάο. Βφξεηα απφ απηφλ θαη
βνξεηνδπηηθά απφ ηελ ιίκλε είλαη ην χςσκα Οξλίηζα πνπ απνηειεί φξην αλάκεζα
ζηελ ιεθάλε ηεο Βφληηζαο θαη ηνλ θάκπν Παιηφιαθθα, ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο
Βνπιθαξηάο. Ζ Παιηφιαθθα κάιινλ ζα αλήθε ζην Αλαθηφηην. Αλ ζηελ πεξηνρή ηνπ
Μνλαζηεξαθηνχ ππήξρε κηα κεγάιε πφιε, ζα ζπκπεξαίλακε πσο ζε απηήλ αλήθε θαη
ν Φξαμηάο θαη ε ιεθάλε ηεο Βφληηζαο, αιιά μέξνπκε πσο ε ηειεπηαία αλήθε ζηελ
πνιηηεία πνπ ζα αλαθέξνπκε πην θάησ ζηα πςψκαηα ηνπ Πξνθήηε Ζιία. Απηή
βξίζθεηαη αξθεηά βφξεηα θαη θαίλεηαη ην πηζαλφηεξν φηη ε ρψξα ηεο αληηζηνηρεί κφλν
ζηελ ιεθάλε ηεο Βφληηζαο. Ο Φξαμηάο επηθνηλσλεί αξθεηά εχθνια κε ηελ πεξηνρή ηεο
Παιαίξνπ κε έλα ζηελφ ζρεηηθά ηκήκα νκαινχ εδάθνπο αλάκεζα ζηα πςψκαηα θαη
ζην έινο πνπ πηζαλφηαηα ζπκπίπηεη κε ηελ αξραία αθηή. Αλ ζεσξήζνπκε φηη ν
Φξαμηάο αλήθε ζηελ ρψξα ηεο Παιαίξνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζηελ ίδηα
πεξηιακβαλφηαλ θαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ή φιε ε ιεθάλε πνπ βξίζθεηαη ζηα
αλαηνιηθά ηνπ Φξαμηά σο πέξα απφ ην ρσξηφ Μνλαζηεξάθη. Κάηη ηέηνην δελ είλαη
αδχλαην, αιιά αλ ζθεθηνχκε πσο γλσξίδνπκε νλφκαηα πφιεσλ ηεο Αθαξλαλίαο πνπ
δελ έρνπλ αθφκα εληνπηζζεί, θηάλνπκε λα δηαηππψζνπκε σο ηνπιάρηζηνλ ην ίδην
πηζαλή ηελ ππνςία, φηη ν Φξαμηάο θαη ε αλαηνιηθά απφ απηφλ ιεθάλε, πξαθηηθά
δειαδή ε πεξηνρή πνπ αλήθεη ζήκεξα ζηελ Κνηλφηεηα Μνλαζηεξαθηνχ, ζα
απνηεινχζαλ ηελ ρψξα θάπνηαο άιιεο αθαξλαληθήο πφιεο πνπ ε ζέζε ηεο δελ έρεη
εληνπηζζεί θαη ζηελ νπνία πηζαλψο αλήθνπλ νη ηάθνη πνπ ζεκεηψζακε ηειεπηαία
θαζψο θαη ε ππνδνκή κεγάινπ θηεξίνπ θνληά ζην Μνλαζηεξάθη, δίπια ζε
ηξερνχκελα λεξά πνπ πεγάδνπλ απφ εθεί, ηα νπνία επηζήκαλε ν Heuzey. ηελ ίδηα
επίζεο πξέπεη λα αλήθνπλ ηα θαηάινηπα πνπ παξαηήξεζε ν Ρσκαίνο πεξίπνπ έλα
ρηιηφκεηξν βφξεηα απφ ην ρσξηφ, ζηελ εθθιεζία ηνπ Παληνθξάηνξα. ηελ εθθιεζία
είδε ην θάησ κέξνο απφ ιίζηλε πιαζηηθή εηθφλα θνπινπξηαζκέλνπ θηδηνχ θαη γχξσ
ηεο θίνλεο απφ κάξκαξν Καξχζηνπ θαη άιια πιηθά. πκπέξαλε ζσζηά φηη εδψ ζα
βξηζθφηαλ θάπνην ηεξφ ηνπ Αζθιεπηνχ.
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Η Πόιε Αλαθηόξηνλ θαη ε Πεξηνρή ηνπ.

Γηα λα θηάζεη θαλείο ζήκεξα ζηελ ζέζε ηνπ αξραίνπ Αλαθηνξίνπ παίξλεη ηνλ
αζθαιηφδξνκν απφ ηελ Εαβέξδα θαη ζε δεθαηξία ρηιηφκεηξα θηάλεη ζηελ Βφληηζα κε
γεληθή θαηεχζπλζε πξνο ηα βφξεηα. ηξέθεη θαηφπηλ πξνο ηα δπηηθά θαη ζε έληεθα
ρηιηφκεηξα θηάλεη ζηνλ νηθηζκφ ηεο Νέαο Κακάξηλαο. ε ιηγφηεξν απφ 1.500 κ. ζηα
λνηηνδπηηθά απφ απηήλ βξίζθεηαη ε ζέζε ηνπ Αλαθηνξίνπ. Ζ πεξηνρή, ε ρψξα ηεο
πφιεο, ρσξίδεηαη απφ εθείλελ ζηα αλαηνιηθά ηεο απφ ηα πςψκαηα Οξλίηζα θαη
Αρείκαζηνο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ θάκπν βνξεηναλαηνιηθά απφ ηελ Βνπιθαξηά θαη
βφξεηά ηεο ηελ ινθψδε πεξηνρή αλάκεζα ζηελ Νέα Κακάξηλα θαη ηνλ Άγην Νηθφιαν
θαη ηνλ επίπεδν ρψξν πέξα απφ απηά καδί κε ην ακκψδεο αθξσηήξην ηνπ Αθηίνπ. Ζ
πδξνθξηηηθή πνπ αξρίδεη απφ ηνλ Αρείκαζην θαη ζπλερίδεηαη πξνο λνηηνδπηηθά δελ
πξέπεη λα ζεσξεζεί ζχλνξν ηεο ρψξαο ησλ Αλαθηνξίσλ, αθνχ ζε ηέηνηα πεξίπησζε
πνιχ ιίγν θαιιηεξγήζηκν έδαθνο ζα έκελε γηα εθείλελ θαη αθφκε επεηδή είλαη
πξνζηηή απφ ηελ αξραία πφιε ρσξίο δπζθνιία θαη πνιχ πην θνληά ζε απηήλ παξά ζε
νπνηαδήπνηε άιιε αξραία πφιε. Ζ ρψξα ηνπ Αλαθηνξίνπ νλνκάδεηαη απφ ηνλ
Θνπθπδίδε αλαθηνξία γε.
Ζ πφιε ηδξχζεθε απφ ηνπο Κνξίλζηνπο ζηελ επνρή ηνπ Κχςεινπ θαη ιεγφηαλ
φηη νη άπνηθνη δηαιέρηεθαλ αλάκεζα ζηνπο ερζξνχο ηνπ ηπξάλλνπ πνπ έηζη φρη κφλν
απαιιάρηεθε απφ απηνχο, αιιά θαη πξνψζεζε ηελ πνιηηηθή ηνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ
δξφκνπ πξνο ηελ Γχζε. Ο Θνπθπδίδεο φκσο δίλεη ηελ πιεξνθνξία φηη ην Αλαθηφξηνλ
ήηαλ απνηθία θαη ησλ Κεξθπξαίσλ. Ζ πην πηζαλή εξκελεία είλαη φηη κεηά ηελ ίδξπζε,
θαη πηζαλφηεξα ζηα ρξφληα ηνπ Πεξίαλδξνπ, έγηλε θάπνηα ελίζρπζε ηνπ πιεζπζκνχ
θαη πεξηιήθζεθαλ ζε απηήλ θαη πνιινί Κεξθπξαίνη. Ζ πιεξνθνξία ηνπ θχκλνπ φηη
απνίθεζαλ ην Αλαθηφξηνλ Αθαξλάλεο θαη Κνξίλζηνη κάιινλ νθείιεηαη ζε ζχγρπζε κε
ηελ πζηεξφηεξε θαηνίθεζή ηνπ απφ ηνπο Αθαξλάλεο, φηαλ απηνί ελζσκάησζαλ ηελ
πφιε ζην Κνηλφ ηνπο, έδησμαλ ηνπο παιηφηεξνπο θαηνίθνπο θαη εγθαηέζηεζαλ
νκνεζλείο ηνπο απφ φιεο ηηο πφιεηο ηεο Αθαξλαλίαο. Χο απνηθία ηεο Κνξίλζνπ
κάιινλ δελ ήηαλ ην Αλαθηφξην απφιπηα αλεμάξηεην απφ ηελ κεηξφπνιε, φπσο
ζπλέβαηλε κε ηηο απνηθίεο ησλ πην πνιιψλ άιισλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Σελ εμσηεξηθή
πνιηηηθή ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηελ ράξαδε ε κεηξφπνιε, ε νπνία φπσο θαίλεηαη είρε
δηθαίσκα παξέκβαζεο θαη ζηα εζσηεξηθά.
Αθνινπζψληαο αθξηβψο ηελ πνιηηηθή ηεο Κνξίλζνπ ε πφιε έζηεηιε καδί κε
ηελ Λεπθάδα 800 νπιίηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ κάρε ησλ Πιαηαηψλ, πζηεξφηεξα
φκσο, φηαλ ζηελ πεξηνρή εμειίζζεηαη ε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ Κφξηλζν θαη ηελ
πξψελ απνηθία ηεο Κέξθπξα, ην Αλαθηφξηνλ, ζηνπ νπνίνπ ηνλ πιεζπζκφ
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πεξηιακβάλνληαλ θαη πνιιά άηνκα θεξθπξατθήο θαηαγσγήο, βξέζεθε ζε δχζθνιε
ζέζε. ηελ λαπηηθή ζχγθξνπζε ζηα χβνηα νη Αλαθηφξηνη βξέζεθαλ ζηελ πιεπξά ηεο
Κνξίλζνπ, φκσο κε έλα κφλν πινίν. Μεηά ηελ λαπκαρία θαη ελψ νη πξννπηηθέο ήηαλ
δπζάξεζηεο γηα ηελ Κφξηλζν, αθνχ ζηελ ζχγθξνπζε είραλ παξέκβεη θαη νη Αζελαίνη,
θαίλεηαη φηη νη Κνξίλζηνη απνθάζηζαλ λα εληζρχζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζην Αλαθηφξην
κε απνθαζηζηηθά κέηξα. Αθνχκε πσο έζηεηιαλ λένπο απνίθνπο θαη απηφ ζρεδφλ
ηζνδπλακεί κε ην λα έζηεηιαλ κφληκε θξνπξά. ηα ίδηα ρξφληα αξρίδεη λα
αλαπηχζζεηαη ε αθαξλαληθή πίεζε ελαληίνλ ησλ θνξηλζηαθψλ απνηθηψλ. Σν Κνηλφ
ησλ Αθαξλάλσλ ζηεξηδφκελν ζηελ ζπκκαρία κε ηνπο αληηπάινπο ησλ Κνξηλζίσλ
Αζελαίνπο επηδηψθεη λα απνθαηαζηήζεη ηελ ελφηεηα ηεο ρψξαο πεξηιακβάλνληαο
ζηελ Αθαξλαλία θαη ηηο θνξηλζηαθέο απνηθίεο, ηελ Λεπθάδα θαη ην Αλαθηφξην. Σν
429 νη δπλάκεηο ηνπ Αλαθηνξίνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κεγάιν ζηξάηεπκα κε ην νπνίν ν
Κλήκνο πξνζπάζεζε λα ζπληξίςεη ηελ Αθαξλαλία θαη γηα πξψηε θνξά νη Αθαξλάλεο
απέδεημαλ φηη δελ είλαη εχθνινη αληίπαινη ληθψληαο ηνλ. Σν 427 ηα πινία ηνπ
Αλαθηνξίνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πεινπνλλεζηαθφ ζηφιν πνπ επηρείξεζε λα επέκβεη
ζηελ Κέξθπξα.
ην ηέινο ηνπ 426 ε ηχρε ηεο πφιεο παίρηεθε αιινχ, ζηελ Ακθηινρία, φπνπ νη
αθαξλαληθέο θαη αζελατθέο δπλάκεηο ζπλέηξηςαλ ηνλ πεινπνλλεζηαθφ θαη ακπξαθηθφ
ζηξαηφ. Οη Αθαξλάλεο κεηά απφ απηφ δελ ζέιεζαλ λα θαηαιάβνπλ ηελ Ακπξαθία,
επεηδή φπσο θαίλεηαη ζσζηά δηέβιεςαλ, φηη αλ απηή έπεθηε ζηα ρέξηα ησλ Αζελαίσλ,
ζα απνθηνχζαλ γείηνλεο πνιχ πην επηθίλδπλνπο απφ ηνπο εμαζζελεκέλνπο
Ακπξαθηψηεο. Ήζειαλ φκσο ην Αλαθηφξηνλ θαη γηα απηφ έθιεηζαλ εηξήλε κε ηνπο
Ακπξαθηψηεο πνπ ξεηά πξνέβιεπε πσο απηνί δελ ζα βνεζήζνπλ ηνπ Αλαθηνξίνπο
ελαληίνλ ηνπο. Σν 425 ν αζελατθφο ζηφινο απέθιεηζε ηελ πφιε απφ ηελ ζάιαζζα,
ελψ ζπγρξφλσο επηηέζεθαλ απφ ηελ μεξά ηα αθαξλαληθά ζηξαηεχκαηα. Ζ πφιε δελ
έπεζε, αιιά νη θάηνηθνη θαηάιαβαλ πσο δελ ζα κπνξνχζαλ λα αληηζηαζνχλ επί πνιχ.
Ήξζαλ ζε ζπκθσλία κε ηνπο πνιηνξθεηέο θαη έθπγαλ ππφζπνλδνη. Φαίλεηαη φκσο
πσο δελ έθπγαλ φινη, αθνχ θχξην ηεξφ ηεο πφιεο ζπλέρηζε λα είλαη ην ηεξφ ηνπ
Απφιισλα ζην Άθηην πνπ πξέπεη λα είραλ ηδξχζεη νη Κνξίλζηνη άπνηθνη. Οη
Αθαξλάλεο δελ θαηέζηξεςαλ ηελ πφιε, αιιά ηελ απνίθεζαλ κε λένπο θαηνίθνπο απφ
φιεο ηηο αθαξλαληθέο πφιεηο θαη ηελ ελέηαμαλ σο ηζφηηκν κέινο ζην Κνηλφ ηνπο.
Ζ πξψηε θνξά πνπ ζπλαληάηαη ην αθαξλαληθφ πιένλ Αλαθηφξηνλ είλαη ζηα
413, φηαλ πήξε απφ εδψ σο κηζζνθφξνπο ειαθξνχο ζηξαηηψηεο ν ζηξαηεγφο
Γεκνζζέλεο πεγαίλνληαο λα εληζρχζεη ηα αζελατθά ζηξαηεχκαηα ζηελ ηθειία.
Αθνχκε θαη πάιη γηα ηελ πφιε ζηα ρξφληα ηνπ Γ΄ Ηεξνχ πνιέκνπ, φηαλ απηή θαη ε
Αιπδία έθαλαλ ρσξηζηή ζπκκαρία κε ηελ Θήβα. Τζηεξφηεξα, φηαλ δηακειίζηεθε ε
Αθαξλαλία αλάκεζα ζηελ Αηησιία θαη ηελ Ήπεηξν, ην Αλαθηφξηνλ αζθαιψο έπεζε
ζηνπο Ζπεηξψηεο θαη θαηφπηλ ππήξμε κία απφ ηηο πξψηεο πφιεηο πνπ ζπγθξφηεζαλ ην
λέν Κνηλφ ησλ Αθαξλάλσλ.
Σν Αλαθηφξην ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα είρε δηαηεξήζεη σο θχξηα ιαηξεία ηεο
πφιεο εθείλε ηνπ Άθηηνπ Απφιισλα κε ηελ νπνία ζπλδένληαλ θαη νη αγψλεο, ηα
Άθηηα. Σα επξήκαηα απφ ην ηεξφ ππνδειψλνπλ πφζν ζεκαληηθφ ζηάζεθε ην
Αλαθηφξηνλ γηα ηελ δηάδνζε ζηελ πνιηηηζηηθά θαζπζηεξεκέλε πεξηνρή ηεο
Αθαξλαλίαο ηνπ ειιεληθνχ, θνξηλζηαθνχ ζηελ πεξίπησζε, πνιηηηζκνχ. Έρνπκε
ζεκεηψζεη ηα ζρεηηθά κε ηελ εκπνξνπαλήγπξε πνπ γηλφηαλ κε ηελ επθαηξία ησλ
αγψλσλ ησλ Αθηίσλ θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ζπλζήθε αλάκεζα ζην λέν Κνηλφ
θαη ηελ πφιε ηνπ Αλαθηνξίνπ κε ηελ νπνία ην Κνηλφ αλέιαβε ηελ επηζηαζία ησλ
αγψλσλ θαη θαζνξίζηεθε ην κνίξαζκα ησλ εζφδσλ. Σν Άθηην έγηλε ηφηε θνηλφ ηεξφ
ησλ Αθαξλάλσλ θαη θαηά θάπνην ηξφπν ε ζξεζθεπηηθή πξσηεχνπζα ηνπ Κνηλνχ. Ζ
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ηειεπηαία πιεξνθνξία πνπ έρνπκε γηα ην Αλαθηφξην είλαη φηη κε ηελ ίδξπζε ηεο
Νηθφπνιεο απφ ηνλ Αχγνπζην δελ έπαςε λα ππάξρεη σο πνιηηηθή κνλάδα, πφιε.
Απφ ηα εξείπηα ηνπ Αλαθηνξίνπ ζρεδφλ ηίπνηα δελ ζψδεηαη ζήκεξα, εθηφο
απφ ηνπο ηάθνπο πνπ αλνίγνπλ νη αξραηνθάπεινη. Σα ηείρε είρε δεη θαη ζρεδηάζεη ηελ
δηαδξνκή ηνπο ν Leake ζηελ αξρή ηνπ 19νπ αηψλα, αιιά θαηφπηλ φιεο ηηο πέηξεο ηεο
πήξε ν Αιή Παζάο γηα λα θαηαζθεπάζεη νρπξσκαηηθά θαη άιια έξγα ζηελ
ρεξζφλεζν Πνχληα (ην Άθηηνλ) θαη ηελ Πξέβεδα. Γπζηπρψο ην ζρέδην, κάιινλ
ζθίηζν, ηνπ Leake είλαη ρσξίο θιίκαθα θαη πξνζαλαηνιηζκφ θαη πνιχ γεληθφ.
Δίκαζηε φκσο ππνρξεσκέλνη λα ζηεξηρηνχκε ζε απηφ θαη ζηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο
πνπ δίλεη θπξίσο ν Heuzey θαη ν Klaffenbach. Ληκάλη ήηαλ ν κηθξφο, ζήκεξα πνιχ
αλάβαζνο, θφιπνο ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ πνπ πηζαλψο ζηα αξραία ρξφληα εηζρσξνχζε
πεξηζζφηεξν ζηελ ζηεξηά πεξηιακβάλνληαο θαη κηθξφ έινο πνπ ηελ παξνπζία ηνπ
ζεκείσζε ν Leake πην κέζα απφ ηνλ κπρφ ηνπ ζηα λνηηναλαηνιηθά. Σν ζηφκην έθιεηλε
απφ λνηηνδπηηθά χςσκα πνπ ζηελ θνξπθνγξακκή ηνπ ζεκείσζε εθείλνο ην ηείρνο. Σν
ζηφκην βξίζθεηαη ζηα βνξεηνδπηηθά. Βφξεηα-βνξεηναλαηνιηθά ηνπ θαη βφξεηα απφ ην
εζσηεξηθφ ηνπ θφιπνπ πςψλεηαη ν παξαζαιάζζηνο ιφθνο Καζηξί κε απφηνκεο
πιαγηέο πνπ ζηα λφηηα, δπηηθά θαη βφξεηα πέθηνπλ πξνο ηελ ζάιαζζα. Ο ιφθνο είλαη
ην λνηηνδπηηθφ άθξν ςειφηεξνπ εδάθνπο πνπ ζρεκαηίδεη ην θπξίσο αθξσηήξην ην
νπνίν έρεη επίζεο απφηνκεο θιίζεηο πξνο ηελ ζάιαζζα ζηα βνξεηνδπηηθά,
βνξεηναλαηνιηθά θαη λνηηναλαηνιηθά. Άιινο ιφθνο βξίζθεηαη λνηηνδπηηθά απφ ηνλ
πξψην ζε ζπλέρεηα ηεο λνηηναλαηνιηθήο αθηήο. Σνλ αθνινπζεί άιινο ρακειφηεξνο
καθξφζηελνο ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε πξνο λφηην-λνηηνδπηηθά. Ζ κηθξή ξάρε κεηά απφ
άλνηγκα απφ ην νπνίν πεξλάεη ξέκα πνπ ηξνθνδνηεί ην πην πάλσ έινο, ζπλερίδεηαη
πξνο λνηηνδπηηθά, βνξεηνδπηηθά θαη ηέινο βφξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθά
ζρεκαηίδνληαο ην κηθξφ αθξσηήξην πνπ ζεκεηψζακε ζηα δεμηά ηεο εηζφδνπ ηνπ
ιηκαληνχ. Ο Leake ζεκείσζε κε δηαθεθνκκέλε γξακκή ηείρνο πεξηθεξέο ζηνλ ιφθν
Καζηξί, βφξεηα απφ ην ζηφκην θαη θαηφπηλ κε ζπλερή γξακκή ηείρνο πνπ ηξέρεη πάλσ
απφ ηελ αθηή πξνο βνξεηναλαηνιηθά, λνηηναλαηνιηθά θαη λφηην-λνηηνδπηηθά,
ζπλερίδεηαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε σο ηελ θνξπθή ηνπ δεχηεξνπ ιφθνπ, ηνπ
εζσηεξηθνχ, ηελ θαηεβαίλεη γηα κηθξφ δηάζηεκα πξνο λνηηναλαηνιηθά θαη ζηελ
ζπλέρεηα ηξέρεη πξνο λνηηνδπηηθά ζην καθξφζηελν χςσκα, δηαθφπηεηαη εθεί πνπ
πεξλάεη ην ξέκα, εθεί ν Leake ζεσξεί φηη ππάξρεη πχιε, εκθαλίδεηαη πάιη κεηά ην
ξέκα αθνινπζψληαο θαηεχζπλζε πξνο λνηηνδπηηθά. ην ηκήκα απηφ ζεκεηψλεηαη ε
παξνπζία δχν νξζνγψλησλ πχξγσλ. Μεηά ε δηαδξνκή ηνπ ηείρνπο αιιάδεη
θαηεχζπλζε θαη θηλείηαη πξνο βνξεηνδπηηθά. Δδψ ζεκεηψλνληαη αθφκα ηέζζεξηο
νξζνγψληνη πχξγνη. Ζ δηαδξνκή ζηξέθεηαη πάιη πξνο βφξεηα- βνξεηναλαηνιηθά θαη
θαηαιήγεη πάλσ απφ ηελ δεμηά πιεπξά ηεο εηζφδνπ ηνπ ιηκαληνχ. Απφ ηελ λφηηα
πιεπξά ηνπ πξψηνπ ιφθνπ άιιε γξακκή ηείρνπο, εζσηεξηθνχ, θέξεηαη πξνο
λνηηνδπηηθά, ζρεκαηίδεη θάηη ζαλ νδφλησζε ή επζχγξακκν ειηγκφ, ζπλερίδεη πξνο ηελ
ίδηα θαηεχζπλζε, έρεη εδψ έλα πχξγν πνπ πξνβάιιεηαη πξνο ην ιηκάλη, αλεβαίλεη ζηνλ
δεχηεξν ιφθν, εθεί ζηξέθεη γηα ιίγν πξνο βνξεηναλαηνιηθά θαη ζπλαληάεη ζηελ
θνξπθή ηνπ ην πεξηκεηξηθφ ηείρνο. Ο Leake ζεψξεζε αθξφπνιε φιν ην ςειφηεξν
ηκήκα ηνπ αθξσηεξίνπ κε ην ελδηάκεζν, ην εζσηεξηθά ηείρνο θαη ηνλ πχξγν. Θα ήηαλ
ζσζηφηεξν κάιινλ λα αλαγλσξίζνπκε ηελ αθξφπνιε ζηνλ ιφθν Καζηξί, λα
ζεσξήζνπκε άλσ ή θπξίσο πφιε ηνλ ρσξηζηά νρπξσκέλν ςειφηεξν ρψξν θαη
νρπξσκέλν ιηκάλη κε θάησ πφιε ηνλ πεξηβαιιφκελν απφ ην ηείρνο ρψξν γχξσ απφ
ηνλ κηθξφ θφιπν, ρψξν πνπ ζα ήηαλ αξθεηά κηθξφηεξνο φηαλ ν θφιπνο ζα ήηαλ πην
εθηεηακέλνο. Φαίλεηαη πσο φκνηα ζεσξνχλ αθξφπνιε ην Καζηξί νη Heuzey θαη
Klaffenbach.
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ε απφζηαζε πεξίπνπ ηεζζάξσλ ρηιηνκέηξσλ δπηηθά απφ ην Αλαθηφξην, θνληά
ζηνλ δξφκν πνπ πήγαηλε πξνο ην Άθηηνλ, ζηελ ζέζε Αξάπεο έζθαςε ν Ρσκαίνο ελ
κέξεη λεθξνηαθείν Αξρατθφ θαη θνληά βξήθε κηθξφ λαφ δηαζηάζεσλ 6,25 Υ 4,10 κ. κε
πξφλαν θαη ζεθφ. Πξφζθαηα πην λφηηα απφ εδψ, ζην ρσξηφ Άγηνο Νηθφιανο
ζθάβνληαο θαλάιη γηα λα ελψζνπλ ηελ Βνπιθαξηά κε ηελ ζάιαζζα ζπλάληεζαλ
κεγάινπο δφκνπο απφ Διιεληζηηθή ή Ρσκατθή θαηαζθεπή πνπ ήηαλ ίζσο θαλάιη πνπ
έλσλε ηελ ηφηε ιηκλνζάιαζζα Μπξηνχληηνλ κε ηελ ζάιαζζα. Κνληά ζε γεθχξη ηνπ
παιηνχ θαλαιηνχ πνπ ππάξρεη εθεί βξέζεθε επίζεο ζηξψκα απφ θεξακίδηα θαη
ρακειφηεξα κσζατθφ Ρσκατθήο επνρήο, ίζσο απφ βίια θάπνηνπ γαηνθηήκνλα ηεο
επνρήο, ζαλ θαη απηήλ πνπ ππνζέζακε φηη ππήξρε ζηελ Εαβέξδα.
Ο δξφκνο απφ ηελ Νέα Κακάξηλα πξνρσξεί ζηελ ρεξζφλεζν ηνπ Αθηίνπ θαη
ζε πέληε ρηιηφκεηξα θηάλεη ζην ζεκείν απφ ην νπνίν πεξλάεη θαλείο κε ην
νρεκαηαγσγφ ζηελ Πξέβεδα. ε απηήλ ηελ ρεξζφλεζν βξηζθφηαλ ην ηεξφ ηνπ
Απφιισλα. Σελ ιαηξεία ηνπ θαίλεηαη πσο εγθαηέζηεζαλ εδψ νη Κνξίλζηνη άπνηθνη
θαη απφ απηφ ην ηεξφ πξνέξρνληαη ιακπξά αγάικαηα θνχξσλ ηνπ 6νπ αηψλα
θνξηλζηαθήο ηέρλεο. Απφ απηνχο θαίλεηαη φηη ηδξχζεθαλ θαη νη αγψλεο πνπ
απφρηεζαλ θάπνηα θήκε θαη ζπλέρηζαλ λα ηεινχληαη θαη φηαλ ην Αλαθηφξηνλ έγηλε
αθαξλαληθφ. Τζηεξφηεξα κάιηζηα, φηαλ ηελ επηζηαζία ηνπο αλέιαβε ην Κνηλφ, νη
Αθαξλάλεο ρξνλνινγνχζαλ ελίνηε ηηο επίζεκεο πξάμεηο ηνπο κε ην φλνκα ηνπ
εηήζηνπ ηεξαπφινπ ηνπ Απφιισλα ηνπ Αθηίνπ. Οη αγψλεο γίλνληαλ θάζε δπν ρξφληα
(ηξηεηεξηθνί ζχκθσλα κε ηνλ αξραίν φξν, δειαδή θάζε ηξίην ρξφλν). Δδψ ππήξραλ
πζηεξφηεξα θαη ηεξά ηεο Αθξνδίηεο Αηλεηάδαο θαη ησλ Μεγάισλ Θεψλ, δειαδή φπσο
θαίλεηαη ησλ Καβείξσλ ηεο ακνζξάθεο. Σα Άθηηα ήηαλ αγώλ ζηεθαλίηεο, είραλ
δειαδή ζηεθάλη γηα έπαζιν. Μεηά ηελ λίθε ηνπ ην 28 π.Υ. ν Αχγνπζηνο αλαλέσζε ηα
Άθηηα, έθαλε ηνπο αγψλεο ηζνιύκπηνπο, δειαδή ηζφηηκνπο κε ηνπο Οιπκπηαθνχο, θαη
πεληεηεξηθνύο, δειαδή θάζε ηέζζεξα ρξφληα, αιιά ηεινχληαλ πιένλ ζηελ απέλαληη
αθηή, φπνπ ρηίζηεθε ε Νηθφπνιηο θαη εθεί νηθνδφκεζε γηα απηνχο ν Αχγνπζηνο
γπκλάζην θαη ζηάδην. Ζ ιαηξεία φκσο ζπλέρηζε λα ηειείηαη ζην Άθηην. Σα
αλαλεσκέλα Άθηηα θαηαηάρζεθαλ καδί κε ηνπο ηέζζεξηο άιινπο παλειιήληνπο
αγψλεο. Ζ επηκέιεηά ηνπο δφζεθε ζηνπο Λαθεδαηκφληνπο, επεηδή ήηαλ νη κφλνη
Έιιελεο πνπ ηάρζεθαλ κε ην κέξνο ηνπ Απγνχζηνπ ζηελ ζχγθξνπζή ηνπ κε ηνλ
Αληψλην. Δθηφο απφ ηα γπκληθά θαη κνπζηθά αγσλίζκαηα γηα φιεο ηηο ειηθίεο
θαίλεηαη φηη ηψξα πεξηιήθζεθε θαη ηππηθφο αγψλαο θαη επί πιένλ ππάξρεη κία
καξηπξία γηα λαπκαρία, δειαδή πηζαλφηαηα γηα αγψλα ηαρχηεηαο ή επηδεμηφηεηαο κε
πινία. Οη αγψλεο δηαηεξήζεθαλ ιακπξνί σο ηνλ 2ν θαη ίζσο θαη ηνλ 3ν αηψλα κ.Υ. θαη
καζαίλνπκε φηη ηνπο αλαλέσζε ν ξνκαληηθφο απηνθξάηνξαο Ηνπιηαλφο, ν γλσζηφο σο
Παξαβάηεο. Απφ θάπνηεο χζηεξεο πεγέο αλαθέξεηαη πφιε κε ην φλνκα Αθηία, αιιά
κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε βέβαην φηη ηέηνηα πφιε δελ ππήξμε πνηέ. Φαίλεηαη φηη ε
αλαθνξά ηεο νθείιεηαη ζε ζχγρπζε κε ηελ Νηθφπνιε πνπ ζπρλά ηεο έδηλαλ ην φλνκα
Νηθφπνιηο Αθηία, ψζηε θαη λα δίλεηαη γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο θαη
ζπγρξφλσο λα ππελζπκίδνληαη ηα θαζέθαζηα ηεο ίδξπζήο ηεο.
Σα εξείπηα ηνπ ηεξνχ είραλ ηελ ίδηα ηχρε κε εθείλα ηνπ Αλαθηνξίνπ. Ο
ηξάβσλ δίλεη ηελ πιεξνθνξία φηη ν λαφο ηνπ Απφιισλα βξηζθφηαλ ζε ιφθν, αιιά
ζσζηά ν Oberhummer ζεκείσζε ζσζηά φηη εθεί δελ ππάξρεη ιφθνο, παξά κφλν
ειαθξά αλχςσζε ηνπ εδάθνπο βνξεηναλαηνιηθά απφ ην θξνχξην Πνχληα, φπνπ
παξαηήξεζε θάπνηα ίρλε θηηζκάησλ, ζεκεηψλεη πάλησο φηη ηα αξραηφηεξα απφ απηά
έδεηρλαλ ην πνιχ Ρσκατθά, ελψ ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ λεφηεξα. Ννηηφηεξα απφ ην
θξνχξην ν Leake είρε δεη, πξηλ απφ ηελ επνρή πνπ ν Αιή Παζάο έρηηζε ηα νρπξψκαηα
γηα ηα νπνία ρξεζηκνπνίεζε ηηο πέηξεο απφ εδψ θαη απφ ην Αλαθηφξην, κηα νξζνγψληα
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θαηαζθεπή δηαζηάζεσλ 119 Υ 82 κ. θαη δίπια ηεο άιινλ κεγαιχηεξν πεξίβνιν
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 460 Υ 230 κ. Ο Heuzey αλαθέξεη έλαλ κφλν πεξίβνιν θαη
ζσζηά ηνλ ζεσξεί πεξίβνιν ηνπ ηεξνχ ζηα Ρσκατθά ρξφληα, φπσο θαίλεηαη. Δπίζεο
ζεκεηψλεη, φκνηα ζσζηά λνκίδσ, φηη έλα κηθξφ ηέικα πνπ βξίζθεηαη λνηηνδπηηθά απφ
ηε εξείπηα θαη θνληά ηνπ ε παξαιία δηαγξάθεη ηφμν, είλαη ε ζέζε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ
Αθηίνπ πνπ αλαθέξεη ν ηξάβσλ φηη βξηζθφηαλ πξνο ηα έμσ, δειαδή πξνο ηελ
αλνηρηή ζάιαζζα θαη φρη πξνο ηνλ Ακβξαθηθφ. Σν ιηκάλη απηφ, πνπ αλήθε ζηνπο
Αλαθηνξίνπο θπζηθά αλέβαδε πνιχ ηελ ζεκαζία ηεο πφιεο, αθνχ θαηείρε ζέζε ζηνλ
ζεκαληηθφ ζαιάζζην δξφκν γηα ηηο δαικαηηθέο αθηέο θαη ηελ Μεγάιε Διιάδα θαη ηελ
ηθειία. Ο ηξάβσλ πξνζζέηεη φηη θνληά ηνπ ππήξραλ λεψξηα θαη άιζνο.
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Η Πεξηνρή ηεο Βόληηζαο. Ηξάθιεηα ή Δρίλνο;

Αλαηνιηθά απφ ην φξην πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ ιηκλνζάιαζζα Ληκέλη ηεο
Βφληηζαο θαη ηα πςψκαηα Αρείκαζηνο θαη Οξλίηζα κε ην δηάζειν πνπ ηα ελψλεη,
βξίζθεηαη ε θπξίσο πεξηνρή ηεο Βφληηζαο, πνπ φπσο ζεκεηψζακε πην πάλσ δελ έρεη
πξαγκαηηθά θπζηθά φξηα πξνο ηα λφηηα, αιιά έρεη πνιχ θαζαξά ηέηνηα πξνο ηα
αλαηνιηθά κε κηα απφηνκε ξάρε. Ζ ξάρε έρεη δπν θνξπθέο, ηνλ Πξνθήηε Ζιία ζηα
λφηηα κε χςνο 458 κ. Καη ηνλ Ακαδεξφ, απφ ηνλ νπνίν κεξηθέο θνξέο νλνκαηίδεηαη
φιε ε ξάρε, πξνο ηα βφξεηα κε χςνο 457 κ. Ο Ακαδεξφο εθπέκπεη πξνο βφξεηα καθξφ
πξφβνιν πνπ πξνρσξψληαο πξνο ηελ ζάιαζζα ζρεκαηίδεη ην αθξσηήξην Αγειάδα.
ηα λφηηα ην φξην απηφ είλαη πνιχ πην εχβαην. Φαίλεηαη φηη ζηελ αξραηφηεηα ε
πεξηνρή απνηεινχζε ηελ ρψξα κηαο πφιεο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Πξνθήηε Ζιία.
χκθσλα κε ηνλ Heuzey ηα ηείρε ηεο ζρεκαηίδνπλ ζηελ θάηνςε είδνο ζηαπξνχ ή
αζηεξηνχ θαη πεξηβάιινληαη απφ παληνχ απφ γθξεκνχο. Δίλαη ρηηζκέλα κε σξαία
θαλνληθή ηνηρνδνκία (ζπκπεξαίλσ ηζνδνκηθή ή θάηη ηέηνην). Δίδε εθεί θνκκάηηα απφ
θεξακνπιαζηηθά ζηέγεο, πηζαλψο απφ αξραίν λαφ, ρηηζκέλα ζε ζχγρξνλν εθθιεζάθη.
εκεηψλεη φηη θαζψο θαίλεηαη ε πφιε απισλφηαλ έμσ απφ ηα ηείρε ζε ήπηα πιαγηά
ζηα λφηηα, φπνπ ηφηε ππήξραλ ηα εξείπηα εγθαηαιεηκκέλνπ ρσξηνχ. Ζ δηακφξθσζε
ηνπ εδάθνπο δείρλεη φηη κάιινλ γηα ηελ λνηηνδπηηθή πιαγηά πξφθεηηαη. Δθεί ζεκείσζε
ηελ χπαξμε θαη ζχγρξνλνπ λανχ ρηηζκέλνπ κε αξραίν πιηθφ. Μάιινλ ελλνεί ην
εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ζρεδφλ δπηηθά απφ ηελ θνξπθή κε ηελ αθξφπνιε.
Ο Heuzey γξάθεη επίζεο γηα λαφ ζηελ ζέζε Μαγνχια, ζηελ θνηιάδα ζηα κηζά
ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηελ αξραία πφιε θαη ηελ παξαιία. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα απηφλ δίλεη ν Ρσκαίνο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ βνξεηφηεξν απφ δχν
κηθξνχο ιφθνπο πνπ αλάκεζά ηνπο, φπσο δείρλεη ν ράξηεο, βξίζθεηαη ην εθθιεζάθη
ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ. Ο ιφθνο πεξηβάιιεηαη απφ ςεπδηζφδνκν ηείρνο πνπ, φπσο
θαίλεηαη, εθηφο απφ νρχξσζε ιεηηνπξγεί θαη σο αλάιεκκα. Πάλσ ππάξρνπλ ηα
ζεκέιηα λανχ δηαζηάζεσλ 21,80 Υ 8,60 κ. κε πξφλαν, ζεθφ θαη νπηζζφδνκν. Ο
Ρσκαίνο επίζεο καο πιεξνθνξεί θαη γηα αξραία θαηάινηπα ζε άιια ζεκεία ηεο
πεξηνρήο. ηελ ζέζε παξηάξη, κηζή ψξα λφηηα απφ ηελ Βφληηζα θαη λνηηνδπηηθά
θνληά ζηελ Μαγνχια, άξα θάπνπ ζηα πφδηα ηεο Οξλίηζαο ζεκεηψλεη ηελ εχξεζε
κεγάινπ επηηχκβηνπ αλάγιπθνπ ηνπ 4νπ αηψλα θαη ζηελ παξαιία αλαηνιηθά απφ ηελ
Βφληηζα ηνλ εληνπηζκφ πνιιψλ Πξντζηνξηθψλ νζηξάθσλ. Σέινο αλαθέξεη επηηχκβηεο
επηγξαθέο απφ ηα πξνάζηηα ηεο Βφληηζαο Μπνχραιε θαη Κάπαζεο. Απηά φκσο
βξίζθνληαη δπηηθά απφ ην Ληκέλη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζηελ πεξηνρή ηνπ
Αλαθηνξίνπ. Άιιεο ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο είλαη φηη ε πεξηνρή δηαζρίδεηαη απφ
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πνηάκη πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην πιάησκα Παξαδείζη θνληά ζην Μνλαζηεξάθη θαη
γεληθά ηα λεξά ηεο πεξηνρήο ζεσξνχληαη πνιχ θαιά θαη απφ απηά πδξεπφηαλ θαη ε
Πξέβεδα. Δληππσζηαθφ είλαη φηη θαη ην αθξσηήξην κε ην θάζηξν ηεο Βφληηζαο έρεη
επίζεο θαιφ πεγαίν λεξφ.
Ο Heuzey είρε ππνζέζεη φηη ζηνλ Πξνθήηε Ζιία βξηζθφηαλ κηα κηθξή
θνξηλζηαθή πφιε εμαξηεκέλε απφ ην Αλαθηφξην, ε αλαθεξφκελε απφ ηνλ ηέθαλν
θαη ηνλ Πιίλην σο αθαξλαληθή πφιε ηεο αθηήο Ζξάθιεηα, θαη φηη ζηε ζέζε φπνπ είλαη
ην εθθιεζάθη κε ηα εληνηρηζκέλα αξραία θεξακνπιαζηηθά βξηζθφηαλ λαφο ηνπ
Απφιισλα, ελψ ν λαφο ζηελ Μαγνχια ήηαλ αθηεξσκέλνο ζηνλ Ζξαθιή. Μηα
επηγξαθή πνπ αλαθέξεη ηνλ Ζξαθιή πξνέξρεηαη απφ ηνλ Πξνθήηε Ζιία. Ζ
ηνπνζέηεζε ηεο Ζξάθιεηαο εδψ ζπλδπάδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο άιιεο πφιεο
πνπ αλαθέξεηαη καδί απφ ηνλ Πιίλην θαη ηνλ ηέθαλν αλαηνιηθφηεξα, ηνπ Δρίλνπ
ζηελ ζέζε ηνπ πςψκαηνο Ρνχγα, γηα ηελ νπνία ζα κηιήζνπκε πην θάησ. Ο Ρσκαίνο
παξαηήξεζε φηη ην φλνκα Δρίλνο, επεηδή αζθαιψο νθείιεηαη ζε νκνηφηεηα κε ηνλ
αρηλφ, ηαηξηάδεη ζε ζέζε ςειή, θαη ην έδαθνο ηεο Ρνχγαο δελ θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη κε
θάηη ηέηνην, γηαηί, φπσο ιέεη, εμέρεη απφ ηελ ζάιαζζα κφιηο 2 κ. (ν ράξηεο φκσο
ζεκεηψλεη 5 κ.). εκεηψλεη φηη νη Δρηλάδεο λήζνη είλαη ςειέο θαη φηη ν καιηαθφο
Δρίλνο βξηζθφηαλ ζε θσληθφ ιφθν 40 κ. ςειφ. Αληίζεηα πηζηεχεη φηη ην φλνκα ζα
κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην κηθξφ λεζάθη Κνπθνπκίζηα, ιίγν πην κπξνο απφ ηελ
παξαιία αλαηνιηθά απφ ηελ Βφληηζα θαη απφ εθεί ην φλνκα ζα κπνξνχζε λα
επεθηαζεί θαη ζηελ γχξσ πεξηνρή. εκεηψλεη αθφκε φηη θνπθνπκίζηα ζεκαίλεη θάηη
παξφκνην ζε ζρήκα. Σελ θνχπα, ην θχπειιν. Δδψ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε
Κνπθνπκίζηα δελ είλαη πνιχ ςειφηεξε απφ ηελ Ρνχγα, ν ράξηεο ηεο ζεκεηψλεη χςνο
7 κ., αιιά είλαη κηθξφηεξε θαη έηζη δίλεη ηελ εληχπσζε απφηνκνπ πςψκαηνο πην πνιχ
απφ εθείλελ. Πεξίεξγν είλαη πνπ ν Ρσκαίνο δελ πξφζεμε φηη ην φλνκα ζα κπνξνχζε
πνιχ θαιχηεξα λα δνζεί ζηνλ ιφθν κε ην κεζαησληθφ θάζηξν ηεο Βφληηζαο, ν νπνίνο
είλαη πξαγκαηηθά απφηνκνο θαη κνηάδεη κε αρηλφ ή κε ζθαληδφρνηξν (ερίλνο ιέγεηαη
θαη απηφο, θαη θπξίσο απηφο, απφ ηνπο αξραίνπο). Αλ φκσο νη ζπιινγηζκνί απηνί δελ
κνηάδνπλ πεηζηηθνί γηα ην φηη ζα έπξεπε λα αλαγλσξίζνπκε ηνλ Δρίλν ζηελ
Κνπθνπκίζηα θαη ηελ Ζξάθιεηα ζηελ Ρνχγα, πξνζζέηεη ν Ρσκαίνο θαη ηελ έλδεημε,
φηη κφλν έηζη αθνινπζείηαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία ηα αλαθέξεη ν Πιίληνο. Πξψηε
αλαθέξεη ηελ Ζξάθιεηα, κεηά ηνλ Δρίλν θαη κεηά ην Άθηην. Θα πξέπεη λα
παξαηεξήζνπκε φηη ε απαξίζκεζε απηή γίλεηαη εμαηξεηηθά χπνπηε ζρεηηθά κε ηελ
αθξίβεηά ηεο απφ ην γεγνλφο φηη παξαιείπεη ην Αλαθηφξην. Ο Kirsten ζηεξηδφκελνο
ζηελ εξκελεία επηγξαθήο γηα δηαδξνκή επηδαχξησλ ζεαξώλ γηα ηελ νπνία κηινχκε
ακέζσο πην θάησ, ηείλεη λα επαλέιζεη ζηελ άπνςε ηνπ Heuzey.
Πξηλ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ απφςεσλ ζα πξέπεη λα
ζεκεηψζνπκε κεξηθά πξάγκαηα γηα ηελ ζέζε ηεο Βφληηζαο. ινη θαίλεηαη σο ηψξα λα
ζπκθσλνχλ φηη ε ζέζε δελ θαηνηθήζεθε ζηελ αξραηφηεηα, φκσο ε χπαξμε ηεο πφιεο
ζηνλ Πξνθήηε Ζιία θαίλεηαη λα επηβάιιεη ηελ αλαδήηεζε θάπνηνπ ιηκαληνχ ζηελ
αθηή. πσο φιεο νη άιιεο πφιεηο ηεο Αθαξλαλίαο πνπ είδακε νη νπνίεο θαηέρνπλ
παξαιηαθφ θάκπν, εθηφο απφ ην Αλαθηφξηνλ πνπ είλαη θνξηλζηαθή απνηθία, ν
Αζηαθφο, ε Αιπδία, ε Πάιαηξνο, νχηε απηή ε πφιε βξίζθεηαη ζηελ αθηή, αιιά πην
κέζα θαη κάιηζηα ζηελ ίδηα πεξίπνπ απφζηαζε απφ ηελ αθηή, θαη πάλησο ζε
αληίζηνηρε ζέζε. πσο φιεο νη άιιεο πξέπεη θαη απηή λα είρε θάπνην επίλεην θαη ε
πξνζθνξφηεξε ζέζε γηα απηφ ήηαλ ν βξάρνο κε ην θάζηξν ηεο Βφληηζαο, γηαηί ήηαλ
αξθεηά ηζρπξφο απφ θπζηθνχ ηνπ, πξάγκα απαξαίηεην αθνχ βξηζθφηαλ πνιχ θνληά
ζε πφιε μέλε, ην Αλαθηφξην, θη αο κελ έρνπκε ιφγνπο λα πηζηεχνπκε φηη απαξαίηεηα
νη ζρέζεηο κε εθείλν ήηαλ ερζξηθέο πξηλ λα αξρίζεη ε αθαξλαληθή πίεζε πξνο απηφ,
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έρεη θαιφ λεξφ, βξίζθεηαη ζην ζηφκην ηεο ιηκλνζάιαζζαο Ληκέλη, πνπ ζήκεξα είλαη
πνιχ αλάβαζε αιιά ζηελ αξραηφηεηα κπνξνχκε λα δερηνχκε πσο ηνπιάρηζηνλ
θάπνηα ηκήκαηά ηεο ήηαλ βαζχηεξα, αθνχ εηδηθά εδψ ην πνηάκη πξνζρψλεη ηελ
πεξηνρή, θαη ηφηε ζα ήηαλ πνιχ θαιά πξνθπιαγκέλν ιηκάλη γηα κηθξά πινία. Αξραία
θαηάινηπα δελ έρνπλ επηζεκαλζεί ζηελ ζέζε, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ήηαλ
θαηνηθεκέλε θαη ηα ιείςαλα αθαλίζηεθαλ ιφγσ ηεο ζπλερνχο λεφηεξεο θαηνίθεζεο.
Άιισζηε ζην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ε έξεπλα γηα ηελ Αθαξλαλία, κφλν αλ ππήξραλ
θαηάινηπα νρχξσζεο ή κεγάισλ θηηζκάησλ ζε ζήκεξα θαηνηθνχκελε πεξηνρή ζα
κπνξνχζακε λα πεξηκέλνπκε φηη ζα είραλ παξαηεξεζεί. Αιιά ηα ιηκάληα απηψλ ησλ
αθαξλαληθψλ πφιεσλ δελ ήηαλ νρπξσκέλα. Μφλν ην επίλεην ηνπ Θπξξείνπ φπσο ζα
δνχκε, ζηελ Ρνχγα ήηαλ νρπξσκέλν, αιιά ην Θχξξεηνλ ππήξμε πνιχ κεγαιχηεξε θαη
ζεκαληηθφηεξε πφιε απφ εθείλελ ζηνλ Πξνθήηε Ζιία.
Γηα λα αλαπηχμνπκε πην πέξα ηελ πξνβιεκαηηθή ζρεηηθά κε ην πην είλαη ην
φλνκα ηνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηελ πφιε ηνπ Πξνθήηε Ζιία ζα πξέπεη λα
πξνζηξέμνπκε ιίγν ζε θάπνηεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην Θχξξεην θαη ηελ Ρνχγα.
Αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο δχν αξραίνπο νρπξσκέλνπο νηθηζκνχο δελ ππάξρεη θακηά
θπζηθή δηαίξεζε, θαλέλα φξην πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη δηαθξίλεη ηελ ρψξα
ηεο κηαο απφ εθείλε ηεο άιιεο. Ζ θπζηθή δηακφξθσζε δείρλεη ηελ Ρνχγα πξαγκαηηθά
επίλεην ηνπ Θπξξείνπ, πξάγκα πνπ δηνηθεηηθά ζεκαίλεη θψκε εμαξηεκέλε απφ εθείλν
θαη φρη απηφλνκε θνηλφηεηα, πφιε. Αληίζεηα ε πφιε ζηνλ Πξνθήηε Ζιία δηαζέηεη
ζαθή δηθή ηεο πεξηνρή, ρψξα πνπ ηνπ αληηζηνηρεί, κνινλφηη ε επηθνηλσλία ηεο κε ηελ
αληίζηνηρε ηνπ Θπξξείνπ είλαη πνιχ εχθνιε. Ζ πφιε είλαη βέβαηα ρηηζκέλε ζηελ
άθξε απηήο ηεο πεξηνρήο, αιιά αλ γηλφηαλ πξνζπάζεηα ή απιψο είρε πξνηηκεζεί ζέζε
νρπξή, φπσο πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη κε ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ειιεληθψλ
πφιεσλ, ε πφιε ζα βξηζθφηαλ ή ζηελ κία ή ζηελ άιιε άθξε ηεο πεξηνρήο. Πνιχ
ραξαθηεξηζηηθά κάιηζηα βξίζθεηαη ζηελ αληίζεηε άθξε απφ ηα ζχλνξα κε ηελ ρψξα
ηεο μέλεο, θνξηλζηαθήο πφιεο ηνπ Αλαθηνξίνπ, απφ ηελ νπνία ζα ήηαλ πηζαλφ λα
πξνέιζεη ε ερζξηθή απεηιή, θαη θνληά ζηα ζχλνξα κε ηελ νκνεζλή ηζρπξή πφιε ηνπ
Θπξξείνπ.
Ζ πφιε ηνπ Πξνθήηε Ζιία δελ είλαη επίλεην, αθνχ κηα πφιε πνπ απέρεη ηξία
ρηιηφκεηξα ζε επζεία γξακκή απφ ην πην θνληηλφ ζεκείν ηεο αθηήο δελ κπνξεί λα
είλαη επίλεην, αιιά αληίζεηα αλακέλεηαη λα έρεη απηή άιιν επίλεην. Δίλαη αιήζεηα φηη
νη κειεηεηέο ζεψξεζαλ ζπρλά φηη ην Θχξξεηνλ είρε δχν επίλεηα, ηελ Ζξάθιεηα θαη ηνλ
Δρίλν, αιιά αλ ε πφιε ηνπ Πξνθήηε Ζιία ήηαλ θάπνηε εμαξηεκέλε απφ ην Θχξξεηνλ,
πξάγκα φρη αδχλαην, κφλν ην επίλεηφ ηεο ζα ήηαλ θαη εθείλνπ επίλεην θαη φρη ε ίδηα.
Σν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηελ Ρνχγα. Αλ ινηπφλ ν έλαο απφ απηνχο ηνπο δχν
νηθηζκνχο ήηαλ ν Δρίλνο θαη ν άιινο ε Ζξάθιεηα, φπσο θαίλεηαη πηζαλφηαην, ε πφιε
ηνπ Πξνθήηε Ζιία ζα είλαη εθείλε απφ ηηο δχν γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ πην πνιιέο
θαη πην ηζρπξέο ελδείμεηο φηη ππήξμε αιεζηλή πφιε. Καη απηή είλαη ν Δρίλνο, αθνχ φρη
κφλν αλαθέξεηαη καδί κε άιιεο πφιεηο ζηελ επηγξαθή κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχκε
ακέζσο κεηά θαη πνπ φπσο θαίλεηαη πεξηιακβάλεη κφλν πφιεηο θαη φρη εμαξηεκέλνπο
νηθηζκνχο (κφλν γηα κηα ζα κπνξνχζε ίζσο λα ππάξμεη ακθηβνιία) θαη ζηελ νπνία ε
Ζξάθιεηα δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ, αιιά είλαη θαη πηζαλφ φηη κηα ζεηξά «πεγάζσλ»,
λνκηζκάησλ κε ηα Κνξηλζηαθά ζήκαηα πνπ έθνβαλ επίζεο νη αθαξλαληθέο πφιεηο,
ζεηξά ζηελ νπνία πίζσ απφ ην θεθάιη ηεο Αζελάο ζηελ κπξνζηηλή φςε έρνπλ
παξάζηαζε απφ αγθίζηξη θαη ην γξάκκα Δ, θφπεθαλ ζηνλ Δρίλν.
Ζ επηγξαθή γηα ηελ νπνία κηιήζακε αθνξά ζηελ πεξηνδεία ζεαξώλ απφ ηελ
Δπίδαπξν ζε αθαξλαληθέο πφιεηο κε ηελ πην θάησ ζεηξάο: Οηληάδαη, ηξάηνο, Φνηηίαη,
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Κφξνληα, Μεδηψλ, Αζηαθνί, Δχξηπνο, Θχξξεηνλ, Δρίλνο, Σνξχβεηα, Αιπδία, Λεπθάο,
Πάιαηξνο, Αλαθηφξηνλ. Ο Kirsten ππνζηήξημε φηη ε αλαθνξά ησλ πφιεσλ αθνινπζεί
γεσγξαθηθά ηάμε θαη αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθή δηαδξνκή ησλ ζεαξψλ κε κφλε
εμαίξεζε ηελ αλαθνξά ζηελ Μεδηψλα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζπκπέξαλε φηη νη ζεσξνί
έθαλαλ κηα δηαδξνκή πνπ κνπ θαίλεηαη ηειείσο πεξίεξγε. Απφ ηνπο Οηληάδεο ζα
πήγαλ βφξεηα ζηελ ηξάην, απφ εθεί δπηηθά ζηηο Φνηηίεο θαη κεηά λφηηα ζηα Κφξνληα,
παξαιείπνληαο δειαδή ηελ πφιε ησλ Γεξηέσλ κνινλφηη ήηαλ πάλσ ζηνλ δξφκν ηνπο,
φπσο θαη πξνεγνπκέλσο είραλ θάλεη κε ηελ Μεηξφπνιε πεγαίλνληαο απφ ηνπο
Οηληάδεο ζηελ ηξάην, αιιά απηφ θνιάδεηαη κε ηελ ππφζεζε φηη ζηελ ηξάην ζα
πήγαλ κε πινίν αλαπιένληαο ηνλ Αρειψν. Μεηά ηα Κφξνληα ε επηγξαθή αλαθέξεη
ηελ Μεδηψλα πνπ βξίζθεηαη βνξεηφηεξα απφ ηηο Φνηηίεο, ν Kirsten φκσο ππνζέηεη φηη
απφ ηα Κφξνληα ζα πήγαλ ζηνπο Αζηαθνχο (ηνλ Αζηαθφ), ινγηθά, θαη απφ εθεί
γχξηζαλ ζηελ Μεδηψλα, δειαδή αθνχ είραλ ηειεηψζεη κε ηηο λφηηεο πφιεηο απηήο ηεο
δψλεο θαη ήζειαλ λα ζπλερίζνπλ κε ηηο βφξεηεο. Μεηά ηνπο Αζηαθνχο, δειαδή φπσο
απνθαζηζηά ηελ ζεηξά ν Kirsten κεηά ηελ Μεδηψλα, ζα πήγαλ ζηελ πφιε Δχξηπνο.
Απηή θαίλεηαη φηη ήηαλ παξάιηα θαη ινγηθά ν εξεπλεηήο ηελ αλαδεηάεη ζηελ πεξηνρή
ηνπ Λνπηξαθίνπ, ζεσξψληαο ηελ φρη δηαθξηηή πφιε, αιιά επίλεην ηεο Μεδηψλαο,
πξάγκα πνπ δελ είλαη θαζφινπ αλαγθαίν. ηελ ζπλέρεηα ζα πήγαλ ζην Θχξξεην θαη
απφ εθεί ζηνλ Δρίλν, γηα ηνλ νπνίν βγάδεη ην πεξίεξγν ζπκπέξαζκα φηη ζα βξηζθφηαλ
ζηελ Ρνχγα. Αλ φκσο ζπλέβαηλε απηφ ζα ήηαλ πνιχ ινγηθφηεξν νη ζεαξνί λα πάλε
απφ ηνλ παξαιηαθφ Δχξηπν πξψηα ζηνλ Δρίλν, ζηελ αθηή, θαη κεηά ζην κεζφγεην
Θχξξεην. ηελ ζπλέρεηα ζα πήξαλ ηνλ δξφκν πξνο ηελ Αιπδία, «αλακθίβνια» ιέεη ν
Kirsten, φρη εθείλνλ πνπ φινο ν θφζκνο γλσξίδεη κέρξη ζήκεξα θαη πνπ αλνίγεηαη
πίζσ απφ ην Μνλαζηεξάθη γηα λα αλέβεη ζηα βνπλά πεξλψληαο δίπια απφ ηελ αξραία
πφιε ζηελ ζέζε Λπθφληθν, γηα ηελ νπνία ζα κηιήζνπκε πην θάησ, γηα λα θηάζεη ζηελ
ιεθάλε Ληβάδη θαη απφ εθεί λα θαηέβεη ζηηο ζέζεηο ησλ ζεκεξηλψλ ρσξηψλ Βάην θαη
Βάξλαθαο, θάπνπ δειαδή ηξηάληα δχζθνια ρηιηφκεηξα, πνξεία κηαο κέξαο φπσο ιέεη
ν Heuzey πνπ ηελ έθαλε, φρη απηφλ, αιιά έλαλ άιιν, κπζηήξην δξφκν πνπ πεγαίλεη
ζηα λνηηναλαηνιηθά απφ ην Θχξξεην ζην Βνχζηξη θαη απφ εθεί ζηελ ιεθάλε ηεο
Κνκπσηήο θαη κεηά θαηεβαίλεη αλάκεζα Φειή Κνξθή θαη Μπνπκηζηφ πάιη ζηελ
ζέζε ηνπ Βάξλαθα έρνληαο δηαλχζεη αξθεηά πεξηζζφηεξα θαη φρη επθνιφηεξα
ρηιηφκεηξα. Έηζη ν Kirsten ηαπηίδεη κε ηελ πφιε Σνξχβεηα πνπ ζα ζπλάληεζαλ νη
ζεαξνί αλάκεζα ζην Θχξξεην θαη ηελ Αιπδία θαη πνπ πηζαλψο είλαη ε ίδηα κε ηελ απφ
αιινχ γλσζηή κε ην φλνκα Σχξβεηνλ ηελ πφιε πνπ ηα εξείπηά ηεο βξίζθνληαη ζηελ
ξάρε αλάκεζα ζηηο ιεθάλεο Πνδνβίληζα θαη Κνκπσηήο. Γέρεηαη δειαδή φηη ηελ πφιε
απηή, ελψ πξνγξακκάηηδαλ λα ηελ επηζθεθηνχλ, ηελ είραλ παξαιείςεη φηαλ γχξηδαλ
απφ ηνλ Αζηαθφ ζηελ Μεδηψλα, κνινλφηη ήηαλ δπν βήκαηα απφ ηνλ δξφκν ηνπο.
Αθνχ έθηαζαλ έηζη ζηελ Αιπδία, ζχκθσλα κε ηνλ Kirsten, ζα πήξαλ πινίν θαη πήγαλ
ζηελ Λεπθάδα, απφ εθεί γχξηζαλ ζηελ Πάιαηξν θαη κεηά πήγαλ ζην Αλαθηφξην.
κσο απφ ηελ Αιπδία, φπσο είδακε, ππήξρε δξφκνο γηα ηελ Πάιαηξν θαη απφ εθεί
πνιχ εχθνια πήγαηλε θαλείο απφ ζηεξηά θαη ζηελ Λεπθάδα θαη ζην Αλαθηφξην.
Δίλαη θαλεξφ πσο δελ κπνξνχκε λα δερηνχκε ηελ εξκελεία ηνπ Kirsten. Αλ
ππάξρεη γεσγξαθηθή ηάμε ζε ζρέζε κε πεξηνδεία ζηελ απαξίζκεζε απφ ηελ επηγξαθή
ησλ αθαξλαληθψλ πφιεσλ, ην κφλν πνπ κνπ θαίλεηαη πηζαλφ είλαη λα αλαθέξεηαη ζε
δπν παξάιιειεο δηαδξνκέο ηηο νπνίεο επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά.
Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε δειαδή, φηη κεηά ηελ αηησιηθή Καιπδψλα πνπ
αλαγξάθεηαη πξηλ λα αξρίζεη ε αθαξλαληθή πεξηνδεία, ρσξίζηεθαλ νη ζεαξνί ζε δχν
νκάδεο θαη ε κία επηζθέθζεθε κε πινίν ηηο πφιεηο θπξίσο ηεο λφηηα αθηήο, ελψ ε
άιιε απφ ηελ μεξά ηηο πφιεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηεο βφξεηαο αθηήο. Τζηεξφηεξα,
φηαλ νη δχν νκάδεο έθαλαλ ηελ αλαθνξά ηνπο, έγηλε πξνζπάζεηα λα κπνπλ φιεο νη
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πφιεηο πνπ είηε ε κία είηε ε άιιε επηζθέθζεθαλ, ζχκθσλα φπσο θαίλεηαη κε ηηο
εκεξνκελίεο πνπ έγηλε ε επίζθεςε ζηελ θάζε κηα. Έηζη είλαη δπλαηή ε πην θάησ
απνθαηάζηαζε. Ζ νκάδα πνπ ηαμίδεπε απφ ζάιαζζα πήγε ζηνπο Οηληάδεο, ζηα
Κφξνληα, ζηνλ Αζηαθφ, ζηελ Αιπδία, ζηελ Λεπθάδα, κεηά ζηελ Πάιαηξν, επεηδή
πηζαλψο πξνηίκεζε λα έιζεη απφ ηνλ ηφηε θφιπν ηεο Βνπιθαξηάο θαη λα θηάζεη
θαηεπζείαλ ζηελ πφιε, θαη κεηά ζην Αλαθηφξην. Πηζαλφ είλαη επίζεο λα κελ πήγε
ζηελ Πάιαηξν απηή ε νκάδα, αιιά ε άιιε απφ ζηεξηά. Απηή ε άιιε θίλεζε απφ ηελ
ηξάην θαη πήγε ζηηο Φνηηίεο, απφ εθεί πνιχ ινγηθά ζηελ Μεδηψλα, κεηά ζην
Θχξξεην θαη κεηά ζηνλ Δρίλν, δειαδή ζηελ πφιε ηνπ Πξνθήηε Ζιία. Ίζσο κεηά πήγε
ζηελ Πάιαηξν θαη απηή ε νκάδα θαη θαίλεηαη πσο ζπλαληήζεθε κε ηελ πξψηε ζην
Αλαθηφξην, απφ φπνπ απνρψξεζαλ, αθνχ ην Αλαθηφξην αλαθέξεηαη ηειεπηαίν.
Οη δχν άγλσζηεο απφ άιιεο πιεξνθνξίεο πφιεηο πνπ επηζθέθηεθαλ νη ζεαξνί
είλαη ν Δχξηπνο θαη ε Σνξχβεηα. Αλ εληάζζνληαλ ζηελ πεξηνδεία απφ ζάιαζζα ζα
πξέπεη λα βξίζθνληαλ αλάκεζα ζηνλ Αζηαθφ θαη ηελ Αιπδία, αλ ζηελ άιιε, ν
Δχξηπνο αλάκεζα ζηελ Μεδηψλα θαη ην Θχξξεηνλ θαη ε Σνξχβεηα κεηά ηνλ Δρίλν.
Αλάκεζα Αζηαθφ θαη Αιπδία ππάξρεη φπσο είπακε κηα πεξηνρή ε νπνία κπνξεί λα
αληηζηνηρεί ζε πφιε πνπ δελ έρεη εληνπηζζεί αθφκα, θαίλεηαη φκσο πνιχ δχζθνια
πξνζηηή απφ ηελ ζάιαζζα. Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη ν Δχξηπνο ήηαλ θάπνπ εθεί πνπ
ηνλ αλαδήηεζε ν Kirsten θαη ε Σνξχβεηα είηε κηα πφιε πνπ πηζαλψο θξχβεηαη αθφκε
ζηελ πεξηνρή ηνπ Μνλαζηεξαθηνχ, φπσο ζεκεηψζακε, είηε ε πφιε ζην Λπθφληθν πνπ
είλαη πξνζηηή απφ ηνλ Πξνθήηε Ζιία ζε δπφκηζη-ηξεηο ψξεο κε ηα πφδηα. Αλ
δερηνχκε απηή ηελ ππφζεζε, ηφηε ε θάζε νκάδα ζα επηζθέθζεθε απφ επηά πφιεηο. Γελ
είλαη εθπιεθηηθφ πνπ παξέιεηςαλ ηελ πφιε ζηελ Κνκπσηή φζν ζα ήηαλ ε παξαδνρή
φηη αξρηθά ηελ παξέιεηςαλ θαη θαηφπηλ άιιαμαλ γλψκε θαη ηελ επηζθέθζεθαλ. Γελ
είλαη άιισζηε ε κφλε πνπ παξαιείθζεθε. Φαίλεηαη φηη, θαη ε δεχηεξε νκάδα φπσο
θαη ε πξψηε, αθνινχζεζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαη ινγηθή δηαδξνκή απφ ηελ ηξάην θαη
δελ έθαλε παξεθβάζεηο γηα λα επηζθεθζεί ηελ Ληκλαία π.ρ. ή ηελ πφιε ζηελ
Κνκπσηή.

133

Η Αξραία πόιε ζηελ ζέζε Λπθόληθν. Σνξύβεηα(;)

Αλαθέξακε πην πάλσ ηνλ δξφκν πνπ μεθηλψληαο λφηηα απφ ην Μνλαζηεξάθη
νδεγεί ζην ρσξηφ Βάην θαη απφ εθεί ζηελ ιεθάλε ηεο Καληχιαο. Ζ νξεηλή πεξηνρή
πνπ δηαζρίδεη έρεη απφηνκνπο γθξεκνχο ζηα δπηηθά, πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Παιαίξνπ,
θαη πξνο ηα βφξεηα, πξνο ην Μνλαζηεξάθη. Αλάκεζά ηνπο ζρεκαηίδεηαη ην πέξαζκα
κε ηνλ θπζηθφ δξφκν. ηα αλαηνιηθά ε πεξηνρή νξίδεηαη απφ ηνπο φγθνπο ησλ
βνπλψλ Πεξγαληήο θαη Φειή Κνξθή θαη πξνο ηα λφηηα έρεη ηαο βνπλά πνπ
ζρεκαηίδνπλ ην βφξεην φξην ηεο ιεθάλεο ηεο Αιπδίαο. ην αλαηνιηθφ κέξνο απηήο
ηεο πιεπξάο βξίζθεηαη ην πέξαζκα πξνο ηελ ιεθάλε ηεο Αιπδίαο θαη ην ρσξηφ Βάην,
ζην νπνίν ζήκεξα αλήθεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηνρήο εθηφο απφ έλα κηθξφ
ηκήκα πνπ αλήθεη ζην Μνλαζηεξάθη. Ο ρψξνο πεξηιακβάλεη θαη κηα κέηξηα ζε
κέγεζνο εζσηεξηθή ιεθάλε κε νκαιφ έδαθνο, ην Ληβάδη.
Ζ πεξηνρή αληηζηνηρνχζε ζηελ αξραηφηεηα ζηελ πφιε πνπ αλαθέξακε ζηελ
ζέζε Λπθφληθν (ή Λπθνλίθνπ) πνπ φπσο ιέεη ν Heuzey ηελ ζπλαληάκε δεμηά πάλσ
απφ ηνπο γθξεκνχο ζε απφζηαζε κηαο ψξαο κε ηα πφδηα αθνχ κπνχκε ζην πέξαζκα
πνπ αλνίγεηαη πίζσ απφ ην Μνλαζηεξάθη, ζηνλ δξφκν γηα ηελ Αιπδία. εκείσζε ν
Heuzey φηη ν νηθηζκφο απηφο εκθαλίδεη ηα πην πξσηφγνλα ζηνηρεία απφ φινπο ηνπο
αθαξλαληθνχο. Σα εξείπηα θαιχπηνπλ δχν θνξπθέο θαη ην αλάκεζά ηνπο δηάζειν. Ζ
κηα θνξπθή ζηέθεηαη απφ πεξηθεξηθφ αδξφ νρχξσκα απφ αδνχιεπηεο πέηξεο πνπ έρεη
έλα απιφ άλνηγκα γηα είζνδν. Ζ άιιε πξνζηαηεχεηαη κε ηείρνο πην αδξφ. Αλάκεζα
ππάξρνπλ ζεκέιηα θηεξίσλ. Κάπνηεο θαηαζθεπέο απφ αξγνχο ιίζνπο θαίλνληαλ λα
είλαη αξραία απιά ζπίηηα πνπ ηνπο έιεηπε κφλν ε ζηέγε. Σέηνηνπ ηχπνπ νηθηζκνχο
γλσξίδνπκε θαη ζηελ Αηησιία. Ο Ρσκαίνο ζεκεηψλεη φηη ζηελ πεξηνρή εληφπηζε ηξία
δηαθνξεηηθά αγξνηηθά ηεξά. ε απηήλ πηζαλψο ηελ πφιε αλήθεη θαη ην ιεγφκελν
Ξπιφθαζηξν πνπ ειέγρεη ηνλ δξφκν απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Μνλαζηεξαθηνχ. χκθσλα
κε ηελ πιεξνθνξία πνπ δίλεη ν Heuzey βξίζθεηαη ζε ζρεδφλ απξφζηην βξάρν θαη είλαη
κηθξφ θξνχξην κε πνιπγσληθή ηνηρνδνκία, είδνο καθξφζηελνπ ζηελ θάηνςε πχξγνπ.
πσο ζεκεηψζακε πην πάλσ είλαη πηζαλφ ε πφιε λα ηαπηίδεηαη κε ηελ Σνξχβεηα, ηελ
γλσζηή απφ ηελ επηγξαθή ησλ ζεαξνδόθωλ πνπ ζπδεηήζακε πξνεγνπκέλσο.
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Η πόιε Θύξξεηνλ θαη νη εμαξηεκέλεο από απηήλ θώκεο.

Αλαηνιηθά απφ ηελ ξάρε ηνπ Ακαδεξνχ, αλαηνιηθφ φξην ηεο πεξηνρήο ηνπ
Δρίλνπ, βξίζθεηαη ινθψδεο πεξηνρή κε ην ρσξηφ Παιηάκπεια θαη κηθξή
παξαζαιάζζηα ιεθάλε πνπ βιέπεη πξνο ηα βφξεηα θαη έρεη γηα αλαηνιηθφ ηεο φξην ην
πιαηχ αθξσηήξην Βνιχκη. Πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά ζπλέρεηαη κε πεξηνρή κε κέηξηα
πςψκαηα, νκαιή, ζην λφηην άθξν ηεο νπνίαο, κφιηο αξρίδνπλ λα πςψλνληαη ηα βνπλά,
βξίζθεηαη ην ρσξηφ Άγηνο Βαζίιεηνο, πνπ έρεη κεηνλνκαζζεί ζε Θχξξεηνλ θαζψο
θαηέρεη ηελ ίδηα ζέζε κε ηελ αξραία πφιε κε απηφ ην φλνκα. ηα βνξεηναλαηνιηθά ν
ρψξνο ρακειψλεη θαη ζρεκαηίδεη ηνλ παξαζαιάζζην θάκπν ηεο Ρνχγαο πνπ
πξνεθηείλεηαη πξνο βφξεηα ζηελ ρεξζφλεζν Βνιχκη θαη πξνο βνξεηναλαηνιηθά ζηελ
ρεξζφλεζν Υαιίθη. Αλάκεζά ηνπο αλνίγεηαη ν φξκνο ηεο Ρνχγαο ζηνλ λφηην κπρφ ηνπ
πνίνπ βξίζθεηαη αλάβαζε ιηκλνζάιαζζα, ην δηβάξη ή Ηρζπνηξνθείν Ρνχγαο θαηά ηνλ
ράξηε. Σελ ρσξίδεη απφ ηελ ζάιαζζα ρακειφ λεζάθη πνπ ελψλεηαη κε ακκνπδεξά
πεξάζκαηα θαη κε ηηο δπν πιεπξέο ηνπ φξκνπ, ζηα αλαηνιηθά θαη ηα δπηηθά.
Αλαηνιηθά απφ ην Υαιίθη βξίζθεηαη ν θφιπνο ηνπ Λνπηξαθίνπ πνπ ηελ αθηή ηνπ
παξαθνινπζεί πιαηηά ισξίδα παξαζαιάζζηνπ θάκπνπ πνπ θηάλεη σο ην
αλαηνιηθφηεξν κέξνο ηνπ, φπνπ αλνίγεηαη ν θπξίσο φξκνο ηνπ Λνπηξαθίνπ. ηελ
λφηηα βάζε ηεο ρεξζνλήζνπ Υαιίθη αλνίγεηαη κε ζηφκην πξνο ηα αλαηνιηθά, επίζεο
κέζα ζηνλ θφιπν ηνπ Λνπηξαθίνπ, ν φξκνο ηνπ Παιηφκπινπ. Πίζσ απφ ηνλ θάκπν,
αλαηνιηθά θαη λνηηναλαηνιηθά απφ ην Θχξξεην απιψλεηαη νξεηλή ρψξα ηεο νπνίαο
αλαηνιηθφ φξην θαίλεηαη λα είλαη κηα ραξάδξα αλαηνιηθά απφ ην ρσξηφ Βνχζηξη.
Απηή ζπγθεληξψλεη ηα λεξά απφ ηελ ιεθάλε ησλ ρσξηψλ Αρπξά θαη Κνκπσηή θαη ηα
νδεγεί θαηεπζείαλ πξνο ηα βφξεηα ζηνλ θάκπν θαη ηελ ζάιαζζα. Ζ ξεκαηηά απηή κε
ηνπο απφηνκνπο γθξεκνχο θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο ηεο νλνκάδεηαη Πνηακφο
Λνπηξαθηνχ.
Γχν δηαδξνκέο κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζήκεξα απφ ηελ Βφληηζα ζην
Θχξξεην. Ζ κηα είλαη απφ ηνλ αζθαιηφδξνκν πνπ πεγαίλεη πξνο ηα Παιηάκπεια θαη
απφ εθεί ζηνλ Γξπκφ. Απηφο απέρεη απφ ηελ Βφληηζα δεθαπέληε ρηιηφκεηξα. Απφ εθεί
αγξνηηθφο δξφκνο νδεγεί ζην Θχξξεην ζε εληά ρηιηφκεηξα. Ζ δεχηεξε είλαη λα
γπξίζεη θαλείο λφηηα ζηνλ δξφκν γηα ηελ Εαβέξδα θαη ζε πέληε ρηιηφκεηξα λα πάξεη
αξηζηεξά αγξνηηθφ δξφκν πνπ νδεγεί ζην Μνλαζηεξάθη ζε νρηψ ρηιηφκεηξα θαη κεηά
ζην Θχξξεην ζε άιια ηξία ή ηέζζεξα ρηιηφκεηξα.
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Σν Θχξξεηνλ πηζηεπφηαλ παηξίδα ηνπ Πάηξσλα πνπ ζχκθσλα κε ηελ
κπζνινγία ήηαλ επί θεθαιήο ησλ Αθαξλάλσλ εθείλσλ πνπ βνήζεζαλ ηνλ Αηλεία λα
πεξάζεη απφ ην Ηφλην ζηελ Ηηαιία. Γηα πξψηε θνξά αλαθέξεηαη απφ ηνλ Ξελνθψληα
ζε ζρέζε κε ηα γεγνλφηα ηνπ 372. Σφηε είραλ πεξάζεη ζηελ Γεχηεξε Αζελατθή
πκκαρία αξθεηέο αθαξλαληθέο πφιεηο, αιιά κεξηθέο, θαη ζεκαληηθφηεξε αλάκεζά
ηνπο ην Θχξξεηνλ είραλ ερζξηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο Αζελαίνπο θαη απηφ είλαη
έλδεημε φηη εθείλε ηελ επνρή ην Κνηλφ ησλ Αθαξλάλσλ πεξλάεη θξίζε θαη νη πφιεηο
ηείλνπλ λα ραξάμνπλ μερσξηζηά ηελ εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή. Γηα απηφ πνιέκεζε
ελαληίνλ ηνπ ν ζηξαηεγφο ησλ Αζελαίσλ Ηθηθξάηεο, δελ γλσξίδνπκε φκσο κε πνην
απνηέιεζκα. Ο Ξελνθψλ κε ηελ επθαηξία απηή ραξαθηεξίδεη ηνπο Θπξξείνπο κάιηζηα
αιθίκνπο θαη ηελ πφιε ηνπο ρωξίνλ θαξηεξόλ, ρσξίο απφ απηφ λα ζπλάγεηαη αλαγθαία
φηη ε πφιε ήηαλ ηεηρηζκέλε. Ζ πφιε αλαθέξεηαη θαη ζηελ πεξηνδεία ησλ ζεαξψλ απφ
ηελ Δπίδαπξν ηνλ 4ν αηψλα, φπσο ζεκεηψζακε πην πάλσ. Τπάξρεη ε άπνςε φηη κε ηνλ
δηακειηζκφ ηεο Αθαξλαλίαο αλάκεζα ζηελ Ήπεηξν θαη ηελ Αηησιία ην Θχξξεηνλ
πέξαζε ακέζσο ζηα ρέξηα ησλ Αηησιψλ, αιιά ην πηζαλφηεξν είλαη φηη απηφ έγηλε
πζηεξφηεξα. Πάλησο γηα θάπνην δηάζηεκα αζθαιψο ππήξμε αηησιηθφ. Απαιιάρηεθε
κεηά απφ ηελ αηησιηθή θπξηαξρία θαη δηαηήξεζε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ φπσο θαίλεηαη
κε ζθιεξνχο αγψλεο ελαληίνλ ησλ Αηησιψλ. Τπήξμε απφ ηηο πξψηεο πφιεηο πνπ
πήξαλ ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ Κνηλνχ ησλ Αθαξλάλσλ θαη ζηα
πιαίζηά ηνπ ν ξφινο ηνπ ππήξμε ζηελ ζπλέρεηα πνιχ ζεκαληηθφο. Φαίλεηαη φηη εδψ
ζπλεξρφηαλ ε εθθιεζία ηνπ Κνηλνχ αθφκα θαη φηαλ πξσηεχνπζά ηνπ ήηαλ ε Λεπθάο.
ηαλ ην 167 νη Ρσκαίνη απφζπαζαλ εθείλε απφ ην Κνηλφ, πξσηεχνπζα έγηλε ην
Θχξξεηνλ. Πξνεγνπκέλσο βεβαηψλεηαη φηη ππήξρε εδψ θηινξξσκατθφ θφκκα, αιιά
ζηνλ πξηαθφ πφιεκν θαη αληηξξσκατθφ. Δδψ φκσο πξνζέθξνπζε ζε αμεπέξαζηε
δπζθνιία ε πξνζπάζεηα ηνπ Αληίνρνπ θαη ησλ Αθαξλάλσλ θίισλ ηνπ λα πεξάζνπλ κε
ηελ πιεπξά ηνπ νη αθαξλαληθέο πφιεηο. ηνλ 1ν π.Υ. αηψλα ε πφιε θάλεη μερσξηζηή
ζεκαζία κε ηελ Ρψκε θαη γίλεηαη civitas foederata θαη έρεη έηζη θαη ην δηθαίσκα ηεο
λνκηζκαηνθνπίαο. Ο Κηθέξσλ ην επηζθέθηεθε θαη είρε εθεί θίινπο, φπσο θαίλεηαη
κέιε πινχζησλ ληφπησλ νηθνγελεηψλ. Με ηελ ίδξπζε ηεο Νηθφπνιεο έραζε πνιχ απφ
ηελ ζεκαζία ηνπ, ζπλέρηζε φκσο φπσο θαίλεηαη λα ππάξρεη.
Απφ ηίηινπο αξρφλησλ ηνπ Θπξξείνπ γλσξίδνπκε ηνπο πξνβνύινπο γηα ηνλ 3ν
αηψλα θαη ηνπο ζηξαηεγνύο. ηνλ 2ν/1ν αηψλα αλαθέξνληαη πξύηαληο θαη ππνπξπηάλεηο.
Ίζσο ν πξχηαληο ήηαλ επψλπκνο ηνπ έηνπο, αιιά απηφ δελ είλαη βέβαην. Έρνπκε εδψ
θαη επηγξαθέο ζξεζθεπηηθψλ ελψζεσλ ζαλ θαη εθείλε πνπ είδακε ζηελ Αιπδία, φπνπ
αλαθέξνληαη εζηία, κάληηο, απιεηάο, ηεξνθόξνο, κάγεηξνο, δηάθνλνο, αξρηλόρνπο,
ηεξνζύηαο θαη ζπκβηωηαη, αληίζηνηρνη φπσο θαίλεηαη κε ηνπο ζπλέζηαο εθείλεο. Έλα
επίγξακκα δείρλεη φηη ππήξρε ιαηξεία ηνπ Πξηάπνπ θαη ίζσο θαη ηνπ Πάλα.
Σηο ηεξάζηηαο έθηαζεο νρπξψζεηο ηνπ Θπξξείνπ, κεηά ηνλ Heuzey πνπ δίλεη
γηα απηέο αξθεηέο πιεξνθνξίεο, επηζθέθηεθε, κειέηεζε θαη απνηχπσζε ν Noack,
αιιά ε εξγαζία απηή γηα ηηο αθαξλαληθέο πφιεηο δελ δεκνζηεχζεθε. Δίλαη έηζη
πξνζηηέο κφλν απνζπαζκαηηθέο πιεξνθνξίεο εληαγκέλεο ζε άιια θείκελα. Σν ζρέδην
ηεο θάηνςεο ησλ νρπξψζεσλ δεκνζίεπζε ζε απνθαξδησηηθή ζκίθξπλζε ν Kirsten.
Απφ ην ζρέδην θαίλεηαη φηη ε πφιε είρε πεξίπνπ φζε έθηαζε έρεη ην ζεκεξηλφ ρσξηφ
θαη θαηαιάκβαλε πεξηνρή πνπ ην λφηην, ςειφηεξν ηκήκα ηεο θαηέρεηαη απφ ην βφξεην
ηκήκα ηνπ ρσξηνχ. Χο αθξφπνιε θαίλεηαη φηη ρξεζίκεπε ν πξφβνινο κε ην εθθιεζάθη
ηεο Παλαγίαο ζηελ κέζε ηεο λνηηναλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ ρσξηνχ. Ο Heuzey ιέεη φηη
ην εθθιεζάθη πεξηβάιιεηαη απφ ηα ηείρε θαη ραξαθηεξίδεη ηελ αθξφπνιε κηθξή θαη
ηεηξάπιεπξε. Σν ζρέδην κνηάδεη λα ζπκθσλεί πεξίπνπ κε απηήλ ηελ πιεξνθνξία. ε
απηφ θαίλεηαη ζαλ λα ππήξρε κηα πχιε κε πχξγν δεμηά απφ ηελ είζνδν ζηελ κέζε ηεο
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λνηηναλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο. Άιιν άλνηγκα, πξνο ηελ πφιε απηφ, κπνξεί θαλείο λα
ζπκπεξάλεη απφ ην ζρέδην ζηελ βφξεηα πιεπξά ηεο θαη δπηηθά απφ απηφ θαίλεηαη λα
ζρεκαηηδφηαλ νδφλησζε ζην ηείρνο. Απφ ην λνηηφηαην ζεκείν ηεο αθξφπνιεο εξρφηαλ
θαηεβαίλνληαο πξνο βνξεηνδπηηθά ηείρνο πνπ ζην πξψην κηθξφ ηνπ ηκήκα έθιεηλε ηελ
αθξφπνιε θαη πην θάησ απνηεινχζε ηείρνο ηεο πφιεο. Γχν ηνπιάρηζηνλ πχξγνη
θαίλνληαη ζεκεησκέλνη ζε απηφ ην ηκήκα. Έθηαλε ζηελ δεμηά κεξηά ηεο απφηνκεο
ξεκαηηάο πνπ δηαζρίδεη ην ρσξηφ απφ λφηηα πξνο βφξεηα, αθήλνληαο φκσο έμσ, λφηηα,
ηελ κηθξή ιεθάλε ζηελ γέλεζή ηεο, ε νπνία ζήκεξα είλαη κε έλαλ ηξφπν ε θαξδηά ηνπ
ρσξηνχ. Σν ηκήκα απηφ ηνπ ηείρνπο θαίλεηαη λα έρεη κήθνο θάπνπ 250 κ.
Μεηά ηελ ξεκαηηά, δπηηθά, ζεκεηψλεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ ηείρνπο λα αλεβαίλεη
γηα κηθξφ δηάζηεκα πξνο ηα λνηηνδπηηθά. Φαίλεηαη φηη θαηαιήγεη ζε πχξγν θαη έρεη
αθφκα έλαλ ελδηάκεζα. Απφ ηνλ πξψην ε δηαδξνκή ηνπ ηείρνπο γπξίδεη πξνο ηα
δπηηθά-βνξεηνδπηηθά γεληθά ζρεκαηίδνληαο κεξηθέο αλνηρηέο γσλίεο, αξρηθά αλεβαίλεη
νκαιά θαη θαηφπηλ θαηεβαίλεη γηα ιίγν. ε απηφ ην ηκήκα παξαηεξνχκε κεηά ηνλ
πχξγν ηεο γσλίαο κηα νδφλησζε, αθφκα έλαλ πχξγν, κεξηθέο αθφκε ειαθξέο θάκςεηο,
ίζσο αθφκα έλαλ πχξγν θαη θνληά ηνπ ηελ πξφζθπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβφινπ ηνλ
νπνίν ζα παξαθνινπζήζνπκε πην θάησ θαη ηέινο αθφκα έλαλ πχξγν ζην δπηηθφ άθξν.
Ζ απφζηαζε πνπ θαιχπηεη ην ηκήκα απηφ απφ ηελ ξεκαηηά σο ηνλ ηειεπηαίν πχξγν
είλαη πεξίπνπ 380 κ. θαη ην αλάπηπγκα ηνπ ηείρνπο, επεηδή ζρεκαηίδεη αξθεηνχο
ειηγκνχο, ζεκαληηθά κεγαιχηεξν. Απφ ηελ δπηηθή άθξε ηνπ ην δπηηθφ πιένλ ηείρνο
θαηεβαίλεη πξνο βφξεηα-βνξεηναλαηνιηθά ηελ αξθεηά επηθιηλή πιαγηά. Αξρηθά
δηαγξάθεη αλνηρηφ ηφμν πξνο βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά κε ην θπξηφ πξνο ηα έμσ, κεηά
έρεη έλα κηθξφ επζχγξακκν ηκήκα πνπ θαηεβαίλεη πξνο ηα βφξεηα, αθνινπζεί κηθξφ
ηφμν κε ηελ ρνξδή ζηελ πξνέθηαζε ηεο ίδηαο γξακκήο πνπ ε θπξηή ηνπ πιεπξά
θέξεηαη πξνο ηελ πφιε θαη ζρεκαηίδεηαη απφ ηξία επζχγξακκα ηκήκαηα. Πξφθεηηαη
δειαδή γηα ζχιαθα πνπ νη δπν άθξεο ηνπ ζρεκαηίδνπλ είδνο πξνκαρψλσλ. Αθνινπζεί
καθξφ επζχγξακκν ηκήκα πξνο βνξεηναλαηνιηθά θαη κεηά λένο παξφκνηνο ζχιαθαο.
Λίγν κεηά απφ απηφ ην ηείρνο ζπλαληάεη πάιη ηελ ξεκαηηά θαη θφβεηαη απφ απηήλ. Ζ
απφζηαζε πνπ θαιχπηεη αλάκεζα ζηνλ δπηηθφ πχξγν θαη ηελ ξεκαηηά είλαη πεξίπνπ
800 κ. θαη ην αλάπηπγκα εμαηηίαο ησλ ειηγκψλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν. ε απηφ ην
ηκήκα δελ ζεκεηψλεηαη ζην ζρέδην νχηε πχξγνο νχηε πχιε, ην πεξηζζφηεξν φκσο απφ
ην κηζφ ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ζεκεηψλεηαη ην ηείρνο ζαλ λα είλαη πνιχ
θαηεζηξακκέλν ή λα ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ αθξηβή δηαδξνκή ηνπ.
ην ζεκείν πνπ ζπλαληάεη ην ηείρνο ε ξεκαηηά έρεη πάξεη θαηεχζπλζε πξνο
δπηηθά θαη αθξηβψο εθεί δέρεηαη απφ βφξεηα θαη ιίγν δπηηθά άιιε ξεκαηηά πνπ
ςειφηεξα έρεη ζρεκαηίζεη ην αλαηνιηθφ φξην ηεο πφιεο. Φαίλεηαη φηη εδψ ην ξέκα
άιιαμε πνξεία απφ ηα αξραία ρξφληα θαη θαηέζηξεςε ηκήκα ηνπ ηείρνπο. ηελ
πξνέθηαζε ηεο γξακκήο ηνπ πξνο αλαηνιηθά-βνξεηναλαηνιηθά κεηά ην ζεκείν φπνπ
θφβεηαη, ζηελ άιιε πιεπξά ηεο ξεκαηηάο, κεηά ηελ ζπκβνιή ηεο κε ην αλαηνιηθφ
ξέκα ζπλαληηέηαη πάιη ην ηείρνο κεηά απφ δηαθνπή θάπνπ 100-110 κ., λφηηα αθξηβψο
απφ ην δεχηεξν ξέκα, αθνχ απηφ έρεη ζηξέςεη πξνο ηα δπηηθά. Σν ηκήκα απηφ ηνπ
ηείρνπο, φπσο θαίλεηαη έξρεηαη αξρηθά πξνο λνηηναλαηνιηθά κε κηα νδφλησζε θαη
κεηά πξνο λνηηνδπηηθά θαη ζπλαληά πάιη ηελ δεμηά φρζε ηεο βαζηάο ξεκαηηάο. ε
κηθξή απφζηαζε ζηα λφηηα ζπλαληάκε θαη πάιη ην ηείρνο θαη απηφ δείρλεη φηη
πηζαλφηαηα ζηα αξραία ρξφληα ε ξεκαηηά πεξλνχζε αλάκεζα ζε απηά ηα δπν ζεκεία
ζπλερίδνληαο ηνλ ειηγκφ ηεο πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά θαη δερφηαλ ηελ ζπκβνιή ηνπ
αλαηνιηθνχ ξέκαηνο αλαηνιηθφηεξα, δίπια ζην θνκκάηη εθείλν ηνπ ηείρνπο πνπ
κνηάδεη ζήκεξα απνκνλσκέλν, θαη ζπλέρηδαλ κεηά ηελ ελσκέλε πνξεία ηνπο πξνο ηα
δπηηθά πεξλψληαο βφξεηα απφ ην ηείρνο.
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Σν ζρέδην δείρλεη φηη ην ηείρνο, απφ ην λνηηφηεξν ζεκείν φπνπ ην
ζπλαληήζακε ζηελ δεμηά, αλαηνιηθή φρζε ηεο ξεκαηηάο αλέβαηλε, πνιχ
θαηεζηξακκέλν ζήκεξα, πξνο ηα λφηην-λνηηναλαηνιηθά ηελ απφηνκε πιαγηά δίπια ζε
γθξεκφ πνπ πέθηεη πξνο αλαηνιηθά, ζε πεξίπνπ επζεία γξακκή. Φαίλεηαη φηη ζην
ςειφηεξν κέξνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηα ίρλε ηνπ δελ ζψδνληαη, αιιά ε δηακφξθσζε
ηνπ εδάθνπο θάλεη βέβαην φηη ζα ζπλερηδφηαλ ε δηαδξνκή ηνπ. Απφ ην ζρέδην
κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζην ρακειφηεξν κέξνο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ππήξρε
κηα πχιε. Σν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο κπνξνχκε λα ην ππνινγίζνπκε γχξσ ζηα 370-380
κ. ην λνηηφηεξν, ςειφηεξν άθξν ηνπ θαίλεηαη φηη αθνινπζψληαο ην θξχδη ηνπ
γθξεκνχ έζηξεθε ζε ζρεδφλ νξζή γσλία πξνο αλαηνιηθά-βνξεηναλαηνιηθά θαη εθεί
ζψδεηαη έλα ηκήκα ηνπ κήθνπο πεξίπνπ 70 κ θαη απφ ην αλαηνιηθφ ηνπ άθξν ην
ηείρνο παίξλεη πάιη θαηεχζπλζε πξνο ηα λφηην-λνηηναλαηνιηθά ζπλερίδνληαο λα
αλεβαίλεη ηελ ηζρπξά αλεθνξηθή πιαγηά πάλσ απφ ην αλαηνιηθφ ξέκα. ην ηκήκα
απηφ ζεκεηψλεηαη πξψηα κηα νδφλησζε, κεηά πξφζθπζε απφ ηα κέζα ηνίρνπ πνπ
δπηηθφηεξα θάκπηεηαη δπν θνξέο ζε νξζή γσλία θαη είλαη ίζσο αλαιεκκαηηθφο θαη
ηέινο θάκςε ηνπ ηείρνπο πξνο ην εζσηεξηθφ πνπ θαίλεηαη λα πξνζηαηεχεη έλα
πέξαζκα, κηα πχιε πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο λφηηα απφ ηελ γσλία. Σν ηκήκα απηφ ηνπ
ηείρνπο θαιχπηεη δηάζηεκα θάπνπ 230 κ. Μεηά ηελ πχιε ην ηείρνο θαίλεηαη λα
έξρεηαη γηα ιίγν πξνο λφηην-λνηηνδπηηθά, λα δέρεηαη θαηφπηλ ηελ πξφζθπζε ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξηβφινπ, λα πξνρσξεί γηα ιίγν πξνο λνηηναλαηνιηθά, λα πξνβάιιεη
πξνο αλαηνιηθά ηξηγσληθφ πξνκαρψλα θαη λα ζπλερίδεηαη πξνο λφηηα σο ηνλ
αλαηνιηθφ πχξγν ηεο αθξφπνιεο. Αλάκεζα ζηνλ πξνκαρψλα θαη ηνλ πχξγν θαίλεηαη
φηη γηλφηαλ ζηελ δπηηθά εζσηεξηθή ηνπ φςε ε πξφζθπζε ηνπ βφξεηνπ ηείρνπο ηεο
αθξφπνιεο. Σν ηειεπηαίν απηφ ηκήκα θαιχπηεη απφζηαζε 280 κ. πεξίπνπ θαη ην
αλάπηπγκα εμαηηίαο ησλ ειηγκψλ ζα ήηαλ θάπσο κεγαιχηεξν.
Αξθεηά ιείςαλα ηνίρσλ θαη θηεξίσλ ζεκεηψλνληαη ζην ζρέδην ζην αλαηνιηθφ
κέξνο ηεο πφιεο, θπξίσο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ, έμσ απφ ην ζεκεξηλφ ρσξηφ. Λίγα
θαηάινηπα ζεκεηψλνληαη θαη ζην δπηηθφ, θαίλεηαη φκσο φηη ην πην ζεκαληηθφ κέξνο
ήηαλ ην αλαηνιηθφ πνπ φρη κφλν ζψδεη ηα πεξηζζφηεξα ιείςαλα, πνπ θαηά ηεθκήξην
πξνέξρνληαη απφ ηηο θαιχηεξεο θαηαζθεπέο, αιιά πεξηιακβάλεη θαη ηελ αθξφπνιε
θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, φπσο δείρλεη ην ζρέδην, ππήξρε θαη μερσξηζηφ ηείρνο πνπ
παξαθνινπζνχζε ηελ δεμηά φρζε ηεο ξεκαηηάο ζε φιν ην κήθνο ηεο πφιεο. Ζ ξεκαηηά
έηζη ιεηηνπξγνχζε σο ηάθξνο θαη καδί κε ην εζσηεξηθφ απηφ ηείρνο πξνζηάηεπε ην
αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πφιεο απφ ην δπηηθφ.
Σελ πεξίπινθε απηήλ νρχξσζε θάλεη αθφκα πην πεξίπινθε ε χπαξμε ηνπ
ηεξάζηηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβφινπ πνπ καδί ηνπ ε ζπλνιηθή πεξίκεηξνο ησλ ηεηρψλ
θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ Noack θηάλεη ζηα 9.900 κ., είλαη δειαδή κεγαιχηεξε
απφ ηελ πεξίκεηξν ηνπ ηείρνπο ηεο θιαζηθήο Αζήλαο. Ο πεξίβνινο απηφο θιείλεη κηα
πιαηηά ξάρε ζηελ άθξε ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε πφιε πνπ επηρεηξήζακε λα
πεξηγξάςνπκε θαη αλεβαίλεη πξνο λφηην-λνηηναλαηνιηθά σο ηελ θνξπθή σξφο. Ζ
θνξπθή απέρεη πεξίπνπ 3.100 κ. απφ ην βνξεηφηεξν ζεκείν ηεο πφιεο. Σηο πιαγηέο ηεο
νξίδνπλ απφ αλαηνιηθά θαη απφ δπηηθά δχν κεγάια ξέκαηα. Ο ρψξνο γέλεζεο ηνπ
αλαηνιηθφηεξνπ απφ απηά βξίζθεηαη βφξεηα απφ ηνλ σξφ θαη ν πεξίβνινο πξνρσξά
πην πέξα απφ απηήλ ζηα αλαηνιηθά θαη πεξηβάιιεη ην ςειφηεξν κέξνο απφ ηελ
επφκελε πιαγηά πνπ θαηεβαίλεη απφ ηνλ σξφ πξνο ηα βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά,
αλάκεζα ζε απηήλ ηελ ιεθάλε θαη κηα απφηνκε ραξάδξα αλαηνιηθφηεξα. Ο πεξίβνινο
δελ θηάλεη απιψο ζηνλ σξφ, αιιά ηνλ πεξηβάιιεη απφ λφηηα, αλαηνιηθά θαη δπηηθά.
Ζ λφηηα πιεπξά ηνπ απέρεη θάπνπ 270-280 κ. απφ ην ςειφηεξν ζεκείν.
Απφ ην ζεκείν πξφζθπζεο ζην αλαηνιηθφ ηείρνο ηεο πφιεο ην ηείρνο ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξηβφινπ ζπλερηδφηαλ φπσο θαίλεηαη γηα ιίγν πξνο ηα αλαηνιηθά-
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λνηηναλαηνιηθά θαη έθνβε ην ξέκα αλαηνιηθά απφ ηελ πφιε. Παξαθνινπζνχζε κεηά
γεληθά ηελ πςνκεηξηθή δηαγξάθνληαο κε επζχγξακκα ηκήκαηα θαη γσλίεο κεγάιν
ηφμν πνπ εξρφηαλ αξρηθά πξνο βνξεηναλαηνιηθά, γηα λα θαηαιήμεη βαζκηαία λα
πξνρσξεί πξνο ηα λφηηα, ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο ξεκαηηάο πνπ γελλάηαη βφξεηα
απφ ηνλ σξφ. Μεηά ηελ πξψηε γσλία παξαηεξνχκε ζην ζρέδην ακβιεία γσλία,
θαηφπηλ πχξγν πνπ πίζσ ηνπ ην ηείρνο ζηξέθεηαη ζε νξζή γσλία πξνο ην εζσηεξηθφ
ηνπ νρπξσκέλνπ ρψξνπ, γηα λα επηζηξέςεη κεηά απφ ιίγν πεξίπνπ ζηελ πξνεγνχκελε
θαηεχζπλζε θαη λα θηάζεη ζε άιινλ πχξγν. Πξηλ απφ απηφλ θαίλεηαη λα ζεκεηψλεηαη
κία πχιε. Μεηά ηνλ πχξγν ε δηαδξνκή ηνπ ηείρνπο θαίλεηαη λα δηαγξάθεη αλνηρηφ
ζχιαθα κε γσληψδε πξνκαρψλα ζην άιιν ηεο άθξν θαη έπεηηα λα ζπλερίδεηαη πξνο
λνηηναλαηνιηθά κέρξη λα πξνζεγγίζεη ηελ άθξε ηεο ξεκαηηάο. ην κέζν ηεο δηαδξνκήο
απηήο ζρεκαηίδεηαη κεγάιε γσληψδεο πξνβνιή. Ζ γξακκή ηνπ ηείρνπο ζπλερίδεηαη
κεηά πξνο λφηηα θαη λφηην-λνηηνδπηηθά ζρεκαηίδνληαο ίζσο αθφκε έλα γσληψδε
πξνκαρψλα. Μηα ζπλερήο θακπχιε πνπ ζα παξαθνινπζνχζε ηελ δηαδξνκή απηή ζα
είρε κήθνο πάλσ απφ 1.000 κ. Σν αλάπηπγκα ηνπ ηείρνο εμαηηίαο ησλ πνιιψλ ειηγκψλ
ηνπ έρεη αξθεηά κεγαιχηεξν. Μεηά ηνλ κεγάιν γσληψδε πξνκαρψλα πνιιά ηκήκαηα
ηνπ ηείρνπο ζεκεηψλνληαη σο αβέβαηα ή πνιχ θαηεζηξακκέλα.
Απέλαληη ζην πην λφηην ζεκείν ηνπ πξνεγνχκελνπ ηκήκαηνο παξαθνινπζνχκε
ην ηείρνο λα ζπλερίδεηαη λνηηναλαηνιηθά απφ ηελ δεμηά πιεπξά ηεο ξεκαηηάο κε
θαηεχζπλζε πξνο αλαηνιηθά-λνηηναλαηνιηθά αλεβαίλνληαο ειαθξά σο ηνπο
αλαηνιηθνχο γθξεκνχο. Καη ζε απηήλ ηελ δηαδξνκή δελ είλαη επζχγξακκν, αιιά νη
ειηγκνί ηνπ γίλνληαη κε ακβιείεο γσλίεο. ην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ δεχηεξνπ
επζχγξακκνπ ηκήκαηνο θαίλεηαη φηη δηακνξθψλεηαη ππιή κε δχν παξάιιεια
ηκήκαηα ηείρνπο πνπ αθήλνπλ κεηαμχ ηνπο δηάδξνκν παξάιιειν κε ην ηείρνο θαη ζην
κέζα άθξν ηνπ αλνίγεηαη ε ζχξα. Αλαηνιηθφηεξα, ζε πξνέρνπζα γσλία ζεκεηψλεηαη
πχξγνο θαη αθφκε πην αλαηνιηθά νδφλησζε θαη ίζσο αθφκε έλαο πχξγνο. Ίζσο
ππήξρε αθφκε κηα πχιε εθεί θνληά. Σν ηκήκα απηφ θαιχπηεη απφζηαζε πεξίπνπ 700
κ. θαη ην αλάπηπγκα ηνπ ηείρνπο ζα ήηαλ θάπσο κεγαιχηεξν. Μφλν κεξηθά κηθξά
ηκήκαηά ηνπ ζεκεηψλνληαη σο ακθίβνια ή πνιχ θαηεζηξακκέλα. Απφ ην αλαηνιηθφ
άθξν ηνπ πξνεγνχκελνπ ηκήκαηνο αξρίδεη ην αλαηνιηθφ ηείρνο πνπ αλεβαίλεη ηελ
πιαγηά πξνο λφηην-λνηηνδπηηθά πάλσ απφ ηνπο αλαηνιηθνχο γθξεκνχο θαη θηάλεη κε
ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζε ζεκείν αθξηβψο αλαηνιηθά απφ ηελ θνξπθή ηνπ σξνχ, ζε
απφζηαζε 400 κ. πεξίπνπ απφ ηελ θνξπθή απηή. Αθνινπζεί επίζεο ηεζιαζκέλε
γξακκή απφ ηελ νπνία φκσο πξνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο νξζέο γσλίεο καδί
κε ηελ αξρηθή ζηα βφξεηα νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο είδνο πξνκαρψλσλ. Λίγα κφλν
ηκήκαηά ηνπ ζεκεηψλνληαη σο βέβαηα ή φρη πνιχ θαηεζηξακκέλα. Ζ απφζηαζε πνπ
θαιχπηεη είλαη πεξίπνπ 300 κ. θαη ην πξαγκαηηθφ κήθνο ηνπ αλαπηχγκαηνο φρη πνιχ
κεγαιχηεξν.
Μεηά ην λνηηφηαην ζεκείν ηνπ πξνεγνχκελνπ ηκήκαηνο θαίλεηαη φηη ην ηείρνο
θαηεβαίλεη πάιη ειαθξά πξνο λνηηναλαηνιηθά θαη θαηφπηλ πξνο λφηηα κε επζχγξακκα
ηκήκαηα θαη ακβιείεο γσλίεο. Μάιηζηα κεηά ην πξψην κηθξφ ηκήκα ηνπ ζεκεηψλεηαη
κε βεβαηφηεηα. ηελ ζπλέρεηα ζηξέθεη γηα ιίγν πξνο δπηηθά-βνξεηνδπηηθά θαη κεηά
παίξλεη θαηεχζπλζε πξνο δπηηθά. Έηζη ζρεκαηίδεη πιαηηά πξνβνιή πξνο ηα
λνηηναλαηνιηθά, πνπ ην πην ρακειφ ζεκείν ηεο απέρεη απφ ηελ θνξπθή ηνπ σξνχ
θάηη ιηγφηεξν απφ 600 κ. θαη απφ ην λνηηφηαην ζεκείν ηνπ πξνεγνχκελνπ ηκήκαηνο
θάηη ιηγφηεξν απφ 300 κ. Σν ηκήκα κε θαηεχζπλζε πξνο δπηηθά αλεβαίλεη θαη πάιη
ιίγν θαη έξρεηαη λφηηα απφ ηελ θνξπθή. Γηαγξάθεη επίζεο ηεζιαζκέλε κα ακβιείεο
γσλίεο θαη κηθξφ κφλν κέξνο ηνπ ζεκεηψλεηαη σο πνιχ θαηεζηξακκέλν. Αθνχ θηάζεη
αθξηβψο λφηηα απφ ηελ θνξπθή, παξαθνινπζεί κε γσληψδεηο ειηγκνχο ηελ
πςνκεηξηθή πξνο δπηηθά-βνξεηνδπηηθά. Παξφιν πνπ ηκήκαηά ηνπ ζεκεηψλνληαη σο
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πνιχ θαηεζηξακκέλα, θαίλεηαη φηη ε δηαδξνκή ηνπ είλαη βέβαηε. ε απηφ ην ηκήκα
ζεκεηψλεηαη έλαο πχξγνο θαη πην δπηηθά κηα πχιε κε άμνλα εηζφδνπ παξάιιειν κε
ηελ γξακκή ηεο νρχξσζεο. ρεκαηίδεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ηκήκαηνο ιίγν πην
κπξνζηά απφ ην πξνεγνχκελφ ηνπ. Σν ηειεπηαίν θνκκάηη απηνχ ηνπ ηκήκαηνο
θέξεηαη πξνο ηα δπηηθά, ελψ ε ζπλέρεηα ηνπ ηείρνπο έρεη ηειείσο εγθάξζηα
θαηεχζπλζε πξνο βφξεηα. Ζ ζπλάληεζε φκσο δελ γίλεηαη ζε νξζή γσλία, αιιά
ζρεκαηίδεηαη κπηεξφο πξνο ηα λνηηνδπηηθά πξνκαρψλαο. Ζ απφζηαζε αλάκεζα ζε
απηφλ θαη ην πην λνηηναλαηνιηθά ζεκείν ηεο νρχξσζεο είλαη θάηη ιηγφηεξν απφ 900
κ., αιιά ην πξαγκαηηθφ κήθνο ηνπ αλαπηχγκαηνο ήηαλ αζθαιψο κεγαιχηεξν.
Σν λνηηνδπηηθφ ηείρνο πνπ αξρίδεη απφ ηνλ πην πάλσ κπηεξφ πξνκαρψλα
δηαηεξείηαη θαηά ην ζρέδην ζε θαιή θαηάζηαζε, εθηφο απφ ιίγα πνιχ κηθξά ηκήκαηά
ηνπ. πσο είδακε ην πξψην ηκήκα ηνπ πξνρσξεί πξνο βφξεηα θαη θαηεβαίλεη ινμά ηελ
πιαγηά. Απέρεη απφ ηελ θνξπθή ηνπ σξνχ ζηα αλαηνιηθά ηνπ θάπνπ 500 κ. θαη έρεη
κήθνο ζρεδφλ ή θάηη ιηγφηεξν απφ 300 κ. ε ζπλέρεηα έξρεηαη ηκήκα πνπ κε
γσληψδεηο ειηγκνχο θαηεβαίλεη ηελ πιαγηά κε θαηεχζπλζε πξνο βνξεηνδπηηθά. Λίγν
πην θάησ απφ ην κέζν ηνπ πξνβάιιεη πξνο λνηηνδπηηθά κεγάιν ηξηγσληθφ
πξνκαρψλα. Πην ςειά απφ απηφλ εκθαλίδεη κηα ζεηξά απφ γσλίεο, ελψ πην θάησ
θαίλεηαη λα είλαη επζχγξακκν. Ζ απφζηαζε αλάκεζα ζηα δχν άθξα ηνπ ζε επζεία
γξακκή είλαη πεξίπνπ 500 κ. θαη ην αλάπηπγκά ηνπ αξθεηά κεγαιχηεξν. Αθνινπζεί
ηξίην κέξνο πνπ θαηεβαίλεη ζρεδφλ σο ηελ απφηνκε φρζε ηεο δπηηθήο ξεκαηηάο. ηε
κέζε πεξίπνπ ηνπ κήθνπο ηνπ ζρεκαηίδεη πιαηχ ηξίπιεπξν ζχιαθα, ζηελ δπηηθή
πιεπξά ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη ην ηείρνο ζε ππξγνεηδή πξνεμνρή πξνο ηα
λνηηναλαηνιηθά. Πην θάησ ζρεκαηίδεη κηθξή νδφλησζε. Ζ απφζηαζε αλάκεζα ζηα
δπν άθξα ηνπ είλαη πεξίπνπ 350 κ.
Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ην δπηηθφ ηείρνο μεθηλάεη πάλσ ζην κηθξφ πιάησκα.
Έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ πνπ ζψδεηαη αξθεηά θαιά ζπλερίδεη πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά
θαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξν απφ 200 κ. θηάλεη αθξηβψο πάλσ απφ ηηο απφηνκεο
θιίζεηο πξνο ηελ δπηηθή ξεκαηηά. ην ζρέδην ζεκεηψλνληαη ζην ηκήκα απηφ κεξηθέο
ηαξαγκέλεο γξακκέο πνπ ίζσο δειψλνπλ φηη εθεί ππήξρε κηα θαηεζηξακκέλε πχιε.
Απφ εδψ θαη πέξα ην ηείρνο είλαη πνιχ θαηεζηξακκέλν, ηφζν πνπ κφλν κηθξά
ηκήκαηά ηνπ δειψλνληαη ζην ζρέδην κε ζπλερή γξακκή. Αιιά απηά ηα ηκήκαηα θαη ε
δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο θάλνπλ ψζηε ε δηαδξνκή ηνπ λα θαίλεηαη βέβαηε,
ηνπιάρηζηνλ ζε γεληθέο γξακκέο. Καηεβαίλεη ηελ πιαγηά, αθνχ πξψηα
πξνζαξκνδφκελν ζην έδαθνο ζηξαθεί γηα θάπνπ 100 κ. πξνο ηα βνξεηναλαηνιηθά, κε
θαηεχζπλζε πξνο βφξεην-βνξεηνδπηηθά, ψζπνπ ζπλαληάεη κηθξφηεξν ξέκα πνπ
ζρεκαηίδεηαη αλαηνιηθφηεξα θαη έξρεηαη λα ζπκβάιεη κε ηελ κεγάιε ξεκαηηά ζηα
δπηηθά. Σν ηείρνο ζηξέθεηαη εδψ θαη ζπλερίδεηαη αξθεηά πξνο ηα αλαηνιηθά, λφηηα
απφ απηφ ην κηθξφηεξν ξέκα. Μεηά ην γεθπξψλεη θαη γπξίδεη απφ ηελ άιιε, ηελ
βφξεηα πιεπξά ηνπ πξνο ηα δπηηθά, κέρξη πνπ θηάλεη ζηελ πξνέθηαζε ηεο
πξνεγνχκελεο πνξείαο ηνπ πξνο ηα βφξεην-βνξεηνδπηηθά θαη ηελ ζπλερίδεη
θαηεβαίλνληαο πάληα πάλσ απφ ηελ δπηηθή ξεκαηηά σο ην δπηηθφηαην ζεκείν ηνπ. Ζ
απφζηαζε αλάκεζα ζηα δπν άθξα ηνπ ηκήκαηνο είλαη πεξίπνπ 700 κ., αιιά ην
ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ αλαπηχγκαηνο, θπξίσο εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ ειηγκνχ ζην κηθξφ
ξέκα δείρλεη λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξν, ζρεδφλ δηπιάζην. Ζ δηαδξνκή ηνπ ηειεπηαίνπ
ηκήκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ηείρνπο εγθαηαιείπεη ηελ δπηηθή ξεκαηηά θαη κε
θαηεχζπλζε πξνο βφξεην-βνξεηναλαηνιηθά ζπλερίδεη θαηεβαίλνληαο ηελ εδψ ήπηα
πιαγηά ινμά, πξνο ην δπηηθφηεξν άθξν ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβφινπ. ην ηκήκα απηφ
ζεκεηψλνληαη δχν ηξηγσληθέο πξνβνιέο, πξνκαρψλεο, θαη κία νδφλησζε αλάκεζά
ηνπο. Πξηλ λα θηάζεη ζην δπηηθφηαην άθξν ηνπ πεξηβφινπ αιιάδεη ειαθξά
θαηεχζπλζε θαη ηνλ ζπλαληάεη ζηα βνξεηναλαηνιηθά, λνηηφηεξα απφ ηελ γσλία. ην
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ηειεπηαίν απηφ ηκήκα έρεη πχξγν θαη ίζσο θαη πχιε δίπια ηνπ. Ζ απφζηαζε αλάκεζα
ζην βφξεην άθξν ηνπ θαη ηελ πξφζθπζε είλαη πεξίπνπ 700 κ. θαη ην κήθνο ηνπ
αλαπηχγκαηνο θάπσο κεγαιχηεξν.
Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη νη πιεξνθνξίεο ηνπ Heuzey δελ είλαη απφιπηα
αθξηβείο, γηαηί ζεκεηψλεη φηη ν εμσηεξηθφο πεξίβνινο δελ έρεη πχξγνπο. Δπίζεο φηη
είδε νρηψ νξζνγψληνπο πχξγνπο ζηνλ εζσηεξηθφ πεξίβνιν θαη ηξεηο πχιεο πξνο ηα
έμσ ζρεκαηηδφκελεο κε επηθάιπςε ησλ ηνίρσλ. Μέζα ζηελ θπξίσο πφιε ζεκείσζε
δξφκνπο, ηνλ έλα πιαθφζηξσην, αγνξά, θπθιηθή δεμακελή, θαηάινηπα αξραίνπ λανχ
ζην ρσξηφ. Θεψξεζε ηα ηείρε ηεο θπξίσο πφιεο παιηφηεξα θαη ιέεη φηη εθείλα ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξηβφινπ εκθαλίδνπλ πνιπγσληθή ηνηρνδνκία. ε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο
κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε εθείλεο απφ λεφηεξεο κηθξέο αλαζθαθέο πνπ απνθάιπςαλ
βνξεηνδπηηθά απφ ηελ αθξφπνιε ππνδνκή θπθιηθνχ θηίζκαηνο θαη θνληά ηνπ βάζεηο
αγαικάησλ, θαζψο θαη κνλφπηεξν θηίζκα κε ηέζζεξηο θίνλεο ζε θάζε πιεπξά. Αθφκα
πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηάθνη θαίλεηαη λα ππήξραλ θαη κέζα ζηελ έθηαζε πνπ
θαιχπηεη ν εμσηεξηθφο πεξίβνινο, θαη κάιηζηα ηάθνη πνιηηψλ. Δπίζεο φηη θαηά ηνλ
Ρσκαίν ε εχξεζε επηγξαθήο κε θαηάινγν ζξεζθεπηηθνχ ζηάζνπ ζηνλ σξφ δείρλεη
φηη εθεί ζα ππήξρε θάπνην ηεξφ.
Δίλαη θαλεξφ φηη ν ρψξνο πνπ θαιππηφηαλ απφ ην εμσηεξηθφ ηείρνο δελ ήηαλ
ζηελ θπξηνιεμία κέξνο ηεο πφιεο, αιιά πεξηνρή θαηαθπγήο γηα ηνπο θαηνίθνπο –θαη
ηα θνπάδηα- ηεο πεξηνρήο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ. Αο κελ μερλάκε φηη ζηελ πεξηνρή
ηνπ Θπξξείνπ πεξηιακβάλνληαη πεξηνρέο πνπ ζήκεξα ηξέθνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία
ρσξηά. Γελ κπνξνχκε φκσο λα γλσξίδνπκε αλ πξαγκαηηθά ηα ηείρε ηεο θπξίσο πφιεο
ρηίζηεθαλ πην πξηλ ή ζχγρξνλα κε ηνλ εμσηεξηθφ πεξίβνιν. Ο Kirsten πνπ έρεη
ηδηαίηεξα αζρνιεζεί κε ηα πξνβιήκαηα ρξνλνιφγεζεο ησλ νρπξψζεσλ ζηελ
Αθαξλαλία, θαίλεηαη λα ρξνλνινγνχζε ηνπιάρηζηνλ ηνλ εμσηεξηθφ πεξίβνιν ζηνλ
χζηεξν 3ν αηψλα.
ην λεζάθη ηεο Ρνχγαο φπσο είπακε θαίλεηαη φηη βξηζθφηαλ ην επίλεην ηνπ
Θπξξείνπ πνπ νλνκαδφηαλ Ζξάθιεηα. Σν λεζάθη αλάκεζα ζηελ κηθξή ιηκλνζάιαζζα
θαη ηνλ θφιπν πεξηβάιιεηαη κε ηείρνο πνιπγσληθφ πνπ δηαηεξείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθή
θαηάζηαζε θαη εχθνια κπνξεί λα παξαθνινπζεζεί, φκσο ε κφλε δεκνζηεπκέλε
θάηνςε είλαη ηνπ Wolfe ηνπ 1833 πνπ δπζηπρψο δελ κπφξεζα λα δσ. Πάλησο αλ
ππνζέζνπκε φηη πεξηέβαιιε νιφθιεξν ηνλ νηθηζκφ ζα πξέπεη λα δερηνχκε φηη απηφο
ήηαλ κάιινλ κηθξφο αλ θξίλνπκε απφ ηελ έθηαζή ηνπ. Μηα πξαγκαηηθή θψκε. Δθηφο
αλ δερηνχκε φηη ην νρχξσκα ήηαλ θάηη ζαλ κεγάιν ζρεηηθά θξνχξην. Ο Heuzey καο
πιεξνθνξεί φηη δπν δξφκνη πνπ εμαζθάιηδαλ ηελ δηαθίλεζε αλάκεζα ζηελ Ρνχγα θαη
ην Θχξξεην θαη ηνπ θάλεθαλ γηα αξραίνη ρξεζηκνπνηνχληαλ αθφκε ζηα ρξφληα ηνπ.
Σν λεζί επηθνηλσλεί κε δπν ακκνπδεξά πεξάζκαηα κε ηηο πιεπξέο ηνπ θφιπνπ ζηα
αλαηνιηθά θαη ηα δπηηθά. Σν πξψην είλαη επξχηεξν θαη νδεγεί ζηελ ρεξζφλεζν ηεο
Ρνχγαο. Ο Heuzey ιέεη φηη πξνο ηα εδψ, ζην Παιηνλήζη, βξίζθνληαη ηα ζεκέιηα
κεγάινπ θηεξίνπ, κάιινλ λανχ. χκθσλα κε ηνλ ράξηε ην Παιηνλήζη είλαη ην
ρζακαιφ χςσκα ζηα λφηηα ηεο ρεξζνλήζνπ, πάλσ απφ ηνλ φξκν ηνπ Παιηφκπινπ.
εκεηψλεη κεηά ν ίδηνο φηη πην θάησ απφ απηφ ην εξείπην, θνληά ζηελ ζάιαζζα είδε ηα
εξείπηα Ρσκατθνχ ινπηξνχ. Ννκίδσ, φπσο θαη ν Kirsten, φηη ην ινπηξφ ζα πξέπεη λα
αλήθε ζε βίια Ρσκατθψλ ρξφλσλ θάπνηνπ γαηνθηήκνλα ηεο πεξηνρήο, φπσο απηέο πνπ
ζπκπεξάλακε ζηελ Εαβέξδα θαη αιινχ. Ο ιαηκφο πνπ ελψλεη ην λεζάθη ηεο Ρνχγαο
πξνο ηα δπηηθά κε ηελ ζηεξηά είλαη πνιχ ζηελφηεξνο θαη νδεγεί ζηα πςψκαηα, φπνπ ν
Heuzey αλαθέξεη ην ρσξηφ Σζνπγθξηά, πνπ ζχκθσλα κε απηφλ θαηέρεη ηελ ζέζε
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αξραίνπ νηθηζκνχ, φπσο καξηπξνχλ ηα ίρλε αξραίσλ ζεκειίσλ πνπ παξαηήξεζε.
Τπνζέησ φηη ην ρσξηφ είλαη ην ίδην πνπ ηψξα νλνκάδεηαη Παιηάκπεια θαη φηη εδψ ζα
βξηζθφηαλ θάπνηα θψκε εμαξηεκέλε απφ ην Θχξξεην.
ε δπν ηνπιάρηζηνλ ζεκεία έμσ απφ ην Θχξξεην ζηελ πεξηνρή ηνπ έρνπλ
αλαθεξζεί λεθξνηαθεία. Σν έλα ζηνλ δξφκν «γηα ην Άθηηνλ» κε ηάθνπο ηνπ 4νπ θαη
ηνπ 2νπ αηψλα, ην άιιν δπηηθά, ζηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ Γξπκφο, φπνπ ζε ρείκαξξν
κε ην φλνκα αξάληηθν βξέζεθε καξκάξηλε ζθίγγα Ρσκατθήο επνρήο θαη επηηχκβηα
επηγξαθή θαη ηάθνο αζχιεηνο.
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πγθεθαιαίωζε. Παξαηεξήζεηο γηα ηηο πόιεηο θαη ηηο θώκεο ηεο
Αθαξλαλίαο.

Δθηφο απφ ηελ έθζεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο αξραίεο ζέζεηο θαη κε ηελ
κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηεο Αθαξλαλίαο θάλακε θαη κηα ζεηξά απφ ηαπηίζεηο, νη
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο αιιά φρη φιεο είραλ γίλεη απφ παιαηφηεξα. Δίλαη θαιφ λα
ηηο ζπγθεθαιαηψζνπκε γηα λα έρνπκε κηα ζπλνπηηθή θαη ζπλνιηθή εηθφλα ησλ
ζεκεξηλψλ γλψζεσλ γηα ηηο αθαξλαληθέο πφιεηο θαη νηθηζκνχο.
Ζ πφιε ησλ Οηληαδώλ ηαπηίδεηαη κε βεβαηφηεηα κε ηα εξείπηα ζην
Σξηθαξδφθαζηξν θαη ε εμαξηεκέλε απφ απηήλ ζέζε Νάζνο θαίλεηαη φηη κπνξεί λα
αλαγλσξηζζεί ζην κηθξφ χςσκα κε ην κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο, πξψελ λεζάθη κέζα
ζην έινο Λεζίλη, παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπ Kirsten. Σα εξείπηα ηεο κηθξήο πφιεο ηνπ
θνπά θαίλεηαη φηη κπνξνχλ λα ηαπηηζζνχλ κε αξθεηή πηζαλφηεηα κε ηελ πφιε
Αζήλαη ηεο Αθαξλαλίαο, ε νπνία ζηα πζηεξφηεξα ρξφληα πξέπεη λα ήηαλ θψκε ησλ
Οηληαδψλ. Ζ ζέζε Μίια φκσο είπακε φηη δχζθνια ζα κπνξνχζε λα ηαπηηζζεί κε ηελ
παξαδηδφκελε θψκε Μήιν, παξφια ηα Πξντζηνξηθά επξήκαηά ηεο. Ζ Μεηξόπνιηο
θαίλεηαη φηη ηαπηίδεηαη κε ην θάζηξν ηεο Παιαηνκάληλαο, ελψ ην ίδην ην ρσξηφ, φπσο
δείρλνπλ ηα πην πξφζθαηα επξήκαηα Πξντζηνξηθψλ θαη Ηζηνξηθψλ ρξφλσλ, πξέπεη λα
θαηέρεη ηελ ζέζε ηεο ζρεδφλ κπζηθήο Δξπζίρεο. Σελ Παιαηά Πόιε ηωλ Οηληαδώλ
είλαη πνιχ πηζαλφ φηη πξέπεη λα ηελ ηαπηίζνπκε κε ηελ Μεηξφπνιε. Κνληά, ζην
θξνχξην ηεο Ρίγαλεο είλαη ίζσο ε απξία ζηελ νπνία έγηλε πξνζπάζεηα, φρη
επηηπρεκέλε, λα ζπλνηθηζζνχλ νη Γεξηείο θαη άιινη Αθαξλάλεο. Δθηφο απφ απηή ηελ
πεξίπησζε δελ ζπλαληάηαη πνηέ πάιη σο πφιε.
Ζ αλαγλψξηζε ηεο ηξάηνπ δελ παξνπζηάδεη θακηά δπζθνιία, ελψ ε ζέζε
Ρύγρνο πνπ αλαθέξεηαη σο εμαξηεκέλε απφ απηήλ, ζηελ αηησιηθή πεξίνδν φκσο,
πξέπεη λα δερηνχκε φηη δελ έρεη ηαπηηζζεί, αθνχ ην θξνχξην ηεο Πειεγθξηληάηζαο κε
ην νπνίν ηελ ηαπηίδεη ν Heuzey, δελ θαίλεηαη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηεο
Αθαξλαλίαο. Ίζσο βέβαηα ζηα αηησιηθά ρξφληα λα ππαγφηαλ ε ζέζε ζηελ ηξάην θαη
κε απηήλ ηελ πξνυπφζεζε ε ηαχηηζε λα είλαη ζσζηή. Ζ ηαχηηζε ηεο Ληκλαίαο κε ηα
εξείπηα ηνπ Καξβαζαξά θαίλεηαη επίζεο βέβαηε, φπσο θαη νη ηαπηίζεηο ηεο Μεδηώλαο
κε ηα εξείπηα θνληά ζηελ Καηνχλα θαη ησλ Φνηηηώλ κε εθείλα θνληά ζην Μπακπίλη.
κσο ε ηαχηηζε πνπ θάλεη ν Kirsten ηνπ Παιηφθαζηξνπ ηεο Κνκπσηήο κε ηελ κφλν
επηγξαθηθά γλσζηή Σνξύβεηα, πνπ ζπκπεξαίλεη φηη είλαη ε ίδηα κε ην επίζεο κφλν
επηγξαθηθά γλσζηφ Σύξβεηνλ, φπσο είπακε δελ θαίλεηαη πεηζηηθή. Ζ κηθξή πφιε
ζηελ θνξηνχ είλαη πηζαλφ φηη ηαπηίδεηαη κε ηελ πφιε ησλ Γεξηέωλ, ελψ ην νρπξφ
ηνπ Λπθνβηηζηνχ δελ θαίλεηαη λα είλαη παξά θξνχξην ή νρπξσκέλν ηεξφ. Βέβαηε
θαίλεηαη θαη ε ηαχηηζε ηεο πφιεο Κόξνληα κε ηα εξείπηα θνληά ζηελ Υξπζνβίηζα,
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φκνηα θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ Αζηαθνύ θνληά ζην Γξαγακέζην, πνπ είλαη θαη
επηγξαθηθά καξηπξεκέλε. κσο θαίλεηαη λα έρεη δίθην ν Kirsten φηαλ αξλείηαη ηελ
αλαγλψξηζε ηεο πφιεο Μάξαζνο ζην νρπξφ ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα..
ηα εξείπηα ηεο Καληχιαο αλαγλσξίδεηαη αζθαιψο ζσζηά ε Αιπδία θαη ζε
απηήλ θαίλεηαη πηζαλφ λα αλήθεη ην θξνχξην Καζηξί θαη κεξηθέο άιιεο ζέζεηο.
Δπίζεο ηεο Παιαίξνπ ε ζέζε ζσζηά αλαγλσξίδεηαη ζην θάζηξν ηεο Κερξνπνχιαο,
αιιά ην όιιην, φπσο αλαιχζακε, δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί νχηε ζηελ Πσγσληά
πνπ ήηαλ απιψο ιηκάλη ηεο Παιαίξνπ, νχηε ζηελ παζκέλε Βξχζε, πνπ θαη απηή ζα
εμαξηηφηαλ απφ ηελ Πάιαηξν, αιιά νχηε θαη ζηελ ηέξλα πνπ δελ είλαη παξά
θξνχξην. πσο είπακε πξέπεη λα ηνπ αλήθνπλ ηα εξείπηα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. ηνλ
Κάιακν είπακε φηη είλαη πηζαλφ λα βξίζθεηαη ε Απνιιωλία. Ζ ζέζε ηνπ Αλαθηνξίνπ
ζηνλ Άγην Πέηξν θαη ηνπ Αθηίνπ ζηελ Πνχληα δελ ακθηζβεηνχληαη θαη είπακε φηη
θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα ζηνλ Πξνθήηε Ζιία βξηζθφηαλ ε πφιε Δρίλνο κε επίλεην
ζηελ ζέζε ηεο Βφληηζαο. Με ην πξνεγνχκελν ζπλαξηάηαη ε αλαγλψξηζε ηεο
Ηξάθιεηαο ζηελ Ρνχγα. Σέινο ε ζέζε ηνπ Θπξξείνπ ζηνλ Άγην Βαζίιεην κπνξεί λα
ζεσξείηαη απφιπηα βέβαηε.
Απφ ηηο παξαπάλσ ζέζεηο πφιεηο είλαη νη Οηληάδαη, νη Αζήλαη γηα κηα
πεξίνδν, ε Μεηξόπνιηο, ε Δξπζίρε γηα κηα πεξίνδν, ε απξία γηα κηθξφ δηάζηεκα, ε
ηξάηνο, ε Ληκλαία, ε Μεδηώλ, νη Φνηηίαη, νη Γεξηείο, ηα Κόξνληα, ν Αζηαθόο, ε
Αιπδία, ε Πάιαηξνο, ε Απνιιωλία, ην Αλαθηόξηνλ, ν Δρίλνο θαη ην Θύξξεηνλ.
Γλσξίδνπκε θαη θάπνηα νλφκαηα πφιεσλ πνπ δελ κπνξνχκε λα ηηο ηαπηίζνπκε κε
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο. Απηέο είλαη ε Μάξαζνο, ε Σνξύβεηα, ην Σύξβεηνλ αλ δελ
ζπκπίπηεη κε ηελ πξνεγνχκελε ή πηζαλφηεξα κε ην Θχξξεην, ν Δύξηπνο, νη Τπώξεηαη
θαη ε Φνθξέα, γλσζηέο, εθηφο απφ ηελ πξψηε, κφλν επηγξαθηθά. Αβέβαηεο είλαη νη
κφλν θηινινγηθά ή αθξηβέζηεξα ιεμηθνγξαθηθά γλσζηέο Αζπαιάζεηα πνπ
αλαθέξεηαη σο πφιηο Σαθίσλ θαη κπνξεί λα ππήξμε κφλν ζηα Πξντζηνξηθά ρξφληα ή
θαη λα βξηζθφηαλ ζε πεξηνρή πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηζηνξηθή Αθαξλαλία, ε
Άθξα, ε Δζηηαία θαη ε Λάκπε, ελψ είλαη βέβαην φηη απφ ιάζνο αλαθέξεηαη σο
αθαξλαληθή θαη ε Φωθίο. Σελ φιε ζπδήηεζε γηα ην πξντζηνξηθφ Γνπιίρηνλ ηελ
εθζέζακε ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο, ελψ ε πξντζηνξηθή πφιε θαη ηζηνξηθή θψκε
Νήξηθνο ή Νήξηηνο αζθαιψο δελ βξηζθφηαλ ζηελ Αθαξλαλία, παξά ηα φζα κεξηθνί
κειεηεηέο έρνπλ ππνζέζεη.
Πέληε ινηπφλ βέβαηεο πφιεηο δελ έρνπλ εληνπηζζεί, ε Μάξαζνο, ε Σνξύβεηα,
ν Δύξηπνο, νη Τπώξεηαη θαη ε Φωθξέα. Απφ απηέο θαίλεηαη φηη ηνλ Δχξηπν
γλσξίδνπκε ίζσο πνπ λα ηνλ αλαδεηήζνπκε. Κνληά ζην Λνπηξάθη. Έρνπκε αθφκα δχν
αλψλπκεο ζέζεηο, εθείλε ηνπ Παιηφθαζηξνπ ηεο Κνκπσηήο θαη εθείλε ηνπ
Λπθφληθνπ. Με ηελ δεχηεξε ηείλσ λα πηζηέςσ φηη ηαπηίδεηαη ε Σνξχβεηα, φπσο
εθηέζεθε πην πάλσ. Γχν επίζεο πεξηνρέο δηαπηζηψζακε φηη κπνξνχλ λα αληηζηνηρνχλ
ζε πφιεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ εληνπηζζεί. Με κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ε ιεθάλε ηνπ
Αξρνληνρσξηνχ θαη ε λφηηα απφ απηήλ πεξηνρή θαη κε κηθξφηεξε πηζαλφηεηα ε
πεξηνρή ηνπ Μνλαζηεξαθηνχ. ε απηήλ ίζσο ζα ηαίξηαδε κηα πφιε κε ην φλνκα
Τπψξεηαη, αλ βξηζθφηαλ θνληά ζηνπο γθξεκνχο ηεο πεξηνρήο, αιιά ηφηε ζα είρακε
ηελ δπζθνιία λα εξκελεχζνπκε γηαηί δελ ηελ επηζθέθηεθαλ νη ζεαξνί απφ ηελ
Δπίδαπξν κεηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηνλ Δρίλν θαη πξηλ λα πάλε ζηελ Σνξχβεηα. Δθηφο
αλ Σνξχβεηα ιεγφηαλ απηή θαη Τπψξεηαη κηα άιιε. Καιά ηαηξηάδεη απηφ ην φλνκα θαη
ζε κηα πφιε πνπ ζα βξηζθφηαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αξρνληνρσξηνχ θάησ απφ ηνλ
Μπνπκηζηφ, αιιά θαη ζε κηα πφιε πνπ ε ρψξα ηεο ζα ηαπηηδφηαλ κε ηελ ιεθάλε ηεο
Κνκπσηήο, θάησ απφ ηνλ Μπνχκηζην θαη ηελ Φειή Κνξθή, δειαδή κηα πφιε πνπ ζα
ηαπηηδφηαλ κε ηα εξείπηα ηεο Κνκπσηήο.
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Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ην ζχλνιν ησλ βέβαησλ νλνκάησλ αθαξλαληθψλ
πφιεσλ πνπ παξαδίδεηαη είλαη ίζν κε ην ζχλνιν ησλ ηαπηηζκέλσλ ζέζεσλ πφιεσλ,
ησλ αηαχηηζησλ θαη ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ επηζεκαλζεί, αιιά ζα πξέπεη
λα αλακέλεηαη φηη ππάξρνπλ ζέζεηο αξραίσλ πφιεσλ.
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ΗΜΔΙΧΔΙ.

Γεληθφ νξηζκό ηεο πεξηνρήο βι. ζην Philippson-Kirsten, Griechische
Landschaften 2. Das Westliche Mittelgriechenland, 1956, 368 θ.π. (ηνπ ινηπνχ
γξάθεηαη Ph.-K.), Judeich, “Akarnania” RE 1150. Kirsten, “Akarnania” Kl.P. 1253.
Oberhummer, Akarnanien, Ambrakia, Amphilochien, Leukas im Altertum, 1887, 2
(ηνπ ινηπνχ γξάθεηαη Oberhummer, Ak.) Γηα ην ζηφκην ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ ζην
ζηελφ Ρίνπ-Αληηξξίνπ βι. ηξαβ, ΗΥ 335. Γηα ην θαλάιη ηεο Λεπθάδαο Oberhummrer,
Ak. 8 θ.π. Lehman-Hartleben, Die Antiken Hafenanlagen des Mittelmeeres, 1923, 263
θ.π. Burchner, “Leukas” RE 2229 θ.π.
Σα ζηνηρεία γηα ηελ γεωγξαθηθή πεξηγξαθή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ηνπσλπκίσλ νθείινληαη ζηνπο ράξηεο ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ ζε
θιίκαθα 1 : 50.000. Σηο πιεξνθνξίεο ηεο θηινινγηθήο παξάδνζεο γηα ηελ γεσγξαθία
ηεο πεξηνρήο ζπγθεληξψλεη ν Oberhummer, Ak. 14 θ.π. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή πνπ
ππνδηαηξεί ηελ ρψξα ζε α) Βφξεηα, β) Βνξεηναλαηνιηθή, γ) Άλσ, δ) Μέζε θαη ε)
Νφηηα Αθαξλαλία (θαη ηελ πεξηνρή ησλ εθβνιψλ ηνπ Αρειψνπ) έρνπκε απφ ηνλ
Philippson (Ph.-K. 1150 θ.π.) πνπ παξέρεη παξάιιεια πιεξνθνξίεο γηα ην αλάγιπθν,
ηελ γεσινγηθή ζχζηαζε, ηα πνηάκηα, ηηο αθηέο θαη ηελ αλζξψπηλε εγθαηάζηαζε,
θπξίσο ζηα αξραία ρξφληα. Απηέο νη ηειεπηαίεο είλαη εκπινπηηζκέλεο θαη
εθζπγρξνληζκέλεο απφ ηνλ Kirsten. εκαληηθά είλαη θαη ηα δχν άξζξα ηνπ Kirsten
ζηελ RE πνπ αθνξνχλ ζηηο λφηηεο πεξηνρέο “Oxeiai” θαη “Oiniadae”. Σηο θηινινγηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο αξραίεο πφιεηο βι. ζπγθεληξσκέλεο ζηνλ Oberhummer, Ak. 28
θ.π. Πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηα φξηα ηεο ρψξαο αιιά θαη γηα ηελ ηζηνξία ηεο θαηνίθεζεο
είλαη νη δχν πξαγκαηηθά απηνηειείο πξαγκαηείεο πνπ πξνζέζεζε ν Kirsten ζην πην
πάλσ έξγν ηνπ Philippson κε ηνπο ηίηινπο Naturliche und Politische Grenzen (Ph.-K.
558 θ.π.) θαη Das Siedlungsbild im Wandel der Zeiten (Ph.-K. 600 θ.π.).
Γηα ηελ Πξνϊζηνξηθή επνρή, ζρεηηθά κε ηελ Παξάδνζε βι. ζπζηεκαηηθά
ζπγθεληξσκέλεο ηηο πιεξνθνξίεο απφ θηινινγηθέο πεγέο αλαθνξηθά κε ηνπο ιανχο
ηεο πεξηνρήο θαζψο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ θαηαγσγή θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο
παξαδφζεηο ζηνλ Oberhummer, Ak. 43 θ.π. Γηα ηα δηάθνξα άιια ζέκαηα βι. επίζεο
Kirsten, “Aitolien und Akarnanien in der alteren griechischen Geschichte”, Neue
Jahrbucher furAntike 3, (1940) 298 θ.π. (Σν άξζξν απηφ είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ θαη
γηα ηηο πιεξνθνξίεο θαη γηα ηελ επηδέμηα αλάιπζή ηνπο πνπ απνβιέπεη ζηελ εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ ηζηνξηθήο θχζεο, γεληθά φκσο είλαη ιίγν γλσζηφ θαη απηφ ίζσο
νθείιεηαη θαη ζηελ ρξνλνινγία θαη ζην πεξηνδηθφ φπνπ εκθαλίζηεθε, αιιά επίζεο,
θνβάκαη, θαη ζην γεγνλφο φηη είλαη ηππσκέλν κε γνηζηθνχο ραξαθηήξεο). Ph.-K. 565
π. Larsen, Greek Federal States, 1968, 89 π. Oberhummer, “Epeioi”, RE. Judeich,
“Akarnania”, RE 1151. Geyer, “Leleger”, RE. Herbst, “Nerikos” RE. Γηα ηα επξήκαηα
ζην Νπδξί ηεο Λεπθάδαο βι. Dorpfeld, Alt-Ithaka I, 1927, 188 θ.π. Γηα ηνπο
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