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Κονροννιώτον

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ούδεις χών παλαιών άνασκαφέων τής ’Ερέτριας και έν γένει τής Ερετρικής, ούτε
ό σοφός προϊστορικολόγος Χρήστος Τσοΰντας, δ όποιος κατέστησε γνωστά τά έκτος
τών τειχών νεκροταφεία τής πόλεως1, οΰτε ό κατ’εξοχήν άνασκαφεύς τής Ερέτριας
Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης2, ό όποιος έ'φερεν εις φώς τά σημαντικότερα τών μέχρι
σήμερον γνωστών οικοδομημάτων3, σημειοΰν την παρουσίαν υστεροελλαδικών ευρημά
των έν Έρετρία. Άντιθέτως μάλιστα ό Κουρουνιώτης εις την έκθεσιν τής άνασκαφής του τοΰ έτους 18984 αναγράφει επί λέξει τά εξής: «"Αξιόν παρατηρήσεως είναι
ότι οΰδαμοϋ τής Ερέτριας άνευρέθη μέχρι τοϋδε όστρακον μυκηναϊκόν». Και αί δημο
σιεύσεις τών ’Αμερικανών, οί όποιοι άνέσκαψαν κυρίως το Γυμνάσιον, τό Θέατρον
και τον Ναόν τοΰ Διονύσου5, * ούδέν μυκηναϊκόν εύρημα αναφέρουν. Όμοίως ούδέν
σχετικόν μνημονεύει και ό άνασκαφεύς τοΰ Ίσείου Νικόλαος Παπαδάκηςλ Εις τον
Archaologischer x^nzeiger τοΰ έτους 1922 (σ. 316) εντούτοις, ένθα γίνεται έν συντομία
μνεία τών άνασκαφών τοΰ Κουρουνιώτου τών έτών 1916 και 1917 έπι τοΰ ΝΑ. τμή
ματος τής έρετριακής άκροπόλεως, αί όποΐαι άπεκάλυψαν συγκρότημα ελληνιστικών
οικιών, δηλοΰται σαφώς ή ευρεσις καί τινων μυκηναϊκών οστράκων έκτος τών πολυ
πληθών ελληνιστικών: «Die Ausbeute an Kleinfunden war betrachtlich; ausser gelegentlieh gefundenen mykenischen Scherben hauptsachlich hellenistiscbe
Keramik, darunter Bruchstucke megarischer Becher».
Ή άντίφασις αυτή μεταξύ τών εκθέσεων τοΰ άνασκαφέως Κουρουνιώτου καί τοΰ
Anzeiger εϊχεν ως αποτέλεσμα όχι μόνον νά διχασθοΰν αί γνώμαι τών διαφόρων έρευνητών, όσον αφορά εις την αξιοπιστίαν τής ανωτέρω πληροφορίας τοΰ Anzeiger, αλλά καί
νά όδηγήση τούς περισσοτέρους έξ αυτών νά αναζητήσουν, ώς θά έξετάσωμεν κατωτέρω,
αλλαχού την θέσιν τής μυκηναϊκής Ερέτριας7, ήτοι έκτος τών ορίων τής γνωστής κυρίως
1 ΓΙΑΕ 1886, 32 κέ. 1891, 35-36. 1892, 99.
2 ΠΑΕ 1897, 160. 1898,98. 1899, 35. 1900, 53-55.
1908,227. 1910,267. 1916,30. 1917, 17. ΑΕ 1903,10.
1911, 1-35. 1917, 238.
3 Πρβ. ΑΔ 17, 1961/2, 144 κέ., ένθα ό Β. Πετρα-

κατάλογον» (Ίλιάδος Β

ΚΟΣ παρουσιάζει έν συντομία; καί μέ πλήρη βιβλιο

ράκοντα πλοίων υπό τήν ήγεσίαν τοΰ Έλεφήνορος,

γραφικήν ένημέρωσιν τά μνημεία τής ’Ερέτριας.

υίοϋ τοΰ Χαλκώδοντος, έ'λαβον μέρος εις τήν Τρωι

4 ΠΑΕ 1898, 98.

5 AJA 1891, 253 - 266. 1895, 326 -348. 1896, 152165 καί 205 - 331.

6 ΑΔ 1915, 115-190.
7 Ή ’Ερέτρια συμπεριλαμβάνεται εις τόν

«Νηών

537) μετάξι’) τών επτά πόλεων

τής Εύβοιας (Χαλκίς, ’Ερέτρια, Ίστιαία, ΚήρινΟος,
Δΐον, Κάρυστος καί

κήν εκστρατείαν.

Στΰρα), αί. όποΐαι διά τεσσα

’Εξ ετέρων πηγών γνωρίζομεν έπι

πλέον ώς προϊστορικός πόλεις τής Εύβοιας τήν Άμάρυνθον, τήν Οίχαλίαν (πρβ. Fr. Geyer, Topogra-
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από των αρχών τοΰ 8ον π. X. αίώνος πόλεως *. Την άναζήτησιν ταύτην προεκάλεσεν όχι
μόνον ή απουσία υστεροελλαδικών ευρημάτων, άλλα καί τό χωρίον C403 τοΰ Στράβω
νος, ένθα ό αρχαίος γεωγράφος διακρίνει την

«π α λ α ι ά ν»

Ερέτριαν, κειμένην εις

άπόστασιν 60 σταδίων (11 χιλιομέτρων περίπου) έναντι τοΰ ίεροΰ λιμένος τοΰ Ώρωποΰ, Δελφινιού, άπό τής «ν ΰ ν»

Ερέτριας, προφανώς τών χρόνων τών ελληνιστικών

πηγών του2, την οποίαν τοποθετεί εις άπόστασιν 40 σταδίων (7 '/a χιλιομέτρων
περίπου) άπό τής έναντι κειμένης πόλεως τοΰ Ώρωποΰ. Ή διδομένη υπό τοΰ Στρά
βωνος άπόστασις μεταξύ Δελφινιού καί Ώρωποΰ είναι 20 στάδια (21/2-S χιλιόμετρα
περίπου). Εις τό άμφισβητοΰμενον τοΰτο χωρίον τοΰ γεωγράφου, ως καί εις τό φαινομενικώς άντιφάσκον προς αυτό C448, τά όποια κατά την ήμετέραν γνώμην δεν
έχουν μέχρι τοΰδε όρθώς έρμηνευθή, θά έπανέλθωμεν κατωτέρω, άφοΰ προτάξωμεν
τάς γνώμας τών διαφόρων ερευνητών περί τής θέσεως τής «π α λ α ι ά ς»

Ερέτριας.

Θεωρώ περιττόν νά παραθέσω ενταύθα καί νά αναλύσω τάς περί τοΰ θέματος γνώμας
τών παλαιοτέρων ερευνητών, ή πλειονότης τών όποιων παραδέχονται ώς πεπλανημένην
την πληροφορίαν τοΰ Στράβωνος καί προσπαθούν νά ερμηνεύσουν ταύτην διά διαφό
ρου τρόπου έκαστος3. Τάς μέχρι τοΰ 1903 προταύείσας θεωρίας συνοικίζει ό Fritz
Geyer4, ό όποιος έχει την εξής, καθαρώς εγκεφαλικήν, άποψιν: «Ή πλάνη τοΰ Στρά
βωνος εξηγείται μέ τό νά δεχθώμεν ότι οί Έρετριεΐς έξελάμβανον τά ερείπια μιας
αρχαίας κώμης, κειμένης ακριβώς εις την υπό τοΰ Στράβωνος διδομένην άπόστασιν
(τών 7 σταδίων) άπό τής Ερέτριας5, ώς τά ερείπια τής «παλαιάς» Ερέτριας». Παρατηρεΐται γενικώς σύγχυσις ώς προς τάς διδομένας υπό τοΰ Στράβωνος άποστάσεις καί
τάς προτεινομένας προς ταυτισμόν θέσεις, προφανώς λόγω μη έπαρκοΰς γνώσεως τής
τοπογραφίας τής περιοχής υπό τών ερευνητών τοΰ παρελθόντος αίώνος, ελάχιστοι τών
όποιων, ώς φαίνεται, έπεσκέφθησαν την Εύβοιαν.
Έκ τών νεωτέρων ερευνητών πρώτος ό John Boardman °, καθ’όσον γνωρίζω,
phie und Geschichte derlnsel Euboia, Berlin 1903
(ελληνική μετάφρασις υπό Α. ΖΑΜΠΑΛΟΥ έν ΑΕΜ
[=τ Άρχεΐον Εύβοϊκών Μελετών] 9, 1962, 19 κέ.),

τών ερειπίων τής άπό τού έτους 80 π. X. υπό τού
Σύλλα κατεστραμμένης πόλεως.

τής ’Ερέ

3 J. Girard, Metnoire sur l’ile d’Eubee, Pa
ris 1851 (έλληνική μετάφρασις μετά σχολίων υπό

τριας (μετάφρασις I. ΣΤΥΨΙΑΝΟΥ, ΑΕΜ 8, 1961, 140)
καί τήν Γεραιστόν (Όδυσσ. γ 177). Βλ. επίσης τήν

Γ. Φουςαρα έν ΑΕΜ 11, 1964, 1 κέ.), 671 κέ., ό
μόνος κατά τήν γνώμην μου, ό όποιος επιχειρεί όρθώς

χρησιμωτάτην

νά έρμηνεύση τό χωρίον τοΰ Στράβωνος. Ν. Ulrichs,
Reisen und Forschungen in Griechenland, Bre

77 - 78. RE έν λ.

Wallace,

καί

Οί Δήμοι

εύκολόχρηστον

συγκεντρωτικήν

εργασίαν τών ’Άγγλων αρχαιολόγων L· Η. Sackett,
V. Hankey, R· J. Howell, Τ. w. Jacobsen καί
Μ. R. Popham, BSA 61, 1967, 33 κέ. μέ πλήρη βι
βλιογραφίαν γενικώς περί τής Εύβοιας καί είδικώς
δι’ έκάστηνθέσιν αρχαίου οικισμού, κυρίως παραλια
κού,

τής νήσου.

Ή εργασία

αϋτη

ενδιαφέρει όχι

μόνον τούς προϊστορικολόγους, άλλα καί οίονδήποτε
ερευνητήν, άσχολούμενον μέ θέματα τής Εύβοιας.

1 Πρβ. Antike Kunst 9, 1966, 108. ΑΔ 20, 1965,
(1967), 273.

men 1863, 250. C. Bursian, Geographie von Grie
chenland, Leipzig 1872, 421. Lolling, Das Delphinion bei Oropos und der Demos Psaphis, AM

10, 1885, 351 - 2, 353 καί ύποσ. 2.
4 Geyer, ε. ά. 70.
5 Εννοεί τήν Άμάρυνθον. Πρβ. ΣΤΡΊΒΩΝΑ G 448.
6 J. Boardman,

History,

Early Euboean Pottery

BSA 52, 1957, 23-24.

and

Εις παλαιότερον

2 Αί ενδείξεις περί τής ’Ερέτριας τών χρόνων τοΰ

άρθρον του (BSA 47, 1952, 1 κέ.) ό άγγλος έρευνητής ύπεστήριξεν δτι περί τά τέλη τού 81™ π. X.

Στράβωνος είναι έλάχισται. Φαίνεται δτι κατά τήν
εποχήν ταύτην ή ’Ερέτρια ήτο μία παρηκμασμένη

αίώνος εμφανίζεται έν ’Ερέτρια μία ιδιαιτέρα το
πική άγγειογραφική παράδοσις, ή οποία οφείλει

πλέον πόλις, άραιώς κατφκημένη καί έκτισμένη επί

πολλά είς τά έργαστήρια τής κυρίως 'Ελλάδος
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άπορρίπτων ώς άβεβαίαν την εϊδησιν χοΰ Anzeiger, συζητεΐ την δυνατότητα τοποθετήσεως τής «παλαιάς» Ερέτριας τοΰ Στράβωνος επί τοϋ λόφου Παλαιοχώρια ή Παλαιοκαστρί, κειμένου 2 χιλιόμετρα άνατολικώς τοΰ χωρίου Κάτω Βάθεια (σημ. Άμαρύνθου), τό όποιον εύρίσκεται παρά τό ανατολικόν άκρον τής έρετριακής πεδιάδος,
ένθα τό όρος Κοτΰλαιον έγγίζει τον Εΰβοϊκόν. Ή συνολική άπόστασις τοϋ λόφου έκ
τής Ερέτριας είναι 8 περίπου χιλιόμετρα1. Εις έκ τών κυριωτέρων λόγων, διά τούς
οποίους ό Boardman αμφιβάλλει περί τοΰ ότι ή έρετριακή άκρόπολις2 ήτο δυνατόν νά
άποτελή μυκηναϊκόν συνοικισμόν είναι, ώς λέγει, ό εξής: «ούτε οί Μυκηναΐοι ούτε οι
"Ελληνες τών Πρωτογεωμετρικών χρόνων θά ήδύναντο νά αντιμετωπίσουν τάς δυσχερείας, αί όποΐαι ενέχονται εις τον συνδυασμόν (in combining) άκροπόλεως καί λιμένος
εντός μιας καί τής αυτής πόλεως (within one township)», ύπονοών προφανώς την μεγάλην άπόστασιν (1 περίπου χιλιόμετρου) μεταξύ βράχου άκροπόλεως καί θαλάσσης.
Εις τάς απόψεις τοΰ Boardman έδωσεν ήδη την δέουσαν άπάντησιν ό Hope
Simpson3, ό όποιος άντικροΰει έπιτυχώς τό επιχείρημα τό σχετικόν προς την μεγάλην
άπόστασιν έρετριακής άκροπόλεως καί λιμένος, άναφέρων τό παράδειγμα τής Μεσσηνιακής Πύλου τοΰ Νέστορος, άπεχούσης περί τά 5 χιλιόμετρα έκ τοΰ λιμένος της εις
τον κόλπον τοΰ Ναυαρίνου. ’Αλλά καί μόνον έκ τών πραγμάτων άντικρούεται ό
Boardman καί αί γνώμαι τών λοιπών, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, έρευνητών. «In 1959
ρινθος, ’Αττική, Βοιωτία) καί είναι συγγενής τής
Κυκλαδικής. Ή παράδοσις αΰτη συνεχίζεται διά τοϋ
7°ν μέχρι τών μέσων τοΰ 6ου π. X. αί.

1 Περί τών άνασκαφών επί τοΰ λόφου Παλαιο-

liche Mittelgriechenland und die Insel Euboia,
Berlin 1951 (ό Kirsten προσθέτει χάρτην, περιλαμβάνοντα 83 αρχαίας θέσεις τής Εύβοιας), I, 2, 690
αναγνωρίζει μυκηναϊκά τμήματα

εις τά τείχη τής

χώρια πρός άναζήτησιν κυρίως τοϋ ίεροΰ τής Άμα-

άκροπόλεως. Τοιαύτη έντούτοις χρονολόγησις δέν δι

βλ. ΠΑΕ 1898, 15, 95, 100.
1899, 141. 1900 , 5 καί τελευταίως
BSA 61, 1965, 64, άριθ. 62, ένθα ό Sackett δίδει

καιολογείται έκ τής τοιχοδομίας,

πλήρη βιβλιογραφίαν, αναφέρει συνοπτικώς τάς γενομένας επί τοΰ λόφου έρευνας καί θίγει τά συναφή

2°? π. X.). Πρβ. R. L· Scranton, Greek Walls,
Cambridge Mass.1941,38, 85 καί έν λ. ,ώς καίΒΒΑ 61,
1967, 62, άριθ. 56. Δέν άποκλείεται έντούτοις μία

ρυσίας

Άρτέμιδος

ΑΕ 1895, 155.

προβλήματα.

Ό λόφος, συμφώνως πρός τάς έπιφα-

ότι δύναται

νά χρονολογηθή

άνασκαφική έρευνα εις τινα

άπό τής 'Υστέρας

άκροπόλεως ιδία

Μεσαιωνικών χρόνων,

τής

’Αρχαϊκής

(6°s π.Χ. αί.) μέχρι τής Ελληνιστικής εποχής (3°?-

νειακάς ενδείξεις, κατωκήθη ανευ σχεδόν διακοπής
Νεολιθικής περιόδου μέχρι τών

ή οποία φαίνεται

άπό

σημεία τοΰ τείχους τής

κατά τήν ανατολικήν αυτής πλευ

αποτελεί δέ πιθανώτατα τήν

ράν, ένθα διατηρούνται είσέτι σαφή ίχνη παλαιοτέ-

σπουδαιοτέραν μυκηναϊκήν θέσιν τής έρετριακής πε

ρας τειχίσεως, νά αποκάλυψη υπολείμματα όχυρώ-

διάδος. Ό ταυτισμός τής θέσεως πρός τήν άρχαίαν

σεως

κώμην Άμάρυνθον παρουσιάζει

άριθ. 1) σημειοΐ επίσης ότι ό χαμηλός λόφος Μα
γούλα, περί τά 5 χιλιόμετρα άνατολικώς τής ’Ερέ

βεβαίως πολλάς πι

θανότητας δεν συμφωνεί εντούτοις πρός τήν διδομένην υπό τοΰ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ άπόστασιν : ταύτης (τής
’Ερέτριας) εστι κώμη ή Άμάρυνθος άφ’ επτά σταδίων

(έ'. ά. 608,

τριας παρά τήν θάλασσαν, θά ήδύνατο νά ταυτισθή
πρός τήν «Παλαιάν» ’Ερέτριαν, έάν δέν εΐχον εΰρεθή
ένταΰθα κλασσικοί καί νεώτεραι έπιτύμβιαι στήλαι

ανατολικού τείχους τής ’Ερέτριας. Δέν αρκεί ή παρα-

(IG XI, 9, 32b, 369, 441, 622, 671, 722, 876). Ό λό

τήρησις τοΰ Wallace (έ. ά. 140) ότι «ή ακριβής αΰτη

φος τής Μαγούλας άποτελεϊ τον σημαντικώτερον Νεο

πληροφορία τοΰ Στράβωνος περί τής άποστάσεως τής

λιθικόν καί Πρωτοελλαδικόν συνοικισμόν τής περιο

κώμης

είναι

εν

περίπου

Ό Kirsten

χιλιόμετρα έκ τοΰ

τον τείχους,

ήτοι 1 >/2

μυκηναϊκών χρόνων.

έκ τών πολλών

άφορμ εις τήν Εύβοιαν»,
τητί τήν μαρτυρίαν
κατωτ. σ 166 κέ.).

λαθών του,

ϊνα άπορρίψωμεν

τοΰ αρχαίου

όσον

ασυζη

γεωγράφου

(βλ.

'Ο Kirsten έν A. Philippson, Die Griechische Landschaften, Band I, Teil II, Das ost2

χής.

Περί άποπείρας ταυτισμοΰ τής σημερινής Μα

γούλας

πρός

τήν

έρετριακήν

κώμην

Άμάρυνθον

βλ. AM 25, 456.
3

Η. Simpson,

A Gazetteer and Atlas

cenaean Sites, London 1965, 167, άριθ. 562.
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I found four sherds on the acropolis (τής Ερέτριας) which were definitely Mycenaean
(from LH III B - C: I Kylikes and deep Bowls) some obsidian and two fragments of
MH Grey Minyan ware» δηλοΐ σαφέστατα ό Simpson κα'ι ούδένα λόγον έχομεν να
άμφιβάλωμεν περ'ι τής αξιοπιστίας του.
Αί σαφείς εντούτοις πληροφορίαι τοϋ Simpson φαίνεται δτι δεν έλήφθησαν σοβαρώς ύπ’ όψιν ύπδ τοΰ έλβετοϋ καθηγητοΰ Karl Schefold κα'ι τοΰ άγγλου αρχαιο
λόγου

Η. Sackett, οί όποιοι,

προϊστορικόν

ανεξαρτήτως ό εις

(κυρίως μυκηναϊκόν)

συνοικισμόν,

τοΰ ετέρου, αναγνωρίζουν τον

τον ευρισκόμενον έπϊ τής παρα

θαλασσίου τραπεζοειδούς «τοΰμπας» Ξερόπολις (11 περίπου χιλιόμετρα δυτικώς τής
Ερέτριας παρά τό χωρίον Λευκαντί, εις τό ανατολικόν άκρον τοϋ Ληλαντίου πε
δίου), ώς την

«παλαιό ν»

Ερέτριαν. Ό Sackett, περισσότερον επιφυλακτικός και

βασιζόμενος έπϊ ευρημάτων τής επιφάνειας, λέγει: «...it will suffice to present baldty
the possibility that old Eretria lay at Xeropolis» και ότι ή έγκατάλειψις τοΰ συνοικισμοΰ κατά τον 8ον π. X. αιώνα οφείλεται εις τον Ληλάντιον πόλεμον και ήτο ή αιτία
τής έπανοικίσεως και τής άναπτΰξεως τής νέας Ερέτριας1. Είς την προκαταρκτικήν εντού
τοις έκθεσιν των άνασκαφών τής Ξεροπόλεως τοΰ Λευκαντϊ φαίνεται ότι έγκαταλείπεται ή ανωτέρω ύπόθεσις υπό τών άγγλων ανασκαφέων2. Ή τελική καταστροφή και
έγκατάλειψις τοΰ συνοικισμοΰ τοποθετείται ολίγον προ τοΰ τέλους τοΰ 8ου π. X. αίώνος. Λαμβανομένης δε ύπ’ όψιν τής θέσεως τοΰ συνοικισμοΰ, ήτις δεσπόζει τοΰ Ληλαν
τίου πεδίου, φαίνεται λογικόν, λέγει ό Popliam3, νά συσχετίση τις τον χρονολογικόν
τοΰτον terminus με γεγονός τι τοΰ Ληλαντίου λεγομένου πολέμου μεταξύ Ερέτριας και
Χαλκίδος, τον όποιον οί ιστορικοί τοποθετοΰν γενικώς νΰν είς αύτήν περίπου τήν χρο
νικήν περίοδον. Κατωτέρω ό ίδιος σημειοΐ: «it is clear... that there was no simple
evacuation of Lefkandi to Eretria, since the latter was occupied through the eighth
century. Protogeometric is now reported there...», πράγμα τό όποιον έχει ιδιαιτέραν
σημασίαν ένταΰθα. Έστω και άν ούδέν όστρακον μυκηναϊκόν ειχεν εύρεθή έν Έρετρία,
δεν θά ήτο τόσον άπλοΰν νά υποστήριξή ή νά ύποθέση τις ότι οί έγκαταλείψαντες τον
συνοικισμόν τοΰ Λευκαντϊ κάτοικοι έπανωκισαν και έδημιούργησαν τήν νέαν Ερέτριαν
τον 80ν π.X. αιώνα, χωρίς νά λάβη αύστηρώς ύπ’ όψιν του τά άνασκαφικά δεδομένα:
Ή τελική καταστροφή καί ή έγκατάλειψις τοΰ Λευκαντϊ έγένετο ολίγον προ τοΰ τέλους
τοΰ 8ου π. X. αίώνος, ή δε έπανοίκισις τής Ερέτριας χρονολογείται νΰν έκ τών ευρη
μάτων είς τό τέλος τοΰ 901’ ή τάς άρχάς τοΰ 8ου π.Χ. αίώνος. Ό καθηγητής Schefold,
παραβλέπων τά ανωτέρω δεδομένα, υποστηρίζει έν όλίγοις4 ότι περί τά τέλη τοΰ
8ου π. X. αίώνος οί τελευταίοι κάτοικοι τής Ξεροπόλεως τοΰ Λευκαντί, έγκαταλείψαν

τες τον συνοικισμόν των, ίδρυσαν τήν νέαν Ερέτριαν, είς μίαν θέσιν ή όποια προσέφερε
λιμένα —τών καλυτέρων τής Μεσογείου — και άκρόπολιν. Δυνάμεθα οΰτω, κατά τον
1 BSA 61,1967,60, άριθ. 48 καί κυρίως σ. 67-68.
2 Μ· R. Ρορηαμ - L. Η. Sackett, Excavations
at Lefkandi, Euboea 1964-66, London 1968, 33

(1967), 273. 22, 1967 (1968), 271. Archaeology
21, 4, 1968, 275. Πρβ. καί Antike Kunst 11, 1968,

(εφεξής: Lefkandi).

2, 105, σημ. 23 (J. P.

3 ”E. a. 33.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 14:31:00 EET - 34.229.135.121

4 Antike Kunst

9, 1966,

108.

ΑΔ

Descoeudres).

20, 1965

AE

1969

147

Έρετριακά

έλβετόν

καθηγητήν,

κίαν»

τής «παλαιός»

νά άποκαλέσωμεν την νέαν

Ερέτριαν

«πρώτην αποι

Ερέτριας, δηλαδή τοΰ Λευκαντί.

Λιμένα καί φυσικώς όχυράν άκρόπολιν προσέψερεν ή θέσις ήδη άπδ τής Πρωτο
ελλαδικής εποχής, δτε διά πρώτην φοράν έγκατεστάθησαν ένταΰθα άνθρωποι (βλ. κατω
τέρω κεφ. Θ'), ώς ορθότατα δε παρατηρεί ό Geyer1, οί Έρετριεΐς τών μυκηναϊκών
χρόνων θά έπρεπε νά όνομασθοΰν τυφλοί, εάν παρέβλεπον μίαν τοιαύτην τοποθεσίαν.
’Από Χαλκίδος μέχρι Κοτυλαίου δεν υπάρχει πλέον κατάλληλος δι’ έγκατάστασιν
πόλεως θέσις.

Β'

ΝΕΑ!

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΤΚΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ή απροσδόκητος εΰρεσις ένος πήλινου μυκηναϊκού ειδωλίου εν Έρετρία ήλθε νά
απόδειξη την ορθότητα τής είδήσεως τοΰ Anzeiger καί τής πληροφορίας τοΰ Simpson
καί νάρίψη νέον φως εις τό πρόβλημα τής θέσεως τής ομηρικής - μυκηναϊκής «Είρετρίης»
(Ίλιάδος Β 592). Εις εκ τών ολίγων έπιζώντων παλαιών κατοίκων τών Νέων Ψαρών

CVTL .

Είκ. 1.

Δύο όψεις μολυβδίνου σταθμίου (Σχ. Κ. Ήλιάκη)·

(σημ. Ερέτριας), ό όγδοηκοντούτης γέρων Ιωάννης Λάμπρου, ό όποιος εις νεαράν ηλι
κίαν είχε διατελέσει εργάτης τών άνασκαφών τοΰ Κουρουνιώτου καί μοϋ είχε δώσει χρη
σίμους πληροφορίας περί τοΰ τόπου εύρέσεως αναγλύφων καί επιγραφών τοΰ Μουσείου,
μέ έπεσκέφθη τάς πρωινάς ώρας τής 25ο? Σεπτεμβρίου 1968 καί μοΰ παρέδωσε μολύβδινον ορθογώνιον σταθμίον, διαστάσεων 0.04 X 0.038 μ., φέρον επί τής μιας όψεως
άνάγλυφον τετράφυλλον ρόδακα, επί δε τής έτέρας δυσερμήνευτον επιγραφήν δι’ άναγ?ώφων συμπλεκομένων γραμμάτων (είκ. 1, πίν. 14δ-ε) (βλ. κατωτ. σ. 167), τό όποιον
είχεν εΰρει εις την περιοχήν τοΰ παρεκκλησίου τής Αγίας Παρασκευής, διάφορα μετάλ
λινα μικροαντικείμενα άνευ ιδιαιτέρας σημασίας καί, τό σπουδαιότερον, άνω τμήμα κορ-1
1 Geyer, έ· ά.

70.
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μοϋ πήλινου γυναικείου μυκηναϊκού ειδωλίου τύπου Φ (είκ. 2, ι, πίν. 14α-γ). Σώζεται
τό μεγαλΰτερον μέρος τοΰ πεπλατυσμένου δισκοειδούς σώματος (μεθ’ ολοκλήρου τού
δεξ ιοϋ ώμου καί μικρού τμήματος τοΰ αριστερού ώμου παρά την ρίζαν τού λαιμού) καί
ακέραια ή χαρακτηριστική πτηνόμορφος κεφαλή, έλαφρώς άποκεκρουμένη περί την θέσιν
τού στόματος καί τής ρινός. Οί μαστοί δηλοΰνται άναγλυφικώς, ώς καί οί οφθαλμοί, οί
όποιοι αποτελούν δύο ανεξάρτητα σφαιρίδια έκ πηλού, προσαρμοσθέντα διά πιέσεως

3
CVYV

Είκ. 2.

Μυκηναϊκόν είδώλιον τύπου Φ (1),

μυκηναϊκόν δστρακον (2), σφόνδυλος έκ στεατίτου (3)
(Σχ. Κ. Ήλιάκη).

υπό τού μυκηναίου κοροπλάθου εκατέρωθεν τής ρινός. Σωζόμενον ΰψ. 0.047 μ., σωζ.
πλ. 0.032 μ. Τό αρχικόν ύψος του υπολογίζεται εις 10-11 εκατοστά περίπου. Ή εξω
τερική επιφάνεια τού ειδωλίου είναι ϊσχυρώς έφθαρμένη ούδέν ίχνος σώζουσα έκ τυχόν
αρχικού επιχρίσματος (άλειφώματος), ούδ’ έκ γραπτής τίνος διακοσμήσεως. Ή ισχυρά
διάβρωσις, ή όποια έχει έξομαλύνει καί τά σημεία τών αποκρούσεων, έξηγεϊται μόνον,
έάν δεχθώμεν ότι τό σωζόμενον τούτο τμήμα

τού ειδωλίου άφ’ ενός παρέμεινεν

έπϊ μακρόν έκτεθειμένον εις τό ύπαιθρον, άφ’ ετέρου δέ παρεσύρθη κατ’ έπανάλειψιν
καί έκυλίσθη υπό ρέοντος, όμβριου υδατος.
Ό κοινός ούτος τύπος ειδωλίου, χαρακτηριστικόν εύρημα πολλών μυκηναϊκών
θέσεων, έχει τήν αρχήν του είς τήν ΥΕ ΙΙΙΑ: 2 περίοδον, έπιζή δέ καί κατά τήν έπομένην. Τό είδώλιον έξ Ερέτριας εύρίσκεται πλησιέστερα προς τήν ομάδα A (Group A)
τής French', ή όποια αποτελεί έν μεταβατικόν στάδιον τού τύπου έκ τών παλαιοτέρων
« proto - phi » προς τά πλέον έξειλιγμένα Φ. Χαρακτηριστικόν τής όμάδος Α είναι οί
1 F. Β. French, The Development of Myce
naean Terracotta Figurines with Special Refe

τοΰ Λονδίνου ώς διδακτορική

διατριβή παραμένει

rence to Unpublished Material from Mycenae, 27,

είσέτι αδημοσίευτος. "Εν δακτυλογραφημένον άντίτυπον εύρίσκεται είς τήν βιβλιοθήκην τής ’Αγγλι

είκ. 4: μελέτη, ήτις ύποβληύεΐσα είς τό Πανεπιστήμιον

κής ’Αρχαιολογικής Σχολής. Πρβ. καί Furumark, 88.
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ένθετοι οφθαλμοί, το χαμηλόν σχετικώς ύψος τοΰ ποδός καί ό τρόπος διακοσμήσεως.
Οι ένθετοι όφθαλμο! είναι τό μόνον άπομένον στοιχείον διά την χρονολόγησιν τοΰ
έρετριακοΰ ειδωλίου εις την YE III A: 2 περίοδον.
"Αν ό τύπος Φ των μυκηναϊκών ειδωλίων παριστά τροφόν (Nurse) κατά την άποψιν τοΰ Blegen 1 ή θείαν τροφόν (Divine Nurse) κατά την άποψιν τοΰ Μυλωνά2 * δεν
ενδιαφέρει ένταΰθα. Σχετικώς προς τό θέμα τής καταγωγής γενικώς τών μυκηναϊκών
ειδωλίων, τών όποιων ή αρχή πρέπει νά άναζητηθή κατά τό τέλος τής YE II περιόδου,
ήτοι κατ’απόλυτον χρονολόγησιν περί τό 1430 π. X., ή French δεν έχει απολύτως
σαφείς απόψεις, πάντως πιστεύει ότι: «... the impulse which started their sudden
popularity derived from the Eastern Mediterranean and worked on types already
known from Crete » s.
Σημειώ απλώς ένταΰθα την εκπληκτικήν ομοιότητα τών ειδωλίων τύπου Φ προς
τά πήλινα ειδώλια τοΰ Μουσείου τής Τεχεράνης, τά όποια παριστοΰν τήν θεάν-μητέρα
(Deesse - Mere)4, χρονολογοΰνται δε υπό τοΰ Pierre Amiet5

εις τήν περίοδον τής

Premiere Installation Susienne, ήτοι περί τά μέσα τής 4^ χιλιετίας. Ή μεγάλη χρονική
άπόστασις καθιστά τελείως άπίθανον τήν άμεσον τουλάχιστον σχέσιν. Αξίζει πάντως
νά μελετηθή ιδιαιτέρως τό θέμα τής ομοιότητάς των.
Συγκεκινημένος εκ τοΰ πρώτου αύτοΰ άναμφίσβητήτως μυκηναϊκοΰ ευρήματος εξ
Ερέτριας έζήτησα παρά τοΰ γέροντος Λάμπρου νά μέ όδηγήση αμέσως εις τον τόπον
εύρέσεως. Μετά 10' λεπτών πορείαν επί τής δημοσίας όδοΰ Ερέτριας - Άμαρύνθου
(Κάτω Βάθειας), άνατολικώς τών τειχών, έστράφημεν προς Βορράν καί ήκολουθήσαμεν αγροτικήν ατραπόν, ή όποια έντός πέντε λεπτών μάς ώδήγησεν εις τό σημεϊον εύ
ρέσεως, ήτοι έντός έλαιώνος

παρά τάς ΝΑ. υπώρειας τής έρετριακής άκροπόλεως

(είκ. 3,άριθ. 1). Ήρεύνησαμετά προσοχής τήνθέσιν καί τήν περιοχήν εις μεγάλην ακτίνα.
Πλήν οστράκων τινών έφθαρμένων, ώς τό είδώλιον, καί απροσδιορίστων, ούδέν έτερον
κατώρθωσα νά άνεύρω. Αμέσως προς Βορράν καί προς τά Βορειοδυτικά τοΰ σημείου
εύρέσεως ήρχετο ύψούμενος βαθμηδόν ό βραχώδης λόφος τής άκροπόλεως. Λεπτόν
στρώμα γής έκάλυπτεν ώρισμένας κοιλότητας τών πρανών. "Απασαι αί ενδείξεις έπειθον
ότι τό είδώλιον καί τά ίσχυρώς διαβεβρωμένα όστρακα έπρεπε νά εΐχον κυλίσει εκ τών
ανδήρων τής άκροπόλεως, παρασυρθέντα κατά καιρούς ύπό τών όμβριων ύδάτων. Διά
τών Ανατολικών πρανών άνήλθον έπί τής άκροπόλεως καί ήρεύνησα έπιφανειακώς
τήν περιοχήν. Θραύσματα λεπίδαιν μηλιακοΰ όψιανοΰ άνεΰρον έκτος καί έντός τοΰ ανα
τολικού τείχους τής άκροπόλεως, ούχί μακράν τοΰ σημείου τής άνασκαφής τοΰ Κουρουνιώτου (είκ. 4, άριθ. 1). Ούδέν έν τούτοις εκ τών πολυαρίθμων οστράκων τά όποια περισυνέλεξα δύναται μετά βεβαιότητος νά άναγνωρισθή ώς μυκηναϊκόν ή καί παλαιότερον.
Παρά τά άπογοητευτικά αποτελέσματα τής έρεύνης μου πιστεύω ότι μία συστηματική
έπίφανειακή έξερεύνησις τοΰ ύψώματος τής άκροπόλεως, ιδία τοΰ ΒΑ. αυτής τμήματος,
1 C.

Blegen,

Prosymna, Cambridge 1937, 256.

2 G· Mylonas, Ancient Mycenae, London 1957,

63 καί 82.

3

F- B. French, ε. <x. 24.

4 Πρβ. τήν Divine Nurse τοΰ Μυλωνά.
5 Pierre Amiet, Elam, 1966, σ. 47 είκ. 19.
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τό οποίον παρουσιάζεται όμαλώτερον καί προσφέρει μεγαλυτέραν έπίπεδον έκτασιν
δι’ έγκατάστασιν οικισμού, θά ήδΰνατο οπωσδήποτε να καταλήξη εις θετικά άποτελέ-

Είκ. 3.

Τοπογραφικόν διάγραμμα, δεικνύον τήν 6εσιν τοΰ έλους

(λίμνης - λιμένος)

καί τοΰ ναοΰ τής Άμαρυσίας (Σχ. Κ. Ήλιάκη).

σματα. Ή έπίχωσις εις τινα σημεία παρά την ΒΑ. εξωτερικήν πλευράν τοΰ τείχους
εμφανίζεται μεγάλη. Δοκιμαστική άνασκαψική έρευνα ενταύθα θά άποκαλύι^η, πιστεύω,
αθικτον το μυκηναϊκόν στρώμα καϊ εις ικανόν βάθος. Ή γενομένη κατά τάς άρχάς τού
8ου αί. π.Χ. έλαφρά μετατόπισις τής πόλεως (βλ. κατωτέρω σ. 156 κέ.) προς τά ΝΔ.
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Είκ. 4.

Τοπογραφικόν διάγραμμα δεικνΰον τήν ϋέσιν των σπουδαιότερων μνημείων
της αρχαίας πόλεως (Σχ. Κ. Ήλιάκη).
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άφήκεν άθικτον την μυκηναϊκήν. Ούτος είναι πιθανόν ό λόγος τών έλαχίστων μέχρι
σήμερον έπιφανειακών ενδείξεων περί τής μυκηναϊκής Ερέτριας.
Κατά την κάθοδον έκ τοϋ λόφου διά τών ανατολικών πρανών παρετήρησα παραλ
λήλους αύλακας έπι τοϋ βράχου, αί όποϊαι ώφείλοντο εις την έπι μακράν σειράν ετών
διέλευσιν άρμάτων1 (πίν. 15α.β). Ή άμαξιτή αυτή οδός, τής όποιας τά ίχνη ήδυνήθην
μόνον είς μήκος πεντήκοντα περίπου μέτρων νά παρακολουθήσω, καμπυλοΰται ελαφρώς
ακολουθούσα βορειοανατολικήν κατεΰθυνσιν (βλ. εΐκ. 4, άριθ. 26), καταλήγει δε νοτιοδυτικώς είς πυλίδα τοϋ ανατολικού τείχους (είκ. 4, πλησίον άριθ. 26). Ήνοΰτο πιθανώς
μετά τής έκκινούσης έκ τής Δυτικής Πύλης όδοΰ, ή οποία διήρχετο παρά τάς νοτίας
υπώρειας τοϋ λόφου τής άκροπόλεως.Ώς έβεβαίωσαν αί έλληνοελβετικαί άνασκαφαϊ τής
Δυτικής Πύλης καί τοϋ Τομέως F/5, ή οδός αΰτη, αποτελούσα μίαν τών κυριωτέρων
οδικών αρτηριών τής πόλεως, συνδέουσα ταύτην έκ Δυσμών μετά τής Χαλκίδος και έξ
Ανατολών μετά τής Άμαρύνθου, ύπήρχεν είς την αυτήν θέσιν τουλάχιστον άπό τών
αρχών τού 7ου π. X. αίώνος. Ήτο εΰβατος καί κατά τήν διάρκειαν τοϋ χειμώνος, διότι
εύρίσκετο είς ύψηλότερον τοϋ έλους έπίπεδον. Δεν αποκλείεται νά ύπήρχεν άπό τών
μυκηναϊκών ήδη χρόνων2.
Διά νά κλείση ό κύκλος τών νέων ένδείξεων περί τής μυκηναϊκής Ερέτριας πα
ρουσιάζω ένταϋθα τό είκονιζόμενον έν τώ σχεδίω είκ. 2,2 όστρακον, τό όποιον εύρέθη
τον Σεπτέμβριον τοϋ 1965 κατά τήν διάρκειαν τών έλληνοελβετικών άνασκαφών Ερέ
τριας είς τον Τομέα τής Δυτικής Πύλης. Κατά πληροφορίαν τοϋ άρχιτέκτονος - αρχαιο
λόγου Clemens Krause, τον όποιον καί έντεϋθεν θερμώς εύχαριστώ, εύρέθη μεμονωμένον έντός αμμώδους στρώματος άνωθεν τοϋ φυσικού έρυθρωποϋ ύπεδάφους. Ή διάβρωσίς του καί ή μεμονωμένη παρουσία του έντός τής άμμου ένισχύουν τήν ύπόθεσιν
ότι καί τούτο κατωλίσθησε, παρασυρθέν ύπό τών όμβριων ύδάτων, έκ τής άκροπόλεως.
Σώζει μικρόν μόνον μέρος έκ τοϋ χείλους αγγείου, πιθανώς κυλινδρικού κυπέλλου τοϋ
τύπου Furumark, είκ. 15 , 220· Ό πηλός, λεπτόκοκκος, κιτρινερύθρου χρώματος, ήτο
έπικεχρισμένος δι’ άνοικτοχρώμου άλείφώματος, έξιτήλου νΰν τό πλεΐστον. Έκ τής διά
καστανερύθρου χρώματος διακοσμήσεως σώζεται ταινία περί τό χείλος, δύο λοξαί διπλαΐ
γραμμαί, είς τό δεξιόν αυτού τμήμα καί αί δύο άνώταται σπεΐραι θαλασσίου όστρέου
(whorl shell). Διαστάσεις 0.048 X 0.035 μ. Παρόμοιον κόσμημα σπειροειδοϋς όστρέου,
τό όποιον δεν έχει είσέτι καταλήξει είς πλήρη σχηματοποίησιν, χρονολογείται ύπό τοϋ
Furumark3 είς τήν ΥΕ ΙΙΙΑ: 2 περίοδον, ήτοι είς τήν αυτήν προς τό είδώλιον τύπου
Φ έποχήν. ’Αναφέρω τέλος τήν εϋρεσιν ενός κωνικού σφονδύλου (button) έκ μέλανος
στεατίτου (είκ. 2,3 καί πίν. 14ζ) κατά τήν άνασκαφήν τοϋ οικοπέδου άριθ. 699 (G/9),
ιδιοκτησίας Μ. Ρούσσου (βλ. κατωτέρω Κεφ. I). Ήτο έρριμμένος όμού μετά μεγάλου
αριθμού οστράκων, κυρίως ελληνιστικών, έντός βόθρου νεωτέρας έποχής (είκ. 5) καί
ώς έκ τούτου ούδέν έτερον ένδιαφέρον παρουσιάζει, έκτος τοϋ ότι εύρέθη έν Έρετρία
1 Τάς αυλακώσεις έπ'ι τοΰ βράχου πρώτος πάρε-

2 Παρομοίους αμαξιτούς δρόμους παρετήρησεν ό

τήρησεν ό ζωγράφος - μουσειακός καλλιτέχνης Κων-

Η. Simpson είς τήν Μεσσηνίαν, πιστεύει δέ οτι άνά-

σταντΐνος Ήλιάκης, ό όποιος μέ έσυνόδευσεν είς τήν

γονται είς τήν μυκηναϊκήν περίοδον,

περιοδείαν. Τόν ευχαριστώ καί εντεύθεν θερμώς.
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καί είναι πιθανώτατα μυκηναϊκών χρόνων. Έπι τής άνασκαφής τοϋ οικοπέδου τούτου,
ή οποία έβεβαίωσε την υπαρξιν Πρωτοελλαδικού στρώματος μέ πλουσίαν κεραμεικήν
και ίχνη οικιών, καθίσταται δέ λίαν σημαντική διά την προϊστορικήν Έρετριακήν το
πογραφίαν, θά έπανέλθωμεν κατωτέρω (Κεφ. Γ, σ. 176 - 178).

Γ'.

ΕΡΕΤΡΙΑΚΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Νομίζω ότι δεν πρέπει νά ύπάρχη αμφιβολία περϊ τοϋ ότι ή άκρόπολις τής
μυκηναϊκής Ερέτριας εύρίσκετο εις την θέσιν τής αρχαϊκής-κλασσικής-ελληνιστικής
άκροπόλεως, έλαφρώς προς ΒΑ. μετατοπισμένη (είκ. 6).

Πού εύρίσκετο όμως ή

κάτω πόλις και ό λιμήν τών μυκηναϊκών χρόνων, έφ’ όσον εντός τοϋ περικλειομένου
υπό τών τειχών χώρου τής πόλεως ούδέν παλαιότερον τών αρχών τοϋ 8ου ή τοϋ τέλους
τού 9ου π.Χ. αίώνος εύρέθη συμφώνως προς τά άνασκαφικά δεδομένα1; ’Απάντησις εις
τό ερώτημα τούτο θά δοθή, άφοϋ προταχθούν ώρισμέναι παρατηρήσεις περϊ τής εδα
φικής μορφολογίας τής θέσεως, ή οποία, νομίζω, αμέσως σχετίζεται προς τό τεθέν
ερώτημα.
Ό έπισκεφθεις τό 1850 την Ερέτριαν Γάλλος ιστορικός Jules Girard περιγράφει
ώς εξής την τοποθεσίαν2: «'Ένας κακοτράχαλος βράχος ξεκολλιέται άπ’ τά βουνά πού
ξεμακραίνουν και προχωρεί κατά την θάλασσα- είναι ή τοποθεσία τής αρχαίας ακρόπο
λης. Στά πόδια του απλώνεται ώς την ακτή ή καινούρια πόλη, ή ’Αλέτρια3, όπως τήν
άποκαλοϋν οί κάτοικοι. Είναι παράξενο παράδειγμα άπ’ τις αποτυχημένες ενέργειες τής
Ελληνικής Κυβερνήσεως. Σκέφτηκε σοβαρά νά άναστήση τήν αρχαία αντίπαλο τής
Χαλκίδος- σ’ ένα χώρο πού θά έφτανε γιά μιά μεγάλη πόλη, χάραξε ένα σχέδιο, άποτελούμενο άπό πολύ φαρδιούς και κανονικούς δρόμους, μά παραμέλησε ν’ άποξηράντ] ένα
γειτονικό βάλτο, κι οί θέρμες άνάκοψαν τον καινούργιο οικισμό. ’Αποτελεί ένα σύνολο
ασυνήθιστα θλιβερό: Τό απέραντο γήπεδο είναι σπαρμένο άπό πολύ καινούργια ερεί
πια, πασίφανο έργο τής αρρώστιας και τής πρόσφατης εγκατάλειψης, κι’ αργά καί ποϋ
βρίσκεις μόνο λίγα κατοικημένα σπίτια" σ’ ένα μονάχα μέρος είναι σε κοντινές αποστά
σεις, ώστε νά σχηματίζουν πάνω κάτω τή μιά πλευρά ενός δρόμου. Ωστόσο παρά τήν
επιμονή τής επιδημίας, κάποιος αριθμός άπό καινουργιοχτισμένες οικοδομές φανερώνει
καινούργιες καί θαρραλέες προσπάθειες εγκατάστασης».
Παρέθεσα τό ανωτέρω απόσπασμα, όχι τόσον διά νά έκτιμήση ό αναγνώστης τήν
ζωηρότητα και τήν δύναμιν τής περιγραφής τοϋ Girard ή τήν μεταφραστικήν ίκα1 Βλ. ανωτέρω σ. 146 σημ. 4.
2 Girard, έ. ά. 60-61.

γωγή τής λέξεως

εκ τοϋ αρχαίου τοπωνυμίου ’Ερέ

τρια δι’ άνομοιώσεως καί παρετυμολογίας (’Ερέτρια Έλέτρια -’Αλέτρια) παρά έκτου μαρτυρουμένου μό

3 Τό νεοελληνικόν τοπωνύμιον ’Αλέτρια (ή) ήκουσα
νά χρησιμοποιήται καί σήμερον υπό τών εντοπίων

νον υπό τοΰ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ παλαιού ονόματος τής πό

διά τήν αγροτικήν περιοχήν εκτός τών ανατολικών

λεως Άρότρια (ΣΤΡΑΒΩΝ C 447 : Μελανψς ό’ εκαλείτο

τειχών. Παραδόξως δέν άναφέρεται μεταξύ τών συγ

πρότερον ή Ερέτρια καί Άρότρια),

χρόνων τοπωνυμίων τής περιοχής υπό τού Δ· ΔεμερΤΖΗ, Συλλογή τοπωνυμίων τής νήσου Εύβοιας, AIM

παραδεδεγμένον, λόγφ τού απολύτου ταυτισμοϋ τών
δύο τοπωνυμίων Άρότρια καί ’Αλέτρια (πρβ. άρο-

11, 1964, 199. ΠιΟανωτέρα μοϋ φαίνεται ή παρα

τρον - αλέτρι).
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νότητα τοΰ Χαλκιδέως λογοτέχνου Γεωργίου Φουσάρα, δσον διά νά τονίσω την παρου
σίαν τοΰ βάλτου, ό όποιος υπήρξε σοβαρόν έμπόδιον εις τον εποικισμόν κα'ι την άνα-

Είκ. 6. Τοπογραφικόν διάγραμμα, δεικνύον τήν θέσιν ΠΕ, ΜΕ, ΥΕ κα'ι Γεωμετρικών ευρημάτωνέν ’Ερέτρια.
(Σχ. Κ. Ήλιάκη)

βίωσιν τής Ερέτριας υπό των Ψαριανών, οί όποιοι έγκατεστάθησαν ενταύθα μετά τήν
καταστροφήν τής νήσου των υπό των Τούρκων. Αί θέρμαι (αρρώστια, επιδημία), όπως
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άποκαλεΐ την ελονοσίαν ό Girard, τούς άπεδεκάτιζον. «Έπήλθε και ή τοπική ασθένεια
κα'ι άπεδεκάτιζεν αυτούς,... αί δύστηνοι οίκογένειαι1 μένουσιν άχρι τοΰδε καταβασανιζόμεναι, έξαιρουμένων ολίγων, αϊτινες μη ύποφέρουσαι τα δεινά έπέστρεψαν αύθις
εις Παλαιά Ψαρά», αναφέρει ό Δήμαρχος Ψαριανών Θ. Λαΐνος εις την ύπ’ άριθ.
33/24-1 - 1874 αναφοράν του προς την Νομαρχίαν Εύβοιας. Ό βάλτος λοιπόν και ό
ελώδης πυρετός ήτο ή βασική αιτία τής μή πραγματοποιήσεως τοΰ μεγαλεπηβόλου σχε
δίου τού νέου βασιλέως τής Ελλάδος Όθωνος και τών αρχιτεκτόνων-πολεοδόμων του
Schaubert καί Beck, οί όποιοι έξεπόνησαν τό έτος 1834 τό ίσχΰον μέχρι σήμερον ρυμο
τομικόν σχέδιον τής πόλεως. Τα Νέα Ψαρά παρέμεινον είς ασήμαντος αγροτικός οικι
σμός, ό όποιος τά τελευταία έτη έξειλίχθη είς θέρετρον. Θά ειχεν ίσως τελείως έκλείψει,
αν εν τώ μεταξύ τά έντομοκτόνα δεν εΐχον καταπολεμήσει άποτελεσματικώς τούς φο
ρείς τής νόσου. Σήμερον μέγα τμήμα τής ΝΑ. πλευράς τής πόλεως, ευρισκόμενον είς
λίαν χαμηλήν στάθμην, είναι βαλτώδες (πίν. 16). ’Ακόμη καί κατά τούς θερινούς μήνας
ή διάβασίς του είναι σχεδόν αδύνατος. Είς τό σχέδιον τών Βαυαρών τού 1834 τό έλος
καταλαμβάνει μεγάλην έκτασιν, κυρίως εκτός, αλλά καί εντός τών ανατολικών τειχών
τής αρχαίας πόλεως (βλ. είκ. 3 καί πίν. 16). Προς Βορράν εκτείνεται μέχρι τών υπω
ρειών τής άκροπόλεως. Αί από ’Ανατολών προς Δυσμάς διαστάσεις του είναι εν περί
που χιλιόμετρον. ’Ανάλογος, ελαφρώς μικροτέρα, είναι καί ή άπό Βορρά προς Νότον
διάστασις. Τό έλος τούτο, μέχρις δτου λάβη τήν σημερινήν του μορφήν, διήλθεν εκ τών
εξής, πιστεύω, σταδίων: άβαθής κόλπος θαλάσσης - λίμνη - έλος - βαλτώδης έκτασις.
Αί άνασκαφικαί έρευναι τού έτους 1968 έβεβαίωσαν τήν παρουσίαν Πρωτοελλα
δικού συνοικισμού εντός τού οικοπέδου αριθμός 699 (G/9), ιδιοκτησίας Μ. Ρούσσου,
ήτοι παρά τήν δυτικήν όχθην τού έλους2. Γνωστού όντος ότι οί Πρωτοελλαδικοί
εγκαθίστανται συνήθως παρά τήν θάλασσαν, θά πρέπει, νομίζω, νά δεχθώμεν ως βέ
βαιον, ότι είς τήν θέσιν περίπου τού έλους προϋπήρξε κόλπος θαλάσσης, τού οποίου
ή εσωτερική καμπύλη θά κατέληγεν είς τούς πρόποδας τής άκροπόλεως, ήτοι πλησίον
τού Τομέως F/5. Ενταύθα εύρέθη κάτωθεν τού γεωμετρικού στρώματος έν χειροποίητον άγγείον, τό όποιον κατά τήν γνώμην τοΰ καθηγητού Schefold είναι πρωτοελ
λαδικόν. Τούτο μάς δίδει όχι μόνον τήν έκτασιν τού ΠΕ οικισμού, αλλά καί τά προς
Βορράν όρια περίπου τοΰ κόλπου (είκ. 3).
Εϊμεθα, νομίζω, πλέον είς θέσιν νά άπαντήσωμεν είς τό έν αρχή τού κεφαλαίου
τεθέν ερώτημα: Ό κόλπος ούτος έχρησιμοποιεϊτο κατά τήν γνώμην μου ώςλιμήν καί υπό
τών έγκατασταθέντων επί τής άκροπόλεως καί τών ΝΑ. κλιτύων τού λόφου κατά τούς
μυκηναϊκούς χρόνους. Ό μυκηναϊκός συνοικισμός καί ό λιμήν ούτος ήτο ελαφρώς προς ΝΑ.
προσανατολισμένος έν σχέσει προς τήν πόλιν τών γεωμετρικών καί τών νεωτέρων χρόνων.
Πότε έγένετο ή προς τά ΝΔ. μετατόπισις τής πόλεως καί διατί, είναι έρωτήματα είς τά
όποια δυνάμεθα έπίσης νά άπαντήσωμεν: Ή μετατόπισις συνετελέσθη περί τά τέλη
τού 9ου καί τάς άρχάς τού 8ου π.Χ. αίώνος, ότε ό άβαθής λιμήν, λόγιο τών προσχώσεων
1 Πρόκειται περί 90 οικογενειών Ψαριανών, αί
όποΐαι

μετηνάστευσαν

είς

’Ερέτριαν

τόν Σεπτέμ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 14:31:00 EET - 34.229.135.121

βριον τοΰ 1869.

2 Βλ. κεφάλαιον Θ', σ. 176 - 178.

AE

1969

157

Έρετριακά

καί τής συσσωρευομένης άμμου μετετράπη βαθμηδόν εις λίμνην, ή οποία ήτο πλέον
αδύνατον να χρησιμοποίησή διά την προσόρμισιν πλοίων.’Ακόμη καί σήμερον ή συσσωρευσις τής άμμου ωθεί την ακτήν έκ των σημείων D/12 καί G/14 (βλ. είκ. 4) διαρκώς
βαθύτερον προς τό εσωτερικόν τοΰ σημερινού κόλπου, με κίνδυνον νά τον καταστήση
καί πάλιν ακατάλληλον. ’Ήδη περί τό 300 π. X. ή γραμμή τοΰ παραλιακού τείχους τής
’Ερέτριας κατά τό ΝΑ. αυτού άκρον μετετοπίσΟη βορειότερον, προφανώς διότι κατέστη
άναγκαϊον νά έγκαταλειφθή πλέον ό όρμος τών σημείων Η/12-13 (είκ. 4, άριθ. 29)
επειδή είχε προσχωθή. Έκ τής μεταφερομένης διά τών ρευμάτων τού Εύρίπου άμμου
ήνώθη μετά τής ακτής καί ή ευρισκόμενη εις τά ’Ανατολικά τού κόλπου άλλοτε βραχώ
δης νήσος, ή οποία μετετράπη άρχικώς εις «Πεζονήσι», ως άπεκάλουν ταύτην μέχρι
πρό τίνος, σήμερον δε αποτελεί σχεδόν χερσόνησον (είκ. 3).
Τό πόσον σοβαρά άπησχόλει τούς Έρετριεΐς ή άνεπιθύμητος παρουσία τής ελώ
δους λίμνης φαίνεται καί έκ τής επιγραφής IG XIII, 9, 191, ή οποία αποτελεί, εν είδος
συνθήκης - συμβολαίου μεταξύ τής πόλεως καί τού Χαιρεφάνους, ό όποιος άνελάμβανε
την άποξήρανσίν της. Ή λίμνη περιγράφεται εις την επιγραφήν ώς εν «Πτέχαις»ι
εύρισκομένη, καθίστα δε τόσον ανθυγιεινόν τό κλίμα τής ’Ερέτριας, ώστε ό φιλόσοφος
Μενέδημος ήναγκάξετο νά διέρχεται τάς άπογευματινάς ώρας του πίνων οίνον, ΐνα
συγκρατήση μακράν τάς βλαβεράς επιδράσεις τής νόσου.
Δ'. Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ “ΠΑΛΑΙΑΣ,, ΚΑΙ ΤΗΣ “ΝΥΝ,, ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΒΩΝΑ 1
2

Δεν θεωρώ άσκοπον νά παραθέσω ενταύθα άμφότερα τά χωρία, τά όποια αμέσως
σχετίζονται προς τήν έρετριακήν τοπογραφίαν:
C403. Γ.Εξής όέ τήν περιήγησιν της χώρας ποιητέον, αρξαμένονς από της προς
Εύβοιαν παραλίας τής συνεχούς τή ’Αττική. ’Αρχή δ’ ο Ήρωπός καί ό ιερός λιμήν,
δν καλονσι Δελφίνων, καθ’ ον ή παλαιό 3Ερέτρια
*
έν τή Εύβοια, διάπλουν εχονσα
εξήκοντα σταδίων. Μετά δε τό Δελφίνων ό Ήρωπός εν είκοσι στάδιοις' κατά δε
τούτον έστιν ή νυν 5Ερέτρια' διάπλους δ3 επ αυτήν στάδιοι τετταράκοντα.
C448. Τήν μεν ούν άρχαίαν πόλιν κατάσκαψαν Πέρσαι, σαγηνεΰσαντες, ως φησιν Ηρόδοτος, τούς άνθρώπους τω πλήθει, περιχυθέντων τών βαρβάρων τω τείχει
(καί δεικνύουσιν ετι τούς θεμελίους, καλούσι δε παλαιόν 5Ερέτριαν) ή δε νύν έπέκτισται.
Τό πρώτον χωρίον ανήκει εις τό τμήμα τών «Βοιωτικών», ένθα ό Στράβων έπι1 Βλ. Wallace, έ. ά. 194 καί σημ. 76.
2 Είναι γνωστόν δτι τό σωζόμενον τμήμα τοΰ έρ

νους, τοΰ Πολυβίου καί τοΰ Ποσειδωνίου υπογραμ

γου τοΰ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ (64 π. X. - 19 μ. X.), ήτοι τά
17 βιβλία τών Γεωγραφικών περί τής Ευρώπης (Βιβλ.

γραφούμενα, περί τό 100 π. X.). A. Lesky, Ιστο
ρία τής ’Αρχαίας ’Ελληνικής Λογοτεχνίας (Μετά-

3-10), τής ’Ασίας (Βιβλ. 11-16) καί τής ’Αφρικής
(Βιβλ. 17), εις περιωρισμένον μόνον βαθμόν στηρί

φρασις

ζεται επί τής προσωπικής εμπειρίας τοΰ ίδιου.
’Αντλεί κατά κύριον λόγον τάς πληροφορίας του έκ
πηγών,

μεταξύ

τών όποιων

εκτός

μίζεται ό Άρτεμίδωρος ό ’Εφέσιος (11 βιβλία Γεω-

Ά.

Τσοπανάκη, Θεσσαλονίκη

Τό αυτό ισχύει

1964), 1199.

καί διά τό πρώτον κεφάλαιον τοΰ

10°υ βιβλίου τών Γεωγραφικών, τό όποιον είναι
άφιερωμένον εις τήν Εύβοιαν.

τοΰ ’ΕρατοσΟέ-
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χειρεΐ τοπογραφικάς συσχετίσεις τής βοιωτικής ακτής προς την έναντι κειμένην παρα
λίαν τής Εύβοιας. Είναι σαφής καί κατηγορηματικός: Έναντι τοΰ ιερού λιμένος Δελ
φινιού εις άπόστασιν 60 σταδίων διά θαλάσσης, επί τής Εύβοϊκής ακτής, εύρίσκεται ή
«π α λ α ι ά

Ερέτρια», έναντι δέ τοΰ Ώρωποΰ, άπέχοντος 20 στάδια έκ τοΰ Δελ

φινιού, κεΐται ή

«νΰν

Έ ρ έ τ ρ ι α», άπέχουσα έκ τοΰ Ώρωποΰ 40 στάδια. Προέ-

χει, νομίζω, να έντοπισθή ή θέσις τοΰ αρχαίου Ώρωποΰ καί τοΰ ίεροΰ λιμένος Δελφι
νιού, ΐνα γίνη κατανοητόν τό χωρίον. Περί τής τοποθετήσεως τοΰ Ώρωποΰ εις την
θέσιν τής σημερινής παραλιακής κωμοπόλεως Σκάλα Ώρωποΰ ούδεμία αμφιβολία
υπάρχει1. "Οτι ήτο παραθαλασσία πόλις -λιμήν, έναντι τής Ερέτριας κειμένη, μάς πλη
ροφορούν εμμέσως ό Παυσανίας (I 34. 1 : ή μεν οϋν πόλις (τοΰ Ώρωποΰ) έστίν έπι
θαλάσσης...) καί ό Θουκυδίδης (VIII 60 : έπι γάρ τη ’Ερέτρια τό χωρίον δν (ό Ώρωπός) αδύνατα ήν ’Αθηναίων έχόντων μη ον μεγάλα βλάπτειν και Ερέτριαν και την
άλλην Εύβοιαν)2, άλλα καί ό Διόδωρος (XIV 17), ό όποιος όμιλε! περί προσωρινής
μεταφοράς τοΰ Ώρωποΰ υπό των Θηβαίων εις άπόστασιν 7 σταδίων προς τα ένδον τό
έτος 402 π. X. (μετώκισαν από της θαλάττης αντονς (τούς Ώρωπίους) ώς επτά σταδίονς) 3.
Ή θέσις τοΰ ίεροΰ λιμένος Δελφινιού καθωρίσθη ήδη υπό τοΰ Lolling4, ό όποιος
τον ταυτίζει προς τον σημερινόν όρμον Καμαράκι καί αναφέρει ότι απέχει «circa eine
Stunde von der Skala» προς τά ΝΑ. καί εύρίσκεται μεταξύ Άμφιαρείου καί Σκάλας
Ώρωποΰ. Ό Lolling βασίζεται κυρίως εις την διδομένην ύπό τοΰ Στράβωνος άπόστασιν
(ό όποιος άποτελεΐ καί την μόνην, νομίζω, μαρτυρίαν περί Δελφινιού) προς έντοπισμόν
τοΰ «ίεροΰ λιμένος». Τά άρχαιολογικά δεδομένα είναι ελάχιστα, ώς καί ό ίδιος παρα
δέχεται: «εις μικρόν βάθος έντός τής θαλάσσης παρετήρησα την παρουσίαν ενός εύμεγέθους «antikes Bassin», τό όποιον λόγοι τής ομοιότητάς του προς σύγχρονον μάν
δραν, ονομάζεται ύπό τών εντοπίων Μαντράκι». Ούδείς, όσον γνωρίζω, ήμφεσβήτησε
την άποψιν τοΰ Lolling, ούδέ ήσχολήθη έκ νέου με την άναζήτησιν καί τον έντοπισμόν
τοΰ Δελφινιού. Τελευταίως καί ό Βασ. Πετράκος5 ταυτίζει τον όρμον Καμαράκι μέ τό
Δελφίνων καί σημειοΐ παραπέμπων εις τον Lolling ότι: «"Οταν ή θάλασσα είναι ήρε
μος διακρίνονται εις τον βυθόν λείψανα άρχαίων λιμενικών έγκαταστάσεων». Περί τοΰ
ίερ[οΰ λιμένος] γίνεται έπίσης λόγος είς την έπιγραφήν IG I2 332 (χο]ριο εν Όροποι
εν ίερ[οι λιμένι) τοΰ 414 - 413 π. X.6. Τό Δελφίνων, ώς λιμήν, υπονοείται ίσως καί
είς την έπιγραφήν IG VII 413, ένθα ό Σύλλας (86 καί 73 π. X.), κατόπιν άποφά1 Βλ. τελευταίως Β· ΠΕΤΡΑΚΟΥ, 'Ο Ώρωπός καί
τό ιερόν τοΰ Άμφιαράου, 1968, 12- 13. Εις τά πενι

τών περισυλλεγέντων οστράκων είς τήν ελληνιστικήν

χρά λείψανα τοΰ Ώρωποΰ

περίοδον.

προσθέτω καί τά έξης :

Κατά τήν εκσκαφήν θεμελίων

πρός άνέγερσιν νέας

τείχους

τής πόλεως,

δυναμένου

νά χρονολογηθή έκ

2 Πρβ.καί III 91. 3. VII 28. 1. Βλ. καί G.F. Hill,

οικοδομής έντός τοΰ οικοπέδου, ιδιοκτησίας Γ. Γκίκα,

Sources for Greek History, 1962, 303.

κειμένου ακριβώς έναντι

3 Πρβ. ΠΕΤΡΑΚΟΝ, έ. ά. 21, σημ. 5, καί 23, σημ. 4.
4 Das Delphinion bei Oropos und der Demos
Psaphis, AM 10, 1885, 351 - 2.
5 Έ. ά. 11.

τών

πορθμείων

τοίχος,

τοΰ σημείου προσεγγίσεως

’Ερέτριας - Ώρωποΰ,

άπεκαλυφθη

έκτισμένος δι’ ογκωδών ορθογωνίων πώρι

νων πλίνθων, βαίνων παραλλήλως πρός τήν γραμμήν
τής ακτής. ’Εκ τοΰ τρόπου κατασκευής φαίνεται ότι
πρόκειται μάλλον

περί τμήματος

τοϋ

παραλιακού
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σεως τής Ρωμαϊκής συγκλήτου, παραχωρεί εις τό Ιερόν τοΰ Αμψιαράου τής πολεως
και τής χώρας λιμένων τε των Ώρωπίων' τάς προσόδους άπάσας. Τέλος ή παράστασις
Δελφίνος περϊ τρίαιναν έπι τής όπισθίας δψεως των νομισμάτων τοΰ Ωρωποΰ υπονοεί
ι'σως, ώς σημειοί ό Πετράκος1
2, τό έπίθετον τοΰ ’Απόλλωνος ώς Δελφινιού και τον
λιμένα Δελφίνιον, ένθα θά ύπήρχεν οπωσδήποτε ιερόν. Τό ιερόν τοϋτο θά ήτο άνάλογον προς τό Δήλιον3, τό όποιον τοποθετείται 4 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικώτερον
τοΰ χωρίου Χαλκούτσι, παρά τό χωρίον Δήλεσι, αλλά κυρίως προς τό ομώνυμον Δελ
φίνιον τής Χαλκίδος4.
Βεβαία λοιπόν καϊ ύπ’ ούδενός άμφισβητουμένη ή θέσις τοΰ Δελφινιού και τοΰ
Ώρωποΰ, ώς καϊ ή μεταξύ των άπόστασις των 20 σταδίων. Κοινώς παραδεδεγμένη καί
ακριβής είναι επίσης ή άπόστασις των 40 σταδίων μεταξύ τοΰ Ωρωποΰ και τής «νΰν
Ερέτριας». Ποΰ εύρίσκετο όμως ή «παλαιά Ερέτρια», ή άπέχουσα έκ τοΰ
Δελφινιού 60 στάδια; Οί άσχοληθέντες μέ τό χωρίον τοΰ Στράβωνος καταλήγουν εις τό
συμπέρασμα ότι ή άπόστασις των 20 σταδίων ή οποία χωρίζει τό Δελφίνιον έκτοΰ ’Ωρω
ποΰ πρέπει άναγκαστικώς νά χωρίζη καϊ τάς δύο ’Ερέτριας. Τοΰτο ακριβώς αποτελεί,
νομίζω, βασικόν σφάλμα εις την ερμηνείαν τοΰ χωρίου. Δύναται κατά την γνώμην μου
κάλλιστα νά εΐπητις ότι έναντι δύο σημείων τής αττικής ακτής εύρίσκονται δύο έτερα ση
μεία τής Εύβοιας, έστω καϊ άν τά τελευταία χωρίζονται υπό λίαν μικροτέρας άποστάσεως.
”Αν προσέξωμεν τό σχήμα τών δύο ακτών ’Αττικής καϊ Εύβοιας, θά παρατηρήσωμεν
ότι ή άκρόπολις τής ’Ερέτριας και δή ή ΒΑ. αυτής πλευρά, ένθα, πιστεύω, κρύπτεται ή
μυκηναϊκή άκρόπολις, εύρίσκεται εις αίσθητώς μεγαλυτέραν άπόστασιν από τοΰ Δελφι
νιού από δσην ή κάτω πόλις τής Ερέτριας από τοΰ ’Ωρωποΰ (είκ. 7). Οΰτω ή διδόμενη
υπό τοΰ Στράβωνος άπόστασις τών 60 σταδίων μεταξύ «π α λ α ι ά ς ’Ερέτριας»
και Δελφινίου άποδεικνύεται ορθή, υπό τήν έννοιαν δτι «παλα ιάν» άποκαλεΐ ό γεω
γράφος τήν μυκηναϊκήν και δχι τήν προπερσικήν πόλιν, τής οποίας, ώς απέδειξαν
αί άνασκαφαί, «έπέκτισται» πράγματι ή «νυν ’Ερέτρια». Κατά τήν γνώμην μου τό
δεύτερον χωρίον (C 448) ουδόλως έρχεται εις άντίφασιν προς τό πρώτον (C 403), ώς
1 "Ητοι τοΰ λιμένος τής πόλεως τοΰ Ώρωποΰ
(σημ. Σκάλα) καί τοΰ ίεροΰ λιμένος Δελφινίου.
2 ”Ε. ά.

53.

3 ΣΤΡΑΒΩΝ C

στοκαμίνου

403 : εΐτα Δήλιον τό ιερόν τοΰ ’Απόλ

λωνος έκ Δήλου άφιδρυμένον,
4 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

Ό δήμος

Τίτω

I. X. ΠΟΥΛΛΟΥ,

λάρχου Δερβένη εις τήν αυτήν περιοχήν
κίας 'Αγίου Ίωάννου Χαλκίδος
λημάνη,

τών δυτικών

εύρέθη

τής συνοι

πλησίον τής ασβε

υπωρειών τοΰ λόφου Κα-

άκέφαλον

άγαλμα

υπερφυσικού

Ταναγραίων πολύχνιον.

μεγέθους, τό όποιον παριστα τόν ’Απόλλωνα, στηρι-

Φλαμινίνου, 10 :
Πρβ. καί

έκράτει πιθανώς λύραν (πίν. 22α). Τούς πόδας καί τόν

Αί. περί Εύβοιας ίστορικαί μαρτυ-

κορμόν τοΰ δένδρου περιβάλλει πλουσίως πτυχωμένον

Βίος

Τίτου

’Απόλλωνι τό Δελφίνιον.

ζόμενονδιά τής άριστεράς επί κορμού δένδρου, δι’ής

ρίαι τοΰ Πλουτάρχου, ΑΕΜ 12, 1965, 288-9.
'Η μαρτυρία τοΰ Πλουτάρχου περί ύπάρξεως Δελφι

ίμάτιον.

νίου έν Χαλκίδι

τοΰ στέρνου. Φέρει αριθμόν ευρετηρίου 12 τοΰ Μου

βεβαιοΰται καί διά τής εύρέσεως,

’Εκ τής μακράς κόμης σώζονται δύο μόνον

πλόκαμοι κατερχόμενοι επί τοΰ στήθους εκατέρωθεν

άνατολικώς τής συνοικίας “Αγιος ’Ιωάννης Χαλκί

σείου Χαλκίδος. Πρόκειται

δος, ενός μαρμάρινου τρίποδος,

ό όποιος φέρει τήν

ξιτελείου κατά πάσαν πιθανότητα έργου,

εξής αναθηματικήν επιγραφήν:

...JAKAEQN ΣΑΤΥΡΟΥ

Έκ τών γραμμάτων δύναται ίσως νά χρονολογηθή εις τόν 1°ν μ. X. αιώνα.

περί

αντιγράφου Πρατό όποιον

δύναται ίσως νά χρονολογηθή εις τούς πρώτους μ. X.

ΙΕΡΗΤΕΥΣΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙ.

αιώνας.

’Ενταύθα πρέπει νά μνημονεύσωμεν ότι τό έτος 1901

άναθηματικοΰ τρίποδος καί παριστα τόν ’Απόλλωνα
Δελφίνιον.

κατά μικράν σκαφήν, γενομένην

υπό τοΰ τότε Σχο-
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γενικώς πιστεύεται. Την πόλιν τών γεωμετρικών - αρχαϊκών χρόνων, την όποιαν «κατεσκαχραν»1 2οί Πέρσαι, ονομάζει ό Στράβων «άρχαίαν» κατ’άντίθεσιν προς την «πα
λαιόν» τοΰ προηγουμένου χωρίου. Είναι οί Έρετριεΐς οί όποιοι άπεκάλουν «παλαιάν»
την «άρχαίαν», προπερσικην Ερέτριαν καί έδείκνυον τούς θεμελίους λίθους' τούτο,
πιστεύω, θέλει νά τονίση ό γεωγράφος διά τής έκψράσεως καλοϋσι δε παλαιάν ’Ερέ
τριαν. Δεν είναι αύτός ό όποιος καλεϊ την «άρχαίαν» Ερέτριαν «παλαιάν», άλλα οί
Έρετριεις.Ό ίδιος —επιμένω εις τούτο — επιχειρεί διάκρισιν μεταξύ «παλαιάς» (μυκη
ναϊκής) καί «άρχαίας»2 (προπερσικής) Ερέτριας, κειμένης, ώς ανωτέρω έσημειώσαμεν, ΝΔ. τής «παλαιάς». Ταύτης, τής «άρχαίας», πράγματι «έπέκτισται» ή «νϋν», ή
μεταπερσική δηλαδή Ερέτρια3.

Ε'.

ΦΥΛΑΙ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ή γενομένη κατά τό τέλος τού 9ου αίώνος μετατόπισις τής Ερέτριας προς ΝΔ.
καί ή χρησιμοποίησις τού νέου λιμένος έσήμανε μίαν νέαν περίοδον άλματώδους ακμής
διά την πόλιν. ’Αποτελεί κατ’ ουσίαν ϊδρυσιν μιας νέας έξ αρχής «πόλεως», υπό την
έννοιαν τής πολιτικώς αύτάρκους πλέον ένότητος, κατ’ άντίθεσιν προς την κατά έθνη
διαίρεσιν τής μυκηναϊκής Ελλάδος, ώς εμφανίζεται αΰτη εν τώ Νεών Καταλόγω \
Είναι λίαν πιθανόν εν τή γνωστή έξ επιγραφής Μακισ(σ)τίδι ψνλτ\5 τής ’Ερέτριας
νά έχωμεν έπιβίωσιν τής παλαιάς κατά έθνη διαιρέσεως. Την φυλήν ταύτην άπετέλεσαν
ίσως άρχικώς οί εκ Μακίστου τής Τριφυλίας άφιχθέντες άποικοι6.
Ό καθηγητής Κοντολέων7 δέχεται τήν υπαρξιν τριών φυλών έν Έρετρία, έξ έκάστης τών όποιων έξελέγοντο τρεις πρόβουλοι. Μία τών φυλών αυτών ήτο ή ανωτέρω
μνημονευθεΐσα Μηκιστίς. Έτέρα φυλή, κατά τον Κοντολέοντα, μαρτυρουμένη άπό
τού τέλους τουλάχιστον τού 5ου π.X. αίώνος, ήτο ή τών Άειναυτών. "Αγνωστον
παραμένει τό όνομα τής τρίτης τών φυλών.
Ή Μακιστίς φυλή θά περιελάμβανεν οπωσδήποτε τά αριστοκρατικά γένη τών
1 Ή έκφρασις «.κατέσκαψαν»
μή άνταποκρινομένη

είναι υπερβολική,

πρός τήν πραγματικότητα. Οί

Πέρσαι ένέπρησαν τά ιερά τής πόλεως, έκδικούμενοι
διά τόν εμπρησμόν

τοΰ

έπιχειρή διάκρισιν μεταξύ παλαιάς (= μυκηναϊκής)
καί άρχαίας (= προπερσικής) ’Ερέτριας.
3 Τά

επίθετα

παλαιός

καί

αρχαίος,

χρησιμο

τεμένους των

έν Σάρδεσι,

ποιούνται άνευ εμφανούς τίνος

καί ήχμαλώτισαν μέρος τών κατοίκων.

Μετ’ όλίγας

φοράς υπό τών αρχαίων. Δυνατόν έν τούτοις νά λάβη

σημασιολογικής δια

ήμέρας έπλευσαν πρός τήν ’Αττικήν (ΗΡΟΔΟΤΟΣ VI

έ'καστον τών δύο επιθέτων διάφορον έννοιαν, άναλό-

(Μενέξ. 240 καί Νόμοι III,

γως πρός τήν πρόθεσιν τοΰ συγγραφέως, ώς, πιστεύω,

100-102). *0 ΠΛΑΤΩΝ

698 C)
ταϋτα

διηγείται
διά

τής

άλλως

τά

συμβάντα,

φαντασίας του

καί

τόν τύπον «σαγηνεύσαντες», τόν όποιον

ποικίλλων

χρησιμοποιών
έσφαλμένως

συμβαίνει εις τά ανωτέρω

χωρία τοΰ

Στράβωνος-

4 Πρβ. Ν. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ, Οί Άειναΰται
’Ερέτριας, ΑΕ 1963 (1965), 13 κέ.

τής

ό ΣΤΡΑΒΩΝ αποδίδει εις τόν Ηρόδοτον. Τό γεγονός
ότι τό 480 π. X. ήτο καί πάλιν εις θέσιν ή ’Ερέ

5 ’Ανάλογος ήτο ή Άβαντίς φυλή τής Χαλκίδος.

τρια νά διάθεση 7 τριήρεις καί 400 άνδρας, μάς επι

στου τής Τριφυλίας άποικισθήναί φασιν ύπ’ Έρετριέως.

τρέπει

Πρβ. καί ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΑ, έ. ά. 30-31. Ό ΣΤΡΑΒΩΝ
(C 448) αποδίδει τόν έρετριακόν ρωτακισμόν εις

νά ΰποθέσωμεν δτι

ή περσική καταστροφή

δέν ήτο τόσον μεγάλης έκτάσεως, ό δέ αριθμός τών
αιχμαλώτων σχετικώς μικρός.
2 ΙΙρβ. Girard, έ. ά. 65, ό όποιος καταλήγει εις
τό αυτό περίπου

συμπέρασμα,

χωρίς εντούτοις νά

6 ΣΤΡΑΒΩΝ C 447 :

’Ερέτριαν δ’ οί μέν άπό Μακί

τούς έξ ”Ηλιδος άποίκους,

οί όποιοι δέν θά πρέπει

νά ταυτίζωνται πρός τούς Μακιστίους.
7 "Ε. ά. 38 κέ.
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παλαιών άποίκων καί τών μεγάλων γαιοκτημόνων, οί όποιοι θά άπετέλουν την τάξιν
των

«ίπποβοτών» εύγενών, άνάλογον προς την γνωστήν τής Χαλκίδος. Ή φυλή

τών Αειναυτών, ως πειστικώς άπέδειξεν ό Κοντολέων, περιελάμβανε τον ναυτικόν (καί
ϊσως και τον εμπορικόν-τεχνικόν) πληθυσμόν τής πόλεως, εις τον όποιον κατά κύριον
λόγον οφείλεται ή αλματώδης έξέλιξις τής Ερέτριας ώς μιας τών πλέον σημαντικών
ναυτικών δυνάμεων τής εποχής (8ος-6°? π. X. αί.)Ή τρίτη φυλή περιελάμβανεν
ϊσως τον άπομένοντα αγροτικόν πληθυσμόν τής Ερέτριας. Όνομαστή ήτο ή πόλις διά
τά σιτηρά της, καλουμένη και Λευκάλφιτος1
2. Ό Στράβων μάς πληροφορεί (C447) ότι
. . . Μελανηίς . . . εκαλείτο πρότερον ή ’Ερέτρια και Άρότρια. Μήπως τό όνομα
Άρότρια δύναται νά συσχετισθή προς τήν παρουσίαν Φυλής Άροτρίας ; Έν τοιαΰτη
περιπτώσει και τό όνομα Μελανηϊς υποκρύπτει ϊσως μίαν άνάλογον σχέσιν. Ή κοινώς
παραδεδεγμένη ερμηνεία τοϋ ονόματος Μελανηϊς είναι: «ή πόλις τής μελαίνης, παχείας
γής» 3, ερμηνεία, ή οποία θεωρεί δηλαδή ταυτόσημα τά δύο παλαιότερα κατά τον
Στράβωνα ονόματα τής πόλεως. Ή πεδιάς εντούτοις τής Ερέτριας (προς τά ανατολικά
τής πόλεως) είναι μεν εύφορος, αλλά δεν νομίζω ότι θά ήδύνατο νά χαρακτηρισθή ώς
μέλαινα. Θά προσπαθήσω κατωτέρω νά δώσω διάφορον ερμηνείαν εις τό όνομα Μελα
νηίς. Τά νομίσματα τής Ερέτριας οδηγούν είς μίαν τολμηράν όμολογουμένως ύπόθεσιν,
τήν όποιαν εντούτοις δεν διστάζω νά διατυπώσω : Μετά τήν ήτταν τών Χαλκιδέων
και Βοιωτών υπό τής νεοσυστάτου Αθηναϊκής Δημοκρατίας ή ακμαία πλέον Ερέτρια
κόπτει νομίσματα (510-499 π.Χ.), τά όποια έπϊ τής κυρίας όψεως φέρουν τήν γνωστήν
βουν, έπι δέ τής έτέρας όψεως τευθίδα, σηπίαν 4. Είναι κοινώς παραδεδεγμένον ότι
ή βοϋς συμβολίζει τήν εύφορον νήσον Εύβοιαν, αλλά και τήν Ερέτριαν ώς γεωργικήν
πόλιν, ώς Άρότριαν. Άνάλογον συμβολισμόν θά πρέπει νά είχε καϊ ή τευθϊς τών νομι
σμάτων, δηλοΰσα τήν άπασχόλησιν τών Έρετριέων με τήν θάλασσαν. Ερέτρια είναι
ή κωπηλάτις, ή πόλις με τούς άδιαλείπτως έρέσσοντας κατοίκους, λέγει ό Κοντολέων.
Ή τευθϊς δύναται κάλλιστα νά άποτελή τό λαλούν αυτής σύμβολον, τό όποιον είναι
τόσον ισχυρόν, ώστε έχει τήν δύναμιν νά διατηρηθή και εις τά νομίσματα τής έρετριακής αποικίας Δικαίας έν τή Χαλκιδική5. Αρκεί ό σημασιολογικός συσχετισμός τοϋ ονό
ματος Μελανηϊς προς τό τευθίς, ϊνα θεωρήση τις ώς πιθανόν ότι ύπό τό Μελανηϊς
κρύπτεται τό όνομα τής περϊ τήν θάλασσαν άσχολουμένης φυλής τών Έρετριέων, τής
φυλής τών Αειναυτών.
'Οπωσδήποτε τό εξής, πιστεύω, θετικόν απομένει: Έκ τών τριών φυλών ή Μακηστϊς περιελάμβανε τά αριστοκρατικά γένη τών μεγάλων γαιοκτημόνων, τών ίπποβοτών
Έρετριέων, ή υποθετική Άροτρία τον αγροτικόν πληθυσμόν τής πόλεως καϊ ή Μελα
νηίς (ή τών ’Αειναυτών) τον ναυτικόν -έμπορικόν πληθυσμόν.
1 Πρβ.

ΣΤΡΑΒΩΝΑ C

448 : Έπήρχον δέ και ’Αν

2 Ευστάθιος

είς

Όμήρ.

Ίλ.

Β

537.

Αθη

IV 160 b.
3 Geyer, έ. ά. 69, ΰποσ. 2.

ναίος

4 Eiddell-Scott έν λ. Πρβ. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Βίος

Θεμιστοκλέους, 11 :

λέγειν προς αυτόν,

ΤΗ γάρ, έφη (ό Θεμιστοκλής) και

νμϊν περ'ι πολέμου τις έστι λόγος,

δρείων και Τηνίων και Κείων και άλλων νήσων.

Τοϋ δ’ Έρετριέως πειρωμένον τι
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θίδες

μάχαιραν μέν

έχετε,

οί καθάπερ αί τευ-

καρδίαν

δ’ ούκ

έχετε.

Ό Seltman, Greek Coins, 84, ύποσ. 2, συσχε
τίζει τό χωρίον πρός τήν τευθίδα τών νομισμάτων.

5 Πρβ.

Seltman,

?. ά. πίν. XI, 3.

Γ '
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κά

Δεν είναι, νομίζω, τυχαΐον to γεγονός δτι αί τρεις αύται φυλαί αντιστοιχούν προς
τρία καίρια σημεία τής πόλεως, τα όποια άπετέλεσαν τούς πυρήνας, περιξ των όποιων
άνεπτύχθησαν άρχικώς τρεις συνοικισμοί

τών γεωμετρικών

χρόνων,

έξελιχθέντες

έν συνεχεία εις τάς τρεις πλέον σημαντικός συνοικίας τής πόλεως. Τα σημεία ταϋτα
είναι ή Δυτική Πύλη, ό Ναός τού ’Απόλλωνος καί ό λιμήν (ιδία ιό ΝΔ. αύτοΰ τμήμα)
(είκ. 6). Ή συνοικία τοΰ λιμένος ανήκε προφανώς εις την φυλήν τών

Αειναυτών,

ή τοΰ Ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος, ευρισκόμενη εις τό κέντρον τής πόλεως, περιελάμβανε
κατά πάσαν πιθανότητα την φυλήν τοΰ αγροτικού πληθυσμού, ή δε περί τήν Δυτικήν
Πύλην τήν Μακηστίδα φυλήν. Τό τελευταιον τούτο ένισχύεται, νομίζω, καί έκ τής άποκαλυφθείσης προσφάτως παρά τήν Δυτικήν Πύλην συστάδος τάφων τού τέλους τοΰ
8ου π. X. αίώνος, ό πλέον σημαντικός τών όποιων χαρακτηρίζεται υπό τοΰ καθηγητοΰ
Schefold' ως βασιλικός.
ς\

ΛΗΛΑΝΤΙΟΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ

Δεν θά μάς απασχολήσουν ενταύθα τά αίτια ούτε καί αί λοιπαί λεπτομέρειαι τοΰ
πολυσυζητουμένου τούτου πολέμου1
2, αλλά ή σχέσις τοΰ συνοικισμού Ξερόπολις Λευκαντί3 προς τό έπεισόδιον τοΰ πολέμου.
Ή ακμαία πόλις τής Ερέτριας τών μέσων τοΰ 8ου π. X. αίώνος, ή όποια έξειλίχθη
εις μίαν τών ίσχυροτέρων ναυτικών δυνάμεων τής εποχής καί άπέστειλεν, άρχικώς όμοΰ
μετά τής Χαλκίδος, τάς πρώτας εις τήν Δύσιν αποικίας, ήτο φυσικόν νά άρχίση νά έχη
βλέψεις προς τήν εύφορον πεδιάδα τοΰ Λήλαντος, ή όποια θά ανήκε μέχρι τοΰδε εις τήν
επικράτειαν τής γείτονος Χαλκίδος.
Ή καταστροφή καί ή έγκατάλειψις (destruction and abandonment) τής Ξεροπόλεως χρονολογείται υπό τών άγγλων άνασκαφέων ολίγον προ τοΰ τέλους τοΰ 8ου
π. X. αίώνος4. Διερωτώμαι μήπως ή καταστροφή καί έγκατάλειψις αΰτη οφείλεται εις
τάς πρώτας έπιδρομάς τών Έρετριέων προς κατάκτησιν τοΰ Ληλαντίου πεδίου. Ή
έξουδετέρωσις μιας πόλεως, συμμάχου προφανώς τής Χαλκίδος, εύρισκομένης εις μίαν
δεσπόζουσαν τοΰ πεδίου θέσιν, παρά τό ανατολικόν αύτοΰ πέρας, ήτο αναγκαία προϋπόθεσις, ΐνα άπελευθερωθή ή οδός προς τό Ληλάντιον πεδίον υπό τών Έρετριέων. Έάν
ή ύπόθεσις αΰτη εΰσταθή, τότε ή καταστροφή τοΰ συνοικισμού τής Ξεροπόλεως5 άποτελεΐ ένα άσφαλή terminus post quem διά τήν έναρξιν τοΰ πολέμου. Ό Boardman 6
δέχεται ότι ή έκδίωξις τών Έρετριέων έκ τής Κερκύρας τό 733 π.Χ. υπό τών Κορινθίων, συμμάχων τών Χαλκιδέων, δύναται νά έκληφθή ως συνέπεια τής πρώτης φάσεως τοΰ πολέμου, τήν όποιαν τοποθετεί, λίαν πρωίμως νομίζω, ολίγον μετά τήν κοι1 Βλ. άνωτέρω σ. 146, σημ. 4.
2 Πλήρη βιβλιογραφίαν περί τοΰ πολέμου δίδει ό
καθηγητής ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ, Οί
τριας, ΑΕ 1963, 1, σημ. 1.

Άειναΰται τής ’Ερέ

3 Βλ. ανωτέρω σ. 146 καί σημ. 2.
4 Βλ. ανωτέρω σ. 146, σημ. 3.
5 Πρβ. Ρ. G. Themelis, Protogeometric Necro

polis near Lefkandi, AAA II, 1969, 101, ένθα διατυποΰται ή ύπόθεσις δτι ό μυκηναϊκός συνοικισμός
τής Ξεροπόλεως
ΠαΥΣΑΝΙΟΥ IV

ήτο ή μυθική Οίχαλία.

Πρβ. καί

2. 3 : έν Σκίψ μοίρα τής ’ Ερετρικής

. . . είναι ΟΙχαλίαν.
6 J. Boardman,

Early Euboean Pottery and

History, BSA 52, 1957, 29.
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νήν έπιχείρησιν Χαλκίδος - Έρετρίας προς δημιουργίαν τής αποικίας εις Κΰμην τής
Ιταλίας (περί τδ 750 π. X.). Ή χρονολογία τοΰ Bradeen1 διά την έναρξιν τοΰ πολέ
μου, ήτοι 720 ή 704 π.Χ., φαίνεται πιθανότερα, ευρισκόμενη εγγύτερον προς τούς
χρόνους καταστροφής τοΰ Λευκαντί. Μόνον ή συνέχισις των άνασκαφών επί τοΰ λόφου
τής Ξεροπόλεως θά δώση, πιστεύω, οριστικήν επί τοΰ προβλήματος άπάντησιν.

Ζ'.

ΝΑΟΣ ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Ή παρουσία τής λίμνης σπουδαιότατον ρόλον έ'παιξεν εϊς την διαμόρφωσιν τής πόλεως από τής ίδρύσεως ήδη τής νέας2 (αρχαίας κατά τον Στράβωνα) Έρετρίας. Ή θέ-

Είκ. 8.

Σχηματική κάτοψις τοΰ γεωμετρικού καί τοΰ αρχαϊκού ναοϋ τοΰ Δαφνηφόρου ’Απόλλωνος.

σις καί ό λοξός εν σχέσει προς την περιτειχισμένην πόλιν προσανατολισμός τοΰ ναοΰ τοΰ
"Απόλλωνος Δαφνηφόρου δύναται πιθανώς νά άποδοθή εις τήν παρουσίαν τής λίμνης,
παρά την δυτικήν όχθην τής όποιας ίδρύθη ναός από τοΰ 8ου ήδη π.Χ. αίώνος3 (είκ. 3
καί 4). Ώς λείψανα τοΰ πρώτου ναοΰ είναι δυνατόν νά άναγνωρισθοΰν οί τοίχοι A, Β
καί Γ (είκ. 8), τούς οποίους ό καθηγητής Schefold4 ερμηνεύει ως υπολείμματα μεγάρου
(Γ) καί στοών (Α-Β). Είς τό σχέδιον είκ. 8 άποτολμώ μίαν υποθετικήν κάτοψιν5 τοΰ
1 D. W. Bradeen,

The

Lelantine

War

and

μετρικά αρχιτεκτονικά λείψανα,

διερωτάται εντού

Pheidon of Argos, Transactions of the Americ.

τοις (σ. 9, σημ. 5), μήπως θά πρέπει

Philological Association, 253 κέ.
2 Νέαν ονομάζω τήν ’Ερέτριαν τοΰ 8ου π. X. αί.

τήν ΰπαρξιν ενός

έν

άντιθέσει

πρός τήν

παλαιόν

των μυκηναϊκών

χρόνων.

3 *0 άρχιτέκτων Ρ.

Auberson είς τήν πρόσφατον

δημοσίευσιν τοΰ ναοΰ (Temple d’Apollon Daphnephoros, Eretria I, 1968) δέν άσχολεΐται μέ τά γεω
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νά δεχθώμεν

«primitif» ναοΰ, προγενεστέρου

τοΰ ίωνικοΰ έκατομπέδου τοΰ 7ου π. X. αί.

4 ΑΔ 20, 1965, 275.
5 Τό σχέδιον τής κατόψεως έγένετο επί τή βάσει
σχεδίου

τοΰ Auberson

(ΑΔ έ. ά.)

καί

συμφώνως

πρός παρατήρησιν τοΰ καθηγητοΰ κ. 2. Δακαρη, έπισκεφθέντος τήν ’Ερέτριαν τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1968.
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γεωμετρικού τούτου ναού, έχοντος μεγαρόσχημον είσοδον κα'ι αψιδωτήν (;) την ΒΔ.
πλευράν. Εις αύτόν ανήκει προφανώς κα'ι ό κυκλικός βόθρος τής γεωμετρικής περιόδου,
ό ευρισκόμενος έναντι ακριβώς τής εισόδου του. Μετά την καταστροφήν τοϋ γεωμετρι
κού ναού, ή οποία δυνατόν να οφείλεται εις τον Ληλάντιον πόλεμον, ό κυκλικός βόθρος,
θεωρηθείς προφανώς ιερός, περιεκλείσθη εντός ορθογωνίου κατασκευής, έχούσης λοξόν
ώς προς τον γεωμετρικόν ναόν προσανατολισμόν, λόγω τής προηγηθείσης καταστροφής
κα'ι καταχώσεως αυτού προς δημιουργίαν ισοπεδωμένου ανδήρου, καταλλήλου διά την
θεμελίωσιν τού δευτέρου ναού. Τό έπίμηκες σχήμα τού γεωμετρικού «έκατομπεδου»
με τάς αύτάς περίπου διαστάσεις (είκ. 8) έτηρήθη και κατά την κατασκευήν τού δευτέρου,
ιωνικού κατά τον αρχιτέκτονα Auberson, έκατομπέδου ναού τών μέσων τού 7ου π. X.
αίώνος. Τό ιωνικόν τούτο έκατόμπεδον είναι μόνον ελαφρώς προς τά ΝΔ. τού γεωμε
τρικού μετατοπισμένον. Ό καθηγητής Schefold, έρμηνεύων τά λείψανα τού γεωμετρι
κού άψιδωτού(;) ναού ώς υπολείμματα μεγάρου καί στοών (βλ. ανωτέρω), αναγκάζεται
νά δεχθή τήν ύπαρξιν ενός υποθετικού ναού, κατεσκευασμένου, ώς λέγει, εκ ξύλου πι
θανώς καί ώμοπλίνθων, προδρόμου τού ιωνικού αρχαϊκού έκατομπέδου.
Ό τρίτος καί τελευταίος ναός (δωρικός περίπτερος) με τά άριστουργηματικά έναέτια γλυπτά, ό καταστραφείς υπό τών ΙΙερσών τό 490 π. X., τού οποίου ή κατασκευή
χρονολογείται ολίγον προ τού 510 π. X., έθεμελιώθη επί τών ερειπίων τού πρωίμου
αρχαϊκού έκατομπέδου, έχει δε τον αύτόν προς τούτο προσανατολισμόν. Εις τήν κατα
σκευήν του συνετέθησαν έπιτυχώς ιωνικά καί δωρικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Ή δύναμις ουτω τής παραδόσεως όχι μόνον έκράτησεν εις τήν αυτήν θέσιν τον ναόν καί με
τον αύτόν πάντοτε προσανατολισμόν, αλλά τού έκληροδότησε καί τήν χαρακτηριστικήν
άρχιτεκτονικήν του μορφήν, ή οποία δεν θά πρέπει ίσως νά αποδίδεται άποκλειστικώς
εις μίαν πρώιμον ιωνικήν έπίδρασιν '. Ή έπιχειρουμένη άλλωστε υπό τού Ρ. Auber
son άποκατάστασις τού έκατομπέδου τού 7ου π. X. αί. ώς περιπτέρου ναού, ώς καί αί
διδόμεναι διαστάσεις τού σηκού του (ιδία ή προς τά ΒΔ. αύτού έπέκτασις) δεν πείθουν
απολύτως, διότι ελάχιστα καί λίαν αμφίβολα είναι τά διατηρούμενα ίχνη.
Εις τήν παρουσίαν τής έλώδους λίμνης, έστίας τού θανατηφόρου διά τήν εποχήν
ελώδους πυρετού, θά πρέπει ίσως νά άναζητηθή ή αιτία τής ίδρύσεως τού ναού εις τήν
θέσιν ταύτην κατά τον 8ον π.Χ. αϊ. Ή ανάγκη ενός θεού βοηθού (επικούρειου), διώκτου
τού κακού (άλεξικάκου, άποτροπαίου), θεραπευτού (παιήωνος, ιατρού) θά ύπηγόρευσεν
εις τούς Έρετριεΐς τήν ιδρυσίν του. Πιστεύω ότι ή άρχική μορψή τού ’Απόλλωνος Δαφνηφόρου εν Έρετρία ήτο ακριβώς μορφή θεού άλεξικάκου, επικούρειου, θεραπευτού.
Ή αποτρόπαια προστατευτική καί θεραπευτική άλλωστε ίδιότης τού ’Απόλλωνος ανή
κει εις ύπόστασιν αύτού μάλλον παλαιοτέραν τής μαντικής καί καθαρτηρίου 1
2. * Ό
* * παιάν
τέλος, τό πανάρχαιον μαγικόν - άποτρόπαιον ιερόν άσμα, τό αδόμενον κατά τήν έορτήν
1 Auberson,

2

ε. ά. 14 κε.

Τό έπίθετον του

Πρβ. Μ. Ρ. Nilsson, Gr. Feste,

καί ΣΧΟΛΙΑ εις 'Ομήρου δ

Φοιβος

νπέκ

Θανάτοιο

άπαντων φαρμακα οϊδεν.

232-3:

οαώσαι \ ή

1906, 97 κε.

εί μη 9Απόλλων
και Παιήων,

δς

’Απόλλωνος ώς Δαφνηφόρου δεν

δΰναται, νομίζω, νά έχτ] σχέσιν προς τυχόν νικηφόρον
διά τούς Έρετριεΐς
μου, ώς φαίνεται

έκβασιν

νά ύπονοΐ)

τού

Ληλαντίου πολέ-

ό Auberson, ε.ά.

άποκαλών τον θεόν protecteur de la cite.
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των Δαφνηψορίων προς τιμήν τοϋ Ίσμηνίου ’Απόλλωνος έν Θήβαις καί αλλαχού, συν
δέει, νομίζω, τό γνωστόν έπίθετον τοϋ θεού ως Δαφνηφόρου (Δαψναίου, Δαερνίτου)
προς την αρχικήν αύτοΰ έν Ερέτρια ΰπόστασιν.
η',

ναοί:

αρτεμιδος

αμαρυςιας

Έπιγραφαί καί ανάγλυφα, σχετιζόμενα προς τήν λατρείαν τής Άρτέμιδος, εύρέθησαν κατά καιρούς εις διαφόρους θέσεις, αρκούντως μεταξύ των άπομεμακρυσμένας,
ως τό Αύλωνάριον, τό Άλιβέριον, ό λόψος Παλαιοχώρια Κάτω Βάθειας, ή 'Αγία Παρα
σκευή, κειμένη μεταξύ Ερέτριας καί Άμαρύνθου, καί ή Ερέτρια. Ή διασπορά αυτή
των ευρημάτων καί ή άπουσία συστηματικής άνασκαφικής έρεύνης, εκτός δοκιμαστικών
τομών τού Κουρουνιώτου επί τού υψώματος Παλαιοχώρια, είναι οί λόγοι τής μή είσέτι
έντοπίσεως τής θέσεως τοϋ ναοϋ τής Άμαρυσίας Άρτέμιδος. Ώς πλέον πιθανή θέσις
έχει προταθή ό λόφος Παλαιοχώρια \ πλησίον ή επί τοϋ οποίου εύρέθησαν αί περισσότεραι έπιγραφαί καί άνάγλυφα, μαρτυροϋντα λατρείαν Άρτέμιδος. «Μετά τάς άγο
νους δοκιμάς προς άνεύρεσιν τοϋ ίεροϋ μεταξύ Βάθειας καί Ερέτριας . . . όφείλομεν νά
συμφωνήσωμεν μετά τών δεχομένων ώς έσφαλμένην τήν μαρτυρίαν τοϋ Στράβωνος
(C 448 : Ταύτης <55 εστι κώμη η Άμάρννθος άφ’ επτά σταδίων τοϋ τείχους (ένν. τής
Ερέτριας)) καί νά άναζητήσωμεν ταύτην καί τον . . . ναόν άνατολικώτερον ετι, ένθα
άγουσιν ημάς τά μέχρι τοϋδε άνακαλυφθέντα ίχνη», έγραψεν ό Κουρουνιώτης τό 19002.
Ό λόφος, συμφώνως προς τάς έπιφανειακάς ένδείξεις 8, κατωκήθη ανευ σχεδόν δια
κοπής άπό τής Υστέρας Νεολιθικής περιόδου μέχρι τών μεσαιωνικών χρόνων, άποτελεΐ δέ τήν κυριωτέραν προϊστορικήν Οέσιν (κυρίως μυκηναϊκήν) τής έρετριακής
πεδιάδος. Ό ταυτισμός τής θέσεως προς τήν άρχαίαν κώμην Άμάρυνθον παρουσιάζει
μεγάλας πιθανότητας, κυρίως λόγω τής προελληνικής καταγωγής τοϋ τοπωνυμίου
(-νθος), τών προϊστορικών, άλλά καί τών νεωτέρων ευρημάτων, τά όποια συμφωνοϋν προς τήν μαρτυρίαν τοϋ γεωγράφου κατά τό έξής σημεΐον: ή Άμάρυνθος πρέ
πει νά εύρίσκετο άκόμη έν ζωή κατά τούς χρόνους τοϋ Στριίβωνος καί τών πηγών του.
Ή διδομένη έντούτοις ύπ’ αύτοϋ άπόστασις τών 7 σταδίων (1 1/2 χιλ.) άνατολικώς τοϋ
τείχους τής Ερέτριας ούδόλως συμφωνεί προς τήν πραγματικήν άπόστασιν τών 8 χι
λιομέτρων (40 περίπου σταδίων) τού λόφου Παλαιοχώρια έκ τής Ερέτριας. Δέχομαι
ώς έσφαλμένην τήν άπόστασιν τήν διδομένην υπό τοϋ Στράβωνος τασσόμενος μέ τήν
πλειονότητα τών έρευνητών4.

Άλλά θά προσπαθήσω κατωτέρω νά ερμηνεύσω τό

σφάλμα τοϋ γεωγράφου.
Τό ιερόν τής Άμαρυνθίας Άρτέμιδος θά εύρίσκετο βεβαίως εις τήν Άμάρυνθονεϊμεθα έντούτοις ήναγκασμένοι νά δεχθώμεν τον κοινώς παραδεδεγμένον ταυτισμόν
Άμαρυνθίας καί Άμαρυσίας καί νά όμιλώμεν περί Ιεροϋ τής Άμαρυνθίας ή Άμαρυ
σίας Άρτέμιδος άδιακρίτως; Νομίζω όχι.
Αί περικλείουσαι τήν πεδιάδα τής Ερέτριας οροσειρά! ’Όλυμπος καί Κοτύλαιον
1 ΑΕ 1894, 156 κέ.
2 ΑΕ 1900, 8 κέ.
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ήσαν άφιερωμέναι εις την Άρτέμιδα\ Είναι φυσικόν, νομίζω, νά δεχθώμεν την ΰπαρξιν
πλειόνων τοϋ ένδς ’Αρτεμισιών, ένθα έλατρεύετο ή ’Άρτεμις υπό διαφόρους υποστά
σεις. Τούτο βεβαιοΰται καί έκ των γνωστών έξ έπιγραφών καί αρχαίων μαρτυριών επι
θέτων τής θεάς, 5Ολυμπία καί Κολαινίς 2.
Δεν θά εύρισκόμεθα ουτω μακράν τής αλήθειας, εάν έπεχειροΰμεν διάκρισιν με
ταξύ τής Άμαρυνθίας καί τής Άμαρυσίας Άρτέμιδος. Ή όμοιότης τών λέξεων δεν
είναι δύσκολον νά παροδηγήση εις ταυτισμόν των. Τό σφάλμα, πιστεύω, εκκινεί έκ τής
μαρτυρίας τοΰ Παυσανίου, ό όποιος εις τά ’Αττικά του (I 31.5) λέγει: ... έ'στιν Άμάρννθος έν Εύβοια και γάρ οί ταντη τιμώσιν ’Αμαρυσίαν. 'Εορτήν δε καί "Αθηναίοι
τής ’Αμαρυσίας άγονσιν ουδέ τι Εύβοέων άφανέστερον. Ό Στράβων (C 448) όμιλε!

περί κώμης ’Αμαρύνθου, Άμαρυνθίου ή ιερού τής Άμαρυνθίας Άρτέμιδος, ούδέν δέ
περί Άμαρυσίου λέγει. Τό Άμαρύνθιον λοιπόν μόνον καί όχι καί τό Άμαρύσιον εύρίσκετο εις την κώμην Άμάρυνθον, ή όποια θά πρέπει μάλλον νά τοποθετηθή επί τοΰ
λόφου Παλαιοχώρια Κάτω Βάθειας, διά τούς λόγους τούς όποιους ανωτέρω άνελύσαμεν.
ΙΙοϋ είναι δυνατόν νά εύρίσκετο τό Άμαρύσιον; Εις τό ερώτημα τούτο θά
προσπαθήσω κατωτέρω νά απαντήσω.
Εις άπόστασιν 1

περίπου χιλιομέτρων (7 σταδίων) άνατολικώς τής ’Ερέτριας

δεξιά τής όδοϋ Ερέτριας - Κάτω Βάθειας, περί τά 150 μέτρα από τής θαλάσσης, εύρί
σκετο τό βυζαντινόν έκκλησίδιον τής Αγίας Παρασκευής (πίν. 16Α) έκτισμένον δι’ αρ
χαίου υλικού, τό όποιον είναι σήμερον συσσωρευμένον πέριξ νεωτέρου εικονοστασίου
(πίν. 17α-β). Παρά τον σωρόν τών λίθων διακρίνεται σαφώς ή θεμελίωσις (πίν. 18α-β),
αρχαίου ορθογωνίου ναοσχήμου οικοδομήματος (10 X 25 μ. περίπου) μέ σαφώς διαγραφόμενον πρόδομον καί ίσως οπισθόδομον. ’Εντός αυτού σώζεται μεταγενέστερος
(χριστιανικός;) κιβωτιόσχημος τάφος, διαστ. 1.50 X 2.50 μ. περίπου, έκτισμένος διά
πωροπλίνθων καί έπικεχρισμένος έσωτερικώς δι’ ασβεστοκονιάματος. Μαρμάρινον έπίμηκες έδρανον εύρίσκεται επί τού σωρού τών λίθων (πίν. 17β). Εις ακτίνα μεγαλυτέραν τών 50 μ. πέριξ τού ναού, ιδία κατά την νοτίαν, προς θάλασσαν, πλευράν διακρίνονται σαφώς επί τής επιφάνειας θεμέλια αρχαίων κτηρίων, άνήκοντα προφανώς
εις οικοδομήματα, ανάλογα προς τάς στοάς, γυμνάσια,

παλαίστρας, θεηκολεώνας

κλπ., ετέρων ιερών, ώς επί παραδείγματι τής Βραυρωνίας Άρτέμιδος. Μεταξύ τών
περισυλλεγέντων οστράκων άνεγνώρισά τινα κλασσικών καί ελληνιστικών χρόνων.
Ενταύθα φαίνεται ότι εύρέθη υπό τού Κουρουνιώτου3 είς

μαρμάρινος όμφαλός

(ύψ. 0.97, μήκ. 0.84, πλ. 0.44 μ.) (πίν. 19α-β) καί μολύβδινον σταθμίον, φέρον επί τής
μιας όψεως την επιγραφήν

άρτέμιδος

ευθυκ[λης],

επί δέ τής έτέρας άνάγλυφον τετρά

φυλλων ρόδακα. Παρόμοιον σταθμίον εύρέθη πλησίον τοΰ παρεκκλησίου καί μοΰ παρεδόθη ύπό τού Γ. Λάμπρου (βλ. άνωτ. σ. 147). Ανάγλυφος τετράφυλλος ρόδαξ, τελείως
όμοιος προς τον ρόδακα τού σταθμίου τοϋ Κουρουνιώτου, καλύπτει την μίαν τών έπι-1
1 Βλ. Στ.
βοίας

260

ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ έν λ. Κοτύλαιον :

άνακείμενον Άρτέμιδι.

’Όρος Ευ-

Πρβ. καί IG XII, 9,

2 ΑΕ 1892, 141. άρ. 9 (— "Αρτεμις ’Ολυμπία).
GeyER, έ. ά. 23 καί 72.
3 ΑΕ 1900, 20, είκ. 1, 2 καί 3.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 14:31:00 EET - 34.229.135.121

168

Πέτρου

Γ.

Θέμβλη

ΑΕ

1969

φανειών.Έπί τής έτέρας δυσανάγνωστον σύμπλεγμα αναγλύφων γραμμάτων,εκ τών οποίων
διακρίνονται σαφώς τα
Αρτεμιδος

ή

ΑΡΤΕΜΙΔΙ.

I, A, Ε

και

Μ

(πίν. 14δ-ε). Ή πιθανωτέρα άνάγνωσις θά ήτο

Το σύμπλεγμα των γραμμάτων είναι άνάλογον προς τό σύμπλε

γμα τοΰ ονόματος Ενθνκ\Κτ[ς] επί τοϋ σταθμίου τοϋ Κουρουνιώτου. Μεταξύ τών συσσωρευμένων άρχιτεκτονικών μελών (πίν. 18α) καί λιθοπλίνθων εύρον άνω τμήμα στή
λης έκ φαιού μαρμάρου, μετ’ άετωματικής έπιστέψεως (πίν. 22β). Κάτωθεν τοΰ οριζον
τίου κανόνος τοϋ αετώματος σώζονται τα γράμματα:

]

ε ω ι

Έκ τής μεγάλης άποστάσεως μεταξύ τών γραμμάτων, 0.080 μ., εικάζεται δτι εν
μόνον γράμμα ελλείπει, τδ πρώτον, πράγμα τδ όποιον οδηγεί είς την λίαν πιθανήν
συμπλήρωσιν θ]εω. Πρόκειται κατά συνέπειαν περί αναθήματος είς τδν θεόν ή τδ πιθανώτερον, εν συνδυασμό) πρδς τά ανωτέρω μνημονευόμενα ευρήματα, είς την θεόν
(Άρτέμιδα;).
Άπασαι αί ενδείξεις πείθουν ότι πρόκειται περί ναού τής Άρτέμιδος. Ή θέσις του
μάλιστα παρά την ανατολικήν όχθην τής ελώδους λίμνης ευνοούν μίαν τοιαύτην άναγνώρισιν. Θεωρώ περιττόν νά απαριθμήσω ’Αρτεμίσια ευρισκόμενα είς τελματώδεις,
ελώδεις περιοχάς, παρά τάς έκβολάς ή τάς όχθας ποταμών καί γενικώς είς πλούσιας είς
ύδατα χαμηλός, πεδινάς περιοχάς (πρβ. τά επίθετα τής Άρτέμιδος Λιμνάτις, Έλεία).
’Αναφέρω μόνον χαρακτηριστικούς τά δύο μεγάλα καί γνωστά ιερά τής Όρθιας καί τής
Βραυρωνίας1, τά όποια εύρίσκονται είς παρόμοιας παραποτάμιους ή παραθαλασσίους
τελματώδεις τοποθεσίας.2.
Εΐδομεν ανωτέρω ότι άπδ τοϋ 8ου ήδη π. X. αίώνος οί Έρετριεΐς ίδρυσαν ναόν
πρδς τιμήν τού ’Απόλλωνος παρά τήν δυτικήν όχθην τής τεναγώδους λίμνης. Νΰν βλέπομεν ότι παρά τήν ανατολικήν όχθην τής ιδίας λίμνης εύρίσκετο ναός, αφιερωμένος
είς τήν λατρείαν τής Άρτέμιδος. Ή άναγνώρισις τοϋ ναού αυτού ώς ναού τής Άμαρυσίας φαίνεται λίαν πιθανή διά τούς κάτωθι λόγους:
1) Ή άπόστασις τοϋ ναού 1 */2 χιλ. άπδ τοϋ τείχους τής Ερέτριας συμφωνεί απο
λύτως πρδς τήν άπόστασιν τών 7 σταδίων, τήν όποιαν δίδει ό Στράβων διά τήν κώμην
Άμάρυνθον. Τό σφάλμα του ερμηνεύεται, νομίζω, άν δεχθώμεν ότι καί ούτος έπεσε
θύμα τής συγχύσεως τοϋ ναού τής Άμαρυνθίας Άρτέμιδος, ευρισκομένου είς Άμάρυν
θον, 40 στάδια μακράν τοϋ ανατολικού τείχους τής ’Ερέτριας, καί τοϋ ναού τής Άμαρυσίας, ευρισκομένου είς άπόστασιν 7 σταδίων. Κατά τήν εποχήν τού γεωγράφου φαί
νεται ότι δεν έσώζετο πλέον ό ναός τής Άμαρυσίας (μνείαν τούτου εϋρεν, ώς φαίνεται,

1 Ή σχέσις μεταξύ τής Άμαρυσίας καί τής Βραυ

σκαφάς εντός οικοπέδων έν Έρετρίρ, παριστοΰν ωσαύ

ρωνίας Άρτέμιδος φαίνεται δτι έπεκτείνεται καί είς

τως παΐδας καί κορασίδας νεαράς ηλικίας (10 ετών ;).

τό τυπικόν τής λατρείας.

Τά ανωτέρω,

Τούτο βεβαιοΰται καί έκ

ώς

καί έτερα γλυπτά, τά όποια, πι

μαρμάρινης κεφαλής κορασίδος τοΰ Μουσείου Ερέ

στεύω, δεικνύουν άμεσον σχέσιν τής Άμαρυσίας πρός

τριας (πίν. 14 ζ), ή οποία παρουσιάζει εκπληκτικήν
ομοιότητα πρός τάς γνωστάς κεφαλάς άρκτων τοΰ

τήν Βραυρωνίαν, θά άποτελέσουν τό θέμα ιδιαιτέ

ίεροΰ τής Βραυρώνος, χρονολογείται δέ καί αΰτη είς

ρας μελέτης.
2 Πρβ.

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ II

τό τέλος τοΰ 4ου π. X. αίώνος. Πήλινα ειδώλια, εύ-

VIII 1 :

ρεθέντα κατά τάς προσφάτως διενεργηθείσας άνα-

ρο'ι λειμώνες.
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ό Στράβων εις τάς έλληνιστικάς πηγάς του), άλλα μόνον ή κώμη Άμάρυνθος μετά
τοΰ ναοΰ τής Άμαρυνθίας.
2) Εις την περιοχήν ταύτην τοΰ ναοΰ τοποθετείται ή περιφέρεια τής Έρετρικής
Μεταξύ ή Μεσόχωρον, ή ύπ’ αριθμόν III εκ των πέντε τάς οποίας αναγνωρίζει
ό WallaceΉ κεντρική αΰτη περιφέρεια, καταλαμβάνουσα τήν πεδιάδα μεταξύ τοΰ
Όλυμπου κα'ι τοΰ Κοτυλαίου, περιελάμβανεν έκτος τής πόλεως Ερέτριας τούς δήμους
ΙΊτέχαι και Ά φ α ρ (...). Έκ τής επιγραφής τής συνθήκης τής πόλεως Ερέτριας μετά
τοΰ εργολάβου Χαιρεφάνους προς άποξήρανσιν τής ελώδους λίμνης (IG XII, 9, 191)
μανθάνομεν δτι ή λίμνη εύρίσκετο εν Πτέχαις1
2. Ό δήμος ούτος κατά συνέπειαν
εύρίσκετο παρά τό ανατολικόν τείχος τής Ερέτριας (είκ. 3). Ό δήμος Άφαρ(...),
κατά τον Wallace, πρέπει νά τοποθετηθή εντός ή εγγύς τής Ερέτριας. ”Αν ή λέξις
άφαρ(...) δΰναται νά συσχετισθή έτυμολογικώς προς τό φάρος (=άροτρον) (φαράω
ή φαρόω = οργώνω), τότε είναι δυνατόν νά σημαίνη τήν άκαλλιέργητον (άφάρωτ ο ς = άκαλλιέργητος)3 έκτασιν. Ώς τοιαΰτην θά ήδυνάμεθα νά άναγνωρίσωμεν τήν
παρά τήν εσωτερικήν πλευράν τοΰ άνατολικοΰ τείχους τής Ερέτριας βαλτώδη, χέρσον,
άκαλλιέργητον έκτασιν (είκ. 3). Εις τήν περίπτωσιν ταΰτην ό δήμος Άφαρ(...) εύρί
σκετο μεταξύ τοΰ δήμου Πτέχαι καί τής πόλεως. Έξ έτέρας επιγραφής, ή οποία άποτελεΐ ιερόν Νόμον, ρυθμίζοντα τά των άγώνων τής έρετριακής εορτής τών Άρτεμιρίων4, γνωρίζομεν δτι οί προς τιμήν τής Άμαρυσίας Άρτέμιδος τελούμενοι άγώνες
ούτοι έλάμβανον χώραν εις τόπον κείμενον μεταξύ τών περιφερειών Μεσόχωρον
καί Φυλακή. Ή περιφέρεια Φυλακή τοποθετείται άσφαλώς υπό τοΰ Wallace άκριβώς μετά τήν Μεσόχωρον, ήτοι άνατολικώς τοΰ Κοτυλαίου, περιλαμβάνουσα μεταξύ
άλλων τον γνωστόν δήμον Ταμύναι.
Τά Άρτεμίρια κατά συνέπειαν έλάμβανον χώραν εις τήν περιοχήν τής σημερινής
Μαγούλας, ήτοι εις τό μέσον περίπου τής έρετριακής πεδιάδος, μεταξύ τής εν Πτέχαις
λίμνης, ένθα τό Άρτεμίσιον τής 'Αγίας Παρασκευής, καί τής Άμαρύνθου (σημ. Κάτω
Βάθειας). Προς τό Άρτεμίσιον τούτο, πιστεύω, κατηυθύνετο ή μεγάλη πομπή τών 3000
πεζών, τών 600 ιππέων καί τών 60 άρμάτων, ή εκκινούσα έκ τής Ερέτριας, καί δχι
προς τό Άρτεμίσιον τής Άμαρύνθου, 40 στάδια μακράν τής πόλεως. Δεν είναι τυχαΐον
τό γεγονός δτι τμήμα τής άγροτικής ταύτης περιοχής ονομάζεται σήμερον Μεσακό 5,
τοπωνύμιον άνάλογον προς τό άρχαϊον Μεσόχωρον, αν μή έπιβίωσις τούτου.
3) Τό έπίθετον τής Άρτέμιδος Άμαρυσία, εν άντιθέσει προς τό Άμαρυνθία6,
δεν φαίνεται προελληνικόν. Οί χρόνοι ίδρύσεως τοΰ ναοΰ τής Άμαρυσίας πρέπει νά
συμπίπτουν προς τούς χρόνους ίδρύσεως τοΰ ναοΰ τοΰ Δαφνηφόρου

Απόλλωνος

(8°? π. X. αί.). Ουτω δύναται νά έρμηνευθή καί ή άπουσία προϊστορικών ευρημάτων
1 "Ε.ά.
2 'Ο

Wiegand,

6 'Ο Heinze,
Dystos, AM 24, 1899,467,

το-

ποθετει έσφαλμένως τήν λίμνην παρά τό Δΰστον.

ε.ά. 72)
funkeln

De

ετυμολογεί

rebus
τήν λέξιν

Eretr.,

17

(Geykr,

έκ τοΰ άμαρύσσω =

(= σπινάηρίζειν), schimmern (= λαμπυρί-

3 Liddele - Scott έν λ.

ζειν), σχετίζων ταΰτην πρός τήν Άρτέμιδα Σελήνην,

4 ΑΕ 1902, 89

πράγμα

κέ. (Παπαβαςιλειου).

5 Β· Δ· ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ, ε· ά. 191.

άπίΟανον,

έφ’

όσον

τό

όνομα

θεωρείται

προελληνικόν. ’Εκτός αν εννοεί τήν ’Αμαρυσίαν.
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έκ τής περιοχής τής Αγίας Παρασκευής, συμφώνως προς τάς επιφανειακός τουλάχιστον
ενδείξεις, εν άντιθέσει προς τον λόφον τής Αμαρύνθου (βλ. άνωτ. σ. 166).
4)

Τό γνωστόν έπίτιτλον άνάγλυφον τοΰ πίνακος 19γ παριστφ τον Απόλλωνα

Δαφνηφόρον, ως κιθαρωδόν, καί την Αρτέμιδα Αμαρυσίαν, ως δαδούχον, εκατέρωθεν
τοΰ μαντικού όμφαλοΰ Χ. Ή παράστασις είναι ενδεικτική τής άμεσου σχέσεως των δύο
κατ εξοχήν έρετριακών άδελφών θεοτήτων, σχέσεως, ή οποία προϋποθέτει, πιστεύω,
καί γειτνίασιν των δύο ναών. Μόνον ή θέσις των εκατέρωθεν τού έλους (πίν. 16) δίδει
νόημα εις τήν παράστασιν τού αναγλύφου. Ό εύρεθείς μάλιστα εις τήν Αγίαν Παρα
σκευήν μαρμάρινος όμφαλός (βλ. άνωτ. σ. 167) είναι ένδειξις καί συλλατρείας τών
δύο θεοτήτων.
Θ'.

1.

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΡΙΘ- 699 (0/9)s ΕΡΕΤΡΙΑΣ

‘Ελληνιστική οικία καί κλασσική όδός.

Αναλυτική έκθεσις περί τών άποτελεσμάτων τών άνασκαφών, τών διενεργηθεισών
τό έτος 1968 εντός ιδιοκτήτων οικοπέδων εν Έρετρίφ, δαπάναις τής Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων καί Αναστηλώσεως, πρόκειται να δημοσιευθή είς τα Χρονικά τοΰ
Αρχαιολογικού Δελτίου. Ενταύθα θά περιορισθώμεν είς τήν έκθεσιν τής δοκιμαστικής
άνασκαφικής έρεύνης τού οικοπέδου άριθ. 699 (G/9), ιδιοκτησίας Μ. Ρούσσου, τά
αποτελέσματα τής οποίας έχουν ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν έρετριακήν τοπογραφίαν,
ή οποία ένδιαφέρει είς τήν παρούσαν μελέτην.
Τό οίκόπεδον εύρίσκεται είς τό ΝΑ. τμήμα τής πόλεως παρά τήν δυτικήν πλευράν
τού έλους. Ανεσκάφησαν συνολικώς πέντε τάφροι (είκ. 5, άριθ. 1-5). Ή Τάφρος 1
άπεκάλυψε τήν ΒΑ. γωνίαν δαπέδου αίθριου οικίας, έπεστρωμένου διά θραυσμάτων
λευκού μαρμάρου, συγκρατουμένων διά κονιάματος υπερύθρου. Πέριξ αυτού ελαφρώς
ύπερυψούμενον πλαίσιον, πλ. 0.75-1 μ., έξ ισχυρού ύπολεύκου κονιάματος, περιέχοντος ποσότητα μικρών φυσικών χαλίκων λευκών καί μελανών. Ελάχιστα όστρακα,
εύρεθέντα κατά τάς παρυφάς τού πλαισίου, καθιστούν λίαν πιθανήν τήν χρονολόγησιν
τού δαπέδου είς τήν υστέραν έλληνιστικήν έποχήν (β' ήμισυ τού 2ου π. X. αί.;).
Ή Τάφρος 2 (είκ. 5) έφερεν είς φώς, είς βάθος 0.60-0.90 μ., δύο τεμάχια
πώρινης αΰλακος (βλ. Τομήν A-Β, είκ. 5). Τό μεγαλύτερον τών δύο τεμαχίων δεν
εύρίσκεται κατά χώραν. Τό έτερον έφήπτετο σειράς λίθων (υπολειμμάτων θεμελιώσεως
κατεστραμμένου τοιχίου), κατευθυνομένης άπό Β. προς Ν. Ό τελευταίος προς Νότον
λίθος τού τοιχίου αποτελεί ορθογώνιον στήλην, φέρουσαν τό γράμμα Η κεχαραγμένον
εντός έπιμελώς είργασμένης ταινίας επί τής πρόσθιας όψεως. Είναι πιθανώς όρος
(η[ορος|),

χρησιμοποιηθείς ένταϋθα ώς οικοδομικόν υλικόν. Τό μεγαλύτερον βάθος καί ή

λοξή θέσις τού τοιχίου καί τής αΰλακος ώς προς τό δάπεδον τής τάφρου 1, δεικνύουν
πρωιμωτέραν φάσιν. Πιθανή χρονολόγησις τής φάσεως ταύτης είναι ό 3°? π. X. αιών.1 2
1 Κ.

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ,

Έρετριακαί

έπιγραφαί,

Τοΰτο έγένετο υπό τοΰ άρχιτέκτονος κ. Ρ. AobERSON

ΑΕ 1911, σ. 33, είκ. 21.

επί

2 Σημεία συντεταγμένων τοπογραφικοϋ σχεδίου
τής ’Ερέτριας, δημοσιευθέντος έν ΑΔ 20, 1965, 270.

’Αναστηλώσεως, τό
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Κάτωθεν τών λειψάνων τής φάσεως ταύτης έσημειώθη ή παρουσία παχέος στρώματος
λίθων κα'ι θραυσμάτων μεγάλων καί μικρών αγγείων, άνήκοντος προφανώς εις κατά
στρωμα καταργηθείσης όδοϋ. Αυτή, συμφώνως προς τα χρησιμοποιηθέντα διά την έπίστρωσίν της όστρακα, έχρησιμοποιήθη κατά την κλασσικήν εποχήν. Ό εύρεθείς

η[οροι]

άπετέλει πιθανώς όρόσημον τής όδοΰ ταύτης.
Κατά την εκσκαφήν τής Τάφρου 3 άπεκαλύφθη εις τό αύτδ βάθος τών 0.90 μ.
ή προς Άνατολάς συνέχεια τής όδοΰ, ή οποία έκάλυπτε τό σύνολον τοΰ πλάτους τής
τάφρου. Τό υπόστρωμα τής όδοϋ έκ λίθων καί θραυσμάτων κεραμεικής έφθανε μέχρι
βάθους 1.40 μ. από τής επιφάνειας, κάτωθεν δε αΰτοϋ άπεκαλύφθη υγρόν στρώμα
φαιού αργίλου. Τό μέγα πάχος τοΰ υποστρώματος τής (όδοΰ δύναται νά έρμηνευθή έκ
τής παρουσίας τοΰ ασταθούς τούτου υπεδάφους. Ή φυσική στάθμη τοΰ ΰδατος εύρίσκετο είς βάθος 1.50 μ., ήρκει δε ή άφαίρεσις ολίγων εκατοστών λάσπης αργίλου διά
νά άναβλύση τό ύδωρ.
II. Πρωτοελλαδικός οικισμός.

Μετ’ έκπλήξεως παρετηρήσαμεν ότι εντός τής λάσπης περιείχοντο θραύσματα λεπιδίων όψιανοΰ (πίν. 14η) καί όστρακα χειροποίητων αγγείων ΠΕ περιόδου.
α) ’Αρχιτεκτονικά λείψανα :

Μετά προσπάθειας κατέστη δυνατόν νά άφαιρεθή στρώμα λάσπης πάχους 0.10 μ.
καί νά άποκαλυφθή άκανόνιστον τοιχίον έκ μιας σειράς μέτριου μεγέθους λίθων μέ
κατεύθυνσιν περίπου άπό Α. προς Δ (πίν. 20α καί είκ. 5,3). Παρά τό περιωρισμένον
τοΰ χώρου ό αριθμός τών περισυλλεγέντων οστράκων δεν ήτο μικρός. Μεταξύ αυτών
τό στόμιον ραμφοστόμου ΠΕ φιάλης (sauceboat) μέ καλώς διατηρούμενον γάνωμα
(Urfirnis) ήτο ιδιαιτέρως εύπρόσδεκτον (είκ. 9, is καί πίν. 21,α). Ή άνασκαφή τής
Τάφρου 4 έβεβαίωσε την παρουσίαν τοΰ αύτοΰ ΠΕ στρώματος είς τό αύτό βάθος.
Ελάχιστα εντούτοις ήσαν τά άποκαλυφθέντα αρχιτεκτονικά λείψανα. Τρεις μόνον
λίθοι, πιθανώς έκ θεμελίου, έσώζοντο, τής αυτής περίπου προς τό τοιχίον τής τά
φρου 3 κατευΟύνσεως. Ή άνασκαφή τής Τάφρου 5 ήτο ιδιαιτέρως άποδοτική. Ή
έπίχωσις ήτο ομοιογενής μέχρι βάθους 1.30 μ., ούδέν ίχνος έλ?ιηνιστικοΰ ή κλασσικού
στρώματος περιέχουσα. Άπό τοΰ βάθους τούτου ήρχισε νά άποκαλύπτεται ή άνω
επιφάνεια τοιχίου, έκτισμένου δι’έντόνως πλακοειδών λίθων μέτριου μεγέθους, ελαφρώς
μετακινημένων (πίν. 20β καί είκ. 5, άριθ. 5). Ό τοίχος ουτος τής αύτής περίπου προς
τό τοιχίον τής τάφρου 3 άνατολικοδυτικής κατευθύνσεως, πλ. 0.40-0.60 μ., έσώζετο
εις τινα σημεία είς ύψος δύο σειρών λίθων, κατά τό δυτικόν δε αύτοΰ άκρον έκάμπτετο
κατ’ ορθήν γωνίαν προς Βορράν, δημιουργών οΰτω τήν ΝΑ. γωνίαν ορθογωνίου δωμα
τίου. Εντός αύτοΰ ή άποχωμάτωσις έπροχώρησε μέχρι βάθους 1.60 μ. Τά περισυλλεγέντα όστρακα δεν ήσαν ολίγα.
’Αξίζει νά σημειωθή ένταΰθα ότι ή κατασκευή τών τοίχων τής τάφρου 3 καί 4
είναι σαφώς διάφορος τής κατασκευής τοΰ τοίχου τής τάφρου 5 (πίν. 20β). Τών πρώ
των είναι άμελεστέρα, οί δε χρησιμοποιηθέντες λίθοι διαφόρων μεγεθών καί άκανό-
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νιστοι. Οί τής τάφρου 5 είναι έντόνως πλακοειδείς κα'ι μεγαλύτεροι, ή δε προσαρμογή
των έπιμελεστέρα. Τα ανωτέρω, συνδυαζόμενα προς την παρατηρηθεισαν υψομετρικήν
διαφοράν (ό τοίχος τής τάφρου 5 εύρίσκεται κατά 0.20 μ. ύψηλότερον), δδηγοΰν εις
τό συμπέρασμα δτι έχομεν δύο διαφορετικάς φάσεις τής ΠΕ περιόδου.
β) Κεραμεική :

Ή παρουσία τοΰ ύδατος δεν έπέτρεψε δυστυχώς στρωματογραφικας παρατηρήσεις.
Τά όστρακα ουδόλως διεκρίνοντο εντός τής αργιλώδους λάσπης, περισυνελεγησαν δε
μετά την εξαγωγήν ταύτης εκ των τάφρων. Τό μικρόν πάχος τοΰ έρευνηθεντος στρώ
ματος, τό όποιον ούδαμοΰ ύπερέβη τά 0.20-0.30 μ., δημιουργεί τήν έντύπωσιν ότι
πρόκειται περί μιας και μόνον και δή βραχύ
βιου φάσεως τής ΠΕ περιόδου. Τά περισυλλεγέντα εντούτοις θραύσματα αγγείων ουδόλως
συμφωνούν προς τήν ανωτέρω παρατήρησιν.
’Ανήκουν

εις

δύο τουλάχιστον φάσεις τής

Πρωτοελλαδικής περιόδου. Πρέπει εντούτοις
νά σημειώσωμεν προκαταβολικώς τό εξής εν
διαφέρον : Αί τάφροι 3 καί 4 έδωσαν ΠΕ II
κεραμεικήν, ή δε τάφρος 5 ΠΕ III. Αι ανω
τέρω βεβαίως παρατηρήσεις στηρίζονται εις
θραύσματα καί μόνον αγγείων, των όποιων ή

Εΐκ. 10.

εξωτερική επιφάνεια ήτο κατά τό πλεΐστον

Άναπαράστασις ΠΕ ραμφοστόμου
πρόχου.

(Σ*. Κ. Ήλιάκη)

έφθαρμένη, μή έπιτρέπουσα νά βεβαίωση τις
εις άπαντα τήν παρουσίαν στιλβώματος, γανώματος ή άλειφώματος, τά όποια έχουν
ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν άναγνώρισιν καί τον ταυτισμόν τής κεραμεικής τής περιό
δου ταύτης. Κατά συνέπειαν δεν δύνανται νά είναι απολύτως άσφαλή. Εικάζεται πάν
τως ότι τά αρχιτεκτονικά λείψανα των τάφρων 3 καί 4 άνήκουν εις τήν ΠΕ II περίο
δον, τά δε τής τάφρου 5 εις τήν ΠΕ III.
ΠΕ II κεραμεική:

Πηλός λεπτόκοκκος άνευ μαρμαρυγίου (mica), καστανό-

χρους, μελανοκάστανος ή έρυθρόφαιος, παραλλάσσων λόγω ανομοιομερούς όπτήσεως. Εις
τινας περιπτώσεις μεμειγμένος μετά μικράς ποσότητος άμμου καί λεπτών τριμμάτων
χαλίκων.’Όπτησις ισχυρά. Τής αυτής ποιότητος μή καθαρός πηλός χαρακτηρίζει τά εύρεθέντα υπό τής εφόρου Ιωάννας Κωνσταντίνου εις τον ναόν τού ’Απόλλωνος θραύσματα
ΠΕ αγγείων \ Ό πηλός ούτος άπαντά συνηθέστερον εις τήν ΠΕ I κεραμεικήν, αλλά
μετ ίσχυρώς έστιλβωμένου επιχρίσματος, τό όποιον ελλείπει εκ τών ήμετέρων. Ποσοστόν άλλωστε τραχείας κεραμεικής (coarse ware) άπαντα είς άπάσας τάς περιόδους.
Τά πλεΐστα τών οστράκων δεν φέρουν γάνωμα, άλλ’ έπάλειψιν στρώματος αραιού καθαρωτέρου πηλού. Σχήματα: Άβαθεϊς φιάλαι μετ’ επιπέδου βάσεως (εΐκ. 9, ι, 2, ίο),
σκύφοι καί βαθεϊαι φιάλαι μετά χειλέων έσω νευόντων καί δακτυλιοειδούς βάσεως1
1 ΠΑΕ 1952 (1955), 159, είκ. 5.
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Ή ραμψοστόμος φιάλη (sauceboat), χαρακτηριστικόν σχήμα τής ΠΕ II

κεραμεικής, αντιπροσωπεύεται ένταύθα διά δύο θραυσμάτων μόνον (είκ. 9, n, 18 καί
πίν. 21α) έκ μιας πιθανώς καί τής αυτής φιάλης (είκ. 10: άναπαράστασις), τά όποια
σώζουν είσέτι τό μέλαν, μάλλον αμαυρόν «Urfirnis» γάνωμα. Κάτω τμήμα λαβής μέ
τό αύτό μέλαν, αλλά στιλπνόν γάνωμα (είκ. 9, 7), ανήκει προφανώς εις ασκόν λ
ΠΕ III κεραμεική: Πηλός, εις τά λεπτά κυρίως αγγεία, καθαρώτατος, όπτησις τελεία. Χρήσις άνοικτοχρώμου επιχρίσματος, εις τινας περιπτώσεις στιλπνού, χρώ-

Είκ. 11.

Τομαί ΠΕ οστράκων οικοπέδου 699 (Σχ. Κ. Ήλιάκη).

ματος τεφροϋ, μελανός, κιτρινερύθρου καί ερυθρωπού. Ή παρουσία αργυρού μαρμαρυγίου (mica) είναι ιδιαιτέρως εμφανής εις τά ύπ’ άριθ. 6, 12, καί 16 θραύσματα τού
σχεδίου 9, δεικνύουσα άλλον τόπον κατασκευής των, πιθανώς τάς Κυκλάδας. Ή χρήσις
τροχού εις δύο μόνον θραύσματα δύναται νά χαρακτηρισθή βεβαία (είκ. 11, ι καί β)
καί είς εν πιθανή (είκ. 11,4)· Τών ανωτέρω

τριών παραδειγμάτων, ώς καί τινων

ετέρων (είκ. 11, 2, 5, ϊ), ό πηλός είναι φαιός ή φαιοκάστανος, όμοιάζων προς τον πηλόν
τών φαιών μινυείων αγγείων. ’Ίσως πρόκειται περί πρωίμου έμφανίσεως μινυείων
αγγείων ενός πειραματικού σταδίου κατά την ΠΕ III εποχήν, γεγονός τό όποιον έσημειώθη ήδη είς τον συνοικισμόν καί τό νεκροταφεϊον τής Μάνικας 1
2, βορείως τής Χαλκίδος. "Εν δστρακον, τό όποιον άνήκει πιθανώς είς χείλος πινακίου ή όπτηρίου (pan),
έχει κεκοσμημένην την άνω επιφάνειαν δι’ εντύπων άντικορύφων τριγώνων καί ρόμβων
1 Πρβ. τόν ασκόν έκ

Μαγούΐ.ας

’Ερέτριας

έν

BSA 61, 1967, 87, είκ. 19 C.

2 Πρβ. AEM

6

1959, 302-3,

Lefkandi, 8 (French) καί 9 (Howell)·

89
είκ.

22

(Θεοχαρης).
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(είκ. 9,9 και πίν. 21, α), θέματος καθαρώς κυκλαδικού χαρακτήρος \ Ό πηλός τοΰ
οστράκου τούτου είναι έντόνως ερυθρός, άριστα ώπτημένος, περιέχων μικρά θραύσματα
χαλίκων καί φέρων έρυθρόν στιλπνόν επίχρισμα. Ή έκ των Κυκλάδων προέλευσίς του
πρέπει να θεωρηθή μάλλον βεβαία.
Τ ά Σ χ ή ματα τής περιόδου ταύτης παρουσιάζουν μεγαλυτέραν ποικιλίαν :
πινάκια ή σκύφοι με ελαφρώς ή έντόνως κυρτουμένας πλευράς (είκ. 11, ι, 2, 3). Βαθέα κύπελλα τύπου Λέρνης2 (είκ. 9, ΐό (= μέλαν) καί ’ίσως s)· Σκυφοειδών σφαιρικών
αγγείων με συγκλίνοντα χείλη έχομεν αρκετά παραδείγματα (είκ. 9, 5,6,12, is), τά όποια
εμφανίζουν κυκλαδικά χαρακτηριστικά (έλαφραί χαράξεις, μαστοειδείς ή έπιμήκεις άποφύσεις). ’Αγγεία με άποτόμως ή έλαφρώς προς τά έξω κλίνοντα χείλη, τών οποίων ό
πηλός είναι κατά κανόνα φαιός ή καστανόφαιος έστιλβωμένος (είκ. 9, ιβ· 11, 4, 5, 6
καί γ) δίδουν την έντύπωσιν μινυείων αγγείων (πίν. 21 β).
Διάφορα ευρήματα:

’Ολίγα θραύσματα λεπίδων, μηλιακοϋ κατά πάσαν

πιθανότητα, όψιανοΰ εύρέθησαν (πίν. 14ζ), ώς
(είκ. 9,

γ)

ιθ)

καί πήλινος φακοειδής σφόνδυλος

εντός τής τάφρου 3.

Συμπεράσματα

Διά πρώτην φοράν βεβαιοϋται εν Έρετρία ή παρουσία ΙΙρωτοε?ιλαδικών αρχιτε
κτονικών λειψάνων. Ή πρωτοελλαδική περίοδος ήτο μέχρι τοΰδε ενταύθα γνωστή κυ
ρίως εξ ευρημάτων τής επιφάνειας, προερχομένων έκ τής άκροπόλεως καί τού Πεζονησίου3, καί έξ οστράκων εύρεθέντων υπό τής Κωνσταντίνου εις βαθύτερα στρώματα τοΰ
ναού τοΰ ’Απόλλωνος4. Ό Schefold αναφέρει τήν ευρεσιν ΠΕ αγγείου έντός στρώμα
τος έρυθράς γής κάτωθεν τής γεωμετρικής έπιχώσεως τοΰ Τομέως F/5. Ή θέσις εύρέσεως τών πρωτοελλαδικών (οίκόπεδον 699, ναός ’Απόλλωνος, F/5) κατά μήκος τής
δυτικής όχθης τοΰ έλους (είκ. 6) καθιστά σχεδόν βεβαίαν τήν ύπόθεσιν ότι ή πρώτη
μορφή τοΰ έλους τούτου ήτο άβαθής κόλπος θαλάσσης (βλ. άνωτ. σ. 156). Ό μεγάλης
έκτάσεως ούτος συνοικισμός από τής άκροπόλεως μέχρι τοΰ Πεζονησίου ήτο επομένως
παραθαλάσσιος, ώς συμβαίνει με τήν πλειονότητα τών συγχρόνων συνοικισμών τής
Εύβοιας 5.
Ή ϊδρυσις τοΰ συνοικισμού τούτου, συμφώνως προς τά ευρήματα τοΰ οικοπέδου
699, συμπίπτει χρονικώς με τήν αρχήν περίπου τής ΠΕ II περιόδου, ήτοι κατ’ απόλυ
τον χρονολόγησιν με τό έτος 2500 π. X. περίπου. Κατά τήν έποχήν ταύτην παρατηρεΐται γενίκευσις τής διεισδύσεως νέων φύλων (ή διείσδυσις ήρχισεν από τοΰ τέλους τής
Νεολιθικής περιόδου) εις άπαντα τά τμήματα τής Εύβοιας, ιδιαιτέρως εις τό κεντρικόν
1 Παρόμοιον όστρακον έκ Παλαιάς Κοκκινιάς πρβ.
είκ. 26, β (ΘΕΟΧΑΡΗΣ) καί έκ
Βραυρώνος έν ΠΑΕ 1950, 118-193, είκ. 6, β (Θεοέν ΠΑΕ 1951, 112,

ΧΑΡΗς)·

’Επείσακτα κυκλαδικά ΠΕ III φάσεως έκ

Ραφήνας βλ. έν ΑΕ 1953 -54, Γ', 73, είκ. 25 καί 26
(ΘΕΟΧΑΡΗΣ,

Άσκηταριό).

2 Παρόμοιον κΰπελλον βλ. έν Lefkandi, 8, είκ. 76.
3 Θεοχαρης, ΑΕΜ 6, 1959, 309. BSA 61, 62,
άριθ. 56.
4 ΠΑΕ 1952, 155, είκ. 5 καί Θεοχαρης, ΑΕΜ
έ. ά. σημ. 4.
5 Βλ. BSA έ. ά., χάρτην άριΟ. 17 καί σ. 89.
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από Αλιβερίου μέχρι Ψαχνών. Εις την μεσαίαν ταΰτην φάσιν τής Πρωίμου εποχής τοΰ
Χαλκού ανήκει καί ό σημαντικός περιτειχισμένος οικισμός τής χερσονήσου Μάνικας,
βορείως τής Χαλκίδος, τμήμα τοΰ όποιου άπεκαλύφθη υπό τοΰ Εφόρου Αρχαιοτήτων
Δ. Θεοχάρη. Ή επικοινωνία μετά των νήσων τοΰ Αιγαίου ηΰξήθη κατά την περίοδον
ταΰτην καί έγενικεύθη κατά την έπομένην ΠΕ III. Κυκλαδικά ευρήματα είναι γνωστά εκ
διαφόρων θέσεων τής Εύβοιας, αλλά άφθονοΰν εις την Μάνικαν. Ή τελευταία φάσις
III τής περιόδου, ως παρουσιάζεται αυτή εις την κεραμεικήν, άποτελεϊ έξέλιξιν καί άνάπτυξιν τών γνωστών έκ τής προηγουμένης φάσεως τύπων. Μεγαλυτέρα ποικιλία σχη
μάτων εμφανίζεται, αί δέ εξωτερικοί επιδράσεις (Κυκλάδες, ΒΔ. ’Ανατολή) ισχυρο
ποιούνται. Παρατηρεΐται γενικώς ακμή τής κεραμεικής, έν άντιθέσει ίσως προς άλλους,
έλλαδικούς κυρίως, συνοικισμούς. Ή ΠΕ III κεραμεική τής Ερέτριας παρουσιάζει
αντιστοιχίαν προς τήν σύγχρονον τής Μάνικας καί ίσως τήν Φάσιν 1 (ΠΕ III) τοΰ
συνοικισμού τής Ξεροπόλεως τοΰ Λευκαντί1, ή όποια θεωρείται σύγχρονος προς τήν
πρώιμον φάσιν τής Λέρνης IV. Κατά τήν περίοδον ταύτην εμφανίζονται τά πρώτα
δείγματα αγγείων, προδρόμων ίσως τών μετέπειτα κοινών Μεσοελλαδικών τύπων. Τό
γεγονός τούτο δεικνύει πιθανώς άνάμειξιν νέου λαού, τοΰ όποιου αί σχέσεις προς τήν
Τροίαν IV θεωρούνται ιδιαιτέρως στεναί (τό τελευταίον βεβαιοΰται κυρίως έκ τοΰ υλι
κού τής Μάνικας), δύναται δέ ίσως νά χρησιμοποιηθή ώς ένδειξις περί τοΰ τόπου κατα
γωγής τοΰ λαού τούτου1
2. Ή άφιξις νέων φύλων είς τήν Εύβοιαν κατά τό τέλος τής
Νεολιθικής εποχής ήτο βαθμιαία, συνεχισθεΐσα επί μακρόν χρονικόν διάστημα. Τελευ
ταία εισβολή έγένετο κατά τό τέλος τής ΠΕ III περιόδου καί έσήμανε τήν άρχήν τής
Μεσοελλαδικής. Τά άνασκαφικά δεδομένα δεν αποτελούν έμπόδιον είς τό νά αναγνώ
ριση τις τούς Λέλεγας3 *τής παραδόσεως, πρώτους κατοίκους τής Εύβοιας καί τής Βοιω
τίας, αλλά καί τών Κυκλάδων καί τής Μ. ’Ασίας, ώς τούς δημιουργούς τών Πρωτοελ
λαδικών καί πιθανώς καί τών Μεσοελλαδικών συνοικισμών τής νήσου.

Γ.

ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Τό παρόν κεφάλαιον άποτελεϊ υπόμνημα είς τό τοπογραψικόν διάγραμμα (είκ. 4),
τό όποιον έσχεδιάσθη υπό τοΰ μουσειακού καλλιτέχνου Κωνσταντίνου Ήλιάκη έπί
τή βάσει τοΰ δημοσιευθέντος υπό τοΰ Β. Πετράκου 1 τοπογραφικοΰ σκαριφήματος, ώς
καί τοΰ λεπτομερούς τοπογραφικοΰ, τοΰ έκπονηθέντος υπό τοΰ έλβετοΰ άρχιτέκτονος
Ρ. Auberson5. Είναι πληρέστερον καί άκριβέστερον, κυρίως όσον άφορά είς τό παρα
λιακόν καί τό δυτικόν τείχος τής αρχαίας πόλεως, διότι έλήφθησαν ύπ’ όψιν τά απο
τελέσματα τών άνασκαφών τοΰ έτους 1968. Θά περιορισθώμεν ενταύθα είς άπλήν
άπαρίθμησιν τών μνημείων, δίδοντες βιβλιογραφικά ή έτερα στοιχεία μόνον διά τά

1 Lefkandi, 8.

2 Anatolian Studies 16, 1966, 498.
3 Πρβ. Ν· ΦΑΡΑΚΛΑ, Περί τής κατοικήσεως τών
Λελέγων έν Βοιωτία, AAA II, 1969, 96 κέ. Πρβ.
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καί Κ· ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ή Προϊστορία τής Στερεάς
'Ελλάδος, ΆΟήναι 1968, 484 κέ.

4 ΑΔ 17, 1961/2, Χρονικά, 153.
5 ΑΔ 20, 1965, Χρονικά, 270, σχεδιογρ. 7.
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νεώτερα τοΰ 1962 αρχιτεκτονικά λείψανα ή δΓ δσα δεν μνημονεύονται υπό τοΰ ΓΙετράκου
1. Συγκρότημα ελληνιστικών οικιών, άποκαλυφθέν υπό τοΰ Κ. Κουρουνιώτου.
2. Θεσμοφόριον.
3. Ιερόν θηλείας θεότητος, άποκαλυφθέν υπό τοΰ Έπιμελητοΰ Κ. Δαβάρα
(ΑΔ 20,

1965,

Χρονικά, 257 κέ.).

Άποτελεΐται εξ άπλοΰ

ορθογωνίου

σηκοΰ

(7.25 X 4.20 μ.) μετά βωμοΰ έμπροσθεν τής ανατολικής αύτοΰ πλευράς καί περιβάλλε
ται υπό ορθογωνίου τεμένους (17.20 X 11.30 μ.). Χρονολογείται άπό τοΰ 6ου π. X.
αίώνος. Ό σημαντικός ούτος ναός, ευρισκόμενος είς περίοπτον θέσιν επί τής νοτίου
κλιτΰος τοΰ βραχώδους υψώματος τής άκροπόλεως (προέκτασις τοΰ όρους Όλυμπου),
ανήκει κατά την γνώμην μου είς την γνωστήν έξ έπιγραφής Άρτέμίδα ’Ολυμπίαν.
4. Γυμνάσιον.
5. Πιθανή θέσις Σταδίου. Ή διαμόρψωσις τοΰ εδάφους (επίπεδος έκτασις μετά
ελαφρών προς Βορράν πρανών) τής θέσεως, ή άμεσος γειτνίασις καί σχέσις αυτής προς
τό Γυμνάσιον, ως καί αί έν τω Γυμνασίω εύρεθείσαι έπιγραφαί, μνημονεύουσαι διά
φορα σταδιακά αγωνίσματα, ώδήγησαν είς τό συμπέρασμα ότι ένταΰθα πρέπει νά άναζητηθή τό Στάδιον τής πόλεως.
6. Θέατρον.
7. Ναός Διονύσου.
8. Δυτική Πύλη.
9. Συγκρότημα ηγεμονικών οικιών παρά τήν πύλην.
10. Συνοικία Θεάτρου.
11. Περίβολος αρχαιολογικού Μουσείου Ερέτριας.
12. Ναός Δαφνηψόρου ’Απόλλωνος.
13. Κρηναϊον οικοδόμημα.
14. Θέσις ΠΕ οίκισμοΰ (οίκόπεδον άριθ. 699).
15. Θόλος.
16. Τμήμα περιβόλου αγοράς.
17. Παλαίστρα.
18. Ίσεΐον.
19. Ελληνιστική οικία, άνασκαφεΐσα ύπό τοΰ Έπιμελητοΰ Κ. Δαβάρα (ΑΔ έ.ά.
259 κέ.).
20. Βαλανεΐον.
21. Εσωτερικόν παραλιακόν τείχος πόλεως. Μέγα τμήμα τούτου άπεκαλύφθη
κατά τάς άνασκαφάς τοΰ έτους 1968.
22. Παραλιακόν τείχος.
23. Πιθανή θέσις Πύλης παραλιακής όδοΰ (ΑΕ 1913, 210-214). Ένταΰθα εύρέθησαν τέσσαρα θραύσματα βουστροφηδόν έπιγραφής επί πωρολίθου κεχαραγμένης1
1 ”Ε. ά. 144-155.
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(550-525 π.Χ.), ή οποία αποτελεί ιερόν νόμον, ρυθμίζοντα τα τής καταβολής χρημά
των υπό των είσπλεόντων τον Εύβοϊκόν είτε έκ τοΰ νοτίου άκρου αύτοϋ (νήσοι Πετάλαι) είτε έκ τοΰ βορείου (άκρωτήριον Κέναιον) (βλ. προσφάτως Hesperia 33, 1964,
381 κέ.).
24. Κυκλικός πύργος καί λιμενοβραχίων, ορατός εντός τής θαλάσσης (ΑΕ έ. ά.).
25. Γεωμετρική, ελληνιστική καί ρωμαϊκή οικία (Τομεύς άνασκαφών F/5).
26. 'Αμαξιτή οδός (ίχνη τροχών επί βράχου).
27. Πυλίς τοΰ τείχους, βεβαιωθεϊσα κατόπιν άνασκαφής εντός τοΰ αίθριου τοΰ
Μουσείου τον ’Οκτώβριον τοΰ 1968.
28. Θέσις εύρέσεως όρου Ίεροΰ Ναυστόλου (ΑΕ 1911, 36, άριθ. 29 καί ΑΔ
1915, 183).
29. Πιθανή θέσις λιμένος, έπιχωσθέντος λόγφ συσσωρεύσεως άμμου
τέρω σ. 10).

(πρβ. ανω

Εντός τοΰ λιμενίσκου τούτου έλάμβανε χώραν, κατά τήν γνώμην μου,

ή «ναυαρχία», ναυτική τελετή προς τιμήν τής θεάς ’Ίσιδος, τής όποιας ό ναός εύρίσκεται παραπλεύρως (άρ. 18), ώς επίσης καί τα «πλοιαφέσια», εαρινή έορτή με εΰθυμον
χαρακτήρα. Τό ιερόν τοΰ Ναυστόλου (άριθ. 28) δεν θά ήτο άσχετον προς τάς ανω
τέρω έορτάς.
ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ
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ΓΙιν. 14

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ

α - γ.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1969

ΙΙροσΟία, πλαγία και οπίσθια δψις μυκηναϊκού είδιολίου ’Ερέτριας.

6 · ε.

Δυο όψεις μο?ν,υβδίνου σταΟμίου.
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Τ μ ή μ α τής αρχαίας όδοΰ παρά το α ν α το λ ικ ό ν τείχ ο ς τής

’ Ε ρ έτρ ια ς.

β. Λ επ το μ έρ εια τής αυτής όδοΰ. Α υλα κώ σ εις επί του βράχου εκ τροχώ ν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969
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Πιν. 15

Πιν. 16
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1969

α.

β.

ΓΙΐΝ. 17

Γενική όποψις τοΰ εικονοστασίου τής 'Αγίας Παρασκευής από Δυσμών.

'Ο πέριξ τοΰ εικονοστασίου σωρός λίβων. Έπ’ αΰτοΰ τμήμα μαρμάρινου -θρανίου.
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ίκ οπ νν οΓ ίττπ
Α ρ χ ιτ ε κ τ ο ν ικ ά, μ έ,.λ η π α ρ α, τ η, ν ββ Χό Λρ ηιΛ
ε ιό νν -ττΐ
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6Η.

Λ ε ίψΗα ν α ΰ ε μ ε λ ιώ σ ε ω ς τ ο υ δ υ τ ικ ο ύ τ ο ίχ ο υ το ύ ν α ο ύ

IIlN.
is
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969

α-β.

γ.

ΠροσΌια καί πλαγία δψις μαρμάρινου όμφαλοΰ.

Άνάγλυφον ’Απόλλωνος Δαφνηφόρου καί Άρτέμιδος Άμαρυσίας.
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ΠίΝ. 19

Πιν. 20
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1969

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΙΙΜΕΡΙΣ 1969

α - β.

Πρωτοελλαδικά όστρακα έκ τοϋ οικοπέδου 699.
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Πιν. 21

A ΡΧ Α ΙΟΛΟΓ IK II

ΚΦΗΜΕΡΙΣ 1969

α . Μ α ρμά ρινον αγαλμα *Απόλλ.ωνος Δ ελ φ ιν ιο ύ
Μ ουσ εΐον Χ α λ κίδ ο ς άρ. 12.

(;).

β.

’ Ε νεπ ίγραφ ος

σ τήλη εξ

Ά γ ια ς ΙΙα ρ α σ κευ ής.

Πιν. 22
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