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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ

I. ΕΡΕΤΡΙΑ'

At έν Έρετρίμ άνασκαφαϊ του 1966 κατέστη
σαν σαφές, δτι πρός ακριβή καθορισμόν τής 
έκτάσεως τής άρχαίας πόλεως κατά τάς διαφό
ρους περιόδους, είναι Απαραίτητος ή έρευνα 
όλων Ανεξαιρέτως τών πρός οίκοδόμησιν οίκο- 
πέδων τής κωμοπόλεως, καθ’ όσον καί ή μή 
άνεύρεσις, εϊς τινας περιπτώσεις, άρχαίων λει
ψάνων διευκολύνει τόν βασικόν σκοπόν τής 
έρεύνης. Συνεχίσθη, λοιπόν, ή άνασκαφική 
έρευνα οικοπέδων έν ’Ερέτρια καί κατά τό 
έτος 1967.

1. Έν τφ ύπ’ άριθ. 671 οίκοπέδφ, ιδιοκτησίας 
Βασ. Ταμβακα, συνεχίσθησαν αί έργασίαι. Τούτο 
διηρέθη είς δώδεκα τετράγωνα, διαστ. 3 X 3 μ. 
Έν τφ τετραγώνφ Α άπεκαλύφθη τοίχος, 
πρωίμου Αρχαϊκής εποχής ή ίσως καί Αρχαιό
τερος, έκτισμένος έκ μικρών, σχετικώς, λίθων 
Έπ’ αυτού έστηρίζετο όρθογώνιος λίθος άνή- 
κων είς νεώτερον τοίχον (Σχέδ. 1, τ. 1 καί 
τ. Ια ώς καί Π ί ν. 178 α).

Πρός Β. τών τοίχων 1, Ια (τετρ. Β ) Απεκαλύ- 
φθη ό τοίχος 2, σχήματος Γ, τού όποιου σώζε
ται μόνον ή κατωτέρα στρώσις λίθων. Ό τοί
χος ούτος πρέπει νά Ανήκη είς τό τέλος τής 
Αρχαϊκής έποχής, ή δέ καταστροφή του πρέπει 
νά συνδεθή μέ τήν καταστροφήν τής Ερέτριας 
όπό τών Περσών τό έτος 490 π.Χ. (Σχέδ. 
1, τ. 2· Πί ν. 178 α).

Κάτωθεν τής γωνίας τού τοίχου 2 διέρχεται 
ό τοίχος 3, ό όποιος Απετέλει τμήμα έλλειψοει- 
δούς οικήματος γεωμετρικής έποχής (Σχέδ. 
1, τ. 3· Πίν. 178 α).

Βορειότερον τού τοίχου 3 άπεκαλύφθησαν λεί
ψανα καμίνου κεραμέως (Σχέδ. 1, ΚΙ), έξ 
ώμών πλίνθων, περιεχουσών ίκανήν ποσότητα 
Αχύρων. Έπί τής καμίνου εύρέθησαν όστρακα 
τού 7ου καί τού 6ου αί. π.Χ. Ή Ανέγερσις τής 
καμίνου δέν πρέπει νά είναι άσχετος πρός τήν 
καταστροφήν τού προαναφερθέντος γωμετρι- 
κού τοίχου (τ. 3). Σημειωτέον, ότι Ανευρέθη 
καί έτέρα κάμινος, τής αύτής ή, ίσως, παλαιό- 1

1. Όφείλω νά εύχαριστήσω τούς συνεργάτας μου άρ- 
χαιολόγους τής άνασκαφής Έρετρίας, τόσον τόν κ. Χαρ. 
Σιγάλαν καί τήν δ. Τιτίκαν Παπαζαφείρη, οί όποιοι ήρ- 
γάσθησαν μετ’ άφοσιώσεως καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών 
έργασιών, όσον καί τήν δ. Άμ. Περάκη. Τά σχέδια τής 
άνασκαφής έγένοντο ύπό τοϋ διακρινομένου διά τήν έρ- 
γατικότητά του κ. Κων. Ήλιάκη. ’Ιδιαιτέρως ευχαριστώ 
τήν συνάδελφον δ. Άγγ. Λεμπέση διά τήν βοήθειάν της 
καί τάς πολυτίμους παρατηρήσεις της.

τέρας περιόδου, είς τό βόρειον τμήμα τού οικο
πέδου (Σχέδ. 1, τετρ. Η, Κ 2). Ό μεταξύ τών 
δύο καμίνων χώρος πολλάκις έταράχθη, τόσον 
κατά τήν Αρχαιότητα όσον καί κατά τούς νεω- 
τέρους χρόνους. Πλησίον τής ΒΔ. γωνίας τού 
τετρ. Γ ύπήρχε σύγχρονος βόθρος (Σχέδ. 1, 
Β) έκτισμένος έπί Αρχαίου « βόθρου», ένθα 
οί κεραμείς Απέρριπτον τά καταστρεφόμενα Αγ
γεία. Μικρόν τμήμα τού Αρχαίου « βόθρου» 
είχε διαφύγει τήν καταστροφήν καί ούτω περι- 
συνελέγησαν ώρισμένα όστρακα.

Έκ τής μελέτης τών οστράκων καί έκ τής 
στρωματογραφίας αί κάμινοι αύται έλειτούρ- 
γησαν κατά τόν 7ον κυρίως καί κατά τόν δον 
π.Χ. αιώνα. Ή άνεύρεσις πάντως τών δύο καμί
νων δέν πρέπει νά θεωρηθή γενικώς ώς έντοπι- 
σμός τοϋ « Κεραμεικοϋ » τής Έρετρίας καί δή 
όλων τών περιόδων. Πρέπει τούναντίον νά άνα- 
ζητήσωμεν τά έργαστήρια τής πόλεως εις άλ
λην περιοχήν.

Εντός τού τετρ. Γ Ανευρέθη τοίχος (τ. 4) 
κλασσικών χρόνων (Σ χ έ δ. 1, τ. 4). Ούτος πατεί 
έπί τού τ. 2 καί έχει κατεύθυνσιν Από Α. πρός 
Δ. Δέν πρέπει νά είναι σύγχρονος τού τ. 5 
(Σχέδ. 1, τ. 5' Πίν. 178 β). Ούδόλως Απο
κλείεται πάντως οί τοίχοι 4 καί 5 νά ύπήρξαν είς 
νεωτέραν φάσιν τοίχοι τού αύτοΰ οικήματος 
όμοϋ μετά τού τοίχου 9α.

Έν τφ τετρ. Η άπεκαλύφθη τμήμα τοίχου 
(τ. 8α) Αρχαϊκής έποχής. Είς μικράν άπόστα- 
σιν Απ’ αύτοΰ Ανευρέθη έλληνιστικός τοίχος 
(τ. 8 ) έξ υλικού είς δευτέραν χρήσιν. Τό αυτό 
πιθανώς ισχύει καί διά τόν προαναφερθέντα 
τοίχον 5 (Σχέδ. 1, τ. 8α καί τ. 8).

Τά τετράγωνα Ε, ΣΤ, Ζ καί 1Β καλύπτονται 
κατά τό μεγαλύτερον μέρος ύπό άρχαίας όδοΰ 
(Σχεδ. 1· Πίν. 179α), όπου Ανευρέθη πήλι
νος Αγωγός, ό όποιος κατά τό Β. άκρον τοϋ 
τετρ. ΙΒ είναι έκ πωρολίθου λελαξευμένου 
(Σχέδ. 1, άγ. 1). Διεπιστώθη ή ϋπαρξις δύο 
φάσεων τής όδοΰ, Αρχαϊκή καί έλληνιστική. 
Έν τφ τετραγώνο) Ε άπεκαλύφθη τμήμα έλληνι- 
στικοϋ, ίσως, τοίχου (τ. 7 ), πατοΰντος έν μέ- 
ρει έπί τού Αρχαϊκού τοίχου 7α.

Οΰτω τά άνευρεθέντα οικήματα καλύπτουν τάς 
περιόδους Από τής γεωμετρικής μέχρι καί τής 
έλληνιστικής έποχής. Περισυνελέγησαν όστρα
κα όλων τών περιόδων. Σημειοϋμεν τήν άνεύ- 
ρεσιν Αμιγούς γεωμετρικού στρώματος, ώς καί 
τήν άνεύρεσιν όστράκων έξ Αμφορέων τού τύ
που Έρετρίας.

2. Συνεχίσθη ώσαύτως ή έρευνα έν τώ ύπ’ 
άριθ. 202 οίκοπέδφ ιδιοκτησίας Βαλτάσαρη
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(Σχέδ. 2) (βλ. ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 
268). Άπεκαλύφθη τοίχος σχήματος Γ, συγ
κείμενος έκ μικρών σχετικώς λίθων, άνήκων 
είς δωμάτιον οΙκίας τού 5ου αίώνος π.Χ. (Σχέδ. 
2, τ. 1). Έτερος τοίχος (τ. 2 ) έκ μεγάλων πώ
ρινων λιθοπλίνθων άνήκει είς οικοδόμημα έλλη- 
νιστικής έποχής. Τούτου ή άποκάλυψις δέν εί
ναι δυνατή, καθ όσον συνεχίζεται κάτωθεν τής 
παρακειμένης νεοδμήτου οικίας άφ’ ένός καί 
τής κεντρικής άσφαλτοστρωμένης όδοΟ Φιλο
σόφου Μενεδήμου άφ’ έτέρου. Πρόκειται περί 
δημοσίου κτίσματος, ίσως ναού ή ναοσχήμου 
οικοδομήματος.

3. Είς μικράν άπόστασιν άπό τών προανα- 
φερθέντων οίκοπέδων 671 καί 202 καί δή έπί

Σχέδ. 3. Ερέτρια. Οίκόπ. Μ. Άποστολοπούλου 
( άριθ. οίκοπ. 679 ). Ψηφιδωτόν δάπεδον έλληνι- 

στικής οικίας

τής όδοΰ ’Αρχαίου Θεάτρου, έγένετο δοκιμαστι
κή έρευνα έν τφ οΐκοπέδφ 679, Ιδιοκτησίας 
Μαρ. Άποστολοπούλου, ένθα άπεκαλύφθη ψη
φιδωτόν δάπεδον οίκίας τών άρχών τής έλληνι- 
στικής περιόδου (Σχέδ. 3). Ή έρευνα δέν 
ώλοκληρώθη, καθ’ όσον τό ψηφιδωτόν συνεχί
ζεται κάτωθεν παρακειμένου παλαιού οίκίσκου.

4. Σπουδαιότατα υπήρξαν τά αποτελέσματα 
τής συνεχισθείσης άνασκαφικής έρεύνης έν τφ 
οΐκοπέδφ 6, Ιδιοκτησίας Σπανού, όπου κατά τό 
παρελθόν έτος ή έρευνα είχε περιορισθή είς 
τό Ν. τμήμά του ( βλ. ΑΔ 22 (1967 ) : Χρονικά,

σ. 269). ’Εφέτος συνεχίσθη είς τό Β. τμήμα. 
Άνευρέθησαν τάφοι τού 7ου, τού 6ου καί τού 
5ου αίώνος π.Χ. Είς βαθύτερα στρώματα άνευ
ρέθησαν όστρακα άγγείων μικρού μεγέθους τής 
γεωμετρικής έποχής. Σημειωτέον, ότι καί είς 
τό Ν. τμήμα τού οίκοπέδου άνευρέθησαν γεω
μετρικά όστρακα, άν καί δέν διεπιστώθη ύπαρ- 
ξις τάφων.

Ή έρευνα γενικώς τών τάφων ήτο δυσχερε- 
στάτη λόγφ τής ύπάρξεως σκληρότατου στρώ
ματος άφ’ ένός καί άφθονου θαλασσίου ΰδατος 
άφ’ έτέρου. Άνευρέθησαν: 1) τάφοι κεραμοσκε- 
πείς (Σ χ έ δ. 4, τ. Ill, XIX, XXV, XI, XXXIV), 
έκ μεγάλων κεράμων, άλλοτε καμπύλης καί 
άλλοτε γωνιώδους τομής, 2) άγγεΐα ταφών, 
τών όποιων τά σχήματα καί τό μέγεθος ποικίλ
λουν, 3) τάφος έκ μαλακού πωρολίθου φέρων 
έπένδυσιν έκ κεράμων, καί τινες, τέλος, σκελε
τοί, οί όποίοι είχον τοποθετηθή έντός άπλών 
όρυγμάτων (Σχέδ. 4). Ό άσυνήθης συνωστι
σμός τών τάφων έπέφερε πολλάς καταστροφάς. 
Ή ταφή ένός νεκρού συνεπήγετο μικράν ή 
μεγάλην ή καί σχεδόν παντελή καταστροφήν 
ένός ή καί περισσοτέρων προγενεστέρων τά
φων (Σχέδ. 4).

Είς περιπτώσεις μή καύσεως τού νεκρού τά 
άγγεία ταφής είναι « διπλά », δηλαδή δύο εύρύ- 
στομα άγγεΐα, τών όποιων τά στόμια έφάπτον- 
ται, άποτελοΰντα τρόπον τινά έν άγγεΐον (Σχέδ. 
4, τ. V). Σημειωτέον, πάντως, ότι καί έντός τών 
« διπλών » άγγείων έγένοντο παιδικοί ταφαί. Ώς 
ταφικόν άγγεΐον είχε χρησιμοποιηθή καί ώ- 
ραιότατος άμφορεύς, τού γνωστού τύπου τής 
Ερέτριας (Σχέδ. 4, τ. XIV· Π ί ν. 179 β)έλ- 
λιπής έν μέρει κατά τόν λαιμόν, ένθα παρά- 
στασις τριών γυναικείων μορφών, σωζομένων, 
δυστυχώς, μόνον κατά τό κάτω ήμισυ.

Οί άποκαλυθέντες τάφοι καλύπτουν γενικώς, 
ώς εΐπομεν, μακράν χρονικήν περίοδον. Οί κε- 
ραμοσκεπεΐς καί δή οί έντός άπλών όρυγμάτων 
δέν είναι, άσφαλώς, έκ τών πρωίμων. Τό άντί- 
θετον θά ήδύνατό τις νά ίσχυρισθή. Οί έγχυ- 
τρισμοί άποτελοΰν, είς τήν προκειμένην περί- 
πτωσιν, τόν παλαιότερον τρόπον ταφής. Δέν 
δύναμαι, όμως, έπί τού παρόντος νά άναφέρω, 
έάν ύπήρξε περίοδος, καθ’ ήν ήσαν έν χρήσει 
άμφότεροι οί τρόποι ταφής. Περί τούτου θά 
όμιλήσωμεν λεπτομερώς μελλοντικώς, καθ* 
όσον τά ευρήματα ταΰτα θά άποτελέσουν, λόγφ 
τής σπουδαιότητός των, θέμα είδικής μελέτης. 
Σημειωτέον, άλλως τε, ότι ή έρευνα δέν έπε- 
ρατώθη είσέτι.

5. Έν τφ οΐκοπέδφ Διαμ. Θεοφάνους, άριθ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:54 EEST - 34.211.113.242



ΕΥΒΟΙΑ 231

115 (κείμενον εις μικράν άπόστασιν άπό τοΟ 
προαναφερθέντος οίκοπέδου 6) έγένετο δοκι
μαστική ερευνά. Άπεκαλύφθη έτερον τμήμα 
τού άρχαϊκοΰ νεκροταφείου (Σ χ έ δ. 5 ). Τά 
εύρήματα είναι κυρίως τού 6ου π.Χ. αίώνος. 
Άπεκαλύφθησαν τμήματα τοίχων, πιθανώς τα- 
φικών περιβόλων, πυραί, ταφικά αγγεία καί είς 
κεραμοσκεπής τάφος. Πρός τό ΝΑ. άκρον 
άνευρέθησαν δύο ξίφη σιδηρά, ούχί καλής δια-

Άμφότεροι οί τοίχοι II καί III πατούν έπί 
τού τοίχου VII (τ. VII).

Είς γενομένην στρωματογραφικήν τομήν άνεύ- 
ρομεν όστρακα γεωμετρικά καί τινα πρωτογεω
μετρικής καθαρώς διακοσμήσεως.

Περατοΰντες δυνάμεθα νά εΐπωμεν μετά βε- 
βαιότητος ότι είς πολλά οίκόπεδα άνευρέθησαν 
ίχνη καταστροφής τής ’Ερέτριας, τόσον τού 
έτους 490 π.Χ. ύπό των Περσών, όσον καί τού

ΟΔΟΣ ΑΡΪΣΤΟΝΙΚΟΤ EPATONTMOT

Σχέδ. 4. ’Ερέτρια. Οίκόπ. Σπανού (άριθ. οίκοπ. 6 ). Νεκροταφεϊον

τηρήσεως, πλησίον τριών άπηνθρακωμένων 
καυσοξύλων. Ή έρευνα θά συνεχισθή.

6. Έν τφ οίκοπέδω 643, Ιδιοκτησίας Κων. 
Ψαριανού, έγένετο καθαρισμός τής άνασκαιρής 
τού παρελθόντος έτους (ΑΔ 22 ( 1967 ): Χρονι
κά, σ. 265 κ.έ.) καί ήρευνήθη μικρόν είσέτι 
τμήμά του. Άπεκαλύφθη ή συνέχεια τών τοί
χων II καί III πρός Ν. τών σημείων α καί β 
(Σχέδ. 6). Ό τοίχος Π πρέπει νά άνήκη είς 
οικίαν κλασσικής έποχής.

έτους 198 π.Χ. ύπο τού Ρωμαίου στρατηγού Φλα- 
μινίου. Μάλλον δέν θά ήτό τις έκτός πραγματι- 
κότητος, έάν ίσχυρίζετο ότι έξηκριβώθησαν καί 
νεωτέρας έποχής ίχνη καταστροφής όφειλο- 
μένης, ίσως, είς τάς ταραχάς τής έποχής τού 
Μιθριδάτου.

Ή έρευνα τής ’Ερέτριας υπόσχεται άσφαλώς 
πολλά, άλλ’ ϊνα καταστή αύτη δυνατή είναι 
άπαραίτητος ή μεταφορά τής όμωνύμου κωμο- 
πόλεως, ή όποια, ώς γνωστόν, κεΐται άκριβώς
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ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΑΤΟΝΥΜΟΥ

Σχέδ. ’Ερέτρια. 5. Οίκόπ. Διαμ. Θεοφάνους (άριθ. οίκοπ. 115). Τμήμα τοΟ άρχαϊκοϋ νεκροταφείου

έπΐ τής έντός τών τειχών άρχαίας ’Ερέτριας. 
Άλλως, θά ύπάρχη διαρκώς διαμάχη μεταξύ 
τών κρατικών ύπηρεσιών καί τών κατοίκων, ή 
όποια φυσικόν είναι νά άπασχολή δπερμέτρως 
καί νά φθείρη άμφοτέρους. Ή πάροδος τού χρό
νου θά δυσχεράνη πολύ τάς διαπραγματεύσεις, 

π. χαλκις ■

1. Οίκόπεδον Ε. Ρούσσου 
Εύρίσκεται είς τήν συνοικίαν « Καμίας».

Ή όνομασία αυτή όφείλεται είς τό έν μέρει σω- 
ζόμενον άρχαϊον ύδραγωγεΐον, άπό τού όποιου 
τό άνασκαφέν οίκόπεδον άπέχει περί τά 50 μ. 
Άπεκαλτκρθησαν τοίχοι άνευ σχέσεως, πιθανόν, 
μεταξύ των άνήκοντες είς κτίσματα άρχαϊκής, 
ρωμαϊκής ή βυζαντινής έποχής (Σχέδ. 7).

2. ΕΙς τήν άνασκαφήν τών οίκοπέδων έλαβε μέρος ό 
κ. Χαρ. Σιγάλας. Τά σχέδια έγένοντο καί πάλιν υπό τοϋ 
κ. Κων. ’Ηλιάκη.
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Τά περισυλλεγέντα όστρακα καλύπτουν δλας 
τάς περιόδους άπό τής γεωμετρικής μέχρι καί 
τής ρωμαϊκής έποχής. Άξιοσημείωτον θεωρώ 
τήν άνεύρεσιν γεωμετρικών όστράκων, δν καί 
δέν άνευρέθησαν έντός άμιγοΟς γεωμετρικού

Σχέδ. 7. Χαλκίς. Καμάρες. Άνασκαφή οίκοπ. 
Ε. Ρούσσου

στρώματος. Έν τφ μέσφ τού οικοπέδου άνευ- 
ρέθη πρόχειρος ταφή (Σχέδ. 7, ταφ. 1).

τοίχου, μήκ. μόλις 1.67 μ. (Σχέδ. 8, τ. 1 ). 
Σώζεται μόνον ό κατώτατος δόμος, πατών, εις 
βάθος 0,20 μ., έντός γεωμετρικού στρώματος.

Είς τήν ΝΔ. όμως πλευράν τού οικοπέδου 
άπεκαλύφθη σειρά τοίχων έκ μικρών όπωσδή- 
ποτε λίθων συνδεδεμένων δι’ άφθονου άσβε- 
στοκονιάματος, οΐτινες είναι πιθανόν, όμοϋ μετά 
τού τ. 6, όστις κεϊται έκτος τού οίκοπέδου Μπαρ- 
σάκη, νά σχετίζωνται πρός τό άρχαΐον ύδρα- 
γωγεΐον (Σχέδ. 8, τ. 2, τ. 3, τ. 4, τ. 5 καί τ. 6).

Είμαι τής γνώμης, ότι ή έρευνα αΰτη θά κατά
δειξη τήν σπουδαιότητα τών συνοικισμών «Γύ
φτικα » καί « Καμάρες ». Ή περιοχή τού κολ
πίσκου τού 'Αγίου Στεφάνου καί αί ένδιόμεσοι 
περιοχαΐ μέχρι τής «Λιανής "Αμμου» είναι 
άπαραίτητον νά έρευνηθούν. Είς τήν περιοχήν 
« Γύφτικα - Καμάρες », έν άντιθέσει πρός τό κέν- 
τρον τής σημερινής Χαλκίδος, δέν υπάρχουν έπι- 
χώσεις. Αί ύπάρχουσαι οίκίαι είναι είσέτι όλίγαι. 
Ή έρευνα τών άνωτέρω περιοχών, περιλαμβανο- 
μένης καί τής περιοχής Αγίου Ίωάννου, είναι 
σχεδόν βέβαιον ότι θά φέρη είς φώς σημαντικώ- 
τατα ευρήματα καί θά συμβάλη τά μέγιστα είς 
τήν άκριβή γνώσιν τής ιστορίας τής Χαλκίδος.

ΑΓΓ. ΜΑΓΚΟΥΡΑΣ

\

2. Οίκόπεδον άδελφών Μπαρσάκη

Κεϊται είς τό δκρον τής συνοικίας « Γύφτικα » 
πρός τόν συνοικισμόν «Καμάρες» καί είς 
άπόστασιν 250 μ. πρός Β. τού προαναφερθέντος 
οίκοπέδου Ε. Ρούσσου. Άνευρέθη μικρόν τμήμα

I

Σχέδ. 8. Χαλκίς. Άνασκαφή οίκοπ. Μπαρσάκη
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’Ερέτρια. ΟΙκόπ. Ταμβακά : α. Άποψις άνασκαφής, β. Τοίχος 5
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Ερέτρια : ΟΙκόπ. Ταμβακα. Τμήμα άρχαίας όδοϋ, β. Άμφορεύς τύπου ’Ερέτριας έκ τού τάφου XIV,
κατά χώραν
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