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1. Πρόλογος 

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του θρησκευτικού βίου των 
Ευβοέων - ως τέτοιοι νοούνται οι πληθυσμοί του νησιού της Εύβοιας- κατά τη 
διάρκεια των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων. Οι μύθοι, οι θρησκευτικές τελετές, 
τα αφιερώματα και τα ιερά, στοιχεία που συνδέονται με τις λατρείες του νησιού, 
αναλύονται υπό το πρίσμα των πληροφοριών που απορρέουν από τις φιλολογικές, τις 
επιγραφικές και τις νομισματικές πηγές, συμπληρωμένες από τις αρχαιολογικές 
μαρτυρίες. 

Η Εύβοια είναι ένα νησί μήκους 180 περίπου χλμ. και πλάτους 50 έως 7 χλμ., 
που χωρίζεται από τον ελλαδικό ηπειρωτικό κορμό με μία στενή θαλάσσια λωρίδα, 
τον Ευβοϊκό κόλπο (εικ. 1, 2 και 3). Η απόσταση μεταξύ των δύο ακτών του κόλπου 
δεν ξεπερνά τα 17 ναυτικά μίλια, γεγονός που δικαιολογεί αυτομάτως τις αδιάλειπτες 
αλληλεπιδράσεις (συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών), ανάμεσα στο νησί και 
τις περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της ανατολικής Λοκρίδας και της Θεσσαλίας. 
Το νότιο τμήμα της Εύβοιας απέχει κι αυτό μόλις λίγα μίλια από τα βορειότερα νησιά 
των Κυκλάδων, γεγονός που εξηγεί τις αμφίδρομες επιρροές που διαπιστώνονται με 
τη σειρά τους μεταξύ των δύο αυτών γεωγραφικών ενοτήτων. 

Αξίζει να σημειώσουμε προκαταβολικά ότι το ευβοϊκό ανάγλυφο είναι ως επί 
το πλείστον ορεινό - στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας θα αναλύσουμε το θέμα 
αυτό διεξοδικότερα. Οι ψηλότερες βουνοκορφές του νησιού, καθώς μετακινούμαστε 
προς τα νότια, είναι ο Λίχας (ύψ. 738 μ.)· το Τελέθριο (ύψ. 969 μ.)· το Καντήλι (ύψ. 
1236 μ.)· η Πυξαριά (ύψ. 1351 μ.)· το ορεινό σύστημα της Δίρφης (ύψ. 1743 μ.) και 
οι προεκτάσεις του, που περιλαμβάνουν τις κορυφές Ξεροβούνι (ύψ. 1453 μ.), 
Όλυμπο (ύψ. 1138 μ.) και Κοτύλαιο (ύψ. 1190 μ.)· ενώ νοτιότερα υψώνεται η Όχη 
(ύψ. 1399 μ.). Οι κυριότερες πεδινές εκτάσεις περιλαμβάνουν τις πεδιάδες του 
Ξεροπόταμου και του ποταμού Βουδώρου, των Ψαχνών και του Λήλαντα, τους 
κάμπους του Δύστου και της Καρύστου. Σε αυτές τις ζώνες ιδρύθηκαν οι 
σημαντικότερες ευβοϊκές πόλεις της πρώτης χιλιετίας π.Χ. - η Ιστιαία, η Κήρινθος, η 
Χαλκίδα, η Κάρυστος και ο Δύστος. Με εξαίρεση την τελευταία, όλες οι υπόλοιπες 
θέσεις είναι παράκτιες. 

Κατά την ερευνά μας θα λάβουμε υπόψη δύο ακόμα τοποθεσίες, οι οποίες 
βρίσκονταν στις ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας, απέναντι από την Εύβοια. 
Πρόκειται για τον Ωρωπό και την Αυλίδα. Θεωρούμε ότι υπάρχουν ειδικοί λόγοι που 
επιβάλλουν να τις πραγματευτούμε ως διακριτές ενότητες. Ως εκ τούτου, θα 
ενσωματωθούν σε αντίστοιχα παραρτήματα. Στην περίπτωση του Ωρωπού, οι 
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γραπτές και επιγραφικές μαρτυρίες σε συνδυασμό με τα ανασκαφικά δεδομένα 
υποδεικνύουν ότι μέχρι και την αρχαϊκή περίοδο η επιρροή που άσκησε η Ερέτρια 
υπήρξε ισχυρή, φτάνοντας ίσως μέχρι και στον πολιτικό έλεγχο. Πράγματι, ο 
Νικοκράτης φαίνεται ότι ισχυριζόταν (FGrH 376, F l ) , πράγματι, πως ο Ωρωπός 
υπήρξε «κτίσμα» των Ερετριέων. Κατά τις ανασκαφές στο οικισμό της Πρώιμης 
Εποχής του Σιδήρου στη Σκάλα Ωρωπού (εικ. 3, αρ. 68) βρέθηκε αλιευτικό βάρος με 
επιγραφή σε ευβοϊκό αλφάβητο . Επιπροσθέτως, η θέση απέδωσε μεγάλη ποσότητα 
κεραμικής που προδίδει ευβοϊκή τεχνοτροπία . Μεγάλη μερίδα ερευνητών τάσσεται 
υπέρ της άποψης ότι ο προκλασικός Ωρωπός υπήρξε εγκατάσταση ή αποικία των 
Ερετριέων3. Δεν θα αποπειραθούμε, πάντως, να υποστηρίξουμε ότι η Αυλίδα 
βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Χαλκιδέων πριν από τα Μηδικά, καθώς απουσιάζουν 
οι σχετικές αναφορές . Ωστόσο, θα κάνουμε λόγο για τη λατρεία της Άρτεμης 
Ανλιδίας κυρίως εξαιτίας της γειτνίασης του ιερού (εικ. 3, αρ. 26) και της ευβοϊκής 
πόλης. Ας σημειώσουμε, ακόμα, ότι η Άνδρος, η Τήνος και η Κέα δεν θα 
συμπεριληφθούν στην έρευνα μας, κι αυτό παρά το γεγονός ότι ο Στράβωνας (Χ, 1, 
10) μαρτυρά την υπαγωγή τους στην Ερέτρια: ακόμα και αν γίνει δεκτό ότι μια τέτοια 
επικυριαρχία αποτέλεσε ιστορικό γεγονός , η χρονική στιγμή κατά την οποία 
συντελέστηκε, και πάνω από όλα οι απορρέουσες συνέπειες της αποτελούν θέματα 
που δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί μέχρι τούδε . 

Το χρονικό πλαίσιο που μας απασχολεί εκτείνεται από τον 9° μέχρι τις πρώτες 
δεκαετίες του 5ο υ αι. π.Χ., και περιλαμβάνει περιόδους ριζικών μεταβολών. Κατά 
τους γεωμετρικούς και αρχαϊκούς χρόνους αναδύονται και συμπηγνύονται πολλές 
από τις ελληνικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων και των ευβοϊκών. Από τον 8° αι. 
π.Χ. και εξής καταγράφεται σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο - και η Εύβοια δεν 
αποτελεί εξαίρεση- μία αύξηση του αριθμού αλλά και του μεγέθους των οικισμών. 
Στους οικισμούς αυτούς οριοθετούνται από πολύ νωρίς χώροι που προορίζονται για 
συναθροίσεις πολιτικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα. Τα λατρευτικά κέντρα -αστικά 
και εξωαστικά- γίνονται οι αποδέκτες ολοένα και πλουσιότερων αναθημάτων. Πολλά 
ιερά αποκτούν τώρα ναούς και βοηθητικά κτήρια. Από τα τέλη του 8ου αι. π.Χ. 
εκδηλώνεται εντονότερα το φαινόμενο της ηρωολατρείας. Η αρχαϊκή περίοδος θα 

1 Α. Μαζαράκης Αινίαν και Α. Ματθαίου, «Ενεπίγραφο αλιευτικό βάρος των γεωμετρικών χρόνων», 
Λ£ 138 (1999): 143-153. 
2 Χ. Charalambidou, "The Fine Pottery from Oropos from the Early Orientalizing to the Archaic 
Period. A First Approach", στο A. Mazarakis Ainian (επιμ.), Oropos and Euboea in the Early Iron 
Age. Acts of an International Round Table. University of Thessaly. June 18-20, 2004, Volos, 2007: 
275-285. 
3 Knoepfler, 1985. Βλ ακόμα Α. Μαζαράκης Αινιάν, «Η συμβολή του Ωρωπού στη μελέτη των 
οικισμών του Αιγαίου της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου», στο Ν.Χ. Σταμπολίδης και Α. Γιαννικούρη, 
(επιμ.), Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή τον Σιδήρου. Πρακτικά του διεθνούς Συμποσίου. Ρόδος, 1-4 
Νοεμβρίου 2002, Αθήνα, 2004: 383. 
4 Ο S.C. Bakhuizen (Bakhuizen, 1970: 18-21) υποστήριξε το 1970 ότι η βοιωτική ακτή του Ευρίπου 

ρισκόταν υπό τον έλεγχο της Μυκαλησσού μέχρι τον 5° au π.Χ. 
Όπως δέχονται οι J.P. Descoeudres ("Zagora auf der Insel Andros - eine eretrische Kolonie?", AntK 

16 (1973): 87-88), K.G. Walker (Walker, 2004: 122) και G. Reger ("The Aegean", στο M.H. Hansen 
και T.H. Nielsen (επ.), An Inventory of Archaic and Classical Poleis, Oxford, 2004: 777). 
6 Ο J.P. Descoeudres ("Zagora auf der Insel Andros - eine eretrische Kolonie?", AntK 16 (1973): 87-
88) υποθέτει ότι έχουμε να κάνουμε με μία κατάσταση που ανάγεται στα τέλη του 8ου au π.Χ. Ο CG. 
Reger ("The Aegean", στο M.H. Hansen και T.H. Nielsen (επιμ.), An Inventory of Archaic and 
Classical Poleis, Oxford, 2004: 777) τη χρονολογεί μεταξύ του 8°° ax. και του 650 π.Χ. Στο Walker 
2004: 122 γίνεται λόγος για την αρχαϊκή περίοδο. Ο S.C. Bakhuizen (Bakhuizen, 1976: 29-31) 
υποστηρίζει ότι ο Στράβωνας αναφερόταν στα τέλη του 5ου και στις αρχές του 4ο υ αι. π.Χ. 

15 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



1. Πρόλογος 

γνωρίσει την ανάδυση και προβολή τοπικών μυθολογικών κύκλων στους οποίους 
πρωταγωνιστούν οι πιο σημαντικές τοπικές θεότητες και οι γνωστότεροι ήρωες. 

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την Εύβοια, τα γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια 
σημαδεύουν την περίοδο ακμής του νησιού και της πλήρους αυτονομίας του από 
άλλες δυνάμεις του ελλαδικού ηπειρωτικού χώρου. Οι Ευβοείς διαδραματίζουν 
ενεργό ρόλο στη δημιουργία εμπορικών σχέσεων με την Ανατολή και συμβάλλουν τα 
μέγιστα στα πρώτα στάδια του αποικισμού στη Χαλκιδική, τη Σικελία και την Κάτω 
Ιταλία. 

Το ανώτερο χρονικό όριο της εργασίας μας ορίστηκε με γνώμονα το γεγονός 
ότι ο συνοικισμός της Χαλκίδας συντελείται, σύμφωνα με τα έως τώρα αρχαιολογικά 
δεδομένα, κατά τη διάρκεια του 9ου αι. π.Χ. - δεν λείπουν ωστόσο οι ενδείξεις 
διάσπαρτης κατοίκισης και στους πρωτογεωμετρικούς χρόνους. Από την Ερέτρια μάς 
είναι γνωστά μια εστία, ένας τάφος και ποσότητα κεραμικής που χρονολογούνται στις 
αρχές του 9ου αι. π.Χ. Τα πρώτα οικοδομικά λείψανα, όμως, ανάγονται στον 8° αι. 
π.Χ. Στην Πλακαρή - τη θέση, όπου πιθανώς εντοπιζόταν η προκλασική Κάρυστος -
εντοπίστηκε τμήμα τοίχου που θεωρήθηκε αρχικά πρωτογεωμετρικός. Τα 
πρωιμότερα κινητά ευρήματα, μολαταύτα, χρονολογούνται στα γεωμετρικά χρόνια. 

Ως καταληκτικό χρονικό όριο της παρούσας έρευνας ορίσαμε το 479 π.Χ. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι τη νίκη επί των Περσών ακολούθησε μια περίοδος κατά την 
οποία η Αθήνα επιδίωξε να ασκήσει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, τον έλεγχο της 
στο νησί. Μια πρωιμότερη παρέμβαση το 506 π.Χ. είχε καταλήξει στην (μερική;) 
έξωση των ολιγαρχικών της Χαλκίδας και στην εγκατάσταση 4.000 αθηναίων 
κληρούχων στην επικράτεια της. Μια πολεμική αναμέτρηση ανάμεσα στην Κάρυστο 
και την Αθήνα που χρονολογείται μεταξύ του 476 και του 469 π.Χ., έληξε με την 
επιβολή αυστηρών κυρώσεων στη νησιωτική πόλη και στην παραχώρηση κλήρων σε 
αθηναίους εποίκους εντός της επικράτειας της Καρύστου. Το 446 π.Χ. οι Ευβοείς 
εξεγείρονται σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να αποτινάξουν τον αθηναϊκό ζυγό, το 
αποτέλεσμα είναι συντριπτικό: οι κάτοικοι της Ιστιαίας εκδιώκονται από την πόλη 
τους, ενώ μια θέση με την ονομασία Ωρεός υποδέχεται πληθυσμό Αθηναίων εποίκων. 
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι επήλυδες πληθυσμοί ίδρυσαν νέα λατρευτικά 
κέντρα σύμφωνα με τις δικές τους θρησκευτικές αντιλήψεις. 

Στην πορεία της μελέτης μας εξετάζουμε μεγάλη ποικιλία πηγών που 
χρονολογούνται μεταξύ του 8ου αι. π.Χ. και του 6ο υ αι. μ.Χ.. Ωστόσο, προκειμένου να 
ανταποκριθούμε στους σκοπούς που έχουμε θέσει, απορρίπτουμε εν τέλει -αφού 
πρώτα τις σχολιάσουμε επαρκώς- τις μαρτυρίες εκείνες που δεν είναι σύγχρονες των 
περιόδων που εξετάζουμε. Οι πληροφορίες που είναι μεταγενέστερες των μέσων του 
5ου αι. π.Χ. ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν το θρησκευτικό πανόραμα των 
προκλασικών χρόνων. Η μεθοδολογία που επιλέξαμε συνδέεται άμεσα με την 
επισήμανση του R. Garland, σύμφωνα με την οποία «every [...] Greek pantheon, was 
in a state of permanent flux. New cults came into being while old cults waned. 
Radical re-evaluations most commonly took place at moment of crisis, since a crisis 
provided the most favourable conditions for the introduction of new gods»7. Είναι 
δυνατό, για παράδειγμα, να εξακριβώσουμε κατά πόσον οι μύθοι και οι θρησκευτικές 
τελετές των Ευβοέων που αναφέρονται μόνο από τον Στράβωνα και τον Πλούταρχο 

7 R. Garland, Introducing new gods: the politics of Athenian religion, Ithaka (New York), 1992: 1, 
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ανάγονταν στις εποχές που μας ενδιαφέρουν ή ότι ένα ιερό που μνημονεύεται 
αποκλειστικά σε επιγραφή του 1ου μεταχριστιανικού αιώνα ιδρύθηκε νωρίτερα από τα 
Μηδικά; Η καθιέρωση όλων των λατρειών μιας πόλης δεν ανάγεται κατ' ανάγκην 
στην εποχή της ίδρυσης της. 

Ο κανόνας που διέπει την επιλογή των πηγών τηρείται απαρέγκλιτα με τρεις 
μόνο εξαιρέσεις. Κατά πρώτον, πιστεύουμε ότι είναι θεμιτό να χρησιμοποιήσουμε 
αποσπάσματα που ανήκουν στη φιλολογική παραγωγή της γεωμετρικής και αρχαϊκής 
περιόδου, τα οποία σώζονται από μεταγενέστερους συγγραφείς ή επιγραφές. Ως εκ 
τούτου, δεν αποφύγαμε να συμπεριλάβουμε στην έρευνα μας παραθέματα που ίσως 
να αποτελούσαν μέρος του Αιγιμιού ή των συνθέσεων του Σιμωνίδη, του Πίνδαρου ή 
του Αισχύλου. Κατά δεύτερον, θεωρούμε χρήσιμες τις πληροφορίες και τις αναφορές 
που περιέχονται σε έργα συγγραφέων των οποίων η γέννηση ή η δράση τοποθετείται 
στους μεταβατικούς χρόνους ανάμεσα στην αρχαϊκή και την κλασική περίοδο 
(Βακχυλίδης, Σοφοκλής, κ.α.) - σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις αιτιολογείται 
διεξοδικά η χρησιμότητα τους. Η τρίτη εξαίρεση συνίσταται στο ότι αποδεχόμαστε 
ως σημαντικές μαρτυρίες τις ονομασίες ευβοϊκών μηνών που σχετίζονται με 
θρησκευτικές δραστηριότητες και παραδίδονται από επιγραφές -ακόμα και όταν οι 
τελευταίες είναι ύστερης χρονολόγησης. Όπως ισχύει και για τον υπόλοιπο ελληνικό 
χώρο, το ημερολόγιο των Ευβοέων καθιερώθηκε εν πολλοίς στους χρόνους μεταξύ 
του 10ου και του 8ου αι. π.Χ. 8. 

Η παρούσα μελέτη εδράζεται, λοιπόν, σε μία διαδικασία επιλογής και 
απόρριψης μαρτυριών με σκοπό να απομονωθούν και να αξιοποιηθούν όσες 
αναντίρρητα ρίχνουν φως στο θέμα που μας απασχολεί. Δυστυχώς, η ποσότητα των 
διαθέσιμων πληροφοριών για τις ευβοϊκές θέσεις είναι εξαιρετικά άνιση, γεγονός που 
θα καθορίσει εν μέρει τη δομή της εργασίας μας - όπως θα μας δοθεί η ευκαιρία να 
εξηγήσουμε παρακάτω. 

Συνολικά, οι γραπτές πηγές που σχετίζονται με τους χώρους που μελετάμε δεν 
διακρίνονται για την αφθονία τους, εν συγκρίσει με όσα γνωρίζουμε από άλλες 
περιοχές του ελληνικού κόσμου. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχουν φτάσει 
ολόκληρα ως τις μέρες μας ορισμένα κείμενα, που παρά την ενίοτε ύστερη 
χρονολόγηση τους, περιείχαν πληροφορίες μεγάλης τοπογραφικής σημασίας. Από το 
Περί Ευβοίας του Αριστοτέλη της Χαλκίδας και από τα Ευβοϊκά του Αρχέμαχου 
σώζονται, δυστυχώς, λιγοστά μόλις αποσπάσματα. Αξίζει να θυμηθούμε ότι ο 
Παυσανίας δεν φαίνεται να συνέγραψε ξεχωριστό βιβλίο για την περιήγηση της 
Εύβοιας, ενώ το σύντομο κεφάλαιο που αφιερώνει ο Στράβωνας για τη νήσο στα 
Γεωγραφικά του βρίθει από ανακρίβειες. Ο αρχαίος γεωγράφος δεν πρέπει να 
βασίστηκε σε προσωπική του αυτοψία Κατά τη συγγραφή του σχετικού τμήματος του 
έργου του. Θεωρούμε, τέλος, ότι τα χωρία των ομηρικών επών, που λαμβάνουμε 
υπόψη στην παρούσα εργασία, καθρεφτίζουν είτε την ιστορική πραγματικότητα των 
σκοτεινών ή των γεωμετρικών χρόνων είτε τις παραδόσεις που υπήρχαν κατά τις 
περιόδους αυτές. Πράγματι, στο «Νηών Κατάλογο» αναφέρονται ευβοϊκά τοπωνύμια 
(Β', στ. 536-545) που αντιστοιχούν ακριβώς στις σημαντικότερες θέσεις των 
γεωμετρικών χρόνων: η Ερέτρια, η Χαλκίδα, η Κάρυστος κ.α. Αντιθέτως, δεν γίνεται 

J. Sarkady, "A problem in the History of the Greek Calendar. The Date of the Origins of the Month's 
Names", ACD 21 (1985): 14. Ανάλογη χρονολογία γίνεται δεκτή και από τη S. Kravaritou, «La 
construction d'un 'calendrier' en Grèce ancienne: temps du rituel et temps du récit», Kernos 15 (2002): 
31-40 και από την Trümpy, 1997. 
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λόγος για την Αμάρυνθο, οικισμός που υπήρξε σημαντικός κατά την υστεροελλαδική 
HIB, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που παραδίδουν οι πινακίδες της Γραμμικής 
Β, Of 25 και Wu 58. Είναι αλήθεια ότι στην Ιλιάδα (Β', στ. 536-539), οι Ευβοείς 
ονομάζονται Άβαντες και όχι Ίωνες- ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι το 
έπος αναφέρεται αποκλειστικά στη μυκηναϊκή Εύβοια. Ας υπενθυμίσουμε ότι, με τη 
σειρά του, ο ιστορικός του 4ου αι. π.Χ. Μέναιχμος (FGrH 131, F 7 = Πλίνιος ο 
Πρεσβύτερος, Historia Naturalis, IV, 64) αναφέρεται στο νησί με την ονομασία 
«Αβαντία». 

Ο αριθμός των επιγραφικών μαρτυριών που αναφέρονται στην Εύβοια είναι κι 
αυτός περιορισμένος. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι δεν θα ληφθεί υπόψη ο 
επονομαζόμενος «Ιερός Νόμος της Χαλκίδας», που πρωτοδημοσιεύθηκε το 1902 από 
τον Γ.Α. Παπαβασιλείου . Το κείμενο αυτό του 5ου αι. π.Χ. απαριθμεί πολλά ονόματα 
θεών αλλά και τις εποχές του έτους κατά τις οποίες προσφέρονταν θυσίες προς τιμήν 
τους. Ο Έλληνας αρχαιολόγος στηριζόμενος κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η 
επιγραφή βρέθηκε στη Χαλκίδα, συνέδεσε το κείμενο με την ίδια την ευβοϊκή πόλη10. 
Ο Α. Wilhelm, ο F Sokolowski και ο S.C. Bakhuizen ισχυρίστηκαν ότι στην 
πραγματικότητα επρόκειτο για έναν «περιπλανώμενο λίθο» με αρχική προέλευση την 
Αθήνα, μιας και η διάλεκτος της επιγραφής ήταν αττική11. Ο L.R. Farneil, τέλος, 
υιοθέτησε μια μέση στάση, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος ιερός νόμος ρύθμιζε 
τη θρησκευτική ζωή των Αθηναίων που εγκαταστάθηκαν στον Εύριπο μετά το 506 
π.Χ. . 

Κατά την έρευνα μας δεν λησμονούμε να σχολιάσουμε ορισμένες από τις 
παραστάσεις που εμφανίζονται στις πρώτες κοπές νομισμάτων της Ιστιαίας, της 
Χαλκίδας και της Ερέτριας, στο βαθμό που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ενδεικτικές 
για τις λατρείες που ασκούνταν. Μια τέτοια προσέγγιση, ωστόσο, απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή, καθώς δεν είναι πάντοτε εύκολο να εξακριβώσουμε τον ακριβή συμβολισμό 
αυτών των παραστάσεων για εκείνους που επέλεξαν να τις αποτυπώσουν στα 
νομίσματα τους. Ταυτοχρόνως, δεν πρέπει να σπεύσουμε σε βιαστικά συμπεράσματα, 
έχοντας πάντα κατά νου ότι «numismatic evidence is not wholly trustworthy as a 
criterion of a divinity predominance», όπως εύστοχα παρατηρεί ο L.R. Farneil13. Θα 
εξετάσουμε, τέλος, αρχιτεκτονικά λείψανα ιερών, βωμούς λαξευμένους στο φυσικό 
βράχο, σπήλαια που χρησιμοποιήθηκαν ως τόποι λατρείας, αλλά και διάφορες 
κατηγορίες αναθημάτων (αγάλματα, αγγεία...). 

Για την παρουσίαση των διαθέσιμων πληροφοριών, επιλέχθηκε μια δομή που 
βασίζεται κυρίως σε κριτήρια τοπογραφικής και θεματικής υφής: αυτό σημαίνει ότι 
σε κάθε κεφάλαιο πραγματευόμαστε μια συγκεκριμένη περιοχή της Ευβοίας, ενώ στις 
επιμέρους ενότητες των κεφαλαίων επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένες θεότητες. 
Λαμβάνοντας υπόψη το πρώτο κριτήριο, θεωρήσαμε σκόπιμο να αφιερώσουμε το 
εναρκτήριο τμήμα της μελέτης μας στη συνοπτική παράθεση γεωγραφικών, 

9 Γ.Α. Παπαβασιλείου, «Επιγραφαί εκ Χαλκίδος», ΑΕ 1902: 29-40. 
10 Γ.Α. Παπαβασιλείου, «Επιγραφαί εκ Χαλκίδος», ΑΕ 1902: 29-40- Γ.Α. Παπαβασιλείου, «Ευβοϊκά», 
ΑΕ 1903: 127-130· Γ.Α. Παπαβασιλείου, «Ευβοϊκά», ΑΕ 1905: 28-36. 
11 Α. Wilhelm, «Αττική επιγραφή εκ Χαλκίδος», ΑΕ 1902: 135-142· Α. Wilhelm, "Ευβοϊκά", ΑΕ 1904: 
103-110· Sokolowski, 1969: 21- 23, n°. 11· Bakhuizen, 1985: 114, υποσημ. 183. 
12 L.R. FarnelL "An unrecorded Attic Colony in Euboea?", Classical Review 20 (1906): 27-31· Farnell, 
1896-1909, Vol. 4: 35 και υποσημ. 43a. 
13 Farnell, 1896-1909, Vol. 5: 140. 
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κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών στοιχείων που αφορούν την πλειονότητα των 
εγκαταστάσεων που εξετάζονται. Σε αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνουμε, λοιπόν, 
πληροφορίες σχετικές με τη θέση και την έκταση του άστεως κάθε μίας από τις 
ευβοϊκές αυτές πόλεις κατά τη διάρκεια των Γεωμετρικών και Αρχαϊκών χρόνων. 
Αναφερόμαστε ακόμα στις οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων τους και στις 
πολιτειακές μεταβολές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των αιώνων που μας 
απασχολούν. Παρουσιάζουμε περιληπτικά τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που 
εγγράφονται μέσα στο χρονολογικό πλαίσιο που μας ενδιαφέρει, παραπέμποντας στις 
υπάρχουσες μονογραφίες για περαιτέρω λεπτομέρειες. Επιδιώκουμε, τέλος, να 
σκιαγραφήσουμε την πιθανή έκταση της επικράτειας των πόλεων τους - εγχείρημα 
που αποδεικνύεται, ωστόσο, εξαιρετικά δύσκολο. 

Το τρίτο κεφάλαιο στοχεύει στη μελέτη της θρησκευτικότητας των ευβοϊκών 
πληθυσμών αφήνοντας κατά μέρος τους Χαλκιδείς και τους Ερετριείς. Επ' αφορμή 
της πρώτης αυτής προσέγγισης των λατρευτικών ζητημάτων, κάθε μία από τις 
ενότητες που είναι αφιερωμένη σε συγκεκριμένη θεότητα εισάγεται με 
συμπληρωματικά σχόλια που αφορούν την πιθανή παρουσία της τελευταίας στο 
μυκηναϊκό πάνθεο. Μνημονεύεται, εκ του παραλλήλου, μία σειρά θρησκευτικών 
κέντρων του ελληνικού χώρου στα οποία τεκμηριώνεται η λατρεία αυτών των 
θεοτήτων κατά τους γεωμετρικούς και αρχαϊκούς χρόνους. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι 
διαπιστώσεις μας για την Εύβοια εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι οι πηγές που έχουμε στη διάθεση μας για αυτές τις ευβοϊκές θέσεις 
(πλην της Χαλκίδας και της Ερέτριας) είναι ολιγάριθμες. Ως εκ τούτου, δεν έγινε 
απόπειρα περαιτέρω διάκρισης των πηγών ως προς το είδος τους, όπως συνέβη στα 
κεφάλαια που ακολουθούν. Συμπεριλαμβάνουμε, τέλος, μια ενότητα στην οποία 
καταγράφονται τα αρχαιολογικά λείψανα που ταυτίζονται (ή συσχετίζονται) με 
λατρευτικά κέντρα θεοτήτων την ταυτότητα των οποίων αγνοούμε. 

Το τέταρτο και το πέμπτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένα στη Χαλκίδα και την 
Ερέτρια αντιστοίχως. Οι λόγοι που μας ώθησαν στην ξέχωρη πραγμάτευσή τους, 
τόσο σε σχέση με την υπόλοιπη Εύβοια όσο και μεταξύ τους, είναι οι ακόλουθοι: 
κατά πρώτον, έχουμε να κάνουμε με τις δύο πιο σημαντικές ευβοϊκές πόλεις· κατά 
δεύτερον, η ποσότητα των σχετικών αρχαίων πληροφοριών υπερβαίνει όσες 
διαθέτουμε για τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού· κατά τρίτον, η Χαλκίδα και η 
Ερέτρια έχουν κατά παράδοση μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των σύγχρονων ερευνών 
και έτσι ο σχολιασμός της σχετικής βιβλιογραφίας απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση. Η 
ποικιλία των πηγών που μας πληροφορούν για τις λατρείες των Χαλκιδέων και των 
Ερετριέων επιτρέπει περαιτέρω διάκριση ως προς το είδος τους: κείμενα της Αρχαίας 
Γραμματείας, επιγραφές, απεικονίσεις σε νομίσματα, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, 
αναθηματικό υλικό. 

Η σύνθεση, η σύγκριση και η ερμηνεία αποτελούν τους βασικούς άξονες του 
τελευταίου κεφαλαίου της έρευνας μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο 
των συμπερασμάτων μας. 

Η ιδέα για τη εκπόνηση αυτής της διατριβής γεννήθηκε από τη διαπίστωση 
της έλλειψης μελετών που θίγουν σφαιρικά τη θρησκευτικότητα των Ευβοέων. Στη 
διαθέσιμη βιβλιογραφία επικρατούν οι επιμεριστικές προσεγγίσεις, που εστιάζονται 
σε μία μόνο θεότητα ή σε μία αποκλειστικά θέση: αναφέρομαι στα άρθρα και στις 
μονογραφίες των H.G. Lolling, Π. Θέμελη, Α. Α. Καραπασχαλίδου, Μ. Χιδίρογλου, 
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D. Knoepfler, S. Huber κ.α. . Τα τελευταία, μάλιστα, χρόνια σημειώθηκαν 
σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις που ρίχνουν καινούριο φως στη 
θρησκευτικότητα των Ευβοέων, όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. 

Με την παρούσα έρευνα επιδιώξαμε να παρουσιάσουμε μια κριτική και 
ταυτόχρονα σφαιρική θεώρηση, συνθέτοντας και αντιπαραβάλλοντας μεγάλο μέρος 
των διαθέσιμων προς το παρόν πληροφοριών για τις λατρείες που αναδύθηκαν στους 
ευβοϊκούς οικισμούς. Στο σημείο αυτό αισθανόμαστε την υποχρέωση να εξηγήσουμε 
τους λόγους για τους οποίους δεν συμπεριλάβαμε ένα επιπλέον κεφάλαιο αφιερωμένο 
στο θρησκευτικό βίο των ευβοϊκών αποικιών που εντοπίζονταν στη Χαλκιδική, τη 
Σικελία και τη Μεγάλη Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι αρχική (πλην υπεραισιόδοξη) 
πρόθεση μας κατά το ξεκίνημα αυτής της ερευνητικής προσπάθειας ήταν να 
μελετήσουμε τις λατρείες στις ευβοϊκές εγκαταστάσεις της κεντρικής Μεσογείου. 
Σύντομα, ωστόσο, έγινε φανερό ότι μια τέτοια προσπάθεια απαιτούσε αρκετά 
επιπλέον χρόνια έρευνας, αλλά και ότι η έκταση του τελικού κειμένου θα αυξανόταν 
υπερβολικά. Επιπροσθέτως, η πραγμάτευση μιας περιοχής όπως η Χαλκιδική θα 
σήμαινε την προέκταση του προτεινόμενου χρονολογικού ορίου στην 
πρωτογεωμετρική περίοδο κατά την οποία ιδρύεται, για παράδειγμα, το ιερό του 
Ποσειδώνα στη Μένδη. Είναι πολύ λίγα αυτά που γνωρίζουμε για τη μορφή των 
ευβοϊκών οικισμών κατά τη διάρκεια των πρωτογεωμετρικών χρόνων, γεγονός που 
θα έκανε την προσέγγιση μας να χωλαίνει καθώς θα έπρεπε να βασιστεί εν πολλοίς σε 
εικασίες που είναι δύσκολο να στοιχειοθετηθούν. Η τελική μας επιλογή να μην 
προχωρήσουμε στη μελέτη της θρησκευτικότητας στις αποικίες, επέβαλε να μην 
χρησιμοποιήσουμε τις σχετικές με αυτές πληροφορίες προκειμένου να 
υποστηρίξουμε ότι παρόμοιες συνθήκες επικρατούσαν στις μητροπόλεις τους -
βασισμένοι στην (όχι πάντοτε ορθή κατά τη γνώμη μας) διαπίστωση ότι η 
μεταφύτευση των λατρειών από τη μητρόπολη προς την αποικία υπήρξε φαινόμενο 
με αξιωματική ισχύ. 

Η διατριβή εκπονήθηκε με υποτροφία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» απο το Ελληνικό 
Υπουργείο Πολιτισμού, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ. Η 
συγκέντρωση και μελέτη της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο στις 
βιβλιοθήκες της Γαλλικής, Ιταλικής, Βρετανικής και Αμερικανικής Αρχαιολογικής 
Σχολής που βρίσκονται στην Αθήνα. Όλα τα παραπάνω ιδρύματα μού παρείχαν 
ευγενώς την άδεια να χρησιμοποιήσω τα αρχεία τους. 

Η συγγραφή της μελέτης δεν θα είχε σταθεί δυνατή χωρίς τη βοήθεια, τη 
συμβολή και τα σχόλια ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Οι θερμότερες ευχαριστίες 
μου απευθύνονται στους επιβλέποντες της παρούσας διδακτορικής διατριβής, τους 
καθηγητές Α. Μαζαράκη Αινιάνα, Ν. Κούρου και F. Marco Simon. Θα αποτελούσε 
ασύγγνωστη παράλειψη να μην αναφέρω τους R. Olmos, M. Values Guia, Μ. del 
Barrio, S. Fachard, S. Verdan, S. Huber, Th. Theurillat, Α. Γούναρη, A. 
Χατζηδημητρίου, M. Χιδίρογλου, Β. Νικολόπουλου, Α. Ματθαίου, Δ. 
Παλαιοθόδωρο, Χ. Μητσοπούλου, των οποίων οι παρατηρήσεις υπήρξαν πολύτιμες 
και στους οποίους δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη. 
Καθοριστική για την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης υπήρξε η συμβολή των J.S. 
Gros, Τ. Θεοδωροπούλου και Ξ. Χαραλαμπίδου. Τέλος, εκφράζω την ιδιαίτερη 

14 Lolling, 1883a- Lolling, 1883b· Θέμελης, 1987· Καραπασχαλίδου, 1992· Χιδίρογλου, 1996-1997· 
Knoepfler, 1972· Knoepfler, 1988· Knoepfler, 1998· Knoepfler, 2000- Huber, 1998a· Huber, 1998b· 
Huber, 2003. 
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ευγνωμοσύνη μου στους Τ. Πανάγου, Γ. Τζήμα και Αι. Σπυροπούλου, οι οποίοι 
στάθηκαν δίπλα μου από την αρχή έως το τέλος αυτής της εργασίας. Χωρίς τη 
βοήθεια, την κατανόηση και την αμέριστη συμπαράσταση τους δεν θα μπορούσα να 
φέρω σε πέρας τη μελέτη αυτή. Αφιερώνω αυτή τη διατριβή στους γονείς μου, 
Manuel Arjona Lozano και Maria Isabel Perez Lopez Fraile, καθώς ό,τι είμαι το 
οφείλω σε αυτούς, αλλά και σε δύο ακόμα ανθρώπους που δυστυχώς δεν πρόλαβαν 
να με δουν να ολοκληρώνω την παρούσα εργασία, τη Benita Lopez και τη Lorenza 
Lozano. 
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2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ. 
ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΑΡΧΑΪΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 

Η Εύβοια με έκταση 3.654 τετρ. χλμ. είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της 
Ελλάδας (εικ. 1). Από γεωγραφικής άποψης διακρίνεται για το μακρόστενο σχήμα 
της -δεν είναι τυχαίο ότι αποκλήθηκε Μάκρη κατά την αρχαιότητα - και για την 
πολυμορφία του ανάγλυφου της με απότομα, αλλά όχι πολύ ψηλά βουνά τα οποία 
εναλλάσσονται με πεδιάδες. Πρέπει να σημειωθεί ακόμα ένας τρίτος παράγοντας μιας 
και είχε αναμφίβολα αντίκτυπο στην ιστορική εξέλιξη του νησιού: η εγγύτητα της 
Εύβοιας με την ηπειρωτική Ελλάδα και τις Κυκλάδες. 

Τα στοιχεία που απαριθμήθηκαν (και ιδίως το τελευταίο) είναι ζωτικής 
σημασίας προκειμένου να εξηγήσουμε την φυλετική ποικιλότητα της αρχαίας 
Εύβοιας. Αυτή η τελευταία μάς είναι γνωστή χάρη σε συγκεκριμένες αναφορές που 
εντοπίζουμε στις γραπτές πηγές. Στην Ιλιάδα (Β', στ. 536-539), για παράδειγμα, 
βεβαιώνεται ότι την Εύβοια κατοικούσαν ολόκληρη οι Άβαντες. Η ίδια πληροφορία 
παραδίδεται επίσης από τον Αρχίλοχο16, τον Ηρόδοτο (Ι, 146), το Στράβωνα (Χ, 1,3) 
και τον Παυσανία (V, 22, 4). Ο Ευριπίδης {Ηρακλής Μαινόμενος, στ. 185) αποκαλεί 
το νησί «Αβαντίδα», ενώ ο Μέναιχμος (FGrH 131, F 7 = Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, 
Historia Naturalis, IV, 64) αναφέρεται σε αυτό με την ονομασία «Αβαντία». Σε ένα 
απόσπασμα του Καλλίμαχου {Ύμνος εις Αήλον (IV), στ. 289) οι Άβαντες 
τοποθετούνται στο Ληλάντιο πεδίο, στο κεντρικό δηλαδή τμήμα της Εύβοιας. Η 
πλειονότητα των ερευνητών πιστεύει ότι οι Άβαντες αποτελούσαν πληθυσμιακή 
ομάδα που προερχόταν από τη Θεσσαλία, τη Φωκίδα ή τη Βοιωτία και 
εγκαταστάθηκε στην Εύβοια κατά την υστεροελλαδική περίοδο1 . Ο Στράβωνας (Χ, 

15 Καλλίμαχος, Ύμνος εις Αήλον (IV), 20· Στράβωνας, Χ, 1,2· Στέφανος ο Βυζάντιος, λήμμα 
«Εύβοια». 
16 Ε. DiehJ (επιμ.), Anthologia Lyrica Graeca. Fase. III. Iamborum Scriptores. Editio Tertia, Leipzig, 
1952, fir. 3 = Πλούταρχος, Βίος TOO Θησέα, V. 
17 Βρανόπουλος, 1987: 9 και υποσημ. 1 (ερχομός στην Εύβοια μεταξύ του 1600 και του 1400 π.Χ.)-
Μ.Β. Sakellariou, La migration grecque en Ionie, Athènes, 1958: 199-208 (οι Άβαντες συμμετέχουν 
στο αποικισμό της Χίου κατά τη μυκηναϊκή περίοδο)· Walker, 2004: 43-54 (οι Άβαντες ως κάτοικοι 
της Εύβοιας κατά την υστεροελλαδική II και III). Αντιθέτως, ο Π. Γ. Καλλιγάς («Θεσσαλία και Εύβοια 
κατά την πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (11ο ς -9^ αι. π.Χ.)», στο συλλ. έργ., Διεθνές Συνέδριο για την 
Αρχαία Θεσσαλία στη μνήμη του Δημήτρη Ρ. Θεοχόφη, Αθήνα, 1992: 303-305) πιστεύει ότι οι Άβαντες 
έφτασαν στο νησί στις αρχές του 11ου αι. π.Χ. 
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1, 8) και ο Πλούταρχος (Ελληνικά Αίτια, 22 = Ηθικά, 296d-e) βεβαιώνουν ότι στην 
Εύβοια είχαν εγκατασταθεί και Αιολείς. Αυτοί οι τελευταίοι πρέπει ασφαλώς να 
προέρχονταν από τη Βοιωτία ή τη Θεσσαλία. 

Οι γραπτές μαρτυρίες αναφέρουν την ύπαρξη και άλλων φυλετικών ομάδων 
σε ορισμένα τμήματα της Εύβοιας. Ο Στράβωνας (Χ, 1, 3-4) παραδίδει ότι οι 
Ελλόπιοι κατοικούσαν τα βόρεια του νησιού. Η πληροφορία αυτή πρέπει να συνδεθεί 
με ένα απόσπασμα του Ηρόδοτου (VIII, 23) στο οποίο μαρτυρείται ότι μία περιοχή 
της Βόρειας Εύβοιας στα παράλια του δίαυλου του Ωρεού ονομαζόταν Ελλοπία. Ο 
Ευστάθιος τοποθετεί την Ελλοπία στις αιγαιακές ακτές της Εύβοιας, και 
συγκεκριμένα γύρω από τον οικισμό της Κηρίνθου18. Ο Στράβωνας (ΓΧ, 5, 17) και ο 
(Ψευδο)Σκύμνος (στ. 578) βεβαιώνουν ότι η βόρεια Εύβοια είχε υποδεχτεί και 
Περραιβούς. Οι τελευταίοι θα μπορούσαν να είχαν αποκοπεί από την περιοχή της 
Δωδώνης ή από τα σύνορα μεταξύ Θεσσαλίας και Μακεδονίας1 . Σύμφωνα με το 
Θουκυδίδη (VII, 57, 4) και το Διόδωρο τον Σικελιώτη (IV, 37) το νότιο τμήμα του 
νησιού είχε κατοικηθεί από Δρύοπες, λαό που είχε την αρχική του κοιτίδα στο όρος 
Οίτη (Ηρόδοτος, VII, 43)20. 

Κατά τη διάρκεια της υπομυκηναϊκής και πρωτογεωμετρικής περιόδου, η 
κεντρική και βόρεια Εύβοια φαίνεται ότι δέχτηκε στο έδαφος της ιωνικούς 
πληθυσμούς21. Ο Ηρόδοτος (VIII, 46) περιγράφει τη Χαλκίδα και την Ερέτρια ως 
ιωνικές πόλεις, ενώ το ίδιο πράττει ο (Ψευδο)Σκύμνος (στ. 576) για την Κήρινθο22. Ο 
Στράβωνας (Χ, 1, 8), από την πλευρά του, κάνει λόγο για δύο μεταναστευτικά 
κύματα από την Αθήνα, το πρώτο πριν από τον Τρωικό Πόλεμο και το δεύτερο μετά 
από αυτόν2 . 

Η συνύπαρξη και η εικαζόμενη ανάμιξη διαφορετικών φυλετικών στοιχείων 
αντικατοπτρίζονται στη γλώσσα των κατοίκων του νησιού κατά τη διάρκεια του Α' 
μισού της πρώτης χιλιετίας π.Χ. Οι ευβοϊκές επιγραφές που χρονολογούνται σε 
αυτούς τους αιώνες φανερώνουν ότι οι Ευβοείς μιλούσαν μια ιωνική διάλεκτο την 
οποία χαρακτήριζαν ιδιαιτερότητες που απαντώνταν εξίσου στην Αττική, τη Βοιωτία 
και την ανατολική Λοκρίδα 4. 

Όπως διαπιστώνουμε, οι φιλολογικές πηγές υποδεικνύουν ότι οι μετανάστες 
δεν συγκεντρώθηκαν σε ένα μόνο τμήμα της Εύβοιας, παρά εγκαταστάθηκαν στο 
σύνολο του νησιού. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες επαληθεύουν αυτή την πληροφορία. 
Το 1966, ύστερα από την ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου προγράμματος 
επιφανειακής έρευνας, μια ομάδα Βρετανών αρχαιολόγων με επικεφαλής τον L.H. 
Sackett, ανέφερε την παρουσία επιφανειακής κεραμικής της πρωτογεωμετρικής 
περιόδου σε 20 περίπου θέσεις του νησιού. Σε όχι λιγότερες από 22 θέσεις 
εντοπίστηκε κεραμική της γεωμετρικής περιόδου. Ο αριθμός των εγκαταστάσεων 
στις οποίες ανιχνεύθηκε στην επιφάνεια κεραμική των αρχαϊκών χρόνων ήταν 

18 EUSTATHII: Adlliadem, 280 (212), σχόλιο στο Β', στ. 538. Σχετικά με την Κήρινθο, βλ. παρακάτω 
σελ. 28 κ.ε. 
1 9 Βλ. Ιλιάδα, Β', στ. 749- Θουκυδίδη, IV, 78,6 και IX, 5, 17. 
2 0 Για αυτόν το λαό, D. Fourgous, «Les Dryopes: Peuple sauvage ou divin?», Metis 4 (1989): 5-32. 
2 1 M.Sakellariou, «La situation politique en Attique et en Eubée de 1100 à 700 avant J.C.», REA 78-79 
(1976-1977): 16· Walker, 2004: 54 -55. 
22 Καθώς ισχυρίζεται ότι ο Κόθος, ο οικιστής της Κηρίνθου, υπήρξε Αθηναίος ήρωας. 
2 3 Βρανόπουλος, 1987: 9. 
2 4 Jeffery, 1990: 81. Επίσης CD. Buck, The Greek Dialects, Chicago, 1955: 143. 
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ελαφρώς μικρότερος και ανερχόταν στις 15 θέσεις . Μετά από την παρέλευση 
σαράντα περίπου χρόνων, νέα ευρήματα έχουν εμπλουτίσει τον κατάλογο των 
πιθανών θέσεων στις οποίες υπήρχε κατοίκηση μεταξύ του 10ου και 6ου αι. π.Χ. 
Αναφέρουμε, για παράδειγμα, τις δημοσιεύσεις του D. R. Keller για τη νότια Εύβοια-

της Α. Χατζηδημητριού για ένα αρχιτεκτονικό σύνολο κοντά στο σημερινό χωριό 
Ζάρακες· και της Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη σχετικά με την περιοχή του Οξύλιθου 
της Κύμης και του Νέου Πύργου . 

Τα ονόματα με τα οποία αποκαλούσαν τους οικισμούς της προκλασικής 
περιόδου, οι οποίοι έχουν ανακαλυφθεί από τους αρχαιολόγους, δεν μας είναι 
γνωστά. Στην Ιλιάδα (Β', στ. 536-545) αναφέρονται μόνον επτά ευβοϊκές πόλεις και 
συγκεκριμένα το Δίον, η Ιστιαία, η Κήρινθος, η Χαλκίδα, η Ερέτρια, τα Στύρα και η 
Κάρυστος. Η ακριβής θέση μερικών από αυτές (Δίον, Ιστιαία και Στύρα) αποτελεί 
αντικείμενο διχογνωμίας. Σε κείμενα παλαιότερα από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. 
αναφέρονται και άλλα τοπωνύμια, όπως Αθήναι Διάδες, Ωρεός, Αρτεμίσιον, 
Ποσείδιον, Ορόβιαι, Ελύμνιον, Οιχαλία, Γεραιστός και Αιγές. Συχνά, δεν γνωρίζουμε 
αν έχουμε να κάνουμε με ονόματα οικισμών, περιοχών, η γεωγραφικών ορόσημων. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν θα παρουσιάσουμε μια γενική θεώρηση 
των γεωγραφικών, κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών χαρακτηριστικών των πιο 
σημαντικών ευβοϊκών οικισμών του Α' μισού της πρώτης χιλιετίας π.Χ. Στην 
προσπάθεια μας αυτή, στηριχθήκαμε σε πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από 
ποικίλες πηγές (φιλολογικές, επιγραφικές, αρχαιολογικές...). Καταφεύγουμε κατά 
περίπτωση σε αυτές που αποδεικνύονται οι πλέον αποδοτικές. Κυρίως, 
πραγματευόμαστε τους οικισμούς που συμπεριλαμβάνονται στο «Νηών Κατάλογο» 
προσθέτοντας μία ακόμα θέση, την Τάμυνα, μιας και είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
την έρευνα των ευβοϊκών λατρειών κατά τη διάρκεια των γεωμετρικών και αρχαϊκών 
χρόνων. Θα αναφερθούμε επίσης συνοπτικά στο ζήτημα της ύπαρξης μιας ευβοϊκής 
Κύμης. Η πραγμάτευση των υπόλοιπων οικισμών θα ενταχθεί στις ενότητες αυτής της 
εργασίας που σχετίζονται άμεσα με αυτούς. 

Το Δίον. 

Είναι λιγοστά αυτά που γνωρίζουμε για τη συγκεκριμένη ευβοϊκή πόλη. Στην 
Ιλιάδα το Δίον αναφέρεται ως πτολίεθρον (Β', στ. 538). Ο Στράβωνας (Χ, 1, 5) κάνει 
σύντομη μνεία στην πόλη, τοποθετώντας την στη βόρεια Εύβοια, χωρίς, ωστόσο, να 
προσδιορίζει την ακριβή της θέση. Σύμφωνα με την Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη το 
άστυ του Δίου είχε χτιστεί πάνω σε λοφίσκο με την ονομασία Καστρί, ο οποίος 
εντοπίζεται σε απόσταση 2 περίπου χλμ. βόρεια της σημερινής κώμης της Λιχάδας, 
στη χερσόνησο του Κηναίου (σημερινή χερσόνησος Λιχάδας) (εικ. 3, αρ. 1, και εικ. 
4). Σχετικά πρόσφατες ανασκαφές στο λόφο έφεραν στο φως ίχνη κατοίκησης της 
εποχής του Χαλκού, αλλά και υστερότερα λείψανα, της πρωτογεωμετρικής έως και 
ελληνιστικής περιόδου 7. Ο Κ. Reber προτείνει μια εναλλακτική θέση για το Δίον. 

23 Sacke« et al., 1966. 
2 6 Keller, 1985: 98-99, 103-108, 114· Α. Χατζηδημητρίου, «Ζάρακες», ΑΔ 52 Β2 (1997): 407-409, πίν. 
159 γ-ε· Α. Χατζηδημητρίου, «Ζάρακες», ΑΔ 53 Β1 (1997): 368-370, πίν. 143 γ-δ, 144 α-β· Sapouna 
Sakellaraki, 1998· Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Νέος Πύργος», ΑΔ 51 Β1 (1996): 308, πίν. 83γ. 
27 Βλ. Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Ανασκαφή στο Καστρί Λιχάδας Εύβοιας», ΑΕΜ3Ϊ (1994-1995): 
101-137· της ίδιας, «Λιχάδα. Καστρί», ΑΔ 49 Β1 (1994): 297. 
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Κατά τη γνώμη του, οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Πτολεμαίο (III, 15, 25) 
και τον Νόννο τον Πανοπολίτη (Διονυσιακά, XIII, 161) για τον οικισμό, μοιάζουν να 
ανταποκρίνονται στην τοποθεσία ενός μικρού ακρωτηρίου με την ονομασία 
Χερρονήσι (ή Χειρρονήσι ή Χερσονήσι) απέναντι από τη Φθιώτιδα, στο σημείο 
ακριβώς των βορείων ακτών της στενής λωρίδας γης που συνδέει τον Κηναίο με την 
υπόλοιπη Εύβοια. Η γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική που διακρίνεται στην 
επιφάνεια του εδάφους είναι εξίσου πολυάριθμη εδώ (εικ. 3, αρ. 2, και εικ. 5)28. 

Σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες του τοπικού πληθυσμού μπορούμε 
μόνον υποθέσεις να διατυπώσουμε. Ο περιβάλλων χώρος του Καστριού Λιχάδας 
φαίνεται καταλληλότερος για την ανάπτυξη γεωργικής δραστηριότητας απ' ό,τι ο 
αντίστοιχος στο Χερρονήσι, καθώς στους πρόποδες της πρώτης από τις δύο θέσεις 
απαντώνται μεγάλες εκτάσεις που στις μέρες μας καταλαμβάνονται από ελαιόδεντρα 
και αμπελώνες. Το Χερρονήσι, αντιθέτως, περιβρέχεται από τη θάλασσα, ενώ στα 
νοτιά του υψώνεται μια ορεινή αλυσίδα, ελάχιστα κατάλληλη για καλλιέργεια. 
Αμφότεροι οι οικισμοί διαθέτουν άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. 

Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν τα πολιτικά συστήματα που είχαν επικρατήσει στο 
Δίον. Η ιστορική του εξέλιξη κατά τη διάρκεια των γεωμετρικών και αρχαϊκών 
χρόνων παραμένει στο σκοτάδι. Αγνοούμε αν η αποικιστική δραστηριότητα για την 
οποία μας μιλάει ο Στράβωνας (Χ, 1, 5) - της οποίας καρπός ήταν η ίδρυση των 
Κανών στην Αιολίδα- παρουσιάστηκε υστερότερα από τους αιώνες που μας 
ενδιαφέρουν. Το μόνο που μπορεί να ειπωθεί με ασφάλεια είναι ότι το Δίον συνέχισε 
να αποτελεί ανεξάρτητη πόλη κατά το Β' μισό του 5ου αι. π.Χ., καθώς το όνομα της 
πόλης εμφανίζεται στους φορολογικούς καταλόγους της Α' Αθηναϊκής Συμμαχίας29. 
Στα τέλη του 5ου αι. π.Χ., τουναντίον, η πόλη φαίνεται να είχε περιέλθει σε παρακμή, 
μιας και από επιγραφή που χρονολογείται μεταξύ των ετών 411 και 390 π.Χ. (IG XII, 
9, 188) πληροφορούμαστε ότι η Ιστιαία είχε υπό τον έλεγχο της το ιερό του Δία 
Κηναίου, το οποίο αναμφίβολα εντοπιζόταν στα περίχωρα του Δίου30. Στην 
πραγματικότητα, είναι πολύ πιθανό ότι το ιερό του Δία Κηναίου -για τον οποίο θα 
κάνουμε εκτενή λόγο στην παρούσα εργασία- αποτελούσε το σημαντικότερο εκτός 
των τειχών ιερό του Δίου, μιας και το όνομα το ίδιο της πόλης συνδέεται ετυμολογικά 
με το θεό. 

Ενόψει της έλλειψης στοιχείων, αποβαίνει ακόμα πιο εικοτολογική 
οποιαδήποτε προσπάθεια να ορίσουμε την επικράτεια της πόλης. Στους φορολογικούς 
καταλόγους της Α' Αθηναϊκής Συμμαχίας κάνει την εμφάνιση του ένα άλλο αστικό 
μόρφωμα, οι Αθήναι Διάδες31, τις οποίες ο Στράβωνας εντοπίζει ομοίως στον Κηναίο 

Κ. Reber, "Unbekanntes Euböa. Auf Griechenlands zweitgrößter Insel warten archäologische Stätten 
auf ihre Erforschung", Antike Welt 32 (2001): 456-460. Πρόκειται για τη Θέση 4 στον κατάλογο του 
Sackett et al., 1966:38-39. 
2 9 Βλ για παράδειγμα, IG Ι3, 262,1, 28 (451-450 π.Χ.)· IG Ι3, 269, V, 25 (443-442 π.Χ.)· IG Ι3, 280,1, 
80 (432-431 π.Χ.). Βλ ακόμα, Meritt, Wade-Gery και McGregor, 1939-1950, Vol. 1: 264-265, 482· R. 
Meiggs, The Athenian Empire, Oxford, 1972, ειδικά Appendix 14: 538-561. 
3 0 Σύμφωνα με την επιγραφή, το συγκεκριμένο ιερό θα μπορούσε κατά την εν λόγω περίοδο να 
αποτελεί για τους Ιστιαιείς ό,τι το ιερό της Αρτεμης Αμαρυνθίας για τους Ερετριείς. Βλ. Ε. Σαπουνά-
Σακελλαράκη, «Ανασκαφή στο Καστρί Λιχάδας Εύβοιας», ΑΕΜ 31 (1994-1995): 105· Knoepfler, 
1988: 383-384 καιυποσημ. 9· Knoepfler, 1980: 469 καιυποσημ. 25· Picard, 1979: 234 καιυποσημ. 2. 

3 1 Στο IG Ι3, 261, ΠΙ, 26 (452-451 π.Χ.)· IG Ι3, 263, IV, 32 (450-449 π.Χ.)· IG Ι3, 269, V, 26 (443-442 
π.Χ.)· IG Ι3, 279,1, 85 (433-432 π.Χ.)· IG Ι3, 289, Ι, 12 (416-415 π.Χ.). Βλ ακόμα Meri«, Wade-Gery 
και McGregor, 1939-1950, Vol. 1: 218-219 και 464. 
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(Χ, 1, 5). Δεν γνωρίζουμε πού βρισκόταν το άστυ των Αθηνών Διάδων, αν και κατά 
καιρούς ταυτίζεται με το λόφο Καστέλλι που βρίσκεται δίπλα στα σημερινά Λουτρά 
Γιάλτρων (εικ. 3, αρ. 3)3 2. Μελετητές, όπως ο Ε.Α. Βρανόπουλος, αμφισβητούν την 
ύπαρξη της πόλης κατά τη διάρκεια του Α' μισού της πρώτης προχριστιανικής 
χιλιετίας και αποδίδουν την ίδρυση της σε πιθανή εγκατάσταση αθηναίων στην 
περιοχή, κατά την κλασική περίοδο 3. Οι B.D. Meriti, Η.Τ. Wade-Gery και M.F. 
McGregor, ωστόσο, πιστεύουν ότι ο οικισμός υπήρξε ένα από τα αρχικά μέλη της Α' 
Αθηναϊκής Συμμαχίας34. Αν γίνει δεκτό ότι το Δίον και οι Αθήναι Διάδες συνυπήρχαν 
κατά την αρχαϊκή περίοδο, τότε πρέπει να αναλογιστούμε την πιθανότητα οι δυο 
πόλεις να μοιράζονταν τον έλεγχο της χερσονήσου του Κηναίου. Κάτι τέτοιο 
σημαίνει ότι κάθε μια από τις δύο θα είχε υπό τον έλεγχο της 25 τετρ. χλμ. περίπου 5. 

Η Ιστιαία και / ή ο Ωρεός. 

Είναι λιγοστές οι πληροφορίες που διαθέτουμε για την προκλασική Ιστιαία. 
Μία σύντομη μνεία στην Ιλιάδα (Β', στ. 537) συνιστά τη μοναδική, σχετική με τον 
οικισμό, φιλολογική αναφορά που προηγείται χρονολογικά του Ηροδότου (βλ. VIII, 
23 και VIII, 66) και του Ίωνα του Χίου (FGrH 392, F 1 = Παυσανίας, VII, 4, 9)3 6. Οι 
αρχαιολογικές μαρτυρίες δεν εμπλουτίζουν περαιτέρω τις γνώσεις μας για το ζήτημα. 
Ακόμα και επί των ημερών μας, η ακριβής θέση στην οποία υψωνόταν το άστυ της 
Ιστιαίας στους αιώνες που κατεξοχήν μας αφορούν, δεν έχει εντοπιστεί, και αυτό 
παρά το γεγονός ότι δεν έλειψαν οι προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος που έχει 
ανακύψει. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πρόταση εντοπισμού οφείλει να 
λάβει υπόψη της τις πληροφορίες που παρέχονται από πλειάδα αρχαίων συγγραφέων 
(Θουκυδίδης, Ι, 114· Θεόπομπος, FGrH 115, F 387· Στράβωνας, Χ, 1, 3-4" 
Παυσανίας, VII, 26, 4) σχετικά με την (ολοκληρωτική;) καταστροφή της πόλης το 
446 π.Χ., τον (πλήρη;) εξανδραποδισμό του τοπικού πληθυσμού και την 
εγκατάσταση αθηναίων εποίκων στην ίδια ή σε άλλη θέση. Πρέπει επίσης να ληφθεί 
υπόψη η πληροφορία για την ύπαρξη ενός ακόμα τοπωνυμίου -του Ωρεού αυτή τη 
φορά- το οποίο αναφέρεται από τον Αριστοφάνη (Ειρήνη, στ. 1047 και 1057), το 
Θουκυδίδη (VII, 95, 7), το Θεόπομπο (FGrH 115, F 387), το Στράβωνα (Χ, 1, 3-4) 
και τον Παυσανία (VII, 26, 4). Κατά την προσπάθεια συσχετισμού όλων των 
πληροφοριών που παρέχονται από τους συγκεκριμένους συγγραφείς, ανακύπτουν 
αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του Ωρεού: αποτελούσε άραγε δήμο της 
Ιστιαίας πριν από το 446 π.Χ.; Επρόκειτο μήπως για ξεχωριστή πόλη; Αν ναι, ποια 
ήταν η θέση της; Μήπως οφείλουμε αντιθέτως να δεχτούμε ότι ο Ωρεός ήταν η πόλη 
που ιδρύθηκε μετά τον ερχομό των εποίκων από την Αττική; 

3Ζ Sackett et al., 1966:37-38. 
3 3 Βρανόπουλος, 1987: 29. 
3 4 Meri«, Wade-Gery και McGregor, 1939-1950, Vol. 3: 198. 
3 5 Reber, Hansen, Ducrey, 2004: 647. 
3 6 Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας την αναφορά στην Ιστιαία που εμφανίζεται στον Περίπλου του 
(Ψευδο)Σκύλακα (§ 58). Η μορφή με την οποία μας έχει σωθεί το κείμενο είναι αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας του αρχικού αρχαϊκού πυρήνα του έργου κατά τον 4° αι. π.Χ. Ειδικότερα, σε ό,τι έχει να 
κάνει με την Εύβοια, το έργο αναφέρει την ύπαρξη μόλις τεσσάρων πόλεων, αντανακλώντας έτσι 
αποκλειστικά την πολιτική πραγματικότητα του τέλους της κλασικής και των αρχών της ελληνιστικής 
περιόδου. 
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Το 1966, η αγγλοσαξονική ομάδα με επικεφαλής τον L. Η. Sackett 
υποστήριξε ότι η αρχαία Ιστιαία και ο αρχαίος Ωρεός δεν ήταν δυνατό να 
τοποθετηθούν κοντά στη σημερινή Ιστιαία, μιας και μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν 
εντοπιστεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 5 
χλμ. από την ακτή (εικ. 3, αρ. 9). Προτάθηκε, ως εκ τούτου, μία μόνο εναλλακτική 
θέση στους πρόποδες και στην κορυφή λόφου με την ονομασία Κάστρο, ο οποίος 
υψώνεται στο κέντρο του σημερινού παραθαλάσσιου οικισμού των Ωρεών (εικ. 3, αρ. 
7). Ο λόφος, που διαμορφώνεται σε πλάτωμα στην κορυφή του, έχει ύψος 30 μ. από 
το επίπεδο της θάλασσας και φιλοξενεί μεσαιωνικό κάστρο (βυζαντινό) 
οικοδομημένο με λίθους που ανήκαν αρχικά σε κάποια κλασικά κτίρια (εικ. 7)3 7. Τα 
παλαιότερα -μη προϊστορικά- ευρήματα από το Κάστρο, ωστόσο, χρονολογούνται σε 
περιόδους μεταγενέστερες των Μηδικών, γεγονός για το οποίο ο Κ. Reber, ο Μ.Η. 
Hansen και ο P. Ducrey πιστεύουν ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με τα υπολείμματα 
μιας πόλης που ιδρύθηκε μετά από το 446 π.Χ. Για τους συγκεκριμένους ερευνητές, 
το αστικό κέντρο της προκλασικής Ιστιαίας «was in the neighborhood of modern 
Histiaia»38. Τέλος, το 1976, ο M. Moggi υποστήριξε ότι η Ιστιαία και ο Ωρεός 
υπήρξαν, σε κάποια χρονική στιγμή της αρχαϊκής περιόδου, ανεξάρτητες πόλεις, 
αλλά αποφάσισαν να συνενωθούν πριν από το 480 π.Χ. στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 
συνοικισμού39. Η αποδοχή αυτής της πρότασης σημαίνει ότι αν στο μέλλον 
ανακαλυφθούν στην περιοχή κατάλοιπα των μέσων της κλασικής περιόδου, θα 
βρεθούμε ενώπιον του προβλήματος με ποιον από τους τρεις οικισμούς να τα 
ταυτίσουμε. 

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους πόρους που εκμεταλλευόταν ο τοπικός 
πληθυσμός, το επίθετο «πολυστάφυλος», που αποδίδεται στην Ιστιαία από το 
κείμενο της Ιλιάδας (Β', στ. 537) φανερώνει ότι η κύρια καλλιέργεια στα εδάφη της 
πόλης ήταν αυτή της αμπέλου. Είναι επίσης λογικό να εικάσουμε ότι ένα τμήμα του 
πληθυσμού επιδιδόταν σε εμπορικές δραστηριότητες. Η Ιστιαία δεν έκοψε δικό της 
νόμισμα μέχρι την κλασική περίοδο, αλλά θεωρούμε απίθανο οι κάτοικοι της να μην 
είχαν επωφεληθεί μέχρι μια τόσο ύστερη περίοδο από τη στρατηγική θέση που 
απολάμβανε η πόλη πάνω στο θαλάσσιο δρόμο που ένωνε το Αιγαίο με την κεντρική 
Ελλάδα. 

Σε σχέση με το πολιτικό σύστημα που καθόριζε τις τύχες της προκλασικής 
Ιστιαίας, δεν υπάρχει τίποτε που να μπορούμε να ισχυριστούμε με ασφάλεια εξαιτίας 
της έλλειψης στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και για την εμπλοκή της πόλης σε ιστορικά 
γεγονότα που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια της γεωμετρικής και αρχαϊκής 
περιόδου. Εξίσου προβληματικός παραμένει ο κατά προσέγγιση καθορισμός της 
επικράτειας της πόλης πριν από τα Μηδικά. Όπως έχουμε ήδη σημειώσει, υπάρχει η 
πιθανότητα σε ορισμένη απόσταση από την Ιστιαία να εντοπιζόταν μια ακόμα πόλη, ο 
Ωρεός, η οποία θα μπορούσε επίσης να διαθέτει τη δική της επικράτεια (αν 
ευσταθούν όσα υποστηρίζει ο Μ. Moggi ότι επρόκειτο δηλαδή για ένα ακόμα 
ανεξάρτητο αστικό μόρφωμα). Εικάζουμε ότι η Ιστιαία είχε υπό τον έλεγχο της 
μεγάλο μέρος της πεδιάδας που σήμερα διασχίζει ο Ξεροπόταμος, ο οποίος ταυτίζεται 
ίσως με τον ποταμό Κάλλαντα του Στράβωνα (Χ, 1, 4) (εικ. 6). Ο Ηρόδοτος (VII, 
175) βεβαιώνει ότι το 480 π.Χ. η Ιστιαία ήλεγχε την περιοχή στην οποία υψωνόταν το 
ιερό της Άρτεμης Προσηώας, όπου διεξάχθηκε η ναυμαχία του Αρτεμισίου. Στην 

3 7 Sackett et al., 1966:39-40. 
3 8 Reber, Hansen, Ducrey, 2004: 657. 
3 9 M. Moggi (επιμ.), Isinecismi interstatali. Vol. I. Dalle origini al 338 a.C, Pisa, 1976: 114-120. 
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παρούσα εργασία θα δούμε ότι το λατρευτικό αυτό κέντρο βρισκόταν δίπλα στη 
σημερινή θέση Πευκί, γεγονός που μας επιτρέπει τουλάχιστον να βεβαιώσουμε ότι η 
επικράτεια της Ιστιαίας εκτεινόταν μέχρι αυτό το σημείο (εικ. 3, αρ. 10). Αγνοούμε, 
εντούτοις, αν τα εδάφη της ευβοϊκής πόλης έφταναν μέχρι τον βορειοανατολικό 
αγκώνα του νησιού, περιλαμβάνοντας την νησιωτική ακτή που αντίκριζε το Αιγαίο 
και συνέχιζε προς τα νότια. Σε άλλη ενότητα της εργασίας μας θα αναφερθούμε 
στους λόγους που κάνουν πολλούς ερευνητές να ταυτίζουν αυτή την τελευταία 
περιοχή με το Ποσείδιον, τοπωνύμιο που αναφέρεται σε ορισμένους από τους 
φορολογικούς καταλόγους της Α' Αθηναϊκής Συμμαχίας4 . Δεν πιστεύουμε, τέλος, 
ότι οι Ορόβιαι (πιθανώς οι σημερινές Ροβιές (εικ. 3, αρ. 13)) αποτελούσαν τμήμα της 
επικράτειας της Ιστιαίας πριν από τον 5° αι. π.Χ. Οι λόγοι για αυτό είναι δύο, κατά 
πρώτον η απόσταση που τις χωρίζει από τις εκβολές του Ξεροπόταμου (25 χλμ. 
περίπου) και κατά δεύτερον το γεγονός ότι ο Θουκυδίδης (III, 89, 2) στην κλασική 
περίοδο τις περιγράφει ως πραγματική πόλη. Αν και είναι βέβαιο ότι μια επιγραφή 
(IG Ι3, 418 a, στ. 6) του 430 - 410 π.Χ. συγκαταλέγει τις Ορόβιες μεταξύ των δήμων 
της Ιστιαίας, δεν υπάρχει τίποτε που να υποδεικνύει ότι ο οικισμός είχε υπαχθεί στην 
Ιστιαία πριν από τα Μηδικά41. 

Η Κήρινθος. 

Η Κήρινθος αναφέρεται στην Ιλιάδα (Β', στ. 538) ως εφαλος, δηλαδή, ως 
παράκτιος οικισμός. Η πληροφορία του ομηρικού έπους και τα στοιχεία που 
συνεισφέρει ο Στράβωνας (Χ, 1,3 και Χ, 1, 5), ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος {Historia 
Naturalis, IV, 64) και ο Πτολεμαίος (III, 15, 25) επιτρέπουν τον εντοπισμό της στην 
αιγαιακή ακτή του νησιού πάνω στις εκβολές του ποταμού Βούδωρου, στην απόληξη 
της πεδιάδας του Μαντουδίου κοντά στη σημερινή Κρύα Βρύση (εικ. 3, αρ. 16, και 
εικ. 8)42. Εδώ, στο νοτιοανατολικό άκρο μιας αμμουδερής παραλίας (εικ. 9) 
διαμορφώνεται ύψωμα σε σχήμα μηνίσκου. Το βόρειο άκρο του, με την ονομασία 
Καστρί, κρημνίζεται απότομα προς τη θάλασσα, ενώ οι κλιτύες του νότιου άκρου, 
που ονομάζεται Προφήτης Ηλίας, παρουσιάζουν ομαλότερη κλίση καταλήγοντας στο 
προσχωσιγενές πεδίο με το οποίο και συμφύρονται. Η πρωτογεωμετρική, γεωμετρική 
και αρχαϊκή κεραμική που βρίσκεται διεσπαρμένη στην κορυφή και τις πλαγιές του 
υψώματος αντικατοπτρίζει την έκταση του προκλασικού οικισμού43. Η ύπαρξη στο 
Καστρί τμημάτων τείχους του 5ο υ αι. π.Χ. με πάχος 1,80 μ. και ενισχυμένου με 
πύργους (εικ. 10), οδήγησε τους αρχαιολόγους στη σκέψη ότι εδώ εντοπιζόταν η 
ακρόπολη του οικισμού. Η τελευταία είναι πιθανό να καταλάμβανε μία έκταση 600 
επί 150 μ. . Στο εσωτερικό του τειχισμένου χώρου αποκαλύφθηκαν ίχνη διαφόρων 
κατασκευών, μερικές εκ των οποίων μπορούν να χρονολογηθούν στη γεωμετρική και 

Βλ. παρακάτω, σελ. 93 κ.ε. 
41 Reber, Hansen, Ducrey, 2004: 659. 
42 Για τα επιφανειακά ευρήματα βλ Sackett et al., 1966: 43-44. Για τις ανασκαφές που έχουν 
πραγματοποιηθεί εδώ Α. Σάμψων, «Κήρινθος», ΑΔ 29 Β2 (1973-1974): 484-487, πίν 316-317α· Α. 
Σάμψων, «Ανασκαφή εις την ακρόπολιν της αρχαίας Κηρίνθου», AAA 8 (1976): 32-37 και A.A. 
Καραπασχαλίδου, «Καστρί Κηρίνθου», ΑΑΧ5 (2003): 139-142. 
43 Στο λόφο Καστρί και στο λόφο του Προφήτη Ηλία έχουν εντοπιστεί επίσης όστρακα από τη 
νεολιθική, την πρωτοελλαδική και τη μέσοελλαδική περίοδο. 
44 Α. Σάμψων, «Ανασκαφή εις την ακρόπολιν της αρχαίας Κηρίνθου», AAA 8 (1976): 32-33. Η 
ανακάλυψη ογκολίθων στο Καστρί έκανε τον Α. Σάμψων («Κήρινθος», ΑΔ 29 Β2 (1973-1974): 484) 
να υποθέσει την ύπαρξη και προϊστορικού τείχους στην ίδια θέση. 
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αρχαϊκή περίοδο, ενώ στον Προφήτη Ηλία εντοπίστηκε ευμεγέθης κατασκευή που 
αναγνωρίστηκε ως δημόσιο οικοδόμημα. 

Ο μεγαρέας Θέογνης (Ελεγειών Ι, στ. 891-894) μας πληροφορεί για ένα 
πολεμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του οποίου ο οικισμός καταστράφηκε. Όπως 
πιστεύει ο Ε.Α. Βρανόπουλος, εδώ έχουμε πιθανώς να κάνουμε με μια πολιτειακή 
μεταβολή και πιο συγκεκριμένα με την αντικατάσταση ενός ολιγαρχικού καθεστώτος 
από ένα τυραννικό ή δημοκρατικό πολίτευμα . 

Μπορούμε να φανταστούμε ότι οι Κηρίνθιοι καλλιεργούσαν την πεδιάδα του 
Μαντουδίου που έχει μήκος 4 χλμ. Ο Βούδωρος, ο μεγαλύτερος ποταμός της 
Εύβοιας, παρείχε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα καθιστούσαν την περιοχή 
ιδιαιτέρως εύφορη. Ο Ε.Α. Βρανόπουλος πίστεψε ότι κατά την αρχαιότητα, η 
ονομασία του ποταμού (Βούδωρος = το δώρο του Βοδιού) αντικατόπτριζε τη 
σημασία της κτηνοτροφίας κατά μήκος της κοιλάδας του46, αν και πρέπει να έχουμε 
κατά νου ότι η λέξη «βους» απαντάται ως συνθετικό πολλών υδρωνυμίων της 
Αρχαίας Ελλάδας, ανεξαρτήτως της ευφορίας της εκάστοτε ποτάμιας λεκάνης47. 
Πάντως, σε σχέση με την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην περιοχή, μας φαίνονται 
πιο χειροπιαστές οι αναφορές του Αντίγονου του Καρύστιου κατά τον 3° αι. π.Χ. 
και του Στράβωνα κατά τον 1° αι. μ.Χ. (Χ, 1,14) που κάνουν λόγο για τα πρόβατα 
που έπιναν το νερό των δύο παραποτάμων του Βούδωρου, του Νηλέα και του Κηρέα. 
Η παρουσία μεγάλης ποσότητας από σκωρίες που διαπιστώνεται στον οικισμό της 
Κηρίνθου μαρτυρά την ύπαρξη μεταλλουργικών εργαστηρίων4 , ενώ η θέση του 
δίπλα στη θάλασσα μάς επιτρέπει να υποθέσουμε ότι διατηρούσε εμπορικές σχέσεις 
με τα κοντινότερα νησιά του Αιγαίου. 

Για τον HJ. Gerhke, η συμπερίληψη της Κηρίνθου στο «Νηών Κατάλογο» 
(Ιλιάδα, Β', στ. 538) συνιστά απόδειξη ότι ο οικισμός αποτελούσε ανεξάρτητο 
μόρφωμα στην εποχή του Ομήρου5 . Μπορεί να υποτεθεί ότι η επικράτεια του 
εκτεινόταν σε ολόκληρη την πεδιάδα του Μαντουδίου. Ο Gerhke, ωστόσο, όπως και 
άλλοι μελετητές, ερμηνεύουν το θεόγνειο απόσπασμα, που μνημονεύσαμε νωρίτερα, 
ως απόδειξη ότι ο οικισμός πέρασε στον έλεγχο της Χαλκίδας κατά την αρχαϊκή 
περίοδο51. Κατά τη γνώμη μας, η υπόθεση αυτή είναι εσφαλμένη, μιας και, μεταξύ 
άλλων, από το κείμενο του μεγαρέα ποιητή δεν συνάγεται κατ' ανάγκην ότι η 
Κήρινθος βρισκόταν υπό τη διακυβέρνηση της Χαλκίδας. Αξίζει, επιπροσθέτως, να 
θυμηθούμε ότι η Κήρινθος κείτεται πάνω σε μια νοητή ευθεία 45 χιλιομέτρων 
βορειοδυτικά του Ευρίπου ή σε απόσταση 65 χιλιομέτρων αν ακολουθήσουμε το 

4 5 Βρανόπουλος, 1987: 29. 
46 Βρανόπουλος, 1987: 73. 
47 Αναφέρουμε ενδεικτικά το Βοάγριο στην ανατολική Λοκρίδα, που μνημονεύει ο Παυσανίας (V, 22, 
3). 
4 8 Α. Gianini (επιμ.), Paradoxographorum graecorum reliquiae, Milano, 1962: Antigonus, fr. 78 (84). 
49 Α. Σαμψών, «Ανασκαφή εις την ακρόπολιν της αρχαίας Κηρίνθου», AAA 8 (1976): 33- A.A. 
Καραπασχαλίδου, «Καστρί Κηρίνθου», ΑΑΧ5 (2003): 139. 
5 0 HJ. Gehrke, "Mutmaßungen über die Grenzen von Chalkis", στο E. Olshausen και Η. Sonnabend 
(επιμ.), Grenze und Grenzland. Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geschichte und Geographie 4, 
1990, Amsterdam, 1994: 338. 
51 Bakhuizen, 1985: 127- HJ. Gehrke, "Mutmaßungen über die Grenzen von Chalkis", στο E. 
Olshausen και Η. Sonnabend (επιμ.), Grenze und Grenzland, Stuttgarter Kolloquium zur Historischen 
Geschichte und Geographie 4, 1990, Amsterdam, 1994: 338· Knoepfler, 1997: 352-353 και υποσημ. 
10, 418 και υποσημ. 103· Walker, 2004: 214-217· Reber, Hansen, Ducrey, 2004: 648. 
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σύγχρονο δρόμο. Τα βουνά Καντήλι και Πυξαριά υψώνονται ανάμεσα στη λεκάνη 
του Βούδωρου και την κοιλάδα των Ψαχνών, χώρο για τον οποίο θα κάνουμε λόγο 
παρακάτω (εικ. 11). 

Στην πραγματικότητα, τείνουμε να θεωρήσουμε ολόκληρη την περιοχή 
βορείως των βουνών Καντήλι και Πυξαριά ως ανεξάρτητη από τη Χαλκίδα μέχρι τα 
τέλη του 5ο υ αι. π.Χ. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι πρόκειται για τη ζώνη που αναφέρεται 
ως «Διακρες άπό Χαλκιδέον» στους φορολογικούς καταλόγους της Α' Αθηναϊκής 
Συμμαχίας του 5ου αι. π.Χ.52. Ήδη από το 1915, ο Ε. Ziebarth (IG XII, 9, σ. 168, στ. 
9-22) συνηγόρησε υπέρ αυτής της άποψης, ενώ πρόσφατα ο ίδιος ο Η. J. Gehrke δεν 
θέλησε να την απορρίψει53. 

Η Χαλκίδα. 

Στην Ιλιάδα (Β', στ. 537) και στα Έργα και Ημεραι του Ησίοδου (στ. 651-655) 
συναντάμε τις πρώτες αναφορές στη Χαλκίδα. Μεταγενέστερες πηγές (Ηρόδοτος, 
VII, 183· Αινείας Τακτικός, Πολιορκητικά, IV, 1· Διόδωρος, XIII, 47, 3· IG XII, 6, 
42, στ. 14) κάνουν λόγο για τη θέση της στις ακτές του στενού του Ευρίπου, στη 
χερσόνησο που εκτείνεται δυτικά του όρους Βαθροβούνι (εικ. 3, αρ. 24). Ωστόσο, 
είναι λιγοστά αυτά που γνωρίζουμε με ασφάλεια σχετικά με την έκταση των 
διαδοχικών οικισμών που εμφανίστηκαν σε αυτό το χώρο κατά τη διάρκεια του Α' 
μισού της πρώτης χιλιετίας π.Χ. Η αρχαιολογική έρευνα έχει εντοπίσει αρκετές 
θέσεις στις οποίες παρατηρείται σημαντική συγκέντρωση κεραμικού υλικού και 
έχουν έρθει στο φως ομάδες τάφων. Ωστόσο τα ανευρεθέντα αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα που είναι χρονολογήσιμα πριν από τα μηδικά παραμένουν ελάχιστα54. 

Όπως και να έχουν τα πράγματα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατά τη διάρκεια 
της πρωτογεωμετρικής περιόδου μία ή περισσότερες ομάδες πληθυσμού είχαν 
εγκατασταθεί στην περιοχή . Η συγκρότηση ενός μορφώματος ικανού να αποκληθεί 
άστυ/πόλις χρονολογείται από τους αρχαιολόγους στα τέλη του 9ου αι. π.Χ.56. Το 
αστικό αυτό κέντρο θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 
συνοικισμού, μιας δηλαδή ομαδοποίησης και προοδευτικής συγκέντρωσης αρκετών 
«οίκων», ή μικρών αυταρκών οικογενειακών μονάδων, σε μία και μόνο περιοχή57. 

5 2 IG Ι3, 278, VI, 25-26 (434-433 π.Χ.)· IG Ι3, 71,1, 83-84 (425-424 π.Χ.)· IG Ι3, 289,1, 15-16 (416-415 
π.Χ.). Βλ. ακόμα Meriti, Wade-Gery και McGregor, 1939-1950, Vol. 1: 260-261 και 480. 
5 3 HJ . Gehrke, "Mutmaßungen über die Grenzen von Chalkis", στο E. Olshausen και Η. Sonnabend 
(επιμ.), Grenze und Grenzland, Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geschichte und Geographie 4, 
1990, Amsterdam, 1994: 338, υποσημ. 15 
5 4 Mazarakis Ainian, 1998: 253, fig. 100· Lang, 1996: 284. 
5 5 Sacke« et al., 1966: 59-60, Θέσεις 41-43· Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 23-24· Π.Γ. Καλλιγάς, «Η 
πρώιμη αρχαία Χαλκίδα», ΑΑΧ 3 (1988-9): 94 - 96. Ο Καλλιγάς ηκόΐ,ζχ ότι σε διάφορα σημεία της 
περιοχής οικοδομήθηκαν πρωτογεωμετρικά κτήρια μεγάλου μεγέθους. Ο Α. Μαζαράκης Αινιάν 
(Mazarakis Ainian, 1997: 105) δεν συμμερίζεται αυτή την υπόθεση. 
5 6 Π.Γ. Καλλιγάς, «Η πρώιμη αρχαία Χαλκίδα», ΑΑΧ 3 (1988-9): 96 κ.ε.· Σαπουνά-Σακελλαράκη, 
1995: 24. 

5 7 Σε αυτή την περίπτωση αντιλαμβανόμαστε ως οίκους τις ομάδες κτηρίων, μικρού και μετρίου 
μεγέθους, που περιστοιχίζονταν από περιβόλους και έχουν βρεθεί στη γεωμετρική και αρχαϊκή 
Ερέτρια και Ωρωπό. Βλ. Mazarakis Ainian, 2002: 208- 223 και ειδικά 220-223. Οι οίκοι αυτοί δεν 
πρέπει να συγχέονται με τους αντίστοιχους του Π. Γ. Καλλιγά («Η πρώιμη αρχαία Χαλκίδα», ΑΑΧ 3 
(1988-9): 94-96), δηλαδή, τα επιμήκη αψιδωτά οικοδομήματα της πρωτογεωμετρικής περιόδου που 
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Σύμφωνα με τον Π.Γ. Καλλιγά, η έκταση που κατείχε ο οικισμός κατά τη διάρκεια 
αυτής της πρώτης φάσης ήταν αρκετά περιορισμένη - μία στενή λωρίδα γης μεταξύ 
των όρμων της Λιανής Άμμου και του Αγίου Στεφάνου, που τότε εισχωρούσαν πολύ 
περισσότερο στο νησιωτικό τμήμα. Οι περιοχές της Αρέθουσας και των λόφων 
Καλλιμάνη, Αγίου Ιωάννη, Βρόντου και Γύφτικων θα μπορούσαν να είχαν 
καταληφθεί σταδιακά από οικοδομήματα κατά τη διάρκεια του 8ου αι. π.Χ. (εικ. 12, 
κόκκινη γραμμή). Ο Έλληνας ερευνητής πίστευε ότι η νεοσύστατη Χαλκίδα θα 
μπορούσε να διαθέτει αμυντικό τείχος στο ανατολικό και δυτικό της άκρο, όπως 
συνέβαινε σε πολλούς σύγχρονους με αυτή οικισμούς: τη Σμύρνη στις ακτές της 
Ανατολίας, το Εμπόριο στη Χίο, κ,τ.λ. Παραδόξως, ο Π.Γ. Καλλιγάς εκτιμούσε ότι η 
ακρόπολη του οικισμού υψωνόταν έξω από την τειχισμένη περιοχή και μάλιστα προς 
τα νοτιοανατολικά, πάνω στη νότια κορυφή του ορεινού συγκροτήματος που 

co 

ονομάζεται Βαθροβούνι . 

Ο A.A. Σάμψων υποστήριξε ότι το χαλκιδικό άστυ δεν μπορούσε να είναι 
τόσο εκτεταμένο. Ισχυρίστηκε με τη σειρά του ότι η περιοχή Βρόντου δεν ήταν 
δυνατόν να περιλαμβάνεται εντός των ορίων της γεωμετρικής και αρχαϊκής πόλης, 
που έφτανε ωστόσο μέχρι τις υπώρειες του Βαθροβουνίου (εικ. 12, γαλάζια 
γραμμή)59. Η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, αντιθέτως, υπήρξε πιο τολμηρή στις 
διατυπώσεις της, προβάλλοντας την πιθανότητα η γεωμετρική Χαλκίδα να 
περιλάμβανε το ύψωμα Βελή Μπαμπά και την περιοχή του Βάλτου, εκτεινόμενη, ως 
εκ τούτου, προς τα δυτικά και τα ανατολικά πέραν των ορίων που υπέθεταν ο 
Σάμψων και ο Καλλιγάς60. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι κατά την αρχαϊκή περίοδο η 
πόλη κάλυπτε τη βόρεια κλιτύ του Βαθροβουνίου (εικ. 12)61. 

Οι οικονομικοί πόροι που είχαν στη διάθεση τους οι Χαλκιδείς θα 
προέρχονταν κατά κύριο λόγο από τη γεωργική εκμετάλλευση των γειτονικών 
εκτάσεων, καθώς όχι τυχαία η θέση της είχε επιλεχθεί μεταξύ δύο πεδιάδων: αυτής 
του ποταμού Λήλαντα προς τα ανατολικά (εικ. 13), και αυτής των Ψαχνών προς τα 
βόρεια (εικ. 11). Η εκτροφή βοοειδών ίσως να ήταν σημαντική για τους ίδιους 
λόγους. Πέραν τούτου, οι φιλολογικές πηγές κάνουν λόγο για μία ολιγαρχική τάξη 
που ονομαζόταν ίπποβόται (οι εκτροφείς των αλόγων)62. Αν και είναι δύσκολο να 
εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, είναι πολύ πιθανό η πόλη του Ευρίπου να διέθετε 
σημαντικά εργαστήρια κεραμικής63. Η μεταλλουργία πρέπει να ήταν επίσης 
ανεπτυγμένη. Ο S.C. Bakhuizen βεβαιώνει ότι «there is really no evidence to hold 
that Chalcis was 'the brazen city'» , αν και δέχεται ότι η πόλη «must have been a 
well-known production centre of iron (steel) swords, as Damascus and Toledo were in 

είναι παρόμοια με αυτό που βρέθηκε στο Λευκαντί. Σχετικά με το κτήριο, Mazarakis Ainian, 1997: 48-
57. 
5 8 Π.Γ. Καλλιγάς, «Η πρώιμη αρχαία Χαλκίδα», ΑΑΧ3 (1988-9): 96 κ,ε. 
5 9 Σάμψων, 1976:12-15. 
6 0 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 24. 
61 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 25. 
6 2 Ηρόδοτος, V, 77 και VI, 100· Αριστοτέλης, Πολιτικά, IV, 1289b, στ. 36 - 41- Στράβωνας, Χ, 1, 8-
Πλούταρχος, Βίος του Περικλή, ΧΧΙΠ. 
63 J. Boardman, "Early Euboean Pottery and History", BSA 52 (1957): 2· Α. Ανδρειωμένου, «Εκ του 
πρώιμου κεραμικού εργαστηρίου της Χαλκίδος (11ος -8^ π.Χ. αι.)», στο συλλ. έργ., Φίλια έπη εις 
Γεώργιον Ε. Μυλωνά, διά τα 60 έτη τόυ ανασκαφικού του έργου. ΤΟΜΟΣ Β', Αθήνα, 1987: 71-98. Ο 
J.N. Coldstream {Geometric Greece, 900-700 BC, London-New York, 2003: 199) θεωρεί πιθανό ο 
ζωγράφος του Cesnola και το εργαστήριο του να είχαν την έδρα τους στη Χαλκίδα. 
6 4 Bakhuizen, 1976: 63. 
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later ages» . Η Α. Ανδρειωμένου υποθέτει ότι στη Χαλκίδα βρισκόταν η έδρα μιας 
σημαντικής ομάδας εμπόρων που μετέφεραν τα ευβοϊκά αγγεία στις 
συροπαλαιστινιακές ακτές της Μεσογείου, όπου ανακαλύφθηκαν σε θέσεις όπως η 
Αλ Μίνα και το Τελ Σούκας . 

Οι γνώσεις μας για τις ιστορικές τύχες της Χαλκίδας κατά τους γεωμετρικούς 
και αρχαϊκούς χρόνους είναι περιορισμένες. Οι παλαιότερες πηγές μοιάζουν να 
υποδηλώνουν ότι η πόλη γνώρισε διάφορες πολιτειακές μεταβολές από τον 9° έως τον 
6° αι. π.Χ.: βασιλεία , ολιγαρχία8, τυραννία9 ακόμα και δημοκρατία . Η 
σύγκρουση με την Ερέτρια για τον έλεγχο του Ληλάντιου πεδίου μνημονεύεται από 
αρκετούς αρχαίους συγγραφείς71. Η πλειονότητα των ερευνητών πιστεύει ότι η 
διαμάχη κράτησε δεκαετίες7 . Στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. η οικονομική ευρωστία της 
πόλης ήταν τέτοια που να της επιτρέπει την κοπή νομισμάτων7 . Κατά την τελευταία 
δεκαετία του ίδιου αιώνα η Χαλκίδα σύναψε συμμαχίες με τους Λακεδαιμόνιους και 
τους Βοιωτούς. Το 506 π.Χ. ο συμμαχικός συνασπισμός επιτέθηκε στην Αττική, αλλά 
ύστερα από την απόσυρση των Λακεδαιμονίων οι Αθηναίοι δεν άργησαν να 
καταβάλουν τους Βοιωτούς και τους Χαλκιδείς. Οι όροι της ειρήνης προέβλεπαν την 
έξωση (μέρους) των ολιγαρχικών ιπποβοτών και την εγκατάσταση 4000 αθηναίων 
κληρούχων σε χαλκιδικά εδάφη74. 

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ορίσουμε τα σύνορα της επικράτειας της 
Χαλκίδας πριν από τα Μηδικά (εικ. 11 και 13). Το μοναδικό σύνορο που μπορεί να 
διαγραφεί με ασφάλεια είναι το ανατολικό: έχουμε ήδη αναφέρει ότι η Χαλκίδα και η 
Ερέτρια ερίζανε για τον έλεγχο της πεδιάδας του ποταμού Λήλαντα. Ο D. Knoepfler 
πιστεύει ότι με τη λήξη της σύρραξης, η χάραξη του συνόρου οριστικοποιήθηκε στα 
ανατολικά των εκβολών του χειμάρρου, στην περιοχή ακριβώς όπου βρίσκεται το 
σημερινό Λευκαντί (εικ. 3, αρ. 29) . Ο S.C. Bakhuizen προέκτεινε το διαχωριστικό 

Bakhuizen, 1976: 44, βασισμένος σε συγγραφείς όπως ο Αλκαίος (PLF: fr. 357, στ. 7). 
6 6 Α. Andrioménou, «Skyphoi de l'Atelier de Chalcis (fin Xe- fin VIHe s.). II», BCH 109 (1985): 74-75. 
Βλ. ακόμα, J. Boardman, The Greek Overseas: their Early Colonies and Trade, London, 1999: 39-46. 
Ο Βρετανός ερευνητής πιστεύει ότι η παρουσία ελληνικής κεραμικής στις συροπαλαιστινιακές ακτές 
αποτελεί ένδειξη ότι οι Ευβοείς έφτασαν μέχρι εκεί. 
6 7 Χαλκιδέας «βασιλεύς» υπήρξε ο Αμφιδάμας (Ησίοδος, Έργα και Ημεραι, στ. 654-655· Πλούταρχος, 
Συμπόσιον των επτά σοφών, Χ [= Ηθικά, 153f - 154a]) 
6 8 Οι «ίπποβόται» που αναφέρει ο Ηρόδοτος (V, 77). 
6 9 Χαλκιδείς τύραννοι υπήρξαν ο Αντιλέωντας και ο Φόξος (Αριστοτέλης, Πολιτικά, V, 1316a, στ. 29-
35 και 1304a, στ. 29-31). 
7 0 Αριστοτέλης, Πολιτικά, V, 1304a, στ. 29-31. 
71 Ηρόδοτος, V, 99- Θουκυδίδης, Ι, 15, 3 · Στράβωνας, Χ, 1, 12· Πλούταρχος, Συμπόσιον των επτά 
σοφών, Χ [ = Ηθικά, 153f- 154a]. 
7 2 W. Donlan, "Archilochus, Strabo and the Lelantine War", ΤΑΡΑ 101 (1970): 131-142· L.H. Jeffery, 
Archaic Greece. The City-States, c. 700-500 B.C., London-Tonbridge, 1976: 63-70· S. Lambert, "A 
Thucydidean Scholium on the 'Lelantine War'", JHS 102 (1982): 216-220- C. Bearzot, "La guerra 
lelantea e il κοινόν degli Ioni d'Asia", στο M. Sordi (επιμ.), Santuari e politica nel mondo antico. 
Contributi dell'Istituto di storia antica. Voi. 9, Milano, 1983: 57- 81· V. Parker, Untersuchungen zum 
Lelantische Krieg und verwandten Problemen der frühgriechischen Geschichte, Stuttgart, 1997· 
Walker, 2004: 156-171. 
73 W. P. Wallace, "The Early Coinages of Athens and Euboia", NC 1962: 23-42. 
74 Ηρόδοτος, V, 74-77· VI, 100. 
7 5 Knoepfler, 1997: 353. Για την ταύτιση ή όχι αυτής της θέσης με την αρχαία Χαλκίδα, βλ. Bakhuizen, 
1976: 7-13· Altherr-Charon και Bérard, 1980: 237-238· Mazarakis Ainian, 1987: 18. 
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όριο μεταξύ των δύο ευβοϊκών πόλεων κατά μήκος των κορυφών των βουνών 
Βουδόχη, Όλυμπος, Ξεροβούνι και Σκοτεινή7 . 

Στα βόρεια της Χαλκίδας εκτείνεται μία ακόμα εύφορη περιοχή, η πεδιάδα 
που φέρει στις μέρες μας την ονομασία των Ψαχνών (εικ. 3, αρ. 18). Οι ορεινοί όγκοι 
του Καντηλίου, της Πυξαριάς και της Δίρφης περιβάλλουν αμφιθεατρικά αυτή τη 
λεκάνη. Ο Π.Γ. Καλλιγάς πίστευε ότι ήδη από τον 8° αι. π.Χ. οι κάτοικοι της 
Χαλκίδας ήλεγχαν μια σειρά από δορυφορικούς οικισμούς στην εύφορη πεδιάδα. Ο 
Έλληνας αρχαιολόγος αναφέρεται σε αυτούς που ανακαλύφθηκαν στις θέσεις Αγία 
Ελεούσα (3 χλμ. περίπου ανατολικά της Χαλκίδας, εικ. 3, αρ. 25) και Μάνικα (5 χλμ. 
περίπου βορειανατολικά της πόλης, εικ. 3, αρ. 23) , αν και στον κατάλογο μπορούν 
ίσως να προστεθούν και άλλες θέσεις της γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου που 
εντοπίστηκαν από επιφανειακές έρευνες. Η σημαντικότερη από αυτές θα υψωνόταν 
στις δυτικές πλαγιές του βουνού Κυριάκου (Προφήτης Ηλίας-Αγία Παρασκευή (εικ. 
3, αρ. 21), 10 χλμ. περίπου βορειοανατολικά της Χαλκίδας, μεταξύ Νέας Αρτάκης 
(εικ. 3, αρ. 19) και Ψαχνών (εικ. 3, αρ. 18)). Οι τοποθεσίες Γλύφα (8 χλμ. επίσης 
βορειοανατολικά της Χαλκίδας) και Πέι (7 χλμ. ανατολικά της πόλης, εικ. 3, αρ. 22) 
έχουν ομοίως εμφανίσει ίχνη κατοίκησης από τον 8° μέχρι τον 5° αι. π.Χ.7 . 

Φαίνεται παρακινδυνευμένο να υποστηρίξουμε ότι οι Χαλκιδείς είχαν υπό τον 
έλεγχο του τις αιγαιακές ακτές πέρα από το όρος Δίρφη νωρίτερα από τον 5° αι. π.Χ. 
Σε αρκετούς από τους φορολογικούς καταλόγους της Α' Αθηναϊκής Συμμαχίας του 
Β' μισού του 5ου αι. π.Χ. αναφέρονται δύο ανεξάρτητα μορφώματα, οι Διακρες άπο 
Χαλκιδέον79 και οι Διάκροι εν Εΰβοίαι . Ο S.C. Bakhuizen ταύτισε τους Διακρες 
άπό Χαλκιδέον με τη ζώνη της αιγαιακής ακτής της Εύβοιας που εκτείνεται μεταξύ 
των ακρωτηρίων Αποθήκες και Σαρακήνικο81. Ο D. Knoepfler φαίνεται να στηρίζει 
αυτή την υπόθεση 2. Επιπροθέτως, τοποθετεί τους Διάκρους έν Εύβοίαι στα 
νοτιανατολικά της Ερέτριας ταυτίζοντας τους με μια πόλη που ονομαζόταν Περαία 
και είχε υπάρξει ανεξάρτητη από την Ερέτρια μέχρι το 400 π.Χ.83. Είχαν άραγε 
υπάρξει και οι Διακρες άπό Χαλκιδέον ομοίως ανεξάρτητοι από τη Χαλκίδα μέχρι 
τις αρχές του 4ου αι. π.Χ.; Οι Κ. Reber, Μ.Η. Hansen και P. Ducrey απορρίπτουν αυτή 
την πιθανότητα, ισχυριζόμενοι ότι οι Διακρες άπό Χαλκιδέον θα μπορούσαν απλώς 
να έχουν υπάρξει «a short-lived splinter community of Chalkis»84. Ο Bakhuizen 
πίστευε κι αυτός με τη σειρά του ότι το βουνό ανήκε στην αποκλειστική επικράτεια 
της Χαλκίδας, η οποία έφτανε μέχρι τις ευβοϊκές ακτές που βρέχονταν από το 
Αιγαίο85. 

Ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι κατά τη διάρκεια των αρχαϊκών χρόνων οι 
Χαλκιδείς επέκτειναν τον έλεγχο τους πέρα από το υφιστάμενο πέρασμα ανάμεσα 

7 6 Bakhuizen, 1985: 127-131. 
7 7 Π.Γ. Καλλιγάς, «Η πρώιμη αρχαία Χαλκίδα», AÀX3 (1988-9): 99-100. 
78 Sackett et al., 1966: 54 (Θέση 30), 56 (Θέσεις 33 και 34) και 57 (Θέση 36). 
7 9 IG Ι3, 278, VI, 25-26 (434-433 π.Χ.)· IG Ι3, 71,1, 83-84 (425-424 π.Χ.)· IG Ι3, 289,1, 15-16 (416-415 
π.Χ.). Βλ ακόμα Meriti, Wade-Gery και McGregor, 1939-1950, Vol. 1: 260-261 και 480. 
8 0 IG I3, 71, I, 93-94 (425-424 π.Χ.). Επίσης Meri«, Wade-Gery και McGregor, 1939-1950, Vol. 1: 
262-263. 
8 1 Bakhuizen, 1985: 141, υποσημ. 49. 
8 2 Knoepfler, 1997: 376 και υποσημ. 194. 
8 3 Βλ Reber, Hansen, Ducrey, 2004: 660. 
8 4 Reber, Hansen, Ducrey, 2004: 650. 
8 5 Bakhuizen, 1985: 127-138. 
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στα βουνά Καντήλι και Πυξαριά . Έχουμε ήδη σημειώσει ότι για τη μερίδα αυτή των 
μελετητών, η αναφορά του Θέογνη (Ελεγειών Ι, 891-894) συνιστά μαρτυρία που 
φανερώνει την υπαγωγή της Κηρίνθου στην πόλη του Ευρίπου. Η υπόθεση αυτή δεν 
μας βρίσκει σύμφωνους για τους λόγους που εξηγήσαμε παραπάνω. Συνεπώς, για 
τους σκοπούς της εργασίας μας, θα θεωρήσουμε ότι η χώρα της προκλασικής 
Χαλκίδας οριζόταν από τα βουνά Καντήλι, Πυξαριά, Δίρφη, Ξεροβούνι, Όλυμπο και 
Βουδόχη, περιλάμβανε δηλαδή την πεδιάδα του Λήλαντα ποταμού και αυτή των 
Ψαχνών. 

Η Ερέτρια. 

Η Ιλιάδα (Β', στ. 537) αποτελεί την αρχαιότερη πηγή στην οποία γίνεται 
λόγος για την ευβοϊκή Ερέτρια. Η ονομασία της πόλης μνημονεύεται και από πλειάδα 
συγγραφέων της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου: Ηρόδοτος (V, 99 και 102· VI, 
99 - 101), Θουκυδίδης (VIII, 71), Δημοσθένης (XVIII, 71)... Από τη σκοπιά της 
ιστορικής τοπογραφίας, δύο αποσπάσματα του Στράβωνα (IX, 2, 6 και Χ, 1, 10) 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο ένα από τα δύο αναφέρεται μια «παλαιά 
'Ερέτρια», μία «αρχαία πόλη» (της Ερέτριας) και μία «νΰν 'Ερέτρια», όλες 
διαφορετικές μεταξύ τους. Ο γεωγράφος επισημαίνει ότι η «αρχαία πόλη» ήταν 
αυτή που κατέστρεψαν οι Πέρσες το 490 π.Χ. κι ότι πάνω στα ερείπια της κτίστηκε η 
«νυν 'Ερέτρια». Δεν διευκρινίζει ωστόσο τι εννοεί όταν αναφέρεται στην «παλαιά 
'Ερέτρια». Ορισμένοι ερευνητές εξετάζουν την πιθανότητα η «παλαιά Ερέτρια» του 
Στράβωνα να ταυτίζεται με τον οικισμό στην Ξερόπολη Λευκαντίου (εικ. 3, αρ. 29) 
που εντοπίζεται ανατολικά των εκβολών του Λήλαντα και παρουσιάζει ίχνη 
κατοίκησης από την πρωτοελλαδική περίοδο μέχρι τα τέλη του 8ου αι. π.Χ.8 . Άλλοι 
ερευνητές προτιμούν να τοποθετήσουν την «παλαιά Ερέτρια» σε λόφο που 
ονομάζεται Παλαιοεκκλησιές (εικ. 3, αρ. 33) στα περίχωρα της σημερινής 
Αμαρύνθου88, ενώ έχει επιπλέον υποστηριχθεί ότι οι τρεις ονομασίες αναφέρονται 
στην ίδια θέση89. 

Οι μελετητές, στο σύνολο τους, τοποθετούν την Ερέτρια του 8ου και των 
μετέπειτα προχριστιανικών αιώνων, στο χώρο που απλώνεται νότια του βουνού 
Βουδόχη, ακριβώς στο σημείο όπου ένας χείμαρρος - αποξηραμένος στις μέρες μας-
σχημάτιζε δέλτα πριν καταλήξει διακλαδιζόμενος στον Ευβοϊκό Κόλπο (εικ. 3, αρ. 
31, και εικ. 14)90. Είναι αλήθεια ότι λιγοστά κεραμικά ευρήματα και ποικίλοι τάφοι 

Bakhuizen, 1985: 127· HJ. Gehrke, "Mutmaßungen über die Grenzen von Chalkis", στο E. 
Olshausen και Η. Sonnabend (επιμ.), Grenze und Grenzland. Stuttgarter Kolloquium zur Historischen 
Geographie 4, Amsterdam, 1994: 336-339· Knoepfler, 1997: 352-353 καιυποσημ. 10,418 και υποσημ. 
103- Walker, 2004: 214-217· Reber, Hansen, Ducrey, 2004: 648. 

8 7 K. Schefold, "Die Grabungen in Eretria im Herbst 1964 und 1965", AntK 9 (1966): 108· Altherr-
Charon και Bérard, 1980: 237-238· Auberson και Schefold, 1972: 18-19· Bérard, 1985: 30. 
88 Bakhuizen, 1976: 7-13. 
89 Θέμελης, 1969:157-161. 
9 0 Altherr-Charon και Bérard, 1980· C. Krause, "Zur Städtebaulichen Entwicklung Eretrias", ASAA 43 
[59] (1981): 175-186· C. Krause, "Zur Städtebaulichen Entwicklung Eretrias", AntK 25 (1982): 137-
144· C. Krause, «Remarques sur la structure et l'évolution de l'espace urbain d'Erétrie», στο συλλ. 
έργ., Architecture et société de l'archaïsme grec à la fin de la république romaine. Actes du Colloque 
international organisé par le Centre national de la recherche scientifique et l'École Française de 
Rome (Rome 2-4 décembre 1980) (CEFR, 66), Paris-Roma, 1983: 63 -73· C. Krause, «Naissance et 
formation d'une ville», Les Dossiers / Histoire et Archéologie 94 (1985): 17-25· Bérard, 1985: 26-31· 
Mazarakis Ainian, 1987· Ducrey et al., 2004: 21 και 92. 
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του 9ου αι. π.Χ. έχουν εντοπιστεί στην ίδια αυτή περιοχή. Ο μικρός τους όμως 
αριθμός και η προφανής απουσία αρχιτεκτονικών καταλοίπων της περιόδου κάνει 
τους ειδικούς να αμφιβάλλουν για την ύπαρξη σημαντικής εγκατάστασης κατά τον 9° 
αι. π.Χ.91. Αντιθέτως, αψιδωτά και ελλειψοειδή κτίρια που περικλείονται ενίοτε από 
περίβολο, φαίνεται ότι οικοδομούνται από το 800 π.Χ. και ύστερα πάνω στις εκτάσεις 
που βρίσκονταν μεταξύ των κλάδων του χειμάρρου ο οποίος σχημάτιζε το δέλτα που 
αναφέρθηκε παραπάνω92. Ανάμεσα στις διαφορετικές οικιστικές μονάδες (που είναι 
δυνατόν να χαρακτηριστούν «οίκοι») ίσως να μεσολαβούσαν κατά τις πρώτες 
δεκαετίες της εγκατάστασης αδόμητοι χώροι, εκεί ακριβώς όπου έχουν εντοπιστεί 

* 93 

ταφές . 

Παρά τη διασπορά των σωζόμενων αρχιτεκτονικών καταλοίπων, είμαστε σε 
θέση να διαπιστώσουμε -βασισμένοι στις αρχαιολογικές μαρτυρίες- ότι ο πληθυσμός 
και η πυκνότητα της εγκατάστασης έβαιναν αυξανόμενα κατά τη διάρκεια του 8ου αι. 
π.Χ.94. Ο M.C.V. Vink υποστήριξε χωρίς ενδοιασμούς ότι «the area occupied by the 
settlement c. 700 BC measures about 750 x 600 m. or 45 hectares» καθώς και ότι 
φιλοξενούσε «a population of 1350 to 2250 inhabitants»95. Κατά τη γνώμη μας, οι 
υπολογισμοί αυτοί ενδέχεται να είναι υπερβολικοί. Το μόνο που μπορεί να ειπωθεί με 
ασφάλεια είναι ότι από τις αρχές του 7ου αι. π.Χ., οι ταφές γίνονται κατ' 
αποκλειστικότητα σε τρεις νεκροπόλεις που εντοπίζονται πέραν των δύο κύριων 
βραχιόνων του δέλτα . Ίσως τα νεκροταφεία αυτά να υποδεικνύουν τα ακριβή όρια 
της πόλης της γεωμετρικής περιόδου. 

Η ανθρώπινη παρουσία στο λόφο Καστέλλι κατά τη διάρκεια του 8ου αι. π.Χ. 
είναι ένα ακόμα ζήτημα του οποίου η διευκρίνιση χρήζει ανασκαφικής έρευνας. Είναι 
πάντως γεγονός ότι κεραμική της ύστερης γεωμετρικής ήρθαν στο φως κατά τη 
διάρκεια πρόσφατων ερευνών στο λόφο, που κείτεται 1200 μ. βορείως της σημερινής 
ακτογραμμής97. Ο χώρος παρουσιάζει ίχνη χρήσης που ανάγονται και στις τελευταίες 
δεκαετίες του 7ου αι. π.Χ. . Εντούτοις, η υπόθεση που διατυπώθηκε από μερίδα 
ερευνητών ότι ο λόφος είχε ενισχυθεί με αμυντικό τείχος κατά το 675 π.Χ. δεν έχει 

9 1 Για τα ευρήματα του 9ου αι. π.Χ., βλ. Θέμελης, 1976: 76· Θέμελης, 1982: 167· Mazarakis Ainian, 
1987: 3· Huber, 1993: 122· G. Le Rider και S. Verdan, «Le trouvaille d'Érétrie: réserve d'un orfèvre 
ou d'un dépôt monétaire?», AntK 45 (2002): 133-134- Ducrey étal., 2004: 21. 
92 Αναφορές σε αυτά τα κτήρια εμφανίζονται στο Mazarakis Ainian, 1987· Mazarakis Ainian, 1998: 
102-105 και Mazarakis Ainian, 2002: 208-209. Για τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις, Verdan, 2002, 
όπου και σχετική βιβλιογραφία. Επίσης Α. Μαζαράκης Αινιάν, «Γεωμετρική Ερέτρια. Αρχιτεκτονική, 
πολεοδομία και κοινωνικοί οργάνωση», στο ΑΕΘΣΕ, 2006: 955-977. 
9 3 Ducrey et al., 2004: 118-119,220-223. · 
9 4 G. Le Rider και S. Verdan, «Le trouvaille d'Érétrie: réserve d'un orfèvre ou d'un dépôt monétaire?», 
AntK 45(2002): 134. 
95 M. C.V.Vink, "Urbanization in Late and Sub-Geometric Greece: Abstract Considerations and 
Concrete Case Studies of Eretria and Zagora c. 700 BC", στο Η. Damgaard Andersen, H. W. Horsnaes, 
S. Houby - Nielsen και A. Rathje (επιμ.), Urbanization in the Mediterranean in the 9th to d* Centuries 
BC. Proceedings of the International Symposium in Copenhagen, 18-20 May 1994 (Acta Hyperborea 
7), Copenhagen, 1997: 120 και 122. 
9 6 Ducrey et al., 2004: 118- 119· Ξ. Χαραλαμπίδου, «Συμβολή στην τοπογραφία της Ερέτριας των 
Αρχαϊκών Χρόνων», ντο ΑΕΘΣΕ, 2006: 993-1018. 
9 7 S. Müller, «Ακρόπολη», ΑΔ 50 Β2 (1995): 320, πίν. 118α· Müller, 1996: 108. 
98 Friedemann, 1994: 93-99, pi. 22-23- Friedemann, 1995: 110. 
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ακόμα πλήρως τεκμηριωθεί . Ο S. Fachard προτίμα μια χαμηλότερη χρονολογία 
/-ο ν 100 

κατασκευής του τείχους στον ο αι. π.Χ. 

Μία σειρά αρχαιολογικών ενδείξεων υποδεικνύει εγκατάλειψη -αν και 
βραχύχρονη μόνο- του οικισμού γύρω στο 700 π.Χ. . Κατά τον 7° αι. π.Χ., ένας 
ισχυρός τοίχος κατασκευάστηκε ακριβώς στο σημείο της συμβολής των κύριων 
βραχιόνων του δέλτα με σκοπό την παροχέτευση των νερών του χειμάρρου. Ο 
δυτικός βραχίονας αποφράχθηκε και η υδάτινη ροή παροχετεύθηκε προς τα 
ανατολικά με τη βοήθεια μιας σειράς αναλημματικών τοίχων. Διαμορφώθηκε έτσι 
ένας μοναδικός κεντρικός οχετός που διέσχιζε τον οικισμό (εικ. 15 και εικ. 16)1 . Ο 
Π.Γ. Θέμελης υποστήριξε ότι αυτοί οι αναλημματικοί τοίχοι μπορούσαν όντως να 
συνιστούν πραγματικό αμυντικό τείχος103, γνώμη που συμμεριζόταν αρχικά και ο C. 
Krause104. Ο S. Fachard εξέφρασε πρόσφατα τις αμφιβολίες του για τις απόψεις 
αυτές105. Ο C. Krause υποστήριξε επιπλέον ότι τη θέση των μικρών -αποξηραμένων 
πλέον- βραχιόνων του αρχαίου δέλτα κατέλαβαν οδοί 0 6. 

Κατά τον 6° αι. π.Χ. έγιναν νέες εργασίες με σκοπό να εκτραπούν εκ νέου τα 
νερά του χειμάρρου στον παλαιό δυτικό βραχίονα, που είχε κατεύθυνση Β.-Ν. (εικ. 
17 και 18). Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του ανατολικού βραχίονα να σφραγιστεί107. Η 
Ερέτρια διέθετε πλέον αναμφίβολα τείχος - το ίδιο με αυτό που βρήκαν οι Πέρσες 
όταν επιτέθηκαν στην πόλη το 490 π.Χ. (Ηρόδοτος, VI, 101). Οι αρχαιολόγοι έχουν 
επίσης εντοπίσει τη θέση της αρχαϊκής αγοράς καθώς και διάφορα προκλασικά 
οικοδομήματα10 . 

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές δραστηριότητες των Ερετριέων, 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η προκλασική Ερέτρια διέθετε μια άξια λόγου 
αγροτική παραγωγή, ακόμα και παρά το γεγονός ότι δεν είχε υπό τον έλεγχο της 
εκτάσεις όπως η πεδιάδα των Ψαχνών. Το άστυ, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, 

9 9 Bérard, 1985: 29· C. Krause, «Naissance et formation d'une ville», Les Dossiers / Histoire et 
Archéologie 94 (1985): 21. 
100 
101 

100 Fachard, 2004: 94-99. 
Mazarakis Ainian, 1987: 8, βασισμένος κυρίως στις εκθέσεις του Π.Γ. Θέμελη που δημοσιεύτηκαν 

με τον τίτλο «Ανασκαφή στην Ερέτρια», στο ΠΑΕ 1982: 166- ΠΑΕ 1983: 137· ΠΑΕ 1984: 221-222. 
1 0 2 C. Krause, "Zur Städtebaulichen Entwicklung Eretrias", AntK 25 (1982): 141 και εικ. 3· C. Krause, 
«Naissance et formation d'une ville», Les Dossiers / Histoire et Archéologie 94 (1985): 21-22. 
103 Π.Γ. Θέμελης, «Ανασκαφή στην Ερέτρια», ΠΑΕ 1976: 74, υποσημ. 2· Π.Γ. Θέμελης, «Ανασκαφή 
στην Ερέτρια», ΠΑΕ 1978: 21- Π.Γ. Θέμελης, «Ανασκαφή στην Ερέτρια», ΠΑΕ 1979: 48· Π.Γ. 
Θέμελης, «Ανασκαφή στην Ερέτρια», ΠΑΕ 1981: 141-153. 
104 C. Krause, Eretria IV. Das Westtor. Ergebnisse der Ausgrabungen 1964-1962, Bern, 1972: 19-20. 
Ωστόσο μια λιγότερο τολμηρή άποψη διατυπώνεται στο C. Krause, «Naissance et formation d'une 
ville», Les Dossiers / Histoire et Archéologie 94 (1985): 22 και υποσημ. 3 καθώς και στο C. Krause, 
«Remarques sur la structure et l'évolution de l'espace urbain d'Erétrie», στο συλλ. έργ., Architecture et 
société de l'archaïsme grec à la fin de la république romaine. Actes du Colloque international 
organisé par le Centre national de la recherche scientifique et l'École Française de Rome, (Rome 2-4 
décembre 1980) (CEFR, 66), Paris-Roma, 1983: 69. 
105 Fachard, 2004: 94-96. 
106 C. Krause, "Zur Städtebaulichen Entwicklung Eretrias", AntK 25 (1982): 141 και εικ. 6. 
1 0 7 C. Krause, "Zur Städtebaulichen Entwicklung Eretrias", AntK 25 (1982): 141-144 και εικ. 4· C. 
Krause, «Naissance et formation d'une ville», Les Dossiers / Histoire et Archéologie 94 (1985): 22. 
108 Fachard, 2004: 96-99. 
109 Για την οικοδομική εξέλιξη της Ερέτριας κατά τα αρχαϊκά χρόνια, βλ Lang,, 1996: 284-295, Abb. 
147b-c. Επίσης Ξ. Χαραλαμπίδου, «Συμβολή στην τοπογραφία της Ερέτριας των Αρχαϊκών Χρόνων», 
στοΑΕΘΣΕ, 2006: 993-1018. 
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βρισκόταν πάνω στις εύφορες εκβολές ενός χειμάρρου και είναι πιθανό ότι η πόλη 
απέκτησε κάποια στιγμή τον έλεγχο της πεδιάδας του Σαρανταπόταμου, που 
ταυτίζεται ίσως με τον Ερασινό του Στράβωνα (VIII, 6, 8) (εικ. 19). Καλλιεργήσιμα 
εδάφη και βοσκότοποι, ως εκ τούτου, δεν έλειπαν. Κεραμικοί κλίβανοι του 7ου και 
του 6ου αι. π.Χ. έχουν έρθει στο φως110, ενώ η αρχαιολογική έρευνα αποκαλύπτει ότι 
η μεταλλουργία είχε αναπτυχθεί από μέρος του πληθυσμού ήδη από τον 8° αι. π.Χ.111. 
Οι ικανές ποσότητες εισηγμένων αντικειμένων από την ανατολική Μεσόγειο, την 
Κύπρο και την ιταλική χερσόνησο, που ανακαλύφθηκαν στους ιερούς χώρους της 
Ερέτριας, μπορεί να ερμηνευθεί ως τεκμήριο της ζωτικότητας των εμπορικών 
ανταλλαγών της ευβοϊκής πόλης κατά τη γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο11 . 

Οι ιστορικές τύχες της Ερέτριας κατά τη διάρκεια των γεωμετρικών και 
αρχαϊκών χρόνων είναι καλύτερα γνωστές απ' ό,τι της Χαλκίδας. Θα ξεκινήσουμε 
από τα πολιτικά συστήματα που είχαν κατά καιρούς επικρατήσει. Στην Αθηναίων 
Πολιτεία αναφέρεται ότι την περίοδο που ο Πεισίστρατος ήταν εξόριστος, η πόλη 
βρισκόταν υπό τη διακυβέρνηση μίας ομάδας αριστοκρατών που αποκαλούνταν 
ιππείς 1 1 3. Την πτώση αυτού του καθεστώτος προκάλεσε, κατά τα λεγόμενα του 
Αριστοτέλη, ένας τοπικός τύραννος που ονομαζόταν Διαγόρας114. Ο D. Knoepfler 
πιστεύει ότι η Ερέτρια «jusqu'en plein époque géométrique» είχε κυβερνηθεί από 
βασιλείς115. Στην ενότητα που αφιερώσαμε στη Χαλκίδα έχουμε ήδη αναφερθεί στη 
σύγκρουση για το Ληλάντιο πεδίο116. Ορισμένοι μελετητές, βασισμένοι σε 
απόσπασμα που αποδίδεται στον Αρχίλοχο117, πιστεύουν ότι η Ερέτρια ήρθε 

1 1 5 1 

αντιμέτωπη και με την Κάρυστο κατά την αρχαϊκή περίοδο . Φαίνεται, επίσης, ότι ο 
Πεισίστρατος υπολόγιζε στη βοήθεια της πόλης κατά τις απόπειρες του να καταλάβει 
την εξουσία στην Αθήνα119. 

Το γεγονός ότι η Ερέτρια ήταν μία εύρωστη πόλη κατά τον 6° αι. π.Χ. γίνεται 
φανερό από πολλές ενδείξεις. Μία από αυτές είναι η έναρξη λειτουργίας τοπικού 
νομισματοκοπείου . Ένα ακόμα στοιχείο που αντανακλά την ισχύ της είναι ότι το 
499 π.Χ. η πόλη εξαπολύει μια ναυτική εκστρατεία μεγάλης εμβέλειας: 
συγκεκριμένα, στέλνει ένα στολίσκο από πέντε τριήρεις στην Ιωνία, όπου από κοινού 
με μία αθηναϊκή ναυτική μοίρα, ενισχύουν το συνασπισμό των ιωνικών πόλεων που 
είχαν επαναστατήσει (Ηρόδοτος, V, 99 και 102). Η πόλη θα πληρώσει αργότερα βαρύ 
τίμημα για την ενέργεια της αυτή, όταν το 490 π.Χ. οι Πέρσες θα αποφασίσουν να 
την πολιορκήσουν πριν προελάσουν εναντίον της Αθήνας (Ηρόδοτος, VI, 99-101). 

1 1 0 Α. Λιάγκουρας, «Ερέτρια», ΑΔ 23 Β1 (1968): 227, σχέδιο. 1, πίν. 178-179. 
111 P.G. Themelis, "An 8th Century Goldsmith's Workshop at Eretria", στο R. Hägg (επιμ.), The Greek 
Renaissance of the Eighth Century B.C. Proceedings of the Second International Symposium at the 
Swedish Institute at Athens, 1981, Stockholm, 1983: 157-165· S. Huber, «Un atelier de bronzier dans le 
sanctuaire d'Apollon à Erétrie?», AntK 34 (1991): 137-154· Verdan, 2002: 130. Βλ ακόμα G. Le 
Rider και S. Verdan, «Le trouvaille d'Érétrie: réserve d'un orfèvre ou d'un dépôt monétaire ?», AntK 
45 (2002): 133-152. 
112 Α. Ανδρειωμένου, «Γεωμετρική και υπογεωμετρική κεραμική εξ Ερέτριας II», ΑΕ 1977: 129, 
υποσημ. 1· Huber, 1998a· Huber, 2003: 170-174. 
113 Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, XV, 2. 
""Αριστοτέλης, Πολιτικά, V, 1306a, στ. 33- 37. 
1 1 5 D. Knoepfler, «La royauté grecque», REG 99 (1986): 336-337. 
116 Για σχετική βιβλιογραφία/tt. παραπάνω, σελ. 32. 
1 1 7 Ε. Lobel (επιμ.), The Oxyrhynchus Papyri PartXXX, London, 1964: 2-4, n°. 2508. 
1 1 8 Walker, 2004: 123-124. 
1 1 9 Ηρόδοτος, I, 61 -62· Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, XV, 2. 
1 2 0 W. P. Wallace, "The Early Coinages of Athens and Euboia", NC 1962: 23-42. 

37 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



2. Τοπογραφία και ιστορικό περίγραμμα 

Ο ακριβής προσδιορισμός των ορίων της ερετριακής επικράτειας κατά τη 
γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο αποδεικνύεται εξαιρετικά δυσχερές έργο. Το δυτικό 
σύνορο της Ερέτριας με τη Χαλκίδα μπορεί να τοποθετηθεί στην πεδιάδα του 
Λήλαντα, όπως έχουμε αναφέρει νωρίτερα. Η προέκταση αυτής της συνοριακής 
γραμμής διασχίζει τα διάσελα των βουνών Βουδόχη, Όλυμπος, Ξεροβούνι και 
Σκοτεινή (εικ. 11). Τα υπόλοιπα όρια της ερετριακής επικράτειας, αντιθέτως, 
παραμένουν ζήτημα ανοικτό σε εικασίες λόγω έλλειψης σχετικών στοιχείων. Παρ' 
όλ' αυτά, ο D. Knoepfler, στηριζόμενος σε ένα απόσπασμα του Εκαταίου, που 
παραδίδεται από τον Παυσανία , υποστήριξε ότι κατά την αρχαϊκή περίοδο τα 
εδάφη που ήλεγχε η Ερέτρια έφταναν μέχρι τις αιγαιακές ακτές προς τα βόρεια122. 
Πράγματι, το κείμενο του μιλήσιου συγγραφέα αναφέρει ότι η ευβοϊκή Οιχαλία 
εντοπιζόταν σε τμήμα της Έρετρικής (στην περιοχή, δηλαδή, της Ερέτριας) που 
βρισκόταν «έν Σκίφ μοίρα». Η πλειονότητα των σύγχρονων μεταφραστών του 
περιηγητή, πιστεύει ότι έχουμε να κάνουμε με μία αναφορά σε τόπο της Εύβοιας που 
ονομαζόταν Σκίος ή Σκίον. Ωστόσο ο D. Knoepfler φρονεί πως το συγκεκριμένο 
χωρίο είναι φθαρμένο και ότι ο Εκαταίος, στην πραγματικότητα, τοποθετούσε την 
Οιχαλία «dans la partie de l'Erétnque proche de (ou tournée vers) Skyros» . Ο 
Ελβετός μελετητής θεωρούσε συγκεκριμένα ότι η Οιχαλία έπρεπε να ταυτιστεί με το 
Καστρί Ποταμιάς (εικ. 3, αρ. 42), περίπου δύο χιλιόμετρα βόρεια από τον σημερινό 
Οξύλιθο (εικ. 3, αρ. 43). Η υπόθεση του επιγραφολόγου συνεπάγεται ότι πριν από τα 
Μηδικά η Ερέτρια είχε υπό τον έλεγχο της μια περιοχή που βρισκόταν στο τέρμα μιας 
νοητής ευθείας 35 χιλιομέτρων περίπου ή σε απόσταση 50 χιλιομέτρων, αν 
ακολουθήσουμε το σύγχρονο δρόμο. Η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη φαίνεται να 
συμφωνεί με τον D. Knoepfler ως προς την έκταση της ερετριακής επικράτειας: εν 
προκειμένω, η Ελληνίδα αρχαιολόγος επιστράτευσε μια μαρτυρία από τον Περίπλου 
του (Ψευδο)Σκύλακα (§ 58) σύμφωνα με την οποία η Σκύρος, το νησί του Αιγαίου, 
βρισκόταν «κατ' Έρέτριαν» - που κατά την άποψη της πρέπει να ερμηνευθεί ως: 
απέναντι από την επικράτεια της ευβοϊκής πόλης124. Η ερευνήτρια χρονολόγησε την 
παραδιδόμενη πληροφορία στον 6° και όχι στον 4° αι. π.Χ., περίοδο κατά την οποία 

Λ r · 125 

το κείμενο υπέστη μετατροπές και εμπλουτίστηκε με νεα στοιχεία . 

Ο προσδιορισμός του ανατολικού συνόρου της ερετριακής επικράτειας είναι 
εξίσου προβληματικός. Στους φορολογικούς καταλόγους της Α' Αθηναϊκής 
Συμμαχίας κάνει την εμφάνιση της μία ανεξάρτητη οντότητα, με την ονομασία 
Γρυγχεις 2 , την οποία ο Ε. Ziebarth τοποθετούσε στο ακρωτήρι Οχτωνιάς127, και ο 
D. Knoepfler λίγο νοτιότερα, κάπου στη σημερινή θέση Πετριές (εικ. 3, αρ. 51). Κατά 
τη γνώμη του δεύτερου ερευνητή, η Ερέτρια θα είχε προσαρτήσει αυτήν την περιοχή 
μόλις στα τέλη του 5ου αι. π.Χ.12 . Το ίδιο θα είχε συμβεί με το Δύστο, πόλη για την 

121 FGrH 1, F 28 = Παυσανίας, IV, 2, 3. 
122 Knoepfler, 1997: 385-387. 
123 Knoepfler, 1997:387. 
124 Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Η Ευβοϊκή Κύμη της Εποχής των αποικισμών», ΑΕ 1984: 151-160. 
125 Στον Περίπλου του (Ψευδο)Σκύλακα η Εύβοια χαρακτηρίζεται ως «τετράπολις». Επομένως, το 
έργο αντανακλά αποκλειστικά την πολιτική πραγματικότητα του τέλους της κλασικής και των αρχών 
της ελληνιστικής περιόδου. 
126 Βλ IG Ι3, 262, Ι, 24 (451-450 π.Χ.)· IG Ι3, 263, IV, 33 (450-449 π.Χ.)· IG Ι3, 270, V, 22 (442-441 
π.Χ.)· IG Ι3, 71,1, 81 (425-424 π.Χ.)· IG Ι3, 289,1, 23 (416-415 π.Χ.) κα. Επίσης Meritt, Wade-Gery 
και McGregor, 1939-1950, Vol. 1: 256-257 και 478. 
127 IG XII, 9, σχόλιο στη σελίδα 164. 
128 Knoepfler, 1997: 354. 
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οποία θα κάνουμε λόγο στη συνέχεια και της οποίας ο εντοπισμός στα περίχωρα των 
σημερινών Κριεζών (εικ. 3, αρ. 52) γίνεται αποδεκτός από το σύνολο των ειδημόνων. 
Η επικράτεια της Ερέτριας πριν από την κλασική περίοδο θα περιλάμβανε, συνεπώς, 
την πεδιάδα του Σαρανταπόταμου (του αρχαίου Ερασινού;)129 και αυτή του 
Αλιβερίου, που διασχίζεται από μικρά εποχικά ρεύματα (πρόκειται για τους 
σημερινούς χείμαρρους Παρθενιακό, Μουρτερή, Ξηροπόταμο και Βρυσάκια). 

Μέχρι τα τέλη του 6°° αι. π.Χ. η Ερέτρια είχε ασφαλώς ασκήσει ισχυρή 
επιρροή (αν όχι επιβάλει πραγματικό έλεγχο) στον οικισμό του Ωρωπού, που κείτεται 
στην αντικρινή ακτή του Ευβοϊκού Κόλπου. Το γεγονός αυτό παραδίδεται από 
γραπτή πηγή , αλλά και στοιχειοθετείται από επιγραφικές και αρχαιολογικές 
μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν τις στενότατες σχέσεις των δύο θέσεων131. 

Η Τάμυνα / οι Ταμύνες. 

Ικανός αριθμός πηγών αναφέρει ένα ευβοϊκό οικισμό με την ονομασία 
Τάμυνα ή Ταμύναι. Την αρχαιότερη μνεία την οφείλουμε στο Σιμωνίδη, όπως μας τη 
διασώζει ο Αρποκρατίωνας132. Ο ποιητής από την Κέα έκανε λόγο για τον οικισμό σε 
ένα θρήνο του και συγκεκριμένα σε αυτόν που συνέθεσε για να τιμήσει κάποιον 
Λυσίμαχο133. Αν η αναφορά του Αρποκρατίωνα ευσταθεί, μπορούμε τότε να 
δεχτούμε ότι ο οικισμός υπήρχε ήδη από τον 6° αι. π,Χ.1 4. Μερίδα μελετητών 
πιστεύει ότι η Τάμυνα ήταν γνωστή και στον Ηρόδοτο, καθώς στην αφήγηση της 
περσικής εισβολής ο ιστορικός έκανε (ή φάνηκε να κάνει) σύντομο λόγο σε αυτήν 

I T C 

(VI, 101) . Άλλοι μελετητές, ωστόσο, υποστήριξαν ότι ο Ηρόδοτος αναφερόταν σε 
άλλη, γειτονική περιοχή της Ερέτριας που ονομαζόταν Τέμενος και όχι Τάμυνα136. 
Για τον παραπάνω λόγο, πρέπει να αναχθούμε στον 4° αι. π.Χ. προκειμένου να 
εντοπίσουμε την επόμενη μνεία στον οικισμό: σε δύο λόγους του Δημοσθένη 3 7 και 
σε ισάριθμους του Αισχίνη138 διαβάζουμε για μία καθοριστική μάχη ανάμεσα σε 
αθηναϊκά και χαλκιδικά στρατεύματα που διεξάχθηκε το 348 π.Χ. στην περιοχή της 
Τάμυνας. Ο δεύτερος από τους δύο ρήτορες είχε μάλιστα λάβει μέρος στις 
εχθροπραξίες και βεβαίωνε ότι ο οικισμός διέθετε και ιππόδρομο (Αισχίνης, III, 88). 
Αρκετούς αιώνες αργότερα, ο Πλούταρχος έγραψε για τη μάχη στον Βίο τον 
Φωκίωνα (ΧΠ-ΧΠΙ), καθώς ο βιογραφούμενος στρατηγός είχε υπάρξει επικεφαλής 
της αθηναϊκής δύναμης. 

1 2 9 Ενδέχεται η Αμάρυνθος να βρισκόταν κοντά στις εκβολές του ποταμίου, όπως ισχυρίζεται ο D. 
Knoepfler (Knoepfler, 1988: 396, fig. 4). Ο Τέμενος, ο Χοιρέας και η Αιγίλια, τρία τοπωνύμια που 
αναφέρει ο Ηρόδοτος (VI, 101), θα μπορούσαν επίσης να βρίσκονται σε αυτήν την πεδιάδα 
(Knoepfler, 1997: 379). 
1 3 0 Νικοκράτης, FGrH 376, F 1. 
131 Σχετικά με το θέμα, βλ Α. Mazarakis Ainian, «Les fouilles d'Oropos et la fonction des périboles 
dans les agglomérations du début de l'Age du Fer», Pallas 58 (2002): 203-205. 
132 Λήμμα «Ταμύναι». 
133 PMG: fr. 530. 
134 Για τη σχέση του Σιμωνίδη με την Εύβοια, βλ. Ό. Knoepfler, «OFRYOESSA POLIS. Note sur 
l'aeropoled'Eretrie», AntK 12 (1969): 87. 
135 Geyer, 1962: 87-89. 
1 3 6 WaUace, 1947: 14· Knoepfler, 1981: 293, υποσημ. 17. 
1 3 7 XXI, 161-ΧΧΧΓΧ, 16. 
1 3 8 II , 169- HI, 86-89. 
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Ποικίλες επιγραφές που χρονολογούνται κατά τον 4° και 3 αι. π.Χ. αναφέρουν 
την Τάμυνα μεταξύ των δήμων της Ερέτριας1 . Εφεξής, δικαιολογείται ο περιγραφή 
της Τάμυνας ως πόλις Ερέτριας, χαρακτηρισμός που κάνει την εμφάνιση του και 
στο ομώνυμο λήμμα του Στέφανου του Βυζάντιου14 . Αρκετές επιγραφές μας 
επιτρέπουν να εικάσουμε ότι ο οικισμός παρέμεινε κατοικημένος κατά τη διάρκεια 
της ύστερης ελληνιστικής και της ρωμαϊκής περιόδου: ορισμένα από τα κείμενα που 
αναφέρονται σε γιορτές τις οποίες ονομάζουν Ταμύνεια θα αναλυθούν σε επόμενες 
ενότητες της μελέτης μας1 . Θα εξετάσουμε επίσης διεξοδικά την αναφορά που κάνει 
ο Στράβωνας στο τοπωνύμιο (Χ, 1, 10). 

Στις μέρες μας, οι ειδικοί τείνουν να τοποθετήσουν την Τάμυνα στην πεδιάδα 
του Οξύλιθου (εικ. 3, αρ. 43), στην έκταση δηλαδή που απλώνεται στα δυτικά του 
βουνού της Οχτωνιάς14 . Η παλαιότερη υπόθεση, που είχε διατυπωθεί από τους M.J. 
Girard, F. Geyer και Ε.Α. Βρανόπουλο και τοποθετούσε τον οικισμό δίπλα στο 
σημερινό Αλιβέρι (πάνω στην ακτή του Ευβοϊκού Κόλπου, 25 χλμ. περίπου 
ανατολικά της Ερέτριας)143 έχει εγκαταλειφθεί υπέρ της άποψης εκείνων που 
υποστηρίζουν ότι η αρχαία πόλη πρέπει να αναζητηθεί σε χώρο κοντά στα Χάνια (την 
παλαιά Ιτέα) (εικ. 3, αρ. 48) μεταξύ των δήμων Αγίου Γεωργίου (εικ. 3, αρ. 49) και 
Αυλωναρίου1 . Η διχογνωμία ως προς τον εντοπισμό της Τάμυνας γεννάται από την 
περιγραφή του οικισμού που κάνει ο Στράβωνας (Χ, 1, 10). Ο γεωγράφος μάς 
πληροφορεί ότι η Τάμυνα υψωνόταν κοντά σε πορθμό. Σύμφωνα με την παλαιότερη 
ερμηνεία, ο όρος πορθμός έπρεπε να νοηθεί ως το στενό του Ευβοϊκού Κόλπου, ενώ 
στις μέρες μας η επικρατούσα άποψη διακρίνει στο χωρίο μια αναφορά στο ορεινό 
πέρασμα που συνδέει το Αλιβέρι με την Κύμη. Η ανάλυση των πληροφοριών που 
παραδίδονται από άλλες γραπτές πηγές (τους λόγους του Δημοσθένη και του Αισχίνη 
που αναφέρθηκαν παραπάνω) έρχεται να επιβεβαιώσει τη δεύτερη εκδοχή. Ωστόσο, 
αν ευσταθεί ότι η Τάμυνα εντοπιζόταν στη συγκεκριμένη πεδιάδα, τότε η υπαγωγή 
του οικισμού στην επικράτεια της Ερέτριας κατά τη διάρκεια της γεωμετρικής και της 
αρχαϊκής περιόδου πρέπει να τεθεί εν αμφιβάλω. Θα ήταν άραγε δυνατόν η Ερέτρια 
να είχε υπό τον έλεγχο της νωρίτερα από τον 5° αι. π.Χ. μια περιοχή που εκτεινόταν 
μέχρι το σημερινό Αυλωνάρι, κώμη που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 

1 3 9 IG XII, 9,241- ΧΠ, 9,244- IG XII, 9, 249Β κ.α. Ο D. Knoepfìer (Knoepfler, 1997: 375-376) θεωρεί 
ότι ο δήμος της Τάμυνας υπήρξε ο πιο σημαντικός στον ερετριακό «chôros IV». 
140 Βλ παρακάτω σελ. 60 κ.ε. 
141 Βλ. παρακάτω σελ. 126 κ.ε. Ανάμεσα στις επιγραφές που χρονολογούνται στα ρωμαϊκά χρόνια, έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επιγραφή IG XII, 9, 134 που είναι χαραγμένη πάνω σε ερμαϊκή στήλη και 
αποτελεί πιθανή απόδειξη της ευεργετικής δραστηριότητας του Ηρώδη του Αττικού στην Εύβοια κατά 
το 2° αι. μ.Χ. Βλ W. Ameling, Her odes Atticus: Inschrifienkatalog, Hildesheim, 1983: 20 και J. Tobin, 
Herodes Atticus and the City of Athens. Patronage and Conflict under the Antonines, Amsterdam, 
1997: 140 (n°. 22) και 310. 
1 4 2 Για μια συνοπτική παρουσίαση των προτεινόμενων ταυτίσεων, βλ Reber, Hansen και Ducrey, 
2004: 646. 
143 Girard, 1851: 680-682· Geyer, 1962: 87-89· Βρανόπουλος, 1987: 32. 
144 Οι Ι. Κωνσταντίνου και Ι. Τραυλός υπήρξαν οι πρώτοι που επισήμαναν τη θέση αυτή (πβλ 
Κωνσταντίνου και Τραυλός, 1941). Κατά τη γνώμη τους ο οικισμός εκτεινόταν στην πεδιάδα, στην 
περιοχή της μεσαιωνικής εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου (13°* au μ.Χ.). Την υπόθεση τους 
συμμερίστηκε εν συνεχεία ο W. Wallace (Wallace, 1947: 119, 142-143). Ο D. Knoepfler συμφωνεί 
μερικώς με την πρόταση των ελλήνων ερευνητών, αν και θεωρεί ότι η Τάμυνα βρισκόταν πάνω στο 
λόφο Παλαιοκαστρί Αυλωναρίου, ένα χλμ. δυτικά από τα Χάνια (Knoepfler, 1981: 293 και υποση μ. 17 
και Knoepfler, 1997: 382 και υποσημ. 236). Οι Ι. Κωνσταντίνου και Ι. Τραυλός ισχυρίζονταν 
αντιθέτως ότι σε αυτό το ύψωμα έπρεπε να τοποθετηθεί η αρχαία Οιχαλία. Βλ παρακάτω σελ. 294 
Σχετικά, βλ ακόμα Α. Χατζηδημητρίου, Αλιβέρι. Συμβολή στην αρχαιολογική έρευνα της περιοχής, 
Αθήνα, 2000: 40-43. 
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χιλιομέτρων από την Ερέτρια; Θα ήταν προτιμότερο να εικάσουμε ότι η Τάμυνα 
αποτελούσε ανεξάρτητο οικισμό τουλάχιστον μέχρι την κλασική περίοδο. 

Οι αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή Χάνια έχουν επιβεβαιώσει την 
ύπαρξη οικισμού που ανάγεται στο Α' μισό της πρώτης προχριστιανικής χιλιετίας. 
Συγκεκριμένα, έχει εντοπιστεί άφθονη επιφανειακή κεραμική που χρονολογείται στη 
γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο, καθώς και τάφοι με κτερίσματα γεωμετρικών 
χρόνων1 . Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε μια επιγραφή θρησκευτικού 
περιεχομένου των μέσων του 5ου αι. π.Χ. (IG XII, 9, 124) που ανακαλύφθηκε στα 
τέλη του 19°° αιώνα στα Χάνια: Πρόκειται για αφιέρωση που είχε χαραχθεί πάνω σε 
λίθο -ίσως τράπεζα προσφορών- και εντοιχίστηκε σε δεύτερη χρήση σε εκκλησία του 
Πιρνακίου (εικ. 3, αρ. 47). Μέχρι σήμερα, η προέλευση αυτής της επιγραφής δεν έχει 
αποσαφηνιστεί ικανοποιητικά, μιας και το σχήμα των γραμμάτων παραπέμπει σε 
αττικά πρότυπα . Είναι επίσης λυπηρό το γεγονός ότι δεν αναφέρεται το όνομα της 
τιμώμενης θεότητας. 

Τα αρχαιολογικά ευρήματα μοιάζουν ακόμα να υποδεικνύουν ότι η έκταση 
του οικισμού ήδη από το Β' μισό του 4ου αι. π.Χ. ήταν σημαντική. Είναι η εποχή που 
ο Δημοσθένης και ο Αισχίνης κάνουν λόγο για την πόλη. Ένας μεγάλος αριθμός 
αρχιτεκτονικών μελών που χρονολογούνται στον ίδιο αιώνα έχει εντοπιστεί γύρω από 
τα Χάνια: μαρμάρινοι γωνιόλιθοι, σπόνδυλοι κιόνων, σπαράγματα γείσου... Ο D. 
Knoepfler ισχυρίζεται ότι έχει ανακαλύψει τη θέση του ιπποδρόμου που αναφέρει ο 
Αισχίνης. Ο Ελβετός ερευνητής μνημονεύει επίσης μια ακόμα επιγραφή (έναν 
κατάλογο νικητών σε αγώνες) που ίσως συνδέεται με τις τοπικές γιορτές, τα 
Ταμύνεια147. Τέλος, ποικίλες ταφικές στήλες που έχουν βρεθεί στην περιοχή μπορούν 
ομοίως να χρονολογηθούν στον 4° αι. π.Χ.14 . 

Η Κύμη. 

Είναι αρκετοί οι μελετητές που υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της 
αρχαιότητας υπήρξε οικισμός με την ονομασία Κύμη στην Εύβοια149. Η υπόθεση 
αυτή βασίζεται σε πληροφορία που παραδίδει ο Στέφανος ο Βυζάντιος σε ένα από τα 
λήμματα του (λήμμα «Κύμη»)· στο γεγονός ότι στην ιταλική χερσόνησο είχε ιδρυθεί 
ομώνυμη ευβοϊκή αποικία150, και στο δεδομένο ότι το τοπωνύμιο ανταποκρίνεται σε 
σύγχρονη γεωγραφική πραγματικότητα του νησιού. Ο Α. Σάμψων τοποθετεί την 
ευβοϊκή Κύμη στο λόφο Καστρί Ποταμιάς (εικ. 3, αρ. 42), που υψώνεται σε 
απόσταση μόλις 2 χιλιομέτρων από τις αιγαιακές ακτές της Εύβοιας, ανάμεσα στη 
σημερινή Κύμη (εικ. 3, αρ. 41) και τον Οξύλιθο (εικ. 3, αρ. 43). Οι ανασκαφές που 
διεξάχθηκαν από τον αρχαιολόγο πάνω στο λόφο επέτρεψαν τη διαπίστωση ότι ο 

Κωνσταντίνου και Τραυλός, 1941: 29-30. 
146 Ρ. Friedländer, Epigrammata Greek Inscriptions in Verse from the Beginning to the Persian Wars, 
Berkeley-Los Angeles, 1948: 20· Lazzarini, 1976: 62, 214, n°. 262- P.A. Hansen (επιμ.), Carmina 
epigraphica graeca saeculorum VIII-Va. Chr. Ν., Berlin-New York, 1983: 173, n°. 323- Jeffery, 1990: 
86 και 88, n°. 20· Dillon, 2002: 23 και υποσημ. 69. 
147 D. Knoepfler, "Epigraphisch-topographische Arbeiten", M 33 Bl (1978): 130· G. Touchais 
«Chronique des fouilles en 1978», BCH 103 (1979): 599. 
148 Βλ για παράδαγμα, IG XII, 9, 126. 
149 Α. Σάμψων, Ευβοϊκή Κύμη Ι, Χαλκίδα-Αθήνα, 1981: 42^5· Βρανόπουλος, 1987: 27-29· Σαπουνά-
Σακελλαράκη, 1998. 
150 Θουκυδίδης, VI, 4. 
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χώρος είχε κατοικηθεί κατά τη νεολιθική και, αργότερα, κατά την κλασική 
περίοδο15 . Η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη ταυτίζει την αρχαία Κύμη με τα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της γεωμετρικής περιόδου που ήρθαν στο φως στην κορυφή 
του λόφου Βιγλατούρι (εικ. 3, αρ. 44) | 5 2. Ο D. Knoepfler, ωστόσο, απορρίπτει την 
ύπαρξη στην Εύβοια πόλης με την ονομασία Κύμη κατά την αρχαιότητα153. 

Τα Στύρα. 

Η Ιλιάδα (Β', στ. 539) αποτελεί το μοναδικό προκλασικό κείμενο που κάνει 
λόγο για τα Στύρα. Πολύ μεταγενέστερες πηγές (Στράβωνας, Χ, 1, 6· Στέφανος ο 
Βυζάντιος, λήμμα «Στύρα») μάς πληροφορούν ότι η πόλη βρισκόταν στη Νότια 
Εύβοια κοντά στην περιοχή της Καρύστου. Ο εντοπισμός της σε θέση που κείτεται 
μεταξύ της Καρύστου και της Ερέτριας μπορεί να συναχθεί από το γεγονός ότι τα 
Στύρα αναφέρονται ως ερετριακός δήμος σε αρκετές επιγραφές του 4ου και του 3ο υ αι. 
-π- Υ 1 5 4 

π.λ. 

Γενικά, πιστεύεται ότι το άστυ των Στύρων βρισκόταν στην παράκτια ζώνη 
των σημερινών Νέων Στύρων (εικ. 3, αρ. 55)1 5. Η ομάδα των Βρετανών 
αρχαιολόγων με επικεφαλής τον L.H. Sackett, που ερεύνησε την περιοχή τη δεκαετία 
του 1960, εντόπισε κεραμική και οικοδομικά κατάλοιπα σε αρκετά σημεία156. 

Οι γνώσεις μας για την ιστορία των προκλασικών Στύρων είναι μηδαμινές. 
Εικάζουμε ότι κατά την αρχαϊκή περίοδο η πόλη αποτελούσε υπολογίσιμη 
στρατιωτική δύναμη, καθώς συνεισέφερε τριήρεις στον ελληνικό στόλο που 
πολέμησε στο Αρτεμίσιο και τη Σαλαμίνα (Ηρόδοτος, VIII, 1 και VIII, 46) και 
συμμετείχε με οπλίτες στο ελληνικό στράτευμα που συγκεντρώθηκε στις Πλαταιές 
(Ηρόδοτος, EX, 28 και 31). Με αυτόν τον τρόπο τα Στύρα κέρδισαν το δικαίωμα να 
συγκαταλεχθούν μεταξύ των υπόλοιπων πόλεων στην επιγραφή του δελφικού 
τρίποδα (SGHI, αρ. 27(19)) και στο μνημείο της Ολυμπίας που αναφέρεται από τον 
Παυσανία (V, 23, 2). 

Δεν γνωρίζουμε τίποτε για τις οικονομικές δραστηριότητες των Στυριέων. 
Φαίνεται ότι δεν είχαν κόψει δικό τους νόμισμα. Σχετικά με την επικράτεια που είχαν 
υπό τον έλεγχο τους, διαθέτουμε μόνο μια αρχαία πληροφορία. Ο Ηρόδοτος (VI, 107) 
βεβαιώνει ότι οι κάτοικοι των Στύρων ήλεγχαν ένα νησί που ονομαζόταν Αιγιλία την 
εποχή που ο Δάτις και ο Αρταφέρνης εισέβαλλαν στην Ελλάδα. Είναι πιθανό το 
τοπωνύμιο να αντιστοιχεί στο σημερινό μικρό νησί του Αγίου Ανδρέα. Είναι λιγοστά 
αυτά που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα σχετικά με το βόρειο σύνορο της 
επικράτειας των Στύρων κατά τους χρόνους που προηγήθηκαν των κλασικών. 
Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι η πόλη που ονομαζόταν Δύστος (εικ. 3, αρ. 53) 
είχε τον έλεγχο της πεδιάδας των Κριεζών κατά την εν λόγω περίοδο157. Αν η 

151 Α. Σάμψων, Ευβοϊκή Κόμη Ι, Χαλκίδα-Αθήνα, 1981: 42-45. 
1 5 2 Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Η Ευβοϊκή Κύμη της Εποχής των αποικισμών», ΑΕ 1984: 156-160. 
153 Knoepfler, 1997: 354, υποσημ. 16, 358 καιυποσημ. 47. 
154 Βλ. D. Knoepfler, «La date de l'annexion de Styra par Érétrie», BCH 95 (1971): 223-244 και 
Knoepfler,1997: 353, 354. 
1 5 5 Reber, Hansen, Ducrey, 2004: 660. 
1 5 6 Sackett et al., 1966:78-80. 
1 5 7 Βρανόπουλος, 1987: 75· Α. Χατζηδημητρίου, «ΔΥΣΤΟΣ: ΠΟΛΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ». Αρχαιολογικά και 
ιστορικά δεδομένα για τον αρχαίο δήμο του Δύστου, Αθήνα, 2003. 
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προηγούμενη δήλωση αληθεύει, τότε τα βουνά Τσούκα, Γκρόστα και Μαυρομιχάλη 
θα μπορούσαν να αποτελούν το σύνορο μεταξύ των Στύρων και του Δύστου. Το 
νότιο σύνορο της στυριακής επικράτειας ίσως να διερχόταν από το βουνό το Αγίου 
Νικολάου. Στην κορυφή του διακρίνονται ακόμα τα ίχνη οχύρωσης που πιθανόν 
κατασκευάστηκε κατά το Β ' μισό του 5ο υ αι. π.Χ. . 

Η Κάρυστος. 

Ο D. R. Keller εντοπίζει το άστυ της προκλασικής Καρύστου σε απόσταση 2 
περίπου χιλιομέτρων δυτικά της σημερινής πόλης, πάνω σε λόφο που ονομάζεται στις 
μέρες μας Πλακαρή (εικ. 3, αρ. 59 και εικ. 20) . Ο λόφος υψώνεται δίπλα από τη 
δυτική κοίτη του Ρηγιά ποταμού, στο σημείο της εκβολής του στη θάλασσα. Στην 
επιφάνεια του εδάφους διακρίνεται άφθονη κεραμική που χρονολογείται κατά κύριο 
λόγο στην πρωτογεωμετρική, γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο. Δυστυχώς, κατά την 
αυτοψία της θέσης δεν εντοπίσαμε τα τμήματα ισοδομικών τοίχων που αναφέρει ο 
Καναδός ερευνητής στη δημοσίευση που έκανε το 1985, ούτε και τους τάφους 
διαφορετικών τύπων (κιβωτιόσχημοι, ταφές σε πίθους) που ο αρχαιολόγος είχε 
επισημάνει στα νότια και τα ανατολικά του λόφου. Στις μέρες μας, την περιοχή 
καταλαμβάνουν πολυάριθμες πολυτελείς κατοικίες, που επικοινωνούν μεταξύ τους 
μέσω δρόμων ανοιγμένων από μηχανικούς εκσκαφείς. Στάθηκε επίσης αδύνατο να 
εντοπίσουμε τον πολυγωνικό τοίχο γεωμετρικών χρόνων που αναφέρθηκε από την 
αρχαιολογική υπηρεσία τη δεκαετία του 19801 . Τίποτε δεν απομένει από τις 
εικαζόμενες μνημειακές κατασκευές και τα τείχη που φανταζόμαστε ότι προστάτευαν 
τον προκλασικό οικισμό, όλα εκείνα δηλαδή που συνάντησαν οι Πέρσες όταν 
αποφάσισαν να πολιορκήσουν την πόλη το 490 π.Χ. (Ηρόδοτος, VI, 99). Ο Keller 
πιστεύει ότι κατεδαφίστηκαν από τις εχθρικές δυνάμεις ή λιθολογήθηκαν με την 
πάροδο του χρόνου1 . Παρά την πενιχρότητα των καταλοίπων, η έκταση της 
διασποράς της κεραμικής είναι σημαντική και δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε από τη 
διαβεβαίωση του Keller ότι «the site extends 850 m. inland from the shore»162. 

Αγνοούμε ποια πολιτικά συστήματα είχαν καθιερωθεί στην Κάρυστο. Καμία 
γραπτή πηγή δεν κάνει λόγο για την κοινωνική διαστρωμάτωση της πόλης. Η πεδιάδα 
του Ρηγιά είναι εκτεταμένη και εύφορη, κατάλληλη για την ανάπτυξη της γεωργίας 
(εικ. 21). Σχετικά με τις τοπικές βιοτεχνίες των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων 
δεν γνωρίζουμε τίποτε, αν και η παράκτια θέση του οικισμού σε σημείο που 
αντικρίζει την Κέα (με την οποία έχει οπτική επαφή) και η εγγύτητα της με την 
Άνδρο μας οδηγεί στη σκέψη ότι η ευβοϊκή πόλη είχε συνάψει στενές εμπορικές 
σχέσεις με τα δύο αυτά νησιά των Κυκλάδων. Κατά την πρώτη δεκαετία του 5ο υ αι. 
π.Χ., η Κάρυστος έκοψε δικό της νόμισμα, ένδειξη ότι κατά την περίοδο αυτή το 
εύρος της οικονομικής δραστηριότητας υπήρξε αξιόλογο163. 

158 P. Ducrey, S. Fachard και Th. Theurillat, «Les activités de l'École d'archéologie en Grèce 2004», 
AntK 48 (2005): 120-123. 
159 Keller, 1985: 103-108 [Θέσεις 39, 41,42, 44, 45] και 179-188. 
1 6 0 Ε. Τουλούπα, «Κάρυστος», ΑΔ 34 Β1 (1979): 180, πίν. 56 γ· Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, 
«Κάρυστος», ΑΔ 38 Β1 (1983): 150. 
161 Keller, 1985: 187. 
1 6 2 Keller, 1985: 107. 
163 Wallace, 1972: 337-343. 
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Στο Φώτιο, συγγραφέα του 9ου αι. μ.Χ., οφείλουμε μια σύντομη αναφορά σε 
πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Μιλήτου και Καρύστου, που συνέβη την εποχή που 
έζησαν δύο (μυθικά;) πρόσωπα, ο Λεωδάμας και ο Φίτρης, οι οποίοι φιλοδοξούσαν 
να καταλάβουν το θρόνο της μικρασιατικής πόλης (Μυριόβιβλος, 140a). Ο W. Ρ. 
Chapman χρονολογεί το γεγονός στην αρχαϊκή περίοδο164. Σε απόσπασμα που 
αποδίδεται στον Αρχίλοχο γίνεται λόγος για σύγκρουση με την Ερέτρια165. Ο 
Ηρόδοτος αναφέρει την αντίσταση της Καρύστου εναντίον των Περσών το 490 π.Χ. 
(VI, 99) και τη συνεργασία της με τους βαρβάρους το 480 π.Χ. (VIII, 66). 

Η έκταση της ελεγχόμενης από την Κάρυστο περιοχής κατά τη διάρκεια των 
γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων μάς είναι επίσης άγνωστη, αν και είναι λογικό να 
υποθέσουμε ότι η πεδιάδα του Ρηγιά βρισκόταν ολόκληρη υπό τον έλεγχο της από 
πολύ νωρίς. Πριν από τα Μηδικά, η επικράτεια της πόλης θα μπορούσε να φτάνει στα 
ανατολικά μέχρι τον ορμίσκο που βρίσκεται στο Καστρί Γεραιστού, σε απόσταση 20 
χλμ. περίπου από το λόφο της Πλακαρής. Στο Καστρί εντοπιζόταν ίσως ένα 
σημαντικό ιερό του Ποσειδώνα που θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης της 
παρούσας εργασίας. Το βόρειο σύνορο διέτρεχε τις κορυφές της Όχης, ενώ στα 
δυτικά η επικράτεια της Καρύστου θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον όρμο που στις 
μέρες μας ονομάζεται Μαρμάρι (εικ. 3, αρ. 58, εικ. 22). 

Μεγάλη μερίδα ερευνητών (Ε. Ziebarth , Μ. Β. Wallace 7) αναγνωρίζει στη 
θέση αυτή έναν ευβοϊκό οικισμό με την ονομασία Μαρμάριον. Ο οικισμός 
αναφέρεται από το Στράβωνα (Χ, 1, 6), το Στέφανο το Βυζάντιο (λήμμα 
«Μαρμάριον») και το Νόννο τον Πανοπολίτη (διονυσιακά, XIII, 163-164). Σε κάθε 
περίπτωση, οφείλουμε εδώ να ξεκαθαρίσουμε δύο ζητήματα. Κατά πρώτον, η 
ταύτιση του Μαρμάριου που προτείνουν οι συγκεκριμένοι μελετητές βασίζεται 
κυρίως στο κείμενο του Στράβωνα, το οποίο αποτελεί την αρχαιότερη σχετική πηγή 
που διαθέτουμε και το μοναδικό που παρέχει γενικές πληροφορίες για τον εντοπισμό 
της θέσης. Ο γεωγράφος, ωστόσο, περιλαμβάνει στην αναφορά του αντιφατικά 
στοιχεία, γεγονός που υποδεικνύει ότι η περιγραφή του αποτελεί προϊόν 
βιβλιογραφικής σύνθεσης και όχι αυτοψίας. Έτσι, ο συγγραφέας μάς βεβαιώνει 
αφενός ότι από το Μαρμάριον μπορούσε κανείς να διασχίσει τον Ευβοϊκό Κόλπο για 
να περαιωθεί στις Αλές Αρραφηνίδες -στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της ταύτισης του 
αρχαίου τοπωνυμίου με την περιοχή του σημερινού Μαρμαριού στον ομώνυμο όρμο. 
Αφετέρου, όμως, ο γεωγράφος αναφέρει ότι στο Μαρμάριον γινόταν η λατόμευση 
των λίθινων κιόνων (μαρμάρινων) που είχε αναφέρει νωρίτερα σε άλλη ενότητα των 
Γεωγραφικών του (IX, 5, 16). Κάτι τέτοιο, όμως, σημαίνει ότι ο οικισμός θα έπρεπε 
να αναζητηθεί δίπλα στην κορυφή της Όχης, κοντά στη σημερινή θέση Μύλοι (εικ. 3, 
αρ. 62), όπου μέχρι και στις μέρες μας διακρίνονται αρκετοί από αυτούς τους κίονες, 
εγκαταλειμμένοι σε τελικό στάδιο επεξεργασίας πριν από τη μεταφορά τους (εικ. 
23)1 .Το δεύτερο ζήτημα που χρήζει διευκρίνησης είναι το γεγονός ότι αγνοούμε 
πότε ιδρύθηκε το Μαρμάριον, μιας και οι μοναδικές πληροφορίες που διαθέτουμε 
χρονολογούνται στη Ρωμαϊκή περίοδο. Ο D. Knoepfler, έχοντας ασφαλώς υπόψη του 

Chapman [1993;]: 17-18. 
Ε. Lobel (επιμ.), The Oxyrhynchus Papyri Part XXX, London, 1964: 2-4, αρ. 2508. 
Σχόλιο σε IG XII, 9, 50-51. 
Wallace, 1972: 70-73. 
V. Hankey, "A Marble Quarry at Karysto", Bulletin du Museé du Beyrouth 18 (1965): 53-59. 
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ότι τα γεωμετρικά και αρχαϊκά επιφανειακά ευρήματα είναι λιγοστά169, πρότεινε ως 
πιθανή χρονολογία για την ίδρυση του οικισμού τον 4° αι. π.Χ.170. 

Sacke« et al., 1966: 80· Keller, 1985: 261-262. 
Βλ Reber, Hansen, Ducrey, 2004: 658. 

45 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



3. Μύθοι, λατρείες και ιερά της Εύβοιας (πλην Χαλκίδας και Ερέτριας) 

3. ΜΥΘΟΙ, ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, 
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

3.1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 

Δεν χωράει αμφιβολία ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης χιλιετίας π.Χ. ο Δίας 
είχε θεωρηθεί η ισχυρότερη θεότητα του ελληνικού πάνθεου. Η λατρεία του, που 

' · · ' ' Ç 171 e r 

προϋπήρχε στη μυκηναϊκή περίοδο , μαρτυρειται στα πρωτογεωμετρικά και 
γεωμετρικά χρόνια σε σημαντικά λατρευτικά κέντρα: στο μαντείο της Δωδώνης 

1*70 1*71 11Λ 

(Ηπειρος) , το όρος Ίδη (Κρήτη) , την Ολυμπία (Πελοπόννησος) , τον Υμηττό 
(Αττική)175, κ.α. Αρχαϊκά ιερά αφιερωμένα στο θεό έχουν εντοπιστεί επίσης στην 
Ακραιφία (Βοιωτίας) 7 6, στις Φερές (Θεσσαλία)177, και σε πολλά βουνά της Αττικής 
και της Πελοποννήσου178. 
171 Σε πινακίδες που βρέθηκαν στα μυκηναϊκά ανάκτορα της Κνωσσού, της Πύλου και των Χανίων 
εμφανίζεται το όνομα του: ΚΝ Fp 1.2, ΚΝ F 51, ΡΥ Τη 316 ... Βλ S. Hiller, "Zeus", RE Suppl. XV 
(1978): 1001-1009· S. Hiller, "Mykenische Heiligtümer: das Zeugnis der Linear B-Texte", στο R. 
Hägg και Ν. Marinatos (επιμ.), Sanctuaries and Cults in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 
First International Symposium at the Swedish Institute in Athens, 12-13 May 1980, Stockholm, 1981: 
95-126- R.E. Hallager, M. Vlasakis και B.P. Hallager, "New Linear Β Tablets from Khania", Kadmos 
31 ( 1992): 76-81 · Σ. Καραγιαννίδη, «Ο Δίας στις μυκηναϊκές επιγραφές και τα Ομηρικά Έπη», Corpus 
70 (2005): 38^3. 
1 7 2 Βλ Chr. Tzouvara-Souli, "The Cult of Zeus in Ancient Epirus", στο P. Cabanes και J.L. Lamboley 
(επιμ.), L'Illyrie méridionale et l'Épire dans l'Antiquité -IV. Actes du IV colloque international de 
Grenoble (10-12 octobre 2002), Paris, 2004: 515-525 όπου και πλούσια βιβλιογραφία. Η λατρεία 
αναφέρεται στην Ιλιάδα (Π', στ. 220 κ,ε.) καθώς και στο ψευδοησιόδειο έργο Γυναικών Κατάλογος ή 
Ηοίαι (SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 240). 
173 Η σπηλιά υπήρξε τόπος λατρείας στην υστερομινωική περίοδο καθώς Kat στα ιστορικά χρόνια: βλ 
J.A. Sakellarakis, "The Idaean Cave. Minoan and Greek Worship", Kernos 1 (1988): 207-214. Σχετικά 
με τα αναθήματα που χρονολογούνται στις περιόδους που μας απασχολούν, βλ i.A. Sakellarakis, 
"Some Geometrie and Archaic Votives from the Idaian Cave", στο R. Hägg, Ν. Marinatos και G.C. 
Nordquist (επιμ.), Early Greek Cult Practices. Proceedings of the Fifth International Symposium at the 
Swedish Institute at Athens, 26-29 June, 1986, Stockholm, 1988: 173-193. Ο Πλάτωνας {Νόμοι, I, 
625B) είναι ο πρώτος συγγραφέας που αναφέρει το όνομα της θεότητας που δεχόταν λατρεία εδώ. Βλ 
Ε.Κ. Πλατάκη, Το Ιδαίον Άντρον, Ηράκλειο, 1965: 8-11, και Η. Verbrugen, Le Zeus Cretois, Paris, 
1981: 71 κ.ε.. Επίσης H. Verbrugen, Sources pertaining to the Cult of Zeus in Crete, Louvain, 1979. 
174 Βλ Morgan, 1990: 26. Ανάμεσα στα αφιερώματα που βρέθηκαν στο ιερό η αρχαιολόγος αναφέρει 
την ύπαρξη μερικών «terracotta Zeus figurines» που χρονολογούνται στο 10° αι. π.Χ. Για μια 
διαφορετική ερμηνεία των ειδωλίων βλ E. Simon, "Zeus", RE Suppl. XV (1978): 1419-1420. 
175 M.K. Langdon, A Sanctuary of Zeus on Mount Hymettos [Hesperia Suppl. XVI], Princeton, 1976: 
79-95. To όνομα του θεού εμφανίζεται σε επιγραφές πάνω σε κεραμικά θραύσματα. Η Eu Αεμού 
(Lemos, 2002: 222) αμφισβητεί τη λατρευτική χρήση του χώρου κατά τη διάρκεια της 
πρωτογεωμετρικής περιόδου. 
1 Schachter, 1981/1994, Vol. 3: 93 βασισμένος στην IG VII, 2733. Για τη χρονολόγηση αυτής της 
επιγραφής, βλ SEG XLVI (1996) 528. 
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Η εξέχουσα θέση του Δία στο ελληνικό πάνθεον δεν σημαίνει ωστόσο ότι η 
λατρεία του καταλάμβανε τον πρώτο ρόλο σε όλες τις πόλεις. Σε πολλές περιοχές, οι 
γιορτές προς τιμήν άλλων θεοτήτων ήταν λαμπρότερες. 

Στην ενότητα που ακολουθεί και είναι αφιερωμένη στη λατρεία του Δία στην 
Εύβοια, θα ασχοληθούμε, κατ' αρχάς, με μία εκδοχή του μύθου της Ιούς που 
πιθανότατα επινοήθηκε στο νησί. Έχοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των αιώνων οι 
μυθολογικές παραδόσεις υπέστησαν συχνά αλλαγές για πολλούς και διαφορετικούς 
λόγους, θα προχωρήσουμε με προσεκτικά βήματα στην ανάλυση μας, προκειμένου να 
εντοπίσουμε εκείνα τα τμήματα της ευβοϊκής παραλλαγής που μπορούν να 
χρονολογηθούν με ασφάλεια στα γεωμετρικά ή τα αρχαϊκά χρόνια. Θα σχολιάσουμε 
εν συνεχεία τις πηγές που αναφέρουν ότι ο γίγαντας Τιτυός έζησε στην Εύβοια. Θα 
εξετάσουμε, ακόμα, κατά πόσον ευσταθούν οι μαρτυρίες που διαθέτουμε για τη 
λατρεία του Δία στη νότια Εύβοια και την Τάμυνα. Θα κάνουμε τέλος, μία 
ανασκόπηση των πληροφοριών που σχετίζονται με το ιερό του Κηναίου Δία, στο ΒΔ 
άκρο του νησιού. Πρόκειται για το πιο φημισμένο ευβοϊκό λατρευτικό κέντρο. 

Ο Δίας, η Ιώ και η Εύβοια σύμφωνα με το Στέφανο το Βυζάντιο. 

Οι περιπέτειες της Ιούς και των απογόνων της αποτελούν έναν από τους πιο 
σημαντικούς μυθολογικούς κύκλους, τόσο εξαιτίας της αρχαιότητας και της διάδοσης 
του όσο και για τις πολιτικές προεκτάσεις που απέκτησε1 9. Η ηρωίδα σχετίζεται με 
δύο από τις ισχυρότερες θεότητες του ελληνικού πάνθεου, το Δία και την Ήρα, καθώς 
ο θεός του κεραυνού υπήρξε ο εραστής της και η Ήρα η οργισμένη σύζυγος που την 
καταδίωξε επιζητώντας εκδίκηση. Σύμφωνα με την παράδοση, η Ιώ είχε μάλιστα 
διατελέσει ιέρεια στο Ηραίο του Άργους —ένα από τα γνωστότερα ιερά της 
Ελλάδας180—, ενώ μεταμορφώθηκε σε αγελάδα, δηλαδή σε ζώο που είχε ισχυρούς 
δεσμούς με τη θεά. Η διαπίστωση ότι ο Δίας, η Ήρα και η Ιώ αποτελούν τρία 
μυθολογικά πρόσωπα που είχαν συνδεθεί στενά αποκαλύπτεται και από το γεγονός 
ότι η Ιώ γινόταν πιθανώς αντιληπτή ως μία από τις υποστάσεις της Ήρας, ενώ δεν 

1 7 7 Ο Y. Béquignon (Recherches archéologiques à Phères de Thessalie, Paris, 1937: 92, n°. 66) κάνει 
λόγο για μια επιγραφή που αναφέρει το Δία θαόλιο. Ο J.C. Decourt και αλλ. ("Thessaly and Adjacent 
Regions" στο M.H. Hansen και T.H. Nielsen (επιμ.), An Inventory of Archaic and Classical Poleis, 
Oxford, 2004: 705) τη χρονολογούν στην αρχαϊκή περίοδο. 
1 7 8 Για την Αττική βλ. A.M. D'Onofrio, "Sanctuari «rurali» e dinamiche insediative in Attica tra il 
protogeometrico e l'orientalizzante (1050-600 a.C.)", Annali di Archeologia e Storia Antica (Nuova 
Serie) 2 (1995): 57-88, ειδικά σελίδες 71-74. Για την Αττική και την Πελοπονήσο, βλ. F. de Polignac, 
«Cultes de sommet en Argolide et Corinthie. Eléments d'interprétation», στο Hägg, 2002: 119-122· του 
ίδιου, «Entre les dieux et les morts, status individuel et rites collectifs dans la cité archaïque», στο R. 
Hägg, 1996: 31-40, ειδικά σελίδες 38-39- και του ίδιου, «Sanctuaires et société en Attique 
géométrique et archaïque: réflexion sur les critères d'analyse», στο A. Verbanck-Piérard και D. Viviers 
(επιμ.), Culture et cite: l'avènement d'Athènes à l'époque archaïque. Actes du Colloque international 
organisé à l'Université libre de Bruxelles du 25 au 27 avril 1991 par l'Institut des Hautes Études de 
Belgique et la Fondation Archéologique de l'U.L.B., Bruxelles, 1995: 74-101. 
179 Οπως επισημαίνει ο J.M. Hall, Ethnie Identity in Greek Antiquity, Cambridge, 1997: 77 κ.ε. 
180 Υπάρχει, μάλιστα, η άποψη ότι η Ιώ ήταν μια πανάρχαιη αργολική θεότητα, της οποίας η λατρεία 
αντικαταστάθηκε κάποτε από εκείνη της Ήρας. Στη συνέχεια, η Ιώ θεωρήθηκε ιέρεια της Ήρας. Βλ Ν. 
Yalouris, «Io», LIMC V, 1 (1990): 663. 
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είναι λίγες οι μυθικές παραδόσεις που υποδηλώνουν τη σχέση του Δία με τον Άργο, 
το φύλακα της νεαρής181. 

Όσον αφορά τη χρονολόγηση του μύθου της Ιούς, πολλοί ερευνητές 
πιστεύουν ότι οι ρίζες του μπορούν να αναζητηθούν στη δεύτερη χιλιετία π.Χ.182 Στις 
μέρες μας, επικρατεί η άποψη ότι ο αρχικός πυρήνας σχηματίστηκε στην περιοχή του 
Άργους, καθώς οι αρχαιότερες γραπτές πηγές που αναφέρουν την παράδοση183 

τοποθετούν στην πλειονότητα τους τα επεισόδια της εντός των ορίων της 
Πελοποννήσου: Η Ιώ, κόρη ενός Πελοποννήσιου ήρωα ή θεού184, δέθηκε, μετά από 
την μεταμόρφωση της, σε μία ελιά κοντά στο Ηραίο του Άργους, ενώ ο Πανόπτης 
(«εκείνος που βλέπει τα πάντα») Άργος ανέλαβε τη φρούρηση της. Κατά τα 
γεωμετρικά και τα αρχαϊκά χρόνια, ο μύθος της Ιούς διαδόθηκε σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας, ενώ παράλληλα αναδύθηκαν καινούργιες εκδοχές, καθώς νέα στοιχεία 
προστίθενταν από τόπο σε τόπο στον αρχικό πυρήνα. Ενδεικτικό αυτού του 
φαινομένου είναι το γεγονός ότι οι περιοχές στις οποίες εκτυλίσσεται η πλοκή του 
μύθου διαφοροποιούνται στις επιμέρους παραλλαγές1 5. Όπως ισχυρίζεται ο Ν. 
Γιαλούρης, «les errances d'Io se limitent au début à la région de l'Argolide. Mais par 
la suite -au fur et à mesure que le mythe se diffuse-, elle atteint l'Eubée, la Grèce du 
Nord, puis le Bosphore et la Scythie, l'Asie Mineure, et enfin l'Egypte»186. 

Πράγματι, φαίνεται ότι είχε επινοηθεί μια ευβοϊκή εκδοχή που ταύτιζε το νησί 
με το γεωγραφικό χώρο στον οποίο εντάχθηκαν μερικά από τα επεισόδια του μύθου. 
Τις πληροφορίες μας σχετικά με αυτή την εκδοχή τις χρωστάμε κατά κύριο λόγο 
(αλλά όχι αποκλειστικά) στο Στέφανο το Βυζάντιο. Ο γραμματικός έζησε τον 6° αι. 
μ.Χ., δηλαδή σε μια εποχή πολύ μεταγενέστερη από εκείνη που μας απασχολεί εδώ, 
ωστόσο, τα σχόλια του περιέχουν στοιχεία που μας επιτρέπουν να ισχυριστούμε ότι η 
ευβοϊκή εκδοχή ήταν ήδη γνωστή πριν από τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. Έτσι, σε ένα από 
τα λήμματα του λεξικογράφου (λήμμα «Άβαντίς»), πληροφορούμαστε ότι ο 
Ησίοδος, στο έργο Αιγιμιός, συσχέτιζε την Εύβοια με την ιστορία της Ιούς και του 
Δία. 

Άβαντίς, ή Εύβοια, ως Ησίοδος έν Αίγιμίου β περί Ιούς 
νήσω έν Άβαντίδι δίη, τήν πριν Άβαντίδα κίκλησκον θεοί 
αίέν έόντες, τήν τότ1 έπώνυμον Εϋβοιαν βοός ώνόμασεν 
Ζευς. 

Σε αυτή την ενότητα δεν θα εντρυφήσουμε στη μελέτη του τοπωνυμίου 
«Αβαντίδα»187, αλλά θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση τριών άλλων πληροφοριών 

181 Βλ Cook, 1914-1940, Vol. 1: 453-463. 
182 Βλ R. Engelmann, "Die Ιο- Sage", Jdl 18 (1903): 37-58. Επίσης, J. Duchemin, «La justice de Zeus 
et le destin d'Io: regard sur les sources Proche-orientales d'un mythe eschyléen», REG 92 (1979): 1-54, 
και Dowden, 1989: 117-145. Όσον αφορά την εικονογραφία και εικονολογία του μύθου στα αγγεία, 
μερικά από τα οποία χρονολογούνται στον 6° au πΧ., βλ Yalouris, 1986: 3-23, και J. M. Moret, «Ιώ 
Αποταυρουμένη», RA (1990): 3-26. 
183 Ακουσίλαος (FGrH2, F 26-27) και Σοφοκλής (Ηλέκτρα, στ. 4-5 και TrGF, Vol. 4: fr. 270). 
184 Είτε πρόκειται για τον Πειρήνα, τονίασο, ή τονίναχο. Βλ Dowden, 1989: 117-145. 
185 Ο Αισχύλος, π.χ., σε διάφορα έργα του, βασίζεται σε παραδόσεις, που τοποθετούν τις περιπέτειες 
της Ιούς σε περιοχές τόσο απομακρυσμένες από το Άργος όσο ο Βόσπορος (Προμηθεύς Δεσμώτης, στ. 
733), το Ιόνιο Πέλαγος (ΠρομηθεύςΔεσμώτης, στ. 839-841) ή η Αίγυπτος (Ικέτιδες, στ. 313-315). 
186 Yalouris, 1986: 5 καιυποσημ. 12. 
187 Σχετικά με το τοπωνύμιο βλ παρακάτω σελ. 96 κ.ε. 
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που αντλούμε από το παραπάνω απόσπασμα και κινούν ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον 
μας. Η πρώτη από αυτές αφορά την πηγή στην οποία ανέτρεξε ο Στέφανος ο 
Βυζάντιος για να συντάξει το λήμμα του. Η δεύτερη πληροφορία άπτεται της αιτίας 
και του σκοπού της ευβοϊκής εκδοχής του μύθου, ενώ η τρίτη έχει να κάνει με τη 
σύνδεση του Δία με το νησί. 

Ο Αιγιμιός, που αναφέρει ο Στέφανος ο Βυζάντιος, αποτελεί έργο από το 
οποίο σώζονται σήμερα λιγοστά μόνο αποσπάσματα18 . Τόσο η χρονολόγηση όσο και 
ο δημιουργός του είχαν απασχολήσει συγγραφείς και φιλολόγους ήδη από την 
αρχαιότητα . Όπως είδαμε, ο γραμματικός από το Βυζάντιο πίστευε ότι ο ποιητής 
του Αιγιμιού ήταν ο Ησίοδος, Βασισμένος ίσως σε κατάλογο ησιόδειων έργων που 
κυκλοφορούσε στην εποχή του 9 0. Εκατό χρόνια νωρίτερα, δηλαδή τον 5° αι. μ.Χ., ο 
Ησύχιος είχε υποστηρίξει (λήμμα «αφροδίσιος όρκος») ότι ο Ησίοδος ήταν ο πρώτος 
που έκανε λόγο για το ειδύλλιο του Δία και της Ιούς. Ωστόσο, ο λεξικογράφος δεν 
διευκρίνιζε σε ποιο ή ποια έργα του ισχυριζόταν κάτι τέτοιο ο Βοιωτός191. Άλλοι 
αρχαίοι πεζογράφοι δεν επιδείκνυαν την ίδια σιγουριά όταν επρόκειτο να αποδώσουν 
τον Αιγιμιό σε συγκεκριμένο συγγραφέα. Το 2° αι. μ.Χ., ο Αθηναίος (Δειπνοσοφισταί, 
XI, 503 c) διατύπωνε τις επιφυλάξεις του, και δεν αποπειρώταν να δηλώσει με 
σαφήνεια αν ο Ησίοδος ή ο Κέρκοπας ο Μιλήσιος ήταν ο δημιουργός του έπους192. 
Δεν προξενεί, επομένως, έκπληξη ότι στα σχόλια του Απολλώνιου του Ρόδιου (III, 
587-588a και IV, 816) και του Ευριπίδη (Φοίνισσσες, στ. 1116), καθώς και στο Περί 
ευσέβειας (5 και 14) του Φιλόδημου, γίνεται λόγος για τον «ποιητή του Αιγιμιού», 
χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Η συζήτηση για την πραγματική ταυτότητα του δημιουργού του Αιγιμιού 
συνεχίζεται ακόμα και στις μέρες μας. Ωστόσο, πολλοί σύγχρονοι ερευνητές 
χαρακτηρίζουν τον Αιγιμιό ψευδοησιόδειο έργο, προϊόν πολλών διαδοχικών 
συμπληρώσεων. Η τελική του μορφή θα μπορούσε να χρονολογηθεί, το αργότερο, 
στα τέλη του 6° αι. π.Χ.1 3 Πιθανώς, μερικοί από τους συγγραφείς που συνέβαλλαν 
στη διαμόρφωση του να ανήκαν σε μία «école de poètes épiques située à Chalcis et se 
prétendant l'héritière spirituelle de l'œuvre hésiodique»19 . Σε αυτούς πρέπει να 
αποδοθούν τα μυθολογικά στοιχεία του έργου που σχετίζονται με την Εύβοια. 

Χάρη στα σωζόμενα αποσπάσματα, γνωρίζουμε ότι επρόκειτο, πραγματικά, 
για ένα εξαιρετικά ετερόκλητο έργο. Προφανώς το κύριο θέμα του έπους θα ήταν ο 
αγώνας του Ηρακλή και του βασιλιά Αιγιμιού εναντίον των Λαπίθων195. Η πλοκή θα 

188 Ο Α. Rzach {Hesiodi Carmina, Lipsiae, 1908: 201-203) συνέλεξε οκτώ αποσπάσματα του Αιγιμιού 
(fr. 184-191) που εντοπίζονται σε έργα διάφορων συγγραφέων (αναφορές του (Ψευδο)Απολλόδωρου 
και του Αθηναίου, καθώς και σε σχόλια στον Όμηρο, τον Ευριπίδη, τον Πλάτωνα, τον Απολλώνιο το 
Ρόδιο). Βλ επίσης SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 294-301. 
189 Βλ Schwartz, 1960: 261-264. 
190 Όπως πιστεύει ο Ν. Yalouris (Yalouris, 1986: 3). Ο J. Schwartz (Schwartz, 1960: 264) δέχεται, 
ωστόσο, ότι ο γραμματικός άντλησε τις πληροφορίες του από το (Ψευδό)Απολλόδωρο. 
191 J. Schwartz (Schwartz, 1960: 74) θεωρεί πιθανό αυτή η ιστορία να εμφανιζόταν σε άλλο 
ψευδοησιόδειο έργο, στο Γυναικών Κατάλογος ή Ηοίαι. 
192 Τα έργα του Κέρκοπα χρονολογούνται στον 6° at π.Χ. Σύμφωνα με τη Βιβλιοθήκη του 
(Ψευδο)Απολλοδώρου (II, 1,3), ο συγγραφέας έκανε λόγο για τον Άργο, το γίγαντα που φρούρησε την 
Ιώ. -
193 Knoepfler, 1981:325. 
194 Schwartz, 1960: 264. 
195 Ο (Ψευδο)Απολλόδωρος (Π, 7,7) αναφέρει ότι οι Λαπίθες είχαν τη βοήθεια των Δρυόπων σε αυτήν 
τη σύγκρουση. Σύμφωνα με την παράδοση, οι Δρύοπες ήταν αυτόχθονες της Δωρίδας (Ηρόδοτος, VIII, 
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περιλάμβανε, ωστόσο, και άλλους μύθους196, ένας από τους οποίους ήταν 
ενδεχομένως και εκείνος της Ιούς. Έχει υποστηριχθεί ότι οι περιπέτειες της θα 
αποτελούσαν μέρος της αφήγησης ενός πρωταγωνιστή του έργου197. Στην αφήγηση, ο 
Δίας θα μεταμόρφωνε την Ιώ σε αγελάδα φοβούμενος την οργή της Ήρας. Από το 
λήμμα του Στέφανου του Βυζάντιου συμπεραίνουμε ότι συμφώνα με τον Αιγιμιό, η 
μεταμόρφωση της Ιούς θα λάμβανε χώρα στην Εύβοια, δίνοντας έτσι αφορμή για τη 
μετονομασία του νησιού -που ως τότε ονομαζόταν «Αβαντίδα»- από το Δία. Από τα 
αποσπάσματα που σώζονται στη Βιβλιοθήκη του (Ψευδο)Απολλόδωρου (Π, 1, 3) και 
από τα σχόλια στον Ευριπίδη (Φοίνισσσες, στ. 1116), υποθέτουμε ότι στο έπος ο Δίας 
δεχόταν να δωρίσει τη μεταμορφωμένη Ιώ στην Ήρα. Το έργο ίσως ακόμα να έκανε 
αναφορά στην ανάθεση από τη θεά στον Άργο της φρούρησης του ζώου. Αγνοούμε, 
ωστόσο, αν αυτά τα δυο επεισόδια τοποθετούνταν πάλι στην Εύβοια. Δεν ξέρουμε 
επίσης αν στον Αιγιμιό γινόταν λόγος για τον τρόπο με τον οποίο ο Ερμής, 
εκτελώντας τις διαταγές του Δία, σκότωσε τον Άργο και απελευθέρωσε την Ιώ - το 

1 OR 

τμήμα του μύθου που εμφανίζεται σε άλλες εκδοχές . Είναι πάντως αδιαμφισβήτητο 
ότι ο Αιγιμιός αποτελούσε μία από τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες για το μύθο της 
Ιούς199. 

Το δεύτερο θέμα που μας απασχολεί ιδιαιτέρως είναι η αιτία της επινόησης 
αυτής της εκδοχής. Για ποιο λόγο συνδέθηκε ο μύθος της αγελάδας-Ιούς με την 
Εύβοια και πάνω σε ποιες συγκυρίες θεμελιώθηκε αυτή η σύνδεση; Κατά τη γνώμη 
μας, έχουμε να κάνουμε με μια απόπειρα μυθικής ερμηνείας της ονομασίας του 
νησιού. Ετυμολογικά, η Εύβοια είναι το νησί των καλών βοδιών. Το όνομα μοιάζει 
εύστοχο, καθώς, τόσο στην αρχαία ελληνική γραμματεία όσο και στη λατινική, 
απαντούν άφθονες αναφορές για τα κοπάδια και τα πλούσια βοσκοτόπια της 
Εύβοιας200. Δεν θεωρούμε εξάλλου άσχετο ότι σε νομίσματα της Καρύστου, της 
Ιστιαίας και της Ερέτριας απεικονίστηκε επανειλημμένα η μορφή μιας αγελάδας, 
όπως θα δούμε παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, οι Ευβοείς φαίνεται ότι επιχείρησαν 
να προσδώσουν μυθικές διαστάσεις στην ονομασία του νησιού. Ας επισημανθεί, 
μάλιστα, ότι κατά τη διάρκεια της αρχαϊκής περιόδου πολλές περιοχές της Ελλάδας 
επινόησαν και προέβαλαν τους δικούς τους μυθολογικούς κύκλους, στους οποίους 
πρωταγωνιστούσαν οι κύριες τοπικές θεότητες . Ο μύθος της αγελάδας-Ιούς 

43), αλλά ο ίδιος ο Ηρακλής τους εκδίωξε από την κεντρική Ελλάδα (Παυσανίας, IV, 34, 4). Οι 
Δρύοπες εγκαταστάθηκαν εν συνεχεία σε διάφορες περιοχές, κυρίως στην Πελοπόννησο (στην 
Ερμιόνη και την Ασίνη, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος - Vili, 43 και 73- και ο Διόδωρος -IV, 37, 2-), 
αλλά και στη νότια Εύβοια, στα Στύρα (Ηρόδοτος, VIII, 46 και Παυσανίας , IV, 34, 11) και την 
Κάρυστο (Θουκυδίδης, VII, 57, 4). Βλ J. Fontenrose, Python. A Study of Delphic Myth and its Origins, 
Berkeley-Los Angeles, 1959: 35^5. 
1 9 6 Εκείνους του Φρίξου και των Αργοναυτών καθώς και την ιστορία της Θέτιδος και του Πηλεα. 
197 Schwartz, 1960: 262. 
1 9 8 Ωστόσο, βλ παρακάτω σελ. 52 κ.ε. 
1 9 9 Κατά πάσα πιθανότητα, η Δαναΐδα (EGF: 141) και η Φορωνίδα (EGF: 153-155), έργα που 
θεωρούνται σύγχρονα με τον Αιγιμιό, περιλάμβαναν επίσης το μύθο της Ιούς. Λίγο αργότερα, στις 
αρχές του 5ο υ au π.Χ., άλλοι συγγραφείς όπως ο Ακουσίλαος ο Αργείος {FGrH 2, F 26 και F 27), ο 
Φερεκύδης (FGrH 3, F 67) και ο Αισχύλος (Ικέτιδες, Προμηθεύς Δεσμώτης) αναφέρθηκαν κι αυτοί στο 
μύθο. 
2 0 0 Ο Αιλιανός (Περί ζώων ιδιότητος, XII, 36), για παράδειγμα, αναφέρει ότι στο νησί το τομάρι των 
αγελάδων ήταν λευκό, ενώ ο Πλίνιος (Historia Naturalis, XI, 74 [191]) σχολιάζει τη σπάνια 
φυσιογνωμία τους. Σχετικά με τη σημασία των κοπαδιών στην Εύβοια, βλ Geyer, 1962: 32-33. 
2 0 1 Βλ τις εισαγωγές στα κεφάλαια που απαρτίζουν το βιβλίο του Α. Bernabé Pajares (επιμ.), 
Fragmentos de Epica Griega Arcaica, Madrid, 1979. 
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προσφερόταν, ως εκ τούτου, τέλεια για την περίπτωση της Εύβοιας, της χώρας με τα 
καλά βόδια. 

Η παραπάνω υπόθεση συνδέεται και με την τρίτη πληροφορία που 
επισημάναμε νωρίτερα για τη σχέση του Δία με την Εύβοια. Ο Στέφανος ο Βυζάντιος 
αναφέρει ρητά ότι, σύμφωνα με το έπος Αιγιμιός, το όνομα του νησιού είχε δοθεί από 
το βασιλιά των θεών2 2. Η ελληνική μυθολογία βρίθει από παραδείγματα τόπων που 
πήραν το όνομα τους από μυθικούς ήρωες ή ηρωίδες και η Εύβοια δεν αποτελεί 
εξαίρεση. Ευβοϊκές παραδόσεις μνημονεύουν πρόσωπα του μύθου των οποίων τα 
ονόματα μετατράπηκαν σε τοπωνύμια (Αμάρυνθος, Κάρυστος, Χαλκίδα). Ωστόσο, ο 
ισχυρισμός óu κάποιος θεός είχε επιλέξει την ονομασία μιας περιοχής δεν ήταν τόσο 
συνηθισμένος. Το σημείο αυτό, αν και λεπτό, δεν είναι άνευ σημασίας. Πιστεύουμε 
ότι οι συγγραφείς που προέρχονταν από την Εύβοια και συνέβαλαν λογοτεχνικά στη 
διαμόρφωση του Αιγιμιού, επιδίωκαν με αυτό τον τρόπο να υπογραμμίσουν τη 
σπουδαιότητα της λατρείας του Δία στο νησί. Πράγματι, θα ήταν παράλογο να 
θεωρούν τον Δία εμπνευστή του ονόματος της Εύβοιας, αν αυτός αποτελούσε μία από 
τις δευτερεύουσες θεότητες των Ευβοέων. 

Στο σημείο αυτό και πριν ολοκληρώσουμε την παρούσα ενότητα, αξίζει να 
αναφερθούμε σε υπόθεση που έχει διατυπώσει πρόσφατα η L.G. Mitchell203. Η 
ερευνήτρια διαφωνεί με την επικρατούσα άποψη και υποστηρίζει ότι η ευβοϊκή 
παράδοση για την Ιώ δεν αποτελεί παραλλαγή ενός μύθου του Άργους. Η L.G. 
Mitchell θεωρεί ότι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (ανάμεσα τους και στην 
Εύβοια) συνυπήρξαν ταυτόχρονα αυτόνομες παραδόσεις με κοινό παρονομαστή την 
ερωτική σχέση μεταξύ ενός θεού και μίας θνητής και την επακόλουθη μεταμόρφωση 
της ερωμένης σε αγελάδα. Η L.G. Mitchell φαίνεται να πιστεύει ότι η ευβοϊκή 
παράδοση επινοήθηκε κατά τον 8° αι. π.Χ. το αργότερο204. 

Όπως και να έχουν τα πράγματα, τα συμπεράσματα που μπορούμε να 
εξάγουμε από τα παραπάνω είναι τα ακόλουθα: Στο λήμμα «Άβαντίς» του Στέφανου 
του Βυζάντιου εντοπίζουμε τα ίχνη μίας ευβοϊκής εκδοχής του μύθου της Ιούς που 
τοποθετούσε στην Εύβοια κάποιες από τις περιπέτειες της ηρωίδας. Η παράδοση 
αυτή, που πιθανώς ανάγεται στα γεωμετρικά ή τα αρχαϊκά χρόνια, 
συμπεριλαμβάνεται εν μέρει στον Αιγιμιό, έργο του 6ου αι. π.Χ. που αποτέλεσε την 
πηγή του λεξικογράφου. Μεταξύ άλλων, στον Αιγιμιό θα γινόταν έκδηλη η σημασία 
του Δία για το σύνολο των Ευβοέων, μιας και χρωστούσαν σε αυτόν το όνομα του 
νησιού τους. 

Η Αργουρα και ο φόνος του Αργού στην Εύβοια. 

Απηχήσεις άλλων επεισοδίων της ευβοϊκής εκδοχής του μύθου της Ιούς 
περιέχονται σε δύο ακόμα μαρτυρίες που χρονολογούνται σε εποχές πολύ 
μεταγενέστερες αυτών που μας ενδιαφέρουν. Οι σχετικές πηγές επιβεβαιώνουν τη 
σημασία της ευβοϊκής παράδοσης, αλλά και την πλατιά της διάδοση. Δεν είναι, 
ωστόσο, εύκολο να διαπιστώσουμε αν τα συγκεκριμένα επεισόδια περιέχονταν στον 

202 Ωστόσο, το αιτιολογικό αυτό σχόλιο για το τοπωνύμιο «Εύβοια» δεν είναι το μοναδικό, όπως θα 
δούμε παρακάτω. 
203 L.G. Mitchell, "Euboean Io", CQ 51.2 (2001): 339-352. 
2 0 4 L.G. Mitchell, "Euboean Io", CQ 51.2 (2001): 348. 
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ευβοϊκό μύθο της Ιούς κατά τη γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο ή αν 
αποτελούσαν υστερότερες προσθήκες. 

Ας δούμε, κατ' αρχάς, τις πληροφορίες που παραδίδει ο Στέφανος ο Βυζάντιος 
σε ένα ακόμα λήμμα του (λήμμα «"Αργουρα»). 

Άργουρα, πόλις Θεσσαλίας, ή πρότερον Άργισσα. εστί 
και τόπος της Ευβοίας Άργουρα, οπού δοκεΐ τον Πανόπτην 
Έρμης πεφονευκέναι. τό έθνικόν δε έδει Αργουραιος, ώς και 
Φίλων. Απολλόδωρος δέ φησιν έν πρώτω νεών καταλόγου 
Αργείους όνομάζεσθαι ή της προσηγορίας μεταπεσούσης ή 
δια τό προσκυροΰν τα πεδία της Θετταλίας. 

Έχοντας πρώτα αναφέρει την ομώνυμη πόλη της Θεσσαλίας, ο γραμματικός 
μαρτυρά την ύπαρξη παράδοσης που τοποθετούσε στην Αργουρα της Εύβοιας το 
φόνο του Πανόπτη, δηλαδή του Άργου, από τον Ερμή205. Από το λήμμα αυτό του 
λεξικογράφου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ευβοϊκή εκδοχή του μύθου της Ιούς 
περιλάμβανε όχι μόνο τη μεταμόρφωση της ηρωίδας, αλλά και τη φρούρηση της από 
τον Άργο καθώς και την επακόλουθη εξόντωση του γίγαντα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα 
δύο αυτά επεισόδια του έπους, που σύμφωνα με τον αργείτικο μύθο εκτυλίσσονταν 
αρχικά στην Πελοπόννησο20, στην ευβοϊκή παραλλαγή κατέληξαν να 
διαδραματίζονται στο νησί. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο Στέφανος ο Βυζάντιος δεν αναφέρει την πηγή των 
πληροφοριών του σχετικά με την ευβοϊκή Άργουρα. Θα ήταν λογικό να υποθέσει 
κανείς ότι ο λεξικογράφος βασίστηκε για μια ακόμη φορά στον Αιγιμιό. Εντούτοις, θα 
μπορούσε κάλλιστα να έχει ανατρέξει σε άλλα έργα στα οποία γινόταν λόγος για την 
Άργουρα της Εύβοιας. Όμως, ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά; Εν πρώτοις, 
αντιλαμβανόμαστε ότι οι δυο συγγραφείς που μνημονεύει ο Στέφανος στο λήμμα 
«Άργουρα», δηλαδή, ο (Ψευδο)Απολλόδωρος και ο Φίλων207, μιλούσαν για τη 
θεσσαλική πόλη και όχι την ευβοϊκή τοποθεσία. Μπορούμε λοιπόν άνευ ετέρου να 
αποκλείσουμε τους δύο αυτούς υποψήφιους ως πιθανές πηγές του. 

Η ονομασία Άργουρα απαντάται σε πολλά έργα, ορισμένα εκ των οποίων 
σώζονται μόνο αποσπασματικά . Στο λήμμα «"Αργουρα» ο Αρποκρατίονας 
ισχυρίζεται ότι ο Αριστοτέλης ο Χαλκιδέας έκανε λόγο για το τοπωνύμιο στο Περί 
Ευβοίας (βλ. FGrH 423, F 1) °9. Από τον τίτλο του χαμένου σήμερα συγγράμματος 
του 4 αι. π.Χ., καταλαβαίνουμε ότι επρόκειτο για περιγραφικό-περιηγητικό κείμενο 
που θα μπορούσε ενδεχομένως να αναφέρεται στο σχετικό μύθο. 

Το ότι η Άργουρα ήταν υπαρκτή και και μάλιστα γνωστή τοποθεσία -ειδικά 
στους Αθηναίους- κατά το δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. είναι μαρτυρημένο με 

Ο ίδιος ο συγγραφέας αναφέρει ξανά τον όρο Άργουρα στο λήμμα «Αΐβουρα» και το ταυτίζει με 
ένα τοπωνύμιο της Εύβοιας. 
2 0 6 Βλ παραπάνω σελ. 48 κ.ε. 
2 0 7 Δεν υπάρχουν άλλες πηγές που αναφέρουν αυτόν το συγγραφέα, γεγονός που δυσκολεύει πολύ τη 
χρονολόγηση του. Βλ L.A. Tritle, "Eretria, Argoura, and the Road to Tamynai: The Athenians in 
Euboia, 348 B.C.", Klio 74 (1992): 133 και σημ. 10. 
2 0 8 Βλ Reber, Hansen, Ducrey, 2004: 644. 
2 0 9 Σχετικά με αυτόν το γραμματικό βλ. JJ. Keaney (επιμ.), Harpocration. Lexeis of the ten Orators, 
Amsterdam, 1991: IX-XI. To λήμμα «"Αργουρα» εμφανίζεται στη σελίδα 42 (Α222). 
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ασφάλεια. Σύμφωνα με το Δημοσθένη (XXI, 132 και 164) στην Άργουρα 
αποβιβάστηκε μοίρα του αθηναϊκού ιππικού με επικεφαλής τον Κρατίνο που είχε 
αποσταλεί με σκοπό να ενισχύσει το στρατό του Ερετριέα τύραννου Πλούταρχου 
(348 π.Χ.). Από το λόγο του ρήτορα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Άργουρα 
βρισκόταν δίπλα στην θάλασσα, στα σύνορα μεταξύ Χαλκίδας και Ερέτριας. 

Ωστόσο, δεν ξέρουμε αν επρόκειτο για αγκυροβόλιο, πόλη, η περιοχή. Ο D. 
Knoepfler έχει προτείνει την ταύτιση της Άργουρας με το Λευκαντί (εικ. 3, αρ. 29)210, 
ενώ ο C. Bérard πιστεύει ότι βρισκόταν στο Βουρλάκι, ένα ύψωμα ανατολικά της 
Ξερόπολης (εικ. 3, αρ. 30)211. Σύμφωνα με τον L.A. Tritle, πρέπει να αναζητηθεί 
στην περιοχή της σημερινής Φύλλας Βράχου (εικ. 3, αρ. 28)212. Παρόμοια γνώμη 
έχουν εκφράσει πρόσφατα η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, ο J.J. Coulton και η LR. 
Metzger213. Παρά τις διαφορετικές τους ερμηνείες, όλοι όσοι ασχολήθηκαν με το 
τοπογραφικό ζήτημα, συμφωνούν ότι η ονομασία ανάγεται σε αρχαιότατους χρόνους, 
ακόμα κι αν το χωρίο του Δημοσθένη αποτελεί την πρωιμότερη μαρτυρία που 
μνημονεύει την Άργουρα. 

Δεν είναι εύκολο να εξακριβώσουμε αν ο μύθος για το φόνο του Άργου στην 
Εύβοια προηγήθηκε της ίδρυσης της Άργουρας (με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για 
οικισμό) ή αν ο τοπικός πληθυσμός επινόησε την παράδοση -που απέδιδε μυθική 
διάσταση στην ονομασία- εκ των υστέρων και πέτυχε εν συνεχεία την ένταξη του 
στην ήδη υπάρχουσα ευβοϊκή παραλλαγή του μύθου της Ιούς. Ομολογουμένως, το 
δεύτερο σενάριο μάς φαίνεται πιθανότερο, λαμβάνοντας υπόψη όσα γνωρίζουμε για 
τη διαδικασία επινόησης και τη σκοπιμότητα των αιτιολογικών μύθων. Ωστόσο, μόνο 
νέα παπυρικά ή αρχαιολογικά ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυση 
του προβλήματος. 

Από όσα έχουμε μέχρι τώρα δει, γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία που να φανερώνουν ότι η φρούρηση της Ιούς από τον Άργο και ο φόνος του 
γίγαντα είχαν αποτελέσει μέρος της ευβοϊκής εκδοχής κατά τα αρχαϊκά χρόνια. 
Μπορούμε, όμως, να υποστηρίξουμε ότι η ευβοϊκή εκδοχή του μύθου της Ιούς ήταν 
γνωστή κατά τον 4 αι. π.Χ., στους χρόνους δηλαδή που έδρασαν ο Αριστοτέλης ο 
Χαλκιδέας και ο Δημοσθένης. 

Ο Δίας, η Ιώ και η Εύβοια κατά το Στράβωνα. 

Ένα ακόμα σημείο που μπορούμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα είναι ότι 
η ευβοϊκή εκδοχή επιβίωσε στους αιώνες που ακολούθησαν, καθώς η ύπαρξη της 
μαρτυρείται τουλάχιστον μέχρι τον 1° αι. π.Χ.-1° αι. μ.Χ. Ο Στράβωνας, στο δέκατο 
βιβλίο του, σε απόσπασμα που σχολιάζει και ερμηνεύει τα διαφορετικά ονόματα που 
κατά καιρούς είχαν αποδοθεί στην Εύβοια, διηγείται και τα εξής (Χ, 1, 3): 

2 1 0 Knoepfler, 1981· του ίδιου, «Un témoignage épigraphique méconnu sur Argous(s)a, ville de 
Thessalie», RPh 57 (1983): 47-57. 
211 C. Bérard, «Argoura fut-elle la 'capitale' des futurs Erétriens?», Atf/42 (1985): 268-275. 
212 L.A. Tritle, "Eretria, Argoura, and the Road to Tamynai: The Athenians in Euboia, 348 B.C.", Klio 
74(1992): 131-165. 
2,3 J.J. Coulton (επιμ.), The Fort at Phylla, Vrachos. Excavations and Researches at a Late Archaic 
Fort in Central Euboea, by E. Sapouna Sakellaraki, J.J. Coulton andl.R. Metzger with Contributions 
by A. Sarpaki andS. Wall-Crowther (BSA, Suppl. No. 33), Oxford-Northampton, 2002: 108-116. 
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τάχα δ' ώσπερ βοος αυλή λέγεται τι άντρον έν τη προς [τον] 
Αιγαίον τετραμμένη παραλία, οπού την Ίώ φασι τεκείν 
"Επαφον, και ή νήσος άπο τής αυτής αιτίας εσχε τούτο 
τούνομα. 

Ο γεωγράφος από την Αμάσεια μάς κάνει έτσι γνωστό ένα τρίτο επεισόδιο της 
ευβοϊκής εκδοχής, που τοποθετούσε και τη γέννηση του Έπαφου στην Εύβοια, και 
πιο συγκεκριμένα στις αιγαιακές της ακτές214. Επομένως, η ευβοϊκή εκδοχή του 
μύθου της Ιούς ήταν (ή μάλλον κατέληξε να είναι) ένα συμπίλημα επιμέρους 
επεισοδίων που εκτυλίσσονταν όλα στο νησί. Το γεγονός αυτό είναι αξιοσημείωτο, 
καθώς στις υπόλοιπες παραλλαγές του ο μύθος διαδραματιζόταν μόνον εν μέρει σε 
περιοχές εκτός της Αργολίδας, δηλαδή στο Βόσπορο, το Ιόνιο Πέλαγος ή την 
Αίγυπτο. Ίσως αυτό να αποτελεί μια ακόμα ένδειξη της σημασίας του για τους 
Ευβοείς. 

Μπορούμε, όμως, να θεωρήσουμε αξιόπιστη την πληροφορία του Στράβωνα; 
Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι το σπήλαιο που ονομαζόταν «Βοός 
Αυλή» δεν έχει ακόμα εντοπιστεί και κανένα άλλο έργο της αρχαίας γραμματείας δεν 
το αναφέρει. Κατά την γνώμη μας, δεν πρέπει να απορρίψουμε χωρίς δεύτερη σκέψη 
την πιθανότητα ύπαρξης του σπηλαίου. Παρά το γεγονός ότι από το κεφάλαιο του 
γεωγράφου για την Εύβοια δεν λείπουν τα σφάλματα (ανακρίβειες στην ταύτιση 
συγκεκριμένων τοπωνυμίων, λάθη στην ορθογραφία τους), σε γενικές γραμμές η 
περιγραφή του αντανακλά την πραγματικότητα . Ήδη από τους αρχαίους χρόνους, η 
παράκτια αυτή και πυκνόφυτη περιοχή της Εύβοιας, για την οποία κάνει εδώ λόγο ο 
Στράβωνας, χαρακτηριζόταν από την έλλειψη σημαντικών αστικών κέντρων και την 
απουσία λιμανιών λόγω της ορεινής γεωμορφολογίας της. Εξαιτίας της δυσκολίας 
στην πρόσβαση, η απουσία περιγραφών για τα αιγαιακά παράλια δεν πρέπει να μας 
φαίνεται παράξενη. Άλλωστε, οι ίδιοι αυτοί γεωγραφικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, ευνοούσαν την ίδρυση ιερών προς τιμήν δαιμόνων ή μυθικών προσώπων 
-συχνά ζωόμορφων- που σχετίζονταν με τις δυνάμεις της φύσης. 

Θα ήταν όμως παρακινδυνευμένο να υποστηρίξουμε ότι το επεισόδιο της 
γέννησης του Έπαφου στο νησί είχε συμπεριληφθεί στην ευβοϊκή παράδοση ήδη 
κατά τους γεωμετρικούς ή αρχαϊκούς χρόνους -αδυναμία που διαπιστώνουμε, 
άλλωστε, και στο επεισόδιο του φόνου του Άργου. Μια προσεκτική ματιά στο 
κείμενο του Στράβωνα μας πείθει ότι ο συγγραφέας απηχούσε εδώ μια παράδοση που 
πιθανότατα εξακολουθούσε να υπάρχει στην εποχή του. Κατά πόσον οι πληροφορίες 
του προέρχονταν από κάποια γραπτή ή προφορική πηγή είναι κάτι που αγνοούμε216. 

Σύμφωνα με τις mo γνωστές εκδοχές, ο Έπαφος γεννήθηκε στην Αίγυπτο, τη Μέμφιδα ή την 
Κάνωπο. Βλ τις τραγωδίες του Αισχύλου, Ικέτιδες (στ. 310-325) και Προμηθεύς Δεσμώτης (στ. 848-
851). Ο Βακχυλίδης - IRIGOIN, DUCHEMIN και BARDOLLET: Dithyrambe V (e. 19), στ. 39-43-
θεωρεί κι αυτός ότι ο Έπαφος γεννήθηκε δίπλα στο Νείλο. Ο Ηρόδοτος (II, 38 και 153) ισχυρίζεται ότι 
ο Έπαφος είναι η interpretatio graeca του Άπη. Για το (Ψευδο)Απολλόδωρο (II, 1, 3), η Μέμφιδα δεν 
είναι η πατρίδα του Έπαφου αλλά καθίδρυμά του. Το όνομα της πόλης οφειλόταν στη σύζυγο του 
Έπαφου, μιας από τις κόρες του θεού-ποταμού Νείλου. 
2 1 5 Βλ για παράδειγμα την ενότητα που είναι αφιερωμένη σε απολλώνειο μαντείο στην περιοχή των 
Οροβιών. Βλ. παρακάτω σελ. 122 κ.ε. 
2 Όσον αφορά τις πηγές που χρησιμοποίησε ο Στράβωνας, μερικές σημειώνονται από τον ίδιο, ενώ 
άλλες ταυτίστηκαν από τους φιλολόγους. Πρόκειται για τα έργα του Όμηρου, του Αισχύλου, του 
Ηροδότου, του Έφορου, του Αριστοτέλη της Χαλκίδας, του Δημοσθένη, του Δημήτριου του 
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Προτιμούμε, συνεπώς, να μην συμπεριλάβουμε το κείμενο του Στράβωνα στις 
μαρτυρίες για τη λατρεία του Δία στην Εύβοια κατά τους γεωμετρικούς και 
αρχαϊκούς χρόνους. Κάτι τέτοιο δεν σημαίνει, ασφαλώς, ότι καμία από τις 
μυθολογικές παραδόσεις που μνημονεύει ο γεωγράφος δεν αναγόταν σε απώτερους 
χρόνους, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

Ο Τιτυός και η Εύβοια. 

Στους τελευταίους στίχους της η ' ραψωδίας της Οδύσσειας διαβάζουμε την 
περιγραφή μιας σκηνής φιλοξενίας μεταξύ αριστοκρατών. Οι κύριοι πρωταγωνιστές 
είναι ο Αλκίνοος, βασιλιάς των Φαιάκων, και ο Οδυσσέας που έχει μόλις διασωθεί 
από ένα ακόμα ναυάγιο. Ο Αλκίνοος, όχι μόνο παρέχει τροφή και στέγη στο γιο του 
Λαέρτη, αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέψει στην πατρίδα του με τη συνοδεία 
Φαιάκων ναυτών {Οδύσσεια, η ' , στ. 318-324). 

τήμος δε συ μέν δεδμημένος ύπνω 
λέξεαι, οι δ1 έλόωσι γαλήνη ν, οφρ' αν ΐκηαι 
πατρίδα σήν και δώμα, και εϊ πού τοι φίλον εστίν, 
ει περ και μάλα πολλόν έκαστέρω εστ1 Εύβοίης-
την γαρ τηλοτάτω φάσ' εμμεναι οι μιν ϊδοντο 
λαών ημετέρων, οτε τε ξανθον 'Ραδάμανθυν 
ήγον έποψόμενον Τιτυόν, Γαιήιον υίόν. 

Ο Τιτυός υπήρξε γίγαντας που προσπάθησε να βιάσει τη Λητώ, τη μητέρα του 
Απόλλωνα και της Άρτεμης ι . Ο ίδιος ο Οδυσσέας θα τον συναντήσει αργότερα στον 
Τάρταρο, τιμωρημένο για την ύβρη που διέπραξε, όπως μας πληροφορεί ένα άλλο 
απόσπασμα της Οδύσσειας (λ', στ. 576). Στα δυο αυτά χωρία του ομηρικού έπους, ο 
Τιτυός παρουσιάζεται ως γιος της Γης. 

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μοναδική γενεαλογία που παραδίδεται από τα 
κείμενα της αρχαίας γραμματείας. Σε απόσπασμα του έργου Γυναικών Κατάλογος21 , 
ο γίγαντας θεωρείται γιος της Αλέρας (ή Ελάρας). Ο Σιμωνίδης πιθανότατα γνώριζε 
και αυτή τη δεύτερη εκδοχή219. Ο Φερεκύδης, από τη μεριά του, αναφέρει (FGrH3, F 
55) ότι η Ελάρα υπήρξε κόρη του Ορχομενού, την οποία ο Δίας, αφού την 
αποπλάνησε, την έκρυψε κάτω από τη γη για να αποφύγει την οργή και την εκδίκηση 
της Ήρας. Έτσι, ο γιος της Ελάρας γεννήθηκε ξεπροβάλλοντας από τη γη. Μια 
παρόμοια ιστορία απαντάται και στον (Ψευδό)Απολλόδωρο (Ι, 4, 1). Ο Απολλώνιος 
(Ι, στ. 759-762) μνημονεύει και τρίτη παράδοση που συνδύαζε τις δυο παραπάνω 
γενεαλογίες. Ο συγγραφέας διηγείται ότι ο Τιτυός ήταν γιος της Ελάρας. Μετά από το 
φόνο του από τον Απόλλωνα, η Γη τον δέχτηκε στην αγκαλιά της και τον επανέφερε 
στη ζωή. Από την ανασκόπηση των διαφορετικών παραλλαγών γίνεται αντιληπτό ότι 

Καλλατιανού, του (Ψευδο)Απολλοδώρου, του Αρτεμίδωρου του Εφεσίου, του Ποσειδωνίου, του 
ΦΛόχορου, του Θεοπόμπου,... Βλ Bakhuizen, 1985: 20. 
217 Σχετικά με το μύθο του Τιτυού, βλ. C. Sourvinou-Inwood, "Crime and Punishment. Tityos, Tantalos 
and Sisyphos in Odyssey II", BICS 33 (1986): 37-58. Σχετικά με τις απεικονίσεις του μύθου στην 
κεραμική και τη γλυπτική, βλ. R. Vollkommer, «Tityos», LIMC VTII-1 (1997): 37-41. 
2 , 8 SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 78. 
219 PMG: fr. 560. 
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ο Τιτυός σχετίζεται, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με το Δία, και η σχέση αυτή 
αποτελεί επαρκή λόγο για να αναλύσουμε εδώ το μύθο του. 

Ωστόσο, το απόσπασμα της Οδύσσειας που μόλις παραθέσαμε δεν έχει να 
κάνει με τη γέννηση του Τιτυού ούτε με το φόνο του2 2 0. Στο έπος εντοπίζουμε τις 
απηχήσεις μίας παράδοσης που ήθελε το γίγαντα να ζει στην Εύβοια, όπου και 
δέχτηκε την επίσκεψη του Ραδάμανθυ. Παρόλο που στην αρχαιότητα τοποθετούσαν 
το θάνατο του Τιτυού άλλοτε στη Φωκίδα2 ϊ και άλλοτε στη Βοιωτία222, φαίνεται ότι 
ο χώρος δράσης του βρισκόταν στην Εύβοια. Η παρουσία του Τιτυού στο νησί δεν 
πρέπει να μας ξενίζει, παρά το γεγονός ότι καμία άλλη γραπτή πηγή δεν κάνει λόγο 
για την ύπαρξη γιγάντων στην Εύβοια223. Υπενθυμίζουμε ότι τόσο στην Οδύσσεια 
όσο και στην Ιλιάδα αφθονούν οι ενδείξεις που προδίδουν καλή γνώση της 
γεωγραφίας και της επικής παράδοσης του νησιού, όπως φανερώνει, για παράδειγμα, 
ο Νήων Κατάλογος . Οι Ο. Gruppe και F. Vian, άλλωστε, διατύπωσαν την άποψη 
ότι πολλοί μύθοι σχετικοί με τους Γίγαντες είχαν δημιουργηθεί στην Εύβοια, αφού οι 
ιστορίες αυτές τους εμφανίζουν να κατοικούν περιοχές, οι οποίες, είτε δέχτηκαν 
Ευβοείς άποικους είτε άνηκαν στη σφαίρα επιρροής των τελευταίων225. Δεν πρέπει 
επίσης να λησμονούμε ότι άλλοι μύθοι συνέδεαν το νησί με μυθολογικά όντα, των 
οποίων η γενεαλογία παρουσίαζε πολλά κοινά σημεία με αυτή των Γιγάντων. 
Σύμφωνα με το συγγραφέα των ελληνιστικών χρόνων, Ίστρο (FGrH 334, F 71), το 
μαθητή του Καλλίμαχου, οι Κύκλωπες είχαν το εργαστήρι τους στην Εύβοια, και πιο 
συγκεκριμένα σε ένα σπήλαιο που ονομαζόταν Τεύχιον^ 6. Υπάρχει, τέλος, μαρτυρία 
που αποκαλύπτει ότι ο εκατόγχειρας Βριάρεως/Αιγαίωνας τιμώταν στη Χαλκίδα και 
την Κάρυστο227. 

Ανατρέχοντας και πάλι στο ομηρικό έπος, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι 
στην Οδύσσεια δεν εξηγούνται οι λόγοι της επίσκεψης του Ραδάμανθυ στον Τιτυό 
που ζούσε στην Εύβοια. Γίνεται, απλώς, μια σύντομη μνεία στο ταξίδι του. Κατά τη 
γνώμη μας, μια τέτοια αναφορά μπορεί να εξηγηθεί ικανοποιητικά μόνο αν δεχτούμε 
ότι η ιστορία της συνάντησης του Τιτυού με το Ραδάμνθυ ήταν ευρέως γνωστή πριν 

Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές σχετικά με το θάνατο του Τιτυού. Ο Πίνδαρος (Πυθιόνικος IV, 90-
2) και ο Καλλίμαχος (Ύμνος εις Άρτεμιν (III), στ. 110) αναφέρουν ότι η Άρτεμη τον φόνευσε με τα 
βέλη της. Αντίθετα, ο (Ψευδο)Απολλόδωρος (Ι, 4, 1), ο Απολλώνιος (Ι, στ. 759-762) και ίσως ο 
Πλούταρχος (Βίος του Πελοπίδα, XVI) κάνουν λόγο για το φόνο του από τον Απόλλωνα. Τέλος, για το 
Φερεκύδη (FGrH 3, F 55= Σχολ. στον Πίνδαρο, Πυθιόνικος IV, 90) φονείς του γίγαντα υπήρξαν και οι 
δυο θεοί. Πιθανώς ο Παυσανίας γνώριζε και αυτήν την εκδοχή, αφού αποτελούσε θέμα απεικόνισης σε 
έργα τέχνης που θαύμασε στις Αμυκλές (III, 18, 15) και τους Δελφούς (Χ, 11, 1 και Χ, 29, 3). 
*" Στράβωνας, ΓΧ, 3, 14- Παυσανίας Χ, 4, 5. 
2 2 2 Πλούταρχος, Βίος του Πελοπίδα, XVI. 
2 2 3 Η K.G. Walker (Walker, 2004: 152) πιστεύει ότι η Εύβοια που αναφέρεται στην Οδύσσεια είναι μια 
«Tunisian Eubea», δηλαδή μια ερετριακή αποικία στην αφρικανική ακτή, της οποίας την ύπαρξη 
υποστηρίζει μικρή μερίδα ερευνητών. Η άποψη αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Η υποτιθέμενη αυτή 
αποικία δεν έχει ακόμα εντοπιστεί πουθενά και τα στοιχεία που υποδηλώνουν την ύπαρξη της είναι 
ελάχιστα. Επιπλέον, ο Τιτυός δεν είχε καμία σχέση με την Αφρική. Αντιθέτως όλα τα έργα που τον 
αναφέρουν τον συνδέουν με την κεντρική Ελλάδα. 
2 2 4 Σχετικά με τη σημασία της Εύβοιας στα ομηρικά έργα, βλ Cassio, 1998: 11-22. 
2 2 5 Ο. Gruppe, Griechische Anthologie und Religionsgeschichte, I, München, [1897]-1906: 416-417· F. 
Vian, La Guerre des Géants. Le mythe avant l'époque hellénistique, Paris, 1952: 179. Οι δυο 
ερευνητές βασίζονται σε επιχειρήματα που είχαν παρουσιαστεί ήδη από τον M.J. Girard (Girard, 1851 : 
638-639). 
2 2 6 Mele, 1981: 13. Ο μύθος αναφέρει την κατασκευή των πρώτων χάλκινων όπλων από τους 
Κύκλωπες στο σπήλαιο. 
2 2 7 Βλ. παρακάτω, σελ. 158-159 και 258. 
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από τη σύνθεση της Οδύσσειας. Είναι λοιπόν πιθανό, κατά τη διάρκεια της 
γεωμετρικής περιόδου, να υπήρχε και να ήταν διαδεδομένος στην Ελλάδα σχετικός 
μύθος που αναφερόταν στο επεισόδιο. Δυστυχώς, η παράδοση αυτή δεν έφτασε ως 
εμάς στο σύνολο της. 

Πολλούς αιώνες αργότερα, ο Στράβωνας εστίασε την προσοχή του στο χωρίο 
της Οδύσσειας. Ο γεωγράφος προσθέτει μια επιπλέον πληροφορία, την οποία πιθανώς 
άντλησε από έργο του Έφορου (FGrH 70, F 31b): ο Τιτυός δεχόταν τιμές δίπλα (ή 
μέσα) σε ένα σπήλαιο που ονομαζόταν Ελάριον (IX, 3, 14). 

Πανοπεύς δ' ό νύν Φανοτεύς, όμορος τοις περί Λεβάδειαν 
τόποις, ή του Έπειοΰ πατρίς, και τα περί τον Τιτυόν 
δέ ενταύθα μυθεύουσιν. "Ομηρος δέ φησιν οτι οί Φαίηκες 
τον 'Ραδάμανθυν εις Εΰβοιαν ήγαγον, όψόμενον Τιτυόν 
γαιήιον υίόν." και 'Ελάριον τι σπήλαιον άπό της Τιτυου 
μητρός Έλάρας δείκνυται κατά την νήσον και ήρωον 
του Τιτυου καί τιμαί τίνες. 

Ο Στράβωνας παραδίδει μία ιστορία που παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με 
εκείνη που μνημονεύει τη «Βοός Αυλή» και τη γέννηση του Έπαφου. Με αυτό το 
σκεπτικό, η J. Larson εντάσσει και τις δύο παραδόσεις σε μία ομάδα αρχαίων 
μαρτυριών που κάνουν λόγο για ιερά μέσα σε σπηλιές, όπου λατρεύονταν ηρωίδες με 
τα παιδιά τους22 . Παρόλο που ο συγγραφέας από την Αμάσεια δεν το αποσαφηνίζει, 
πιθανολογείται ότι το Ελάριο και το ηρώο βρίσκονταν το ένα δίπλα στο άλλο. 
Πρόκειται μάλλον για τη μορφή που είχε αποκτήσει το ιερό κατά τον 4° αι. π.Χ., την 
εποχή, δηλαδή, που έζησε ο Έφορος. 

Προς το παρόν, είναι αδύνατο να επαληθεύσουμε την παραπάνω υπόθεση. Οι 
αρχαιολογικές έρευνες στην Εύβοια δεν έχουν ακόμα εντοπίσει την τοποθεσία αυτού 
του λατρευτικού χώρου. Αγνοούμε ακόμα και σε ποια περιοχή του νησιού είχε 
ιδρυθεί το ιερό. Ορισμένοι ερευνητές υπέθεσαν ότι προορισμός του ταξιδιού του 
Ραδάμανθυ ήταν η παράκτια ζώνη που εκτείνεται μεταξύ των ακρωτηρίων Κύμης και 
Οχθωνιάς229. Φαίνεται ότι αυτό που βάρυνε ιδιαιτέρως στην κρίση τους ήταν το 
γεγονός ότι στην προτεινόμενη περιοχή της Εύβοιας ήρθαν στο φως ενδείξεις επαφών 
με την Κρήτη (την πατρίδα του Ραδάμανθυ) της ύστερης μινωικής περιόδου (που 
αντιστοιχεί στην υστεροελλαδική Ι, 1600-1500 π.Χ.) Οι συγκεκριμένοι μελετητές 
εξέτασαν την πιθανότητα μια ομάδα Μινωιτών να είχε εγκατασταθεί στα παράλια 
αυτά της Εύβοιας. Εντούτοις, τα θεμέλια πάνω στα οποία εδράζεται η συγκεκριμένη 
υπόθεση είναι, κατά τη γνώμη μας, σαθρά, καθώς η ύπαρξη εμπορικών σχέσεων 
ανάμεσα στους δύο γεωγραφικούς χώρους δεν σημαίνει κατ' ανάγκην ότι η έδρα του 
Τιτυου πρέπει να αναζητηθεί στις ευβοϊκές αυτές ακτές. 

Οι πληροφορίες του Στράβωνα δεν αρκούν για να εξακριβώσουμε σε ποια 
εποχή ανάγονται οι τελετές που τιμούσαν τον Τιτυό ή πότε ιδρύθηκε το ιερό του. 
Λειτουργούσε άραγε ήδη κατά τα ομηρικά χρόνια; Από όσα πληροφορούμαστε στο 
χωρίο της Οδύσσειας δεν συνεπάγεται ότι το Ελάριον και το ηρώον του Τιτυου 
υπήρχαν ήδη. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα ιερά των γεωμετρικών και 
αρχαϊκών χρόνων παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με το αναφερόμενο από το 

2 2 8 Larson, 1995: 90. 
2 2 9 Α. Σάμψων, Ευβοϊκή Κύμη Ι, Χαλκίδα-Αθήνα, 1981: 52- Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Η Ευβοϊκή 
Κύμη της Εποχής των αποικισμών», ΑΕ 1984: 156-160. 
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Στράβωνα. Ιερά μέσα σε σπήλαια που φαίνεται να λειτουργούν κατά τους 
προκλασικούς χρόνους έχουν βρεθεί στις Κυκλάδες και σε νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου, στη Χαλκιδική, στην Ιθάκη230. Η ύπαρξη ηρώων πριν από τα Μηδικά 
βεβαιώνεται τόσο από τις αρχαιολογικές έρευνες23 όσο και από τις γραπτές πηγές232. 

Παραμένοντας πιστοί στα κριτήρια που διέπουν την παρούσα μελέτη, δεν θα 
λάβουμε υπόψη μας τις πληροφορίες του Έφορου που μεταδίδει ο Στράβωνας, καθώς 
δεν είμαστε σε θέση να αποδείξουμε ότι αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που 
επικρατούσε κατά τα προκλασικά χρόνια. Από το απόσπασμα της Οδύσσειας 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στις περιόδους που μας ενδιαφέρουν άμεσα, είχε 
γίνει γνωστός ένας μύθος, του οποίου ο πρωταγωνιστής διέθετε όλα εκείνα τα 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους χθόνιους δαίμονες-ήρωες: ο Τιτυός ήταν γιος της 
Γης, ένα ων με πελώριο μέγεθος, προς τιμήν του οποίου είχε καθιερωθεί μια 
αινιγματική λατρεία233. Η επίσκεψη που δέχθηκε από το Ραδάμανθυ, έναν από τους 
δικαστές του κάτω κόσμου, ίσως να επιβεβαιώνει τη χθόνια υπόσταση του Τιτυού. 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα για τον Τιτυό, θα θέλαμε να καταγράψουμε μια 
τελευταία σκέψη για το ιερό (των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων) που 
αναφέρουν ο Έφορος και ο Στράβωνας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Δίας, ο πατέρας 
του Γίγαντα, διέθετε κι ο ίδιος χθόνια χαρακτηριστικά. Συνεπώς, δεν πρέπει να 
αποκλείσουμε τελείως την πιθανότητα να λατρευόταν και αυτός στο ιερό όπου 
δέχονταν τιμές η Ελάρα και Τιτυός. Δεν θα ήταν μάλιστα παράξενο αν η λατρεία του 
θεού διαδραμάτιζε επίσης κάποιο ρόλο στο σπήλαιο Βοός Αυλή και στο Τεύχιον. 

Η λατρεία του Δία στη νότια Εύβοια. 

Ένας ικανός αριθμός επιγραφών, νομισματικές μαρτυρίες αλλά και 
αρχαιολογικά ευρήματα βεβαιώνουν την ύπαρξη της λατρείας του Δία στην νότια 
Εύβοια234. Την αρχαιότερη σχετική ένδειξη ενδέχεται να αποτελεί ανάγλυφη 
παράσταση που σώζεται σε μαρμάρινο θραύσμα (ύψ. 0,96 μ.· σωζ. πλ. 0,92 μ.), 
προερχόμενο πιθανώς από ζωφόρο. Το θραύσμα ανακαλύφθηκε κοντά στην 
Παλαιόχωρα (εικ. 3, αρ. 61), πέντε χιλιόμετρα βορείως της σημερινής Καρύστου (εικ. 

2 3 0 Mazarakis Ainian, 1997, ειδικά το Κεφάλαιο ΙΠ· Στην Αττική εντοπίστηκαν στη σπηλιά της 
Λυχνότρυπας ή Λυχνοσπηλιάς στη Φυλή. Στην Κω, ιερό βρέθηκε στην Άσπρη Πέτρα (σελίδα 332) και 
στη Χαλκιδική, στη θέση Αφύτη (σελίδα 308-309). Στην Ιθάκη, εντοπίστηκε ιερό στο περίφημο 
σπήλαιο του Οδυσσέα (σελίδα 310). 
2 3 1 Βλ γενικά Hägg, 1999. 
232 A.M. Cirio, "Nuovi dati sul culto degli eroi: una interpretazione de Alceo, 140V", στο S. Ribichini, 
M. Rocchi και P. Xella (επιμ.), La questione della influenze vicino-orientali sulla religione greca. Stato 
degli studi e prospettive della ricerca. Atti del Colloquio Internazionale Roma, 20-22 maggio 1999, 
Roma, 2001: 299-305. 
2 3 3 Οι τελετές και τα χαρακτηριστικά στοιχεία των χθόνιων λατρειών αποτελούν αντικείμενο μελέτης 
στο S. Scullion, "Olympian and Chthonian", Classical Antiquity 13.1 (1994): 75-119, όπου και 
εξαντλητική βιβλιογραφία. Όσον αφορά τις ομοιότητες ανάμεσα στις χθόνιες λατρείες και τις λατρείες 
ηρώων, βλ Mazarakis Ainian, 1999: 10. Γενικά για την ηρωολατρεία βλ τα άρθρα που περιέχονται 
στο Hägg, 1999. 
234 Όλες οι σχετικές μαρτυρίες αναφέρονται συνοπτικά σε άρθρο της Μ.Α. Χιδίρογλου (Χιδίρογλου, 
1996-1997: 183-184). 
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3, αρ. 60) . Στο λίθο απεικονίζονται μια ανδρική ιματιοφόρος μορφή καθισμένη σε 
θρόνο, και μια γυναικεία, σε όρθια στάση, που φοράει χιτώνα και ακουμπάει ασπίδα 
δίπλα στα πόδια της. Κατά τον Α.Κ. Χωρέμη, η ένθρονη μορφή αποδίδει το Δία. Ο 
ερευνητής χρονολογεί μάλιστα το ανάγλυφο στα τέλη του 5ο υ αι. π.Χ.236. Η Μ.Α. 
Χιδίρογλου θεωρεί πιθανό το θραύσμα να αποτελούσε τμήμα δημόσιου κτηρίου, ενός 
ναού ίσως237. Παραμένει, ωστόσο, προς διερεύνηση η ταυτότητα της θεότητας που 
λατρευόταν στο ναό. 

Αξιοσημείωτη είναι και η επιγραφή IG XII, 9, 26, η οποία σώζεται σε τμήμα 
μαρμάρινης στήλης (ύψ. 1,56 μ.· πλ. 0,35 μ.· πάχ. 0,15 μ.), που βρέθηκε στην περιοχή 
του λιμανιού της Καρύστου. Οι Μ.Β. Wallace238 και W.Ph. Chapman2 τη 
χρονολογούν στα τέλη του 4ο υ αι. π.Χ. Η αποσπασματικότητα του κειμένου 
δυσχεραίνει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, ωστόσο οι Μ.Β. Wallace και 
W.Ph. Chapman, αλλά και η Μ.Α. Χιδίρογλου , δεν αποκλείουν την πιθανότητα η 
επιγραφή να αναφερόταν στο Δία Νέμειο. 

Στη νότια Εύβοια έχουν εντοπιστεί επιγραφές λατρευτικού χαρακτήρα πάνω 
σε βράχους. Ο E. Ziebarth καταχώρισε με την ταξινομική ένδειξη IG XII, 9, 53 μια 
επιγραφή που αναφέρεται στο Δία Σωτρή (sic, αντί «Σωτήρ»). Το όνομα του θεού 
διακρίνεται στην είσοδο του σπηλαίου Po (ή Ρόϊ-σπηλιά), κοντά στα Νέα Στύρα (εικ. 
3, αρ. 55). Η πρόσβαση στο χώρο είναι σχεδόν αδύνατη241. Ο αυστριακός 
επιγραφολόγος είχε επιπλέον υπόψη του επιγραφή σε λατομείο κοντά στα Στύρα που 
μνημόνευε το Δία Ύψιστο (IG XII 9, 59). Οι δύο επικλήσεις του πατέρα των θεών 
εμφανίζονται ταυτόχρονα σε άλλη αποσπασματικά σωζόμενη επιγραφή, την IG XII, 
9, 58 (ύψ. 0,25 μ.· πλ. 0,34 μ.· πάχ. 0,20 μ.) που είχε εντοιχιστεί σε δεύτερη χρήση σε 
οίκημα του χωριού Κάψαλα (εικ. 3, αρ. 57) στις αρχές του 20ου αι. Τόσο η IG XII 9, 
58 όσο και η IG XII 9, 59 χρονολογούνται στα ρωμαϊκά χρόνια. 

Ο Τ. Ζάππας κάνει λόγο για επιγραφή από το βουνό Πυργάρι που ανέφερε το 
Δία Ύψιστο και χρονολογείται στα κλασικά ή ελληνιστικά χρόνια 4 . Ο S. Fachard 
θεωρεί πιθανό ο Δίας Ύψιστος να λατρευόταν και στην κορυφή του όρους Άγιου 
Νικολάου (εικ. 3, αρ. 56). Εδώ διακρίνονται τα λείψανα οχυρού του δεύτερου μισού 
του 5ου αι. π.Χ. Η διεξαγόμενη αρχαιολογική έρευνα της θέσης ίσως να επιβεβαιώσει 
την υπόθεση του Ελβετού ερευνητή 

2 3 5 Στην περιοχή αυτή έχουν βρεθεί πολυάριμα μαρμάρινα θραύσματα (από κιονόκρανα, σπονδύλους, 
κ.α.) καθώς και βωμός του 4ο υ αι. π.Χ. Βλ Α. Κ. Χωρέμης, «Κάρυστος», ^d 26 Β1 (1971): 262, αρ. 
18, πίν.232γ-δ. 

2 3 6 Α.Κ. Χωρέμης, «Κάρυστος», ΛΑ 26 Β1(1971): 261, πιν. 232 β. Σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο 
Καρύστου με αρ. κατ. ΜΚ 1. 
2 3 7 Χιδίρογλου, 1996-1997: 183. 
2 3 8 Wallace, 1972: 302, n°. 44. 
2 3 9 Chapman [1993?]: 77 και υποσημ. 11. 
2 4 0 Χιδίρογλου, 1996-1997: 183. 
2 4 1 Ν.Κ. Μουτσόπουλος, «Τα 'δρακόσπιτα' της ΝΔ Εύβοιας. Συμβολή στην Αρχιτεκτονική, την 
Τυπολογία και τη Μορφολογία τους», Ετπστημονική Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων) 8 (1982): 341-345. 
2 4 2 Τ. Ζάππας, «Η Καρυστία και Στιρίά λίθος: αρχαία λατομεία και μάρμαρα», ΑΕΜ 24 (1981-1982): 
261, υποσημ. 71. 
2 4 3 P. Ducrey, S. Fachard και Th. Theurillat, «Les activités de l'École d'archéologie en Grèce 2004», 
AntK4S (2005): 120-123. 
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Οι γραπτές πηγές, αντιθέτως με όσα ισχύουν για τις επιγραφικές μαρτυρίες, 
προσφέρουν μικρή βοήθεια στην κατανόηση της λατρείας του Δία στο νότιο αυτό 
τμήμα του νησιού. Στην πραγματικότητα, διαθέτουμε μόνο λιγοστές και σύντομες 
πληροφορίες που παραδίδονται από το Στέφανο το Βυζάντιο (λήμματα «Γεραιστός» 
και «Ταίναρος») και έχουν να κάνουν με το Γεραιστό, τον Ταίναρο και τον Κάλαυρο, 
τα τρία αδέλφια-ήρωες, που ήταν γιοι του Δία. Οφείλουμε να σημειώσουμε σχετικά 
ότι ο πρώτος εκ των τριών, ο Γεραιστός, ήταν ο επώνυμος ήρωας της ευβοϊκής 
περιοχής στην οποία είχε ιδρυθεί σημαντικό ιερό αφιερωμένο στον Ποσειδώνα244. 
Παρ' όλ' αυτά στα λήμματα του Στέφανου του Βυζάντιου, ο ήρωας συνδέεται 
παραδόξως με τον Δία και όχι με το θεό της θάλασσας. Πρέπει, επομένως, να 
θεωρήσουμε ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας ένδειξης για τη λατρεία του Δία στη 
Γεραιστό; Η πιθανότητα δεν μπορεί να αποκλειστεί, αν όμως λάβουμε υπόψη την 
ύστερη χρονολόγηση του λεξικού του Στέφανου του Βυζάντιου (και την αποσιώπηση 
της πηγής που χρησιμοποίησε) δεν μπορούμε να εκλάβουμε όσα αναφέρει ως 
απόδειξη ότι η λατρεία αυτή αναγόταν στις περιόδους που εξετάζουμε. 

Ως προς τη συμβολή της νομισματικής, ο B.V. Head, υποστηρίζει ότι ο Δίας 
παριστάνεται στον εμπροσθότυπο χάλκινων κοπών του πρώτου μισού του 2ο υ αι. π.Χ. 
Στον οπισθότυπο απεικονίζεται αετός245. 

Λατρεία του Δία στην Τάμυνα; 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο της μελέτης μας αναφερθήκαμε ήδη στη θέση της 
Τάμυνας και σημειώσαμε ότι κατά τη διάρκεια της αρχαϊκής περιόδου πρέπει να είχε 
αποτελέσει ανεξάρτητη πολιτική οντότητα. Θα στρέψουμε τώρα την προσοχή μας 
στο λήμμα «Τάμυνα» από το λεξικό του Στέφανου του Βυζάντιου που περιέχει 
πληροφορίες σχετικές με τη θρησκευτικότητα των κατοίκων της πόλης. 

Τάμυνα, πόλις 'Ερέτριας. Στράβων δεκάτη, και 
πληθυντικός εις τάς Ταμύνας. τό έθνικόν Ταμυνεύς, και 
θηλυκόν Ταμυνηίς εξ αυτού, λέγεται και Ταμυναίος. ούτω 
γαρ ό Ζευς έν αύτη τιμάται. Παυσανίας ια' [σύμφωνα με 
τα χειρόγραφα Palatinos και Vossiano] περιηγήσεως 

Από την προσεκτική ανάγνωση του λήμματος που παραθέσαμε μόλις, 
προκύπτει μια σειρά από αναπόφευκτα ερωτήματα. Για παράδειγμα: προκαλεί 
έκπληξη το γεγονός ότι ο Παυσανίας ανέφερε το συγκεκριμένο ευβοϊκό οικισμό σε 
ένα (υποτιθέμενο) ενδέκατο βιβλίο της Περιήγησης του - όπως φαίνεται να 
ισχυρίζεται ο λεξικογράφος- καθώς μάλιστα καμία άλλη πηγή (πέραν του λήμματος) 
δεν επιβεβαιώνει ότι ο Παυσανίας είχε συγγράψει περισσότερα από δέκα βιβλία. 
Επιπροσθέτως, αν ανατρέξουμε στο έργο του Στράβωνα, τη δεύτερη πηγή που 
χρησιμοποίησε ο Στέφανος ο Βυζάντιος, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα καινούριο 
στοιχείο που εντείνει τη σύγχυση μας. Ο γεωγράφος μνημονεύει πράγματι την πόλη 
(Χ, 1, 10), αλλά κατά την περιγραφή του βεβαιώνει ότι ο νησιωτικός αυτός οικισμός 
ήταν αφιερωμένος στον Απόλλωνα24 . Αναφορικά με τη λατρεία του Δία, δεν γίνεται 

Βλ. το κεφάλαιο για τον Ποσειδώνα. 
Head, 1884: 100 [pi. XVIII]· Head, 1884: 103, n°. 22 [pi. XIX, 4]· Head, 1911: 357. 
Βλ. παρακάτω σελ. 125 κ.ε. την ενότητα για τη λατρεία του Απόλλωνα. 
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πουθενά λόγος. Τι ήταν αυτό που έκανε το Στέφανο το Βυζάντιο να θεωρήσει πιο 
αξιόπιστη την (υποτιθέμενη) πληροφορία του Παυσανία; Έχουμε άραγε να κάνουμε 
με σφάλμα του γραμματικού ή πρέπει να θεωρήσουμε ότι σε αυτή την περίπτωση το 
λάθος ανήκει στο Στράβωνα; 

Αξίζει, κατ' αρχάς να σημειώσουμε ότι στα σωζόμενα χειρόγραφα που 
περιέχουν την επιτομή των Εθνικών διαπιστώνεται μία μικρή, αλλά ουσιαστική 
διαφορά σχετικά με το απόσπασμα του Παυσανία το οποίο συμπεριλήφθηκε στο 
λήμμα «Τάμυνα»247. Ο κώδικας Palatinus και ο κώδικας Vossianus (που 
φυλάσσονται στη Ρώμη και στο Λέιντεν αντίστοιχα) περιέχουν μια παραπομπή στο 
ενδέκατο βιβλίο, το οποίο αριθμούν με ελληνική αρίθμηση, «ια'», όπως ακριβώς 
παρουσιάζουμε στο παραπάνω παράθεμα, και όχι ολογράφως. Η έκδοση του Άλδου 
Μανούτιου του έτους 1502 που βασιζόταν σε ένα χαμένο πλέον χειρόγραφο, 
αναφέρεται ομοίως στην ύπαρξη ενός ενδέκατου βιβλίου του Περιηγητή, αλλά η 
παραπομπή γίνεται αυτή τη φορά ολογράφως, «ενδεκάτω». Αντιθέτως, στον κώδικα 
Rhedigeranus (που φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του Μπρέσλαου) διαβάζουμε ότι η 
μνεία στην Τάμυνα γινόταν στο βιβλίο χ, δηλαδή στο δέκατο βιβλίο των 
περιηγητικών. Η έκδοση του Xylander, που εμφανίστηκε το 1583, περιέχει 
διορθώσεις στην Αλδίνα. Στη δεύτερη αυτή έκδοση θεωρήθηκε ότι ο Παυσανίας 
έκανε λόγο για την Τάμυνα στο δέκατο βιβλίο του έργου του, δηλαδή, «εν δεκάτω». 

Οι αντιφατικές πληροφορίες που κάνουν την εμφάνιση τους στους κώδικες 
έκαναν τους φιλολόγους που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο χωρίο να 
διατυπώσουν τις πλέον διαφορετικές υποθέσεις σχετικά με την έκταση του έργου του 
Παυσανία. Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο περιηγητής είχε όντως συγγράψει ένα ενδέκατο 
βιβλίο για την Εύβοια, το οποίο είχε χαθεί πριν τη χειρόγραφη έκδοση του 14ου αι. 
από το Μάξιμο Πλανούδη 4 . Αντιθέτως, άλλοι μελετητές του έργου θεώρησαν 
μάλλον απίθανη την ύπαρξη ενός επιπλέον βιβλίου μετά το δέκατο, με το επιχείρημα 
ότι ο Στέφανος ο Βυζάντιος θα είχε οπωσδήποτε ανατρέξει σε αυτό για να συντάξει 
πολλά από τα λήμματα του και όχι μόνο ένα. Ο λεξικογράφος καταφεύγει στο έργο 
του Παυσανία σε ογδόντα τέσσερις περιπτώσεις και, εξαιρουμένου του λήμματος για 
την Τάμυνα, δεν αναφέρει πουθενά αλλού την ύπαρξη βιβλίου του περιηγητή μετά το 
δέκατο. 

Μεταξύ των πρώτων ερευνητών που υποστήριξαν την άποψη ότι ο Παυσανίας 
δεν συνέγραψε ποτέ ένα ενδέκατο βιβλίο, αξίζει να σημειώσουμε τους J.H.C. 
Schubart και C. Waltz. Στην εισαγωγή της έκδοσης του 1838, οι δύο φιλόλογοι 
ισχυρίστηκαν ότι η αναφορά του περιηγητή στην Τάμυνα μπορούσε να ανήκει σε ένα 
χαμένο πλέον απόσπασμα του ένατου βιβλίου, το οποίο θα αποτελούσε συνέχεια της 
περιγραφής του ιερού της Άρτεμης στην Αυλίδα (IX, 19, 5)24 . Η περικοπή αυτή 
έκανε λόγο για μία οδική αρτηρία που ένωνε τη Βοιωτία και την Εύβοια περνώντας 
από τον Εύριπο. Οι δύο εκδότες του κειμένου πίστευαν ότι η αντιγραφική παράδοση 
του λεξικογράφου ήταν προβληματική: η λέξη «ενάτω» είχε εκ παραδρομής 
αντικατασταθεί από τη λέξη «ενδεκάτω». Οι J.H.C. Schubart και C. Waltz 
απέκλεισαν τη συμπερίληψη των περιγραφών της Εύβοιας στο δέκατο τόμο, έχοντας 

2 4 7 Σχετικά με την αντιγραφική παράδοση του έργου του Στέφανου του Βυζάντιου, βλ. Α. Diller, "The 
Tradition of Stephanus Byzantius", ΤΑΡΑ 69 (1938): 333-348. 
2 4 8 Βλ A. Diller, "The Authors Named Pausanias", ΤΑΡΑ 86 (1955): 274-275 
2 4 9 J.H.C. Schubart και C. Walz (επιμ.), Pausaniae Descriptio Graeciae, Lipsiae, 1838, Vol. 1: XLV-
XLVI. 
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κατά νου ότι, ακόμα και χωρίς την αναφορά στο νησί, το βιβλίο ήταν ήδη αρκετά 
μεγάλο. 

Το 1849, ο Α. Meineke εξέτασε το ενδεχόμενο, οι πληροφορίες του λήμματος 
«Τάμυνα» να είχαν φτάσει ως εμάς εντελώς παραφθαρμένες250. Για'το φιλόλογο, τα 
στοιχεία που είχαν περιληφθεί στο λήμμα για την ευβοϊκή πόλη είχαν συμφυρθεί με 
όσα περιέχονταν στο λήμμα «Τανάγρα» και η σύμφυρση διαιωνίστηκε στα 
υστερότερα αντίγραφα του έργου του Βυζάντιου. Κάτι τέτοιο δεν θα προξενούσε 
έκπληξη, καθώς το λήμμα «Τανάγρα» βρίσκεται πολύ κοντά στο λήμμα «Τάμυνα» 
στην επιτομή των Εθνικών. Ο Meineke πίστευε ότι δεν είχε υπάρξει ποτέ ένας Δίας 
Ταμυναίος, παρά ένας Δίας Ταναγραίος. Πράγματι, η Τανάγρα και η Ταναγρική 
περιγράφονται στο πρώτο και το ένατο βιβλίο της περιήγησης (Ι, 34· IX, 20). Πρέπει, 
ωστόσο, να σημειώσουμε εν προκειμένω ότι σε κανένα από τα βιβλία του Παυσανία 
στη μορφή που μας σώζονται δεν αναφέρεται ότι ο Δίας λατρευόταν στη 
συγκεκριμένη βοιωτική περιοχή. Η πρόταση, εξάλλου, του Meineke σημαίνει ότι θα 
έπρεπε να δεχτούμε πως η λατρεία του θεού στην Τανάγρα μνημονευόταν σε κάποιο 
χαμένο πλέον απόσπασμα του έργου251. 

Εντελώς αντίθετη με την ερμηνεία του Α. Meineke είναι η υπόθεση που 
διατύπωσε ο C. Robert5 . Για το μελετητή αυτόν, το έργο του Παυσανία μπορούσε 
να περιλαμβάνει μέχρι και δεκατέσσερις τόμους, εκ των οποίων οι τέσσερις 
τελευταίοι έχουν χαθεί στο σύνολο τους. Σύμφωνα με την -τολμηρή αν μη τι άλλο-
άποψη αυτή, το βιβλίο που πραγματευόταν την Εύβοια θα μπορούσε να είναι το 
δέκατο τέταρτο στη σειρά, που με ελληνική κεφαλαιογράμματη αρίθμηση θα 
αποδιδόταν με τη μορφή ΙΔ', η οποία εύκολα μπορούσε να εκληφθεί ως ΙΑ', δηλαδή, 
βιβλίο ενδέκατο. Η πρόταση του Robert φάνηκε ελάχιστα πειστική στον Ο. 
Regenbogen, ο οποίος της άσκησε κριτική το 1956 και παρέμεινε πιστός στην 
ερμηνεία του Α. Meineke. Ο Γερμανός μελετητής θεωρούσε ότι ο λόγος της 
λανθασμένης μεταγραφής του αριθμού ια' (έντεκα) σε μερικά από τα χειρόγραφα που 
περιέχουν την επιτομή των Εθνικών θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα 
παρανάγνωσης του αριθμού α' (ένα). 

Δεν είναι στις προθέσεις μας να προτείνουμε μια λύση στο πρόβλημα της 
έκτασης του έργου του Παυσανία, μιας και κάτι τέτοιο θα ξεπερνούσε τα όρια του 
θέματος μας. Θα αρκεστούμε λοιπόν στη διαπίστωση ότι ακόμα κι αν ο Παυσανίας 
παραδίδει στοιχεία για το θρησκευτικό βίο στην ευβοϊκή Τάμυνα, οι πληροφορίες του 
ανάγονται οπωσδήποτε σε περίοδο πολύ υστερότερη των αιώνων που μας 
απασχολούν. Καμία άλλη πηγή προγενέστερη του περιηγητή δεν επιβεβαιώνει την 
αρχαιότητα της λατρείας του Δία στην Τάμυνα και είμαστε υποχρεωμένοι, ως εκ 
τούτου, να μην λάβουμε υπόψη μας τη συγκεκριμένη θέση ως πιθανή έδρα ενός ιερού 
του θεού στην Κεντρική Εύβοια κατά τους γεωμετρικούς και αρχαϊκούς χρόνους. 

250 Α, Meineke (επιμ.), Stephan von Byzanz. Ethnika, Berlin, 1849: 600. 
251 Προς το παρόν η μοναδική μαρτυρία λατρείας του Δία στη βοιωτική πόλη είναι μια επιγραφή, της 
ελληνιστικής μάλλον περιόδου (IG VII, 548), που αναφέρει το Δία Μαχανέο και την Αθηνά Ζωστείρα 
(sic), πβλ Schachter, 1981/1994, Vol. 3: 144. 
252 C. Robert, Pausanias als Schriftsteller: Studien und Beobachtungen, Berlin, 1909: 262-265. 
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Το ιερό του Δία Κηναίου. 

Από όλα τα ευβοϊκά ιερά, που ήταν αφιερωμένα στο γιο του Κρόνου, εκείνο 
που, ήδη από την αρχαϊκή περίοδο, είχε ασφαλώς τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα, 
βρισκόταν στο ακρωτήριο Λιχάδα253. Το ακρωτήριο -που μέχρι τον 1° αι. μ.Χ. 
απαντάται συχνότερα με την ονομασία Κηναίο254- αποτελεί το βορειοδυτικό άκρο του 
νησιού. Η θέση του έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία μιας και αποτελεί πέρασμα 
από την Εύβοια προς τη Θεσσαλία, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται στην είσοδο του 
βόρειου ευβοϊκού κόλπου, σε σημείο από το οποίο έπρεπε υποχρεωτικά να διέλθουν 
τα πλοία που ξεκινούσαν από τη Βοιωτία και τη Φωκίδα και έπλεαν προς το κεντρικό 
Αιγαίο, αλλά και αντιστρόφως (εικ. 24). Για τους λόγους αυτούς δε θεωρούμε 
παράδοξο το γεγονός ότι πολλές από τις αναφορές που συναντάμε στην αρχαία 
γραμματεία σχετικά με το Κηναίο τονίζουν τη σημασία του λιμανιού του από τον 6° 
αι. π.Χ. και έπειτα τουλάχιστον255. 

Πιθανώς η περιοχή του Κηναίου (καθώς και το εκεί ιερό του Δία) να άνηκε 
κατά τους πρώτους αιώνες της πρώτης χιλιετίας π.Χ. στην επικράτεια του Δίου. Η 
ονομασία της πόλης ετυμολογικά σχετίζεται με το Δία και είναι πιθανό το ιερό του 
Δία Κηναίου να αποτελούσε το σημαντικότερο εκτός άστεως ιερό της. Από επιγραφή 
του τέλους του 5ο υ αι. π.Χ., που περιέχει συνθήκη ανάμεσα στην Ερέτρια και την 
Ιστιαία (IG XII, 9, 188), συνάγουμε ότι το ιερό του Δία Κηναίου βρισκόταν τότε υπό 
τον έλεγχο της Ιστιαίας. Το Δίον, επομένως, πρέπει να είχε περιέλθει σε παρακμή . 

Αναφορικά με το ιερό μερικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι όχι μόνο αποτελούσε 
σπουδαίο τοπικό λατρευτικό κέντρο ήδη από την αρχαϊκή περίοδο, αλλά ότι η φήμη 
του είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρο το νησί257 καθώς και στην Αττική. Το Κηναίο 
αναφέρεται σε σημαντικά έργα της αρχαίας γραμματείας, ειδικά σε εκείνα που 
σχετίζονται με το μυθολογικό κύκλο του Ηρακλή. 

Βλ ΑΡ. Philippson-E. Kirsten, Die Griechische Landschaften, 1951: 569-570- C. Bursian, 
Geographie von Griechenland, II, Leipzig, 1868-1872: 409-410. 
2 5 4 Ο Πλίνιος είναι ο πρώτος που αναφέρει το ακρωτήριο με την ονομασία Λιχάδα (Historia Naturalis, 
IV, 63). Το τοπωνύμιο συνδέεται με το Λίχα, τον αγγελιαφόρο του Ηρακλή, βλ παρακάτω σελ. 64. 
2 5 5 Ο Ομηρικός Ύμνος στον Απόλλωνα (στ. 220), είναι η αρχαιότερη μαρτυρία για το Κηναίο. Ο 
(ψευδο)Σκύλακας ανέφερε το λιμάνι στον Περίπλου του (§ 58, στ. 16), ενώ ο Θουκυδίδης (III, 93, 1) 
έκανε λόγο για τη μικρή απόσταση που χώριζε το Κηναίο από τις Θερμοπύλες. Σύμφωνα με έναν 
ιστορικό του 3ου αι. π.Χ., τον Δημήτριο τον Καλλατιανό (FGrH 85, F 6, μαρτυρία που διασώζει ο 
Στράβωνας, Ι, 3, 20), η περιοχή αυτή καταστράφηκε από σεισμό, αν και δεν είναι σαφές αν πρόκειται 
για αυτόν του 427-426 π. Χ., τον οποίον αναφέρει ο Θουκυδίδης (III, 89). Ο Τίτος Λίβιος (XXXVI, 20, 
5), περιγράφοντας τη σύγκρουση μεταξύ των Ρωμαίων και του βασιλιά της Συρίας Αντίοχου, αναφέρει 
ότι τα πλοία του Ισίδωρου αγκυροβόλησαν στο λιμάνι του Κηναίου το 191 π.Χ. Ο Στράβωνας 
αναφέρει ότι στην εποχή του υπήρχε μια μικρή, ομώνυμη πόλη στο ακρωτήριο (Χ, 1, 5) και σημείωνα 
τη θέση και τις αποστάσεις της σε σχέση με άλλες γειτονικές περιοχές (DC, 4, 4· DC, 4, 17· DC, 5, 13). 
Τέλος, το Κηναίο εμφανίζεται και στα έργα του Πτολεμαίου (Ή, 14, 22) και του Πομπώνιου Μέλα (Π, 
107). 

2 5 6 Σύμφωνα με την επιγραφή, το συγκεκριμένο ιερό θα μπορούσε κατά την εν λόγω περίοδο να 
αποτελεί για τους Ιστιαιείς ό,τι το ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας για τους Ερετριείς. Βλ Ε. Σαπουνά-
Σακελλαράκη, «Ανασκαφή στο Καστρί Λιχάδας Εύβοιας», Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών (1996): 105-
Knoepfler, 1988: 383-384 και υποσημ. 9· Knoepfler, 1980: 469 και υποσημ. 25- Picard, 1979: 234 και 
υποσημ. 2. 
2 5 7 Το Κηναίο αναφέρεται σε ερετριακή επιγραφή του 6° αι. π.Χ. Βλ παρακάτω σελ. 278. 
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Στις Τραχίνιες, π.χ., ο Σοφοκλής υποστηρίζει ότι το ιερό ίδρυσε ο γιος της 
Αλκμήνης, αφού πρώτα λεηλάτησε και κατέστρεψε την (ευβοϊκή;) Οιχαλία . Ο 
ήρωας προσφέρει πλουσιοπάροχες θυσίες προς τιμήν του Δία Κηναίου και αφιερώνει, 
μεταξύ άλλων, ένα μέρος από τα λάφυρα που είχε αρπάξει κατά την άλωση της πόλης 
του Εύρυτου. Στο Κηναίο, ο Ηρακλής φοράει το χιτώνα που η Δηιάνειρα είχε υφάνει 
και αλείψει με το δηλητηριώδες αίμα του κενταύρου Νέσσου. Θύμα της οργής του 
ήρωα πέφτει ο Λίχας, ο αγγελιαφόρος που είχε μεταφέρει το ένδυμα: ο Ηρακλής 
πετάει το σώμα του νεκρού Λίχα στη θάλασσα και τα μέλη του διασκορπίζονται 
δημιουργώντας τα Αιχαδονήσια. Ο Σοφοκλής, λοιπόν, περιγράφει ένα από τα πιο 
γνωστά επεισόδια των περιπετειών του Ηρακλή, μια ιστορία που σχετίζεται με το 
θάνατο και την αποθέωση του 5 . 

Το άδοξο τέλος του Λίχα στο ακρωτήριο Κηναίο αναφέρεται επίσης σε έργο 
του Αισχύλου, στο Γλαύκο Πόντιο, από το οποίο σώζονται μόνο μερικά 
αποσπάσματα260. Ο Στράβωνας, κάνοντας λόγο για την πόλη με την ονομασία 
«Εύβοια» που είχε καταστραφεί από σεισμό (Χ, 1, 9), παραθέτει μερικούς στίχους 
από το αισχύλειο δράμα, καθώς ήταν πεπεισμένος ότι ο τραγικός ποιητής έκανε λόγο 
για την πόλη. Ο Αισχύλος, ωστόσο, μάλλον αναφερόταν σε ολόκληρο το νησί. 

[...] ύπό τοιοΰδε πάθους και ή ομώνυμος τη νήσω 
πόλις καταποθήναι λέγεται, ης μέμνηται και Αισχύλος 
έν τω Ποντίω Γλαύκω Εύβοΐ'δα καμπτήν άμφί Κηναίου 

Διός άκτήν, κατ' αυτόν τύμβον αθλίου Λίχα. 

Το σατυρικό δράμα Γλαύκος Πόντιος, που χρονολογείται στο πρώτο μισό του 
5ου αι. π.Χ. 6 1, παρουσίαζε την ιστορία του ψαρά Γλαύκου από την Ανθηδώνα2 . Ο 
ήρωας, μεταμορφωμένος σε θαλασσινή θεότητα οργώνει τις θάλασσες φτάνοντας 
ακόμη και στις ευβοϊκές αποικίες του ισθμού της Μεσσήνης, το Ρήγιο και την 
Ιμέρα 6 3 . Υποθέτουμε ότι το απόσπασμα που παραδίδει ο Στράβωνας 
περιλαμβανόταν στην περιγραφή του περάσματος του ήρωα από «Εύβόί'δα 
καμπτήν», δηλαδή, από το ακρωτήριο Κηναίο, όπως διευκρινίζει ο ίδιος ο ποιητής. 
Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι ο Αισχύλος γνώριζε την ιερότητα του τόπου, αλλά και 
τον τάφο του Λίχα στο ακρωτήριο . Μπορούμε μάλιστα να εικάσουμε ότι ήξερε και 
τα σχετικά με την παρουσία του Ηρακλή στο ιερό του Δία Κηναίου. 

Πιθανολογείται ότι ο μύθος που ήθελε τον Ηρακλή να προσφέρει θυσίες στο 
Κηναίο ήταν ευρέως γνωστός κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 5°° αι. π.Χ., 

2 5 8 Σχετικά με την πόλη, βλ. παρακάτω σελ; 290 κ.ε. 
2 5 9 H.A. Shapiro, "Héros theos. The Death and Apotheosis of Heracles", CW 77 (1983): 7-18· A.F. 
Laurens Kat F. Lissarague, «Le bûcher d'Héraclès: l'empreinte du dieu», στο A. F. Laurens (επιμ.), 
Lire les polytheismes. 2. Entre hommes et dieux: le convive, le héros, le prophète, Paris, 1989: 81-98. 
2 6 0Έχουν συλλεχθεί στο TrGF, Vol. 3: fr. 25-35 (σελίδες 141-148). 
2 6 1 Βλ. Β. Deforge, «Le destin de Glaucos ou l'immortalité par les plantes», στο F. Jouan (επιμ.), 
Visages du destin dans les Mythologies. Mélanges J. Duchemin - Actes du Colloque de Chantilly (1er -
2 mai 1980), Paris, 1983: 21-39. 
262 M. Corsano, Glaukos. Miti Greci di personaggi omonimi, Roma, 1992. 
263 Αλλοι αρχαίοι συγγραφείς είτε σύγχρονοι με τον Αισχύλο, όπως ο Πίνδαρος (SNELL: fr. 263) και ο 
Ευριπίδης {Ορέστης, στ. 360-367) είτε μεταγενέστεροι, όπως ο Απολλώνιος (Ι, 1310-1325), αναφέρουν 
και αυτοί το χιμαιρικό ον, μισό άνθρωπο, μισό ψάρι. 
2 6 4 Ο Απολλόδωρος (Π, 7, 7), ο Διόδωρος ( IV, 38, 1-2), ο Οβίδιος (Μεταμορφώσεις, TX, 136-272) και 
ο Υγίνος (Μύθοι, 36) αναφέρουν επίσης τον Λίχα στα έργα τους. 
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μιας και ο Βακχυλίδης, ποιητής σύγχρονος του Αισχύλου, το μνημονεύει σε έναν από 
τους διθυράμβους του 6 5. 

πριν γε κλέομεν λιπείν 
Οίχαλίαν πυρί δαπτομέναν 
Άμφιτρυωνιάδαν θρασυμηδέα φώθ', ϊκε-

το δ' άμφικύμον' άκτάν 
ενθ* άπό λαΐδος εύρυνεφεί Κηναίω 
Ζηνί θύεν βαρυαχέας εννέα ταύρους 
δύο τ' όρσιάλφ δαμασίχθονι μέ[λ]λε κόρα τ' 

όβριμοδερκεΐ αζυγα 
παρθένω Άθάνα 
ύψικέραν βούν. 

Σύμφωνα με τον Gentili , ενδέχεται ο διθύραμβος, που ήταν αφιερωμένος 
στον Ηρακλή (ή στη Δηιάνειρα), να χρονολογείται πριν από το Γλαύκο Πόντιο του 
Αισχύλου, στις αρχές δηλαδή του 5ο υ αι. π.Χ. Ένα ακόμα στοιχείο που θεωρούμε 
σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Βακχυλίδης παρουσιάζει τον Ηρακλή να θυσιάζει 
όχι μόνο προς τιμήν του Δία, αλλά και του Ποσειδώνα και της Αθηνάς. 

Δυστυχώς, οι (περιορισμένες) αρχαιολογικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο 
ακρωτήριο δεν αποδείχθηκαν τόσο καρποφόρες όσο θα ελπίζαμε. Στις αρχές του 20ου 

αι., ο Γ.Α. Παπαβασιλείου εντόπισε τα θεμέλια αρχαίου ναού στην περιοχή της 
εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου . Ο Έλληνας μελετητής ανέφερε επίσης μια 
λίθινη κυκλική κατασκευή, που ταύτισε με βωμό, καθώς και τμήματα περιβόλου. Ο 
αρχαιολόγος δεν δημοσίευσε στοιχεία για τις διαστάσεις των κατασκευών ούτε 
επιχείρησε μια διεξοδικότερη περιγραφή τους. Ανέφερε, ωστόσο, ότι λίθοι από τον 
αρχαιολογικό χώρο είχαν μεταφερθεί στην αντικρινή ακτή της Λοκρίδας για να 
χρησιμοποιηθούν ως οικοδομικό υλικό στην κατασκευή γεφυρών. 

Δέκα, περίπου, χρόνια αργότερα, ο Μ.Ν. Παππαδάκης συνέχισε τις 
αρχαιολογικές έρευνες στο Κηναίο και ανακάλυψε, ίσως στην περιφέρεια του ναού, 
ένα πεντάπλευρο περίβολο, από τον οποίο σώζονταν μόνο ο ΝΔ, ΒΔ και ΒΑ τοίχος 
σε καλή κατάσταση. Ο περίβολος υψωνόταν πάνω σε πώρινο θεμέλιο, με πλάτος που 
έφτανε τα 5 μ. (!). Σε επαφή με το Ν τοίχο του περιβόλου εντοπίστηκε λίθινη 
κατασκευή «de type archaïque», που ήταν «sans doute a l'usage des pèlerins». 
Βρέθηκαν ακόμα τα λείψανα τριών πύργων στις γωνίες του περιβόλου, οι οποίοι 
είχαν επίσης κτιστεί με πωρόλιθο και σε «appareil proïsodome» (sic). Η αρχαιότερη 
κεραμική που απέδωσε η ανασκαφή χρονολογήθηκε στον 4° αι. π.Χ. 

Έπειτα από την παρουσίαση των παραπάνω μαρτυριών, μπορούμε πλέον να 
καταγράψουμε τα βασικά συμπεράσματα μας σχετικά με το ιερό του Κηναίου. Οι 
πληροφορίες που προσφέρουν τα γραπτά κείμενα αποδεικνύονται ιδιαίτερα 
σημαντικές, καθώς τα στοιχεία που προσφέρουν οι εκθέσεις των παλαιών ανασκαφών 

2 6 5 IRIGOIN, DUCHEMIN καν BARDOLLET: Dithyrambe II (e. 16), στ. 39-43. 
266 Β. Gentili, Bacchilide. Studi, Urbino, 1958: 51 κε. 
2 6 7 Γ.Α. Παπαβασίλειου, «Ανασκαφαί καιΈρευναι εν Ευβοία- Δίον, Διάδες Αθήναι», ΠΑΕ 1912: 139-
140- Cook, 1914-1940, Vol. 1: 123 καιυποσημ. 1. 

268 Βλ. «Chronique des fouilles et découvertes archéologiques», BCH 48 (1924): 480 και «Chronique 
des fouilles et découvertes archéologiques», BCH 50 (1926): 554-555. 
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είναι περιορισμένα. Στις Τραχίνιες του Σοφοκλή π.χ. ενδέχεται να αντικατοπτρίζεται 
η μορφή που είχε το ιερό κατά τον 5° αι. π.Χ. Ο χώρος λατρείας βρισκόταν κοντά στη 
θάλασσα (στ. 752), και ίσως περιλάμβανε ένα ιερό άλσος (στ. 754). Είναι επίσης 
πιθανό το ιερό να καταλάμβανε αρκετά μεγάλη έκταση, μιας και ο Ηρακλής, 
σύμφωνα με τον δραματουργό, ανίδρυσε πολυάριθμους βωμούς (στ. 754) και θυσίασε 
112 βόδια (στ. 760-762). Ένα ακόμα στοιχείο που ενδεχομένως ενισχύει αυτή την 
υπόθεση είναι η διπλή αναφορά του Σοφοκλή στο μεγάλο πλήθος που είχε 
συγκεντρωθεί στο ιερό για να παρακολουθήσει τις θυσίες (στ. 783-784 και 799). Η 
πληροφορία μπορεί μάλιστα να συνδέεται και με το γεγονός ότι το ακρωτήριο 
αποτελούσε σημαντικό οδικό κόμβο τόσο στον άξονα Β-Ν όσο και στον άξονα Α-Δ. 

Σύμφωνα με όσα παραδίδουν ο διθύραμβος του Βακχυλίδη, αλλά και το 
σατυρικό δράμα του Αισχύλου, στο Κηναίο είναι πιθανόν να είχαν αφιερωθεί βωμοί 
στον Ποσειδώνα και την Αθηνά, ενώ πρέπει να υπήρχε και ταφικό μνημείο στο οποίο 
γίνονταν τελετές προς τιμήν του Λίχα. Φαίνεται, ωστόσο, παράξενη η σιωπή των 
τριών συγγραφέων αναφορικά με το ζήτημα της ύπαρξης ναού, γεγονός που ίσως 
δηλώνει ότι στην εποχή τους το ιερό ήταν υπαίθριο. Όσο για την πιθανή ιδιότητα με 
την οποία λατρευόταν ο Δίας, εικάζουμε ότι είχε πολεμικό χαρακτήρα, βασισμένοι 
στο γεγονός ότι ο Ηρακλής θεώρησε σκόπιμο να προσφέρει εδώ τα λάφυρα από την 
Οιχαλία. Η τοποθεσία του ιερού και η λατρεία που δεχόταν ο Ποσειδώνας σε αυτό θα 
το συνέδεε επιπλέον και με θαλάσσιες δραστηριότητες. Ήδη στα ομηρικά έπη 
αναφέρεται ότι οι ναύτες τελούσαν θυσίες προς τιμήν του Δία πριν ξεκινήσουν το 

e s 269 

ταξίδι τους . 

Όπως έγινε φανερό, η ιστορία για το θάνατο του Λίχα και του Ηρακλή ήταν 
πασίγνωστη κατά τον 5° αι. π.Χ. Υπήρχε όμως ήδη και κατά τους γεωμετρικούς και 
αρχαϊκούς χρόνους; Σε ποια εποχή χρονολογείται αυτό το επεισόδιο των περιπετειών 
του Ηρακλή; Ο θάνατος του γιου της Αλκμήνης αναφέρεται στην Ιλίαδα (18, στ. 1 Π
Ι 19) και στην Οδύσσεια (11, στ. 601-602), αλλά και σε ένα χωρίο της Θεογονίας του 
Ησιόδου (στ. 950), που ενδέχεται να αποτελεί υστερότερη προσθήκη στο κείμενο . 
Ωστόσο, σε κανένα από αυτά τα έργα δεν διευκρινίζεται ο τρόπος και ο τόπος του 
θανάτου του ήρωα. Όσο για το Λίχα, το όνομα του αγγελιαφόρου κάνει για πρώτη 
φορά την εμφάνιση του σε σχέση με τον Ηρακλή σε απόσπασμα του ψευδοησιόδειου 
έργου Γυναικών Κατάάογος του 6ου αι. π.Χ. Το ακρωτήριο Κηναίο, παρ' όλ' αυτά, δεν 
μνημονεύεται271. Καμία απεικόνιση του σχετικού επεισοδίου δεν μας είναι γνωστή 
από την αρχαϊκή γλυπτική και κεραμική . 

Υπάρχουν, εντούτοις, υπόνοιες ότι πρόκειται για ένα επεισόδιο πολύ αρχαίο. 
Οι μνείες του επεισοδίου που εμφανίζονται εν παρόδω στα έργα του Αισχύλου και 
του Βακχυλίδη δεν θα είχαν κανένα νόημα για το κοινό της εποχής, αν ο ίδιος ο 
μύθος δεν ήταν ήδη ευρύτερα γνωστός. Επιπλέον, αν το ιερό στο Κηναίο είχε ιδρυθεί 

2 6 9 Βλ Ιλιάδα, Γ, στ. 356-362 και Οδύσσεια, δ', στ. 472-474 και ι', στ. 550-555. βλσχετικά Μ. Romero 
Recio, Cultos Maritimos y Religiosidad de Navegantes en el Mundo Griego Antiguo (BAR, Int. Ser. 
315.1-2), Oxford, 2000: 46-49. 
2 7 0 Σχετικά με τη χρονολόγηση του έργου, J. Boardman, "Herakles' Death and Apotheosis", LIMC V-l 
(1990): 119-120. 

271SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 25. 
2 7 2 Κ. Schefold, Gods and Heroes in Late Archaic Greek Art, Cambridge 1992: 161. Ο T.H. Carpenter 
{Art and Myth in Ancient Greece. A Handbook, London, 1994: 133 και εικόνα 228) σχολιάζει μια 
αττική ερυθρόμορφη πέλικη, η οποία χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ. Παριστάνεται η 
Δηιάνειρα τη στιγμή που παραδίδει το χιτώνα στον Ηρακλή. 
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κατά την κλασική περίοδο, ο Βακχυλίδης και ο Σοφοκλής θα δίσταζαν πολύ να το 
συσχετίσουν με τις μυθικές περιπέτειες του Ηρακλή. Τέλος, θα θέλαμε να 
επιστήσουμε την προσοχή στην πιθανή ύπαρξη κάποιου είδους ηρωολατρείας δίπλα 
στο ιερό, που ήταν αφιερωμένη στο Λίχα. Παρόλο που το ταφικό μνημείο του θα 
αποτελούσε μεταγενέστερο, πρόσθετο στοιχείο του ιερού -όπως αφήνει να εννοηθεί 
το κείμενο του Σοφοκλή- πιθανολογείται ότι η σχετική λατρεία θα είχε τις ρίζες της 
στους αρχαϊκούς χρόνους, όταν παρόμοιες πρακτικές ήταν πολύ συνηθισμένες . 

Είναι πλέον καιρός να παρουσιάσουμε τα γενικά μας συμπεράσματα σχετικά 
με την ευβοϊκή λατρεία του Δία κατά τους γεωμετρικούς και αρχαϊκούς χρόνους. 
Ύστερα από την ανάλυση των διαθέσιμων πηγών για τη λατρεία του γιου του 
Κρόνου, είμαστε σε θέση να εξάρουμε τη σημασία ενός μικρού αριθμού κειμένων, τα 
οποία αναμφίβολα παραδίδουν πληροφορίες για τους αιώνες που κατεξοχήν άπτονται 
της μελέτης μας. Τα κείμενα αυτά περιλαμβάνουν α) το χωρίο από τον Αιγιμιό, που 
περιέχεται στο λήμμα «Αβαντίς» του Στέφανου του Βυζάντιου β) τους στίχους της 
Οδύσσειας που διηγούνται για τον Τιτυό (έναν πιθανό γιο του Δία) ότι κατοικούσε σε 
αταύτιστη περιοχή του νησιού γ) τα κείμενα των αρχών του 5ου αι. π.Χ. τα οποία 
παραδίδουν πληροφορίες για το ιερό του Δία Κηναίου. 

Ο Αιγιμιός απηχεί την ύπαρξη ενός πανευβοϊκού μύθου, όπως υποδεικνύεται 
από το γεγονός ότι η ονομασία Εύβοια είχε «δοθεί» από το Δία σε ολόκληρο το νησί 
και όχι σε ένα μεμονωμένο τμήμα του. Ο πατέρας των θεών, συνεπώς, απολάμβανε 
ιδιαίτερης τιμής στο σύνολο της Εύβοιας. Ο μύθος του Τιτυού, αντιθέτως, ίσως είχε 
πολύ πιο περιορισμένη απήχηση. Πιθανόν να ήταν ιδιαιτέρως σημαντικός στην 
περιοχή όπου ιδρύθηκε (από τη γεωμετρική περίοδο;) το ιερό μέσα στο σπήλαιο 
Ελάριον και όπου αναφέρεται η ύπαρξη ηρώου του γίγαντα. Η λατρεία του θα 
μπορούσε να έχει χθόνιο χαρακτήρα, στοιχείο που δεν απάδει με τις εκφάνσεις του 
ίδιου του Δία. Τα αποσπάσματα από το Βακχυλίδη, τον Αισχύλο και το Σοφοκλή για 
το ακρωτήριο Κηναίο μάς παρέχουν ακόμα πληροφορίες για την ύπαρξη μιας, κατά 
κύριο λόγο, τοπικής λατρείας που είχε ως επίκεντρο της ένα ιερό. Είναι εξαιρετικά 
πιθανό, κατά τη διάρκεια της γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου, το λατρευτικό 
αυτό κέντρο να βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Δίου - πόλη, το όνομα της οποίας 
εμφανίζεται, ομοίως, στην Ιλιάδα και ετυμολογικά συνδέεται με το Δία. Δεν θα ήταν 
μάλιστα παράξενο αν το ιερό του Κηναίου σχετιζόταν τροποντινά και με τον πολιτικό 
βίο του οικισμού. Σε κάθε περίπτωση, η ακτινοβολία του ιερού απλώθηκε σε 
ολόκληρη την Εύβοια, ξεπερνώντας μάλιστα τα όρια του νησιού, μιας και βρισκόταν 
σε σημείο διέλευσης και επαφής διαφορετικών κοινοτήτων. Τολμούμε μάλιστα να 
ισχυριστούμε, ότι το ιερό του Δία Κηναίου, θα μπορούσε να αποτελεί περίπτωση -σε 
μικρότερη κλίμακα- ανάλογη με του Ηραίου της Σάμου: Ένα σημείο, δηλαδή, όπου 
αποδίδονταν τιμές σε μία θεότητα- με ποικίλες εκφάνσεις τόσο από τον τοπικό 
πληθυσμό όσο και από τους διερχόμενους ταξιδιώτες (κατά κύριο λόγο 
θαλασσοπόρους). 

Οι πηγές που σχολιάστηκαν, πέραν των υφιστάμενων διαφορών τους, 
μοιράζονται όλες το ίδιο στοιχείο από κοινού: σε όλες κάνουν την εμφάνιση τους 
ήρωες ή ηρωίδες, όπως η Ιώ, ο Τιτυός, ο Ηρακλής και ο Λίχας. 

Βλ σχετικά, Hägg, 1999. 
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3.2. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 

Σε δύο πινακίδες Γραμμικής Β που βρέθηκαν στην Πύλο και στη Θήβα 
εντοπίζουμε ασφαλείς αναφορές στην Ήρα . Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι η 
θεά μνημονεύεται επίσης σε άλλες πινακίδες από την Κνωσσό και την Πύλο, παρόλο 
που σε αυτές τις περιπτώσεις η Ήρα δεν αναφέρεται κατ' όνομα, παρά της αποδίδεται 
το επίθετο Πότνια 7 5. Σημαντικά ιερά της Ήρας ιδρύθηκαν στις αρχές της πρώτης 
προχριστιανικής χιλιετίας. Στη Σάμο το λατρευτικό κέντρο στις εκβολές του 
Ίμβρασου απέδωσε υλικό που ανάγεται στον 10° αι. π.Χ.276. Ενδέχεται τα Ηραία του 
Άργους και της Περαχώρας να ιδρύθηκαν κατά το πρώτο μισό του 8ου αι. π.Χ.277. 
Σύμφωνα με τον R. Hägg, στην ακρόπολη της Τίρυνθας υπήρχε βωμός της θεάς ήδη 
κατά τον 8° αι. π.Χ.27 . Στην αρχαϊκή περίοδο, η θεά λατρευόταν από κοινού με το 
σύζυγο της στο Αραχναίο όρος της Πελοποννήσου . Ο Ηρόδοτος (IX, 52-53· IX, 
61" EX, 69) αναφέρει το ιερό της Ήρας στις Πλαταιές. Ο Α. Schachter θεωρεί πολύ 
πιθανό η θεά να τιμώταν εκεί πριν από τα μηδικά . 

Ο ρόλος της Ήρας στο πάνθεο των ευβοϊκών πόλεων παραμένει υπό 
διερεύνηση. Βασισμένη σε σειρά φιλολογικών, επιγραφικών και νομισματικών 
μαρτυριών, η Ν. Valenza Mele καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η θεά συνδεόταν 
στενά με το νησί2 1. Η ιταλίδα καθηγήτρια υποστηρίζει ότι η Ήρα αποτέλεσε την 
αρχηγέπδα θεά των Ευβοέων, την καθοδηγητή του αποικισμού τους. Σύμφωνα με 
αυτή την άποψη, η λατρεία της Ήρας στην Εύβοια υπήρξε σημαντικότατη ήδη από 
τις αρχές του 8ου αι. π.Χ. Κατά τον Fr. de Polignac, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
πληροφορίες από τις πηγές που συνέλεξε η Ν. Valenza Mele χρήζουν διαφορετικής 

282 

προσέγγισης . 

2 7 4 Πρόκειται για τις πινακίδες ΡΥ Τη 316 (Πύλος) και ΤΗ Of 28 (Θήβα). Βλ Baumbach, 1979: 148. 
2 7 5 J. C. van Leuven, "Mycenaean Goddesses called Potnia", Kadmos 8 (1979): 113-114 και 120. 
2 7 6 Ph. Brize, «Offrandes de l'époque géométrique et archaïque à PHéraion de Samos», στο J. de La 
Genière (επιμ.), Héra. Images, espaces, cultes. Actes du Colloque International du Centre de 
Recherches Archéologiques de l'Université de Lille III et de l'Association P.R.A.C., Lille, 29-30 
novembre 1993 (Coll. C.J.B., 15), Naples, 1997: 124 -125. 
277 Για τα αρχαιολογικά ευρήματα βλ ενδεικτικά M.F. Billot, «Recherches archéologiques récentes à 
l'Héraion d'Argos», στο J. de La Gemere (επιμ.), Héra. Images, espaces, cultes. Actes du Colloque 
International du Centre de Recherches Archéologiques de l'Université de Lille III et de l'Association 
P.R.A.C., Lille, 29-30 novembre 1993 (Coll. C.J.B., 15), Naples, 1997:12- 15. Επίσης C. Morgan, "The 
Corinthian Aristocracy and Corinthian Cult during the Eighth Century B.C.", στο Hägg, 2002: 49-51. 
Στην Ιλιάδα (Δ', στ. 51 κ.ε.) αναφέρεται ότι το Αργός ήταν μια από τις πιο αγαπημένες πολιτείες της 
Ήρας: το χωρίο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως υπαινιγμός για την ύπαρξη του τοπικού Ηραίου. Για την 
ταύτιση του ιερού της Περαχώρας με το ιερό της Ήρας Ακραίας και Λψενίας που αναφέρουν διάφοροι 
συγγραφείς (Ξενοφώντας, Ελληνικοί, IV, 5, 5 και Στράβωνας, Vin, 6, 22), βλ. Β. Menadier, "The 
Sanctuary of Hera Akraia and its Religious Connections with Corinth", στο Hägg, 2002: 85-91. 
278 R. Hägg, "Geometrie Sanctuaries in the Argolid", στο M. Piérart (επιμ.), Polydipsion Argos. Argos 
de la fin des palais mycéniens à la constitution de l'État classique. Fribourg (Suisse), 7-9 mai 1987 
(BCH Suppl. XXII), Fribourg, 1992: 17-18. Ο συγγραφέας του 2ου αι. π.Χ. (Ψευδο)Μόσχος 
διαβεβαιώνει (Μεγάρα, 38, βλ A.S.F. Gow (επιμ.), Bucolici Graeci, Oxonii, 1952: 147) ότι η Ήρα 
τιμώταν στην Τίρυνθα. Βλ, ωστόσο, Baumbach, 2004: 50. 
2 7 9 D.W. Rupp, "The Altars of Zeus and Hera on Mt Arachnaion in the Argeia", JFA 3 (1976): 261-
268. Ο Παυσανίας (Π, 5, 10) μαρτυρά ότι στο Αραχναίο τιμώταν ο Δίας και η Ήρα. Βλ ακόμα Α. 
Gadolou, "The Formation of the Sacred Landscapes of the Eastern Argolid, 900-700 B.C. A Religious, 
Social and Political Survey", στο Hägg, 2002: 37^3. 
280 Schachter, 1981/1994, Vol. 1: 243. 
281 Valenza Mele, 1977· Valenza Mele, 1991-1992: 5-72. 
282 Polignac, 1998:23-29. 
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Σύμφωνα με τον τελευταίο, η χρονολόγηση των πληροφοριών που μας 
παρέχουν τα διαθέσιμα κείμενα, πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να αναθεωρηθεί 
αισθητά προς τα κάτω. Στην ουσία, το μείζον πρόβλημα με το οποίο έρχονται 
αντιμέτωποι οι μελετητές της ευβοϊκής θρησκευτικότητας δεν συνίσταται τόσο στη 
διαπίστωση της λατρείας της θεάς όσο στη ταύτιση της περιόδου κατά την οποία 
εκδηλώνονται αυτοί οι συσχετισμοί: είναι συνεπώς απαραίτητο να διευκρινιστεί αν οι 
σχέσεις που προαναφέραμε ανάμεσα στη θεότητα και την Εύβοια μπορούν να 
αναχθούν σε αρχαιότερη περίοδο ή αν αντιθέτως αποτελούν προϊόν υστερότερων 
επινοήσεων. 

Προκειμένου να απαντηθούν αυτού του είδους τα ερωτήματα ένα καλό 
σημείο εκκίνησης θα ήταν η ανάλυση ορισμένων μύθων που θέλουν την Εύβοια να 
αποτελεί το σκηνικό στο οποίο εκτυλίσσονται διάφορα επεισόδια από τη ζωή της 
θεάς: η καθηγήτρια Ν. Valenza Mele έχει χρησιμοποιήσει πολλούς από αυτούς τους 
μύθους προκειμένου να τεκμηριώσει την υπόθεση της. Επιπροσθέτως, θα 
αναλύσουμε τα στοιχεία που προκύπτουν από την αρχαιολογική έρευνα. 

Το «Νυμφικόν Ελύμνιον» και ο Ιερός Γάμος. 

Ο Ιερός Γάμος της Ήρας και του Δία αποτελεί μυθολογικό επεισόδιο που 
σχετίζεται στενότατα με τη λατρεία της συντρόφου του βασιλιά του Ολύμπου, στο 
βαθμό που η θεά είχε θεωρηθεί προστάτιδα της οικογένειας, του γάμου και του 
συζυγικού βίου εν γένει . Αντιθέτως, στην περίπτωση της λατρείας του Δία, ο Ιερός 
Γάμος δεν διαδραμάτιζε παρά δευτερεύοντα ρόλο, όσο κι αν ο θεός χαρακτηριζόταν 
ενίοτε με τα επίθετα Téteioç ή Ηραίος . 

Όπως ακριβώς συμβαίνει και με άλλους μύθους, στον ελληνικό κόσμο δεν 
υπήρχε μία και μοναδική εκδοχή του Ιερού Γάμου της Ήρας και του Δία, ήταν όμως 
πολλές οι παραλλαγές που προέρχονταν από τον ίδιο μυθολογικό πυρήνα. 
Αναμφίβολα, οι πλέον γνωστές ήταν εκείνες που τοποθετούσαν τον Ιερό Γάμο στην 
Κρήτη (Διόδωρος, V, 72, 4) ή στην Ερμιόνη (Αριστοκλής ο Μυθογράφος, FGrH 33, 
F 3 και FGrH436, F l ) . Ωστόσο, ένα σχόλιο στην Ειρήνη του Αριστοφάνη (στ. 1126) 
μαρτυρά την ύπαρξη ενός μύθου που τοποθετούσε την ένωση του Δία και της Ήρας 
σε περιοχή της Εύβοιας με την ονομασία Ελύμνιον. 

Σχετικά με τις διάφορες παραδόσεις για την ένωση του Δία και της Ήρας, βλ Cook, 1914-1940, 
Vol. 3: 1025-1065 (Appendix R. The Hieros Gamos). Ωστόσο, κάποια από τα συμπεράσματα που 
καταγράφονται σε αυτή τη μελέτη πρέπει να αναθεωρηθούν. Στο Α. Avagiannou, The Sacred 
Marriage in the Rituals of Ancient Greek Religion, Berne, 1990, ασκείται κριτική στις μελέτες (όπως 
σε αυτή του Α. Klinz, ΙΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ, Halle, 1933) που χρησιμοποιούν τον όρο «Ιερός Γάμος» με 
ευρύτερη σημασία. Άλλες έρευνες σχετικές με το θέμα έγιναν από τους G.W. Elderkin, "The Marriage 
of Zeus and Hera and its Symbol", AJA 41 (1937): 424-435· C. Kerényi, Zeus and Hera. Archetypal 
Image of Father, Husband, and Wife, London, 1976· H. Verbruggen, Le Zeus Cretois, Paris, 1981: 51-
53- M. Cremer, "Hieros Gamos im Orient und im Griechenland", ZPE 48 (1982): 283-290· I. Clark, 
"The Gamos of Hera. Myth and Ritual", στο S. Blundell και M. Williamson (επιμ.), The Sacred and 
the Feminine in Ancient Greece, London, 1998: 13-26· M. Zammarelli, "Il matrimonio sacro e i suoi 
rituali", στο R. Grisolia, G.M. Rispoli και R. Valenti (επιμ.), // matrimonio tra rito e istituzione, 
Napoli, 2004: 73-78. 
284 C. Kerényi, Zeus and Hera. Archetypal Image of Father, Husband, and Wife, London, 1976: 97. 
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Έλύμνιον Καλλίστρατος φησι τόπον Ευβοίας το Έλύμνιον. 
'Απολλώνιος δέ ναόν φησιν είναι πλησίον Ευβοίας, νυμφικόν δέ 
αυτό τινές φασιν, οτι ό Ζευς τη "Ηρα εκεί συνεγένετο. μέμνηται 
και Σοφοκλής προς πέτραις Έλυμνίαις- και έν Ναυπλίφ 
νυμφικόν Έλύμνιον. 

Το σχόλιο ερμηνεύει ένα απόσπασμα της αριστοφανικής κωμωδίας στο οποίο 
ο Τρυγαίος -ένα από τα dramatis personae του έργου- συγκρίνει τον ιερέα Ιεροκλή με 
ένα κοράκι . Ξεστομίζοντας βρισιές για τον ιερέα -που μόλις έχει φτάσει στην 
Αθήνα από τον Ωρεό- , ο Τρυγαίος τον ξαποστέλνει να φύγει πετώντας για το 
Ελύμνιο. Όπως διαπιστώνουμε, ο σχολιαστής του Αριστοφάνη ανέτρεξε σε ποικίλα 
έργα που χρονολογούνται μεταξύ του 5ο υ και του 2ο υ αι. π.Χ., προκειμένου να 
αποσαφηνίσει το αριστοφανικό απόσπασμα. Το αρχαιότερο από αυτά ήταν ο 
Ναύπλιος του Σοφοκλή. 

Η τραγωδία ή οι τραγωδίες «Ναύπλιος Καταπλέων/Ναύπλιος Πυρκαεύς» 
ανήκει/ουν στον κύκλο των σοφόκλειων έργων που αντλούσαν την έμπνευση τους 
από τα Τρωικά . Από το έργο (ή τα έργα) δεν διασώθηκαν παρά λιγοστά μόνο 
αποσπάσματα, γεγονός που πρέπει να μας κάνει να αναρωτηθούμε κατά πόσον οι 
πληροφορίες του σχολιαστή περιέχονταν όντως στο συγκεκριμένο δράμα (ή 
δράματα) . Όπως και να έχουν τα πράγματα, το σίγουρο είναι ότι η πλοκή του έργου 
πραγματευόταν την εκδίκηση του Ναυπλίου για το φόνο του γιου του Παλαμήδη. 
Υπενθυμίζουμε ότι ένα μέρος της εκδίκησης εκτυλισσόταν, σύμφωνα με διάφορες 
πηγές, στο ακρωτήριο του Καφηρέα στην Εύβοια288. Ενδέχεται, λοιπόν, στο δράμα 
του Σοφοκλή να γινόταν μνεία και σε άλλες τοποθεσίες του νησιού, όπως το 
Ελύμνιον, για παράδειγμα. Περαιτέρω μαρτυρίες για γάμους θεών ή ηρώων δεν μας 
είναι γνωστές από το νησί, στοιχείο που καθιστά εύλογη την υπόθεση ότι ο Αθηναίος 
δραματουργός αναφερόταν συγκεκριμένα στον Ιερό Γάμο της Ήρας και του Δία. 
Πιστεύουμε λοιπόν ότι είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε πως η ευβοϊκή εκδοχή του 
Ιερού Γάμου ήταν ευρέως γνωστή στο αθηναϊκό θεατρικό κοινό του 5ου αι. π.Χ. μιας 
και ο Σοφοκλής τη χρησιμοποίησε στο έργο του. 

Σχετικά με τους δύο πρώτους συγγραφείς που αναφέρει το σχόλιο, το οποίο 
παραθέσαμε νωρίτερα, -τον Καλλίστρατο και τον Απολλώνιο- οφείλουμε να τους 
θεωρήσουμε, όχι δραματουργούς παρά γραμματικούς που συνέταξαν -ως επί το 
πλείστον- σχόλια σε τραγικά έργα του 5ο υ αι. π.Χ. Πιθανότατα, ο Καλλίστρατος που 
μνημονεύεται εδώ ταυτίζεται με τον ομώνυμο μαθητή του Αριστοφάνη του 
Βυζάντιου που έγραψε κατά τον 2° αι. π.Χ. σχόλια στο Σοφοκλή (βλ. σχόλιο στον 
Αίαντα, στ. 293) και στον Αριστοφάνη (βλ. σχόλια στους Σφήκες, στ. 605 και 675) . 

Σε αυτήν τη σκηνή, ο Ιεροκλής έχει μόλις κλέψει τα τομάρια των θυσιαζόμενων ζώων. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο Ιεροκλής αναφέρεται στην επιγραφή IG Ι2, 39, στ. 66. Βλ και SGHI η°. 52 (42). 
2 8 6 Βλ π.χ. S. Radt, "Sophokles in seinen Fragmenten", στο J. de Romilly (επιμ.), Sophocle (EAC 
XXIX), Genève, 1983: 194. 
287 Βλ TrGF, Vol. 4: fr. 425-438, ειδικά fr. 437. Στην έκδοση The Loeb Classical Library (Η. Lloyds-
Jones (επιμ..), Sophocles, Fragments, Cambridge (Mass.)-London, 1996), δεν περιλαμβάνεται το 
σχετικό με το Ελύμνιο απόσπασμα. 
2 8 8 Βλ παρακάτω σελ. ΙΟΙκ.ε. 
2 8 9 R. Tosi, "La lessicografia e la paremiografia in età alessandrina ed il loro sviluppo sucesivo", στο F. 
Montanari (επιμ.), La Philologie grecque à l'époque hellénistique et romaine (EAC XL), Genève, 
1994: 189. Ακόμα, F. Jacoby, FGrH. Dritter Teil, b. Kommentar zu Nr. 297-607 (Text), Leiden, 1955: 
114 (Kallistratos <der Aristophaneer>, Nr. 348) και R. Schmidt, "Commentatio de Callistrato 
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Αγνοούμε αν ο Καλλίστρατος αυτός είχε υπόψη του την ευβοϊκή εκδοχή του Ιερού 
Γάμου, καθώς από το σχόλιο του το μόνο που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι 
γνώριζε το Ελύμνιον. Ωστόσο, δεν πρέπει να απορρίψουμε εξολοκλήρου αυτή την 
πιθανότητα, μιας και, όπως αναφέραμε, ο γραμματικός είχε σχολιάσει και έργα του 
Σοφοκλή. Αναφορικά με τον Απολλώνιο, ίσως έχουμε να κάνουμε με το συγγραφέα 
που άνηκε στη Σχολή του Αρίσταρχου και σχολίασε άλλα έργα του Αριστοφάνη, 
όπως τους Όρνιθες (σχόλιο στο στ. 1242c) και τους Βατράχους (σχόλια στους στ. 19 , 
357, 420a, 1124.. . ) 2 9 0 . Υπάρχει ακόμα το ενδεχόμενο να πρόκειται για κάποιον άλλον 
Απολλώνιο, για παράδειγμα, τον Απολλώνιο τον Αχαρνέα ή τον Απολλώνιο τον 
Μαλακό, συγγραφείς που μνημονεύονται σε δύο σχόλια του αριστοφανικού έργου 
Νεφελαι (Απολλώνιος ο Αχαρνέας, σχόλιο στις Μνείες, στ. 408 = FGrH 365, F 5· 
Απολλώνιος ο Μαλακός, σχόλιο στις Νεφέλες, στ. 144 = FGrH 728, F 4). Με όποιον 
από αυτούς κι αν ταυτίζεται, το βέβαιο είναι ότι μνημονεύει σχετικά κι ένα ναό, για 
τον οποίο όμως δεν γνωρίζουμε αν ήταν αφιερωμένος στο Δία ή την Ήρα. 

Τι ήταν, όμως, και πού εντοπιζόταν στην πραγματικότητα το Ελύμνιον; Οι 
πηγές που παρατίθενται από το σχολιαστή του Αριστοφάνη διαφέρουν ως προς τις 
πληροφορίες που παραδίδουν. Ιδιαίτερα αινιγματική είναι η αναφορά του 
Απολλώνιου σε κάποιον ναό κοντά στην Εύβοια2 . Στη διάθεση μας υπάρχουν και 
άλλες φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες για το Ελύμνιον. Έτσι, για παράδειγμα, 
ο συγγραφέας του 2ο υ αι. π.Χ. Ηρακλείδης ο Λέμβος στο έργο του Περί πολιτειών (fr. 
62), μοιάζει να βεβαιώνει ότι το Ελύμνιον άνηκε στη Χαλκίδα. Ο αλεξανδρινός αυτός 
συγγραφέας είχε επεξεργαστεί αποσπάσματα των Πολιτειών του αριστοτελικού 
Corpus, επομένως οι πληροφορίες που παραθέτει μπορούν να ανάγονται ακόμα και 
στον 4° αι. π.Χ. Μια επιγραφή του 265 π.Χ. (IG XII, 9, 1187= Syll2, αρ. 494) 
μνημονεύει, ωστόσο, έναν άρχοντα της Ιστιαίας/Ωρεού με το όνομα Φιλόστρατος, ο 
οποίος καταγόταν από το Ελύμνιον. Θα έπρεπε άραγε να εικάσουμε ότι το Ελύμνιον 
είχε γίνει, το αργότερο κατά τον 3° αι. π.Χ., δήμος της Ιστιαίας; Ο Ησύχιος (λήμμα 
«Έλύμνιος») ισχυρίζεται ότι στη Λέσβο ο Ποσειδώνας έφερε την επίκληση Ελύμνιος 
και κάνει λόγο για ένα νησί με την ονομασία Ελύμνιον το οποίο βρισκόταν στην 
Εύβοια. Ο Στέφανος ο Βυζάντιος (λήμμα «'Ελύμνιον») αναφέρει και αυτός το νησί 
και προσθέτει την ύπαρξη σε αυτό πόλης που ονομαζόταν Ελυμνία. 

Η ποικιλία των πληροφοριών που παραδίδονται από όλες αυτές τις πηγές 
δικαιολογεί την έντονη διαφοροποίηση των υποθέσεων που διατυπώθηκαν σχετικά με 
τον εντοπισμό του Ελύμνιου. Ο C. Bursian, για παράδειγμα, θεώρησε ότι το Ελύμνιον 
ταυτιζόταν με τη μεγαλύτερη από τις Πεταλίους νήσους, οι οποίες βρίσκονται μεταξύ 
της Αττικής (Ραφήνα) και της Εύβοιας (Κάρυστος)292. Η ταύτιση του βασίζεται κατά 
κύριο λόγο στα λήμματα του Ησύχιου και του Στέφανου του Βυζάντιου (όπου το 
Ελύμνιον περιγράφεται ως νησί), αλλά και στην παράδοση που τοποθετούσε στη 
νότια Εύβοια ένα επεισόδιο της εκδίκησης του Ναυπλίου. Αλλοι ερευνητές, 
αντιθέτως, προτίμησαν να στρέψουν την προσοχή τους στην ακτή της Εύβοιας, μιας 
και ο όρος «νήσος» δεν δηλώνει αποκλειστικά το νησί, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα 

Aristophaneo, ap. Aristophanis", στο Α. Nauck (επιμ.), Byzantii Alexandrini Fragmenta, Halis 
Saxonum, 1848: 324-326. 
2 9 0 Βλ. H. Kaletsch, "Apollonios [8]", στο H. Cancik και H. Schneider (επιμ.), Der Neue Pauly, 
Altertum, Bandi (Α-Ari), Stuttgart, 1996: 880. 
2 9 1 Ο M.B. Wallace (Wallace, 1972: 117) πιστεύει ότι σφάλλει η αντιγραφική παράδοση του σχόλιου, 
λόγω παρανάγνωσης της λέξης «πλούσιον» ως «πλησίον». 
2 9 2 C. Bursian, Geographie von Griechenland, Leipzig, 1868-1872, Vol. 2: 434, υποσημ. 1. 
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συνώνυμο της χερσονήσου ή του λιμανιού . Υπό το πρίσμα της ανάγνωσης αυτής, 
και βασισμένος στην αναφορά του Αριστοφάνη (που μνημονεύει τον Ωρεό) και στην 
επιγραφή IG XII, 9, 1187, ο F. Geyer θέλησε να εντοπίσει το Ελύμνιον στην ευβοϊκή 
ακτή που εκτείνεται κατά μήκος του Δίαυλου των Ωρεών294. Ο S.C Bakhuizen, 
αντιθέτως, τοποθέτησε το Ελύμνιον κοντά στο βουνό Πυξαριά, στα νοτιοανατολικά 
της αρχαίας Κηρίνθου (σημερινή Κρύα Βρύση), πάνω στην ακτή που αντικρίζει το 
Αιγαίο 9 5. 

Στις μέρες μας, έχει επικρατήσει μία τρίτη 
. Kirsten, Ν. Μπελλάρα και D. Knoepfler9 . 

υπόθεση, που υποστηρίζεται από 
τους Ε. Kirsten, Ν. Μπελλάρα και D. Knoepfler^0. Σύμφωνα με αυτήν, το Ελύμνιον 
πρέπει να αναζητηθεί κοντά στο σημερινό χωριό Λίμνη (εικ. 3, αρ. 15) που βρίσκεται 
σε απόσταση 40 χλμ. βορειοδυτικά της Χαλκίδας ή 70 χλμ. αν ακολουθήσουμε το 
σύγχρονο δρόμο (εικ. 25)297. Η ομάδα με επικεφαλής τον L.H. Sackett, που 
διενήργησε επιφανειακή έρευνα στην Εύβοια τη δεκαετία του '60, εντόπισε στην 
περιοχή -και συγκεκριμένα γύρω από το μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα- τμήματα 
τοίχων και κεραμική που χρονολογείται στην υστεροελλαδική ΙΠ, τη γεωμετρική και 
την κλασική περίοδο298. Αξίζει, τέλος, να αναφέρουμε την άποψη του Μ.Β. Wallace, 
ο οποίος υποστήριξε ότι υπήρχαν δύο τοποθεσίες με την ονομασία Ελύμνιον στην 
Εύβοια, η πρώτη μεταξύ Ιστιαίας και Χαλκίδας, και η δεύτερη στην περιοχή της 
Καρύστου299. 

Από την πλευρά μας, θεωρούμε πιο ευλογοφανή την υπόθεση που τοποθετεί 
το Ελύμνιον κοντά στη σημερινή Λίμνη: η ομοιότητα ανάμεσα στα δύο τοπωνύμια, 
το χωρίο του Ηρακλείδη του Λέμβου που αναφέραμε παραπάνω, καθώς και η 
επιγραφή IG XII, 9, 1187= Syll2, αρ. 494) μας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. 
Κατά την ελληνιστική περίοδο, η περιοχή φαίνεται να υπήρξε μήλον της Έριδος 
μεταξύ Χαλκίδας και Ιστιαίας. Είναι, όμως, πολύ πιθανό, το Ελύμνιο να είχε 
διατελέσει ανεξάρτητη οντότητα κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, όταν η Χαλκίδα και η 
Ιστιαία δεν ήταν τόσο ισχυρές ώστε να προεκτείνουν τις επικράτειες τους σε τόσο 
μεγάλη απόσταση από τα αστικά τους κέντρα . Όσο για τον 5° αι. π.Χ., την εποχή 
που ο Σοφοκλής και ο Αριστοφάνης κάνουν λόγο για το Ελύμνιον, η περιοχή του 
πρέπει να είχε ενσωματωθεί στο Διακρες άπό Χαλκιδέον που αναφέρεται στους 

i n i 

φορολογικούς καταλόγους της Α' Αθηναϊκής Συμμαχίας . 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τα σημεία που 
θεωρούμε σημαντικότερα για την έρευνα μας. Οι διαθέσιμες πληροφορίες μοιάζουν 

2 9 3 Ο D. Knoepfler (Knoepfler, 1988: 404) επισημαίνει ότι η Αμάρυνθος χαρακτηρίζεται νησί σε 
ορισμένες αρχαίες πηγές. 
2 9 4 Geyer, 1962: 105-106. 
2 9 5 Bakhuizen, 1985: 125-127 και Bakhuizen, 1976: 49-51 καιυποσημ. 38. 
2 9 6 Α.Ρ. Philippson και Ε. Kirsten, Die Griechische Landschaften: eine Landeskunde. Der Nordosten 
der griechischen Halbinsel. Band I. Teil 2: Das östliche Mittelgriechenland und die Insel Euböa, 
Frankfurt, 1951: 581, υποσημ. 8· Ν. Μπελλάρας, Το Ελύμνιον, Αθήνα, 1969: 67-73· Knoepfler, 1997: 
365 καιυποσημ. 102. 
2 9 7 Η απόσταση διά θαλάσσης είναι 22 ναυτικά μίλια. 
2 9 8 Sackett et al., 1966:49. 
2 9 9 Wallace, 1972: 116-121. 
3 0 0 Η Λίμνη απέχει 30 περίπου χλμ. από την Ιστιαία. 
3 0 1 Βλ. IG Ι3, 278, 6, 25-26 (434-433 π.Χ.)· IG Ι3, 71, 1, 83-84 (425-424 π.Χ.)· IG Ι3, 289, 1, 15-16 (416-
415 π.Χ.). Οι επιγραφές αυτές συμπεριλαμβάνονται στο Meriti, Wade-Gery και McGregor, 1939-1950, 
Vol. 1: 260-261, 480. Βλ ακόμα R. Meiggs, The Athenian Empire, Oxford, 1972, ειδικά Appendix 14: 
558. 
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να υποδεικνύουν ότι ο μύθος που τοποθετούσε την ένωση του Δία και της Ήρας στο 
Ελύμνιον έγινε γνωστός στην Αττική κατά τα μέσα του 5ο υ αι. π.Χ. το αργότερο. Θα 
μπορούσαμε, συνεπώς, να υποστηρίξουμε ότι οι καταβολές αυτής της μυθικής 
εκδοχής πρέπει να αναζητηθούν στην αρχαϊκή περίοδο, αν όχι νωρίτερα. Η περιοχή 
στην οποία ο μύθος αυτός αναδύθηκε θα μπορούσε να ταυτιστεί με τη ζώνη που 
εκτείνεται μεταξύ Χαλκίδας και Ιστιαίας, εκεί όπου πιθανώς εντοπιζόταν το αρχαίο 
Ελύμνιον. Με αρχική της κοιτίδα την βόρεια και κεντρική Εύβοια, η μυθολογική 
αυτή παράδοση θα μπορούσε, διαδιδόμενη σταδιακά, να περάσει στην ηπειρωτική 
Ελλάδα κατά τις αρχές της κλασικής περιόδου. Το γεγονός ότι ήταν γνωστή στο 
Σοφοκλή δεν πρέπει να προξενεί έκπληξη, μιας και ο δραματουργός είχε γεννηθεί στη 
Διάκρεια, περιοχή της Αττικής που διατηρούσε στενούς δεσμούς με την Εύβοια. Δεν 
είναι, εξάλλου, τυχαίο ότι ο τραγικός ποιητής στο έργο του Αιγεύς περιέγραφε τη 
Διάκρεια ως «Κήπον Ευβοίας»302. 

Το όρος'Οχη και η ένωση του Δία και της Ήρας. 

Κατά την Αρχαιότητα, ενδέχεται να υπήρξε, πέρα από την παράδοση που 
τοποθετούσε το Ιερό Γάμο της Ήρας και του Δία στην περιοχή του Ελύμνιου, ένας 
άλλος, ευβοϊκός μύθος που τοποθετούσε την (προγαμιαία;) συνεύρεση των δύο θεών 
σε βουνό κοντά στην Κάρυστο. Πράγματι, στο λήμμα «Κάρυστος», ο Στέφανος ο 
Βυζάντιος παραδίδει τις εξής πληροφορίες. 

Κάρυστος, πόλις υπό τη "Οχη ορει της Ευβοίας, από 
Καρύστου του Χείρωνος. Θεοδωρίδας Χειρωνίαν αυτήν 
φησί. κείται δ' ή πόλις προς τω Μυρτώω πελάγει υπό τω 
ορει "Οχη. εκλήθη δε το ορός άπο της [εκεί όχείας, ήτοι] 
των θεών μίξεως Διός και "Ηρας, ή δια το τα πρόβατα 
κυΐσκεσθαι όχευόμενα έν τω τόπω-

Όπως είναι γνωστό, η Όχη, το όρος για το οποίο γίνεται λόγος εδώ, υψώνεται 
λίγα χιλιόμετρα ΒΑ της σημερινής Καρύστου. Η κορυφή βρίσκεται σε υψόμετρο 
1400 μ. Από τις νότιες κλιτύες του όρους μπορεί κανείς να διακρίνει όχι μόνο την 
Πλακαρή (θέση όπου εγκαταστάθηκαν οι αρχαίοι Καρύστιοι), αλλά επίσης το 
Μαρμάριον, τις ακτές της Αττικής καθώς και τα νησιά Άνδρος και Κέα. Μικροί 
χείμαρροι και ποταμίσκοι, όπως ο Λάλας και ο Πλίστρας, κατεβαίνουν τους πρόποδες 
του βουνού και ποτίζουν την πεδιάδα που εκτείνεται αμέσως ανατολικά από το 
σημείο όπου ιδρύθηκε το αρχαϊκό άστυ των Καρυστίων. Πιθανότατα η Όχη 
συμπεριλήφθηκε στην επικράτεια της Καρύστου από πολύ νωρίς. 

Εικάζουμε ότι ο Στέφανος ο Βυζάντιος βασίστηκε σε διάφορες πηγές για να 
συντάξει το λήμμα που μόλις παραθέσαμε. Ίσως ο γραμματικός να άντλησε 
τοπογραφικές πληροφορίες από το Στράβωνα (πβλ. κυρίως Χ, 1, 6 - όπου 
μνημονεύεται η Κάρυστος- αλλά και VII, 7, 4 -όπου αναφέρεται το Μυρτώο 
πέλαγος). Άλλωστε, σε πολυάριθμα λήμματα του λεξικογράφου γίνεται φανερό ότι 
αυτός γνώριζε καλά, και συμβουλεύτηκε επανειλημμένως, τα βιβλία του γεωγράφου 
από την Αμάσεια. Ο ίδιος ο Στέφανος ο Βυζάντιος βεβαιώνει ότι σε έργο του 
Θεοδωρίδα (πιθανότατα σε ένα από τα χαμένα πλέον επιγράμματα του) εντόπισε 

Στράβωνας, IX, 1,6 = A.C. Pearson, The Fragments of Sophocles, Cambridge, 1917, fr. 24. 
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πληροφορία σχετική με το αρχαίο όνομα της Καρύστου303. Κατά πάσα πιθανότητα, ο 
συγγραφέας αυτός του δεύτερου μισού του 3ο υ αι. π.Χ. έκανε επίσης λόγο για την 
ταύτιση του επώνυμου ήρωα της Καρύστου με το γιο του κενταύρου Χείρωνα. 
Ενδέχεται ο Θεοδωρίδας να υπήρξε και πηγή του σχολιαστή του Πινδάρου (σχόλιο 
στο Πυθιόνικο IV, 182) αλλά και του Ευστάθιου (EUSTATHII: ad Iliadem, 280 
(212), σχόλιο στο Β', 539), καθώς και οι δυο αυτοί σχολιαστές καταγράφουν μια 
γενεαλογία του ήρωα Καρύστου παρόμοια με αυτή που μας παραδίδει ο Στέφανος ο 
Βυζάντιος. Εικάζουμε, τέλος, ότι ο λεξικογράφος συμβουλεύτηκε ένα άλλο έργο, στο 
οποίο γινόταν λόγος για τη συνεύρεση του Δία και της Ήρας στην Όχη. Δυστυχώς, 
αγνοούμε τον τίτλο του έργου αυτού, και ως εκ τούτου, είναι πολύ δύσκολο να 
διαπιστώσουμε πότε επινοήθηκε η σχετική προφορική παράδοση βασισμένοι απλώς 
στις πληροφορίες που συναντάμε στο λήμμα του Στέφανου του Βυζάντιου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία βρίθει από αναφορές 
σε πολυάριθμες εκδοχές του μύθου της συνεύρεσης του Δία και της Ήρας. Μπορούμε 
να υποθέσουμε ότι κατά τη γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο είχε ήδη 
αποκρυσταλλωθεί μια πρώτη μορφή του μύθου, καθώς στην Ιλιάδα αναφέρεται η 
ερωτική επαφή των δυο θεών -η οποία συντελέστηκε στο όρος Ίδη κοντά στην Τροία 
(βλ. Ξ', στ. 292 κ.ε.). Ωστόσο, καμία φιλολογική μαρτυρία δεν αποσαφηνίζει εάν η 
ευβοϊκή εκδοχή δημιουργήθηκε επίσης στα προκλασικά χρόνια. 

Βασισμένοι σε αρχαιολογικά ευρήματα, ορισμένοι ερευνητές ανάγουν την 
παράδοση που αναφέρεται στη συνεύρεση της Ήρας και του Δία στην Όχη, άλλα και 
τη λατρεία των δυο θεών στο όρος αυτό το αργότερο στην αρχαϊκή περίοδο. Οι 
μελετητές αυτοί ισχυρίζονται ότι αρχαίο κτήριο κοντά στην κορυφή του βουνού είναι, 
στην πραγματικότητα, ναός που κτίστηκε -πάντα κατά τη γνώμη τους- στους 
αρχαϊκούς χρόνους (εικ. 26 και 27) . Το εντυπωσιακό αυτό ορθογώνιο κτίσμα 
οικοδομήθηκε με τεράστιους σχιστόλιθους. Οι μακρές του πλευρές έχουν 
προσανατολισμό ΒΔ.-ΝΑ., ενώ οι στενές ΒΑ.-ΝΔ. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του 
κτηρίου (που είναι μονόχωρο, διαστάσεων 4,87 x 9,84 μ.) εξασφαλίζεται μέσω μιας 
θύρας στη μακρά, ΝΔ. πλευρά της κατασκευής. Δυο παράθυρα ανοίγουν εκατέρωθεν 
της εισόδου. Η ύπαρξη, ακόμα και σήμερα, πλακών στις εσωτερικές γωνίες της 
αίθουσας δείχνουν ότι το δάπεδο ήταν λιθόστρωτο. Για τη στέγη χρησιμοποιήθηκαν 
τεράστιες πλακόπετρες, οι οποίες τοποθετήθηκαν ώστε να εισέχουν εσωτερικά σε 
διαδοχικές στρώσεις και από τις τέσσερις πλευρές, κατά το επονομαζόμενο 
«εμφορικό» σύστημα. Η πραγματοποίηση δύο ανασκαφικών τομών στο εσωτερικό 
του κτιρίου από το Ν.Κ. Μουτσόπουλο είχε ως αποτέλεσμα την εύρεση, κάτω από το 
επίπεδο του δαπέδου, αγγείων της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου. Ιδιαίτερη 
σημασία είχε η ανακάλυψη ικανού αριθμού ακέραιων μόνωτων κυάθιων, 
στοιβαγμένων δίπλα στο ΝΔ. τοίχο. Κατά την ανασκαφή στο εσωτερικό του 
κτίσματος βρέθηκε και ενεπίγραφο όστρακο από μεγάλο αγγείο. Αναφορικά με τη 
στρωματογραφία, ο ανασκαφέας εντόπισε στρώματα που περιείχαν στάχτη και 

Σχετικά με το Θεοδωρίδα, βλ A.S.F. Gow και D.L. Page (επιμ.), The Greek Anthology. Hellenistic 
Epigrams, Cambridge, 1965, Vol. 1: 191-195 (όπου τα σωζόμενα αποσπάσματα) και Vol. II: 537-551 
(όπου πληροφορίες για το βίο του και σχόλια για τα έργα του). 
3 0 4 Πρόκειται για το λεγόμενο «δρακόσπιτο της Όχης». Βλ Wallace, 1972: 42-58· J. Carpenter και D. 
Boyd, "Dragon-Houses: Euboia, Attika, Karia", AJA 81 (1977): 207· Ν.Κ. Μουτσόπουλος, «Τα 
'δρακόσπιτα' της ΝΔ Εύβοιας. Συμβολή στην Αρχιτεκτονική, την Τυπολογία και τη Μορφολογία 
τους», Επιστημονική Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα Αρχιτεκτόνων) 8 (1982): 281-325· 
Ν.Κ. Μουτσόπουλος, «Τα δρακόσπιτα», Αρχαιολογία 42 (1992): 47-54. 
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καμμένα οστά ζώων βασισμένος σε αυτό, συμπέρανε ότι εντός του ίδιου κτηρίου 
είχαν τελεστεί θυσίες 5. 

Η πραγματοποίηση μιας τρίτης τομής, αυτή τη φορά στο εξωτερικό του 
κτίσματος, και σε απόσταση 3 μ. ΝΔ. από αυτό, είχε ως αποτέλεσμα την ανεύρεση 
ενός αποθέτη που περιείχε πολυάριθμα πήλινα όστρακα καθώς και σημαντικές 
ποσότητες στάχτης και οστών ζώων. Το κεραμικό υλικό χρονολογήθηκε μεταξύ της 
αρχαϊκής και παλαιοχριστιανικής περιόδου. Μεταξύ των αρχαιότερων αντικειμένων 
που περισυλλέχθηκαν, ξεχωρίζει ένα ενεπίγραφο όστρακο από μελαμβαφές κύπελλο. 
Βασισμένος στο σχήμα των γραμμάτων ο Ν. Κ. Μουτσόπουλος χρονολόγησε το 
αγγείο στην αρχαϊκή περίοδο. Ο ερευνητής συνέδεσε αυτόν τον αποθέτη με μια 
πέτρινη κατασκευή, ίσως βωμό, η οποία δεν υπήρχε όταν αυτός διενήργησε την 
ανασκαφή του, αλλά αναφέρεται από παλαιούς επισκέπτες του χώρου. 

Κατά τη γνώμη μας, η ταύτιση του κτιρίου με ιερό της Ήρας και του Δία είναι 
επισφαλής306. Η ύπαρξη σημαντικής ποσότητας από στάχτη και οστά ζώων τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτίσματος θα μπορούσε να οφείλεται στη 
χρήση της κατασκευής ως μάντρας και καταφύγιου από τους βοσκούς κατά το 
πέρασμα των αιώνων. Ας επισημανθεί, μάλιστα, ότι δεν έχει ανακαλυφθεί μέχρι 
στιγμής κάποιο αντικείμενο που να μπορεί να θεωρηθεί, πέραν πάσης αμφιβολίας, 
αναθηματικό. Πρόσφατα, δυο ερευνητές εξέτασαν την πιθανότητα το κτίριο να 
χρησίμευσε, κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, ως στρατιωτικός σταθμός με αποστολή την 
επίβλεψη της περιοχής, και πιο συγκεκριμένα, του λατομείου μαρμάρου που 
βρισκόταν στην πλαγιά της Όχης, μερικές δεκάδες μέτρα πιο κάτω από το κτίσμα307. 
Ακόμα και αν γίνει δεκτή η υπόθεση που ταυτίζει το κτίριο με ναό, τα αρχαιολογικά 
δεδομένα δεν φανερώνουν αναμφίβολα ότι η κατασκευή ήταν αφιερωμένη στην Ήρα 
ή το Δία. Συν τοις άλλοις, θεωρούμε παρακινδυνευμένο να χρονολογηθεί το κτήριο 
στην αρχαϊκή περίοδο με βάση την ύπαρξη ολιγάριθμων κεραμικών θραυσμάτων του 
6ου αι. π.Χ. στο εξωτερικό του. 

Εν κατακλείδι, πρέπει να ομολογήσουμε ότι τίποτα δεν μας επιτρέπει να 
ανάγουμε την επινόηση του μύθου της θεϊκής συνεύρεσης στην Όχη στις περιόδους 
που κυρίως μας αφορούν σε αυτή τη μελέτη. Ενδέχεται οι πληροφορίες που παρέχει ο 
Στέφανος ο Βυζάντιος να μην αντικατοπτρίζουν τις θρησκευτικές αντιλήψεις των 
Καρυστίων κατά τους γεωμετρικούς και αρχαϊκούς χρόνους. 

Ν.Κ. Μουτσόπουλος, «Τα 'δρακόσπιτα' της ΝΔ Εύβοιας. Συμβολή στην Αρχιτεκτονική, την 
Τυπολογία και τη Μορφολογία τους», Επιστημονική Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων) 8 (1982): 292 κ.ε. Ο ίδιος ο ερευνητής παραδέχεται, ωστόσο, ότι στην Αρχαία Ελλάδα 
οι θυσίες σπανίως τελούνταν στο εσωτερικό των ναών. 
3 0 6 Οι διάφορες υποθέσεις σχετικά με τη χρήση του κτηρίου κατά την αρχαιότητα σχολιάζονται εν 
συντομία στο Χιδίρογλου, 1996-1997: 180-182. 
3 0 7 Τ. Kozelj και Μ. Wurch- Kozelj, "Dragon-houses of Southern Euboia: Military Guard-places of the 
Quarries", στο Y. Maniatis, Ν. Herz και Y. Basiakos (επιμ.), The Study of Marble and Other Stones 
used in Antiquity, London, 1995: 17-31. Οι μελετητές δεν ερμηνεύουν, ωστόσο, ικανοποιητικά την 
παρουσία κλασικής και ελληνιστικής κεραμικής στο κτήριο. 
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Η Εύβοια και τα βοιωτικά Δαίδαλο. 

Νωρίτερα ασχοληθήκαμε με δύο παραδόσεις που τοποθετούσαν τη συνεύρεση 
άλλα και το γάμο της Ήρας στην Εύβοια. Θα αναλύσουμε στη συνεχεία δύο ακόμα 
μύθους, σύμφωνα με τους οποίους το νησί υπήρξε ο τόπος όπου η θεά έζησε πριν (και 
ίσως και έπειτα) από το γάμο της με το Δία. Οι δύο αυτοί μύθοι συνδέονται στενά με 
τη Βοιωτία και, πιο συγκεκριμένα, με την περιοχή των Πλαταιών. Ο Πλούταρχος -
Βοιωτός και ο ίδιος-, σε χωρίο του έργου του Περί των εν Πλαταιαίς Δαιδάλων (βλ. 
fr. 157 (3), στ. 42-51) που διασώζει ο Ευσέβιος (Ευαγγελική Προπαρασκευή, III, 1, 3), 
αφηγείται τα ακόλουθα: 

οίον ίστορούσι την "Ηραν έν τη Εύβοια τρεφομένην ετι 
παρθένον υπό του Διός κλαπήναι, και διακομισθεΐσαν 
ενταύθα κρύπτεσθαι, Κιθαιρώνος αύτοίς μυχόν έπίσκιόν 
τίνα και θάλαμο ν αυτοφυή παράσχοντος- έλθούσης δέ 
της Μακρίδος κατά ζήτησιν — ην δέ "Ηρας τιθήνη - και 
βουλομένης έρευναν, ούκ έάν τον Κιθαιρών πολυπραγμονείν 
ουδέ τω χωρίφ προσάγειν, ώς τού Διός εκεί τη Λητοί 
συναναπαυομένου και συνδιατρίβοντος- απελθούσης δέ 
τής Μακρίδος, ούτω τότε μέν διαλαθείν την "Ηραν. 

Από το σύγγραμμα Περί των εν Πλαταιαίς Δαιδάλων του Πλουτάρχου 
σώζονται μονάχα δύο σπαράγματα308, τα οποία θίγουν διάφορα θέματα υπό το πρίσμα 
της στωικής φιλοσοφικής σχολής. Χαρακτηριστικά, οι θεότητες του ελληνικού 
πάνθεου συσχετίζονται με τα στοιχεία και τα φαινόμενα της Φύσης - βλέπουμε έτσι 
την Ήρα να ταυτίζεται με τη γη και τη Λητώ με τη νύχτα. Είναι ωστόσο γνωστό ότι ο 
Πλούταρχος δεν συμμεριζόταν τις αρχές της Στοάς. Έχει υποστηριχθεί, ως εκ τούτου, 
ότι οι ιδέες που παρουσιάζονται σε αυτά τα σπαράγματα αποτελούσαν μέρος των 
λόγων ενός πρωταγωνιστή του έργου, υπέρμαχου του Στωικισμού309. Ο Χαιρωνέας 
προφανώς τον έβαζε να διηγηθεί την ιστορία της αρπαγής της Ήρας από το Δία στην 
Εύβοια. 

Το χωρίο του Πλουτάρχου είναι η μοναδική πηγή που μνημονεύει τη μυθική 
παράδοση για την παραμονή της νεαρής Ήρας στην Εύβοια -άλλα έργα της Αρχαίας 
Γραμματείας αναφέρουν, αντιθέτως, ότι η θεά πέρασε τα νεανικά της χρόνια στο 
Άργος, τη Σάμο, ή την Κρήτη310. Ο μύθος που διασώζει ο Πλούταρχος περιλαμβάνει 
στην πλοκή του ένα στοιχείο - την εμφάνιση μιας τροφούς της θεάς με όνομα Μάκρη-
που αποβλέπει στο να ενισχυθεί η εντύπωση ότι η Ήρα και η Εύβοια ήταν στενά 
συνδεδεμένες μεταξύ τους. Πράγματι, η λέξη «Μάκρις» ήταν μία από τις ονομασίες 
της Εύβοιας αλλά και το όνομα μιας νεαρής τροφού του Διόνυσου στο νησί311. 

Και τα δύο σπαράγματα διασώζονται από τον Ευσέβιο: Ευαγγελική Προπαρασκευή, ΙΠ, 1, 1-7 και 
III, 8, 1. 
3 0 9 Ρ. Decharme, «Note sur un fragment des 'Daedala' de Plutarque», στο συλλ. έργ., Mélanges Henri 
Weil. Recueil de mémoires concernant l'histoire et la littérature grecques dédié a Henri Weil, Paris, 
1898:111-116. 
310 Σχετικά με το θέμα βλ. τα κεφάλαια 6 και 7 του C. Kerényi, Zeus and Hera. Archetypal Image of 
Father, Husband, and Wife, London, 1976. 
311 Όσον αφορά την παλαιότερη ονομασία της Εύβοιας, «Μάκρη», βλ Έφορος (FGrH 70, F 151), 
Καλλίμαχος (Ύμνος εις Δήλον (IV), 20 και σχόλια σε αυτό το στίχο), Στράβωνας (Χ, 1, 2), Πλίνιος ο 
Πρεσβύτερος (Historia Naturalis, IV, 64), Στέφανος ο Βυζάντιος (λήμματα «Εύβοια» και «Μάκρις») 
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Σε ποια, όμως, περίοδο ανάγεται η παράδοση που μνημονεύεται στο χωρίο 
του Πλουτάρχου; Ο Βοιωτός δεν παρέχει καμιά ακριβή πληροφορία, ούτε απαριθμεί 
τις πηγές στις οποίες ανέτρεξε για να συντάξει το έργο Περί των εν Πλαταιαίς 
δαιδάλων. Ας σημειωθεί ότι η αρχαιότερη σωζόμενη μνεία πού παρουσιάζει τη 
Μάκρη ως μυθικό πρόσωπο απαντά σε απόσπασμα τουΈφορου (FGrH 70, F 151), ο 
οποίος τοποθετείται χρονικά στον 4° αι. π.Χ. Στα τέλη της εκατονταετίας αυτής ή στις 
αρχές της επόμενης ιδρύεται και η στωική σχολή. Ωστόσο, τα παραπάνω στοιχεία δεν 
αποτελούν στέρεη βάση για τη διατύπωση ενός μεθοδολογικά άρτιου συλλογισμού. 
Ενδέχεται, π.χ, η Μάκρη να αποτελούσε μυθικό πρόσωπο με πανάρχαιες καταβολές 
και να εμφανιζόταν σε προφορικές παραδόσεις πολύ πριν από την εποχή του Έφορου. 
Στην πραγματικότητα, με την παρούσα κατάσταση της έρευνας η χρονολόγηση της 
σχετικής παράδοσης αποδεικνύεται σχεδόν αδύνατη. 

Ας επισημανθεί ότι ο Παυσανίας, αναφερόμενος στα Δαίδαλα, κάνει λόγο για 
έναν ακόμα μύθο, σύμφωνα με τον οποίο η Ήρα αποσύρθηκε στην Εύβοια αφού ήρθε 
σε ρήξη με το Δία. Η περιγραφή του διάσημου για το μέγεθος του, ναού της Ήρας 
στις Πλαταιές δίνει στον περιηγητή το έναυσμα να υπενθυμίσει μια εκδοχή του 
αιτιολογικού μύθου των εορτασμών των Δαιδάλων στον Κιθαιρώνα. Ειδικότερα, στο 
χωρίο όπου αναφέρεται στο άγαλμα της Ήρας Νυμφευομένης -το έργο του 
Καλλίμαχου που δέσποζε στο εσωτερικό του ιερού κτιρίου- ' , ο περιηγητής 
διηγείται τα εξής (EX, 2, 7): 

Νυμφευομένην δέ την θεόν έπί λόγω τοιώδε όνομάζουσιν. 
"Ηραν εφ' οτφ δη προς τον Δία ώργισμένην ες Εύβοιάν 
φασιν άναχωρήσαι, Δία δέ, ώς ουκ επειθεν αυτήν, παρά 
Κιθαιρώνα λέγουσιν έλθείν δυναστεύοντα έν Πλαταιαίς 
τότε- είναι γαρ τον Κιθαιρώνα ούδενός σοφίαν ύστερον, 
ούτος ούν κελεύει τον Δία άγαλμα ξύλου ποιησάμενον 
άγειν επί βοών ζεύγους έγκεκαλυμμένον, λέγειν δέ ώς 
άγοιτο γυναίκα Πλάταιαν την Ασωπού, και ό μέν 
επρασσε κατά την παραίνεσιν του Κιθαιρώνος- "Ηρα δέ 
έπέπυστό τε αύτίκα και αύτίκα άφίκετο. ώς δέ έπλησίαζε 
τη άμάξη και τού αγάλματος τήν έσθήτα περιέρρηξεν, 
ήσθη τε τη άπατη ξόανον εύρούσα αντί νύμφης γυναικός 
και διαλλαγάς ποιείται προς τον Δία. έπί ταύταις ταΐς 
διαλλαγαΐς Δαίδαλα έορτήν άγουσιν, ότι οί πάλαι τα ξόανα 
έκάλουν δαίδαλα- έκάλουν δέ έμοί δοκείν πρότερο ν ετι ή 
Δαίδαλος ό Παλαμάονος έγένετο Άθήνησι, τούτω δέ ύστερον 
άπό τών δαιδάλων έπίκλησιν γενέσθαι δοκώ και ουκ έκ 

γενετής τεθήναι το όνομα. 

Το ύφος με το οποίο συντάχθηκε το χωρίο, αλλά και η χρήση του ρήματος 
«φασίν», μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Παυσανίας κατέγραφε ένα μύθο της 
προφορικής παράδοσης. Ενδέχεται ο Περιηγητής να είχε πληροφορηθεί από κάποιον 

και Ησύχιος (λήμμα «Μάκρις»). Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος αναφέρει (IV, 1175) ότι η Μάκρη υπήρξε 
(μυθικό) πρόσωπο που έζησε στην Εύβοια. 
312 Σχετικά με τις περιγραφές των ξύλινων και χάλκινων αγαλμάτων που παρέχει ο Παυσανίας, βλ W. 
Κ. Pritchett, Pausanias Periegetes (Vol. II), Amsterdam, 1999, ειδ. το κεφάλαιο 2 (Wooden Statues), 
καθώς και τις σελίδες 168-194. 
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ιερέα ή ντόπιο «εξηγητή» του Ηραίου, συμπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα 
στοιχεία που είχε συλλέξει ο ίδιος από τη γραμματεία ή από την προσωπική του 
αυτοψία -αυτή ήταν εξάλλου η πρακτική που ακολουθούσε συνήθως κατά τις 
επισκέψεις του σε καινούριους χώρους. Είναι, όμως, ο αιτιολογικός αυτός μύθος 
πρωιμότερος των κλασικών χρόνων; 

Πριν αποπειραθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα που μόλις τέθηκε, 
θεωρούμε θεμιτό να θίξουμε εν συντομία το ζήτημα της χρονολόγησης τριών 
στοιχείων που κάνουν την εμφάνιση τους στο απόσπασμα του Παυσανία: των 
γιορτών των Δαιδάλων του ιερού όπου βρισκόταν το άγαλμα της Ήρας 
Νυμφευομένης· αλλά και του αγάλματος του ίδιου. Στις μέρες μας, επικρατεί η άποψη 
ότι οι απαρχές των (Μεγάλων και Μικρών) Δαιδάλων ανάγονται στη δεύτερη χιλιετία 
π.Χ.313. Η πλειονότητα των ειδικών στην Αρχαία Ελληνική Θρησκεία συμμερίζεται 
αυτήν την άποψη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ποια από τις τρέχουσες θεωρίες 
επιλέγει ο καθένας τους προκειμένου να ερμηνεύσει το χαρακτήρα των γιορτών314. 
Αναφορικά με το ιερό της Ήρας, είμαστε σε θέση να υποθέσουμε ότι ιδρύθηκε το 
αργότερο κατά την αρχαϊκή περίοδο, μιας και το μνημονεύει ο Ηρόδοτος (IX, 52) 
στην περιγραφή της μάχης των Πλαταιών . Το άγαλμα, τέλος, της Ήρας, έργο του 
Καλλίμαχου, που αναφέρεται από τον περιηγητή ενδέχεται να είχε κατασκευαστεί 
γύρω στο 427 π,Χ., μετά, δηλαδή, από την καταστροφή της πόλης από τους 
Σπαρτιάτες και τους συμμάχους τους μεσούντος του Πελοποννησιακού πολέμου316. 

Όσον αφορά, τώρα, τον ίδιο τον αιτιολογικό μύθο των εορτασμών, θεωρούμε 
μάλλον απίθανη την επινόηση του στα χρόνια του Παυσανία, μια χιλιετία, δηλαδή, 
ύστερα από τη δημιουργία των γιορτών. Παραμένει, ωστόσο, εξαιρετικά δύσκολο να 
τοποθετήσουμε με ασφάλεια τις απαρχές της παράδοσης σε ένα συγκεκριμένο σημείο 
στο χρόνο κατά τη διάρκεια της πρώτης χιλιετίας π,Χ. λόγω έλλειψης επαρκών 
στοιχείων. Πρέπει μάλιστα να λάβουμε υπόψη μας ότι ο μύθος δεν έμεινε 
απαράλλακτος μέχρι το 2° αι. μ.Χ., αντιθέτως από το αρχικό πυρήνα ξεπήδησαν 
ποικίλες εκδοχές. Πράγματι, ο ίδιος ο Πλούταρχος γνώριζε μια εκδοχή διαφορετική 
από αυτή που επισήμαινε ο Παυσανίας: σε ένα ακόμα σωζόμενο χωρίο του Περί των 
εν Πλαταιαίς Δαιδάλων (βλ. fr. 157 (6), στ. 91-109 = Ευσέβιος, Ευαγγελική 
Προπαρασκευή, ΙΠ, 1, 6), ο Βοιωτός διηγείται ότι η οργισμένη Ήρα κατέφυγε στο 
βοιωτικό Κιθαιρώνα και όχι στην Εύβοια, και αυτό παρά το γεγονός ότι, όπως είδαμε 

3 1 3 Βλ. Simon, 1997: 85-86 raiS.P. Morris, Daidalos and the Origins of Greek Art, Princeton, 1992: 
54-59. 
3 1 4 Για μια ανασκόπηση του ζητήματος βλ Jost, 1997: ειδικά 89-92, όπου και πλούσια βιβλιογραφία. 
Εμείς θα αναφέρουμε ενδεικτικά τις εξής μελέτες: Farneil, 1896-1909, Vol. 1: 184 κ.ε.· F. Frontisi-
Ducroix, Dédale. Mythologie de l'artisan en Grèce ancienne, Paris, 1975· W. Burkert, Structure and 
History in Greek Mythology and Ritual, Berkeley, 1979: 132-134- L. Pradi, "L'Heraion de Platea e la 
festa dei Δαίδαλα", στο M. Sordi (επιμ.), Santuari e politica nel mondo antico, Milano, 1983: 82-94. 
j 1 5 Για τις επιφανειακές έρευνες και τις ανασκαφές που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα στις 
Πλαταιές, βλ V. Aravantinos, Α. Konecny και R. Marchese, "Plataiai: Die Kampagne 2000", JÖAI70 
(2002): 9-19· V. Aravantinos, Α. Konecny, M.J. Boyd και Ι.Κ. Withbread, "Plataiai: Die Kampagne 
1999", JÖAI69 (2000): 9-15· Α. Konecny, M.J. Boyd και Ι.Κ. Withbread, "Der Plataiai Survey: die 
Kampagne 1998", JÖAI 68 (1999), Beiblatt: 41-52· A. Konecny, "Der Plataiai Survey 1996-1997", 
JÖAI 67 (1998), Beiblatt: 53-62. Βλ επίσης J.M. Fossey, Topography and Population of Ancient 
Boïotïa (Vol. 1), Chicago, 1988: 102-112. 
316 C. Rolley, La Sculpture grecque. II. La période classique, Paris, 1999: 152-154. Οι αναφορές στο 
γλύπτη που εμφανίζονται στις φιλολογικές, αλλά και επιγραφικές μαρτυρίες παρουσιάζονται στο Μ. 
Muller-Dufeu (επιμ.), La Sculpture grecque. Sources littéraires et épigraphiques, Paris, 2002: 381-383. 
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παραπάνω, το νησί είχε υπάρξει η παλιά της κατοικία, σύμφωνα με αυτό το μικρό 
πλουτάρχειο έργο. 

Το μόνο που μπορούμε να υποστηρίξουμε με ασφάλεια είναι ότι τα Μεγάλα 
και τα Μικρά Δαίδαλα απέκτησαν, με το πέρασμα του χρόνου, φήμη που ξεπέρασε τα 
τοπικά όρια των Πλαταιών: τα Μεγάλα Δαίδαλα κατέληξαν, μάλιστα, να γίνουν 
γιορτές με ευρύτερη απήχηση . Ο Fr. de Polignac υποθέτει ότι ο αιτιολογικός μύθος 
των Δαιδάλων διαδόθηκε στην «communauté culturelle» της κεντρικής Ελλάδας, η 
οποία περιλάμβανε όχι μόνο τη Θεσσαλία και τη Βοιωτία, αλλά και την ίδια την 
Εύβοια31 . Είναι λογικό οι περιοχές που ήθελαν να συνδεθούν με τους εορτασμούς να 
είχαν προσπαθήσει να συμπεριληφθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στον 
αιτιολογικό μύθο των γιορτών. 

Εν κατακλείδι, οι δύο μύθοι που αναφέρονται στην παραμονή της Ήρας στην 
Εύβοια θα μπορούσαν να εκληφθούν ως μαρτυρίες για τη σπουδαιότητα της λατρείας 
της θεάς στο νησί από τα τέλη της κλασικής περιόδου και εξής. Το βέβαιο πάντως 
είναι ότι δεν ρίχνουν περισσότερο φως στις εποχές που κατεξοχήν αφορούν την 
έρευνα μας. 

Ένα νησί αφιερωμένο στην Ήρα. 

Σε αντίστοιχο συμπέρασμα καταλήγουμε έπειτα από την ανάλυση ενός 
σχόλιου στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου του Ρόδιου (IV, στ. 1136-1138), όπου 
παραδίδεται ότι το νησί ήταν ολόκληρο αφιερωμένο στη θεά. Αφενός, δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι το σχόλιο συντάχθηκε σε περίοδο πολύ μεταγενέστερη αυτής που μας 
ενδιαφέρει και αφετέρου, ότι ο σχολιαστής δεν διευκρινίζει το όνομα της πηγής από 
την οποία άντλησε την πληροφορία του. Κατά συνέπεια, και σύμφωνα πάντα με τα 
κριτήρια που διέπουν την έρευνα μας, δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε την 
παραπάνω μαρτυρία ανάμεσα σε αυτές που θεωρούμε χρήσιμες. 

Η γη των καλών κοπαδιών. 

Στην προσπάθεια τους να φωτίσουν τη σχέση της Εύβοιας με την Ήρα, 
μερικοί ερευνητές έχουν εστιάσει την προσοχή τους στην ετυμολογία του ίδιου του 
ονόματος του νησιού319. Όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα αφιερωμένη στο Δία, 
η λέξη «Εύβοια» φαίνεται να προέρχεται από την ένωση του προθέματος «ευ» και 
του ουσιαστικού «βους». Όπως είναι γνωστό, η Ήρα συνδέθηκε με τα βοοειδή 
καθόλη τη διάρκεια της αρχαιότητας. Αυτή η σχέση, που ενδέχεται να ανάγεται 
ακόμα και στη δεύτερη χιλιετία π.Χ. 2 0, αντανακλάται σε πολυάριθμα γραπτά έργα 
της γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι η σύζυγος 

3 1 7 Μ. Rocchi, «Kithairon et les fêtes des Daidala», DHA 15 (1989): 309-324, ειδικά σελίδες 315-324. 
3 1 8 Polignac, 1998:24. 
3 1 9 Bl π.χ. Valenza Mele, 1977: 493. 
3 2 0 Όπως ισχυρίζονται οι A.B. Cook ("Animal Worship in the Mycenaean Age", JHS 14 (1894): 81-
167, ειδικά τη σελίδα 132, και Cook, 1914-1940, Vol. 1: 444-447) και U. Pestalozza ("ΒΟΩΠΙΣ 
Ι\ΟΤΗ\ΑΉ?Υ{,\ Athenaeum 17(1937): 105-137). 
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του Δία χαρακτηρίζεται ως «βοώπις», όχι μόνο στην Ιλιάδα , αλλά και στο Πυθικό 
μέρος του Ομηρικού Ύμνου στον Απόλλωνα . Οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει 
πολυάριθμα αναθήματα με μορφή βοοειδών σε ιερά αφιερωμένα στην Ήρα 3 2 3 : στην 
Σάμο , την Περαχώρα , το Άργος -χωρίς κάτι τέτοιο να σημαίνει ότι άλλες 
θεότητες, ανδρικές και γυναικείες, του ελληνικού πάνθεου δεν συσχετίστηκαν επίσης 
με ταύρους, αγελάδες και βόδια 

Δεν είναι πολλά τα πλαστικά έργα με μορφή βοοειδών που έχουν βρεθεί στην 
Εύβοια μέσα σε λατρευτικά συμφραζόμενα. Είναι αλήθεια ότι στο Δοκό (εικ. 3, αρ. 
22) ανακαλύφθηκε ένα σύνολο από 13 μικρά χάλκινα αγαλματίδια που παριστάνουν 
βοοειδή· για το εύρημα αυτό θα κάνουμε εκτεταμένο λόγο σε ενότητα αφιερωμένη 
στη Χαλκίδα. Εδώ θα αρκεστούμε στην επισήμανση ότι ο ερευνητής που 
γνωστοποίησε τον εντοπισμό των αγαλματιδίων προτίμησε να τα συσχετίσει με τη 
λατρεία των Διόσκουρων32 . 

Βοοειδή απεικονίζονται σε ικανό αριθμό κοπών από την Κάρυστο, την 
Ερέτρια και την Ιστιαία, καθώς και σε νομίσματα του 4ου και 3ο υ αι. π.Χ. που έκοψε 
το Κοινό των Ευβοέων. Στον εμπροσθότυπο τετραδράχμων και διδράχμων που έθεσε 
σε κυκλοφορία το νομισματοκοπείο της Καρύστου πριν από τους περσικούς 
πολέμους διακρίνεται μια αγελάδα που στρέφει το κεφάλι της προς τα πίσω329. Κατά 
το πρώτο μισό του 5ου αι. π.Χ., παριστάνεται στον εμπροσθότυπο ασημένιων 
διδράχμων της πόλης το ίδιο ζώο να θηλάζει το μικρό του . Ο ίδιος αυτός 

3 2 1 Ιλιάδα, Α', στ. 551 και 568- Δ', στ. 50· Θ', στ. 471- Ξ', στ. 159, 222 και 263· Ο', στ. 34 και 49· Π', 
στ. 439- Σ', στ. 239, 357 και 360. Ωστόσο, η Ήρα δεν είναι το μοναδικό μυθικό πρόσωπο που έφερε το 
επίθετο «βοϊδομάτα». Στην Ιλιάδα, μάλιστα, χαρακτηρίζονται με τον ίδιο τρόπο η Κλυμένη (Γ', στ. 
144-145), η Φυλομέδουσα (Η', στ. 10) και η Αλία (Σ', στ. 40). Στη Θεογονία (στ. 355), ο Ησίοδος 
αποδίδει το ίδιο επίθετο στην Πλουτώ, την κόρη του Ωκεανού. Τέλος, ο Βακχυλίδης ονομάζει 
«βοϊδομάτα» την Αμφιτρίτη και τη Λητώ (IRIGOIN, DUCHEMIN και BARDOLLET: Dithyrambe III 
(e. 17), στ. 109-111 και Épinicie XI ( c i l ) , στ. 95-103). Τέλος ο Πίνδαρος (Πνθιόνικος III, 91) 
αποκαλεί «βοϊδομάτα» την Αρμονία. 
3 2 2 Στ. 332, 348 και 353. 
3 2 3 Για έναν κατάλογο τέτοιων ιερών βλ Bevan, 1986, Vol. 1: 82- 99· Vol. 2 (Appendix 8.4): 379-380, 
384. Βλ. επίσης Baumbach, 2004: 96, 161-162. 
3 2 4 Για τα πήλινα ειδώλια με μορφή βοοειδών που βρέθηκαν στη Σάμο βλ V. Jarosch, Samische 
Tonfiguren des 10. bis 7. Jahrunderts v. Chr. aus dem Heraion vonSamos, Bonn, 1994. 
3 2 5 Ο Η. Payne (Perachora. The Sanctuaries of Hera Akraia and Limenia. Architecture. Bronzes. 
Terracotas, Oxford, 1940) αναφέρει ειδώλια από χαλκό (σελίδες 136 και 138, pi. 43 και 44, καθώς και 
ένα άλλο ειδώλιο, χωρίς σχολιασμό στο κείμενο, που απεικονίζεται στο pi. 37) και πηλό (σελίδες 227-
228, pi. 101), που ανακαλύφθηκαν στο ιερό της Ήρας Λψενίας. 
3 2 6 Βλ Baumbach, 2004: 96. Αναφερόμενος στη λατρεία της Ήρας στο Άργος, ο L. Farneil (Farneil, 
1896-1909, Vol. 1: 182 και υποσημ. 63) αναρωτιόταν για το ενδεχόμενο η λέξη «Εύβοια» να 
αποτελούσε όχι μόνο την ονομασία ενός από τα βουνά που υψώνονταν γύρω από το ιερό της θεάς στην 
πεδιάδα του Αργούς, αλλά επίσης ένα λατρευτικό όνομα (cult-title) της Ήρας. Ο ερευνητής κατέληγε 
στο συμπέρασμα ότι «Euboea also designated Hera and that the island itself, which was full of legends 
of Zeus and Hera's marriage and of Io her other form, received its name from the goddess worshipped 
there». 
3 2 7 Δεν συσχετίστηκε μόνο ο Ποσειδώνας με τους ταύρους, αλλά και η Αρτεμη. Η θεά έφερε την 
επίκληση Ταυροπόλος, όπως μαρτυρούν ο Ευριπίδης (Ιφιγένεια εν Ταύροις, στ. 1449-1461) και ο 
Κλήμης ο Αλεξανδρινός (Προτρεπτικός, ΙΠ, 42, 6). Για τις θυσίες ανθρώπων προς τιμήν της θεάς 
αυτής, βλ D.D. Hughes, Human Sacrifice in Ancient Greece, London-New York, 1991: 121-122. 
3 2 8 Γ.Α. Παπαβασιλείου, «Ιερόν Διοσκούρων Καβείρων παρά τη Χαλκίδα», ΠΑΕ (1912): 145-153. Βλ 
παρακάτω σελ. 259. 
3 2 9 Head, 1911: 356· Kraay 1976: 92, n°. 271· Wallace, 1972: 338 [Set 1, Series A]. 
3 3 0 Head, 1884: 100, n°. 1 [pi. XVIII, I]· Head, 1911: 356- Kraay, 1976: 92, n°. 272· Wallace, 1972: 
338-339, Set 1, Series B. 
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εικονότυπος θα επαναληφθεί με διάφορες παραλλαγές σε τοπικές κοπές του 4ου και 
3ου αι. π.Χ., είτε στον εμπροσθότυπο (δίδραχμα) είτε στον οπισθότυπο (δραχμές, 
ημίδραχμα, οβολοί) των νομισμάτων331. Μια αγελάδα που ξύνει το κεφάλι της με ένα 
από τα πισινά της πόδια κάνει την εμφάνιση της σε ερετριακά νομίσματα 
(τετράδραχμα, δραχμές, ημίδραχμα) του τέλους του 6ου αι. π.Χ. κάί των αρχών του 
5ου αι. π.Χ. Σε κοπές, μάλιστα, της προκλασικής περιόδου από την Ερέτρια 
απεικονίζεται, κατά μέτωπον, το κεφάλι ενός βοοειδούς33 . Στην Ιστιαία, ένα ακόμα 
βοοειδές (ίσως πρόκειται για ταύρο και όχι για αγελάδα) εμφανίζεται για πρώτη φορά 
στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. στον οπισθότυπο ασημένιων και χάλκινων νομισμάτων333. 
Ένας ταύρος, τέλος, παριστάνεται σε εκδόσεις του Κοινού των Ευβοέων που 
κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια του 4ου και 3 ο υ αι. π.Χ.334. 

Όπως και να έχουν τα πράγματα, αγνοούμε αν οι κοπές με παραστάσεις 
βοοειδών μπορούν να θεωρηθούν ανεξαιρέτως αναντίρρητα τεκμήρια της σημασίας 
που είχε η Ήρα στο πάνθεο κάθε μιας από τις πόλεις που έκοψαν αυτά τα νομίσματα. 
Αναρωτιόμαστε, πράγματι, κατά πόσον οι Ερετριείς διέκριναν στην αγελάδα που 
ξύνει το κεφάλι της με ένα από τα πισινά της πόδια τη συμβολική αναπαράσταση της 
θεάς. 

Λατρεία της Ήρας στον Ωρεό; 

Μια επιγραφή από τον Ωρεό (πρόκειται για αντίγραφο της IG XII, 9, 1189) 
που χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 2ου αι. π.Χ. ή στο πρώτο μισό του 1ου αι. 
π.Χ. μαρτυρά ότι ένας από τους δήμους της πόλης αυτής ονομαζόταν Ηραίο335. 
Πράγματι, στο στ. 55 κατονομάζεται τοπικός ευεργέτης, δημότης του Ηραίου, που 
συνεισέφερε οικονομικά για την «επανόρθωση» (επισκευή) του ιερού της Άρτεμης 
Προσηώας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο δήμος πήρε το όνομα του από την Ήρα· ας 
σημειωθεί, μάλιστα, ότι στην ίδια επιγραφή (βλ. τους στ. 20, 28 και 39) 
απαριθμούνται δημότες από το Ποσείδιον: όπως θα δούμε παρακάτω, η ονομασία 
αυτής της περιοχής είχε με τη σειρά της προέλθει από το θεό της θάλασσας. Είναι 
λογικό να υποθέσουμε ότι στο Ηραίο τελούσαν εορτασμούς προς τιμήν της Ήρας. 

Αγνοούμε πού ακριβώς βρισκόταν ο δήμος. Δεν διαθέτουμε άλλωστε στοιχεία 
που να φανερώνουν αν το Ηραίο αποτελούσε τμήμα της επικράτειας της Ιστιαίας 
κατά τους αιώνες που μας αφορούν. Όπως θα φανεί αργότερα, το Ποσείδιον υπήρξε 
περιοχή ανεξάρτητη από την Ιστιαία κατά τον 5° αι. π.Χ. Αναρωτιόμαστε κατά πόσον 
η ίδια πολιτική κατάσταση μπορούσε να ισχύει και για το Ηραίο. 

Επιπροσθέτως, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε με ασφάλεια ότι το 
τοπωνύμιο ήταν ήδη υπαρκτό κατά τη γεωμετρική, την αρχαϊκή ή την κλασική 

3 3 1 Head, 1884: 101, n° 6 και 13 [pi. XVIII, 5 και 11]· Wallace 1972: 344 - 350 [Set 2. Series Α και Β], 
351 [Set 2, Series C/III]. To πρόσωπο της Ήρας απεικονίστηκε, σύμφωνα πάντα με τον B.V. Head, 
στον εμπροσθότυπο νομισμάτων του 2ο υ au π.Χ. από την Κάρυστο. Βλ Head, 1911: 357. 
3 3 2 Head, 1884: 120-121, n° 13, 14, 20, 21 [pi. XXII, 5-6- XXIII, 1-3]· Head, 1911: 361-362- Kraay, 
1976: 91, n°. 267-270. 
3 3 3 Head, 1884: 125-127, n°. 1-9,23· Head, 1911: 364. 
3 3 4 O. Picard, «Τα Ευβοϊκά Νομίσματα στην Κλασσική και Ελληνιστική Εποχή», στο συλλ. έργ., Η 
Πόλη της Χαλκίδας. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Χαλκίδα, 24-27 Σεπτεμβρίου 1987, Αθήνα, 1990: 
77-83. 
3 3 5 F. Cairns, "A 'Duplicate' Copy of IG XII, 9, 1189 (Histiaia)", ZPE 54 (1984): 133-144. 

81 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



3. Μύθοι, λατρείες και ιερά της Εύβοιας (πλην Χαλκίδας και Ερέτριας) 

περίοδο. Σε αντίθεση με το Ποσείδιον, το οποίο εμφανίζεται ήδη σε επιγραφή του 5ου 

αι. π.Χ., δεν διαθέτουμε ανάλογη μαρτυρία για το Ηραίο. 

Όπως και να έχουν τα πράγματα, η επιγραφή που εξετάσαμε εδώ δεν αποτελεί 
μια εν δυνάμει πηγή πληροφοριών σχετικά με τις ευβοϊκές λατρείες στους 
γεωμετρικούς και αρχαϊκούς χρόνους. 

Είναι πλέον καιρός να ανακεφαλαιώσουμε τα συμπεράσματα μας για την 
ευβοϊκή λατρεία της Ήρας κατά τη γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο. Η ανάλυση των 
διαθέσιμων πηγών φανερώνει ότι το απόσπασμα της τραγωδίας (ή των τραγωδιών) 
Ναύπλιος Καταπλεων/ Ναύπλιος Πυρκαεύς του Σοφοκλή, που διασώζεται σε σχόλιο 
στον Αριστοφάνη (σχόλιο στην Ειρήνη, στ. 1126), αποτελεί τη μοναδική πηγή που 
παρέχει αναμφισβήτητες πληροφορίες για τη λατρεία της θεάς. Βασισμένοι στο 
συγκεκριμένο χωρίο, συμπεραίνουμε ότι η Ήρα λατρεύτηκε στην περιοχή της 
σημερινής Λίμνης -το αρχαίο Ελύμνιον- ως προστάτιδα του θεσμού του γάμου. 
Ενδέχεται ο Δίας να συλλατρεύοταν εδώ μαζί με τη σύζυγο του. Δυστυχώς, δεν 
έχουμε στη διάθεση μας άλλα στοιχεία για το ιερό και τις τελετές που συνδέονταν με 
αυτή τη λατρεία. Όπως επισημαίνει ο Fr. de Polignac, η υπόθεση της Valenza Mele 
σχετικά με την πρωτεύουσα σημασία της Ήρας στο ευβοϊκό πάνθεο δεν μπορεί να 
στοιχειοθετηθεί. 

3.3. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 

Το όνομα Ποσειδώνας εμφανίζεται ως «Po-se-da-o-ne» σε κάποιες πινακίδες 
Γραμμικής Β που βρέθηκαν στα μυκηναϊκά ανάκτορα της Κνωσσού και της 
Πύλου336: οι πληροφορίες που παρέχουν οι πινακίδες αυτές καθιστούν 
αναμφισβήτητη τη σημασία που είχε ο θεός «before the organization of Olympos», ή 
«before the days of Homer», καθώς αποφαίνεται ο E.G. Suhr337. Η παραπάνω 
διαπίστωση δεν επηρεάζεται από τη διαφωνία που υφίσταται μεταξύ των ειδικών 
σχετικά με την έννοια του θεωνύμιου, αν δηλαδή, ο θεός υπήρξε «ο σύζυγος της 
γης», «ο άρχοντας των νερών», ή «ο γνώστης του μονοπατιού (της θάλασσας)»33 . 

Είναι πιθανό στις αρχές της πρώτης χιλιετίας π.Χ., ο θεός να τιμώταν στον 
Ισθμό της Κορίνθου και στο ακρωτήριο Ποσείδι. Και στις δύο θέσεις έχουν 
εντοπιστεί ίχνη θυσιών που τελέστηκαν κατά την πρωτογεωμετρική και τις επόμενες 
περιόδους . Η ταύτιση τους με λατρευτικούς χώρους αφιερωμένους στον 
Ποσειδώνα βασίζεται, ωστόσο, σε γραπτές αναφορές, επιγραφές πάνω σε αγγεία, και 
αναθήματα, όλα εκ των οποίων χρονολογούνται το νωρίτερο στον 6° αι. π.Χ.340. Ένας 

3 3 6 ΚΝ V 52 (Κνωσσός)· ΡΥ Es 653 και ΡΥ 649 (Πύλος)... Βλ Baumbach, 1979: 149-150. 
3 3 7 E.G. Suhr, Before Olympos: A Study of the Aniconic Origins of Poseidon, Hermes, and Eros, New 
York, 1967:25-53. 
3 3 8 P. Kretschmer, "Zur Geschichte der griechischen Dialekte", Gioita 1 (1909): 27-28· L.R Palmer, 
"New Religious Texts from Pylos", TPh 1958: 7-9, 24-26· C. Scott Littleton, "Poseidon as a Reflex of 
the Indo-European 'Source of Waters' God", JIES 1 (1973): 423-440· A. Heubeck, "Poseidon", 
Indogermanische Forschungen 64 (1959): 225-240. 
3 3 9 S. Moschonissioti, "Excavation at Ancient Mende", στο Bats και D'Agostino, 1998: 260-271 και C. 
Morgan, "The Corinthian Aristocracy and Corinthian Cult during the Eighth Century B.C.", στο Hägg, 
2002:45-51. 
340 S. Moschonissioti, "Excavation at Ancient Mende", στο Bats και D'Agostino, 1998: 263· C. 
Morgan, "The Evolution of a Sacral 'Landscape': Isthmia, Perachora, and the Early Corinthian State", 
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άλλος χώρος λατρείας του θεού ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της γεωμετρικής περιόδου 
στην Καλαύρεια: όπως θα δούμε παρακάτω ενδέχεται το ιερό αυτό να ήταν στενά 
συνδεδεμένο με τη νότια Εύβοια . Ακόμα, ο Ομηρικός Ύμνος στον Απόλλωνα (στ. 
230-238) μας πληροφορεί ότι η κεντρική Εύβοια συνδεόταν, μέσω ενός δρόμου, με 
την Ογχηστό, κοντά στην οποία, σύμφωνα με την Ιλιάδα (Β', στ.' 506), βρισκόταν 
ιερό αφιερωμένο στον Ποσειδώνα. Βασισμένος σε αυτή ακριβώς την αναφορά ο Α. 
Schachter χρονολογεί τις απαρχές της συγκεκριμένης λατρείας στον 8° ή τον 7° αι. 
π.Χ.342, παρόλο που η αρχαιότερη επιγραφή που αναφέρεται στη θεότητα ανάγεται 
στον 6° αι. π.Χ.343. Κατά την αρχαϊκή περίοδο, σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα 
και κυρίως στην Πελοπόννησο, ακμάζουν πολυάριθμα ιερά αφιερωμένα στον 
Ποσειδώνα . Ας αναφέρουμε ενδεικτικά -και λόγω της γειτνίασης του με την 
Εύβοια- το ιερό του Σουνίου: κατά τη διάρκεια της γεωμετρικής περιόδου το 
ακρωτήριο αυτό ίσως αποτελούσε κέντρο λατρείας ενός ήρωα ή θαλάσσιου δαίμονα 
που ονομαζόταν Φρόντις {Οδύσσεια, γ', στ. 278-283), ο οποίος υποκαταστάθηκε 
αργότερα (ίσως κατά τον 7° αι. π.Χ.) από τον Ποσειδώνα345. 

Όσον αφορά την Εύβοια, ο D. Knoepfler πιστεύει ότι κατά τη αρχαιότητα, το 
νησί «dans son ensemble, réunit toutes les conditions requises pour l'expansion de ce 
culte: une longe façade maritime très propice à la navigation, avec de nombreux ports 
et plusieurs caps (en particulier sur le tronçon érétrien de la route), un sol certes 
relativement stable, mais nullement à l'abri des séismes, voire de terribles raz-de-
marée, et enfin un relief et des cultures favorables à l'élevage du cheval»346. Στην 
παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε διεξοδικά τις πηγές που κάνουν μνεία σε δυο 
ευβοϊκά κέντρα λατρείας αφιερωμένα στο θεό της θάλασσας. Το ένα βρισκόταν στο 
νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, το άλλο ιδρύθηκε πιθανότατα στην κεντρική 
Εύβοια. Η μελέτη των ιερών αυτών είναι εξαιρετικά σημαντική για την έρευνα μας, 
καθώς η ίδρυση τους θα μπορούσε να τοποθετείται στη γεωμετρική ή την αρχαϊκή 
περίοδο. Θα δούμε, στη συνέχεια, ότι ο θεός θα μπορούσε να έχει δεχτεί επίσης τιμές 
στο ιερό του Δία Κηναίου, για το οποίο κάναμε ήδη λόγο. Έπειτα, θα εστιάσουμε την 
προσοχή μας σε τοπωνύμιο που είναι δυνατόν να ερμηνευτεί ως ένδειξη της λατρείας 
του Ποσειδώνα. Θα αναφερθούμε και στη σχέση της θεότητας με το άλογο, ένα θέμα 
το οποίο θίγει και ο D. Knoepfler. Θα αναλύσουμε, τέλος, τις νομισματικές 

στο S.E. Alcock και R. Osborne (επνμ.), Placing the Gods. Sanctuaries and Sacred Space in Ancient 
Greece, Oxford, 2001: 112-113. 
3 4 1 Τα αρχαιότερα ίχνη λατρευτικών δραστηριοτήτων που εντοπίστηκαν εδώ χρονολογούνται στα τέλη 
του 9°° ή στις αρχές του 8ου αι. π.Χ. Βλ. Mazarakis Ainian, 1997: 322. Ο R.W.M. Schumacher ("Three 
Related Sanctuaries of Poseidon: Geraistos, Kalaureia and Tainaron", στο Ν. Marinatos και R. Hägg 
(επιμ.), Greek Sanctuaries. New Approaches, London, 1993: 74-76) χρονολογεί τα ίχνη αυτά στις 
αρχές του 9ο υ αι. π.Χ. 
3d2 Schachter, 1981/1994, Vol 3: 211-218. 
3 4 3 Θ. Σπυρόπουλος, «Ειδήσεις εκ Βοιωτίας», AAA 6 (1973): 381· Θ. Σπυρόπουλος, «Ογχηστός-
Ποσειδώνιον», ΑΔ 28 Β1 (1973): 270. 
3 4 4 J. Mylonopoulos, Πελοπόννησος οίκητήριον Ποσειδώνος. Heiligtümer und Kulte des Poseidon 
auf der Peloponnes (Kernos Suppl. 13), Liège, 2003. Για την Αχαΐα, Voyatzis, 1990: 33-35 και 45-46. 
3 4 5 Η. Abramson, "A Hero Shrine for Phrontis at Sounion?", California Studies in Classical Antiquity 
12 (1979): 1-19· P.G. Themelis, Sounion-Thorikos, Athens, χ.χ.έ.· W.B. Dinsmoor, Jr., Sounion, 
Athens, 1971· Π. Καλλιγάς, «Πρώιμη ιστορία των ιερών του Σουνίου», στο Π.Ι. Φιλίππου-Αγγέλου 
(επιμ.), Πρακτικά Δ. Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, Καλύβια Αττικής 30 Νοεμβρίου, 1-3 
Δεκεμβρίου 1989). Αφιέρωμα Eugene Vanderpool / Κώστα Δ. Σωτηρίου, Καλύβια Αττικής, 1992: 301-
312. 
3 4 6 Knoepfler, 2000: 337. 
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μαρτυρίες, καθώς και συγκεκριμένες παραδόσεις που σχετίζουν το θεό της θάλασσας 
με άλλες μυθικές μορφές που γεννήθηκαν ή έδρασαν στο νησί. 

Το ιερό του Ποσειδώνα Γεραίστιου. 

Ένας σημαντικός αριθμός φιλολογικών μαρτυριών, καθώς και δύο επιγραφές, 
αναφέρονται σε σημαντικό ιερό του Ποσειδώνα που εντοπιζόταν στο νοτιοανατολικό 
τμήμα της Εύβοιας. Ενδέχεται να σχετίζονται με το εν λόγω λατρευτικό κέντρο 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ανακαλύφθηκαν στο μικρό και ασφαλή όρμο όπου 
σήμερα υψώνεται ο οικισμός Καστρί Γεραιστού, 3 χιλιόμετρα βόρεια από το 
ακρωτήριο Μαντήλι (εικ. 3, αρ. 63, εικ. 28). 

Το τοπωνύμιο Γεραιστός απαντάται ήδη σε απόσπασμα της Οδύσσειας (γ', στ. 
165-179). Το χωρίο προέρχεται από τη διήγηση του Νέστορα στο νεαρό Τηλέμαχο 
για το ταξίδι του από την Τροία στην Πύλο. Με τη συνοδεία του Διομήδη και του 
Μενέλαου, ο σοφός βασιλιάς απέπλευσε από τη Λέσβο και, έπειτα από ένα σύντομο 
και χωρίς απρόοπτα ταξίδι, έφτασε στην ανατολική ακτή της Εύβοιας. Για να 
ευχαριστήσουν τον Ποσειδώνα για την προστασία του, οι επαναπατριζόμενοι 
θυσίασαν εκεί μεγάλο αριθμό ταύρων προς τιμήν του. Στο ομηρικό έργο σημειώνεται 
ότι οι τρεις Αχαιοί προσέφεραν στο θεό της θάλασσας τα μηριά των θυσιαζόμενων 
ζώων, αν και δεν γίνεται καμία σαφής νύξη για την ύπαρξη ιερού στη Γεραιστό. 

Μια ακόμα μνεία στη Γεραιστό συναντάμε σε ποίημα της Σαπφούς347. Το 
κείμενο σώζεται πολύ αποσπασματικά και δεν είναι δυνατό να εξακριβώσουμε αν η 
ποιήτρια αναφερόταν σε κάποιο λατρευτικό κέντρο που δέσποζε στην ευβοϊκή αυτή 
θέση. Πιθανολογείται ότι ο Πίνδαρος υπαινισσόταν τη Γεραιστό όταν σε έναν από 
τους Ολυμπιόνικούς του (XIII, στ. 112) έκανε γνωστό ότι στο νησί διεξάγονταν 
αθλητικοί αγώνες στους οποίους συμμετείχε νικηφόρα ένας Κορίνθιος. Αυτά 
σημειώνει ο σχολιαστής του (σχόλιο στον Ολυμπιόνικο XIII, 159 Α και Β), 
προσθέτοντας μάλιστα ότι οι αγώνες διεξάγονταν προς τιμήν του Ποσειδώνα και επ' 
αφορμή μιας θύελλας3 . Ενδέχεται αυτοί οι αγώνες να περιλάμβαναν αθλήματα 
δρόμου και πένταθλου, κατηγορίες στις οποίες ειδικευόταν ο αθλητής του οποίου τις 
νίκες εξυμνούσε ο Πίνδαρος. 

Στο έργο Περίπλους του (Ψευδο)Σκύλακα (§ 58) βρίσκουμε μια σαφή 
αναφορά στο ιερό του Ποσειδώνα Γεραίστιου. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε αν η μνεία 
αυτή είχε περιληφθεί ήδη στον αρχικό αρχαϊκό πυρήνα του έργου ή αν προστέθηκε 
αργότερα, κατά την επεξεργασία που υπέστη το κείμενο τον 4° αι. π.Χ. Σε δυο χωρία 
του Ηροδότου (VIII, 7, 1 και ΓΧ, 105) γίνεται λόγος για τη Γεραιστό, χωρίς όμως να 
αναφέρεται συγκεκριμένα κάποιο κέντρο λατρείας. Ο Κύκλωπας του Ευριπίδη (στ. 
290-295) είναι, ως εκ τούτου, το αρχαιότερο σωζόμενο κείμενο στο οποίο 
αναμφίβολα μνημονεύεται η ύπαρξη ιερού στη Γεραιστό αφιερωμένου στον 
Ποσειδώνα. Ο δραματουργός, μιλώντας δια στόματος του Οδυσσέα, χαρακτηρίζει το 
θρησκευτικό κέντρο ως καταφύγιο που εντοπιζόταν σε τόπο απροσπέλαστο 
(υποθέτουμε ότι εννοεί δια ξηράς). Μάλιστα, ο Ευριπίδης το παρομοιάζει με τα ιερά 

347 PLF-.Ù. 96, στ. 33 
3 4 8 Ο F. Vian («Génies des passes et des défilés», RA (1952): 131) πιστεύει ότι η ίδια θύελλα 
προκάλεσε το θάνατο του Αίαντα στο ακρωτήριο Καφηρέα (βλ. Οδύσσεια, δ', στ. 494-510). Την 
άποψη του συμμερίζεται ο Α. Mele (Mele, 1981: 21). 
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του θεού της θάλασσας που βρίσκονται στο Σούνιο, το Μαλέα και το Ταίναρο. Σε ένα 
ακόμα έργο του, τον Ορέστη (στ. 989 κ,ε.), ο Ευριπίδης κάνει πάλι λόγο για τη 
Γεραιστό, όχι όμως και για το Ποσειδώνιο. Σύμφωνα με το συγγραφέα, ο Πέλοπας 
οδήγησε στο χαμό του τον ηνίοχο Μύρτιλο, το γιο του Ερμή που τον είχε βοηθήσει 
να νικήσει τον Οινόμαο, κατακρημνίζοντάς τον στον πόντο από τις απότομες πλαγιές 
της Γεραιστού. Ο σχολιαστής του έργου εξηγεί ότι το Μυρτώο πέλαγος πήρε το 
όνομα του από τον άτυχο ηνίοχο (σχόλιο στον Ορέστη, 987). 

Έτσι, λοιπόν, η Γεραιστός ήταν ήδη γνωστή ως λιμάνι στα τέλη του 5ου αι. π. 
Χ., την εποχή, δηλαδή, που τη μνημονεύει ο Θουκυδίδης (III, 3, 5). Ο ιστορικός μάς 
πληροφορεί ότι η θέση προσέφερε ασφαλές απάγγειο για τα πλοία που ταξίδευαν 
προς τη Λέσβο, ακολουθώντας την πιο σύντομη ρότα προς την ανατολή. Την 
πληροφορία αυτή επιβεβαιώνει ένα χωρίο του Ξενοφώντα {Ελληνικό., III, 4, 4) στο 
οποίο ο συγγραφέας διηγείται ότι ο στόλος του Λακεδαιμόνιου Αγησίλαου 
αναχώρησε από τη Γεραιστό με κατεύθυνση τηνΈφεσο (396 π.Χ.)349. 

Δεδομένης της θέσης της, είναι φυσικό να εικάσουμε ότι η Γεραιστός 
συνδεόταν επίσης με τις Κυκλάδες. Από μια επιγραφή του τρίτου τετάρτου του 3 ο υ αι. 
π.Χ.350 μαθαίνουμε, μάλιστα, ότι η Γεραιστός αλλά και το εκεί ιερό του Ποσειδώνα 
ήταν γνωστά στους Κιμωλιάτες. Αυτοί είχαν ζητήσει από το βασιλιά Αντίγονο να 
στείλει δικαστή στο νησί τους προκειμένου να μεσολαβήσει σε προβλήματα 
εσωτερικά που είχαν ανακύψει. Ο βασιλιάς διάλεξε κάποιον Καρίανθο από την 
Κάρυστο. Αφού λοιπόν ο δικαστής και ο γραμματέας του έφεραν σε πέρας με 
επιτυχία το έργο που τους είχε ανατεθεί, οι Κιμωλιάτες αποφάσισαν να αποδώσουν 
τιμές και στους δυο. Ζήτησαν μάλιστα από την Κάρυστο την ανέγερση μιας τιμητικής 
επιγραφής στο Ποσειδώνιο της Γεραιστού . Από τη μεριά του, ο Τίτος Λίβιος 
(XXXI, 45, 10) αναφέρεται στην πορεία που ακολούθησε μια ρωμαϊκή ναυτική μοίρα 
κατά το Β' Μακεδόνικο Πόλεμο για να κατευθυνθεί από την Κύθνο στη Γεραιστό. Ο 
Στράβωνας μνημονεύει το λατρευτικό κέντρο (Χ, 1,7) και σημειώνει την απόσταση 
που το χώριζε από το Σούνιο, ένα ακόμα σημαντικό ιερό του Ποσειδώνα (Χ, 1, 2). 

Επιπροσθέτως, αξίζει να επισημανθεί η πιθανότητα το Ποσειδώνιο της 
Γεραιστού να συνδεόταν στενά με δυο άλλα κέντρα λατρείας. Το ενδεχόμενο αυτό 
προκύπτει από πληροφορίες που παρέχει ο Στέφανος ο Βυζάντιος στα λήμματα 
«Γεραιστός» και «Ταίναρος». Ο γραμματικός αναφέρει ότι ο Γεραιστός, ο Ταίναρος 
και ο Κάλαβρος (ή Κάλαυρος) υπήρξαν αδέλφια, γιοι του Δία. Οι δυο πρώτοι ίδρυσαν 
την κώμη Γεραιστό (στην Εύβοια) και την πόλη Ταίναρο (στη Μάνη), αντιστοίχως. 
Ιερά αφιερωμένα στον Ποσειδώνα υπήρχαν και στις δυο θέσεις . Παρό,τι ο 
Στέφανος ο Βυζάντιος δεν το διευκρινίζει, ο τρίτος αδελφός, Κάλαβρος (ή 
Κάλαυρος), ίσως να είχε θεωρηθεί κατά την αρχαιότητα ο ιδρυτής της Καλαύρειας 

Βλ ακόμα για τη θαλάσσια αυτή διαδρομή, Αρριανός, Ανάβαση, II, 1,2. 
3 5 0 Από την επιγραφή αυτή σώζονται δυο θραύσματα, από διαφορετικά μάλλον αντίγραφα. Το πρώτο 
θραύσμα καταχωρήθηκε από τον Ε. Ziebarth με την ταξινομική ένδειξη IG ΧΠ, 9, 44. Η σημερινή του 
θέση αγνοείται. Το δεύτερο θραύσμα ανακαλύφθηκε το 1968 στο Καστρί Γεραιστού και σήμερα 
φυλάσσεται στο Μουσείο Καρύστου (αρ. κατ. ΜΚ 21). Δημοσιεύτηκε από τους T.W. Jacobsen και 
P.M. Smith ("Two Kimolian Dikast Decrees from Geraistos in Euboia", Hesperia 37 (1968): 184-199 
καιρί. 57). 
351 Βλ P. Gauthier, «Les rois hellénistiques et les juges étrangers: à propos de décrets de Kimôlos et de 
Laodicée du Lykos», Journal des Savants (1994): 169-178. 
352 Ο Στέφανος ο Βυζάντιος ισχυρίζεται ότι ο ήρωας Ταίναρος ίδρυσε όχι μόνο την ομώνυμη πόλη 
αλλά και το τοπικό ιερό του Ποσειδώνα. 
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(στο σημερινό Πόρο), όπου υπήρχε ένα τρίτο κέντρο λατρείας του θεού της 
θάλασσας. Το γεγονός ότι τα τρία μυθικά πρόσωπα ήταν αδέλφια ίσως αποτελεί 
ένδειξη ότι τα τρία ιερά σχετίζονταν μεταξύ τους. Ένα άλλο στοιχείο φαίνεται να 
επιβεβαιώνει τη σχέση αυτή: το ημερολόγιο της Καλαύρειας περιλάμβανε μήνα με 
την ονομασία Γεραίστιος (βλ. IG IV, 841, στ. 12), ενώ οι Λακεδαιμόνιοι -η 
επικράτεια των οποίων περιλάμβανε το Ταίναρο- είχαν μήνα που ονομαζόταν 
ΓεράστιοςφΙ Θουκυδίδης, IV, 118-119)353. 

Ας επισημανθεί ακόμα ότι σύμφωνα με το (Ψευδο)Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη, 
III, 15, 8) ο Γεραιστός υπήρξε κύκλωπας του οποίου ο τάφος βρισκόταν στην Αττική. 
Ο συγγραφέας αναφέρει πως οι κόρες του Υάκυνθου θυσιάστηκαν προς τιμήν του 
Γεραιστού στα πλαίσια ενός μυθικού πολέμου μεταξύ του Μίνωα και των 
Αθηναίων354. 

Με το ευβοϊκό Ποσειδώνιο έχουν συσχετιστεί τα λείψανα διαφόρων αρχαίων 
κτηρίων - συμπεριλαμβανομένων των λειψάνων στοάς- τα οποία ανακαλύφθηκαν 
στις αρχές της δεκαετίας του '70 στη σημερινή θέση Καστρί Γεραιστού (εικ. 3, αρ. 
63, εικ. 28 έως 32)355. Ο Α.Κ. Χωρέμης χρονολόγησε αυτά τα κτήρια μεταξύ των 
κλασικών και των ρωμαϊκών χρόνων. Μερικά από τα οικοδομήματα αυτά δείχνουν 
να υπέστησαν καταστροφή από σεισμό. Μαρμάρινο θραύσμα εντοιχισμένο σε 
δεύτερη χρήση σε κτήριο των ρωμαϊκών χρόνων φέρει την επιγραφή «ΠΟΣΕ[...]». 
Είναι πιθανό η επιγραφή να αναφέρεται στο θεό της θάλασσας, όπως εικάζει ο Α.Κ. 
Χωρέμης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να γίνεται 
αναφορά σε κάποιον Ποσειδώνιο. Αν δεχθούμε, εντούτοις, την ταύτιση που προτείνει 
ο Α. Κ Χωρέμης, τότε μπορούμε να συνάγουμε ότι κατά τη διάρκεια της 
ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου το Ποσειδώνιο, όχι μόνο καταλάμβανε 
σημαντική έκταση, παρά αποτελούσε ταυτόχρονα λατρευτικό κέντρο που δεχόταν 
μεγάλο αριθμό επισκεπτών. 

Πότε, όμως, ιδρύεται το ιερό της Γεραιστού; Ο Μ.Ρ. Nilsson πίστευε ότι 
θαλασσοπόροι από τη Γεραιστό μετέδωσαν τη λατρεία του Ποσειδώνα Γεραίστιου 
στο Ταίναρο και την Καλαύρεια κατά τους αρχαϊκούς χρόνους. Ο ερευνητής 
θεωρούσε, συνεπώς, ότι ο θεός τιμήθηκε στην Εύβοια σε ακόμα πρωιμότερες 
εποχές . Σύμφωνα με το F. Vian, το ευβοϊκό ακρωτήριο φιλοξένησε ένα 
προελληνικό κέντρο λατρείας αφιερωμένο σε μυθικό πρόσωπο (δαίμονα ή κύκλωπα) 
με το όνομα Γεραιστός. Το πρόσωπο αυτό συγχωνεύθηκε αργότερα με τον 
Ποσειδώνα, και το όνομα του κατέληξε προσωνύμιο του θαλάσσιου θεού357. Η 
υπόθεση του Vian θέλει λοιπόν το Γεραιστό να υπήρξε αρχαιότατη θεότητα που 
έδωσε το όνομα της στην περιοχή αυτή της Εύβοιας. Τα τελευταία χρόνια, ορισμένοι 
ερευνητές έχουν προτείνει χαμηλότερες χρονολογήσεις για τη συγκεκριμένη λατρεία. 

333 Βλ. F. Vian, «Les Géants de la mer», RA (1944): 102 καθώς και Trümpy 1997: 136 και 199. 
354 Ο Α. Mele (Mele 1981: 21) τοποθετεί τον τάφο του Γεραιστού στο δήμο της Λουσίας. 
355 Βλ. Α.Κ. Χωρέμης, «Ειδήσεις εξ Ευβοίας», AAA 7 (1974): 28-34. Η επιγραφή του 3ου au π.Χ. που 
αναφέρθηκε παραπάνω εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το χώρο όπου ανακαλύφθηκαν τα 
αρχιτεκ τονικά κατάλοιπα. 
3 6 Μ.Ρ. Nilsson, Griechische Feste von religiöser Bedeutung (mit Ausschluss der Attischen), Leipzig, 
1906; 67-69. 
357 F. Vian, «Les Géants de la mer», RA (1944): 97-117. Ο L. Lerat («Geraistos et les Geraistai», RA 
(1946): 196-203) διαφώνησε με κάποιες από τις ιδέες του F. Vian. Ο τελευταίος δημοσίευσε αργότερα 
άρθρο («Génies des passes et des défilés», RA (1952): 129-155) στο οποίο αποδέχτηκε τις 
παρατηρήσεις του L. Lerat. 
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Σε άρθρο με θέμα τα ιερά του Γεραιστού, της Καλαύρειας και του Ταίναρου, ο R.W. 
Schumacher χρονολογεί τις απαρχές της ευβοϊκής λατρείας στη γεωμετρική ή την 
αρχαϊκή περίοδο. Δεδομένου ότι στην Οδύσσεια δεν γίνεται λόγος για ιερό στις νότιες 
ακτές της Εύβοιας-υπενθυμίζουμε ότι κατά την επιστροφή τους οι ήρωες των 
Τρωικών θυσιάζουν στην παραλία και όχι σε ένα ήδη υπάρχον Ποσειδώνιο- ο R.W. 
Schumacher ισχυρίζεται ότι «the possibility that the sanctuary came into being as a 
result of the lines by Homer cannot be excluded a priori»358. Με τη σειρά του, ο J.P. 
Crielaard θεωρεί ότι η ευβοϊκή λατρεία ανάγεται στον 8° αι. π.Χ., μιας και το ιερό της 
Γεραιστού ιδρύθηκε μάλλον την ίδια εποχή, αν όχι νωρίτερα από τα ομόλογα ιερά 
του Ταίναρου και της Καλαύρειας359. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες φανερώνουν ότι 
στο ιερό της Καλαύρειας τελούνταν λατρευτικές τελετές στον 8° αι. π.Χ. Ωστόσο, οι 
τελευταίες ανασκαφές έφεραν στο φως αρχιτεκτονικά λείψανα που χρονολογούνται 
στην υστεροελλαδική III Γ. Η ομάδα σουηδών αρχαιολόγων που πραγματοποιούν 
ανασκαφές σε αυτό το χώρο δεν απορρίπτει την πιθανότητα τα οικοδομήματα αυτά 
να αποτελούσαν μέρος ενός θρησκευτικού κέντρου της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. 
Αναρωτιούνται, μάλιστα, κατά πόσον οι λατρευτικές τελετές συνεχίστηκαν μέσα 
στους «σκοτεινούς αιώνες» . 

Από όσα έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, προκύπτει ότι το ιερό του Ποσειδώνα 
Γεραίστιου θα μπορούσε να αποτελεί πανάρχαιο θρησκευτικό κέντρο που 
λειτούργησε μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ευριπίδη, το 
Ποσειδώνιο είχε υπάρξει και χώρος καταφυγής. Η επιγραφή που εξέδωσαν οι 
Κιμωλιάτες μαρτυρά ότι το ιερό βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Καρυστίων 
τουλάχιστον κατά τον 3° αι. π.Χ. Δεδομένης της κοντινής του απόστασης από την 
Κάρυστο (μόλις 20 χλμ.) εικάζουμε ότι το ιερό ενσωματώθηκε πολύ νωρίς στην 
επικράτεια της πόλης αυτής, πιθανότατα ήδη κατά την αρχαϊκή περίοδο 6 1. Οι 
γιορτές, οι οποίες συνοδεύονταν από τους αγώνες που αναφέρονται στο σχόλιο στον 
Πίνδαρο, θα μπορούσαν να τελούνται μια φορά το χρόνο, ίσως κατά το μήνα 
Απρίλιο, με την έναρξη της εποχής της ναυσιπλοΐας36 . Στους αθλητικούς αγώνες 
συμμετείχαν αθλητές από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ο Ποσειδώνας φαίνεται να 
αποτελούσε την κυρία τιμώμενη θεότητα, αν και δεν θα ήταν παράξενο να 
συλλατρευόταν μαζί του ο ήρωας Γεραιστός. Δεν αποκλείεται να τιμώταν επίσης ο 
Δίας σε αυτό το ιερό (ή σε κάποιο κοντινό), μιας και, κατά τα λεγόμενα του 
Στέφανου του Βυζάντιου, τον θεωρούσαν πατέρα του Γεραιστού. Τέλος, και 
σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Προκόπιος {Ιστορία των Πολέμων, VIII, 22, 27-30), η 
Άρτεμη Βολοσία θα μπορούσε επίσης να δεχόταν λατρεία στη Γεραιστό. Ο 
συγγραφέας του 6ου αι. μ.Χ. μνημονεύει ότι οι Αχαιοί, κατευθυνόμενοι προς την 

3 5 8 R.W.M. Schumacher, "Three Related Sanctuaries of Poseidon: Geraistos, Kalaureia and Tainaron", 
στο Ν. Marinatos και R. Hägg (επιμ.), Greek Sanctuaries. New Approaches, London, 1993: 79. 
3 5 9 J.P Crielaard, "Homer, History and Archeology. Some Remarks on the Date of the Homeric World", 
στο J. P. Crielaard (επιμ.), Homeric Questions. Essays in Philology, Ancient History and Archaeology, 
Including the Papers of a Conference Organted by the Netherlands Institute at Athens (15 May, 1993), 
Amsterdam, 1995: 260-262. 
3 6 0 B. Wells, A. Penttinen και M.F. Billot, "Investigations in the Sanctuary of Poseidon on Kalaureia, 
1997-2001", Op. Ath. 28 (2003): 29-87, ειδικά οι σελίδες 49 και 79. 
3 6 1 Ο M.B. Wallace (Wallace, 1972: 171-188) πιστεύει ότι η στρατηγική θέση της Γεραιστού θα 
μπορούσε να είχε κατά καιρούς προσελκύσει την προσοχή της Αθήνας. 

R.W.M. Schumacher, "Three Related Sanctuaries of Poseidon: Geraistos, Kalaureia and Tainaron", 
στο Ν. Marinatos και R. Hägg (επιμ.), Greek Sanctuaries. New Approaches, London, 1993: 79. 
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Τροία, ανέθεσαν στη Γεραιστό (στο ιερό του Ποσειδώνα;) ένα λίθινο πλοίο προς 
τιμήν της θεάς363. 

Η σύνθεση των παραπάνω πληροφοριών μάς επιτρέπει να επισημάνουμε 
ορισμένες ομοιότητες μεταξύ του ιερού του Ποσειδώνα στη Γεραιστό και του ιερού 
του Δία στο Κηναίο. Και τα δύο θρησκευτικά κέντρα βρίσκονταν δίπλα σε 
πολυσύχναστους θαλάσσιους δρόμους. Είναι πιθανό Χαλκιδείς και Ερετριείς 
θαλασσοπόροι, αλλά και ναυτικοί από άλλες περιοχές να απέθεταν επίσης προσφορές 
στο ιερό του Κηναίου και το Ποσειδώνειο της Γεραιστού πριν ξανοιχτούν στο Αιγαίο 
Πέλαγος. 

Το ανάκτορο του Ποσειδώνα στις Αιγές. 

Θα στρέψουμε τώρα την προσοχή μας σε μία υπόθεση σύμφωνα με την οποία 
ένα ακόμα σημαντικό ιερό αφιερωμένο στο θεό της θάλασσας εντοπιζόταν στην 
Εύβοια. Το λατρευτικό αυτό κέντρο ίσως να ιδρύθηκε σε περιοχή του νησιού που 
ονομαζόταν Αιγές. 

Στην Ιλιάδα αναφέρεται ότι το χρυσό ανάκτορο του Ποσειδώνα βρισκόταν 
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, απέναντι από τις ακτές των Αιγών (Ν', στ. 
20-23). Οι Δαναοί απέθεταν εδώ, αλλά και στην Ελίκη, πολύτιμες προσφορές 
προκειμένου να ευαρεστήσουν τον αδελφό του Δία (Θ', στ. 203 - 204). Και από την 
Οδύσσεια (ε', στ. 380-381) μαρτυρείται ότι ο θεός είχε την κατοικία του στις Αιγές. 
Τα χωρία των δύο ομηρικών επών μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η θέση αυτή 
βρισκόταν υπό την προστασία του Ποσειδώνα και ότι υπήρχε εκεί ιερό που δεχόταν 
επισκέπτες από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Προφανώς ο θεός αποτελούσε τη κυρία 
τοπική θεότητα. 

Πού ακριβώς υψώνονταν οι Αιγές που μνημονεύονται στην Ιλιάδα και στην 
Οδύσσεια; Το ερώτημα αυτό είχε απασχολήσει ήδη τους αρχαίους συγγραφείς, μιας 
και το τοπωνύμιο αποδιδόταν σε μεγάλο αριθμό θέσεων. Στο 2° αι. μ.Χ. ο Αίλιος 
Ηρωδιανός (Περί καθολικής προσωδίας, III, 1, 252, στ. 3) κατέγραψε την ύπαρξη 
πόλεων με το όνομα Αιγές στη Κιλικία364, τη Μακεδονία365, την Αιολίδα, τη Λυδία, 
τη Λοκρίδα και την Αιτωλία 6 6. Φαίνεται ότι ο Στέφανος ο Βυζάντιος θεώρησε 
έγκυρη την πληροφορία του γιου του Απολλώνιου του Δύσκολου, αφού την 
αντέγραψε στο λήμμα του «Αίγαί». Εκτός από τις Αιγές που προαναφέρθηκαν, 
υπήρξαν ακόμα δύο, οι οποίες κατά την Αρχαιότητα συσχετίστηκαν περισσότερο με 
την έδρα του ανακτόρου του Ποσειδώνα. Η μία από αυτές βρισκόταν στην Αχαΐα. Ο 
(Ψευδό)Σκύλακας (§ 42), ο Ηρόδοτος (Ι, 145, 6), ο Στράβωνας (VIII, 7, 4) και ο 
Παυσανίας (VII, 25, 12· VIII, 15, 9) κάνουν λόγο για αυτήν367. Η άλλη βρισκόταν 
στην Εύβοια και τη μνημονεύουν ο Θεόφραστος (Περί φυτών ιστορία, IX, 20, 5), ο 

BL παρακάτω σελ. 141. 
364 Ο λεξικογράφος Ζωναράς (λήμμα «Αίγαί») και ο Φλάβιος Φιλόστρατος (Βίοι σοφιστών, II, 568) 
επίσης κάνουν λόγο για τις Αιγές της Κιλικίας. 
365 Βλ. επίσης Ζωναράς (λήμμα «Αίγαί»). 
366 Ζωναράς (λήμμα «Αίγαί»). 
367 Στο 2° αι. μ.Χ. ο Αίλιος Αριστείδης κάνει λόγο για τις Αιγές στο έργο του Ισθμικός εις τον 
Ποσειδώνα (Ι, 36), χωρίς όμως να διευκρινίζει την τοποθεσία τους. Ο σχολιαστής του Αριστείδη 
αναφέρει ότι βρίσκονταν στη Λακεδαιμόνια. 

88 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



3. Μύθοι, λατρείες και ιερά της Εύβοιας (πλην Χαλκίδας και Ερέτριας) 

Στράβωνας (VIII, 7, 4 και IX, 2, 13), ο Αίλιος Ηρωδιανός (Περί καθολικής 
προσωδίας, III, 1, 252, στ. 3), ο Ζωναράς (λήμμα «Αίγαί») και ο Ησύχιος (λήμμα 
«Αίγαί»). Οι Αιγές της Εύβοιας αναφέρονται και σε σχόλιο στον Πίνδαρο (σχόλιο 
στο Νεμεόνικο V, 67a) και ίσως να τις υπαινίσσονται ο Αλκαίος και ο συγγραφέας 
(ή οι συγγραφείς) του Δηλιακού μέρους του Ομηρικού Ύμνου στον Απόλλωνα (στ. 31-
32)369. 

Πολλές είναι οι δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την προσπάθεια να 
διευκρινιστεί ποιες από τις ομώνυμες Αιγές είναι αυτές που αναφέρονται στα ομηρικά 
έπη. Είναι ενδεικτικό ότι ο ίδιος ο Ευστάθιος δεν κατάφερε να βρει μια ικανοποιητική 
απάντηση370. Ωστόσο, υπήρξαν και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς που επιχείρησαν να 
απαντήσουν στο ερώτημα, ανάμεσα τους και ο Στράβωνας. Στο βιβλίο του που 
πραγματεύεται την Αχαΐα, ο συγγραφέας από την Αμάσεια εκθέτει τις συμπεράσματα 
του (VIII, 7,4). 

[...] τας δ' Αίγας άμφοτέρας λέγει [ενν. ο Όμηρος ], την μένΑχαϊκήν 
«οί δέ τοι εις Έλίκην τε και Αίγας δώρ' άνάγουσι» [= Ιλιάδα, 
Ν', στ. 20-23]· όταν δέ φή Αίγας «ένθα τέ οί κλυτά δώματα 
βένθεσι λίμνης- ενθ' ίππους έστησε Ποσειδάων» [ - Ιλιάδα, Θ', 
στ. 203 - 204] βέλτιον δέχεσθαι τάς έν Εύβοια, άφ' ων εικός 
και τό πέλαγος Αιγαίον λεχθήναν εκεί δέ και τω Ποσειδώνι 
ή πραγματεία πεποίηται ή περί τον Τρωικόν πόλεμον. 

Σε ποιο σημείο της Εύβοιας βρίσκονταν όμως οι Αιγές; Σύμφωνα με τον 
Αλκαίο, οι Αιγές αποτέλεσαν σταθμό στο θαλασσινό ταξίδι των Αχαιών που 
επανέκαμπταν από την Τροία. Διάφοροι αρχαίοι συγγραφείς, μάλιστα, τοποθετούν τις 
Αιγές στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, αντίκρυ στις Κυκλάδες. Ο Στέφανος ο 
Βυζάντιος (λήμμα «Κάρυστος») και ο σχολιαστής του Απολλώνιου του Ρόδιου 
(σχόλιο στα Αργοναυτικά, I, 1165c) ισχυρίζονται ότι η αρχαία ονομασία της 
Καρύστου/ Καρυστίας ήταν Αιγαία. Από την πλευρά του, ο Στάτιος μάς πληροφορεί 
(Thebaida, VII, 371) ότι οι Αιγές εντοπίζονταν στην ακτή που εκτείνεται μεταξύ του 
ακρωτηρίου Καφηρέα και της Καρύστου. Τον 5° αι. μ.Χ. ο Νόννος ο Πανοπολίτης 
καταγράφει τις Αιγές ανάμεσα σε άλλα ευβοϊκά τοπωνύμια (Διονυσιακά, XIII, 164). 
Ο συγγραφέας κάνει λόγο για τις Αιγές έχοντας μόλις αναφέρει το Μαρμάριο -
πιθανότατα το σημερινό Μαρμάρι, θέση που κείτεται σε απόσταση 10 χλμ. από την 
Πλακαρή. Σε κάθε περίπτωση, αμφιβάλλουμε αν μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή 
συμπεράσματα για την τοποθεσία των Αιγών βασισμένοι σε αυτό το χωρίο. Η σειρά 
με την οποία ο Νόννος μνημονεύει τα ευβοϊκά τοπωνύμια δεν βασίζεται πάντα στη 

D. Page (επιμ.), Supplementum Lyricis Graecis. Poetarum Lyricorum Graecorum Fragmenta quae 
Recens innotuerunt, Oxford, 1974: fr. S 262, στ. 5. Η αναφορά αυτή εμφανίζεται σε απόσπασμα του 
Αλκαίου που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τον R. Melkerbach ("Ein Alkaios-Papyros", ΖΡΕ 1 
(1967): 81-95). Βλ επίσης D. Page, Lyrica Graeca Selecta, Oxford, 1968: fr. 138 [298] και Η. Lloyd-
Jones, "The Cologne Fragment of Alcaeus", GRBS 9 (1968): 125-139. 
3 6 9 Στον Ομηρικό Ύμνο στον Ποσειδώνα (στ. 3) οι Αιγές και ο Ελικώνας χαρακτηρίζονται τόποι που 
ανήκουν στον Ποσειδώνα. 
3 7 0 Σε απόσπασμα του έργου του (EUSTATHII, adlliadem 292 (220), δηλαδή, σε σχόλιο στην Ιλιάδα, 
Β', στ. 74), ο Ευστάθιος κάνει λόγο για τις Αιγές της Πελοποννήσου. Ωστόσο σε άλλο απόσπασμα 
(EUSTATHII, adlliadem 917 (882), δηλαδή, σε σχόλιο στην Ιλιάδα, Ν', στ. 21), κάνει λόγο για τις 
Αιγές της Εύβοιας. Και οι δύο θέσεις αντιπαρατίθενται σε ένα τρίτο απόσπασμα του Ευστάθιου 
(EUSTATHII, adlliadem 708 (593), δηλαδή, σε σχόλιο στην Ιλιάδα, Θ', στ. 203). 
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γεωγραφική τους θέση (το Δίον και η Κάρυστος κατονομάζονται διαδοχικά) αλλά σε 
κάποιο άλλο κριτήριο που μας διαφεύγει. 

Παρά την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις προαναφερθείσες μαρτυρίες του 
Στέφανου του Βυζάντιου, του Στάτιο και του Νόννου του Πανοπολίτη, ο Μ.Β 
Wallace δεν διστάζει να τις χρησιμοποιήσει7 . Ο ερευνητής εστιάζει επιπλέον την 
προσοχή του σε ένα σχόλιο του Ευστάθιου στην Ιλιάδα, όπου γίνεται λόγος για ένα 
υπερφυσικό φαινόμενο, συνδεδεμένο με το Διόνυσο, το οποίο έλαβε χώρα στις Αιγές: 
μία άμπελος άνθισε και καρποφόρησε μέσα σε μια μέρα . Ο Στέφανος ο Βυζάντιος 
τοποθετεί το ίδιο γεγονός σε άλλη ευβοϊκή θέση, τη Νύσα (βλ. το λήμμα «Νΰσαι»). 
Έχοντας υπόψη τα δυο κείμενα, ο Μ.Β. Wallace ταύτισε τις Αιγές με τη Νύσα. Στην 
ενότητα όπου θα πραγματευτούμε την ευβοϊκή λατρεία του Διόνυσου, θα 
σχολιάσουμε τις δυσκολίες που καθιστούν δυσχερή τον εντοπισμό της Νύσας373. 
Εδώ, θα αρκεστούμε στην επισήμανση ότι οι πληροφορίες που παρέχουν τα γραπτά 
κείμενα για τη Νύσα μοιάζουν να αναφέρονται - σύμφωνα πάντα με το Μ.Β. 
Wallace- στην περιοχή της Φιλάγρας (εικ. 3, αρ. 67), η οποία βρίσκεται δυτικά του 
ακρωτηρίου του Καφηρέα, στην αιγαιακή ακτή της Εύβοιας. Ο Μ.Β. Wallace 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι Αιγές, η Νύσα και η Φιλάγρα είναι διαφορετικά 
ονομασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ίδια θέση. Ο D.R. Keller, ανατρέχοντας 
στις ίδιες πηγές με τον Wallace, ισχυρίζεται αντιθέτως ότι οι Αιγές δεν ταυτίζονται με 
τη Φιλάγρα, αλλά πρέπει να αναζητηθούν στη θέση που σήμερα ονομάζεται 
Αρχάμπολη, όπου στις μέρες μας είναι ορατά σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα374. 

Τόσο ο Μ.Β. Wallace όσο και ο D.R. Keller φαίνεται να μην αποδίδουν 
ιδιαίτερη σημασία σε απόσπασμα του Στράβωνα (IX, 2, 13) στο οποίο αναφέρεται ότι 
οι Αιγές της Εύβοιας εντοπίζονταν απέναντι από την παραλία της Ανθηδώνας. 

κατά δε την παραλίαν ταύτην κείσθαί φασιν Αίγας 
τάς έν Εύβοια, έν αις το τοΰ Ποσειδώνος ιερόν του 
Αιγαίου· έμνήσθημεν δ' αυτού και πρότερον. δίαρμα 
δ' εστίν άπό μεν της Άνθηδόνος εις Αίγας εκατόν 
είκοσι στάδιοι, άπό δε των άλλων τόπων πολύ 
έλάττους· κείται δ' έπί όρους υψηλού τό ιερόν, ην δέ 
ποτέ καί πόλις- εγγύς δέ των [Αιγών] και αί Όρόβιαι. 

Πόσο αξιόπιστη, όμως, είναι αυτή η πληροφορία; Στο σχετικό απόσπασμα ο 
γεωγράφος χρησιμοποιεί το ρήμα «φασίν»: δεν φαίνεται, λοιπόν, να είχε επισκεφτεί ο 
ίδιος τις ευβοϊκές Αιγές. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι οι πληροφορίες του 
Στράβωνα για την Εύβοια πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή, καθώς κάποια 
από τα τμήματα του έργου του που σχετίζονται με το νησί περιέχουν εμφανή λάθη375. 
Είναι πιθανό, ωστόσο, μια αναφορά που συναντάμε στο Θεόφραστο (Περί φυτών 
ιστορίας, IX, 20, 5) να επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της περιγραφής των Αιγών από το 
γεωγράφο. Σύμφωνα με όσα μας διηγείται ο Θεόφραστος στις Αιγές και το Τελέθριο 

"'Wallace, 1972: 106-114. 
3 7 2 Βλ EUSTATHII, adlliadem 917 (882) (σχόλιο στην Ιλιάδα, Ν', 21). 
373 Βλ παρακάτω σελ. 143 κ.ε. 
374 Keller, 1985: 265-266. Βλ και παρακάτω σελ. 164-165. 
3 7 5 Ειδικά S.C. Bakhuizen (βλ Bakhuizen, 1976: 83-84 και Bakhuizen, 1985: 125-127). Επίσης W. 
Kendrick Pritchett (Studies in Ancient Greek Topography. Part II (Battlefields), Berkeley-Los Angeles, 
1969: 19-23 ("The Hollows of Euboia")) και Μ.Β. Wallace (Wallace, 1972: 113-115). 
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φύτρωναν ορισμένα είδη φυτών. Έχοντας υπόψη ότι το δεύτερο (επίσης ευβοϊκό) 
τοπωνύμιο ήταν ένα βουνό φαίνεται λογικό να υποθέσουμε πως και οι Αιγές, με τη 
σειρά τους, αποτελούσαν (ή βρίσκονταν πάνω σε) ένα ύψωμα . Ας σημειωθεί, 
ακόμα, ότι ο D. Knoepfler ταυτίζει τις Αιγές με το δήμο που κάνει την εμφάνιση του 
σε αποσπασματικά σωζόμενο προξενικό ψήφισμα από τους Δελφούς (FD ΠΙ, 1, η°. 
424). Από το συγκεκριμένο δήμο προερχόταν κάποιος Κλεόχαρος, πολίτης της 
Χαλκίδας. Αν η εικασία του ερευνητή ευσταθεί, θα έχουμε τότε στη διάθεση μας μία 
επιπλέον μαρτυρία (και μάλιστα από τις αρχές του 3ο υ αι. π.Χ.) για την εγγύτητα των 
Αιγών στη Χαλκίδα και όχι στην Κάρυστο3 . 

Το απόσπασμα του συγγραφέα από την Αμάσεια θεωρήθηκε αξιόπιστο από 
αρκετούς ερευνητές, μεταξύ των οποίων και από τον Ν. Μπελλάρα378. Ο Έλληνας 
μελετητής διατύπωσε την υπόθεση ότι τα αρχαιολογικά κατάλοιπα του ιερού του 
Ποσειδώνα κείτονται περίπου 8 χλμ. νοτιοανατολικά της σημερινής Λίμνης, εκεί 
ακριβώς όπου υψώνεται σήμερα το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Γαλατάκη (εικ. 3, 
αρ. 17, εικ. 33). Ο Ν. Μπελλάρας ταυτίζει το όρος που ανέφερε ο Στράβωνας -και 
πιθανότατα ο Θεόφραστος- με το όρος Καντήλι, που εκτείνεται μέχρι και το 
ακρωτήριο Κάτεργο. Το γεγονός ότι το ακρωτήριο αυτό -που είναι ορατό από τις 
ακτές της Βοιωτίας- απέχει πράγματι 120 στάδια από την Ανθηδώνα -όπως σημειώνει 
ο Στράβωνας- ίσως αποτελεί ένδειξη ότι ο γεωγράφος και η πηγή που χρησιμοποίησε 
διέθεταν αξιόπιστες πληροφορίες για την τοπογραφία της περιοχής. Από την πλευρά 
του, ο L.H. Sackett και η ομάδα του ανέφεραν την ύπαρξη οστράκων της κλασικής 
περιόδου στη θέση του σημερινού μοναστηριού του Αγίου Νικολάου Γαλατάκη. 
Επιπλέον, εντόπισαν διάσπαρτα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη, όπως κιονόκρανα και 
βάσεις κιόνων, τα οποία ενδέχεται να άνηκαν, κατά τη γνώμη των αγγλοσαξόνων 
ερευνητών, σε ναό αφιερωμένο στον Ποσειδώνα 7 . 

Από τις διαθέσιμες πηγές, ο S.C. Bakhuizen καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι 
οι Αιγές που αναφέρονται στα ομηρικά έπη είναι ταυτόσημες με τις Αχαϊκές όπου 
είχε πράγματι ιδρυθεί ιερό αφιερωμένο στον Ποσειδώνα. Σε κάθε περίπτωση, ο 
ερευνητής κάνει δεκτή την πιθανότητα να υπήρχε στην Εύβοια όρος με το όνομα 
Αιγές. Βασισμένος, μάλιστα, στις μαρτυρίες που συνδέουν τις Αιγές με την Κάρυστο, 
ισχυρίζεται ότι «in an early epoch the whole of Euboea could be named Aegae»380. 

Είναι πλέον καιρός να επισημάνουμε τα στοιχεία εκείνα που έχουν κατά τη 
γνώμη μας, ξεχωριστή σημασία. Όπως είδαμε, χάρη στη μαρτυρία των πολυάριθμων 
πηγών που παραθέσαμε παραπάνω, η ύπαρξη των ευβοϊκών Αιγών δεν πρέπει να 
τίθεται υπό αμφισβήτηση. Το τοπωνύμιο, άλλωστε, ήταν ήδη γνωστό κατά τον 6° αι. 
π.Χ., όταν μνημονεύθηκε στον Ομηρικό Ύμνο στον Απόλλωνα και σε έργο του 
Αλκαίου. Κατά τον πρώτο αιώνα μ.Χ., ο Στράβωνας δηλώνει ότι στον τόπο αυτό 
υπήρχε ιερό του Ποσειδώνα Αιγαίου, αν και είναι πολύ πιθανό οι αρχαίοι Ευβοείς να 
είχαν ισχυριστεί από πολύ νωρίς ότι οι Αιγές της Εύβοιας ταυτίζονταν με τις 
ομηρικές και να τελούσαν εκεί γιορτές προς τιμήν του Ποσειδώνα. Από την πλευρά 

376 j 0 jg^Qpyj αναφέρεται από το Θεόφραστο (Περί φυτών ιστορίας, IV, 5,2· IX, 15,4 και IX, 15, 8), 
το Στράβωνα (Χ, 1, 4), τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο (Historia Naturalis, XXV, 94) και το Στέφανο το 
Βυζάντιο (λήμμα «Τελέθριον»). 
3 7 7 Knoepfler, 1997: 406, υποσημ. 11. 
3 7 8 Ν. Μπελλάρας, Το Ελύμνιον, Αθήνα, 1969. 
3 7 9 Sackett et al., 1966: 49 και υποσημ. 50. 
3 8 0 Bakhuizen, 1985: 126. 
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μας, θεωρούμε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία να αποφανθούμε για ποια από τις 
ποικίλες Αιγές γινόταν λόγος στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Δεν ήταν, άλλωστε, 
σπάνιο φαινόμενο στην αρχαία Ελλάδα δύο θέσεις -ενίοτε ομώνυμες - να διεκδικούν 
το ίδιο μυθικό επεισόδιο, και να τελούνται μάλιστα, σε κάθε μία από αυτές, 
θρησκευτικές τελετές που σχετίζονταν με το επεισόδιο αυτό. Ενδεικτικά, 
υπενθυμίζουμε την περίπτωση της Ελίκης, την οποία επίσης θεωρούσαν αγαπημένο 
τόπο του θεού της θάλασσας. Το όνομα αυτό, άλλωστε, είχε δοθεί σε πόλη της 
Αχαΐας αλλά και σε πόλη της Βοιωτίας. Οι διαθέσιμες μαρτυρίες μάς οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι σημαντικές και αρχαιότατες γιορτές προς τιμήν του Ποσειδώνα 
τελούνταν και στις δυο «Ελικες»3 . 

Ο Ποσειδώνας στο Κηναίο. 

Στην ενότητα που αφιερώσαμε στη λατρεία του Δία Κηναίου, αναφερθήκαμε 
σε διθύραμβο του Βακχυλίδη όπου παρουσιάζεται ο Ηρακλής να θυσιάζει βόδια προς 
τιμήν του Δία, αλλά και του Ποσειδώνα και της Αθηνάς382. 

πρίν γε κλέομεν λιπείν 
Οίχαλιαν πυρί δαπτομέναν 
Άμφιτρυωνιάδαν θρασυμηδέα φώθ', ϊκετο δ' άμφικύμον' άκτάν 
ενθ' άπό λαΐδος εύρυνεφεί Κηναίω 
Ζηνί θύεν βαρυαχέας εννέα ταύρους 
δύο τ' όρσιάλω δαμασίχθονι μέ[λ]λε κόρα τ' όβριμοδερκεΐ άζυγα 
παρθένφ Άθάνα 
ύψικέραν βοΰν. 

Από το κείμενο αυτό των αρχών του 5ου αι. π.Χ., μπορούμε να συμπεράνουμε 
ότι ο Ποσειδώνας συλλατρευόταν με το Δία στο ιερό που είχε ιδρυθεί στο ακρωτήριο 
Κηναίο. Αγνοούμε αν τα δυο αδέλφια μοιράζονταν από κοινού τον ίδιο βωμό ή αν ο 
κάθε ένας από τους δύο θεούς διέθετε το δικό του -στις Τραχίνιαις του Σοφοκλή, 
μάλιστα, αναφέρεται (στ. 754) ότι στο λατρευτικό αυτό κέντρο είχαν ανιδρυθεί 
ποικίλοι βωμοί. 

Όπως και να έχουν τα πράγματα, δεν θα ήταν παράξενο να λατρευόταν ο 
Ποσειδώνας σε ακρωτήριο που χαρακτηρίζεται ως «άμφικύμον άκτάν» που διέθετε, 
μάλιστα, και λιμάνι, όπως είδαμε νωρίτερα. Ίσως τα επίθετα τα οποία ο Βακχυλίδης 
αποδίδει στο θεό, «όρσίαλος» και «δαμασίχθων», να απηχούν τις εκφάνσεις με τις 
οποίες τιμώταν ο Ποσειδώνας στο Κηναίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δεύτερο 
επίθετο του θεού αντιστοιχεί σε αρμοδιότητα -εκείνη του θεού των σεισμών- που 
απαντάται ήδη στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια: πράγματι, στα ομηρικά έπη ο 
Ποσειδώνας φέρει τα επώνυμα «ένοσίχθων»383, «έννοσίγαιος»384 και 
«γαιήοχος»385. Στις μέρες μας, μεγάλη μερίδα ερευνητών θεωρεί ότι ο χθόνιος 

Σχετικά Α. Veneri, "Posidone e l'Elicona: alcune Osservazioni sull'Antichità e la Continuità di una 
Tradizione mitica Beotica", στο A. Schachter (επιμ.), Essays in the Topography, History and Culture of 
Boeotia (Teiresias, Supp. 3), Montreal, 1990: 129-134. 
382IRIGOÏN, DUCHEMIN και BARDOLLET: Dithyrambe II (c.16), στ. 13 κε 
383 Ιλιάδα, Η', στ. 445. 
3 8 4 Ιλιάδα, Ν', στ. 43. 
385 Ιλιάδα, Ν', στ. 43· Οδύσσεια, ι', στ. 528. 
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χαρακτήρας του Ποσειδώνα ανάγεται στη 2η χιλιετία π.Χ., καθώς και ότι προηγήθηκε 
της θαλάσσιας υπόστασης του 

Η Εύβοια -ειδικά το βόρειο τμήμα της- είναι περιοχή με μεγάλη σεισμικότητα, 
καθώς βρίσκεται πάνω στο τεκτονικό ρήγμα της Αταλάντης. Ο Θουκυδίδης (III, 89), 
ο Δημήτριος ο Καλλατιανός (FGrH 85, F 6 = Στράβωνας, Ι, 3, 20), ο Ποσειδώνιος 
(PFr F231- FGrH 87, F 87 = Στράβωνας, I, 3, 16)387 και ο Στράβωνας (Χ, 1, 9) 
αναφέρονται σε σεισμούς που είχαν πλήξει την περιοχή. Σε ποικίλους μύθους 
βρίσκουμε υπαινιγμούς για τη σεισμικότητα του νησιού: αναφέρουμε ενδεικτικά την 
παράδοση σύμφωνα με την οποία ο Λοκρός Αίαντας σκοτώθηκε από κατολίσθηση 
που είχε προκαλέσει ο ίδιος ο Ποσειδώνας στις Γυρές Πέτρες , οι οποίες 
ταυτίζονται από τον Υγίνο με το ακρωτήριο του Καφηρέα 9. Κατά την αρχαιότητα, 
σε πολλές περιοχές της Ελλάδας τελούνταν λατρευτικές τελετές ύστερα από 
σεισμούς, προκειμένου να κατευναστεί η οργή του Ποσειδώνα, ή ακόμα και σαν μέσο 
πρόληψης πριν ακόμα αυτοί εκδηλωθούν . Θα ήταν άραγε παρακινδυνευμένο να 
υποθέσουμε ότι και οι κάτοικοι του Δίου τελούσαν παρόμοιες τελετές; 

Από το ποίημα του Βακχυλίδη γίνεται φανερό ότι η λατρεία του Ποσειδώνα 
στο Κηναίο ερχόταν δεύτερη σε σχέση με τη λατρεία του Δία: ο ποιητής αναφέρει ότι 
ο Ηρακλής προσέφερε στον Ποσειδώνα δυο βόδια, ενώ στον πατέρα των θεών εννέα. 
Η λατρεία, ωστόσο, του θεού της θάλασσας στο συγκεκριμένο ακρωτήρι ήταν αρκετά 
σημαντική, ώστε να τραβήξει την προσοχή του ποιητή από την Κέα. Όσον αφορά τη 
χρονολογία ίδρυσης του ιερού ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ίδιο δίλημμα που 
συναντήσαμε στην ενότητα που αφιερώσαμε στο Δία: αν ο βωμός του Ποσειδώνα 
κατασκευάστηκε σε εποχή κοντινή με αυτή του Βακχυλίδη, ο ποιητής δεν θα 
μπορούσε να τον έχει συσχετίσει, χωρίς δυσκολία, με τις μυθικές περιπέτειες του 
Ηρακλή. 

Μια περιοχή στην Εύβοια με την ονομασία Ποσείδιον. 

Δύο επιγραφές, εκ των οποίων η μία χρονολογείται στο 425/4 και η άλλη κατά 
το 2°-1° αι. π.Χ., μαρτυρούν ότι στην Εύβοια υπήρξε περιοχή με την ονομασία 
Ποσείδιον. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το τοπωνύμιο συνδέεται ετυμολογικά με το 
όνομα του θεού Ποσειδώνα. Κατά πάσα πιθανότητα, στο Ποσείδιον είχε υπάρξει ιερό 
αφιερωμένο στο θεό της θάλασσας, όπως ακριβώς στο Αρτεμίσιο είχε ιδρυθεί ιερό 
αφιερωμένο στην Άρτεμη (Προσηώά) '. 

Η αρχαιότερη από τις δύο επιγραφές (IG Ι3, 71, 1) είναι ένας φορολογικός 
κατάλογος της Α' Αθηναϊκής Συμμαχίας . Στους στ. 91-92 αναφέρεται ότι η 
συνεισφορά του Ποσείδιου στα ταμεία της συμμαχίας ανερχόταν στο ποσό των 100 
δραχμών. Από τη μαρτυρία αυτή συνάγουμε ότι το Ποσείδιον υπήρξε ανεξάρτητο 

3 8 6 Βλ π.χ., E. G. Suhr, Before Olympos. A Study of the Aniconic Origins of Poseidon, Hermes and 
Eros, New York, 1967, ειδικά το κεφάλαιο 1. 
3 8 7 Σχετικά με άλλες αναφορές του Ποσειδωνίου σε σεισμούς/?! PFr F12, 49,227, 228, και 230-233. 
3 8 8 Οδύσσεια, δ', στ. 499 κ,ε.· Σχόλιο στην Οδύσσεια, δ', στ. 499. 
3 8 9 Υγίνος, Μύθοι, 116. 

9 0 Σχετικά με αυτή τη συνήθεια/?! Burkert, 1985: 138, βασισμένος στο Ξενοφώντα, Ελληνικοί, IV, 7, 
4. Ακόμα, Φλάβιος Φιλόστρατος, Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον, VI, 41. 
3 9 1 Βλ παρακάτω σελ. 132 κ.ε. 
3 9 2 Meritt, Wade-Gery και McGregor, 1939-1950, Vol. 1: 386-387, 541-542. 
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τουλάχιστον κατά το χρόνο που χαράχθηκε η επιγραφή - σε διαφορετική περίπτωση 
δεν θα είχε περιληφθεί στον κατάλογο. Χάρη στη δεύτερη επιγραφική μαρτυρία 
γνωρίζουμε ότι το Ποσείδιον δεν ήταν πια ανεξάρτητο κατά την ελληνιστική περίοδο, 
μιας και είχε πλέον μεταπέσει στο καθεστώς δήμου της Ιστιαίας/Ωρεού. Από την 
τελευταία αυτή επιγραφή έχουν βρεθεί δυο αντίγραφα. Ο H.G. Lolling δημοσίευσε 
για πρώτη φορά το 1883 το περιεχόμενο του πρώτου αντιγράφου393, ενώ το 1915 ο Ε. 
Ziebarth το καταχώρισε με την ταξινομική ένδειξη IG XII, 9, 1189. Σήμερα, η 
επιγραφή αυτή φυλάσσεται στο Επιγραφικό Μουσείο της Αθήνας (αρ. κατ. 11549). 
Το δεύτερο αντίγραφο δημοσιεύθηκε το 1984 από τον F. Cairns 4 και βρίσκεται 
σήμερα στην Αρχαιολογική Συλλογή Ωρεών (αρ. κατ. 345). Στους στ. 20, 28 και 39 
μνημονεύονται τρεις ευεργέτες από το δήμο Ποσείδιον που συνεισέφεραν οικονομικά 
στην αποκατάσταση και τον εξωραϊσμό του ιερού της Άρτεμης Προσηώας στο 
ακρωτήριο Αρτεμίσιο. 

Πού βρισκόταν, όμως, το Ποσείδιον; Από τη δεύτερη επιγραφή 
συμπεραίνουμε ότι το Ποσείδιον εντοπιζόταν στην ευρύτερη περιοχή της 
Ιστιαίας/Ωρεών, μιας και αποτελούσε δήμο αυτής της πόλης. Ωστόσο, είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να προσδιορίσουμε την ακριβή τοποθεσία του. Όπως και να 
έχουν τα πράγματα, ορισμένοι ερευνητές προσπάθησαν να δώσουν απάντηση στο 
ερώτημα βασισμένοι στις αρχαιολογικές μαρτυρίες. Η ομάδα με επικεφαλής τον L.H. 
Sackett έλαβε υπόψη της την πιθανότητα το Ποσείδιον να βρισκόταν στο λόφο 
Παλιόκαστρο Βασιλικών, που υψώνεται μεταξύ του ρέματος του Βόθανου και του 
Μικρού Ρέματος, σε μικρή απόσταση από τον όρμο των Βασιλικών και ανατολικά 
του σημερινού ομώνυμου χωριού (εικ. 3, αρ. 12)395. Η ερευνητική ομάδα εντόπισε 
στην επιφάνεια του λόφου μεγάλες ποσότητες κεραμικής της κλασσικής περιόδου, 
αλλά και τμήματα τοίχων και διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη396. Από όσα 
αναφέρονται έκθεσης τους, συμπεραίνουμε ότι θεωρούν το Ποσείδιον οικισμό με 
έκταση περίπου ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου που ασκούσε τον έλεγχο του στη 
γειτονική περιοχή. Ο D. Knoepfler αναζητά το Ποσείδιον στην περιοχή των 
Ελληνικών, που βρίσκονται μερικά χιλιόμετρα βορείως του Παλιόκαστρου 
Βασιλικών397. Στα περίχωρα των Ελληνικών έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον τρεις 
σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις που χρονολογούνται στην κλασική και τις 
μεταγενέστερες περιόδους: στη μικρή χερσόνησο Χερρονήσν στο λόφο Καστραδάκτ 
και στα Περιβολάκια. Στις εν λόγω θέσεις είναι ορατά τμήματα αρχαίων τοίχων (κατά 
περίπτωση και οχυρώσεων) . Το Χερρονήσι προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες για 
την προσόρμιση των πλοίων (εικ. 3, αρ. 12, εικ. 34 και 35). Ο D. Knoepfler δεν 
θεωρεί τυχαίο το γεγονός ότι σε νησίδα αντίκρυ του ακρωτηρίου οικοδομήθηκε 
αργότερα μοναστήρι αφιερωμένο στον προστάτη των ναυτικών Άγιο Νικόλαο. Τέλος, 
ο ανασκαφέας του ιερού της Άρτεμης Προσηώας, H.G. Lolling399, ταύτιζε το 
Ποσείδιον με την περιοχή των Κανατάδικων (εικ. 3, αρ. 8), σε απόσταση 6 χλμ. 
περίπου από τους σημερινούς Ωρεούς απέναντι ακριβώς από το ακρωτήρι Σταυρός 

393 Lolling, 1883a: 18-23. 
3 9 4 F. Caims, "A 'Duplicate' Copy of IG XII, 9, 1189 (Histiaia)", ZPE 54 (1984): 133-144, με 
διορθώσεις του ίδιου ερευνητή στο "Corrigenda", ZPE 62 (1986): 200. Βλ επίσης L. Migeotte, Les 
souscriptions publiques dans les cités grecques, Genève, 1992: 191-194. 
395 Sackett et al., 1966: 42, Θέση 12. 
3 9 6 H Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη («Παλιόκαστρο Βασιλικών», ΑΔ 38 Bl (1983): 153) επιβεβαιώνει 
αυτή την πληροφορία. 
3 9 7 Knoepfler, 2000: 338-339. 
398 Κατάκης, 2001: 14-19. 
399 Lolling, 1883a: 22. 
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της Φθιώτιδας -που ονομαζόταν, μάλιστα, κι αυτό Ποσείδιον, σύμφωνα με τις 
μαρτυρίες του Στράβωνα (VIII, fr. 32) και του Πτολεμαίου (III, 13, 17). 

Μπορούμε όμως να δηλώσουμε με βεβαιότητα ότι το τοπωνύμιο Ποσείδιον 
υιοθετήθηκε στις περιόδους που κυρίως μας ενδιαφέρουν ή οφείλουμε, αντιθέτως, να 
λάβουμε υπόψη μας την πιθανότητα -πράγματι μικρή- οι Αθηναίοι άποικοι να 
μετέβαλαν, κατά την άφιξη τους το 446 π.Χ., την ονομασία ορισμένων θέσεων της 
βόρειας Εύβοιας; Έχοντας ως δεδομένο ότι δεν διαθέτουμε ασφαλείς πληροφορίες 
που να μαρτυρούν ότι το Ποσείδιον ήταν ήδη υπαρκτό στα προκλασικά χρόνια, 
είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε τις επιφυλάξεις μας. 

Ο Ίππιος Ποσειδώνας στην Εύβοια; 

Όπως είδαμε, ο D. Knoepfler περιλαμβάνει μεταξύ των προϋποθέσεων που θα 
συνέβαλλαν στην εξάπλωση της λατρείας του Ποσειδώνα στην Εύβοια, την 
καταλληλότητα του νησιού για την εκτροφή των αλόγων400. Μερικές ευβοϊκές 
πεδιάδες προσφέρουν, πράγματι, ευνοϊκές συνθήκες4 για την ιτυποτροφία: η κοιλάδα 
του Ξεροπόταμου (στο βόρειο τμήμα του νησιού), η κοιλάδα του ποταμού Βουδώρου 
(ο οποίος εκβάλλει δίπλα στην αρχαία Κήρινθο), η πεδιάδα των Ψαχνών (βορείως της 
Χαλκίδας), η πεδιάδα του Δύστου και ο κάμπος της Καρύστου (στα νότια του 
νησιού). Με την εκτροφή αυτών των ζώων φαίνεται ότι είχαν ασχοληθεί οι 
αριστοκράτες της Χαλκίδας και της Ερέτριας μιας και έφεραν αντιστοίχως τα 
ονόματα ιπποβόται και ιππείς. 

Η E. Bevan σημειώνει ότι «of all the Olympian deities, Poseidon is the most 
closely associated with horses» και παραπέμπει σε χωρίο του Παυσανία (VII, 21, 7) 
για να δείξει ότι ο Ποσειδώνας με το προσωνύμιο Ίππιος λατρευόταν σε ολόκληρο 
τον ελλαδικό χώρο402. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Εύβοια (και αφήνοντας κατά μέρος 
τη Χαλκίδα και την Ερέτρια), οφείλουμε να τονίσουμε ότι ένα επίγραμμα του 
συγγραφέα του 1ου αι. μ.Χ., Αλφείου του Μυτιληναίου403 αποτελεί τη μοναδική 
μαρτυρία που συνδέει το νησί με τον Ποσειδώνα και το άλογο: 

Νηών ώκυπόρων δς έχεις κράτος, ΐππιε δαίμον 
και μέγαν Εύβοίης άμφιβρέμηι σκόπελον, 
οΰριον εύξομένοισι δίδου πλόον "Αρεος άχρις 
ες πόλιν έκ Συρίης πείσματα λυσαμέοις 

Είναι προφανές ότι η μαρτυρία αυτή δεν αρκεί για να καταλήξουμε σε 
ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τους αιώνες που μας ενδιαφέρουν. 

4 0 0 Knoepfler, 2000: 337. 
4 0 1 Βλ σχετικά Ch. Chandezon, L'élevage en Grèce (fin Ve - fin F s. a. G). L'apport des sources 
épigraphiques, Paris, 2003: 411-412. 
402 Bevan, 1986, Vol. 1: 195-196. 
403 A.S.F.. Gow και D. L. Page (επιμ.), The Greek Anthology. The Garland of Philip and Some 
Contemporary Epigrams, Cambridge, 1968, vol. I: 393, επίγραμμα Ι. Στο vol. II αυτού του έργου, στις 
σελίδες 425-426 παραδίδονται στοιχεία για το βίο του Αλφείου και σχόλια στο επίγραμμα που μας 
ενδιαφέρει. Βλ. ακόμα W.R. Paton (επιμ.), The Greek Anthology, London-New York, 1917, Volume 
III: 49, n°. 90 (Book IX), όπου διαφορετική ανάγνωση του κειμένου. 
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Ο Ποσειδώνας και τα νομίσματα της Καρύστου και της Ιστταίας/Ωρεού. 

Κατά το δεύτερο μισό του 3ο υ αι. π.Χ., η Κάρυστος εκδίδει δίδραχμα στον 
οπισθότυπο των οποίων απεικονίζεται μικρή τρίαινα, σύμβολο του Ποσειδώνα404. Το 
ίδιο αντικείμενο (αλλά σε μεγαλύτερο μέγεθος) εμφανίζεται στον οπισθότυπο 
χάλκινων νομισμάτων που χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 2ο υ αι. π.Χ. Στην 
άλλη όψη των νομισμάτων αναγνωρίζεται το κεφάλι γενειοφόρου μορφής, 
πιθανότατα του θεού της θάλασσας . Η προτομή του Ποσειδώνα απεικονίζεται και 
στον οπισθότυπο χάλκινων νομισμάτων της αυτοκρατορικής περιόδου406. Η 
Ιστιαία/Ωρεός κάνει κι αυτή χρήση της τρίαινας σε αργυρά νομίσματα του δευτέρου 

' Λ ου ν 407 

μισού του 3 αι. π.Χ. 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι η τρίαινα και η μορφή του Ποσειδώνα δεν 
αποτυπώνονται στα αρχαιότερα νομίσματα των δύο ευβοϊκών νομισματοκοπείων. 

Η Εύβοια και οι απόγονοι του Ποσειδώνα. 

Στις σελίδες που ακολουθούν θα επικεντρωθούμε στις μυθικές παραδόσεις 
που θέλουν ορισμένους απόγονους του Ποσειδώνα είτε να γεννιούνται στην Εύβοια 
είτε να σχετίζονται στενά με αυτή . Κατά τη γνώμη μας, οι σχετικοί μύθοι 
αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη σημασία που είχε ο θεός για τους κατοίκους του νησιού. 
Θα δούμε, ωστόσο, ότι οι γραπτές πηγές στις οποίες εντοπίζουμε αναφορές στους 
μύθους χρονολογούνται από την κλασική περίοδο και εξής, πράγμα που σημαίνει ότι 
δεν διαθέτουμε οριστικές και επαρκείς αποδείξεις, τέτοιες που να επιβεβαιώνουν την 
ύπαρξη και τη διάδοση των μύθων αυτών ήδη κατά τη γεωμετρική και την αρχαϊκή 
περίοδο. 

Στο λήμμα «Άβαντίς» ο Στέφανος ο Βυζάντιος παρέχει ιδιαίτερα χρήσιμες 
πληροφορίες για την έρευνα μας. Ο γραμματικός απηχεί μια παράδοση σύμφωνα με 
την οποία η Εύβοια είχε αποκληθεί νωρίτερα Αβαντίδα από τον Άβαντα, το γιο του 
Ποσειδώνα και της Αρέθουσας. 

4 0 4 Βλ. W.P. Wallace, "A Tyrant of Karystos", στο CM. Kraay και G.K. Jenkins (επιμ.), Essays in 
Greek Coinage presented to Stanley Robinson, Oxford, 1968: 201 -209. Σύμφωνα με τον W.P. Wallace, 
η εμφάνιση αυτών των νομισμάτων σχετίζεται με την εγκαθίδρυση ενός τυραννικού καθεστώτος. 
Αντίθετη άποψη στο Picard, 1979: 151-152. Στο Head, 1884: 103, n°. 17 [pi. XIX, 2] η κοπή αυτή 
χρονολογείται ανάμεσα στο 196 και το 146 π.Χ. Δίπλα στην τρίαινα διακρίνεται άλογο. Πρόκειται 
μήπως για έναν ακόμα υπαινιγμό στη λατρεία του Ποσειδώνα στην Κάρυστο; 
405 Head, 1884: 104, n°. 24 και 25 [pi. XIX, 6-7]. 
406 Head, 1884: 104, n°. 29 και 30 [pi. XIX, 10-11]· Picard, 1979: 127-128, κοπή των αυτοκρατορικών 
χρόνων υπ' αριθ. 97. 
4 0 7 Head, 1884: 128-130, n°. 34 και 42-48 [pi. XXIV, 9-10]. 
4 0 8 Εδώ δεν θα λάβουμε υπόψη μας μια παρατήρηση του Π.Γ. Καλλιγά ("Αρχαίοι Ευβοϊκοί Μύθοι", 
ΑΑΧ1 (1986): 107) σχετικά με απόσπασμα του έργου του Ευριπίδη Ηρακλής Μαινόμενος (στ. 26 κ.ε.). 
Ο ερευνητής ταυτίζει το Λύκο που αναφέρεται στην τραγωδία (πρόκειται για τύραννο της Θήβας που 
καταγόταν από την Εύβοια) με τον ομώνυμο του που εμφανίζεται σε άλλα έργα ως γιος του 
Ποσειδώνα και της Κίρκης. Ο Λύκος για τον οποίο γίνεται λόγος στο Μαινόμενο Ηρακλή είναι γιος 
ενός βοιωτού Λύκου (πρόκειται αντίστοιχα για τον Lykos [7] και [6] από το J. Scherf, "Lykos", στο Η. 
Cancik Kat Η. Schneider (επιμ.), Der NeuePauiy. Enzyklopädie der Antike, Band 7, Stuttgart, 1999, 
col. 572-573). Κανένα από τα δυο μυθικά πρόσωπα δεν μπορεί να ταυτιστεί με το Λύκο του 
(Ψευδο)Απολλόδωρου (Βιβλιοθήκη, III, 10, 1), αφού αυτός ήταν γιος του Ποσειδώνα και της 
Κελαινούς (πρόκειται για τον Lykos [1] του J. Scherf στο προαναφερθέν άρθρο). 
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Άβαντίς, ή Εύβοια, ως Ησίοδος έν Αίγιμίου β περί Ιούς 
νήσω έν Άβαντίδι δίη, τήν πριν Άβαντίδα κίκλησκον θεοί 
αίέν έόντες, ην τότ1 έπώνυμον Εύβοιαν βοος ώνόμασεν Ζευς 
εκλήθη δε άπο "Αβαντος του Άργείου, ή τοΰ υίοΰ Ποσειδώνος 
και Άρεθούσης, ώς 'Αριστοκράτης. 

Ας σημειωθεί ότι το τοπωνύμιο Αβαντίδα αναφέρεται στον ψευδοησιόδειο 
Αιγιμιό (SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 296)409, στο έργο Αργοναυτικά 
του Απολλώνιου του Ρόδιου (IV, στ. 1135), και στα Γεωγραφικά του Στράβωνα (Χ, 1, 
3). Ο Άβαντας είχε θεωρηθεί γενάρχης των Αβάντων, του πολεμοχαρή λαού για τον 
οποίο γίνεται συχνά λόγος στις αρχαίες πηγές. Κάποιες από αυτές χρονολογούνται 
στις περιόδους που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον μας410. 

Διάφορες παραδόσεις κάνουν λόγο για μυθικά πρόσωπα που έφεραν το όνομα 
«Άβας» (βλ. τον ΠΙΝΑΚΑ 1). Ο Στέφανος ο Βυζάντιος φαίνεται να γνωρίζει 
τουλάχιστον δύο. Η μία αναφέρεται σε κάποιον Άβαντα από το Άργος, ο οποίος δεν 
είχε πατέρα του τον Ποσειδώνα, αλλά ήταν μάλλον παιδί του Λυγκέα και της 
Υπερμνήστρας (βλ. Παυσανίας, VII, 2, 2, και (Ψευδο)Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, Π, 
2, 1) ή γιος του Μελάμποδα (βλ. (Ψευδο)Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, Ι, 9, 13)411. Ο 
δεύτερος Άβαντας που αναφέρεται από το Στέφανο το Βυζάντιο ήταν ο καρπός της 
συνεύρεσης του Ποσειδώνα και της Αρέθουσας και δεν είχε κανένα δεσμό με το 
Άργος. Ο γραμματικός δεν διευκρινίζει την καταγωγή αυτού του Άβαντα, αλλά το 
γεγονός ότι είχε μητέρα του την Αρέθουσα μάς κάνει να πιστεύουμε ότι ο ήρωας είχε 
θεωρηθεί Ευβοέας στην καταγωγή. Πράγματι, στην ενότητα όπου πραγματευόμαστε 
τη λατρεία του Ποσειδώνα στη Χαλκίδα θα δούμε ότι ο Ευριπίδης (Ιφιγένεια εν 
Αυλίδι, στ. 169-170), ο Έφορος (FGrH 70, F 24) και ο Στράβωνας (Χ, 1, 13) 
αναφέρονται στην Αρέθουσα σαν να επρόκειτο για νύμφη ή ιερή πηγή της Χαλκίδας. 

Στο λήμμα «Άβαντίς» ο Στέφανος ο Βυζάντιος επισημαίνει, περαιτέρω, ότι 
άντλησε μέρος των πληροφοριών του από τον Αριστοκράτη. Ενδέχεται ο συγγραφέας 
του 1ου ή του 2ο υ αι. μ.Χ. Υγίνος να είχε βασιστεί κι αυτός στην ίδια πηγή, αφού στο 
έργο του Μύθοι (§ 157) παρουσιάζει τους ίδιους συγγενικούς δεσμούς μεταξύ 
Ποσειδώνα, Αρέθουσας και Άβαντα που παραδίδει και ο Στέφανος ο Βυζάντιος. 

Αντιστοιχεί στο απόσπασμα 186 του Α. Rzach (ed.), Hesiodi Carmina, Lipsiae, 1908. 
4 1 0 Για τους Άβαντες γίνεται λόγος στην Ιλιάδα (Β', στ. 536, και 541-542- Δ', στ. 464), στο Γυναικών 
Κατάλογο (SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 244), σε απόσπασμα του Αρχίλοχου (Ε. Diehl 
(επιμ.), Anthologia Lyrica Graeca. Fase. III. lamborwn Scriptores. Edilio Tertia, Leipzig, 1952, fr. 3 
= Πλούταρχος, Βίος τοο €>ησέα, V) και στο Ηρακλής Μαινόμενος του Ευριπίδη (στ. 185). Ο 
Στράβωνας (Χ, 1,3) και ο Παυσανίας (V, 22, 3-4) μνημονεύουν επίσης τους Άβαντες. Στον Ύμνο εις 
Δήλον (στ. 20 και 288-289), ο Καλλίμαχος ονομάζει την Εύβοια «Άβαντιάς» και αναφέρεται στους 
Άβαντες. Ο Μέναιχμος (FGrH 131, F 7 = Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Historia Naturalis, IV, 64) 
επισημαίνει ότι η Εύβοια ονομαζόταν Αβάντια. Βλ για άλλες σχετικές πηγές Mele, 1975. 
4 1 1 Πράγματι, ο Μελάμποδας συσχετίστηκε με την Πύλο, αλλά και με το Άργος: ο Πίνδαρος 
ισχυρίζεται ότι ο ήρωας υπήρξε βασιλιάς αυτής της πόλης (Παιάν IV, στ. 28-29). Ίσως και στο 
Γυναικών Κατάλογο (SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 37) να γινόταν λόγος για τη σχέση 
του με το Άργος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

Γυναικών Κατάλογος (6ο ς au π.Χ.) 

(Solmsen, Merkelbach 
και West: fr. 188Α) 

Ύπερος οο (;) 

1 
Ποσειδώνας »Αρέθουσα 

ι 
(;) 

(Solmsen, 
Merkelbach 
και West: fr. 
204, 244) 

(;) °° (;) 
1 

ΑΒΑΣ 

4 
Χαλκώδοντας 

4 
Ελεφήνορας 

(Solmsen, 
Merkelbach και 
West: fr. 129) 

Λυγκέας; οο (;) 

Ι 
ΑΒΑΣ 

ι 
(;) 

Έφορος, FGrHlO, F 24 (4ο ς au π.Χ.) 

ΆΒΑΣ οο (;) 

ι 
Αρέθουσα οο (;) 

Αριστοκράτης από τη Σπάρτη, FGrH 

Ποσειδώνας οο Αρέθουσα 

1 
ΑΒΑΣ 

591, F 7 (5) (1 ο ς au π 

Λυγκέας; 

ι 
ΑΒΑΣ; 

.Χ. - 1ο ς au μ.Χ.) 

Μελάμποδας; 

Ι 
ΑΒΑΣ; 

Ύγινος, Μύθοι, § 157 (1^ ή 2^ au μ.Χ.) 

Ποσειδώνας οοΑρέθουσα 

ι 
ΑΒΑΣ 
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3. Μύθοι, λατρείες και ιερά της Εύβοιας (πλην Χαλκίδας και Ερέτριας) 

(Ψευδο)Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη ( 1 ^ ή 2^ au μ.Χ.) 

Παυσαν 

(Π, 2,1) 

Λυγκέας οο Υπερμήστρα 

ι _ 
ΑΒΑΣ οο Αγλαΐα 

1 
Ακρίσιος, Προίτος 

(11,2,2-1,9,13) 

ΑΒΑΣ οο (;) 

1 
Αμυθάονας <» Ειδομένη 

Ì 
Μελάμποδας οο (;) 

1 
ΑΒΑΣ 

ίας (2*^ au μ.Χ.) 

(Π, 16, 2· Χ, 35, 1) 

Λυγκέας οο Υπερμήστρα 

! 
ΑΒΑΣ 

Στέφανος ο Βυζάντιος, λήμμα « Ά β α ν τ ί ς » (6^ αι. μ.Χ.) 

Ποσειδώναςοο Αρέθουσα 

ϊ 
ΑΒΑΣ 

Λυγκέας; 

Ι 
ΑΒΑΣ 

Μελάμποδας; 

1 
ΑΒΑΣ 

Στέφανος ο Βυζάντνος, λήμμα « Αθήναι» (ό01' au π.Χ.) 

ΑΒΑΣ οο (;) 

Ι 
Αρέθουσα 

Μπορούμε όμως να εντοπίσουμε με ακρίβεια τη χρονική περίοδο κατά την 
οποία επινοήθηκε η παράδοση που θέλει τον Άβαντα γιο του Ποσειδώνα και της 
Αρέθουσας; Είχε ήδη αποκρυσταλλωθεί κατά τη γεωμετρική ή την αρχαϊκή περίοδο η 
μυθική αυτή, ευβοϊκή γενεαλογική γραμμή; Ο Γυναικών Κατάλογος φαίνεται να είναι 
το αρχαιότερο κείμενο το οποίο παραδίδει την ιστορία της συνεύρεσης της 
Αρέθουσας και του θεού της θάλασσας. Πράγματι, σε απόσπασμα που σώζεται σε 
ελληνιστικό πάπυρο, ο οποίος ανήκει στη συλλογή του Πανεπιστημίου του 
Μίτσιγκαν (P. Michigan, αρ. κατ. 1447), αποδίδεται στον Ησίοδο μια αναφορά στην 
ένωση του Ποσειδώνα και της νύμφης στις ακτές του Ευρίπου, και στη μετέπειτα 
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3. Μύθοι, λατρείες και ιερά της Εύβοιας (πλην Χαλκίδας και Ερέτριας) 

μεταμόρφωση της νεαρής σε πηγή (;), ύστερα από παρέμβαση της Ήρας4 1 . Οι R. 
Merkelbach και Μ. L. West (δύο από τις κορυφαίες αυθεντίες επί του θέματος) 
συμπεριέλαβαν το απόσπασμα στην τρίτη έκδοση των ψευδοησιόδειων έργων, 
τοποθετώντας το μεταξύ των τμημάτων του έργου Γυναικών Κατάλογος ή Ηοίες41 . Η 
ταύτιση που προτείνουν οι R. Merkelbach και Μ. L. West μάς επιτρέπει να 
αναγάγουμε την παράδοση, που μαρτυρείται από τον πάπυρο, στην αρχαϊκή 
περίοδο414. 

Στο απόσπασμα του ελληνιστικού πάπυρου γίνεται λόγος για τους δεσμούς 
της νύμφης με την κεντρική Εύβοια, αλλά δεν διευκρινίζεται αν ο Άβαντας ήταν 
πράγματι καρπός του έρωτα της Αρέθουσας και του Ποσειδώνα. Μήπως η 
πληροφορία αυτή αναφερόταν σε άλλο τμήμα του ψευδοησιόδειου έργου; Οι R. 
Merkelbach και Μ. L. West υποθέτουν ότι το απόσπασμα του πάπυρου θα μπορούσε 
να συνδέεται με δύο ακόμα χωρία του Καταλόγου των Γυναικών (SOLMSEN, 
MERKELBACH και WEST: fr. 204 και 224) στα οποία ο Άβαντας εμφανίζεται ως 
πρόγονος του Χαλκώδοντα και του Ελεφήνορα . Πρόκειται άραγε για τον Αργείτη 
ήρωα; Πιθανότατα στο fr. 129 του έργου Γυναικών Κατάλογος γίνεται λόγος για τον 
Άβαντα το γιο του Λυγκέα. Η αποσπασματικότητα με την οποία το κείμενο έχει 
φτάσει ως εμάς δυσχεραίνει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Προς το παρόν 
μπορούν να διατυπωθούν μόνο υποθέσεις. Έτσι, για παράδειγμα, ο M.L. West δεν 
αποκλείει την πιθανότητα να υπήρξε μια επιπλέον παράδοση που ήθελε τον Άβαντα 
γιο του Έπαφου και κατά συνέπεια εγγονό της Ιούς . 

Η ανάλυση, λοιπόν, των πληροφοριών από τον Γυναικών Κατάλογο δεν ρίχνει 
φως στη χρονολόγηση της παράδοσης που διασώζει το λήμμα «Άβαντίς» του 
Στέφανου του Βυζαντίου αναφορικά με τη γενεαλογία του Άβαντα. Τον 4° αι. π.Χ. ο 
Έφορος κάνει λόγο (FGrH 70, F 24) για τη συγγένεια μεταξύ του Άβαντα και της 
Αρέθουσας· μας εκπλήσσει ωστόσο ότι ο συγγραφέας από την Κύμη θεωρεί τον 
ήρωα γεννήτορα της Αρέθουσας και όχι το αντίθετο. Ο ίδιος ο Στέφανος ο Βυζάντιος 
γνωρίζει την εκδοχή αυτή του γενεαλογικού δέντρου του Άβαντα, καθώς την 
επικαλείται στο λήμμα του «'Αθήναι». Εν κατακλείδι, τίποτα μέχρι στιγμής δεν μας 
επιτρέπει να δηλώσουμε με ασφάλεια ότι η παράδοση, που ήθελε τον Άβαντα, το γιο 
του Ποσειδώνα, να δίνει το όνομα του στο νησί της Εύβοιας, ήταν γνωστή πριν από 
τα ελληνιστικά χρόνια. 

Ο Ναύπλιος είναι ένα ακόμα μυθικό πρόσωπο που συνδέθηκε με τον 
Ποσειδώνα και την Εύβοια. Ο Φερεκύδης (FGrH 3, F 4 = σχόλιο στον Απολλώνιο το 
Ρόδιο, IV, 1091), ο (Ψευδό)Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη, II, 1, 5· II, 7, 4), ο Παυσανίας 
(Π, 38, 2· IV, 35, 2), και ο Απολλώνιος (Ι, 136-138) πίστευαν ότι ο Ναύπλιος υπήρξε 
γιος του θεού της θάλασσας και της'Αμυμώνης (ή της Κλυμένης). 

Για τους λόγους που οδήγησαν στη διατύπωση της υπόθεσης, σύμφωνα με την οποία στο κείμενο η 
Αρέθουσα μεταμορφώνεται σε πηγή, βλ παρακάτω σελ. 209. 
40 SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 188Α. 
4 1 4 Schwartz, 1960: 486 κ,ε.· ML. West, The Hesiodic Catalogue of Women. Its Nature, Structure, and 
Origins, Oxford, 1985: 136. 
4 1 5 Βλ ακόμα M.L. West, The Hesiodic Catalogue of Women. Its Nature, Structure, and Origins, 
Oxford, 1985: 99. Για το Χαλκώδοντα και τον Ελεφήνορα γίνεται λόγος στην Ιλιάδα (Β', στ. 536-545· 
Δ', στ. 463-466), στα έργα του Πλουτάρχου, Ελληνικά Αίτια, 37 (= Ηθικά, 299e) και Ερωτικές 
Διηγήσεις, 3 (= Ηθικά, 774c), καθώς και στην Επιτομή του (Ψευδό)Απολλόδωρου (ΙΉ, 11). 
4 1 6 M.L. West, The Hesiodic Catalogue of Women. Its Nature, Structure, and Origins, Oxford, 1985: 
149. 
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Στη Βιβλιοθήκη του (Ψευδό)Απολλόδωρου, ο Ναύπλιος εμφανίζεται ως 
πατέρας του Παλαμήδη (II, 1,5· III, 2, 2· επιτομή, III, 7· VI, 8). Ο Απολλώνιος ο 
Ρόδιος (Ι, 133-138) κάνει λόγο, ωστόσο, για δύο «Ναύπλιους», εκ των οποίων ο 
πρώτος (ο γιος του Ποσειδώνα) ήταν πρόγονος του δεύτερου (αυτού που πήρε μέρος 
στην Αργοναυτική εκστρατεία και ήταν πατέρας του Παλαμήδη). Στην 
πραγματικότητα, η ταύτιση των δύο «Ναύπλιων» ήταν φαινόμενο συνηθισμένο κατά 
την αρχαιότητα, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από χωρίο του Στράβωνα (VIII, 6, 
2)4 1 7. 

Ποικίλες φιλολογικές πηγές τοποθετούν στις ακτές της Εύβοιας ένα από τα 
πιο σημαντικά επεισόδια των περιπετειών του Ναυπλίου. Σύμφωνα με την Επιτομή 
του (Ψευδό)Απολλόδωρου (VI, 7-11), ο Ναύπλιος ολοκλήρωσε στον Καφηρέα (ή 
Ξυλοφάγο), στο ανατολικό δηλαδή τμήμα του νησιού, το σχέδιο της εκδίκησης του 
για το θάνατο του Παλαμήδη, που είχε αδικοσκοτωθεί από τους συμπολεμιστές του. 

Των δε άλλων Εύβοια προσφερομένον νυκτός Ναύπλιος έπί 
του Καφηρέος όρους πυρσόν άνάπτει. Οι δε νομίσαντες είναι 
τινας των σεσωσμένων προσπλέουσι, και περί τάς Καφηρίδας 
πέτρας θραύεται τα σκάφη και πολλοί τελευτώσιν. ό γαρ τού 
Ναυπλίου και Κλυμένης της Κατρέως υιός Παλαμήδης 
έπιβουλαΐς 'Οδυσσέως λιθοβοληθείς αναιρείται. Τούτο μαθών 
Ναύπλιος έπλευσε προς τους "Ελληνας και τήν τού παιδος 
άπήτει ποινήν. άπρακτος δε ύποστρέψας, ώς πάντων 
χαριζομένων τω βασιλει Άγαμέμνονι, μεθ'ού τον Παλαμήδην 
άνείλεν 'Οδυσσεύς, παραπλέων τάς χώρας τάς 'Ελληνίδας 
παρεσκεύασε τάς 'Ελλήνων γυναίκας μοιχευθήναι. [...]. ταύτα 
πρότερον κατασκευάσας ό Ναύπλιος, ύστερον μαθών τήν εις 
τάς πατρίδας των Ελλήνων έπάνοδον, τον εις τον Καφηρέα, 
νυν δε Ξυλοφάγον λεγόμενον, άνηψε φρυκτόν. ένθα 
προσπελάσαντες Έλληνες έν τω δοκείν λιμένα είναι 
διεφθάρησαν. 

Η παράδοση αυτή δεν αποτελεί παρά μια από τις πολλές εκδοχές που 
κυκλοφορούσαν στην αρχαία Ελλάδα για την εκδίκηση του Ναυπλίου. Από σχόλιο 
στον Ορέστη του Ευριπίδη (στ. 432) μαθαίνουμε ότι το σημείο στο οποίο ο Ναύπλιος 
παρέσυρε με δόλο τους πηδαλιούχους των Αχαιών ταυτιζόταν άλλοτε με την Τένεδο, 
την Τροιζηνία ή και τη Γεραιστό της Εύβοιας. 

Είναι δύσκολο να ανακαλύψουμε πότε ακριβώς επινοήθηκε η παράδοση για 
την ενέδρα που έστησε ο Ναύπλιος, πότε συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά σε γραπτό 
έργο, και ποια από τις εκδοχές του μύθου είναι η αρχαιότερη. Σύμφωνα με τον 
Παυσανία (Χ, 31, 2), στα Κύπρια Έπη γινόταν λόγος για τη δολοφονία του 
Παλαμήδη από τον Οδυσσέα και το Διομήδη418. Ωστόσο, από την περίληψη του 
επικού ποιήματος του 7ου αι. π.Χ. που συνέταξε ο Πρόκλος {Χρηστομάθεια, στ. 78-

Βλ Γ. Ζωγράφου-Λύρα, Ο μύθος του Παλαμήδη στην αρχαία ελληνική γραμματεία (διδακ. διατρ.), 
Ιωάννινα, 1987: 206-209. 
4 ί 8 Σχετικά με το επεισόδιο, S. Woodford, "Palamedes seeks Revenge", JHS 114 (1994): 164-169· J.A. 
Clua, "El mite de Palamedes a la Grècia antiga: aspectes canviants d'un interrogant cultural i historic", 
Faventia 7.2 (1985): 69-93 και M. Szarmach, «Le mythe de Palamede avant la tragédie grecque», Eos 
62 (1974): 35-47. Της ίδιας, «Le "Palamede" d'Euripide», Eos 63 (1975): 249-271. 

101 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



3. Μύθοι, λατρείες και ιερά της Εύβοιας (πλην Χαλκίδας και Ερέτριας) 

169) , μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα Κύπρια Έπη δεν ανέφεραν τα εκδικητικά 
τεχνάσματα του Ναυπλίου 

420 

Σύμφωνα με τον (Ψευδό)Απολλόδωρο {Βιβλιοθήκη, II, 1, 5) ο Ναύπλιος 
μνημονευόταν στους Νόστους και σε σύγγραμμα του Κέρκωπα.' Θεωρούμε πολύ 
πιθανό οι Νόστοι να περιείχαν την ενέδρα του Ναυπλίου, μιας και το έργο περιέγραφε 
την επάνοδο των Αχαιών στις πατρίδες τους. Αν η παραπάνω υπόθεση ευσταθεί, 
μπορούμε τότε να χρονολογήσουμε την επινόηση της παράδοσης στις αρχές της 
αρχαϊκής περιόδου ή ακόμα νωρίτερα, αφού το έργο γράφτηκε, κατά τη γνώμη του F. 
J o u a n , στο δεύτερο μισό του 7ου αι. π.Χ. Αγνοούμε, ωστόσο, πού ακριβώς 
τοποθετούσε το έπος το ναυάγιο του στόλου των Αχαιών (στην Τένεδο, την 
Τροιζηνία, τη Γεραιστό ή τον Καφηρέα;). 

Σε κάθε περίπτωση, είναι βέβαιο ότι ο μύθος του Παλαμήδη υπήρξε ιδιαίτερα 
δημοφιλής κατά τη διάρκεια του 5ο υ αι. π.Χ. Οι περιπέτειες του Ναυπλίου και του 
γιου του ενέπνευσαν πολλούς συγγραφείς, τραγικών κυρίως έργων. Σε σκηνή του 
έργου Παλαμήδης, ο Αισχύλος παρουσίαζε το Ναύπλιο να απαιτεί δικαιοσύνη για το 
θάνατο του γιου του ενώπιον του Αγαμέμνονα422. Αγνοούμε ωστόσο αν γινόταν 
επίσης μνεία στην καταστροφή του αχαϊκού στόλου423. Κατά πάσα πιθανότητα, στην 
τραγωδία (ή στις τραγωδίες) Ναύπλιος Καταπλέων Ι Ναύπλιος Πυρκαεύς, ο Σοφοκλής 
αναφερόταν στην καταστροφή των πλοίων - παρά το γεγονός ότι είναι λιγοστά αυτά 
που γνωρίζουμε για το έργο, ο τίτλος του κάνει εύλογη αυτή την εικασία424. Στην 
τραγωδία Ελένη (στ. 765-769) ο Ευριπίδης βάζει το Μενέλαο να λέει ότι το ναυάγιο 
του ελληνικού στόλου έγινε στις ακτές της Εύβοιας. Φαίνεται ότι κατά τις αρχές της 
αυτοκρατορικής περιόδου, ο μύθος απέκτησε εκ νέου απήχηση, αφού τον μνημονεύει 
ο Κριναγόρας ο Μυτιληναίος (1°*= αι. π.Χ.)425, ο Βάσσος (Ι0*' αι. μ.Χ.)426 και, τέλος, ο 
(Ψευδό)Απολλόδωρος στο απόσπασμα που παραθέσαμε πιο πάνω. 

Ορισμένοι ερευνητές λαμβάνουν υπόψη τους την πιθανότητα στο ακρωτήριο 
του Καφηρέα να απέτιναν τιμές σε ένα φθονερό θαλάσσιο δαίμονα, ο οποίος 
συγχωνεύτηκε εκ των υστέρων με το Ναύπλιο4 7. Πράγματι, στην Αρχαία Ελληνική 

4 1 9 Α. Severyns, Recherches sur la Chrestomathie de Proclos. Vol. IV. La Vita Homeri et les sommaires 
du Cycle, Paris, 1963: 77-85, ειδικά σελίδα 85 (στ. 166). 
4 2 0 Για τη χρονολόγηση του έργου Κύπρια Έπη, βλ. F. Jouan, Euripide et les légendes des Chants 
Cypriens, Paris, 1966: 27 καιυποσημ. 3. 
4 2 1 F. Jouan, Euripide et les légendes des Chants Cypriens, Paris, 1966: 27, υποσημ. 3. 
4 2 2 TrGF, Vol. 3: fr. 181-182a. 
4 2 3 Ο Αισχύλος είχε γράψει επίσης σατιρικό δράμα με τον τίτλο Αμυμώνη, στο οποίο είναι πιθανό να 
εμφανιζόταν ο Ναύπλιος. Βλ TrGF, Vol. 3: fr. 13-15. 

Βλ παραπάνω σελ. 70. 
424 

4 2 5 A.S.F. Gow και D.L. Page (επιμ.), The Greek Anthology. The Garland of Philip and Some 
Contemporary Epigrams, Cambridge, 1968, vol. I: 199, επίγραμμα II. Στο vol. II αυτής της έκδοσης, 
στη σελίδα 195 σχολιάζεται το ποίημα που μας ενδιαφέρει. Για το βίο του συγγραφέα, βλ σελίδες 
210-213. Βλ ακόμα W.R. Paton (επιμ.), The Greek Anthology, London-New York, 1917, Vol. 3: 238, 
n°429(BookIX). 
4 2 6 A.S.F. Gow και D. L. Page (επιμ.), The Greek Anthology. The Garland of Philip and Some 
Contemporary Epigrams, Cambridge, 1968, vol. I: 181, επίγραμμανίΙΙ. Βλ. vol. Π, σελίδα 195, για το 
αντίστοιχο σχόλιο και σελίδες 191-192 για τα ελάχιστα βιογραφικά στοιχεία που σώζονται για το 
συγγραφέα. Στο W. R. Paton (επιμ.), The Greek Anthology, London-New York, 1917, Vol. 3: 155, n° 
289 (Book IX). 
4 2 7 E.N. Ρούσσος, «Ναύπλιος και Παλαμήδης», στο Ι.Θ. Κακριδής (επιμ.), Ελληνική Μυθολογία. 
Τόμος 3. Οι Ήρωες. Τοπικές παραδόσεις, Αθήνα, 1986: 176-178· J.A. Clua, "El mite de Palamedes a la 
Grècia antiga: aspectes canviants d'un interrogant cultural i historic", Faventia 7.2 (1985): 71. 
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Γραμματεία συναντάμε αναφορές σε άλλους, παρόμοιους θαλάσσιους δαίμονες-
ήρωες, όπως ο Φρόντις στο ακρωτήριο Σούνιο , ο Γλαύκος στην Ανθηδώνα , 
κ.ο.κ.430 Η παραπάνω υπόθεση, παρόλο που φαντάζει ιδιαίτερα ελκυστική, δεν 
επιβεβαιώνεται από τις γραπτές πηγές της γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου. 

Ο Γυναικών Κατάλογος (SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 148A) 
και ο Φερεκύδης (FGrH 3, F 52) αναφέρονται σε έναν ακόμα γιο του Ποσειδώνα, τον 
Ωρίωνα. Σε πολύ μεταγενέστερους χρόνους, ο Στράβωνας παραδίδει ένα μύθο 
σύμφωνα με τον οποίο ο γίγαντας πήρε το όνομα του από τον Ωρεό όπου ζούσε. 

[...] κείται [ενν. ο Ωρεός] δ' υπό τω Τελεθρίω ορει εν τω 
Δρυμω καλουμένφ παρά τον Κάλλαντα ποταμον επί πέτρας 
υψηλής, ώστε τάχα και δια το τους Έλλοπιείς όρείους 
είναι τους προοικήσαντας ετέθη τοϋνομα τούτο τη 
πόλεν δοκει δέ και ό Ώρίων ενταύθα τραφείς ούτως 
όνομασθήναι 

Πότε επινοήθηκε, όμως, αυτός ο μύθος; Πιθανότατα, πρόκειται για παράδοση 
που δημιουργήθηκε μετά από την υιοθέτηση του τοπωνυμίου. Όπως σημειώσαμε 
παραπάνω, αγνοούμε αν ο Ωρεός υπήρχε πριν από τα Μηδικά. Δεν αποκλείεται να 
ιδρύθηκε μετά από την ευβοϊκή αποστασία του 446 π.Χ. Το μόνο που μπορούμε να 
βεβαιώσουμε είναι ότι η παράδοση (ίσως σε διαφορετικές παραλλαγές) ήταν 
ευρύτερα γνωστή κατά τον 1° αι. π.Χ., μιας και ο Διόδωρος (IV, 85, 5) κάνει και 
αυτός λόγο για την άφιξη στην Εύβοια του Ωρίωνα, που προηγουμένως είχε ιδρύσει 
ένα ιερό του Ποσειδώνα στη Σικελία ι. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε με 
ασφάλεια ότι τα χωρία του Στράβωνα και του Διόδωρου περιέχουν όντως 
πληροφορίες για τις λατρευτικές αντιλήψεις των Ευβοέων κατά τη γεωμετρική και 
αρχαϊκή περίοδο. 

Σύμφωνα με όσα έχουμε δει σε αυτή την ενότητα, καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι κατά τους γεωμετρικούς και/ή τους αρχαϊκούς χρόνους ο 
Ποσειδώνας λατρεύτηκε σε τρία ευβοϊκά ιερά: το πρώτο βρισκόταν στη Γεραιστό, 
στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού· το δεύτερο στις Αιγές, μεταξύ της Ιστιαίας και 
της Χαλκίδας ή στην επικράτεια της Καρύστου· και το τρίτο στο Κηναίο, όπου η 
λατρεία του θεού της τρίαινας ερχόταν σε δεύτερη μοίρα μετά από αυτήν του Δία. 

Οι πολυάριθμες αναφορές στο ιερό της Γεραιστού που συναντάμε στις 
γραπτές και επιγραφικές πηγές (κυρίως από τον 5° αι. π.Χ. και έπειτα) 
αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη του σημασία. Κατά κοινή ομολογία, στον Κύκλωπα του 
Ευριπίδη (στ. 290-295) εντοπίζουμε την αρχαιότερη διαπιστωμένη μαρτυρία για την 
ύπαρξη ενός ιερού αφιερωμένου στον Ποσειδώνα Γεραίστιο. Ενδέχεται, ωστόσο, ένα 
χωρίο της Οδύσσειας (γ', στ. 165-179) να υπαινίσσεται ότι η λατρεία του Ποσειδώνα 
στην περιοχή ήταν ήδη γνωστή στους αοιδούς που τραγουδούσαν τις περιπέτειες του 

Η. Abramson, "A Hero Shrine for Phronris at Sounion?", California Studies in Classical Antiquity 
12 (1979): 1-19· P.G. Themelis, Sounion-Thorikos, Athens, χ.χ.ε.· W.B. Dinsmoor, Jr., Sounion, 
Athens, 1971. 
4 2 9 M. Corsano, Glaukos. Miti Greci di personaggi omonimi, Roma, 1992. 
4 Βλ M. Romero Recio, Cul tos Maritimes y Religiosidad de Navegantes en el Mundo Griego Antiguo 
(BAR. Int. Ser. 315.1-2), Oxford, 2000: 153. 
4 3 1 Gantz, 1993: 271-273· J. Fontenrose, Orion: the Myth of the Hunter and the Huntress, Berkeley, 
1981. 
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Οδυσσέα κατά τη γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο. Αν αληθεύουν όσα παραδίδει ο 
σχολιαστής του Πίνδαρου, στα αρχαϊκά χρόνια τελούνταν στη Γεραιστό γιορτές και 
αγώνες προς τιμήν του Ποσειδώνα. Υποθέτουμε ότι η λατρεία του ήταν άμεσα 
συνδεδεμένη με τις ναυτικές δραστηριότητες, καθώς το λιμάνι της Γεραιστού 
αποτελούσε σημαντικό θαλάσσιο κόμβο. Οι επιγραφές των ελληνιστικών χρόνων 
μαρτυρούν τη σύνδεση του ιερού με την πολιτική ζωή των κατοίκων της Καρύστου. 
Αγνοούμε, ωστόσο, αν η σχέση αυτή αναγόταν και στις περιόδους που μας 
απασχολούν. 

Η ακτινοβολία του ιερού που βρισκόταν στις Αιγές φαίνεται ότι ήταν πιο 
περιορισμένη. Εκεί τιμούσαν, σύμφωνα με το Στράβωνα, τον Ποσειδώνα Αιγαίο. 
Είναι λιγοστά αυτά που γνωρίζουμε για την ιστορία του λατρευτικού αυτού κέντρου 
κατά τους γεωμετρικούς και αρχαϊκούς χρόνους. Ο Ποσειδώνας, τέλος, λατρευόταν 
στο Κηναίο ως θεός της θάλασσας και των σεισμών. 

3.4. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 

Κατά τη γνώμη του W. Burkert, η λατρεία του Απόλλωνα των ιστορικών 
χρόνων προέκυψε από το συγκερασμό τουλάχιστον τριών στοιχείων και/ή επιρροών 
διαφορετικής προέλευσης: ένα δωρικό-βορειοδυτικό ελληνικό στοιχείο, ένα κρητο-
μινωικό και ένα συρο-χιττιτικό στοιχείο . Ο Γερμανός μελετητής της αρχαίας 
ελληνικής θρησκείας έλαβε υπόψη του τις υποθέσεις που κατά καιρούς είχαν 
διατυπωθεί από πλειάδα άλλων ερευνητών και επιδίωξε τη σύνθεση τους. Έτσι 
λοιπόν, δεν θέλησε να διαψεύσει όσους είχαν υποστηρίξει ότι μια πρωτογενής μορφή 
του θεού Απόλλωνα με το όνομα «ΠαιΡήων» λατρευόταν ήδη κατά τη μινωική και 
μυκηναϊκή περίοδο433. Σημείωσε, ωστόσο, ότι η θεότητα αυτή δεν αποτελούσε 
προστάτη των κοινωνικοπολιτικών ομάδων και επόπτη των τελετών μύησης -
αρμοδιότητες που χαρακτήριζαν τον Απόλλωνα από πολύ νωρίς, κυρίως στις 
δωρικές-βορειοδυτικές περιοχές. Επιπλέον, δεν αποτελούσε θεραπευτή ή προξενητή 
νοσημάτων, ιδιότητες που ενδέχεται να απέκτησε, όταν ταυτίστηκε με ανατολικές 
θεότητες, όπως ο Ρεσέπ. Ο Απόλλωνας των ομηρικών επών, αντιθέτως, συγκέντρωνε 
στο πρόσωπο του όλα τα χαρακτηριστικά που απαριθμήθηκαν παραπάνω. Μάλιστα, 
από τη γεωμετρική περίοδο και εξής, μία ή και περισσότερες από τις 
προαναφερθείσες εκφάνσεις αναδεικνυόταν εντονότερα από τις υπόλοιπες από τόπο 
σε τόπο και από ιερό σε ιερό. Οι τρόποι με τους οποίους εμφανίστηκε η λατρεία του 
Απόλλωνα σε κάθε περιοχή ξεχωριστά στάθηκαν εξίσου πολλαπλοί: είτε με την 
ίδρυση ex nihilo ενός νέου ιερού αφιερωμένου σε αυτόν, είτε μέσω της συγχώνευσης 
του με μία ομοειδή προϋπάρχουσα θεότητα, είτε, τέλος, μέσω της ολοκληρωτικής 
αντικατάστασης ενός παλαιότερου θεού. Δεν είναι πάντα εύκολο να ανακαλύψουμε τι 
ακριβώς είχε συμβεί σε κάθε περίπτωση. 

Στο ακρωτήριο Κολώνα της Αίγινας -εκεί όπου οικοδομήθηκε ο αρχαϊκός 
ναός του Απόλλωνα- η εύρεση, σε αποθέτη, μυκηναϊκής, υπομυκηνάΐκής και 
πρωτογεωμετρικής κεραμικής αποτέλεσε αφορμή για να συζητηθεί το ενδεχόμενο 
αδιάκοπης λατρείας από τα τέλη της 2ης στις αρχές της 1ης χιλιετίας π.Χ. . Στις 

Burkert, 1985: 144. 
Βλ J.N. Coldstream, Geometric Greece, London, 1977: 329. 
Η. Walter, "Alt-Ägina 1979/80", AAA 13 (1980): 85-87· Mazarakis Ainian, 1997: 245. 
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Αμυκλές, στο χώρο όπου στα ιστορικά χρόνια εντοπιζόταν το ιερό του Απόλλωνα 
Υάκινθου, είναι πιθανό να τελούνταν θρησκευτικές τελετές ήδη κατά την 
υστεροελλαδική ΠΙΓ. Όμως, η αρχαιολογική έρευνα υπέδειξε την ύπαρξη ενός 
μικρού χρονικού χάσματος κατά τους Σκοτεινούς Χρόνους. Ο R. Osborne πιστεύει 
ότι η λατρεία του Απόλλωνα θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει το 10° αι. π.Χ., ενώ ο 
J.N. Coldstream την κατεβάζει στον 9° αι. π.Χ.4 3 . Στο ιερό του Αετού της Ιθάκης, οι 
ανασκαφικές έρευνες έφεραν στο φως έναν κυκλικό χώρο που ταυτίστηκε με βωμό. 
Ανάμεσα στα κινητά ευρήματα περιλαμβάνονταν όστρακα του 10ου αι. π.Χ.4 6. Χάρη 
σε ένα χωρίο της Οδύσσειας (υ', στ. 278 κ.ε.), αλλά και χάρη στην ανακάλυψη στο 
εσωτερικό του αρχαϊκού ναού μιας επιγραφής που αναφέρεται στον Απόλλωνα , η 
θέση ταυτίστηκε με λατρευτικό κέντρο του θεού. Αγνοούμε, ωστόσο, πότε κατέλαβε 
ο γιος της Λητούς τη θέση της κύριας λατρευόμενης θεότητας. Όσον αφορά τη 
Βοιωτία, η λατρεία του Απόλλωνα στο ιερό του Απόλλωνα Ισμήνιου και στο ιερό του 
Απόλλωνα Πτώου είναι βεβαιωμένη από τα αρχαϊκά χρόνια και έπειτα. Τα 
αρχαιότερα ίχνη τελετών ανάγονται, εντούτοις, στο δεύτερο μισό του 8ου αι. π.Χ. 
Στην περίπτωση του ιερού του Απόλλωνα Πτώου έχει υποστηριχθεί, μάλιστα, ότι 
αποδέκτης των προσφορών υπήρξε μια τοπική θεότητα που ονομαζόταν Πτώος 
Σύμφωνα με τον J.M. Fossey, το ιερό του Απόλλωνα στις Άβες της Φωκίδας (ίσως 
στο σημερινό Παλιοχώρι Εξάρχου) «was of considerable importance at the end of the 
archaic period» . Τέλος, αρχαιολογικά ευρήματα του 6ου αι. π.Χ. έχουν βρεθεί στο 
μαντείο του Απόλλωνα στην Κορόπη της Μαγνησίας440. 

Πολυάριθμες μαρτυρίες επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα της λατρείας του 
θεού στην Εύβοια. Οι φιλολογικές πηγές μάς πληροφορούν για τη συμμετοχή των 
Ευβοέων σε ένα τυπικό στενά συνδεδεμένο με τον Απόλλωνα: τη μεταφορά των 
Υπερβόρειων Προσφορών. Βασισμένοι σε επιγραφές, αλλά και αρχαιολογικά 
ευρήματα, μπορούμε να αποκτήσουμε μια ιδέα για τη σημασία που είχε ο γιος της 
Λητούς στο πάνθεον της Καρύστου. Οι γραπτές πηγές αναφέρονται στις 
θρησκευτικού χαρακτήρα σχέσεις της Καρύστου με τη Δήλο και τους Δελφούς. 
Επιγραφές, αλλά και φιλολογικές μαρτυρίες, κάνουν λόγο και για άλλα ιερά του 
Απόλλωνα στο νησί. 

Η Εύβοια και η Υπερβόρεια Οδός. 

Από τον Ηρόδοτο μαθαίνουμε (IV, 33) ότι, σύμφωνα με τους Δήλιους, 
συγκεκριμένες προσφορές προερχόμενες από τη χώρα των Υπερβορείων έφταναν στο 
πανελλήνιο ιερό του Απόλλωνα . Οι προσφορές μεταφέρονταν από λαό σε λαό· 
μεταξύ των Ελλήνων που συμμετείχαν σε αυτό το τυπικό ήταν και οι Ευβοείς. 

4 3 5 R. Osborne, Greece in the Making, 1200-479 B.C., London-New York, 1996: 88· J.N. Coldstream, 
Geometric Greece, London, 1977: 329. 
4 3 6 Σ. Συμεώνογλου, «Ανασκαφή Ιθάκης», ΠΑΕ 1990: 271-278· του ίδιου, «Ιθάκη, Αετός», Έργον 
1990: 123-127. 

4 3 7 Σ. Συμεώνογλου, «Έρευνες Ιθάκης», ΠΑΕ 1989: 295. 
4 3 8 Mazarakis Ainian 1997: 313. Στο Schachter, 1981/1994, Vol. 1: 54-55, επισημαίνεται ότι οι 
αρχαιότερες μαρτυρίες για τον Απόλλωνα στα ιερά αυτά ανάγονται στα μέσα του 7°° αι. π.Χ. 
4 3 9 J.M. Fossey, The Ancient Topography of Eastern Phokis, Amsterdam, 1986: 143, βασισμένος σε μια 
πληροφορία του Ηροδότου (Vili, 33). 
440 

441 
Ν.Δ. Παπαχατζής, «Η Κορόπη και το ιερό του Απόλλωνα», Θεσσαλικά 3 (1960): 3-24. 
Για την άποψη του Ηρόδοτου αναφορικά με την ύπαρξη ή μη των Υπερβόρειων, βλ. J. Romm, 

'Herodotus and Mythic Geography: the Case of the Hyperboreans", ΤΑΡΑ 119 (1989): 97-113. 
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Πολλώ δέ τι πλείστα περί αυτών Δήλιοι λέγουσι, φάμενοι 
ίρά ένδεδεμένα έν καλάμη πυρών έξ Ύπερβορέων φερόμενα 
άπικνέεσθαι ές Σκύθας, άπό δέ Σκυθέων ήδη δεκομένους 
αίεί τους πλησιοχώρους έκαστους κομίζειν αυτά το • προς 
έσπέρης έκαστάτω έπί τον Άδρίην, ένθεύτεν δέ προς 
μεσαμβρίην προπεμπόμενα πρώτους Δωδωναίους Ελλήνων 
δέκεσθαι, άπό δέ τούτων καταβαίνειν έπί τον Μηλιέα κόλπον 
και διαπορεύεσθαι ές Εύβοιαν, πόλιν τε ές πόλιν πέμπειν 
μέχρι Καρύστου, το δ' άπό ταύτης έκλείπειν "Ανδρον 
Καρυστίους γάρ είναι τους κομίζοντας ές Τήνον, Τηνίους 
δέ ές Δήλον. Άπικνέεσθαι μεν νυν ούτω ταύτα τά ίρά 
λέγουσι ές Δήλον. 

Το χωρίο του Ηροδότου αποτελεί την αρχαιότερη γραπτή μαρτυρία που 
διαθέτουμε για την Υπερβόρεια Οδό, τη διαδρομή δηλαδή που ακολουθούσαν οι 
προσφορές στο θεό. Ο F. Jacoby και ο J. Treheux 3 εικάζουν ότι ο 
Αλικαρνασσέας έκανε μια στάση στη Δήλο το 447 π.Χ., κατά το ταξίδι που 
πραγματοποίησε από τη γενέτειρα του προς την Αθήνα. Ενδέχεται, λοιπόν, ο 
ιστορικός να αποκόμισε επ' ευκαιρία της επίσκεψης του την πληροφορία που 
παραθέτει, είτε από κάποιον ιερέα είτε και από έναν απλό κάτοικο του νησιού. 

Η ύπαρξη αυτού του τυπικού κατά την κλασική και την ελληνιστική περίοδο 
δεν αμφισβητείται από τους σύγχρονους ερευνητές - η ταύτιση, όμως, της αφετηρίας 
της Υπερβόρειας Οδού κατά τους χρόνους αυτούς παραμένει προς διερεύνηση . Σε 
δύο αποσπασματικά σωζόμενες δηλιακές επιγραφές του 4ου αι. π.Χ. γίνεται λόγος για 
θέματα που έχουν να κάνουν με τις Υπερβόρειες Προσφορές445, ενώ κατά τον 3° αι. 
π.Χ. ο Καλλίμαχος περιγράφει -διαφοροποιούμενος σε μερικά σημεία από τον 
Ηρόδοτο- την πορεία που ακολουθούσαν (Ύμνος εις Δήλον (IV), στ. 277-290). Κατά 
τους ρωμαϊκούς χρόνους, ο Πλούταρχος (Περίμουσικής, 14 = Ηθικά 1136b) αναφέρει 
ότι σε παλαιότερες εποχές η πομπή γινόταν υπό τους ήχους μουσικών οργάνων, ενώ ο 
Παυσανίας μνημονεύει κι αυτός με τη σειρά του την Υπερβόρεια Οδό (Ι, 31, 2 ) 6. 

4 4 2 F. Jacoby, "Herodoto", RE Suppl. 11(1913): 247,267-269. 
4 4 3 J. Treheux, «La réalité historique des offrandes hyperboreénnes de Délos», στο συλλ. έργ., Studies 
presented to D. M. Robinson, Saint Louis, 1953, Vol. 2:761 και υποσημ. 11. 
4 4 4 Farnell, 1896-1909, Vol. 4: 105-106· C.T. Seltman, "The Offerings of the Hyperboreans", CQ 22 
(1928): 155-159- Ch. Picard, «La route des processions hyperboreénnes en Grèce», Revue de l'histoire 
des religions 132 (1947): 98-109· J. Treheux, «La réalité historique des offrandes hyperboreénnes de 
Délos», στο συλλ. έργ., Studies presented to D.M. Robinson, Saint Louis, 1953, Vol. 2: 763. 
4 4 5 Μία από τις επιγραφές εκδόθηκε το 1884. Βλ Th. Homolle, «Documents nouveaux sur 
l'amphictyonie attico-délienne», BCH 8 (1884): 317-319. To 1911, δημοσιεύτηκε μια διαφορετική 
ανάγνωση του κειμένου: βλ. F. Durrbach, «Fouilles de Delos exécutés aux frais de M. le Duc de 
Loubat. Inscriptions financières (1906-1909)», BCH 35 (1911): 5, επιγραφή 1, βλ ειδικά το στ. 49, και 
το σχόλιο στη σελίδα 11. Επίσης J. Coupry, «Etudes d'épigraphie délienne», BCH 62 (1938): 85-96, 
ειδικά σελίδα 96. H δεύτερη επιγραφή καταχωρήθηκε με την ταξινομική ένδειξη IG II2, 1636 Α, βλ στ. 
6-8. Για τις δύο επιγραφές, βλ J. Treheux, «La réalité historique des offrandes hyperboreénnes de 
Délos», στο συλλ. έργ., Studies presented to D.M. Robinson, Saint Louis, 1953, Vol. 2: 762. 

Στο χωρίο του Παυσανία περιγράφεται διαδρομή διαφορετική από εκείνες που αναφέρουν ο 
Ηρόδοτος και ο Καλλίμαχος. Ο περιηγητής ισχυρίζεται ότι στις μέρες του οι προσφορές έφταναν στην 
Αττική. Από το λιμάνι των Πρασσιών - το σημερινό Πόρτο Ράφτη- οι Αθηναίοι τις μετέφεραν στη 
Δήλο. Για τον J. Treheux («La réalité historique des offrandes hyperboreénnes de Délos», στο συλλ. 
έργ., Studies presented to D.M. Robinson, Saint Louis, 1953, Vol. 2: 766-770), η μαρτυρία του 
Παυσανία υποδηλώνει ότι υπήξε μια αλλαγή στην ιερή διαδρομή, οφειλόμενη σε ιστορικές συγκυρίες. 
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Το πότε ακριβώς καθιερώθηκε το τυπικό της μεταφοράς των προσφορών 
αποδεικνύεται ακόμα πιο δυσεπίλυτο ζήτημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Υπερβόρειοι 
αναφέρονταν, σύμφωνα πάντα με τον Ηρόδοτο (IV, 32, 7), στο ψευδο-ομηρικό έπος 
Ετυίγονοι441', αλλά και σε ένα έργο του Ησίοδου448. Υπάρχουν, μάλιστα, φιλόλογοι 
που πιστεύουν ότι ο Αριστέας ο Προκοννήσιος έκανε κι αυτός λόγο για τους 
Υπερβόρειους449. Ο Ηρόδοτος, ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν τα έργα που 
παραθέτει περιείχαν επίσης πληροφορίες για τις προσφορές που έφταναν στη Δήλο. 
Δεν πρέπει να σπεύσουμε να δώσουμε καταφατική απάντηση. Ο Πίνδαρος 
(Πυθιόνικος Χ, στ. 29· Ολυμτπόνικος III, στ. 31 κ.ε.), αλλά και ο Βακχυλίδης 
(Ετπνίκιος III, στ. 57-60)450 αναφέρουν τους Υπερβόρειους, αλλά όχι και το τυπικό 
της μεταφοράς451. 

Είμαστε, συνεπώς, για μια ακόμη φορά υποχρεωμένοι να ανατρέξουμε στις 
πληροφορίες που προσφέρει ο Ηρόδοτος. Σε τρία ακόμα χωρία του (IV, 33, 34 και 
35) ο ιστορικός διηγείται ένα μύθο για τα πρώτα χρόνια τέλεσης του τυπικού και 
κάνει λόγο για κάποιο έθιμο των νέων της Δήλου· εξηγεί, μάλιστα, τους λόγους που 
ώθησαν τους Υπερβόρειους να στείλουν για πρώτη φορά τα δώρα τους στο ιερό νησί. 
Φαίνεται ότι ο ιστορικός, συνειδητοποιώντας την ιδιαιτερότητα αυτού του τυπικού, 
έκρινε χρήσιμο να καταγράψει τις εξηγήσεις που, πιθανότατα, άκουσε από τους 
ίδιους τους Δήλιους. 

Ηρόδοτος, IV, 33 

πρώτον δέ τους Ύπερβορέους πέμψαι φέρουσας τα ίρα δύο 
κόρας, τάς όνομάζουσι Δήλιοι είναι Ύπερόχην τε και Λαοδίκην 
άμα δέ αύτήσι άσφαλείης εϊνεκεν πέμψαι τους Ύπερ-
βορέους των αστών άνδρας πέντε πομπούς, τούτους οι 
νύν Περφερέες καλέονται, τιμάς μεγάλας έν Δήλω έχοντες-
έπεί δέ τοισι Ύπερβορέοισι τους άποπεμφθέντας οπίσω 
ουκ άπονοστέειν, δεινά ποιευμένους ει σφεας αΐεί κατα-
λάμψεται αποστέλλοντας μη άποδέκεσθαι, ούτω δη 
φέροντας ές τους ούρους τα ίρα ένδεδεμένα έν πυρών 
καλάμη τοΐσι πλησιοχώροισι έπισκήπτειν κελεύοντας 
προπέμπειν σφέα από έωυτών ές άλλο έθνος. Και ταύτα 
μέν ούτω προπεμπόμενα άπικνέεσθαι λέγουσι ές Δήλον. 

Η Ντ. Πέππα-Δελμούζου («Autour des inventaires de Brauron», στο D. Knoepfler (επιμ.), Comptes et 
inventaires dans la cité grecque. Actes du colloque international d'épigraphie tenu à Neuehatel du 23 
au 26 septembre 1986 en l'honneur de J. Tréheux, Genève 1988: 323-346) σχετίζει τα Δήλια της 
Αθήνας με τη διαφορετική αυτή πορεία της Υπερβόρειας Οδού. 
4 4 7 EGF: 27, fr. 2. 
4 4 8 Ίσως η αναφορά αυτή του «Ησίοδου» να εμφανίζεται σε πάπυρο από την Οξύρυγχο (αρ. 1358) που 
δημοσιεύτηκε από τους Grenfell και Hunt: βλ SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 150, στ. 
21. Αν ευσταθεί αυτή η υπόθεση, τότε ο Ηρόδοτος άντλησε τις πληροφορίες του από το έργο του 6ου 

αι. π.Χ. Γυναικών Κατάλογος. 
4 4 9 G.B. Bianducci, "La via iperborea", Rivista di filologia e di Istruzione Classica 101 (1973): 209. 
Για το συγγραφέα του 7ο υ au π.Χ. Αριστέα τον Προκοννήσιο, βλ J.D.P. Bolton, Aristeas of 
Proconnesus, Oxford, 1962. 
450ÌRIGOIN, DUCHEMIN, BARDOLLET: Épinicie III (c.3), στ. 57-60. 
4 5 1 Σχετικά με τις διάφορες πηγές που αναφέρονται στους Υπερβόρειους βλ. F. Marco Simon, 
"ΕΣΧΑΤΟΙ ΑΝΔΡΩΝ: La idealización de Celtas e Hiperbóreos en las fuentes griegas", DHA 26/2, 
2000: 121-147. 
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Ηρόδοτος, IV, 34 

[....] Τήσι δε παρθένοισι ταύτησι τήσι έξ Ύπερβορέων τελευ-
τησάσησι έν Δήλφ κείρονται και αϊ κόραι και οι παίδες οι 
Δηλίων αϊ μεν προ γάμου πλόκαμον άποταμόμεναι καί 
περί ατρακτον είλίξασαι έπί το σήμα τιθείσι (το δέ σήμα 
έστι εσω ές το Άρτεμίσιον έσιόντι αριστερής χειρός, 
έπιπέφυκε δέ οί έλαίη), όσοι δέ παίδες των Δηλίων περί 
χλόην τινά είλίξαντες των τριχών τιθείσι καί ούτοι έπί το 
σήμα. Αύται μέν δη ταύτην [την] τιμήν εχουσι προς των 
Δήλου οίκητόρων. 

Ηρόδοτος, IV, 35 

ταύτας μέν νυν τη Είλειθυίη αποφέρουσας αντί του ώκυτόκου τον 
έταξα ντο φόρον άπικέσθαι, 

Από τα παραπάνω αποσπάσματα συμπεραίνουμε ότι η μεταφορά των 
προσφορών εν πομπή συνιστούσε καθιερωμένη πρακτική από την αρχαϊκή, 
τουλάχιστον, περίοδο. Ας εκθέσουμε, όμως, τους λόγους που μας οδηγούν σε αυτό το 
συμπέρασμα 

1) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αφήγηση των Δηλίων, σχετικά με τις απαρχές 
της ιδιότυπης αυτής μεταφοράς, αποτελεί επινόηση. Πώς μπορεί κανείς να θεωρήσει 
σοβαρή την πιθανότητα συγκατάθεσης των Ελλήνων στο αίτημα των Υπερβορείων, 
ενός λαού βάρβαρου; Είναι λογικό να δεχτούμε ότι οι Υπερβόρειοι στο σύνολο τους, 
έχοντας φέρει εις πέρας την αποστολή τους, παρέμειναν εκουσίως στη Δήλο, χωρίς 
κανείς τους να επιστρέψει στη γενέτειρα του, εκεί όπου «νόσοι δ' ούτε γήρας 
ούλόμενον κέκραται» (Πίνδαρος, Πυθιόνικος Χ, στ. 41 κ.ε.); Οι παραπάνω 
ανακολουθίες δεν φαίνεται να πτόησαν τους Δήλιους των μέσων του 5ο υ αι. π.Χ., οι 
οποίοι θεωρούσαν το μύθο αξιόπιστο. Εικάζουμε ότι οι ρίζες του τυπικού ανάγονται 
σε περίοδο απώτερη του Ηροδότου και τόσο μακρινή, ώστε τα πραγματικά ιστορικά 
γεγονότα που συνέβαλλαν στη δημιουργία του να συσκοτιστούν στη μνήμη των 
Δηλίων και να προκύψουν μυθοπλασίες. Ας επισημάνουμε ότι κατά την Αρχαιότητα 
οι μύθοι που εξηγούσαν μια συγκεκριμένη πρακτική αποτελούσαν συνήθως εκ των 
υστέρων επινοήσεις σε σχέση με τις απαρχές της ίδιας της πρακτικής. 

2) Η μελέτη των υπόλοιπων δύο εθίμων, που σύμφωνα με τον Ηρόδοτο 
σχετίζονταν με τις Υπερβόρειες Προσφορές, μας οδηγεί ομοίως στο συμπέρασμα ότι 
η μεταφορά των προσφορών αποτελούσε καθιερωμένη πρακτική ήδη κατά την 
αρχαϊκή περίοδο. Αναφερόμαστε, αφενός, στη συνήθεια των νέων της Δήλου να 
εναποθέτουν μία τούφα από τα μαλλιά τους στο ταφικό σήμα των Υπερβόρειων 
ηρωίδων, και, αφετέρου, στο έθιμο να αποδίδονται τιμές στους Περφερείς, τους 
συνοδούς της Υπέροχης και της Λαοδίκης. Από τα λεγόμενα του Ηρόδοτου 
εικάζουμε ότι η μεταφορά των προσφορών υπήρξε ίσως το πιο αρχαίο από τα τρία 
έθιμα: σύμφωνα με τους ίδιους τους κάτοικους της Δήλου η απόδοση τιμών στην 
Υπέροχη και τη Λαοδίκη ξεκίνησε ύστερα από το θάνατο τους, μετά, δηλαδή, από 
την άφιξη τους στο νησί με τις προσφορές που προορίζονταν για τον Απόλλωνα. 
Πότε, όμως, ακριβώς καθιερώθηκε η συγκεκριμένη ηρωολατρεία; 
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Η προσφορά της κόμης σε τάφο ήρωα συνιστά διαβατήρια τελετή μύησης που 
απαντάται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και όχι αποκλειστικά στη Δήλο . Από 
απόσπασμα του Ιππόλυτου του Ευριπίδη (στ. 1423-1430), μαθαίνουμε ότι στην 
Τροιζήνα οι κόρες έκοβαν τα μαλλιά τους και τα προσέφεραν στο γιο του Θησέα πριν 
παντρευτούν. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες φανερώνουν ότι η λατρεία του Ιππόλυτου 
στην Τροιζήνα θα μπορούσε να αναχθεί στην αρχαϊκή περίοδο -ωστόσο, πρέπει να 
ομολογήσουμε ότι αγνοούμε αν η προσφορά των μαλλιών αποτελούσε εξαρχής 
τμήμα του τυπικού της ηρωολατρείας453. Τον 2° αι. μ.Χ., ο Παυσανίας μνημονεύει 
δύο παρόμοια τελετουργικά που τελούνταν στα Μέγαρα (στον τάφο της Ιφινόης, βλ. 
Ι, 43, 4) και στην Κόρινθο (στον τάφο των παιδιών της Μήδειας, βλ. II, 3, 6). Ο F. 
Bohringer χρονολογεί το μεγαρικό έθιμο στον 8° αι. π.Χ. ή στις αρχές της αρχαϊκής 
περιόδου454, ενώ η CO. Pache θεωρεί ότι η απόδοση τιμών στα παιδιά της Μήδειας 
καθιερώθηκε στους αρχαϊκούς χρόνους455. 

Αναφορικά με τις δηλιακές τελετές προς τιμήν των ανδρών που συνόδεψαν 
την Υπέροχη και τη Λαόδικη, αξίζει να υπογραμμίσουμε τη φράση που χρησιμοποιεί 
ο Ηρόδοτος: «οι νυν Περφερέες καλέονται». Η φρασεολογία του ιστορικού ίσως 
να υποδηλώνει ότι, ανάμεσα στο χρόνο καθιέρωσης του εθίμου και την απόδοση του 
ονόματος Περφερείς σε αυτούς τους άνδρες, είχε μεσολαβήσει κάποιο χρονικό 
διάστημα. 

Πρέπει επίσης να στρέψουμε την προσοχή μας στο ταφικό μνημείο των 
Υπερβόρειων παρθένων, εκεί όπου οι νέοι της Δήλου εναπέθεταν τα κομμένα τους 
μαλλιά45 . Στις αρχές του 20ου au, ο C. Picard και ο J. Replat ανακάλυψαν, 
νοτιοδυτικά του επονομαζόμενου Ναού G, ένα ημικυκλικό κτίσμα που 
αναγνωρίστηκε αμέσως ως ο τάφος της Υπέροχης και της Λαοδίκης. Δεν βρέθηκαν 
οστά στο εσωτερικό του, η θέση, όμως, του μνημείου αριστερά της εισόδου του 

Tux τελετές που περιλαμβάνουν την κουρά βλ. D. Leitao, "Adolescent Hair-Growing and Hair-
Cutting Rituals in Ancient Greece: a Sociological Approach", στο D. B. Dodd και Chr.A. Faraone 
(επιμ.), Initiation in Ancient Greek Rituals and Narratives: New Critical Perspectives, London-New 
York, 2003: 109-129. Ο μελετητής διακρίνει δύο είδη λατρευτικών τελετών κατά τις οποίες 
προσφερόταν τμήμα της κομμένης κόμης: στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται εκείνες που 
σχετίζονταν με τη λατρεία των ηρώων και των ηρωίδων, ενώ η δεύτερη κατηγορία συνδεόταν με τη 
λατρεία θεοτήτων. Για την ηρωολατρεία της Υπέροχης και της Λαοδίκης, βλ Larson, 1995: 116-121. 
4 5 3 Mazarakis Ainian, 1999: 12· J. M. Hall, "Beyond the Polis: the Multilocality of Heroes", στο Hägg, 
1999:51. 
454 F. Bohringer, «Mégare. Traditions mythiques, espace sacré et naissance de la cité», AC 49 (1980): 
5-22. Για τα ταφικά μνημεία στην αγορά των Μεγάρων, Α. Muller, «Megarika, VI. Monuments 
funéraires de l'agora», BCH 105 (1981): 218-222. 
455 CO. Pache, Baby and Child Heroes in Ancient Greece, Urbana-Chicago, 2004: 9-48. Για να 
ενισχύσει την υπόθεση της, η ερευνήτρια ανατρέχει στο στ. 1378 της Μήδειας του Ευριπίδη. Σύμφωνα 
με την τραγωδία, η καύση των νεκρών παιδιών έγινε μέσα στο ιερό της Ήρας. Για το λόγο αυτό δεν 
πρέπει να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για μια συνηθισμένη ταφική πρακτική, αλλά για την καθιέρωση 
τελετών κατά τις οποίες τιμούνταν τα παιδιά της Μήδειας. Το απόσπασμα, μάλιστα, του αθηναίου 
τραγικού ποιητή αποκτά πολύ περισσότερο νόημα αν η συγκεκριμένη λατρεία ήταν ήδη υπαρκτή την 
εποχή που γράφτηκε η τραγωδία (βλ. στ. 13-14). 
4 5 6 Ο Ηρόδοτος αναφέρει ένα ακόμα ταφικό μνημείο, αφιερωμένο σε δύο υπερβόρειες παρθένες που 
είχαν φτάσει στη Δήλο πριν από την Υπέροχη και τη Λαοδίκη (VI, 35). Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία 
σχέση, εν προκειμένω, με τις Υπερβόρειες Προσφορές. Για το μνημείο και την ταύτιση του βλ Η. 
Gallet de Santerre, Délos primitive et archaïque, Paris, 1958: 93-96· CI. Vatin, «Délos 
prémycénienne», BCHS9 (1965): 225-230· H. Gallet de Santerre, «Notes déliennes», BCH 99 (1975): 
262-264· Ph. Bruneau, «Deliaca», BCH 99 (1975): 268-271. 
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Αρτεμισίου και η εύρεση δύο σφονδυλιών και μιας ατράκτου θεωρήθηκαν ενδεικτικά 
για την ταύτιση του κτίσματος με το χώρο όπου οι νέοι της Δήλου έκαναν τις 
προσφορές τους457. Η κεραμική που περισυλλέχθηκε κατά την ανασκαφή αποτέλεσε 
αμέσως αντικείμενο ενδιαφέροντος, καθώς εκφράστηκε η ελπίδα ότι η χρονολόγηση 
της θα επέτρεπε να χρονολογηθεί τόσο το ίδιο το μνημείο όσο και το τυπικό της 
μεταφοράς των Υπερβόρειων Προσφορών. Κάποια όστρακα που βρέθηκαν να 
εφάπτονται στη θεμελίωση του κτίσματος χρονολογήθηκαν από τους Picard και 
Replat στη «minoen moyen Ι» (πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ.) και στη 
μυκηναϊκή περίοδο. Συλλέχθηκαν ακόμα όστρακα της αρχαϊκής περιόδου458. 
Βασισμένος στα κινητά ευρήματα, ο Η. Gallet de Santerre συμπέρανε ότι το κτίσμα, 
που ανεγέρθηκε ίσως κατά τη μεσοελλαδική περίοδο, υπήρξε τόπος ηρωολατρείας 
ήδη από τις αρχές της μυκηναϊκής περιόδου459. Ο C. Vatin, αντιθέτως, κατεβάζει 
αισθητά τη χρονολόγηση της κεραμικής, θεωρώντας ότι η αρχαιότερη τοποθετείται 
χρονικά στα μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ. Επιπροσθέτως, ο γάλλος αρχαιολόγος 
πίστεψε ότι το κτίσμα είχε ταφικό χαρακτήρα κατά τη μυκηναϊκή περίοδο, αλλά 
διαφώνησε με την ταύτιση του με χώρο ηρωολατρείας. Ο Vatin καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι «le culte des Vierges Hyperboréennes est certainement beaucoup 
moins ancien qu'on ne l'a dit. A quel moment a-t-on mis cette légende en rapport 
avec ces tombes antiques, il est impossible de le savoir exactement; ce n'est en tout 
cas pas avant l'époque géométrique»460. Σε γενικές γραμμές, την άποψη του 
συμμερίζεται η M. Deoudi4 ι . Η ερευνήτρια ισχυρίζεται ότι τα αρχαιολογικά 
ευρήματα δεν φανερώνουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι στο κτίσμα τελούνταν 
λατρευτικές δραστηριότητες· τοποθετεί ωστόσο τις απαρχές της λατρείας στην 
αρχαϊκή περίοδο το αργότερο, βασισμένη στη μαρτυρία του Ηρόδοτου. Σε κάθε 
περίπτωση, όλοι οι ερευνητές φαίνεται να συγκλίνουν στην άποψη ότι οι τελετές προς 
τιμήν των Υπερβόρειων Παρθένων ξεκίνησαν πριν από τον 5° αι. π.Χ. Έχοντας 
επίσης κατά νου τη σειρά με την οποία ενδέχεται να καθιερώθηκαν τα τρία έθιμα που 
αναφέρει ο Ηρόδοτος, δεν θα ήταν παράλογο να δεχτούμε ότι η μεταφορά των 
Υπερβόρειων Προσφορών γινόταν ήδη στην αρχαϊκή περίοδο. 

Ας εξετάσουμε τώρα την πιθανότητα συγκεκριμένες πόλεις της Εύβοιας να 
αποτέλεσαν σταθμοί της Υπερβόρειας Οδού, όχι μόνο κατά την εποχή του Ηρόδοτου, 
αλλά και (με βάση όσα έχουμε δει παραπάνω) κατά την αρχαϊκή περίοδο. 

Ο ιστορικός από την Αλικαρνασσό αναφέρει ότι οι προσφορές για τον 
Απόλλωνα ταξίδευαν από το Μαλιακό κόλπο μέχρι την Εύβοια. Αποτελούσε το 
ακρωτήριο Κηναίο, ακριβώς απέναντι από τη Μηλίδα, τον πρώτο σταθμό αποβίβασης 
στο νησί ή μήπως οι προσφορές συνέχιζαν το ταξίδι τους μέσω του βόρειου Ευβοϊκού 
κόλπου μέχρι να φτάσουν νοτιότερα; Τον 3° αι. π.Χ., ο Καλλίμαχος φαίνεται να 
υποστηρίζει (Ύμνος εις Αήλον (IV), στ. 283) ότι ένα πλοίο μετέφερε τις προσφορές 
από το Μαλιακό κόλπο μέχρι το Ληλάντιο πεδίο, μέχρι, δηλαδή, τα σύνορα της 
Χαλκίδας και της Ερέτριας. Είναι όμως λογικό να υποθέσουμε ότι οι πόλεις του 
ευβοϊκού βορρά -ανάμεσα τους και η Χαλκίδα- είχαν αποκλειστεί από τη διαδρομή; 

C. Picard και J. Replat, «Recherches sur la topographie du hiéron délien», BCH4S (1924): 247-263. 
Για την άτρακτο, βλ σελίδα 259. 
458 C. Picard και J. Replat, «Recherches sur la topographie du hiéron délien», 5C7/48 (1924): 258-259. 
459 H. Gallet de Santerre, Délosprimitive et archaïque, Paris, 1958: 94-96 και 165-173. 
460 Cl. Vatin, «Délos prémycénienne», BCHS9 (1965): 230. 
461 M. Deoudi, Heroenkulte in homerischer Zeit (BAR International Series 806), Oxford, 1999: 1 Ιο
ί 18. 
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Στη διήγηση του, ο Ηρόδοτος τονίζει ότι οι προσφορές περνούσαν από πόλη σε πόλη. 
Εμείς υποθέτουμε ότι οι προσφορές μεταφέρονταν στο Δίον και μετά συνέχιζαν το 
ταξίδι τους δια θαλάσσης προς τα Νότια, αποφεύγοντας τη δύσβατη δια ξηράς οδό 
που διέσχιζε τα βουνά Τελέθριο και Καντήλι. Είναι πολύ πιθανό να έφταναν στον 
Εύριπο και στο λιμάνι της Χαλκίδας. Η Ερέτρια, ο Δύστός και τα Στύρα 
αποτελούσαν μάλλον σταθμούς της Υπερβόρειας Οδού πριν οι προσφορές να 
καταλήξουν στην Κάρυστο. Ενδέχεται η πρόσφατη ανακάλυψη στους σημερινούς 
Ζάρακες Καρυστίας (εικ. 3, αρ. 54) ενός χάλκινου σταθμίου με επιγραφή που 
αναφέρει τον Απόλλωνα Δήλιο να επιβεβαιώσει το πέρασμα των Υπερβόρειων 
Προσφορών από την περιοχή. Το σταθμίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφικής 
έρευνας που έφερε στο φως αρχιτεκτονικά λείψανα χρονολογήσιμα από την ύστερη 
γεωμετρική μέχρι και την υστερορωμαϊκή περίοδο. Για τα κατάλοιπα αυτά θα γίνει 
λόγος παρακάτω462. Εδώ θα αρκεστούμε στην επισήμανση ότι η επιγραφή 
χρονολογείται στον 4° αι. π.Χ. και δεν αποτελεί αδιαμφισβήτητη μαρτυρία για τις 
περιόδους που μας ενδιαφέρουν. 

Πώς, όμως, γινόταν η μεταφορά των ιερών προσφορών στην Εύβοια; Τι λογής 
τελετές σημάδευαν το πέρασμα τους; Ο Ηρόδοτος ισχυρίζεται ότι οι προσφορές 
περνούσαν από χέρι σε χέρι, από λαό σε λαό, μέχρι να φτάσουν στη Δήλο. Μπορούμε 
να φανταστούμε ότι κάθε ελληνική πόλη, που έπαιρνε μέρος στην ιερή διαδικασία, 
έστελνε αντιπροσώπους στα σύνορα της επικράτειας της προκειμένου να παραλάβουν 
από τη γείτονα τις προσφορές για τον Απόλλωνα. Μετά την παραλαβή τους, οι 
αντιπρόσωποι αυτοί διέσχιζαν την επικράτεια της πόλης τους κάνοντας ενδιάμεσες 
στάσεις μέχρι να φτάσουν στην επόμενη παραμεθόριο. Η Υπερβόρεια Οδός θα 
μπορούσε να αποτελεί μια ιδιάζουσα ακολουθία από «centrifugal and centripetal 
processions», όπως τις ονομάζει ο F. Graf463. Κατά πάσα πιθανότητα οι πόλεις 
οργάνωναν, με αφορμή την άφιξη των προσφορών, θυσίες και γιορτές προς τιμήν του 
Απόλλωνα, που συνοδεύονταν από τραγούδια και χορούς, όπως αναφέρει ο 
Καλλίμαχος για την ελληνιστική περίοδο. Δεν αποκλείεται, πάλι, να φύλασσαν τις 
προσφορές κατά τη διάρκεια της νύχτας στα κατά τόπους ιερά του Απόλλωνα. 

Η Κάρυστος και η Δήλος. 

Από τις επιγραφικές πηγές γίνεται φανερό ότι οι Καρύστιοι ήταν συχνοί 
επισκέπτες της Δήλου, κι αυτό παρόλο που δεν ήταν Ίωνες. Πράγματι, δύο επιγραφές 
που χρονολογούνται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. (IG XI, 2, 144Α, στ. 87-88 και IG XI, 
2, 145, σ. 9-10) μαρτυρούν ότι οι Καρύστιοι διέθεταν έναν οίκο στο ιερό νησί464. Από 

Βλ παρακάτω, σελ. 165 κ.ε. Σχετικά με τα ευρήματα, Α. Χατζηδημητρίου, «Ζάρακες», ΑΔ 52 Β2 
(1997): 407-409. 
463 F. Graf, "Pompai in Greece. Some Considerations about Space and Ritual in the Greek Polis", στο 
Hägg, 1996: 55-65. 
464 Η επιγραφή IG XI, 2, 144 Α δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Ε. Schulhof, «Fouilles de Délos, 
exécutés aux frais de M. le Duc de Loubat. Inscriptions financières (1904 et 1905).-1», BCH 32 (1908): 
13-46, n°. 3. Στη σελίδα 43 συναντάμε ένα σύντομο σχόλιο στους στίχους που μας ενδιαφέρουν. Ένα 
τμήμα της επιγραφής (αν και όχι αυτό που εξετάζουμε εδώ) μεταφράστηκε και σχολιάστηκε 
πρόσφατα από τη M.Ch. Hellmann στο Choix d'inscriptions architecturales grecques traduites et 
commentées, Lyon, 1999: 66-69. H επιγραφή IG XI, 2, 145 μας προσφέρει πληροφορίες που 
αναλύονται σε ποικίλες δημοσιεύσεις. Μεταξύ όλων αυτών των μελετητών αξίζει να αναφέρουμε J. 
Tréheux, «L'Hiéropoion et les Oikoi du sanctuaire à Délos», στο J. Servais, T. Hackens και Β. Servais-
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τα ίδια αυτά κείμενα μαθαίνουμε ότι το κτήριο υψωνόταν κοντά σε κάποιον τοίχο, 
που σύμφωνα με την M.Ch. Hellmann πρέπει να αποτελούσε τμήμα του περιβόλου 
του ιερού του Απόλλωνα465. Μία τρίτη επιγραφή, που χρονολογείται στο 250-249 
π.Χ. (IG XI, 2, 287, Α) μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι ο οίκος βρισκόταν υπό τη 
φροντίδα και την επίβλεψη ειδικά επιφορτισμένων νεωκόρων. Ο' θάνατος του ενός 
από αυτούς στον ιππόδρομο της Δήλου αναφέρεται στο στ. 78 του κειμένου4 . Είναι 
πολύ πιθανό ο οίκος να σχετιζόταν με τη θεωρία που αναφέρεται στους στ. 73-74. Η 
Κάρυστος - όπως και άλλες πόλεις- έστελνε στη Δήλο κατά το μήνα Βουφονιώνα 
(Σεπτέμβριος-Οκτώβριος)46 μια αντιπροσωπεία για να τιμήσει τον Απόλλωνα (βλ. 
στ. 7 0 ) . Μία τέταρτη, τέλος, επιγραφή, που χρονολογείται στην περίοδο της Β' 
Αθηναϊκής Συμμαχίας (ID 1401 Ε, στ. 10), αναφέρεται και πάλι στον Οίκο των 
Καρυστίων. 

Δυστυχώς, καμία από τις μαρτυρίες δεν παρέχει περισσότερες πληροφορίες 
για την ακριβή θέση του κτηρίου. Αγνοούμε πότε οικοδομήθηκε και ποια ήταν η 
χρήση του. Αποτελούσε μήπως αίθουσα όπου συνεστιάζονταν οι Καρύστιοι ή 
λειτουργούσε και ως ναός, όπως συνέβαινε -σύμφωνα πάντα με ορισμένους 
μελετητές- με τον Οίκο των Ναξίων469; Χρησίμευε άραγε ως Θησαυρός όπου 
φυλάσσονταν οι προσφορές των Καρυστίων; Είναι πολύ δύσκολο να δοθεί μια 
ικανοποιητική απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα λόγω έλλειψης στοιχείων. Όπως και 
να έχουν τα πράγματα, το γεγονός ότι νεωκόροι είχαν αναλάβει τη φροντίδα του 
κτηρίου κατά τα μέσα του 3ο υ αι. π.Χ. ίσως να υποδηλώνει ότι στο εσωτερικό του 
υπήρχαν αντικείμενα αξίας ή ότι ο χώρος χρειαζόταν περιοδικούς καθαρισμούς 
ύστερα από τελετουργικά γεύματα. 

Το 1944 ο R. Vallois470 ταύτισε τον Οίκο των Καρυστίων με ένα από τα 
κτήρια που οικοδομήθηκαν βορείως του επονομαζόμενου Πώρινου Ναού του 
Απόλλωνα, και συγκεκριμένα, με τον αρχαϊκό Θησαυρό, στον οποίο ο Μ. Holleaux 
είχε δώσει τον αριθμό πέντε στις αρχές του 20ου αι.4 7 1. 

Η ταύτιση του R. Vallois βασιζόταν στην πεποίθηση ότι θα ήταν δύσκολο για 
τους Καρύστιους να ανεγείρουν τον Οίκο τους στη Δήλο ύστερα από την περσική 
εισβολή του 480 π.Χ. Πράγματι, μετά από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, οι Καρύστιοι 
υπέστησαν (οικονομικές αλλά και στρατιωτικές) κορώσεις για την υποστήριξη που 

Soyez (επιμ.), Stemmata. Mélanges de philologie, d'histoire et d'archéologie grecques offerts à J. 
Labarbe, Liège, 1987: 377-390, ειδικά σελίδα 386 κ.ε. 
465 Hellmann, 1992:412-413. 
4 6 6 Βλ. Ph. Bruneau, «Deliaca (X)», BCH 119 (1995): 37-38 και υποσημ. 7. Η επιγραφή καταγράφει 
λεπτομερώς τα έξοδα του δηλιακού ιερού: μετάφραση του κειμένου που συνοδεύεται από σχόλια 
βρίσκεται στο Cl. Prêtre (επιμ.), Études épigraphiques 4. Nouveau choix d'inscriptions de Délos. Lois, 
comptes et inventaires, Athènes, 2002: 87-124. Για τους νεωκόρους, βλ S. Georgoudi, «III. Magistrats, 
fonctionnaires, agents au service des dieux: E. Au service des temples: agents en nao/neô-», στο 
ThesCRA, V. 2.a.: 57 κ.ε. 
4 6 7 Εν προκειμένω, έχουμε να κάνουμε με το μήνα του δηλιακού ημερολογίου, βλ. Trümpy, 1997: 63-
64. Η Κάρυστος, ωστόσο, διέθετε το δικό της Βουφονιώνα. Βλ παρακάτω σελ. 114 κ.ε. 
4 6 8 Για τις θεωρίες στη Δήλο βλ Ph. Bruneau, Recherches sur les cultes de Délos à l'époque 
hellénistique et à l'époque impériale (BEFAR 217), Paris, 1970: 107-109. 
469 Για τη χρήση του οικοδομήματος αυτού κατά την αρχαϊκή περίοδο βλ Mazarakis Ainian, 1997: 
180-181. 
4 7 0 Vallois, 1944: 24 (και υποσημ. 5)-25. 
4 7 1 M. Holleaux, «Travaux exécutés dans l'île de Délos», CRAI 1908: 175-177. 
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είχαν παράσχει στους εισβολείς472. Επιπροσθέτως, η άρνηση τους να συμμετάσχουν 
στην Α' Αθηναϊκή Συμμαχία οδήγησε σε σύρραξη με την Αθήνα. Γύρω στο 470 π.Χ., 
αναγκάστηκαν να παραδοθούν και εν συνεχεία να καταβάλουν ένα διόλου 
ευκαταφρόνητο χρηματικό ποσό στα ταμεία της συμμαχίας . Ο Vallois πιστεύει ότι 
μετά από όλα αυτά, οι Ίωνες (και ειδικά οι Αθηναίοι) δύσκολα θα έδιναν τη 
συγκατάθεση τους για την οικοδόμηση ενός Οίκου των Καρυστίων στη Δήλο κατά τις 
αμέσως επόμενες δεκαετίες. 

Ωστόσο, η συλλογιστική του Γάλλου ερευνητή πάσχει, κατά τη γνώμη μας, 
από μια σειρά αδυναμιών. Ο ίδιος ο Vallois παραδεχόταν, π.χ, ότι οι Καρύστιοι δεν 
είχαν συναντήσει κανένα εμπόδιο όταν θέλησαν να αφιερώσουν ένα γλυπτό στους 
Δελφούς -το άλλο φημισμένο πανελλήνιο ιερό του Απόλλωνα- μετά από τα 
Μηδικά . Επιπλέον, ο Ηρόδοτος επιβεβαιώνει -όπως είδαμε νωρίτερα- ότι οι 
Καρύστιοι συμμετείχαν στη μεταφορά των Υπερβόρειων Προσφορών. Ούτε η 
ενδοτική τους στάση στους Πέρσες, αλλά ούτε και η σύγκρουση τους με τους 
Αθηναίους είχαν ως συνέπεια την εξαίρεση τους από το τυπικό της μεταφοράς. 
Πρόσφατες έρευνες ανέδειξαν, άλλωστε, τα κυκλαδικά χαρακτηριστικά της 
αρχιτεκτονικής του Θησαυρού 5. Η Ε. Benchimol διερωτάται αν οι κατασκευαστές 
του υπήρξαν Ναξιώτες ή Παριανοί475. Κατά τον Ph. Jockey ο Θησαυρός 5 είναι 
αθηναϊκό κτήριο που κτίστηκε κατά την τυραννία του Πεισίστρατου476. 

Ο Θησαυρός 5 είναι κτήριο δωρικού ρυθμού με πρόναο και κυρίως ναό. Η 
θεμελίωση του, από γρανίτη και γνεύσιο, μοιάζει με αυτή του γειτονικού Πώρινου 
Ναού. Η δομή και τα αρχιτεκτονικά του μέλη μαρτυρούν ότι το κτήριο οικοδομήθηκε 
στο δεύτερο μισό του 6ου αι. π.Χ.477. Ο R. Vallois πιστεύει ότι οι κατασκευαστές του 
Οίκου 5 χρησιμοποίησαν τα ήδη υπάρχοντα θεμέλια δύο τοίχων που σχημάτιζαν ορθή 
γωνία. Επάνω σε αυτά υψώθηκε η ανατολική και η βόρεια πλευρά του νέου 
κτηρίου . Στην υπάρχουσα θεμελίωση προστέθηκε αυτή της δυτικής και της νότιας 
πλευράς, αλλά και το θεμέλιο του εγκάρσιου τοίχου που χώριζε τον πρόναο και τον 
κυρίως ναό. Ο R. Vallois αποκαθιστούσε αυτή τη διαδοχή στην οικοδομική ιστορία 
του κτηρίου, βασιζόμενος, πρώτον, στις εμφανείς τεχνικές διαφορές των σωζόμενων 
θεμελίων δεύτερον, στο γεγονός ότι η βόρεια και η ανατολική θεμελίωση 
προεκτεινόταν πέραν του σημείου συνάντησης με τη θεμελίωση του δυτικού και του 
νότιου τοίχου· και τρίτον, στο γεγονός ότι «une véritable euthyntèria de gneiss 
n'existe qu'au Sud et à l'Ouest, et au mur intérieur»479. 

Για την ενδοτική στάση των Καρύστιων -είτε ήταν εκούσια είτε αποτέλεσμα εξαναγκασμού- βλ. τις 
αναφορές του Ηρόδοτου, VI, 99- VII, 213-214 και VIII.66. Βλ. σχετικά, D.F. Graf, Medism: Greek 
Collaboration with Achaemenid Persia, Michigan, 1990: 151-154. Για τα αθηναϊκά αντίποινα, βλ. 
Ηρόδοτος VIII, 111-112 και 121. 
4 7 3 Για τη σύρραξη αυτή, βλ. Θουκυδίδης Ι, 98, 3. Βλ. ακόμα Chapman [1993?]: 21 κ.ε. καθώς και R. 
Brock, "The Tribute of Karysto", Echos du Monde Clasique. Classical Views 15 (1996): 357-370. 

Βλ. παρακάτω σελ. 117 κ.ε. 
E. Benchimol, «Délos. 2. Le Trésor 5. Rapport sur les travaux de l'École Française d'Athènes en 

2002», BCH 127.2 (2003): 498-501. 
Ph. Jockey, «Le sanctuaire de Délos à l'époque archaïque. Bilan historiographique et 

bibliographique», Τόποι 6 (1996): 196. 
4 7 7 Vallois, 1944: 109. 
4 7 8 Vallois, 1944: 24-25 καιυποσημ. 1. 
4 7 9 Vallois, 1944: 24-25 καιυποσημ. 1- Vallois, 1966: 14. 

474 

475 
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Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του Θησαυρού 5 είναι ότι οι τοίχοι πατούν 
απευθείας είτε πάνω στα θεμέλια είτε πάνω στην ευθυντηρία, καθώς το κτήριο δεν 
διαθέτει κρηπίδα. Για την εξωτερική παρειά των τοίχων χρησιμοποιήθηκαν 
μαρμάρινοι γωνιόλιθοι με σομόν φλέβες, οι οποίοι ίσως είχαν εισαχθεί από την 
Πάρο . Για την εσωτερική παρειά χρησιμοποιήθηκε γνεύσιος481. Στο ύψος του 
ορθοστάτη, το κτίριο είχε διαστάσεις περίπου 10 επί 17 μ. Στον κυρίως ναό, 
διαστάσεων 8 επί 12 μ., υπήρχε αξονική κιονοστοιχία που χώριζε το εσωτερικό σε 
δύο κλίτη482. Μερικές από τις πλάκες έδρασης των κιόνων βρέθηκαν στην αρχική 
τους θέση483. Κατά τον M. Holleaux, η εσωτερική κιονοστοιχία διέθετε έξι κίονες, ο 
πρώτος από τους οποίους βρισκόταν στο μέσον του ανοίγματος μεταξύ πρόναου και 
κυρίως ναού4 8 4. Κατά τον R. Vallois, ο αριθμός των εσωτερικών κιόνων ήταν μόνο 
πέντε. Στη νότια πρόσοψη, το κτήριο είχε 4 κίονες εν παραστάσει. Η διάμετρος 
αυτών των κιόνων στη βάση τους ήταν 0,42 μ. Η M.C. Hellmann βασισμένη, 
προφανώς, στο σχετικά μικρό μέγεθος του υποθέτει ότι το κτήριο χρησίμευε κατά 
κύριο λόγο στη φύλαξη προσφορών - και δη των Καρυστίων, κατά την επικρατούσα 
άποψη485. 

Τα πιθανά συμπεράσματα μας εξαρτώνται από την αποδοχή ή την απόρριψη 
της υπόθεσης του R. Vallois. Αν δεχθούμε ότι ο Θησαυρός 5 υπήρξε πράγματι ο 
Οίκος των Καρυστίων, μπορούμε τότε να πιθανολογήσουμε ότι οι Καρύστιοι 
επισκέπτονταν τακτικά τη Δήλο από τον 6° αι. π.Χ. και εξής. Μόνο αν ο Απόλλωνας 
καταλάμβανε εξέχουσα θέση στο αρχαϊκό πάνθεον της Καρύστου θα μπορούσε να 
εξηγηθεί και να δικαιολογηθεί η παρουσία ενός τέτοιου κτηρίου στο ιερό νησί. 
Αντιθέτως, αν απορρίψουμε την άποψη του γάλλου αρχαιολόγου, θα πρέπει να 
αρκεστούμε στη διαπίστωση ότι οι Καρύστιοι στέγαζαν τις προσφορές των πιστών 
στον Οίκο τους από την ελληνιστική περίοδο και ύστερα. 

Μια γιορτή προς τιμήν του Απόλλωνα στην Κάρυστο; 

Η Μ. Χιδίρογλου συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι το 
τυπικό των Υπερβόρειων Προσφορών και η ανέγερση του Οίκου των Καρυστίων στη 
Δήλο ανάγονται το αργότερο στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου. Η ερευνήτρια θεωρεί, 
μάλιστα, πιθανό να υπήρξε στην Κάρυστο ένα ιερό του Απόλλωνα ήδη κατά τον 6° 
αι. π.Χ.486. Είναι όμως δυνατό να αποδειχθεί ότι η λατρεία του θεού στην πόλη 
ανάγεται σε ακόμα πρωιμότερη περίοδο; Σύμφωνα με ελληνιστική επιγραφή που θα 
αναλυθεί τμηματικά στην πορεία της παρούσας μελέτης (IG XII, 9, 207), το 
ημερολόγιο της Καρύστου περιλάμβανε μήνα που ονομαζόταν Βουφονιών (στ. 39-
40). Ο μήνας απαντάται και στη Δήλο (το είδαμε στην IG XI, 2, 287Α, στ. 70)487, 
αλλά και στην Τήνο (IG XII, 5, 872, στ. 35 και IG XII, 5, 824, στ. Ι ) 4 8 8 . Από την 

^Vallois, 1966:9. 
4 8 1 Vallois, 1966: 57. 
4 8 2 Vallois, 1944: 128. 
4 8 3 Vallois, 1966: 15. 
4 8 4 M. Holleaux, «Travaux exécutés dans l'île de Délos», CRAI 1908: 175. 
485 Hellmann, 1992: 300. 
^"Χιδίρογλου, 1996-1997: 176 και 179. 
4 8 7 Βλ παραπάνω σελ. 112. Επίσης IG XI, 2,203Α, στ. 32 και 52. 
4 8 8 R. Etienne, Ténos II. Ténos et les Cyclades, du milieu du IVe siècle av. J.C. au milieu du IIf siècle 
ap. J.C. (BEFAR, Vol. 263), Paris, 1990: 47-50. 
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ετυμολογία της λέξης καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για μήνα κατά τη 
διάρκεια του οποίου θυσιάζονταν βόδια προς τιμήν μιας ή περισσοτέρων θεοτήτων. 

Ο I.E. Στεφανής θεωρεί ότι ο Βουφονιών της Καρύστου θα μπορούσε να 
αντιστοιχεί στον αττικό Σκιροφοριώνα (Ιούνιος/Ιούλιος), μιας κάι κατά τη δέκατη 
τέταρτη ημέρα αυτού του μήνα, οι Αθηναίοι γιόρταζαν τα Βουφόνια . Κεντρική 
θέση στις εορταστικές εκδηλώσεις καταλάμβανε μια παράξενη θυσία βοδιού το οποίο 
σφαγιαζόταν στο βωμό του Δία Πολιέως. Η τελετή γινόταν στα πλαίσια του 
εορτασμού των Διιπολείων490. Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ως προς τη 
μεγάλη αρχαιότητα της τελετής. Ο L.R. Farnell πίστευε ότι το τελετουργικό ήταν 
αρχικά αφιερωμένο σε μια «special deity of an ox-clan» που αργότερα αφομοιώθηκε 
με το Δία, "the god of the whole state»491. Για τον Farnell, αλλά και για άλλους 2, 
επρόκειτο για έναν πανάρχαιο θεό/δαίμονα της γεωργίας, ενώ οι ίδιοι μελετητές 
διακρίνουν στην τελετή το χαρακτήρα μιας γιορτής για τη συγκομιδή των καρπών. 
Από τη μεριά του ο W. Burkert θεωρεί ενδεικτικό ότι ο αττικός Σκιροφοριών 
αντιστοιχεί στον τελευταίο μήνα του έτους των Αθηναίων. Ο Γερμανός μελετητής 
πιστεύει ότι οι γιορτές σημάδευαν τη μετάβαση μεταξύ παρελθόντος (ο χρόνος που 
φεύγει) και μέλλοντος (ο χρόνος που ξεκινά) 

Από την άλλη, ο D. Knoepfler και η C. Trumpy ισχυρίζονται ότι ο αττικός 
Σκιροφοριών αντιστοιχούσε στον ευβοϊκό μήνα Ίππιώνα 4 9 4. Όπως θα δούμε στις 
ενότητες όπου πραγματευόμαστε τη λατρεία του Ποσειδώνα στη Χαλκίδα και την 
Ερέτρια, ο μήνας Ίππιών, σε ό,τι αφορά την Εύβοια, μαρτυρείται μόνο από αυτές τις 
πόλεις. Παρ' όλα αυτά, οι δύο μελετητές πιστεύουν ότι το νησί διέθετε, από τις αρχές 
της πρώτης χιλιετίας π.Χ., κοινό ημερολόγιο - με κάποιες μικρές μόνο παραλλαγές. Ο 
D. Knoepfler και η C. Trumpy δέχονται ότι ο Βουφονιών της Καρύστου δεν θα 
μπορούσε να αντιστοιχεί στον αττικό Σκιροφοριώνα, αλλά στο Βοηδρομιώνα 
(Σεπτέμβριος/ Οκτώβριος). Αν αποδεχθούμε τη γνώμη τους, πρέπει τότε να 
απορρίψουμε και την ταύτιση του Βουφονιώνα της Καρύστου (και κατ' επέκταση 
ολόκληρης της Εύβοιας) με την περίοδο της συγκομιδής και την αλλαγή του χρόνου. 
Προς τιμήν ποιων θεοτήτων θυσιαζόταν άραγε το βόδι κατά τον Βοηδρομιώνα της 
Καρύστου; 

Σύμφωνα με το F. Salviat, ο μήνας Βουφονιών ήταν αφιερωμένος στην 
πολεμική υπόσταση του Απόλλωνα, όχι μόνο για τους Ίωνες, αλλά και για τους 
Δωριείς4 5. Από τη μεριά της, η C. Trumpy υπενθυμίζει ότι τα επίθετα Βοηδρόμιος 
και Εκατόμβαιος αποδίδονταν στον Απόλλωνα496. Το πρώτο από αυτά απαντάται στη 

4 8 9 Στεφάνης, 1984: 559. 
4 9 0 Η αρχαιότερη αναφορά στην τελετή απαντάται στον Αριστοφάνη (Νεφέλες, στ. 985). Ο 
Θεόφραστος (FGrH 324, F 16, και Suppl., υποσημ. 129) και ο Παυσανίας (Ι, 24, 4 και Ι, 28, 10) επίσης 
αναφέρονται σε αυτήν. 
4 9 1 Farnell, 1896-1909, Vol. 1: 56-58. 
4 9 2 Ν.Δ. Παπαχατζής (επιμ.), Παοσανίου Ελλάδος Περιήγησις. Αττικά, Αθήνα, 1974: 338, σημ. 1. 
4 9 3 Burkert, 1983: 136-143. 
4 9 4 Knoepfler, 1989: 30-31· Knoepfler 1990a: 112· Trümpy 1997: 49. 
*** F. Salviat, «Calendrier de Paros et calendrier de Thasos. Boédromia, Badromia et la solidarité des 
armes», στο M.M. MactouxKai E. Geny (επιμ,), Mélanges Pierre Leveque. 6. Religion, Paris, 1992: 
265-267. 
496 Trumpy, 1997:6-7. 
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Θήβα και το δεύτερο στην Αθήνα και τη Μύκονο497. Σημειώνει, ακόμα, ότι ο μήνας 
Βουφονιών εμφανίζεται μόνο στα ημερολόγια των τελευταίων σταθμών της 
Υπερβόρειας Οδού που ανέφερε ο Ηρόδοτος (IV, 33), δηλαδή στην Εύβοια 
(Κάρυστος), την Τήνο και τη Δήλο498. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, εξάλλου, ότι η 
Κάρυστος έστελνε τη θεωρία της στο ιερό νησί κατά τη διάρκεια του δηλιακού 
Βουφονιώνα499. Η άποψη που η C. Trumpy αφήνει απλώς να εννοηθεί είναι η 
υπόθεση που ευθαρσώς διατυπώνει ο Μ.Β. Wallace: κατά το Βουφονιώνα οι 
Καρύστιοι τελούσαν στην πόλη τους θυσίες προς τιμήν του Απόλλωνα5 . 

Η επιγραφή IG XII, 9, 207 χρονολογείται στις αρχές του 3ο υ αι. π.Χ.501. 
Ωστόσο, το ημερολόγιο (ή τα ημερολόγια) της Εύβοιας μαζί με τα περισσότερα 
ονόματα των μηνών που αυτό περιλάμβανε (ή περιλάμβαναν) καθιερώθηκε, 
πιθανότατα, (όπως ήδη υποδείξαμε στον πρόλογο της παρούσας μελέτης) μεταξύ του 
10ου και του 8ου αιώνα π.Χ. Έχοντας αυτό κατά νου, υποθέτουμε ότι ο εορτασμός των 
Βουφονίων στην Κάρυστο θα μπορούσε να ανάγεται στην αρχαϊκή περίοδο. Η 
εξακρίβωση της ταυτότητας του θεού στον οποίο αυτές οι γιορτές ήταν αφιερωμένες 
-αν επρόκειτο, δηλαδή, για το Δία, τον Απόλλωνα ή κάποια άλλη θεότητα- θα 
παραμείνει αμφίβολη μέχρι την ανακάλυψη μιας καινούριας μαρτυρίας. 

Ο Απόλλωνας και τα νομίσματα της Καρύστου. 

Από το νομισματικό υλικό μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με 
την εξέχουσα θέση που κατείχε ο Απόλλωνας στο πάνθεο των Καρυστίων. Στις 
πρώτες κοπές του τοπικού νομισματοκοπείου -συγκεκριμένα στον οπισθότυπο των 
διδράχμων του τέλους του 6ου και των αρχών του 5ου αι. π.Χ- απεικονίζεται ένας 
πετεινός 0 2. Ο εικονότυπος αυτός επανεμφανίζεται σε νομίσματα του 4ου και 3ου 

αιώνα π.Χ.503. Η πλειονότητα των μελετητών θεωρεί ότι το πτηνό υπήρξε ένα είδος 
«ομιλούντος εμβλήματος» που βασιζόταν σε ένα λογοπαίγνιο: ο πετεινός (κήρυξ ή 
καρυξ στα αρχαία Ελληνικά) θύμιζε το όνομα της πόλης (Κάρυστος)504. Ωστόσο, ο 
Μ. Β. Wallace επισημαίνει ότι το πτηνό συνδεόταν ενίοτε και με τον Απόλλωνα505. 
Πράγματι, δυο βοιωτικές επιγραφές αναφέρονται στον Απόλλωνα με το επίθετο 
Καρύκειος506, ενώ ο Πλούταρχος (Περί του μη χραν έμμετρα νυν την Πυθίαν, 12 = 
Ηθικά, 400c) μνημονεύει ένα άγαλμα του θεού που κρατούσε έναν πετεινό στο χέρι 
του. Ο Παυσανίας (V, 25, 9 ) ισχυρίζεται ότι ο πετεινός ήταν το ιερό ζώο του Ήλιου -
μιας δηλαδή μορφής συναφούς με τον Απόλλωνα. Η Ε. Bevan, όμως, παρατηρεί ότι 
στα ιερά του θεού ο αριθμός αναθημάτων που απεικονίζουν πετεινούς είναι 

4 9 7 Για τον Απόλλωνα Βοηδρόμιο, βλ Παυσανίας, EX, 17, 2. Tux τον Απόλλωνα Εκατόμβαιο, βλ 
Ησύχιος, λήμμα «Έκατόμβαιος». Βλ ακόμα Μ. Osanna, Santuari e culti dell'Acaia antica, Napoli, 
1996: 42-43. Στη μελέτη αυτή επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η επίκληση είχε δοθεί και στο Δία. 

4 9 8 Trilmpy, 1997: 23, υποσημ. 86. 
4 9 9 Βλ παραπάνω σελ. 112. 
5 0 0 Wallace, 1972: 25, υποσημ. 16. 
5 0 1 Συγκεκριμένα, ο I.E. Στεφάνης (Στεφάνης, 1984: 501) χρονολογεί το νόμο ανάμεσα στο 294 και 
288 π.Χ. 
5 0 2 Head, 1884: 100, n°. 1 [pi. ΧνΊΠ.1]· Head, 1911: 356-357· Kraay, 1976: 92. 
5 0 3 Head, 1884: 101, n°. 6 και 7 [pi. XVHI.5 και 6]· 102, αρ. 13 [pi. XVm.l 1]. 
* * Head, 1911: 357· W.P. Wallace, "The Early Coinages of Athens and Euboia", NC 1962: 41, 
υποσημ. 1- Kraay, 1976: 92· Τσούρτη, 1992: 56. 
5 0 5 Wallace, 1972: 340. 
5 0 6 Schachter, 1981/1994, Vol. 1: 86. 
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ελάχιστος, σε αντίθεση με όσα ισχύουν στα ιερά της Αθηνάς. Ως εκ τούτου, η 
ερευνήτρια θεωρεί ότι το πτηνό συνδέθηκε περισσότερο με τη θέα παρά με τον 
Απόλλωνα507. 

Στον οπισθότυπο ασημένιων νομισμάτων της Καρύστου πού κόπηκαν κατά το 
πρώτο μισό του 5ο υ αι. π.Χ. εμφανίζεται ένας φοίνικας508. Η ευβοϊκή πόλη είναι η 
πρώτη που απεικόνισε το δέντρο αυτό σε νομίσματα, πριν ακόμα το πράξουν η 
Τίρυνθα, ο Πρίανσο και η Δήλος509. Από φιλολογικές πηγές μαθαίνουμε ότι ο 
φοίνικας σχετιζόταν με τη λατρεία του Απόλλωνα και της Άρτεμης: στον Ομηρικό 
Ύμνο στον Απόλλωνα (στ. 17-18) γίνεται λόγος για τον ιερό φοίνικα της Δήλου, ενώ ο 
Πλούταρχος αναφέρει ότι ο Νικίας αφιέρωσε στο νησί ένα χάλκινο αντίγραφο του 
δέντρου . Ο συγγραφέας από τη Χαιρώνεια παραδίδει ότι ο Κύψελος είχε κάνει το 
ίδιο στους Δελφούς511. Ο H.F. Muller πιστεύει ότι ο φοίνικας θα μπορούσε να 
συμβολίζει τον ίδιο τον Απόλλωνα512. Δεν αρνείται ωστόσο ότι οι Έλληνες 
συνέδεσαν το δέντρο με έννοιες όπως η νίκη και η αιωνιότητα513. 

Καθώς οι ερμηνείες που επιδέχονται τα σύμβολα του πετεινού και του φοίνικα 
είναι πολλές και ποίκιλες, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η αρχαιότερη 
αδιαμφισβήτητη νομισματική απόδειξη της λατρείας του Απόλλωνα στην Κάρυστο 
είναι η απεικόνιση του ίδιου του θεού -μαζί, μάλιστα, με ένα φύλλο δάφνης- στον 
εμπροσθότυπο ασημένιας κοπής του 4ο υ αι. π.Χ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον 
οπισθότυπο απεικονίζονται δύο φοίνικες . Η προτομή του θεού κάνει την εμφάνιση 
της και σε δίδραχμα του δεύτερου μισού του 3ο υ αι. π.Χ.515. Όπως γίνεται λοιπόν 
εύκολα αντιληπτό, οι νομισματικές μαρτυρίες δεν προάγουν τη διεύρυνση των 
γνώσεων μας για τη θρησκευτικότητα των Καρυστίων στους αιώνες που 
προηγήθηκαν των Μηδικών. 

Η Κάρυστος και οι Δελφοί. 

Από φιλολογικές και (ενδεχομένως) επιγραφικές πηγές μαθαίνουμε ότι οι 
Καρύστιοι είχαν εκφράσει εμπράκτως το σεβασμό τους προς τον Απόλλωνα και τους 
Δελφούς. Πράγματι, ο Παυσανίας παραδίδει (Χ, 16, 6) ότι οι Καρύστιοι ανέθεσαν 
στο ιερό των Δελφών το χάλκινο άγαλμα ενός ταύρου προς τιμήν του θεού. Το ποσό 
που απαιτήθηκε για το έργο προήλθε από τα λάφυρα που αποσπάσθηκαν από τους 
Πέρσες. 

5 0 7 Bevan, 1986, Vol. 1:31 και 49. 
5 0 8 Head, 1884: 100, n°. 2 [pi. XVIII.2]. 

L. Anson, Numismatica Graeca. Greek Coin-Type classified for Immediate Identification. II. 
Agriculture, Plants and Trees, Fruits, Flowers, etc., London, 1912: 30-44. 
5 1 0 Πλούταρχος, Βίος του Νικία, III, 6· Συμποσιακών, VIII, 4 [= Ηθικά, 724b]. Για τη θέση του, Ph. 
Bruneau και J. Ducat, Guide de Délos, Paris, 1983: 147. 

11 Πούταρχος, Επτά σοφών συμπόσιον, 21 [= Ηθικά, 164a]· Περί του μη χραν έμμετρα νυν την Πυθίαν, 
12 [= Ηθικά, 399f]· Συμποσιακών, VIII, 4 [= Ηθικά, 724b]. Φαίνεται ότι ο Νικίας είχε επίσης 
αφιερώσει ένα φοίνικα στους Δελφούς. Βλ. Πλούταρχος, Βίος του Νικία, XIII, 3. 

H.F. Miller, The Iconography of the Palm in Greek Art. Significance and Symbolism, Berkeley, 
1979: 57. 

13 H.F. Miller, The Iconography of the Palm in Greek Art. Significance and Symbolism, Berkeley, 
1979: 19-59. 
5 1 4 Head, 1884: 102 (pi. XVIII, 9). 
5 1 5 W.P. Wallace, "A Tyrant of Karystos", στο CM. Kraay και G.K. Jenkins (επιμ.), Essays in Greek 
Coinage presented to Stanley Robinson, Oxford, 1968: 201-209-Picard, 1979: 151-152, 178. 
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Καρύστιοι δέ οί Εύβοείς βούν και ούτοι χαλκοΰν 
παρά τω Άπόλλωνι έστησαν άπο έργου τοΰ Μηδικού-
βούς δέ οί Καρύστιοι και οί Πλαταιεις τα αναθήματα 
έποιήσαντο, δτι έμοί δοκειν άπωσάμενοι τον βάρβαρον 
την τε άλλην βεβαίως έκτήσαντο εύδαιμονίαν και άρουν 
έλευθέραν την γη ν. 

Το χωρίο αυτό ίσως να αναφέρεται στα λάφυρα που οι Πλαταιείς και οι 
Καρύστιοι θα μπορούσαν να είχαν εξασφαλίσει ύστερα από την ήττα των βαρβάρων 
στις Πλαταιές, το καλοκαίρι του 479 π.Χ. Ο Ηρόδοτος αναφέρεται (IX, 80) στον 
τεράστιο πλούτο που οι Έλληνες αποκόμισαν μετά τη φυγή των βαρβάρων. Ως 
υπενθύμιση της εξόντωσης των εισβολέων, αλλά και ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για 
τη θεϊκή εύνοια, κάποιες από τις νικήτριες πόλεις αφιέρωσαν μέρος των λαφύρων 
στους κυριότερους θεούς τους. Τα αναθήματα τοποθετήθηκαν στα σημαντικότερα 
ιερά των πόλεων516. Τα πανελλήνια ιερά των Δελφών, της Ολυμπίας και της Ισθμίας 
κοσμήθηκαν κι αυτά με πολύτιμες προσφορές που προήλθαν από όλους τους 
συμμάχους και χρηματοδοτήθηκαν από αυτά που άφησαν πίσω τους οι βάρβαροι 
στην πεδιάδα του Ασωπού5 7. Πολλά απ' τα αναθήματα σώζονταν μέχρι και την 
εποχή του Παυσανία. Ο περιηγητής μνημονεύει δυο αξιόλογα τρόπαια της νίκης των 
Πλαταιών, έναν τρίποδα κι ένα άγαλμα που είχαν στηθεί στους Δελφούς (Χ, 13, 9) 
και στην Ολυμπία (V, 23, 1) αντιστοίχως. Εάν δεχθούμε λοιπόν την άποψη ότι και το 
ανάθημα των Καρυστίων χρηματοδοτήθηκε από τα περσικά λάφυρα, θα πρέπει τότε 
να χρονολογηθεί στις πρώτες δεκαετίες της κλασικής περιόδου. 

Ο Ηρόδοτος, όμως, διευκρινίζει (βλ VI, 99· VII, 213-214 και VIII, 66) ότι η 
Κάρυστος υπήρξε μία από τις ελληνικές πόλεις που υποστήριξαν το Ξέρξη τόσο στη 
μάχη των Θερμοπυλών όσο και στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, ενώ δεν κάνει λόγο για 
συμμετοχή της στη μάχη των Πλαταιών (ΓΧ, 28-32)518. Θα ήταν πιθανό οι Καρύστιοι 
να είχαν συστρατευθεί με τους Αθηναίους και ο Ηρόδοτος να το είχε αποσιωπήσει; 
Υφίσταται, ωστόσο, ένα ακόμα ενδεχόμενο. Σε επιστολή του Φιλίππου που 
περιέχεται στους λόγους του Δημοσθένη (XII, 21) αναφέρεται ότι ο Αλέξανδρος ο Α' 
της Μακεδονίας ανέθεσε στους Δελφούς χρυσό άγαλμα μετά τη μάχη των Πλαταιών 
- και αυτό, παρά το γεγονός ότι είχε πολεμήσει στο πλευρό των Περσών (βλ. 
Ηρόδοτος, ΓΧ, 31). Μήπως το ίδιο είχαν πράξει και οι Καρύστιοι; Ο Μ. Β. Wallace 
δεν αποκλείει κι ένα τρίτο ενδεχόμενο: ίσως το ανάθημα των Καρυστίων να μην 
χρηματοδοτήθηκε από αυτά που εγκατέλειψαν οι Πέρσες στις Πλαταιές, αλλά με 
πόρους που οι βάρβαροι άφησαν πίσω κατά το πέρασμα τους από την Ελλάδα519. 

Ορισμένοι μελετητές, όπως ο F. Geyer και ο R. Brock πιστεύουν, αντιθέτως, 
ότι το ανάθημα των Καρυστίων δεν συνδέεται με την εκστρατεία του Ξέρξη, αλλά με 

Οι Αθηναίοι ανέθεσαν στην Ακρόπολη ένα μέρος των λαφύρων που πήραν από τους ηττημένους 
Πέρσες (Θουκυδίδης II, 13, 4). Νωρίτερα, μετά από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, είχαν αφιερώσει στο 
ιερό του Σουνίου ένα φοινικικό πλοίο (Ηρόδοτος, VIII, 121). Οι Τεγεάτες προσέφεραν στο ιερό της 
Αλέας Αθηνάς τις χάλκινες φάτνες των αλόγων του Μαρδόνιου που βρήκαν στη σκηνή του (Ηρόδοτος, 
IX, 70). 
5 1 7 Ηρόδοτος, IX, 81. 

18 Στην επιγραφή πάνω στα χάλκινα φίδια που στήριζαν το χρυσό τρίποδα των Πλαταιών (SGHI: η° 
27 (19) δεν αναφέρονται οι Καρύστιοι. Σχετικά με το αφιέρωμα, D. Laroche, «Nouvelles observations 
sur l'offrande de Platées», BCH 113 (1989): 183-198. 
519 Wallace, 1972: 143 
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αυτή του Δαρείου520. Ο Ηρόδοτος διηγείται (VI, 99) ότι οι κάτοικοι της Καρύστου 
αντιστάθηκαν στην πρώτη εισβολή των βαρβάρων και υπέστησαν μάλιστα σκληρά 
αντίποινα. Ίσως οι Καρύστιοι να αφιέρωσαν το χάλκινο ταύρο μετά από τη μάχη του 
Μαραθώνα και πριν από το 480 π.Χ. 

Όπως και να έχουν τα πράγματα, δύο επιγραφές είναι πιθανό να 
επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που παρέχει ο Παυσανίας σχετικά με τους ανάθετες. 
Το 1912 ο É. Bourguet ταύτισε ένα αρχιτεκτονικό θραύσμα από ασβεστόλιθο, που 
βρέθηκε κοντά στο Βουλευτήριο των Δελφών, με τμήμα της βάσης του ταύρου των 
Καρυστίων521. Ο μελετητής επισήμανε ότι ο λίθος έφερε δύο πολύ φθαρμένες 
επιγραφές οι οποίες, κατά τη γνώμη του, ανάγονταν στο πρώτο μισό του 5ο υ και στον 
3° αι. π.Χ. αντιστοίχως. Η ανάγνωση της αρχαιότερης επιγραφής κατά τον É. 
Bourguet είναι [Κα](ρ)[ύ]σ(τι)ο(ι) — και της νεότερης [Καρύστιο]ι τό[πόλλ]ονι. 
Σύμφωνα με το γάλλο ερευνητή, το ανάθημα είχε ανεγερθεί κοντά στο ναό του 
Απόλλωνα. Η υπόθεση του Bourguet υιοθετήθηκε από τους F. Courby και W. Gauer 
και δεν έχει μέχρι στιγμής αμφισβητηθεί522. Στην ενότητα όπου πραγματευόμαστε τη 
λατρεία του Δία στην Ερέτρια, θα εξετάσουμε και άλλες περιπτώσεις ανάθεσης 
χάλκινων βοοειδών στα σημαντικότερα ελληνικά ιερά . 

Είναι, όμως, ώρα να εκθέσουμε την άποψη μας για το συμβολισμό του 
αναθήματος των Καρυστίων. Όποιοι κι αν ήταν οι λόγοι που ώθησαν τους 
Καρύστιους να αναθέσουν το άγαλμα -είτε, δηλαδή, ως υπόμνηση της νίκης επί των 
Περσών είτε στην προσπάθεια τους να «effacer la tache de leur trahison»524- το 
γεγονός παραμένει ότι οι κάτοικοι αυτοί της Εύβοιας προσέφεραν ένα τόσο πολύτιμο 
αντικείμενο σε ιερό του Απόλλωνα που απείχε πλέον των 200 χλμ. από την πόλη 
τους. Κάτι τέτοιο μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο θεός έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης 
στην Κάρυστο κατά το πρώτο μισό του 5ο υ αι. π.Χ. - την εποχή δηλαδή που γίνεται η 
ανάθεση- ή και νωρίτερα ακόμα. Το χωρίο του Παυσανία, σε συνδυασμό με τις 
επιγραφές, ενισχύει την υπόθεση για τη σπουδαιότητα του θεού στην πόλη. Οι 
κάτοικοι της, άλλωστε, φρόντισαν να διατρανώσουν την ευσέβεια τους όχι μόνο στη 
Δήλο, όπως είδαμε παραπάνω, αλλά και στους Δελφούς. 

Οι Καρύστιοι δεν έπαψαν, βέβαια, να αποδίδουν τιμές στον Απόλλωνα στους 
αιώνες που ακολούθησαν. Στην περιοχή Παλαιόχωρα Καρύστου ανακαλύφθηκε 
μαρμάρινος τετράπλευρος βωμός (μήκ. 0,92 μ.· πλ. 0,63 μ.· ύψ. 0,64 μ.), με ανάγλυφη 
διακόσμηση, που χρονολογείται στον 4° αι. π.Χ.525. Σε μία από τις πλευρές 
εικονίζεται κατά μέτωπον μια ημίγυμνη ανδρική μορφή που φέρει ιμάτιο και στέκεται 

52U Geyer, 1962: 113-114- R. Brock, "The Tribute of Karysto", Echos du Monde Clasique. Classical 
Views 15 (1996): 358-359. 

5 2 1 É. Bourguet, «Rapport sur une mission à Delphes (1911). Extraits», REG 25 (1912): 22. To 
θραύσμα έχει πλ. 0,718 μ. και ύψ. 0,343 μ. Ενδέχεται το αρχικό του μήκος να ήταν 2,20 μ. Βλ. F. 
Courby, Fouilles de Delphes, Tome II: Topographie et architecture. La Terrasse du Temple, Paris, 
1927: 311 και fig. 253 στη σελίδα 310. 
5 2 2 F. Courby, Fouilles de Delphes, Tome II: Topographie et architecture. La Terrasse du Temple, 
Paris, 1927: 311 και fig. 253 στη σελίδα 310· W. Gauer, Weihgeschenke aus den Perserkriegen, MD AI 
(I) Beiheß 2 (1968): 113-115. Πρόσφατα, A. Jacquemin, Offrandes Monumentales à Delphes, Paris, 
1999: 337 (n°. 318). 
523 Βλ. παρακάτω σελ. 266 κ.ε. 
5 2 4 G. Daux, Pausanias à Delphes, Paris, 1936: 166, υποσημ. 2. 
5 2 5 A.K. Χωρέμης, «Παληοχώρα Καρύστου», Al 26 Β1 (1971): 262, εικ. 232δ· Χιδίρογλου, 1996-
1997: 178-179. Ο βωμός εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο Καρύστου (αρ. κατ. ΜΚ 102). 
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όρθια δίπλα σε ομφαλό. Τη μορφή αυτή, που ταυτίζεται χωρίς αμφιβολία με τον 
Απόλλωνα, πλησιάζουν δύο μικρότερες, ένας άνδρας κι ένα παιδί. Ο βωμός ήταν 
προφανώς σε χρήση για πολλούς αιώνες, καθώς πάνω του χαράχθηκε αναθηματική 
επιγραφή του 2ου αι. μ.Χ. προς τιμήν θεάς, το όνομα της οποίας δεν αναφέρεται (IG 
XII, 9, 25)526. Η απεικόνιση του ομφαλού παραπέμπει στους Δελφούς. Ορισμένοι 
μελετητές πιστεύουν ότι ο ομφαλός αποτέλεσε αρχικό στοιχείο του μαντείου, ενώ 
κάποιοι άλλοι διατηρούν τις αμφιβολίες τους για τη σύνδεση του ομφαλού με τους 
Δελφούς από μια τόσο πρώιμη εποχή52 . Σε κάθε περίπτωση, το σίγουρο είναι ότι ο 
ομφαλός συνδεόταν στενά με το πυθικό μαντείο κατά τον 4° αι. π.Χ. ., την περίοδο 
δηλαδή που χρονολογείται ο βωμός της Καρύστου. 

Το ανάγλυφο που κοσμεί το βωμό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι στην περιοχή 
της Καρύστου είχε στηθεί ένας ομφαλός -όπως στο Άργος529 και την Αθήνα5 - ή ότι 
ιδρύθηκε μαντείο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο βωμός εξυπηρετούσε τη λατρεία του 
Απόλλωνα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ήταν δύσκολο να εξηγήσουμε την 
παρουσία του θεού στο ανάγλυφο. Ίσως ο Απόλλωνας να είχε τιμηθεί στην Κάρυστο 
με την επίκληση Πύθιος. 

Μια επιγραφή των μέσων του 1ου αι. π.Χ. μαρτυρά, μάλιστα, την ύπαρξη στην 
Κάρυστο ιερού αφιερωμένου στον Απόλλωνα Πύθιο (IG XII, Suppl., σελίδα 201, 
decretum 3, στ. 21)53 . Πρόκειται για ψήφισμα θεσσαλικής πόλης (της Λάρισας ή της 
Κραννώνας) που είχε ζητήσει τη μεσολάβηση δικαστών από την Κάρυστο για την 
επίλυση εσωτερικών προβλημάτων. Όταν οι δικαστές ολοκλήρωσαν με επιτυχία το 
έργο τους, η θεσσαλική πόλη θεώρησε σκόπιμο να τους τιμήσει. Ζήτησε, μάλιστα, 
από τις αρχές της Καρύστου να στηθεί ένα αντίγραφο του τιμητικού ψηφίσματος στο 
Πύθιο που υπήρχε στην ευβοϊκή πόλη. Φαίνεται ότι το ιερό αποτελούσε χώρο στον 
οποίο έστηναν τις επιγραφές που εκθείαζαν τους επιφανέστερους Καρύστιους. 

Στέγασε, όμως, το Πύθιο μια από τις σπουδαιότερες λατρείες των Καρυστίων; 
Αν λάβουμε υπόψη όσα ισχύουν στις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις, μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι το ιερό σχετιζόταν με τον πολιτικό βίο της Καρύστου· η υπόθεση 
αυτή θα μπορούσε με τη σειρά της να μας οδηγήσει στη σκέψη ότι το Πύθιο ήταν 
πράγματι σημαντικό. Πιο δύσκολο είναι να διαπιστώσουμε αν αποτέλεσε ένα από τα 
αρχαιότερα κέντρα λατρείας της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λατρεία του 
Απόλλωνα Πύθιου ή Πνθαιέως απαντάται και σε άλλες περιοχές που, σύμφωνα με τις 

526 Wallace, 1972 : 296, αρ. 19. 
527 Οι διαφορετικές απόψεις συνοψίζονται στο Morgan, 1990: 225. Βλ ακόμα W. Κ. Pritchett, 
Pausanias Periegetes, Amsterdam, 1998: 137-142. 
528 Στο Guide de Delphes: Le Musée, Paris, 1991: 30 επισημαίνεται ότι ο αρχαιότερος ομφαλός των 
Δελφών χρονολογείται στα κλασικά χρόνια. Το σχόλιο περιλαμβάνεται, ωστόσο, σε ενότητα με τίτλο 
«La sculpture en pierre. 1. L'epoque archaïque». 
529 Σε επιγραφή του 4ου at π.Χ. μαρτυρείται ότι στο ιερό του Απόλλωνα Δειραδιώτη και Πυθαίου στο 
Άργος υπήρχε ένας ομφαλός. Βλ W. Vollgraff, Le sanctuaire d'Apollon Pythéen à Argos, Paris, 1956: 
109-117. Για το μαντείο στο ιερό βλ M. Pierart, «Un oracle d'Apollon à Argos», Kernos 3 (1990): 
319-333. Ο G. Roux («Le sanctuaire argien d'Apollon Pythéen», REG 70 (1957): 474-487, ειδικά τη 
σελίδα 486) πιστεύει ότι χρησμοί δίνονταν ήδη στα αρχαϊκά χρόνια. 
5 3 0 Στην αθηναϊκή αγορά βρέθηκαν δύο ομφαλοί. Βλ H.A. Thompson, "Buildings on the West Side of 
the Agora", Hesperia 6 (1937): 110-114. Είναι πιθανό να είχαν στηθεί στο ιερό του Απόλλωνα 
Πατρώου. Ο γιος της Λητούς τιμώταν εκεί και με την επίκληση Πύθιος. Δεν έχουμε, ωστόσο, στοιχεία 
που να μαρτυρούν ότι είχε ιδρυθεί και μαντείο. 
331 Y. Béquignon, «Études Thessaliennes: VII. Inscriptions de Thessalie (pi. I-II)», BCH 59 (1935): 71-
73, n° 4· Knoepfler, 1972: 292 και υποσημ. 22- Knoepfler, 2001a: 198 και υποσημ. 597. 
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c-22 

γραπτές πηγές, είχαν γνωρίσει εγκατάσταση των Δρυόπων: στην Ασίνη , για 
παράδειγμα, και την Ερμιόνη533. Η αρχαιότητα της λατρείας στην Ασίνη παραμένει 
προς διερεύνηση: κοντά στο ναό του Απόλλωνα που ανεγέρθηκε το 700 π.Χ. (ίσως 
ύστερα από την κατάληψη της πόλης από τους Αργείους) βρέθηκαν αρχιτεκτονικά 
λείψανα του 8ου αι. π.Χ. που θα μπορούσαν να ανήκουν σε παλαιότερο ναό5 3 4. Κατά 
το L. Farnell, η λατρεία του Απόλλωνα Πύθιου στην κεντρική Ελλάδα -την αρχική 
αφετηρία της μετανάστευσης των Δρυόπων- υπήρξε πανάρχαια. Ο ερευνητής πίστευε 
ότι τα δρυοπικά φύλα τη μετέδωσαν στις περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν, μεταξύ 
αυτών και στην Κάρυστο5 . 

Από την πλευρά μας, δεν αμφισβητούμε ότι ο Απόλλωνας υπήρξε σημαντικός 
θεός για τους Δρύοπες - τον ξαναβρίσκουμε, άλλωστε, στο πάνθεο της πόλης των 
Αλιέων536 και της Κύθνου537. Δεν διαθέτουμε, ωστόσο, επαρκή στοιχεία που θα 
καταδείκνυαν ότι η εκδοχή αυτή του Απόλλωνα ταυτιζόταν με τον Απόλλωνα Πύθιο. 
Στην Ασίνη, για παράδειγμα, απουσιάζουν οι ακλόνητες εκείνες αποδείξεις που θα 
έπειθαν ότι ο ναός των μέσων του 8ου αι. π.Χ. ήταν αφιερωμένος στον Απόλλωνα με 
την επίκληση Πύθιος . 

Σε ό,τι έχει να κάνει με την Κάρυστο, θα μπορούσαμε να πιθανολογήσουμε 
ότι ο θεός κατείχε ξεχωριστή θέση στο τοπικό πάνθεο. Ωστόσο, δεν είμαστε σε θέση 
να υποστηρίξουμε με ασφάλεια ότι η λατρεία του Απόλλωνα Πύθιου ανάγεται στις 
αρχές της πρώτης χιλιετίας π.Χ., άλλωστε, η θεσσαλική επιγραφή που τον αναφέρει 
χρονολογείται μόλις στους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους. Συμμεριζόμαστε λοιπόν 
την άποψη του Μ. Β. Wallace που συστήνει προσοχή στις προσπάθειες να αναχθεί σε 
απώτερους χρόνους η λατρεία του Απόλλωνα στην Ευβοϊκή πόλη539. 

5 3 2 Ο Ηρόδοτος (VIII, 73) μαρτυρεί ότι η θέση κατοικήθηκε από Δρύοπες. Ο Θουκυδίδης (V, 53) 
φαίνεται να αναφέρεται στο Πύθιον της Ασίνης, όταν περιγράφει τη σύρραξη μεταξύ Αργείων και 
Επιδαυρίων το 419 π.Χ. Βλ Παυσανίας, Π, 36, 5. Για τη λατρεία του Απόλλωνα Πυθαιέως στην 
Ασίνη, W.S. Barrett, "Bacchylides, Asine, and Apollo Pythaieus", Hermes 82 (1954): 421-443· M.F. 
Billot, «Apollo Pythéen et l'Argolide Archaïque. Histoire et Mythes», Αρχαιογνωσία 6 (1989-1990): 
35-100· R. Hägg, "Geometrie Sanctuaries in the Argolid", στο M. Piérart (επιμ.), Polydipsion Argos. 
Argos de la fin des palais mycéniens à la constitution de l'État classique, Fribourg (Suisse), 7-9 mai 
1987(BCHSuppL 22), Paris, 1992: 18-19. 
533 Ο Ηρόδοτος (Vili, 43) αναφέρει ότι επρόκειτο για πόλη των Δρυόπων. Ο Παυσανίας (Π, 35,2) 
υποστηρίζει ότι στην πόλη υπήρχε ιερό του Απόλλωνα Ποθαιέως. Βλ Ν. Φαράκλας, Έρμιονίς- Αλιείς, 
χ.τ.ε,/χ.χ.ε: 37· M.F. Billot, «Apollo Pythéen et l'Argolide Archaïque. Histoire et Mythes», 
Αρχαιογνωσία 6 (1989-1990): 69. 
5 3 4 Βλ. Mazarakis Ainian, 1997 : 70-71, 162, 322 όπου και πλούσια βιβλιογραφία. 
5 3 5 Βλ. Farnell, 1896-1909, Vol. 4: 111. 
5 3 6 Το γεγονός ότι ο αρχικός πληθυσμός των Αλιέων ήταν δρυοπικός, φαίνεται να υποδηλώνεται από 
αποσπάσματα του Βακχυλίδη (IRIGOIN, DUCHEMTN, BARDOLLET: Péan fr. 1 (4) και του 
Καλλίμαχου (fr. 705 εκδ. The Loeb Classical Library, CA. Trypanis (επιμ.), Callimachus, London, 
1958). Ο οικισμός συνδέεται με την Ασίνη και την Ερμιόνη. Για το ιερό του Απόλλωνα Mazarakis 
Ainian, 1997: 162-164, 322 και Β. Bergquist, "Primary or Secondary Temple Function: the Case of 
Halieis", OpAth 28 (1990): 23-37. 
5 3 7 Ο Ηρόδοτος (Vili, 46) μας πληροφορεί ότι το νησί είχε κατοικηθεί από δρύοπες. Ο Απόλλωνας 
απεικονίζεται στα τοπικά νομίσματα: βλ Κ.Α. Sheedy και Ch. Papageorgiadou, "The Coinage of 
Kythnos", στο Λ.Γ. Μενδώνη και Α. Μαζαράκης Αινιάν (επιμ.), Κέα - Κύθνος. Ιστορία και 
αρχαιολογία. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Κέα - Κύθνος, 22-25 Ιουνίου 1994, Αθήνα, 1998: 649 
-655. 
5 3 8 Συμμεριζόμαστε, ως εκ τούτου, την άποψη του M. Piérart, «Un oracle d'Apollon à Argos», Kernos 
3 (1990): 326. 
539 Wallace, 1972: 6 
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Ο Απόλλωνας Μαρμάρινος. 

Ο Στράβωνας αναφέρεται (Χ, 1, 6) σε ένα ακόμα ιερό του Απόλλωνα που 
βρισκόταν στο Μαρμάριον, στο νότιο δηλαδή τμήμα της Εύβοιας. Όπως είδαμε στο 
εισαγωγικό κεφαλαίο της εργασίας μας, η πλειονότητα των ερευνητών ταυτίζει το 
αρχαίο Μαρμάριον με το σημερινό Μαρμάρι (εικ. 3, αρ. 58), που βρίσκεται περίπου 
10 χλμ. δυτικά της Πλακαρής. Στο ιερό λατρευόταν ο γιος της Λητούς με την 
επίκληση Μαρμάρινος. 

Κάρυστος δέ έστιν υπό τω ορει τη "Οχη- πλησίον 
δέ τα Στύρα καί τό Μαρμάριον, εν ω τό λατόμιον των 
Καρυστίων κιόνων, ιερόν έχον Απόλλωνος Μαρμάρι
νου, όθεν διάπλους εις Άλας τάς Άραφηνίδας. 

Μέχρι στιγμής, το ιερό του Απόλλωνα Μαρμάρινου δεν έχει εντοπιστεί. Το 
1915 ο E. Ziebarth σημείωσε, αναφερόμενος στις επιγραφές IG XII, 9, 50 και 51, την 
παρουσία οικοδομικών λειψάνων στην παράκτια ζώνη του Μαρμαρίου, κοντά στο 
σημερινό ξωκλήσι του Άγιου Νικολάου. Κατά την άποψη του επρόκειτο για τα 
λείψανα ρωμαϊκού ναού. Πρόσφατα ο D.R. Keller αναφέρθηκε στα θεμέλια ενός 
αρχαίου κτηρίου νοτιοανατολικά της πόλης, αν και δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται για 
το ιερό του Στράβωνα ή για τα οικοδομικά λείψανα του Ziebarth540. 

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι η επίκληση με την οποία λατρευόταν ο 
Απόλλωνας είναι Μαρμάρινος, δεν αντιστοιχεί δηλαδή στο εθνικό, που είναι 
Μαρμάριος - όπως μας πληροφορεί ο Στέφανος ο Βυζάντιος στο λήμμα του 
«Μαρμάριον». Η επίκληση μπορεί να είναι παράγωγη του τοπωνυμίου αλλά και του 
λίθου, δηλαδή, του μαρμάρου. Η σύνδεση του θεού με τα πετρώματα μαρτυρείται και 
στο Μαλέα της Πελοποννήσου541 όπου λατρευόταν ο Απόλλωνας Λιθήσιος, σύμφωνα 
με το συγγραφέα του 3ο υ αι. π.Χ. Ριαννό τον Κρήτα (FGrH 265, F 10 = Στέφανος ο 
Βυζάντιος, λήμμα «Λιθήσιος»)542. 

Τα ελάχιστα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν την περαιτέρω μελέτη της 
λατρείας του Απόλλωνα Μαρμάρινου: αγνοούμε ποια μορφή είχε το ιερό του και πότε 
ιδρύθηκε. 

Ένα μαντείο στις Ροβιές; 

Ο Στράβωνας κάνει λόγο (Χ; 1,3) και για ένα ιερό του Απόλλωνα στη βόρεια 
Εύβοια, και πιο συγκεκριμένα στις Οροβίες. Ο συγγραφέας από την Αμάσεια 
διευκρινίζει ότι το λατρευτικό κέντρο λειτουργούσε και ως μαντείο. 

[Η Εύβοια] και 'Ελλοπία δ' ώνομάσθη άπό "Ελλοπος τοΰ "Ιωνος· 
οί δέ Λίκλου καί Κόθου άδελφόν φασιν, δς και την Έλλοπίαν 

5 4 0 Keller, 1985: 262. 
5 4 1 Για το Μαλέα, Βλ. Γ.Α. Πίκουλας, Η νότια Μεγαλοπολίτικη χώρα, από τον 8° π.Χ. ως τον 4° //Je". 
αιώνα, Αθήνα, 1988: 129-131. 
5 4 2 Σχετικά με το συγγραφέα, C. Castelli, "Riano di Creta: ipotesi cronologiche e biografiche", 
Rendiconti Institute Lombardo 128 (1994): 73-87. 
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κτίσαι λέγεται, χωρίον έν τη Ώρεία καλούμενη της Ίστιαιώτιδος 
προς τω Τελεθρίω ορει, καί την Ίστίαιαν προσκτήσασθαι και την 
Περιάδα (vel πεδιάδα) και Κήρινθον και Αίδηψον και Όροβίας, 
έν ω μαντεΐον ην άψευδέστατον ην δε μαντειον του Σελινουντίου 
'Απόλλωνος· 

Φαίνεται ότι ο γεωγράφος ανέτρεξε σε διάφορες, κατά περίπτωση 
αλληλοσυγκρουόμενες, πηγές προκειμένου να συλλέξει τις πληροφορίες που 
ενσωμάτωσε στο χωρίο. Ενδέχεται, για παράδειγμα, να είχε διαβάσει σε έργο του 
Φιλόχορου {FGrH 328, F 225) 4 3 ή στον Ύμνο ειςΔή^ του Καλλιμάχου (στ. 20 ) ότι 
η ονομασία «Ελλοπία» αποδιδόταν σε ολόκληρο το νησί της Εύβοιας. Πρέπει ακόμα 
να γνώριζε και το απόσπασμα του Ηρόδοτου (VIII, 23) στο οποίο υποστηριζόταν ότι 
η Ελλοπία αποτελούσε απλώς μια περιοχή της Ιστιαιώτιδας544, μιας και αναφέρει 
ακριβώς το ίδιο προσθέτοντας μόνο ότι το όρος Τελέθριο υψωνόταν κάπου εκεί 
κοντά54 . Κατά τη διάρκεια της συλλογής των στοιχείων του, ο Στράβωνας πρέπει να 
έμαθε και για παραδόσεις, την αξιοπιστία των οποίων σίγουρα αμφισβητούσε. Ίσως, 
λοιπόν, να είχε θεωρήσει παράλογη την εκδοχή που ήθελε τον Αίκλο και τον Κόθο 
αδέλφια του Έλλοπα, και επομένως γιους του Ίωνα, μιας και το όνομα τους το ίδιο -
σύμφωνα πάντα με το Στράβωνα- υποδείκνυε βαρβαρική καταγωγή (VII, 7, 1). Ας 
σημειώσουμε ότι ο Πλούταρχος θεωρούσε τους Αίκλο και Κόθο γιους του Ξούθου 
και όχι του Ίωνα5 4 . Οι ποικίλες εκδοχές που αφορούσαν την πατρότητα του Αίκλου 
και του Κόθου θα σχολιασθούν εκτενώς παρακάτω. 

Για την ώρα, θα αρκεστούμε στην επισήμανση ότι η παράδοση, σύμφωνα με 
την οποία ο Έλλοπας κατέκτησε την Περιάδα (ή την πεδιάδα;), την Κήρινθο, την 
Αιδηψό και τις Οροβίες, επινοήθηκε πιθανότητα για να δικαιολογηθεί η επεκτατική 
πολιτική της Ιστιαίας που εκδηλώθηκε το αργότερο από τα τέλη του 5ο υ αι. π.Χ. Στην 
ενότητα στην οποία πραγματευθήκαμε τη λατρεία του Δια Κηναίου είδαμε, πράγματι, 
ότι το βορειοδυτικό άκρο του νησιού είχε προσαρτηθεί στην επικράτεια των Ιστιαίων 
πριν το 390 π.Χ. Αναφορικά με τις Οροβίες, μια επιγραφή που χρονολογείται το 430-
410 π.Χ. (IG Ι3, 418 a, στ. 6) μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι αποτελούσε δήμο της 
Ιστιαίας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο547. Επιγραφές των ελληνιστικών χρόνων 
αναφέρουν κι αυτές τις Οροβίες ως περιοχή που υπαγόταν στην Ιστιαία/Ωρεούς . 
Πιθανότατα οι Οροβίες -που ισοπεδώθηκαν το 426 π.Χ. από παλιρροϊκό κύμα 
(τσουνάμι) (Θουκυδίδης, III, 89, 2)- να εντοπίζονται στα βόρεια του σημερινού 

5 4 3 Όπως ισχυρίζεται ο Στράβωνας σε άλλο χωρίο του (VII, 7, 10). 
3 4 4 Για την ονομασία, Reber, Hansen και Ducrey, 2004: 644. 
5 4 5 Στο λήμμα «Ελλοπία», ο Στέφανος ο Βυζάντιος κάνει επίσης λόγο για τη διπλή σημασία της 
ονομασίας. Ο Ευστάθιος (EUSTATHII: Ad Iliadem, 280 (212), σχόλιο στο Β', 538) πιστεύει ότι 
Ελλοπία ήταν μόνο η Κήρινθος. 
5 4 6 Πλούταρχος, Ελληνικά Αίτια, XXII [= Ηθικά, 296d-e]. 
5 4 7 Βλ. Α.Ε. Raubitschek, "Greek Inscriptions", Hesperia 12 (1943): 28-33· M.B. Walbank, "Leases of 
Public Lands" στο G.V. Lalonde, M.K. Langdon και M.B. Walbank, Inscriptions, Horoi, Poletai 
Records, Leases of Public Lands, The Athenian Agora, Vol. XIX, Princeton, 1991: 154 και 171-172, και 
Β. Smarczyk, Untersuchungen zur Religionspolitik und politischen Propaganda Athens im Delisch-
Attischen Seebund, München, 1990: 95 κ,ε. 
5 4 8 Στην επιγραφή του 3ο υ au π.Χ. IG ΧΠ, 9, 1186, μνημονεύεται δημότης από τις Οροβίες που ήταν 
αξιοματούχος της Ιστιαίας. Στην επιγραφή IG XII, 9, 1189, αναφέρονται δυο ευεργέτες από το δήμο 
Οροβιών, οι οποίοι συνεισέφεραν οικονομικά στην αποκατάσταση του ιερού της Άρτεμης Προσηώας 
της Ιστιαίας, καθώς και στην κατασκευή ενός αγάλματος της θεάς. 
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χωριού Ροβιές (εικ. 3, αρ. 13), στο λόφο του Προφήτη Ηλία και στον περιβάλλοντα 

549 

χωρο του . 
Αγνοούμε από ποια πηγή άντλησε ο Στράβωνας τις πληροφορίες του για το 

μαντείο των Οροβιών. Πουθενά αλλού δεν γίνεται λόγος για το ιερό. Καθώς μέχρι 
πρόσφατα, το ασαφές αυτό χωρίο του Στράβωνα αποτελούσε τη μοναδική σχετική 
μαρτυρία, ορισμένοι ερευνητές διατύπωσαν ελάχιστα πειστικές υποθέσεις για τη θέση 
του μαντείου. Έτσι, για παράδειγμα, ο Ν. Α. Πετσάλης ισχυρίστηκε ότι το ιερό έπρεπε 
να αναζητηθεί στο χώρο όπου στις μέρες μας υψώνεται το μοναστήρι του Άγιου 
Γεωργίου Ηλίας (εικ. 3, αρ. 5), σε απόσταση δηλαδή 11 χλμ. περίπου από τις Ροβιές 
με μοναδικό επιχείρημα ότι ο Απόλλωνας ήταν ο θεός του ήλιου550. 

Το 2001 ανακαλύφθηκαν στην πλαγιά του υψώματος Ψηλή Ράχη, 7 χλμ. 
βορειοδυτικά των Ροβιών, και 500 μόλις μέτρα από την ακτή, δυο επιγραφές, του 4ου 

και του 1ου αι. π.Χ. αντιστοίχως, που ρίχνουν νέο φως στην υπόθεση551. 
Συγκεκριμένα, στο υστερότερο από τα δύο κείμενα αναφέρεται η απελευθέρωση 
δούλης που αφιερώθηκε στο ιερό του Απόλλωνα Σελιναίου. Αξιοσημείωτη είναι η 
διαφορά μεταξύ της επιγραφικά πλέον μαρτυρημένης επίκλησης (Σελιναίος) και 
αυτής που αναφέρει ο Στράβωνας (Σελινούντιος). Συμμεριζόμαστε την άποψη του Β. 
Νικολόπουλου, ο οποίος θεωρεί mo αξιόπιστη τη μορφή που παραδίδεται στην 
επιγραφή. Σε ό,τι αφορά το κείμενο του 4ο υ αι. π.Χ., η αποκατάσταση του αποβαίνει 
σχεδόν αδύνατη, εξαιτίας των πολλών φθορών που έχει υποστεί η ενεπίγραφη 
επιφάνεια. Στον πρώτο στίχο μνημονεύεται η Ιστιαία, ενώ στο δεύτερο ίσως να 
εμφανίζεται η επίκληση Σελιναίος. 

Στο χώρο εύρεσης των δύο επιγραφών διακρίνεται τμήμα ισχυρού τοίχου, 
μήκους 13 μ., που ίσως ανήκει σε περίβολο. Στην επιφάνεια του υψώματος 
εντοπίστηκαν διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη καθώς και κεραμικά θραύσματα, 
ελληνιστικής κυρίως περιόδου. Ο Β. Νικολόπουλος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να 
βρισκόταν εδώ το ιερό του Απόλλωνα. Το γεγονός ότι σε απόσταση μόλις λίγων 
μέτρων από τα αρχαία κατάλοιπα υπάρχει πηγή νερού που σχηματίζει μικρό 
καταρράκτη, ενισχύει αυτή την πιθανότητα. Η παρουσία του υγρού στοιχείου είναι 
μαρτυρημένη από πολλά αρχαία ελληνικά μαντεία και ιερά. Μήπως το μικρό ποτάμι 
που ρέει εδώ ονομαζόταν Σελιναίος ή Σελινούς; Ήδη οι M.J. Girard, C. Bursian και 
F. Geyer είχαν υποθέσει ότι το ιερό που αναφέρει ο Στράβωνας είχε δανειστεί την 
ονομασία του από ένα υδρωνύμιο5 . 

Η ύπαρξη ποταμού στην Εύβοια με το όνομα Σελιναίος ή Σελινούς δεν 
επιβεβαιώνεται από καμία σωζόμενη πηγή της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Το 
ενδεχόμενο, όμως, αυτό δεν πρέπει να αποκλειστεί εντελώς, καθώς έργα που 
πραγματεύονταν την τοπογραφία του νησιού δεν έφτασαν ως εμάς. Σε κάθε 
περίπτωση, ο Β. Νικολόπουλος πιστεύει πως το ιερό πήρε το όνομα του από το 

Sackett et al., 1966: 46-49. Για ευρήματα στην περιοχή των σημερινών Ροβιών, Α.Κ. Χωρέμης, 
«Ροβιές (Οροβίαι)», ΑΔ 26 Β1 (1971): 261- Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Βόρεια Εύβοιας», ΑΔ 39 Β1 
(1984): 127· Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Ροβιές», ΑΔ 48 Β1 (1993): 197. 
5 5 0 Ν.Α. Πετσάλη, «Ευβοϊκή νομισματολογία», ΑΕΜ1 (1936): 11. 
551 Β. Νικολόπουλος, «Μαντείο του Απόλλωνος στις Ροβίες Εύβοιας», ΑΕΜ15 (2003-2004): 9-18. 
5 5 2 Girard, 1851: 698· C. Bursian, Geographie von Griechenland, Π, Leipzig, 1868-1872: 411 και 
υποσημ. 2· Geyer, 1962: 106. Ας σημειωθεί ότι δύο ποτάμια στην Πελοποννήσου έφεραν το όνομα 
Σελινούς. Το ένα έρρεε κοντά στην Ολυμπία (Ξενοφώντα, Κύρου Ανάβαση, V, 3, 8 και Παυσανίας, V, 
6, 6). Το άλλο διέσχυζε την Αχαΐα (Στράβωνας, VIII, 7, 5· Παυσανίας, VII, 24, 5). 
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σέλινο. Ο Έλληνας αρχαιολόγος σημειώνει εύστοχα ότι ο Απόλλωνας συνδέθηκε 
συχνά με είδη του φυτικού βασιλείου: ενδεικτική είναι η περίπτωση του Απόλλωνα 
Ααφνηφόρου, για τον οποίο θα γίνει λόγος σε ενότητα που είναι αφιερωμένη στην 
Ερέτρια. Τις φαρμακευτικές ιδιότητες του σέλινου καταγράφει ο Ιπποκράτης (Περί 
Νούσων, II, 26· Περί Παθών, 38· Περί Διαίτης, 54), ενώ είναι γνωστές και οι χρήσεις 
του στη μαγειρική και στην αρωματοποιία. Διέθετε, τέλος, και χθόνιους 
συμβολισμούς553. 

Εν κατακλείδι, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι κοντά στις Οροβίες υπήρξε 
πράγματι ένα ιερό αφιερωμένο στον Απόλλωνα Σελιναίο, που πρέπει να 
λειτουργούσε ήδη κατά τον 4° αι. π.Χ. Μελλοντικές ανασκαφές στο ύψωμα Ψηλή 
Ράχη ίσως φέρουν στο φως ευρήματα που θα επιτρέψουν να προσδιορίσουμε με 
μεγαλύτερη ακρίβεια το χρόνο ίδρυσης του ιερού. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν 
στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη αυτής της λατρείας μεταξύ του 9ου και του 
6ου αι. π.Χ. 

Το ιερό του Απόλλωνα στις Ταμύνες. 

Η ύπαρξη ενός επιπλέον ιερού του Απόλλωνα -στις Ταμύνες (ή Τάμυνα) αυτή 
τη φορά- μαρτυρείται και πάλι από το Στράβωνα (Χ, 1, 10). 

εν δέ τη Έρετρική πόλις ην Τάμυναι, 
ιερά του 'Απόλλωνος. 'Αδμήτου δ' ίδρυμα 
λέγεται το ίερόν, παρ' φ θητεΰσαι λέ-
γουσι τον θεον ένιαύτόν, πλησίον 
του πορθμού. 

Σε δύο προηγούμενες ενότητες αναφερθήκαμε στην Τάμυνα (ή τις Ταμύνες) 
και είδαμε ότι, σύμφωνα με την άποψη που επικρατεί στις μέρες μας, η θέση της 
πρέπει να αναζητηθεί κοντά στο σημερινό χωριό Χάνια (εικ. 3, αρ. 48). Ας 
υπενθυμίσουμε ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής υποδεικνύουν συνεχή 
κατοίκηση από τη γεωμετρική έως και τη ρωμαϊκή περίοδο 4. 

Η μαρτυρία του γεωγράφου έρχεται να συμπληρώσει τα χωρία του Σιμωνίδη, 
του Δημοσθένη, του Αισχίνη και του Πλούταρχου που κάνουν λόγο για την Τάμυνα. 
Δημιουργεί, ωστόσο, πολλά ερωτηματικά. 'Οποιος ασχολείται με την αρχαία ελληνική 
μυθολογία θα ξαφνιαστεί από το γεγονός ότι ο Στράβωνας συσχετίζει το Θεσσαλό 
Άδμητο με την Εύβοια. Καμία άλλη πηγή που περιγράφει τις περιπέτειες του ήρωα 
δεν μνημονεύει την παρουσία του' στο νησί555. Έχοντας αυτό κατά νου, ο S.C. 

Βλ. γενικά Β. Νικολόπουλος, «Μαντείο του Απόλλωνος στις Ροβιες Εύβοιας», ΑΕΜ 35 (2003-
2004): 9-18. 
554 Βλ. παραπάνω σελ. 39 κ.ε. 
5 5 5 Σχετικά με τις αρχαιότερες αναφορές για τον Άδμητο στις γραπτές πηγές βλ Gantz, 1993: 92, 192, 
195-196, 344, 396-397. Στην Ιλιάδα (Β\ στ. 713-715 και στ. 763-764) γίνεται λόγος για τη φιλία του 
Απόλλωνα και Αδμήτου. Ο θεός είχε δωρίσα στο βασιλιά των Φερών τα άλογα που ο Εύμηλος, ο γιος 
του Αδμήτου, χρησιμοποίησε στην πολιορκία της Τροίας. Ο πρώτος που παραδίδει το μύθο για την 
παραμονή του Απόλλωνα ως υπηρέτη στον οίκο του Αδμήτου είναι ο Φερεκύδης (FGrH 3, F 35 και 
131). Ο Γυναικών Κατάλογος (SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr 54c) και ο Ακουσίλαος 
(FGrH 2, F 19) αναφέρουν ότι ο Απόλλωνας βρέθηκε πράγματι να υπηρετεί στην οικία ενός θνητού, 
αλλά δεν γνωρίζουμε αν διευκρίνιζαν το όνομα του. Ο Αισχύλος (Ευμενίδες, 723) υποστηρίζει ότι ο 
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Bakhuizen υποστηρίζει ότι ο αρχαίος συγγραφέας υπέπεσε σε σφάλμα συνδέοντας με 
την Ερετρική της Εύβοιας ένα μύθο που διαδραματιζόταν στη θεσσαλική Ερέτρια556. 
Ο Α. Mele ισχυρίζεται, αντιθέτως, ότι ο γεωγράφος καταγράφει μια παράδοση που 
ήταν σχεδόν άγνωστη εκτός των ευβοϊκών συνόρων. Η επινόηση της σκοπό είχε να 
εμφανίσει ως αρχαιότερη την ίδρυση του ιερού του Απόλλωνα στην Τάμυνα. Ο 
ιταλός ερευνητής υποθέτει ότι, σύμφωνα με το μύθο αυτό, ο Απόλλωνας σκότωνε 
στην Εύβοια τους Κύκλωπες, παίρνοντας έτσι εκδίκηση για το θάνατο του γιου του 
Ασκληπιού. Όπως έχουμε δει, το νησί είχε θεωρηθεί κοιτίδα των Γιγάντων και των 
Εκατόγχειρων, μυθικών όντων που είχαν κοινά χαρακτηριστικά με τους Κύκλωπες. 
Κάτι τέτοιο θα εξηγούσε την απόφαση του Αδμήτου να κτίσει στην Εύβοια ένα ιερό 
επ' αφορμή του επεισοδίου557. 

Πότε όμως ιδρύθηκε πραγματικά το ιερό; Μια επιγραφή (IG XII, 9, 91) που 
βρέθηκε στο Αλιβέρι (εικ. 3, αρ. 50) αναφέρεται σε γιορτές με την ονομασία 
Ταμύνεια προς τιμήν του Απόλλωνα. Το ίδιο το όνομα των εορτασμών φανερώνει ότι 
τελούνταν στην Τάμυνα. Η επιγραφή χρονολογείται στον 1° αι. π.Χ. Τα Ταμύνεια της 
περιόδου περιλάμβαναν αθλητικούς, μουσικούς και ποιητικούς αγώνες. Το γεγονός 
ότι στην επιγραφή γίνεται λόγος για δύο αθλητικές κατηγορίες (παίδων και ανδρών) 
στις οποίες συμμετείχαν Έλληνες από πολλές πόλεις (Χαλκίδα, Ερέτρια και 
Κάρυστος από την Εύβοια· Ανθηδώνα και Θήβα από τη Βοιωτία· αλλά και πόλεις της 
Κύπρου και της Κυρρηναϊκής), επιτρέπει την υπόθεση ότι οι εορτασμοί ήταν 
ιδιαίτερα ονομαστοί. Άλλες τέσσερις αγωνιστικές επιγραφές (IG XII, 9, 92-95), που 
βρέθηκαν κοντά στα Χάνια και ανάγονται στον 1° αι. π.Χ., έχουν κι αυτές 
συσχετιστεί με τα Ταμύνεια, εξαιτίας της μεγάλης τους ομοιότητας με την IG XII, 9, 
91. Η IG XII, 9, 94 (στ. 10), μάλιστα, αναφέρει αγώνισμα στο οποίο συμμετείχαν 
νεαρές γυναίκες. Πριν από μερικά χρόνια, ο D. Knoepfler ανακοίνωσε την 
ανακάλυψη μιας ακόμα επιγραφής -ενός αγωνιστικού καταλόγου- που ίσως να 
σχετίζεται με τα Ταμύνεια558. Είναι πολύ πιθανό οι γιορτές να περιλάμβαναν θυσίες 
προς τιμήν του Απόλλωνα, οι οποίες θα τελούνταν σε κάποιο ιερό του. 

Αναφορικά με άλλες πηγές που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στη 
χρονολόγηση του ιερού, αξίζει να μνημονεύσουμε εδώ μια επιγραφή του 4ου αι. π.Χ. 
που βρέθηκε στο Αλιβέρι και σώζεται αποσπασματικά. Στο κείμενο της, που 
δημοσίευσε το 1842 ο Α.Ρ. Ραγκαβής559, γίνεται λόγος για κάποια «ιερή γη» 
αφιερωμένη πιθανότατα στον Απόλλωνα. Αναφέρονται, μάλιστα, και ιεροποιοί που 
είχαν επιφορτιστεί με την περιφρούρηση των συμφερόντων του θεού. Το κείμενο 

Απόλλωνας υπηρέτησε στο σπίτι του Φέρη, τον οποίο θεωρούσαν πατέρα του Αδμήτου. Υστερότερες 
αναφορές στον Άδμητο είναι πολυάριθμες: Απολλώνιος ο Ρόδιος, 1, 48-50· (Ψευδο)Απολλόδωρος, 
Βιβλιοθήκη, Ι, 8, 2· Ι, 9,14-16- II, 6,2, ΙΠ, Κ), 4. 
55,5 Bakhuizen, 1976:84. 
5 5 7 Mele, 1981: 22. Βλ. επίσης Α. Mele, // comercio greco arcaico. Prexis ed Emporte, Naples, 1979: 
37 και 78. Εδώ ο Α. Mele σημείωσε ότι η εγγύτητα της Εύβοιας με τη Θεσσαλία διευκόλυνε την 
αμοιβαία αλληλεπίδραση σε ό,τι είχε να κάνει με τοπωνύμια ναι ανθρωπωνύμια. Σχέσεις ποικίλης 
(ρύσεως (πολιτικής, οικονομικής, καλλιτεχνικής) ανάμεσα στις δύο περιοχές επισημαίνονται και από τη 
Lemos, 1998: 45-58 (για την περίοδο από τον 11° μέχρι τον 9° au π.Χ.), από τον Μ. Sordi, La Lega 
tessala fino a Alessandro Magno, Roma, 1958, σ. 41 (για την κλασική περίοδο) και από τον D. 
Knoepfler, «Les relations des cités eubéennes avec Antigonos Gonatas et la chronologie delphique au 
début.de l'époque étolienne», BCH 119 (1995): 137-159 (για την ελληνιστική περίοδο). 
5 5 8 D. Knoepfler, "Epigraphisch-topographische Arbeiten", ΑΔ 33 Bl (1978): 130· G. Touchais 
«Chronique des fouilles en 1978», BCH 103 (1979): 599. 
5 5 9 A. R Rangabé, Antiquités helléniques ou Répertoire d'inscriptions et d'autres antiquités 
découvertes depuis l'affranchissement de la Grèce, vol. II, Athènes, 1855: 662-663, n° 957. 
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περιέχει, τέλος, μια σειρά μέτρων σε περίπτωση που κάποιος επιχειρούσε να 
ιδιοποιηθεί προς όφελος του τους πόρους της γης αυτής. Εξήντα χρόνια αργότερα, ο 
Α. Wilhelm, ένας από τους υποστηρικτές της παραδοσιακής άποψης που ταύτιζε το 
Αλιβέρι με την Τάμυνα, συσχέτισε την επιγραφή με το ιερό που ανέφερε ο 
Στράβωνας. Κατά συνέπεια, το κείμενο επονομάστηκε «Ιερός Νόμος της 
Τάμυνας» °. Ο Ε. Ziebarth καταχώρισε την επιγραφή με την ταξινομική ένδειξη IG 
XII, 9, 90. 

[πεντήκ]οντα δραχμας [ίερα]-
[ς %1 Άπ]όλλωνος- ό δε δήμ[αρχ]-
[ος εί]άμ μη όρκώ<ρ>ει ή μη έ-
[νεχ]υράρει τους <μ>ή όμόρα<ν>-

5 [τα]ς, πεντα<κο>ρ<ί>ας δ<ρ>αχμάς 
[ά]ποτινέτω· έκπρηττόντων 
δε οι ίεροπ<ο>οί ή αύτο<1> όφε-
λόντων διπλε[ΐ] 
άποτίνειν δε έάμ μέν κείρω[ν] 

10 ή φέρων άλοί, εκατόν δραχμ-
άς· έάν δε βόσκων ή είρελών, 
στερέσθω του βοσκ ήματος 

Η απώλεια των πρώτων στίχων μάς εμποδίζει να διαπιστώσουμε ποια 
παράβαση επέσυρε πρόστιμο πενήντα δραχμών και, ίσως, ποια ήταν η ακριβής 
ταυτότητα του ιερού που κατείχε την «ιερή γη». Πράγματι, το γεγονός ότι η IG XII, 
9, 90 εντοπίστηκε στο Αλιβέρι -στην ίδια, δηλαδή, περιοχή με την επιγραφή IG XII, 
9, 91- δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σχετίζεται με το λατρευτικό κέντρο του 
Απόλλωνα στην Τάμυνα. Δεν πρέπει να αποκλείσουμε την πιθανότητα να αναφέρεται 
σε άλλο ευβοϊκό ιερό του θεού, όπως, για παράδειγμα, αυτό του Απόλλωνα 
Δαφνηφόρου στην Ερέτρια. 

Σε κάθε περίπτωση, η επιγραφή IG XII, 9, 90 φανερώνει ότι η «ιερή γη» του 
Απόλλωνα καταλάμβανε σημαντική έκταση. Κατά τους F. Sokolowski και D.B. 
Birge, η διάταξη που περιέχεται στους στίχους 9 έως 11 αποσκοπούσε στην 
προστασία ενός ιερού άλσους, παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος όρος δεν κάνει 
την εμφάνιση του στο κείμενο . Οι στίχοι 11 και 12 φανερώνουν ότι η ιδιοκτησία 
του θεού ήταν κατάλληλη για βοσκή ζώων, δραστηριότητα που ήταν ωστόσο 
απαγορευμένη5 . Η μεγάλη έκταση που υποθέτουμε ότι είχε η ιερή γη ίσως εξηγεί το 
γεγονός ότι ο επικεφαλής του δήμου (ο δήμαρχος), στον οποίο αυτή εντοπιζόταν, είχε 
επίσης επιφορτιστεί με την προστασία των ιερών πόρων. 

Ήταν, όμως, το λατρευτικό κέντρο του Απόλλωνα στην Τάμυνα τόσο 
σημαντικό κατά τον 4° αι. π.Χ. ώστε να ελέγχει μια τέτοια έκταση; Κατά τη διάρκεια 
ανασκαφικής έρευνας που διεξήγαγαν στην περιοχή Χάνια, οι Ι. Κωνσταντίνου και Ι. 
Τραυλός έφεραν στο φως πολυάριθμους μαρμάρινους και πώρινους ογκόλιθους. 
Κατά τους ανασκαφείς, πολλά από τα αρχιτεκτονικά μέλη προέρχονταν από ναό του 

3 6 0 Α. Wilhelm, "Zwei Denkmäler des eretrischen Dialekts", JŒAI8 (1905) : 6-13. 
561 Βλ Sokolowski, 1969: 179-180, n°. 91 και D.B. Birge, Sacred Groves in the Ancient Greek World, 
Ann Arbor, 1997 (1982): 170 και 176-177. 
5 6 2 Ch. Chandezon, L'élevage en Grèce (fin Ve-fin Ier S. a.C). L'apport des sources épigraphiques, 
Bourdeaux, 2003 : 164-166. 
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4ου αι. π.Χ.563. Οι ίδιοι πάλι ερευνητές ανέφεραν την ανακάλυψη: κυβόλιθων που 
διέθεταν εγκοπές για συνδέσμους σχήματος διπλού Τ· σπονδύλων από κίονες και 
τμημάτων από ημικίονες· πολυάριθμων θραυσμάτων από πώρινο δωρικό γείσο· 
θραυσμάτων από μαρμάρινους ακροκεράμους, καθώς και τμημάτων από μαρμάρινα 
φατνώματα οροφής. Με βάση τα παραπάνω ευρήματα οι Ι. Κωνσταντίνου και Ι. 
Τραυλός υπέθεσαν ότι ο ναός ήταν περίπτερος δωρικός με 6 κίονες στις στενές και 11 
στις μακρές πλευρές του. Η μέγιστη διάμετρος των κιόνων του περιστυλίου πρέπει 
να έφτανε το ένα μέτρο και το ύψος τους τα 5,80 μ. (συμπεριλαμβανομένου και του 
κιονόκρανου). Οι υποτιθέμενες διαστάσεις του στυλοβάτη ήταν 13,10 επί 25,60 μ., 
ενώ το πλάτος του σηκού 7,38 μ. Επρόκειτο όμως για ναό αφιερωμένο στον 
Απόλλωνα ή σε κάποια άλλη θεότητα; 

Από όσα έχουμε μέχρι τώρα αναφέρει, γίνεται φανερό ότι πέραν από το χωρίο 
του Στράβωνα, οι μοναδικές πηγές που μαρτυρούν ευθέως τη λατρεία του Απόλλωνα 
στην Τάμυνα είναι οι επιγραφές του 1ου αι. π.Χ., οι οποίες κάνουν λόγο για τα 
Ταμύνεια Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Στράβωνας βασίστηκε σε άλλους συγγραφείς 
(Αρτεμίδωρο, Φιλόχορο, Θεόπομπο, κ.ά.) για να συντάξει το βιβλίο του για την 
Εύβοια. Δυστυχώς, όμως, δεν γνωρίζουμε από πού ερανίστηκε την παράδοση για τον 
Άδμητο. Δεν είναι, ως εκ τούτου, δυνατό να διαπιστώσουμε αν ο σχετικός μύθος 
επινοήθηκε σε αρχαιότατους χρόνους και αν ήταν ήδη γνωστός πριν από τα κλασικά 
χρόνια. 

Λατρεία του Απόλλωνα στην Ιστιαία; 

Στην αποθήκη της η ΙΑ' Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
στη σημερινή Ιστιαία φυλάσσεται ενεπίγραφη μαρμάρινη ερμαϊκή στήλη, που 
σώζεται αποσπασματικά Μ. Το σημείο το εύρεσης της δεν είναι γνωστό, αλλά η 
μορφή των γραμμάτων και η διάλεκτος του κειμένου υποδεικνύουν, σύμφωνα με τον 
F. Cairns, ευβοϊκή προέλευση και χρονολογούν την επιγραφή στα χρόνια 460-450 
π.Χ. 6 5. Από το περιεχόμενο της μαθαίνουμε ότι η στήλη αφιερώθηκε σε ένα από τα 
παιδιά της Λητούς επ' ευκαιρίας της νίκης του αναθέτη σε (αθλητικό ίσως) 
αγώνισμα. Παραθέτουμε την ανάγνωση που προτείνει ο F. Cairns. 

[6-7 Λα]τόΐδαι Κεφάλον ΙιΕγέμονος Ιιυιός 
εσ[τε]σεν τεμένεος ποσσικρότου φύλακα 
λισσ[ό] μένος δέ θεδι νίκες haßpov ηέρετο κύδος 
αθ[λα δ' έυ]στε[φ]άνοι καλλικίθονι [δί]δοι 

Θεωρούμε λογικό να υποστηρίξουμε ότι η επιγραφή αποτελεί μαρτυρία της 
λατρείας του Απόλλωνα στην περιοχή της Ιστιαίας, καθώς το ουσιαστικό που 
χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η θεότητα φαίνεται να είναι αρσενικό: 
ΛητοΊδα. Γίνεται, επιπλέον, λόγος για ένα τέμενος στο οποίο οργάνωναν 
τελετουργικούς χορούς566, όμως πολλά σημεία παραμένουν ασαφή: Το ιερό 

563 Κωνσταντίνου και Τραυλός, 1941:27-41. 
5 6 4 Αρ.. κατ, 3. Λείπουν το κεφάλι και τα γεννητικά όργανα. Σωζ. ύψ. 1,02 μ. 
5 6 5 F. Cairns, "Α Herrn from Histiaia with an Agonistic Epigram of the Fifth Century B.C.", Phoenix 37 
(1983): 16-37. 
5 6 6 Σχετικά με τους χορούς προς τιμήν του Απόλλωναα, βλ. Z.D. Papadopoulou, "IV. Major Greek 
cults involving dance. B. Apolo", στο ThesCRA, II. 4.b.: 319-325. 
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βρισκόταν στο άστυ ή στη χώρα της Ιστιαίας; Η νίκη του Κεφάλωνα είχε σημειωθεί 
στην Ιστιαία; Οι αγώνες, τέλος, στους οποίους ανακηρύχθηκε νικητής διεξάγονταν 
προς τιμήν του Απόλλωνα; 

Ο F. Cairns θεωρεί ότι ο τύπος Λητόίδα είναι κοινός στο αρσενικό και το 
θηλυκό γένος και υποστηρίζει ότι η επιγραφή αναφέρεται στην Άρτεμη. Ο μελετητής 
υπενθυμίζει ότι το επίθετο «[ευ]στέφανος» αποδιδόταν κατά κύριο λόγο στην Άρτεμη 
(βλ. π.χ., Ιλιάδα, Φ', στ. 511) και όχι στον αδελφό της Απόλλωνα, ενώ το επίθετο 
«καλλικίθων» (αυτός ή αυτή που φοράει καλό χιτώνα ή χιτώνιο) μας παραπέμπει σε 
επικλήσεις της θεάς όπως Κιθωνέα, Κιθωναία και Χιτώνια που είναι γνωστές από τη 
Βραυρώνα και από αλλού. Ο F. Cairns πιστεύει ότι η ερμαϊκή στήλη θα μπορούσε να 
είχε στηθεί στο ιερό της Άρτεμης Προσηώας, για το οποίο θα γίνει λόγος αργότερα. 

Ο Ο. Hansen δεν συμμερίζεται την άποψη του F. Cairns567. Ο μελετητής 
θεωρεί σχεδόν απίθανο ο τύπος Λητοΐδα να χαρακτήριζε γυναικεία θεότητα. 
Επισημαίνει, μάλιστα, ότι σε Λαυρεντιανό Κώδικα του 12ου αι. μ.Χ., όπου 
καταχωρίζονται με αλφαβητική σειρά οι επικλήσεις ελληνικών θεοτήτων, 
εμφανίζεται το επίθετο «ώρείτης» η «ώρείτος» μεταξύ εκείνων που είχαν αποδοθεί 
στον Απόλλωνα568. Μήπως έχουμε να κάνουμε με λατρεία του θεού ως προστάτη του 
Ωρεού; Όπως και να έχουν να πράγματα, αγνοούμε πότε άρχισε να χρησιμοποιείται 
αυτή η επίκληση. 

Ας σημειώσουμε, τέλος, ότι στον οπισθότυπο χάλκινων νομισμάτων της 
Ιστιαίας-Ωρεού που κόπηκαν στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., διακρίνεται τρίποδας569. Το 
ίδιο αντικείμενο εμφανίζεται στον οπισθότυπο ασημένιων και χάλκινων κοπών που 
κυκλοφόρησαν κατά το πρώτο μισό του 2ου αι. π.Χ. . Ίσως να βρισκόμαστε ενώπιον 
μίας ένδειξης της σημαντικής θέσης που κατείχε ο Απόλλωνας από την κλασική 
περίοδο και μετά στο τοπικό πάνθεο, αν και δεν έχει κανένα αντίκρισμα στις 
απώτερες εποχές που μας απασχολούν. 

Η Εύβοια και οι Δελφοί. 

Ο Παυσανίας παραδίδει ότι ο Χιώτης ποιητής Ίωνας (5^ αι. π.χ. ) έκανε λόγο 
για μια παράδοση, σύμφωνα με την οποία κάποιος Άμφικλος της Ιστιαίας έφτασε στη 
Χίο σταλμένος από το μαντείο των Δελφών. Ο Άμφικλος αυτός διαδέχθηκε στο 
θρόνο τους γιους του μυθικού βασιλιά Οινοπίωνα (FGrH 392, F 1 = Παυσανίας, VII, 
4, 9)5 7 1. Όπως εικάζει ο Μ.Β. Σακελλαρίου, η παράδοση απηχεί ενδεχομένως την 
άφιξη Ευβοέων ναυτικών στη Χίο κατά τα τέλη της δεύτερης ή τις αρχές της πρώτης 
χιλιετίας π.Χ. Άλλωστε, η κεραμική της υστεροελλαδικής ΠΙΓ περιόδου που 
εντοπίστηκε στο Εμπόριο της Χίου μοιάζει πολύ με την αντίστοιχη της από το 

5 6 7 Ο. Hansen, "Apollo/Artemis at Histiaia/Oreos", ZPE 54 (1984): 132. 
5 6 8 R. Schoell και G. Studemund (επιμ.), Anecdota varia graeca et latina. Voi. 1. Musica, metrica, 
grammatica, Berolini, 1886: 267, Π, Επίθετα Απόλλωνος, 47. Βλ. ακόμα W. Η. Röscher (επιμ.), 
Ausfiirliches Lexicon der griechischen und römischen Mythologie, III, 1, Leipzig, 1884-1937, 947, 
λήμμα «Oreites». 
5 6 9 Head, 1884: 126. 
5 7 0 Head, 1884: 134-135. 
5 7 1 H.W. Parke και D.E.W. Wormell, The Delphic Oracle, Oxford, 1956, Vol. I. The History: 65-66-
Vol. II. The Oracular Responses: 65, n°. 147. 
5 7 2 Μ.Β. Sakellariou, La migration grecque en Ionie, Athènes, 1958: 357, 487. 
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Λευκαντί573. Η ανάμιξη, ωστόσο, του δελφικού μαντείου σε έναν τόσο πρώιμο 
ευβοϊκό αποικισμό μοιάζει μάλλον απίθανη. Οι H.W. Parke και D.E.W. Wormell574, 
αλλά και ο I. Malkin χρονολογούν την εμπλοκή των Δελφών στη διαδικασία του 
αποικισμού το νωρίτερο στο δεύτερο μισό του 800 αι. π.Χ. 

Από σειρά επιγραφών των κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων μαθαίνουμε 
ότι οι Ευβοείς εκπροσωπούνταν στις συναντήσεις της Αμφικτιονίας που 
συγκαλούνταν στους Δελφούς576. Οι απεσταλμένοι των Ευβοέων (ιερομνήμονες και 
ναοποιοί) συμμετείχαν στη διαχείριση και τη φύλαξη των αγαθών του πανελλήνιου 
ιερού του Απόλλωνα, αλλά και στη διοργάνωση των Πύθιων . Το γεγονός ότι οι 
θυσίες αποτελούσαν αρμοδιότητα των ιερέων από τους Δελφούς δεν μας εμποδίζει να 
διακρίνουμε στη δελφική αμφικτιονία μία «aux fondements religieux» ένωση λαών 
που λάτρευαν τον Απόλλωνα. Εξάλλου, «FAmphictionie avait aussi pour tâche 
d'honorer les dieux de Delphes et de Pylaia par des sacrifices et des panégyries»5 9. 

Συμμετείχαν, όμως, οι Ευβοείς σε αυτές τις συνεδριάσεις από την αρχαϊκή 
ήδη περίοδο; Όπως έχει γίνει γενικά αποδεκτό, η Αμφικτιονία επέλεξε τους Δελφούς 
ως μόνιμη έδρα των φθινοπωρινών της συναντήσεων, μετά από τον Α' Ιερό Πόλεμο 
(γύρω στο 590 π.Χ.). Σε πρωιμότερες περιόδους, τις συνόδους των αμφικτιόνων 
φιλοξενούσε κατ' αποκλειστικότητα το ιερό της Δήμητρας Πυλαίας στις Θερμοπύλες. 
Εφόσον οι Ευβοείς μπορούν να θεωρηθούν περίοικοι της Ανθήλης (επομένως 
αμφικτίονες και ίδιοι), και με το δεδομένο ότι περιλαμβάνονται στους κλασικούς και 
ελληνιστικούς καταλόγους των Αμφικτιόνων, η πλειονότητα των μελετητών πιστεύει 
ότι είχαν δικαίωμα ψήφου ήδη από τις πρώτες δελφικές συναντήσεις της 
Αμφικτιονίας. Ακόμα κι έτσι όμως το γεγονός παραμένει ότι δεν έχουμε χειροπιαστές 
αποδείξεις που να επαληθεύουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

Έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση των πληροφοριών που σχετίζονται με 
τη λατρεία του Απόλλωνα στην Εύβοια, μπορούμε πλέον να συγκεφαλαιώσουμε τα 
σημεία που μας φαίνονται πιο σημαντικά. Είναι πολύ πιθανό, αρκετές από τις πόλεις 
που είχαν ιδρυθεί κατά μήκος των ακτών του Ευβοϊκού κόλπου να αποτέλεσαν 
σταθμούς της περίφημης Υπερβόρειας Οδού κατά την αρχαϊκή περίοδο. Μπορούμε 
να φανταστούμε ότι οι πόλεις-κράτη, που συμμετείχαν στη διαδικασία, 
πραγματοποιούσαν θυσίες προς τιμήν του Απόλλωνα για να γιορτάσουν την 
περίσταση. Στην Κάρυστο αφθονούν οι ενδείξεις που υποδεικνύουν την παρουσία 
του Απόλλωνα στο τοπικό πάνθεο. Η λατρεία αυτή μπορεί να χρονολογηθεί πριν από 
τους Περσικούς πολέμους αν δεχτούμε έστω μία από τις ακόλουθες υποθέσεις: ότι ο 

5 7 3 M.S.F. "Hood, Mycenaeans in Chios", στο J. Boardman, CE. Vaphopoulou-Richardson (επιμ.), 
Chios. A Conference at the Homereion in Chios, 1984, Oxford, 1986: 172-180. 
5 7 4 H.W. Parke και D.E.W. Wormell, The Delphic Oracle, Oxford, 1956, Vol. I. The History: 78. 
5 7 5 I. Malkin, Religion and Colonization in Ancient Greece, Leiden-New York- Kßbenhaun-Köln, 
1987:22. 
576 Στο Picard, 1979: 221-225· και στο F. Lefèvre, L'Amphictionie Pyléo-Delphique: histoire et 
institutions, Paris, 1998: 59-63 παραθέτουν τις επιγραφές στις οποίες εμφανίζονται τα ονόματα των 
ιερομνημόνων και των ναοποιών της Εύβοιας (της Ιστιαίας, της Χαλκίδας, της Καρύστου και της 
Ερέτριας). 
5 7 7 F. Lefèvre, L'Amphictionie Pyléo-Delphique: histoire et institutions, Paris, 1998: 221 κ.ε.· P. 
Sanchez, L'Amphictionie des Pyles et de Delphes. Recherches sur son rôle historique, des origines au 
If siècle de notre ère, Stuttgart, 2001: 472-476. 
578 F. Lefèvre, L'Amphictionie Pyléo-Delphique: histoire et institutions, Paris, 1998: 42. 
579 P. Sanchez, L'Amphictionie des Pyles et de Delphes. Recherches sur son rôle historique, des 
origines au If siècle de notre ère, Stuttgart, 2001: 476. 

130 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



3. Μύθοι, λατρείες και ιερά της Εύβοιας (πλην Χαλκίδας και Ερέτριας) 

Οίκος των Καρυστίων στη Δήλο οικοδομήθηκε κατά τα αρχαϊκά χρόνια· ότι η 
συμπλήρωση που προτείνει ο E. Bourguet των δύο δελφικών επιγραφών είναι σωστή 
και σχετίζεται πράγματι με τον ταύρο των Καρυστίων ότι ο μήνας Βουφονιών που 
μαρτυρείται στο τοπικό ημερολόγιο ήταν αφιερωμένος στον Απόλλωνα. 

Το επίγραμμα του Κεφάλωνα - που χρονολογείται μεταξύ 460 και 450 π.Χ. -
θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι στην Ιστιαία υπήρχε στις αρχές 
της κλασικής περιόδου, ίσως και νωρίτερα, ένα τέμενος αφιερωμένο στον Απόλλωνα. 
Για το υπόλοιπο νησί (εξαιρώντας την Ερέτρια και τη Χαλκίδα) δεν έχουμε στη 
διάθεση μας επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη σπουδαιότητα της λατρείας 
του γιου της Λητούς πριν από τα Μηδικά. 

3.5. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ Α Ρ Τ Ε Μ Η Σ Σ Τ Η Ν ΕΥΒΟΙΑ 

Σε άρθρο με θέμα τα πελοποννησιακά ιερά, η Ε. L. Brulotte ισχυρίζεται ότι 
«Artemis is known to have been one of the most popular deities worshipped in ancient 
Greece and one whose number of epithets is equalled only by that of Zeus»580. 
Πράγματι, στην αρχαία Ελλάδα η πολύπλευρη προσωπικότητα της θεάς εκδηλώθηκε 
ποικιλοτρόπως: υπήρξε προστάτιδα της παιδικής ηλικίας αλλά και θεότητα του 
πολέμου· επονομάστηκε δέσποινα των ζώων (πότνια θηρών), αλλά συσχετίστηκε και 
με τον πολιτικό βίο ορισμένων κοινοτήτων. 

Χάρη στην ανάγνωση των λέξεων «a-te-mi-to» και «a-ti-mi-te» σε δύο 
πινακίδες της Γραμμικής Β, που ανακαλύφθηκαν στην Πύλο (ΡΥ Es 650 και ΡΥ Un 
219), η πλειονότητα των ειδικών συμπεραίνει ότι η Άρτεμη λατρευόταν ήδη στους 
μυκηναϊκούς χρόνους581. Κάποιοι μελετητές δεν συμμερίζονται βέβαια την άποψη 
αυτή, καθώς πιστεύουν ότι τα μυκηναϊκά αρχεία δεν αναφέρονται πραγματικά στη 
θεότητα582. Στο σημερινό Καλαπόδι ιδρύθηκε ένα από τα σημαντικότερα λατρευτικά 
κέντρα της Άρτεμης: τα αρχαιολογικά ευρήματα φανερώνουν ότι ο χώρος 
χρησιμοποιήθηκε ήδη κατά την υστεροελλαδική ΠΙΓ περίοδο583. Αγνοούμε, ωστόσο, 
αν το ιερό στέγαζε από την αρχή της ίδρυσης του τη λατρεία της Άρτεμης 
ΕλαφηβόλοΌ -που αναφέρεται σε υστερότερες πηγές- ή αν εδώ λατρεύτηκε αρχικά 
κάποια άλλη θεότητα που συγχωνεύτηκε με την Άρτεμη κατά τη διάρκεια της 
πρώτης χιλιετίας π.Χ.584. Οι ανασκαφές που έχουν διεξαχθεί στο λακωνικό ιερό της 
Άρτεμης Ορθιας5*5, αλλά και στη Μουνυχία του Πειραιά586, έχουν φέρει στο φως 
αναθήματα που ανάγονται στον 9° αι. π.Χ., ενώ στο ιερό της Βραυρώνας 
εντοπίστηκαν ίχνη λατρευτικών δραστηριοτήτων που χρονολογούνται στον 8° αι. 

eon 

π.Χ. . Κατά τη διάρκεια της αρχαϊκής περιόδου, τα ιερά της Άρτεμης πληθαίνουν 

5 8 0 E.L. Brulotte, "Artemis: her Peloponnesian abodes and cults", στο Hägg, 2002: 179. 
581 Baumbach, 1979: 152. 
582 Για παράδειγμα, Ch. Sourvinou, "A-TE-MI-TO and A-TI-MI-TE", Kadmos 9 (1970): 42-47 
5 8 3 Οι πλέον πρόσφατες απόψεις για τις χρονολογίες της Υστεροελλαδικής περίοδο τοποθετούν την 
ΥΠΠ ανάμεσα στο 1200 και το 1070 π.Χ.βλ Lemos, 2002:24-26. 
5 8 4 Για μια συνοπτική παρουσίαση του ιερού βλ. C. Morgan, "The Archeology of Sanctuaries in Early 
Iron Age and Archaic Ethne: a Preliminary View", στο L. G. Mitchell και P.J. Rhodes (επιμ.), The 
development of the Polis in Archaic Greece, London-New York, 1997: 175-184. 
5 8 5 P. Cartledge, Sparta andLakonia. A regional history 1300-362 BC, London-New York 2002: 310. 
3 8 6 Λ. Παλαιοκρασσά, To ιερό της Αρτέμιδος Μουνιχίας, Αθήναι, 1991. 
5 8 7 Βλ. γενικά, Ρ. Themelis, Brauron. Guide to the site and museum, Athens, 1971: 10-11 και F. de 
Polignac, «Sanctuaires et société en Attique géométrique et archaïque: réflexion sur les critères 
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όχι μόνο στην Πελοπόννησο (αναφέρουμε ενδεικτικά το ιερό της στους Λουσούς588), 
αλλά και στην Αττική (πβλ το ιερό της Άρτεμης Ταυροπόλου στις Άλες 
Αρραφηνίδες, τη σημερινή Ραφήνα589). 

Στις επόμενες σελίδες θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο ιερό της Άρτεμης 
Προσηώας που βρισκόταν κοντά στην Ιστιαία. Επίσης, θα εξετάσουμε κατά πόσον 
ευσταθεί μία μαρτυρία σχετική με τη λατρεία της Άρτεμης σε βουνό της κεντρικής 
Εύβοιας. Θα αναφερθούμε, τέλος, στις φιλολογικές και επιγραφικές πηγές που 
μπορούν ενδεχομένως να προσφέρουν πληροφορίες για τη σημασία της κόρης της 
Λητούς στο πάνθεον των Καρυστίων. 

Το ακροατήριο Αρτεμίσιο και το ιερό της Αρτεμης Προσηώας. 

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε το 1969 για την περίφημη ναυμαχία του 
Αρτεμισίου, ο W. Kedrick Pritchett ισχυριζόταν ότι το Αρτεμίσιο εντοπίζεται στο 
σημερινό όρμο του Πευκιού (εικ. 3, αρ. 10) και είχε πάρει το όνομα του από το εκεί 
ιερό της Άρτεμης590. Ο ερευνητής πίστευε συνεπώς ότι η λατρεία της θεάς στο 
συγκεκριμένο τμήμα της Εύβοιας αναγόταν στην αρχαϊκή περίοδο, αν όχι νωρίτερα. 
Υπάρχουν, όμως, στοιχεία που επιβεβαιώνουν την άποψη του; 

Οι ειδικοί αποδίδουν στο Σιμωνίδη τις αρχαιότερες σωζόμενες αναφορές στο 
Αρτεμίσιο. Φαίνεται ότι σε κάποιο από τα ποιήματα του (PMG: fr 532- 535) έκανε 
λόγο για τη ναυμαχία του 480 π.Χ. Δυστυχώς, το έργο έχει φτάσει ως εμάς με πολλά 
κενά και δεν είναι δυνατό να διαπιστώσουμε αν ο ποιητής μνημόνευε και το ιερό που 
ήταν αφιερωμένο στη θεά . Μεταξύ των έργων του Σιμωνίδη περιλαμβάνεται και 
ένα επίγραμμα από μεγαρική επιγραφή του 4ου ή του 5ου αι. μ.Χ. (IG VII, 53 = CIG 1, 

d'analyse», στο A. Verbanck-Piérard και D. Viviers (επιμ.), Culture et cite: l'avènement d'Athènes à 
l'époque archaïque. Actes du Colloque international organisé à l'Université libre de Bruxelles du 25 
au 27 avril 1991 par l'Institut des Hautes Études de Belgique et la Fondation Archéologique de 
l'U.LB., Bruxelles, 1995: 77-78. Σε ένα από τα βιβλία του ο R. Osborne (Greece in the making, 1200-
479 B.C., London-New York, 1996: 88) τοποθετεί την ίδρυση των ιερών στη Μουνιχία και τη 
Βραυρώνα στο 10° au π.Χ. Εντούτοις σε άλλη δημοσίευση του, ο ίδιος μελετητής ανάγει τις πρώτες 
λατρευτικές δραστηριότητες στη Βραυρώνα κατά τον 9° a t π.Χ. ("Archaeology, the Salaminioi, and 
the Politics of Sacred Space in Archaic Attica", στο S.E. Alcock και R. Osborne (επιμ.), Placing the 
Gods. Sanctuaries and Sacred Space in Ancient Greece, Oxford, 2001: 151). Ο Α. Μαζαράκης Αινιάν 
(Mazarakis Ainian, 1997: 315 και 317) συμμερίζεται τη δεύτερη υπόθεση. Για την Ι. Λεμού 0-emos, 
2002: 222) κανένα από τα δύο ιερά δεν είχε ιδρυθεί νωρίτερα από τη γεωμετρική περίοδο. Ποικίλες 
επιγραφές της αρχαϊκής περιόδου αναφέρουν τη θεά της Βραυρώνας (Hollinshead, 1980 : 47-48) ενώ 
από τον 5° au π.Χ. κ.ε. πλειάδα συγγραφέων (όπως για παράδειγμα, ο Ευριπίδης, Ιφιγένεια εν Ταύροις, 
στ. 1462-1467) κάνει λόγο για το ιερό (Hollinshead, 1980: 208 κ,ε.). 
5 8 8 Voyatzis, 1990: 35-37. Η παρουσία, ωστόσο, πολυάριθμων αντικειμένων της γεωμετρικής περιόδου 
ίσως να υποδεικνύει ότι το ιερό λειτουργούσε ήδη κατά τα γεωμετρικά χρόνια. 
5 8 9 F. de Polignac, «Sanctuaires et société en Attique géométrique et archaïque: réflexion sur les 
critères d'analyse», στο A. Verbanck-Piérard και D. Viviers (επιμ.), Culture et Cité. L'avènement 
d'Athènes à l'époque archaïque, Bruxelles, 1995 : 81 καιυποσημ. 14. 
5 9 0 W. Kendrick Pritchett, Studies in Ancient Greek Topography. Part II (Battlefields), Berkeley-Los 
Angeles, 1969: 12. Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η τοποθεσία αυτή δεν ανταποκρίνεται στο 
σημερινό ακροτήριο Αρτεμίσιον, το οποίο βρίσκεται κοντά στο χωριό Αγριοβότανο. 
5 9 1 Ο J.H. Molyneux (Simonides. A Historical Study, Wauconda, 1992: 156-158) θεωρεί ότι και άλλα 
αποσπάσματα που αποδίδονται στο Σιμωνίδη (για παράδειγμα, δύο επιγράμματα που περιλαμβάνονται 
στο FGE : fr. 1023-1024, Simonides LXXXIiI(a) and (b)) αναφέρονται σε αυτή τη μάχη. 
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1051). Από το κείμενο το ίδιο της επιγραφής μαθαίνουμε ότι το ποίημα είχε συνθέσει 
ο ποιητής από την Κέα592. 

Ελλάδι και Μεγαρεΰσιν ελεύθερον ήμαρ άέξειν 
ίέμενοι θανάτου μοιραν έδεξάμεθα, 
τοί μεν υπ' Εύβοια και Παλίφ, ένθα καλείτε 
άγνάς 'Αρτέμιδος τοξοφόρου τέμενος, 
τοί δ' έν ορει Μυκάλας, τοί δ' ενπροσθεν Σαλαμεΐνος 

< > 

τοί δε καί έν πεδίφ Βοιωτίφ, οϊτινες έτλαν 
χείρας έπ' ανθρώπους ίππομάχους ίένε. 
αστοί δε άμμι τόδε <ξυνόν> γέρας όμφαλω άμφίς 
Νεισέων επορον λαοδόκω 'ν άγορή. 

Υποθέτουμε ότι η επιγραφή είχε στηθεί στην αγορά των Μεγάρων, καθώς στο 
σημείο αυτό της πόλης υψωνόταν, σύμφωνα με τον Παυσανία (Ι, 43, 3), ταφικό 
μνημείο προς τιμήν των πεσόντων κατά τα Μηδικά 3. Αναμφίβολα, η πρώτη από τις 
εχθροπραξίες που μνημονεύονται στην επιγραφή - αυτή που διεξάχθηκε στο χώρο 
μεταξύ Εύβοιας και Πηλίου- είναι η ναυμαχία του Αρτεμισίου. Ο Σιμωνίδης ήξερε, 
λοιπόν, ότι υπήρχε εκεί ένα τέμενος άγνάς Αρτέμιδος τοξοφόρου. Τα δύο επίθετα 
της Άρτεμης, που αναφέρει ο ποιητής, δηλώνουν (ειδικά το δεύτερο) την ιδιότητα της 
ως θεάς του κυνηγιού και προστάτιδας των ζώων -απαντώνται, μάλιστα, συχνά και 
σε άλλες φιλολογικές πηγές. Ενδεικτικά, θα επισημάνουμε ότι η Άρτεμη αποκαλείται 
«αγνή» σε χωρία της Οδύσσειας (ε, στ. 123· σ', στ. 202· υ', στ. 71) καθώς και σε 
έργα του Αισχύλου (Ικέτιδες, στ. 144 και 1031· Αγαμέμνονας, στ. 135). Ως 
«τοξοφόρος» απαντά στην Ιλιάδα (Φ', στ. 483) και στις Θεσμοφοριάζουσες του 
Αριστοφάνη (στ. 970-971). Από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι η επιλογή των 
επιθέτων «αγνή» και «τοξοφόρος» δεν αποτελεί τυχαία καλολογική επιλογή του 
Σιμωνίδη, παρά αντικατοπτρίζει τις ιδιότητες με τις οποίες λατρευόταν η θεά στο 
Αρτεμίσιο, πράγμα που ελπίζουμε ότι θα φανεί από τη συνέχεια της μελέτης μας. 

Η ναυμαχία μεταξύ Ελλήνων και βαρβάρων αποτέλεσε επίσης θέμα ενός 
ύμνου του Πίνδαρου που έχει σωθεί αποσπασματικά. Αγνοούμε αν το έργο έκανε 
λόγο για το ιερό της Άρτεμης59 . Ο Ηρόδοτος (VII, 176) αναφέρεται με σαφήνεια στο 
λατρευτικό κέντρο, αλλά δεν παρέχει λεπτομέρειες για τη μορφή και το μέγεθος του ή 
για τα πιθανά οικοδομήματα και προσκτίσματα που περιλάμβανε (περιβόλους, 
βωμούς, ναούς, στοές). Εκτός αυτού, δεν διευκρινίζει με ποια επίκληση λατρευόταν η 
θεά. Ο ιστορικός εξαντλεί την περιγραφή του στα του χώρου διεξαγωγής της μάχης. 
Επιβεβαιώνει, ωστόσο, ότι η περιοχή του Αρτεμισίου βρισκόταν υπό τον έλεγχο της 
Ιστιαίας (VII, 175). Στη Λυσιστράτη'του Αριστοφάνη (στ. 1251) βρίσκουμε μια ακόμα 
μνεία -σύντομη αυτή τη φορά- στη σύγκρουση, αλλά το ιερό το ίδιο δεν 
μνημονεύεται. Ο σχολιαστής του κωμωδιογράφου περιορίζεται στην επανάληψη 
ορισμένων από τις πληροφορίες που παραθέτει ο Ηρόδοτος. 

Βλ D.L. Page (επιμ.), Epigrammata Graeca, Oxonii, 1975: fr. 140 και 145. Το κείμενο που 
παραθέτουμε εδώ προέρχεται από αυτή την έκδοση και όχι από τις Inscriptiones Graecae. Βλ ακόμα 
Μ. Bertrand (επιμ.), Inscriptions historiques grecques, Paris, 1992: n° 19. 
5 9 3 A. Müller, «Megarika, VI. Monuments funéraires de l'agora», BCH105 (1981): 218-222. 
594 SNELL: fr. 76-88a, ειδικά fr. 77· BOWRA: fr. 63-77, ειδικά fr. 65. Οι στίχοι που μας ενδιαφέρουν 
εν προκειμένου μνημονεύονται από τον Πλούταρχο {Βίος τον Θεμιστοκλή, VIII, 2). 
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Στον 5° αι. π.Χ. χρονολογείται η ερμαϊκή στήλη που ο Κεφάλωνας ανέθεσε 
στο τέμενος ενός από τα παιδιά της Λητούς595. Όπως είδαμε παραπάνω, ο F. Cairns 
πιστεύει ότι η ενεπίγραφη στήλη πρέπει να συνδεθεί με τη λατρεία της Άρτεμης και, 
πιο συγκεκριμένα, με το ιερό που αναφέρουν ο Σιμωνίδης και ο Ηρόδοτος. Η 
υπόθεση του βασίζεται στο γεγονός ότι στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία οι 
επικλήσεις «[ευ]στέφανος» και «καλλικίθων», που κάνουν την εμφάνιση τους στην 
επιγραφή, χαρακτηρίζουν κατά κύριο λόγο την Άρτεμη και όχι τον αδελφό της 
Απόλλωνα 6. Έχοντας συνάμα υπόψη τις πληροφορίες που παρέχει μία ακόμα 
επιγραφή (IG XII, 9, 1190), ο F. Cairns καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το επίθετο 
«ποσσίκροτον» που χαρακτηρίζει το «τέμενος» αναφέρεται στη διεξαγωγή αγώνων 
πυρρίχιου χορού, μιας και ο μελετητής το αποδίδει ως «beaten by dancing feet». 
Ισχυρίζεται ακόμα ότι ο αναθέτης Κεφάλωνας αναδείχθηκε νικητής σε έναν από τους 
αγώνες αυτούς. 

Η επιγραφή, που ο Ε. Ziebarth καταχώρισε με την ταξινομική ένδειξη IG XII, 
9, 1190, βρέθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στο λόφο του Αγίου Γεωργίου στο Πευκί, 
μεταξύ των σημερινών χωριών Ασμηνίου και Αρτεμισίου, 13 περίπου χλμ. ανατολικά 
από τους Ωρεούς (εικ. 3, αρ. 10). Πρώτος εκδότης της υπήρξε ο G. Lolling397. Ο F. 
Cairns τη χρονολογεί στον 4° ή τον 3° αι. π.Χ.598 και το κείμενο της έχει ως εξής: 

[ ]αι πυρρίχηι &θλω[ι] 
[πα]ρθένον ά[γρ]οτέρα[ν]. 

Φαίνεται ότι οι αγώνες πυρρίχιου, που αναφέρονται εδώ, διεξάχθηκαν κατά τη 
διάρκεια εορτασμών προς τιμήν κάποιας θεάς παρθένου, κάποιας δέσποινας της 
άγριας φύσης. Για λόγους που θα εξηγήσουμε ευθύς αμέσως θεωρούμε ότι η θεά που 
μνημονεύεται εδώ είναι η Άρτεμη: Κατά πρώτον, η επιγραφή βρέθηκε -όπως θα 
δούμε πιο κάτω- στον ίδιο χώρο με την IG XII, 9,1189, η οποία ξεκάθαρα αναφέρει 
την Άρτεμη. Κατά δεύτερον, οι αρχαιολογικές έρευνες στο λόφο του Αγίου Γεωργίου 
έφεραν στο φως τα λείψανα ενός ναού, ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να 
ταυτιστεί με το λατρευτικό κέντρο της θεάς που αναφέρει ο Ηρόδοτος. Και κατά 
τρίτον, τα επίθετα, που εμφανίζονται στο δεύτερο στίχο της IG XII, 9, 1190, 
αποδίδονται στην Άρτεμη από πολυάριθμες φιλολογικές πηγές. Στην Οδύσσεια (VI, 
109), στους Ομηρικούς Ύμνους της αρχαϊκής περιόδου που είναι αφιερωμένοι στη θεά 
(ΓΧ, 2 και XXVII, 2)5 9 , αλλά και στον Ιππόλυτο του Ευριπίδη (στ. 66), η Άρτεμη 
χαρακτηρίζεται ως «παρθένος». Η προσωνυμία «παρθένος» θα μπορούσε το δίχως 
άλλο να θεωρηθεί συνώνυμο του «αγνή», επίθετο που συναντήσαμε στο επίγραμμα 
του Σιμωνίδη το οποίο αναλύθηκε παραπάνω. 

F. Cairns, "Α Herrn from Histiaia with an Agonistic Epigram of the Fifth Century B.C.", Phoenix 37 
(1983): 16-37. Βλ. παραπάνω σελ. 128 κ.ε. 
5 9 6 F. Cairns, "A Herrn from Histiaia with an Agonistic Epigram of the Fifth Century B.C.", Phoenix 37 
(1983): 31. Ο ερευνητής παραπέμπει στην Ιλιάδα (XXI, 511), τον Καλλίμαχο (Ύμνος εις Άρτεμιν (III), 
225), τον Αθηναίο (Δειτζνοσοφιστές, XIV, 629 e). 
5 9 7 Lolling, 1883b. 
5 9 8 F. Cairns, "A Herrn from Histiaia with an Agonistic Epigram of the Fifth Century B.C.", Phoenix 37 
(1983):33.κ.ε. 
5 9 9 Ο U. Wilamowitz ("Lesefrüchte", Hermes 54 (1919): 54, υποσημ. 1) χρονολογεί τον πρώτο από 
τους δυο ύμνους στον 7° at. π.Χ., ενώ ο F. Cassola (F. Cassola (a cura di), Inni Omerici, Verona, 1975: 
303), το ανάγει σε ακόμη πραημότερη εποχή. Ο Α. Beraabé Pajares (Α. Bernabé Pajares (ed.), Himnos 
Homéricos. La "Batracomiomaquia", Madrid, 1978: 286) χρονολογεί τον ύμνο XXVII στον 6° αι. π.Χ. 
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Η επίκληση «αγροτέρα» σχετίζεται άμεσα με την ιδιότητα της Άρτεμης ως 
θεάς της άγριας φύσης και απαντάται ήδη στην Ιλιάδα (Φ', στ. 470-471). Η λατρεία 
της μαρτυρείται σε διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου. Χάρη σε επιγραφή του 
6ου αι. π.Χ. που βρέθηκε στον Τάραντα ξέρουμε ότι ήδη σε αυτή την πρώιμη περίοδο 
η θεά λατρευόταν στην αποικία 0 0. Στη Βοιωτία, μαρτυρείται κατά τα ελληνιστικά 
χρόνια η λατρεία της Άρτεμης Αγροτέρας στις Σίφες (=Τίφα), τη Θίσβη και ίσως στις 
Θεσπιές0 Ι. Ο Παυσανίας κάνει λόγο για ένα ιερό της στα Μέγαρα όπου 
συλλατρευόταν με τον Απόλλωνα Αγραίο. Ο περιηγητής διηγείται μύθο σύμφωνα με 
τον οποίο το λατρευτικό αυτό κέντρο ιδρύθηκε μετά την εξόντωση του άγριου λέοντα 
του Κιθαιρώνα (Ι, 41, 3)6 0 2. Ο Παυσανίας ανάφερα ακόμα το ιερό της Άρτεμης 
Αγροτέρας που υψωνόταν σε λόφο της Μεγαλόπολης (VIII, 32, 4), αλλά και το βωμό 
της στην είσοδο του πρυτανείου της Ολυμπίας (V, 15, 8). Κάνει επίσης λόγο για ένα 
ιερό της στην Αίγειρα (VII, 26, 3) που ιδρύθηκε ύστερα από διαμάχη μεταξύ των 
Υπερησιαίων (των μελλοντικών Αιγειραίων) και των Σικυωνίων. Με τέχνασμα στο 
οποίο χρησιμοποιήθηκαν κοπάδια από αίγες, οι Υπερησιείς απέτρεψαν την εισβολή 
των γειτόνων τους και κατάφεραν να διατηρήσουν τα εδάφη τους. Σύμφωνα με τους 
Υπερησιείς, η ίδια η Άρτεμη τους είχε βοηθήσει να εμπνευσθούν το στρατήγημα 
τους. 

Οι Σπαρτιάτες και οι Αθηναίοι τιμούσαν κι αυτοί την Άρτεμη Αγροτέρα. Της 
προσέδιδαν, μάλιστα, πολεμικό χαρακτήρα. Ο Ξενοφώντας {Ελληνικά, IV, 2, 20) 
αναφέρει ότι οι Λακεδαιμόνιοι θυσίαζαν μια νεαρή αίγα στη θεά πριν από κάθε μάχη. 
Από χωρίο του Αριστοτέλη {Αθηναίων Πολιτεία, 58, 1) πληροφορούμαστε ότι η 
Άρτεμη Αγροτέρα λατρευόταν στην Αθήνα μαζί με τον Ενυάλιο, θεό του πολέμου603. 
Σύμφωνα με τον Αριστοφάνη {Ιτεπείς, στ. 660 και σχετικό σχόλιο), τον Ξενοφώντα 
{Κύρου Ανάβαση, III, 2, 12), τον Αριστοτέλη {Αθηναίων Πολιτεία, 58, 1), τον Αιλιανό 
{Ποικίλη Ιστορία, 2, 25) και τον Πλούταρχο {Περί της Ηροδότου κακοηθείας, XXVI 
[= Ηθικά, 862α]) κάθε χρόνο ο άρχοντας πολέμαρχος της Αθήνας θυσίαζε στην 
Άρτεμη Αγρότερα πεντακόσιες αίγες6 ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη βοήθεια που 
είχε προσφέρει η θεά στους Έλληνες κατά τη μάχη του Μαραθώνα6 5. Στο έργο 
Αυσιστράτη (στ. 1262-1263) ο Αριστοφάνης αναφέρει και πάλι τη θεά με τα επίθετα 
Αγροτέρα και Παρθένος. Ο κωμωδιογράφος μνημονεύει και το Αρτεμίσιο της Εύβοιας 
(στ. 1251). Τέλος, διάφορες επιγραφές επιβεβαιώνουν ότι οι αθηναίοι έφηβοι 
παρέλαυναν οπλισμένοι προς το ιερό της Άρτεμης Αγροτέρας606. 

Οι παραπάνω μαρτυρίες, αν και πολυάριθμες, δεν πρέπει να εκληφθούν ως 
τεκμήρια της ταύτισης της Άρτεμης Αγροτέρας με μια εξαρχής πολεμική θεότητα607. 
Όπως λέει και ο J.P. Vernant οι θυσίες, που τελούσαν οι Λακεδαιμόνιοι πριν από την 

6 0 0 F.G. Lo Porto, "Due iscrizioni votive archaiche dai dintorni di Taranto", PP 42 (1987): 46-50. 
6 0 1 Schachter, 1981/1994, Vol. 1: 102-103, 105-106. 
6 0 2 Βλ. επίσης Α. Muller, «Megarika, VII. Les santuaires d'Artémis», BCH105 (1981): 222-225. 
603 Βλ επίσης Πόλυξ, Vili, 91. 
6 0 4 Ο Αριστοφάνης (Ιππείς, στ. 660) κάνει λόγο για χίλιες θυσιασμένες αίγες. Εντούτοις, ο 
συγκεκριμένος ισχυρισμός πρέπει να ερμηνευτεί ως μία από τις υπερβολές τις οποίες ο Αριστοφάνης 
συχνά συμπεριλαμβάνει στα έργα του ως κομικό στοιχείο. 
6 0 5 Ν. Robertson, Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual, 
Tpronto-Buffalo-London, 1992: 22-24. 
6 0 6 IG II, 1, 467· IG Π2, 1006· IG II2, 1011... Βλ. Ch. Pélékidis, Histoire de l'éphébie attique. Des 
origines à 31 avant Jésus-Christ, Paris, 1962: 219-220. 
607 Βλ. M.M. Gabaldón Martinez, Rituales de armas y de victoria. Lugares de culto y armamento en el 
mundo griego (BAR International Series 1354), Oxford, 2005: 106-107. 
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έναρξη της μάχης, απευθύνονταν σε μία άγρια, όχι εξημερωμένη έκφανση της θεάς, 
τα χαρακτηριστικά της οποίας όφειλαν να υιοθετήσουν και οι πολεμιστές 
προκειμένου να εξασφαλίσουν τη νίκη . Στην περίπτωση της Αθήνας ο ίδιος ο 
Παυσανίας (Ι, 19, 6) κάνει λόγο για τον κυνηγετικό χαρακτήρα που είχε αρχικά η 
λατρεία: το ιερό της Άρτεμης Αγροτέρας βρισκόταν στην περιοχή που 
πρωτοκυνήγησε η θεά όταν ήρθε από τη Δήλο, και για αυτό στο άγαλμα της 
κρατούσε τόξο. Η ετυμολογία η ίδια του επιθέτου παραπέμπει στους χώρους της 
υπαίθρου. Θεωρούμε ότι στο ιερό της Άρτεμης Αγροτέρας στο Αρτεμίσιο τελούνταν 
τελετές προς τιμήν της θεάς ως πότνιας θηρών - δεν απορρίπτουμε, ωστόσο, την 
πιθανότητα η Άρτεμη Αγροτέρα στο Αρτεμίσιο να είχε αποκτήσει ύστερα από τη 
ναυμαχία του 480 π.Χ. και πολεμικές συνδηλώσεις. 

Δυστυχώς, δεν έφτασαν μέχρι τις μέρες μας ορισμένα έργα των ελληνιστικών 
και ρωμαϊκών χρόνων που ενδεχομένως αναφέρονταν στο συγκεκριμένο λατρευτικό 
κέντρο. Παραδείγματα τέτοιων συγγραμμάτων είναι το Περί Εύβοιας του Αριστοτέλη 
της Χαλκίδας (FGrH 423) ή τα Ευβοϊκά του Αρχίμαχου (FGrH 424). Είναι 
αξιοσημείωτο ότι ούτε ο (Ψευδο)Σκύλακας, αλλά ούτε και ο Στράβωνας δεν μιλάνε 
για το ιερό. Προκειμένου, λοιπόν, να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας για το ευβοϊκό 
τέμενος της θεάς, είμαστε, ως εκ τούτου, υποχρεωμένοι να ανατρέξουμε σε μία 
ακόμα επιγραφή, την οποία εντόπισε ο G. Lolling στο λόφο του Αγίου Γεωργίου . Η 
επιγραφή, που καταχωρίστηκε από τον Ε. Ziebarth με την ταξινομική ένδειξη IG XII, 
9, 1189, απαριθμεί μια σειρά ευεργετών από την Ιστιαία, οι οποίοι συνεισέφεραν 
οικονομικά στην αποκατάσταση του ιερού της Άρτεμης Προσηώας, καθώς και στην 
κατασκευή ενός αγάλματος της θεάς610. Το 1984 ο F. Cairns δημοσίευσε αντίγραφο 
της επιγραφής . Οι παραπάνω μαρτυρίες χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 2ο υ 

αι. ή το πρώτο μισό του 1ου αι. π.Χ. 

Βασισμένοι σε δύο χωρία του Πλουτάρχου (Βίος του Θεμιστοκλή, VIII, 3 και 
Περί της Ηροδότου κακοηθείας, XXXVIII [= Ηθικά, 867ί]) μπορούμε να 
σχηματίσουμε μια εικόνα για τη μορφή που είχε το ιερό της Άρτεμης Προσηώας κατά 
τον 1° αιώνα μ.Χ. τουλάχιστον. Ο Βοιωτός αναφέρει την ύπαρξη ενός μικρού ναού 
περιστοιχισμένου από ιερό άλσος 12. Κάνει επίσης λόγο για λίθινες στήλες που οι 
Αθηναίοι είχαν στήσει «εν κύκλω» μετά από τη ναυμαχία του Αρτεμισίου -δεν 
αποσαφηνίζει ωστόσο πότε ακριβώς είχαν ανιδρυθεί οι στήλες. Παραθέτει, όμως, το 
ελεγείο που είχε χαραχθεί σε μία από αυτές: 

παντοδαπών ανδρών γενεάς 'Ασίας από χώρας 
παίδες 'Αθηναίων τωδέ ποτ1 εν πελάγει 
ναυμαχία δαμάσαντες, έπεί στρατός ώλετο Μήδων, 
σήματα ταύτ' έθεσαν παρθένω Άρτέμιδι. 

Σχετικά με την ταυτότητα του δημιουργού του ελεγείου, την αφορμή της 
σύνθεσης του, αλλά και τη χρονική στιγμή κατά την οποία στήθηκε η επιγραφή, 
έχουν διατυπωθεί πολλές υποθέσεις. Στην ανθολογία μελικών ποιητών του Ε. Diehl, 
το παραπάνω απόσπασμα έχει ενταχθεί στην ενότητα «Epigrammata dedicatoria 

J.-P. Vernant, «Artemis et le sacrifice préliminaire au combat», REG 101 (1988): 221-239. 
609 Lolling, 1883 a. 
610 H στήλη φυλάσσεται σήμερα στο Επιγραφικό Μουσείο της Αθήνας (αρ. κατ. 11549). 
6 1 1 F. Cairns, "A 'Duplicate'Copy of IG XII, 9, 1189(Histiaia)",Zi>£54 (1984): 133-144. 
6 1 2 Βλ D. Β. Birge, Sacred Groves in the Ancient Greek World, Ann Arbor, 1997 (1982): 190 και 334. 
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aetatis Simonideae» . Ο D.L. Page θεωρεί ότι πρόκειται για σύνθεση του ίδιου του 
Σιμωνίδη 14. Ο Η. Von Gaertringen εκφράζει την άποψη ότι οι κυκλικά 
τοποθετημένες στήλες αποτελούσαν μνημείο προς τιμήν των πεσόντων των 
Περσικών πολέμων615. Ο Η.Τ. Wade-Gery πιστεύει ότι η ενεπίγραφη στήλη, που 
αναφέρει ο Πλούταρχος, σημείωνε τον τόπο διεξαγωγής της ναυμαχίας. Κατά τη 
γνώμη του, το ελεγείο εξυμνούσε τη ζωή, κι όχι το θάνατο. Εξαιτίας της έλλειψης 
στοιχείων, ο ερευνητής δεν αποπειράται να ταυτίσει το συνθέτη του ποιήματος. 
Διατυπώνει, ωστόσο, την εικασία ότι το ελεγείο γράφτηκε μετά από τη μάχη των 
Πλαταιών, στα χρόνια της στρατηγείας του Κίμωνα6 6. 

Ο F. Jacoby συμφωνεί με τον Wade-Gery ως προς τη χρονολόγηση της 
επιγραφής, θεωρεί όμως ότι ο κύκλος με τις στήλες ήταν αφιέρωμα των Αθηναίων 
προς τιμήν της Άρτεμης . Κατά τον W. Gauer το μνημείο υπήρξε αθηναϊκό 
ανάθημα που στήθηκε ύστερα από τη μάχη των Πλαταιών. Στην επιφάνεια των 
στηλών είχαν ζωγραφιστεί ή χαραχθεί παραστάσεις σχετικές με τη ναυμαχία του 
Αρτεμισίου. Ο μελετητής ισχυρίζεται ότι το μνημειακό αυτό σύνολο εξυπηρετούσε 
τις προπαγανδιστικές σκοπιμότητες της Αθήνας καθώς απέδιδε αποκλειστικά στους 
Αθηναίους μια νίκη στην οποία είχαν συμβάλλει και άλλοι Έλληνες618. 

Η λεπτομέρειες που σημειώνει ο Πλούταρχος κατά την περιγραφή του 
τεμένους μάς οδηγεί στη σκέψη ότι ο Βοιωτός το είχε επισκεφθεί. Ας επισημάνουμε, 
τέλος, ότι στο ελεγείο που παραθέτει, η Άρτεμη προσδιορίζεται με ένα επίθετο που το 
συναντήσαμε νωρίτερα: παρθένος. 

Τον 1° αιώνα μ.Χ. ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος αναφέρεται στο Αρτεμίσιο ως 
«urbs» (Historia Naturalis, TV, 64), ενώ έναν αιώνα αργότερα ο Πτολεμαίος το 
ονομάζει «'Αρτέμιδος Ιερόν» (III, 15, 25) και σημειώνει τις γεωγραφικές 
συντεταγμένες του. Ο Στέφανος ο Βυζάντιος (λήμμα «Άρτεμίσιον») το αποκαλεί 
επίσης «πόλη». Έχοντας αυτά υπόψη, ο F. Geyer ισχυρίζεται ότι στη θέση 
αναπτύχθηκε οικισμός κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους619. Άλλοι μελετητές, ωστόσο, 
δυσπιστούν στις πληροφορίες του Πλίνιου, του Πτολεμαίου και του Στέφανου του 
r> >- - 620 

Βυζαντίου . 

Στα τέλη του 19 αι. ο G. Lolling διενήργησε ανασκαφές στο λόφο του Αγίου 
Γεωργίου στο Πευκί, εκεί, δηλαδή, όπου ο ίδιος είχε ανακαλύψει την επιγραφή IG 
XII, 9, 1189. Ο ερευνητής έφερε στο φως θεμέλια κτηρίου της υστερορωμαϊκής και 
της πρώιμης βυζαντινής περιόδου, μήκους 30 και πλάτους 13 μ. Εντοπίστηκε, ακόμα, 
μικρός αριθμός αρχιτεκτονικών μελών, και μεταξύ τους ένα θραύσμα επιστυλίου, που 
διέσωζε τμήμα κανόνα με σταγόνες. Βασισμένος σε αυτό, ο G. Lolling υπέθεσε την 

6 1 3 Ε. Diehl (επιμ.), Anthologia Lyrica Graeca. Vol. II. Poetae Melici, Chori, Peplus Aristoteleus, 
Scolia, Carmina Popularia, Poetae Alexandini, Lipsae, 1925: XI Simonides, fr. 109 (*135). 
6 1 4 D.L. Page (επιμ.), Epigrammata Graeca, Oxonii, 1975: fr. 171 (Simonides, XXIV). 
6 1 5 F.F. Hiller von Gaertringen, Historische Griechische. Epigramme, Bonn, 1926: n° 14. 
6 1 6 Η.Τ. Wade-Gery, "Classical Epigrams and Epitaphs. A Study of the Kimonian Age", JHS 53 
(1933): 73. 
6 1 7 F. Jacoby, "Some Athenians Epigrams from the Persian Wars", Hesperia 14 (1945): 157-211, ειδικά 
σελίδα 157 και υποσημ. 3, καθώς και σελίδα 206 κ.ε. 
6 1 8 W. Gauer, Weihgeschenke aus den Perserkriegen, MDAI (I) Beiheft 2 (1968): 117-120. 
6 1 9 Geyer, 1962: 104-105. 
6 2 0 Lolling, 1883a: 8, υποσημ. 4· W. Kendrick Pritchett, Studies in Ancient Greek Topography. Part II 
(Battlefields), Berkeley-Los Angeles, 1969: 12 και υποσημ. 1. 
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παρουσία δωρικού ναού στο λόφο. Η μαρτυρία του Πλούταρχου τον οδήγησε στη 
διατύπωση δυο εναλλακτικών υποθέσεων σχετικά με τη μορφή του κτηρίου. 
Σύμφωνα με την πρώτη υποθετική αποκατάσταση, ο ναός υπήρξε εξάστυλος, 
διαστάσεων περίπου 10,80 επί 21 μ., ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη, το οικοδόμημα 
ήταν δίστυλο εν παραστάσει, διαστάσεων 13 επί 6,30 μ. 2 1 

Τα τελευταία χρόνια ερευνητές έχουν ταχθεί κατά καιρούς υπέρ της μίας ή της 
άλλης άποψης622. Είναι, ωστόσο, εμφανής η ανάγκη διενέργειας περαιτέρω 
ανασκαφών προκειμένου να εξακριβωθεί η μορφή, αλλά και η χρονολόγηση του 
κτηρίου (ή των κτηρίων) που οικοδομήθηκε (ή οικοδομήθηκαν) εδώ. Μέχρι σήμερα 
κάτι τέτοιο δεν έχει σταθεί εφικτό. Το ακριβές σημείο όπου ο G. Lolling διεξήγαγε 
την ανασκαφή του παρέμενε άγνωστο μέχρι το 1971 . Στις μέρες μας γνωρίζουμε 
ότι ο χώρος που ερευνήθηκε ανασκαφικά εντοπίζεται κάτω από μια εκκλησία και το 
νεκροταφείο που την περιβάλλει. Ως εκ τούτου, οι πλέον πρόσφατες αρχαιολογικές 
έρευνες στο χώρο περιορίστηκαν στη διενέργεια μικρών τομών, που φανέρωσαν 
ωστόσο την ύπαρξη κάτω από τον σύγχρονο ναό ενός αρχαίου κτηρίου σημαντικών 
διαστάσεων. Ανακαλύφθηκαν επίσης τμήματα τοίχων των ρωμαϊκών και βυζαντινών 
χρονών με κατεύθυνση ΒΑ-ΝΔ. Στην επιφάνεια του λόφου περισυλλέχθηκαν 
όστρακα της κλασικής περιόδου, καθώς και τμήματα κυβόλιθων 4. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο G. Lolling εντόπισε επίσης θραύσματα από πήλινη 
σίμη με γραπτή διακόσμηση και ακροκεράμους των κλασικών χρόνων. Αγνοούμε 
εντούτοις από ποιο κτήριο (ναό, στοά) προέρχονταν τα ευρήματα αυτά. Ο ερευνητής 
ανακάλυψε επίσης τμήματα από ιωνικές βάσεις. Ο W.K. Prittchet, πάντως, πίστευε 
ότι κατά τα ελληνιστικά χρόνια στο ιερό της Άρτεμης Προσηώας υπήρχε μόνο ένας 
βωμός625. 

Αναφορικά με τα αναθήματα ή τα γλυπτά που κοσμούσαν το λατρευτικό 
κέντρο, ο Lolling αναφέρει την ανεύρεση ενός θραύσματος γυναικείου αγάλματος, 
φυσικού μεγέθους· ενός τμήματος ανάγλυφης στήλης με παράσταση γοργόνειου· και 
μιας πλάκας στην επιφάνεια της οποίας ο ερευνητής διέκρινε μία καθιστή (την 
Άρτεμη) και μία όρθια γυναικεία μορφή (την αναθέτρια). 

Είναι πλέον καιρός να παραθέσουμε τα συμπεράσματα μάς για το ιερό της 
Άρτεμης Προσηώας. Η αναφορά του Σιμωνίδη, όπως καταγράφεται στην επιγραφή 
των Μεγάρων (IG VII 53= CIG, 1051), χρονολογείται λίγο μετά από τους Περσικούς 
πολέμους, φανερώνει, ωστόσο, ότι το λατρευτικό κέντρο λειτουργούσε ήδη πριν από 
την εισβολή των βαρβάρων. Φαίνεται ότι και το τοπωνύμιο «Αρτεμίσιον» είχε, 
ομοίως, δοθεί στην περιοχή αυτή της Εύβοιας πριν από την εμφάνιση της περσικής 
απειλής. Κατά τη γνώμη μας, η απουσία αναφορών στα αρχαϊκά κείμενα για το ιερό 
της Άρτεμης στη βόρεια ακτή της Εύβοιας, οφείλεται στις μικρές του διαστάσεις, 
αλλά και στην περιορισμένη σημασία του. Μετά από τη ναυμαχία «υπ' Εύβοια και 

6 2 1 Lolling, 1883b. 
6 2 2 Bl W. Gauer, Weihgeschenke aus den Perserkriegen, MD AI (I) Beiheft 2 (1968): 120 και Κατάκης, 
2001:9-10. 
6 2 3 A.K. Χωρέμης, «Αρτεμίσιον», Ad 26 Bl (1971): 260-261. 
6 2 4 E. Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Πευκί Ιστιαίας», Ad 38 Bl (1983): 152-3. E. Σαπουνά-Σακελλαράκη, 
«Αρτεμίσιο», Ad 49 Bl (1994): 299. 
6 2 5 W. Kendrick Pritchett, Studies in Ancient Greek Topography. Part II (Battlefields), Berkeley-Los 
Angeles, 1969: 13. 
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Παλίφ», η φήμη του ιερού εξαπλώθηκε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι απέκτησε 
και μνημειακότερη μορφή. Τον 1° αι. μ.Χ. ο Πλούταρχος αποκαλεί το τέμενος της 
εποχής του, «ου μέγαν». 

Το ιερό λοιπόν, που από πολύ νωρίς βρισκόταν υπό τον έλεγχο' της Ιστιαίας 
(Ηρόδοτος, VII, 175), ήταν αφιερωμένο στην Άρτεμη ως θεά της φύσης, σύμφωνα με 
όσα παραδίδουν οι γραπτές και επιγραφικές μαρτυρίες (IG VII, 53· IG XII, 9, 1190· 
Πλούταρχος, Βίος του Θεμιστοκλή, VIII, 1-3 ). Δεν συμμεριζόμαστε την άποψη της 
ιταλίδας ερευνήτριας Ρ. Ceccarelli που υποστηρίζει ότι η λατρεία της Άρτεμης με την 
επίκληση Αγροτέρα καθιερώθηκε στο Αρτεμίσιο επ' αφορμή της ναυμαχίας με τους 
βαρβάρους6 . Όπως έχουμε ήδη δει, η λατρεία της Αγροτέρας σε άλλες περιοχές δεν 
διέθετε κατ' ανάγκην πολεμικές συνδηλώσεις. Δεχόμαστε, ωστόσο, μια άλλη 
υπόθεση της σύμφωνα με την οποία, η διεξαγωγή αγώνων Πυρρίχιου ξεκίνησε στο 
ιερό αμέσως μετά από τη ναυμαχία, προκειμένου να τιμηθεί το γεγονός627. 

Η Άρτεμη και το Κοτύλαιον . 

Από το Στέφανο το Βυζάντιο μαθαίνουμε (λήμμα «Κοτύλαιον») ότι το 
ευβοϊκό βουνό Κοτύλαιον ήταν αφιερωμένο στη θεά. Ο ίδιος ο γραμματικός 
διευκρινίζει ότι άντλησε την πληροφορία από έργο του Αντίμαχου με τον τίτλο 
«Άρτεμη». Ενδέχεται ο Αντίμαχος αυτός να ταυτίζεται, όπως πιστεύει ο Β. Wyss, με 
τον ομώνυμο ποιητή από την Κολοφώνα που, στα τέλη του 5ο υ ή τις αρχές του 4ου αι. 
π.Χ., συνέθεσε το έπος Θηβαΐδα, καθώς και την -ευρέως γνωστή κατά τα ελληνιστικά 
χρόνια- Λήδα6 8. 

Το βουνό μνημονεύει και ο Αρποκρατίωνας στο λήμμα του «Κοτύλαιον 
όρος». Ο λεξικογράφος τονίζει εύστοχα ότι ο Αισχίνης το αναφέρει στο λόγο του 
Κατά Κτησιφώντος (Βλ. ΠΙ, 86). Μας εκπλήσσει, όμως, το γεγονός ότι δεν κάνει 
πουθενά λόγο για τον Αντίμαχο , αν και ισχυρίζεται ότι το τοπωνύμιο «Κοτύλαιον» 
έκανε την εμφάνιση του στον τρίτο τόμο των Ευβοϊκών του Αρχίμαχου της Εύβοιας. 
Έχοντας αυτό κατά νου, ο F. Jacoby (βλ FGrH 424, F 2(3)) υπέθεσε ότι, είτε ο 
Στέφανος ο Βυζάντιος είτε οι αντιγραφείς του έργου του, έσφαλε (ή έσφαλαν) ως 
προς την πηγή που ανέφερε τη λατρεία της Άρτεμης στο Κοτύλαιον: παρανέγνωσαν 
δηλαδή «Αντίμαχος», αντί του ορθού «Αρχίμαχος». 

Όπως και να έχουν τα πράγματα, η λατρεία της κόρης της Λητούς στο 
ευβοϊκό όρος μπορεί να χρονολογηθεί το αργότερο στον 4° αι. π.Χ., εποχή κατά την 
οποία έζησαν τόσο ο Αντίμαχος όσο και ο Αρχίμαχος. Ας σημειωθεί, μάλιστα, ότι οι 
αρχαίοι Έλληνες συσχέτισαν την Άρτεμη με διάφορα βουνά και υψώματα. Έτσι, για 
παράδειγμα, σε ποίημα της Τελέσιλλας (PMG: fr. 720 = Παυσανίας, Π, 28, 2) γινόταν 
λόγος για την Άρτεμη Κορυφαία, που τιμώταν στο όρος Κορυφό (ή Κόρυφο). Από 

Βλ. Ρ. Ceccarelli, La pirrica neu 'antichità greco-romana. Studi sulla danza armata, Pisa-Roma, 
1998: 94-95. 
627 Βλ P. Ceccarelli, La pirrica nell'antichità greco-romana. Studi sulla danza armata, Pisa-Roma, 
1998: 94-95. Ωστόσο, η ίδια ερευνήτρια δεν αποκλείει την πιθανότητα οι αγώνες να διεξάγονταν στο 
ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας και όχι στην Ιστιαία. 

Β. Wyss, Antimachi Colophonii reliquiae, Berolini, 1936: fr 75 [σελίδα 40]. 
6 2 9 Μάλιστα, δεν αναφέρεται ο Νόννος ο Πανοπολίτης. Αυτός ο συγγραφέας χαρακτηρίζει το 
Κοτύλαιον ως εδος (Διονυσιακά, XIII, 163). 
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αποσπάσματα του Απολλώνιου του Ρόδιου (Ι, 566 κ.ε.) και του Βαλέριου Φλάκκου 
{Αργοναυτικά, II, 7) πληροφορούμαστε τη λατρεία της Άρτεμης Τισαίας στο βουνό 
Τίσαιο της Μαγνησίας. Στην Πελοπόννησο, πάλι, είχαν ιδρυθεί πολλά ιερά της 
Άρτεμης σε βουνά . 

Πού ακριβώς βρισκόταν το Κοτύλαιον; Από το λόγο του Αισχίνη (III, 86-89) 
μπορούμε να συνάγουμε ότι η απόσταση που χώριζε την Τάμυνα από το Κοτύλαιον 
ήταν μικρή. Ο M. J. Girard τοποθετούσε την Τάμυνα στην περιοχή του σημερινού 
Αλιβερίου (εικ. 3, αρ. 50), και ως εκ τούτου ταύτιζε το Κοτύλαιο με το όρος 
Σερβούνι, το οποίο υψώνεται μεταξύ των κοιλάδων του Σαρανταπόταμου και του 
χειμάρρου Παρθενιάτικο. Στο Σερβούνι, και πιο συγκεκριμένα στην κορυφή που 
ονομάζεται Καστρί, σε απόσταση δηλαδή 5 περίπου χλμ. από το χωριό Παρθένι (εικ. 
3, αρ. 40), σώζονται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Κατά τον Girard, πρόκειται για τα 
λείψανα ενός ναού. Ο μελετητής διέκρινε, μάλιστα, στο όνομα του χωριού μια 
ένδειξη ότι στην περιοχή υπήρχε κάποτε λατρεία αφιερωμένη στη «déese chaste et 
vierge"631. 

Μία επιγραφή του 4ου αιώνα π.Χ. (IG XII, 9, 249Β, στ. 218) μαρτυρά ότι το 
Παρθένι υπήρξε πράγματι αρχαίο τοπωνύμιο. Στο κείμενο της αναφέρεται ως δήμος 
της Ερέτριας. Από την ίδια επιγραφή, όμως, διαπιστώνουμε ότι το Κοτύλαιον δεν 
βρισκόταν εκεί, μιας και αναφέρεται ένας επιπλέον δήμος, οι Κοτυλαιείς (IG XII, 9, 
249Β, στ. 30), η ονομασία του οποίου προέρχεται σαφώς από το βουνό. Σε κάθε 
περίπτωση, ορισμένοι μελετητές (όπως οι S.C. Bakhuizen, F. Geyer, L.A. Tritle και 
K.G. Walker632) ισχυρίζονται ότι το αρχαίο όνομα του βουνού Σερβούνι ήταν 
Κοτύλαιον. 

Ο D. Knoepfler το ταυτίζει με το σημερινό βουνό Μαυροβούνι και εντοπίζει 
το δήμο Κοτυλαιείς στην περιοχή των σημερινών χωριών Βρύση (εικ. 3, αρ. 45) και 
Επισκοπή (εικ. 3, αρ. 46) . Κατά τον Ελβετό ερευνητή, η Τάμυνα βρισκόταν κοντά 
στα Χάνια (εικ. 3, αρ. 48) και όχι στην περιοχή του Αλιβερίου. Ο D. Knoepfler 
επισημαίνει ότι το ενετικό φρούριο που κτίστηκε κατά το 14° αι. στην κορυφή του 
Μαυροβουνίου ονομαζόταν «La Coppa» ή «La Cuppa», ιταλική, πιθανότατα, 
μετάφραση της λέξης κοτύλη. 

Όποια και να ήταν η ακριβής θέση του Κοτυλαίου, υπενθυμίζουμε ότι η 
πληροφορία η σχετική με τη λατρεία της Άρτεμης στο βουνό ανάγεται μόλις στον 4° 
αι. π.Χ. Δεν πληροί, επομένως, τα κριτήρια που θέσαμε στον πρόλογο τη μελέτης 
μας. Ως εκ τούτου, δεν θεωρούμε ότι τα λήμματα του Στέφανου του Βυζάντιου και 
του Αρποκρατιώνα αρκούν για να τεκμηριώσουν τη λατρεία της κόρης της Λητούς 
στο Κοτύλαιον πριν από τα μηδικά. ' 

6 3 0 Βλ. γενικά Ε. L. Brulotte, "Artemis: her Peloponnesian abodes and cults", στο Hägg, 2002: 179-
182. 
631 Girard, 1851: 680, υποσημ. 4. Ωστόσο, ο Πίνδαρος (Ολυμπιόνικος VI, 88) επίσης μνημονεύει μία 
Ήρα Παρθενία. 
6 3 ί Geyer, 1962: 23- Bakhuizen, 1985: 129-130· L.A. Tritle, "Eretria, Argoura, and the Road to 
Tamynai: The Athenians in Euboia, 348 B.C.", Klio 74 (1992): 157· Walker, 2004: 6. 
633 Knoepfler, 1997:368. 
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Η Αρτεμη και η Κάρυστος. 

Ο Ε. Ziebarth καταχωρίζει με την ταξινομική ένδειξη IG XII, 9, 1258 μια 
επιγραφή που, σύμφωνα με τον Προκόπιο {Ύπερ των πολέμων, VIII, 22, 27-30) 
στήθηκε στη Γεραιστό, και, πιο συγκεκριμένα, δίπλα στο λίθινο πλοίο που οι Αχαιοί 
ανέθεσαν προς τιμήν της Άρτεμης Βολοσίας, πριν να αναχωρήσουν για την Τροία. 
Αγνοούμε αν το ανάθημα βρισκόταν εντός του ιερού του Ποσειδώνα . Το κείμενο 
του Προκόπιου έχει ως εξής: 

τούτον δέ τον τρόπον έκ λίθων πολλών και ή ναΰς εκείνη 
πεποίηται, ην Αγαμέμνων ό του Ατρέως της Ευβοίας έν 
Γεραιστφ άνέθηκε τη Αρτέμιδι, άφοσιούμενος κάν τούτω την 
ες αυτήν ύβριν, ή νίκα δια το της 'Ιφιγένειας πάθος τον 
άπόπλουν ή Άρτεμις ξυνεχώρει τοις Έλλησιν. α 
δη γράμματα έν πλοίω τούτω ή τηνικάδε ή ύστερον 
ξυσθέντα δήλοι έν έξαμέτρω. ων τα μεν πλείστα 
έξίτηλα χρόνω τω μακρω γέγονε, τα δέ πρώτα και ές 
τόδε διαφαίνεται λέγοντα ώδε 

Νήά με λαϊνέην ίδρύσατο τήδ' Αγαμέμνων, 
Ελλήνων στρατιής σήμα πλοϊζομένης. 

και έν αρχή έχει Τύννιχος έποίει Αρτέμιδι Βολοσία." 
ούτω γαρ τήν Είλείθυιαν έν τοις άνω χρόνοις έκά-
λουν, έπεί και βολάς τάς ώδίνας ώνόμαζον. 

Είδε πράγματι ο συγγραφέας του 6ου αι. μ.Χ. την επιγραφή αυτή; Ο Μ.Β. 
Wallace ισχυρίζεται ότι «inscriptions which pretended to be factual witnesses to 
mythological occurrences were actually to be found in the venerable centres of 

Zoe 

Greece» . Ωστόσο, θεωρεί εξίσου πιθανό ο Αγαμέμνονας που αναφέρεται στο 
κείμενο να ήταν στην πραγματικότητα ο Αγησίλαος, αν ληφθούν υπόψη «his 
ambitious notions of himself as the new Agamemnon leading the Greeks a second 
time against the barbarian peoples of Asia» . Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα 
{Ελληνικά, III, 4, 3-4), τα στρατεύματα του Λακεδαιμόνιου βασιλιά είχαν σταθμεύσει 
στη Γεραιστό. Ο Αγησίλαος επισκέφτηκε και την Αυλίδα, το σημείο από το οποίο οι 
Αχαιοί απέπλευσαν για την Τροία. Αν δεχθούμε την υπόθεση του Wallace, τότε 
μπορούμε να εικάσουμε ότι η λατρεία της Άρτεμης Βολοσίας στη Γεραιστό ανάγεται 
στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. το αργότερο. Αγνοούμε, ωστόσο, αν οι κάτοικοι της 
Γεραιστού, αλλά και οι Καρύστιοι τιμούσαν τη θεά πριν από την κλασική εποχή. 
Όπως αναφέρει ο Farnell637, η επίκληση Βολοσία δεν απάντα σε καμία άλλη πηγή. 

Σχετικά μάλιστα με την περιοχή που βρίσκεται δίπλα ακριβώς στη σημερινή 
Κάρυστο, η ύπαρξη ενός τεμένους της Άρτεμης μαρτυρείται αποκλειστικά από 
επιγραφή του 1ου αι. μ.Χ. (IG XII, 9, 14) που χαράχθηκε σε βάση αγάλματος της 
θεάς638. 

6 3 4 Βλ. παραπάνω σελ. 84 κ.ε. 
6 3 5 Wallace, 1972 : 334. 
6 3 6 Wallace, 1972 : 334. 
6 3 7 Farnell, 1896-1909, Vol. 2: 568, υποσημ. 41g. 
6 3 8 Σήμερα η βάση εκτίθεται στο Μουσείο Καρύστου (αρ. κατ. ΜΚ 20). 
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Φρυνίς Πραξαγόρου, 
γυνή δε Εύρυτίδου, 
ή ιέρεια της 'Αρτέμιδος 
και του Απόλλωνος το άγ
αλμα της 'Αρτέμιδος 
εκ των ιδίων άνέθη-

κεν εύχήν. 

Από την επιγραφή δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε αν η Άρτεμη 
συλλατρευόταν μαζί με τον αδελφό της στο ίδιο ιερό, ή αν υπήρξαν στην Κάρυστο 
δυο ξεχωριστά ιερά -αφιερωμένα αντιστοίχως στα δυο παιδιά της Λητούς- όπου η 
Φρυνίδα υπηρέτησε (παράλληλα ή διαδοχικά) ως ιέρεια. Το μόνο που μπορούμε να 
πούμε εν προκειμένω είναι ότι η επιγραφή δεν εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για τις 
λατρείες στην Κάρυστο κατά την γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο. 

Στο σημείο αυτό θεωρούμε χρήσιμο να εκθέσουμε τα γενικά συμπεράσματα 
που εξάγουμε σχετικά με την ευβοϊκή λατρεία της Άρτεμης κατά τα γεωμετρικά και 
αρχαϊκά χρόνια. Στις ακτές του δίαυλου του Ωρεού, ιδρύθηκε, κατά την αρχαϊκή 
περίοδο το αργότερο, ένα ιερό που τιμούσε την «τοξοφόρο» και «αγνή» Άρτεμη, μια 
δηλαδή θεά της φύσης. Το λατρευτικό αυτό κέντρο δεν φαίνεται να είχε αποκτήσει 
ποτέ μνημειακή μορφή: οι γραπτές, αλλά και αρχαιολογικές μαρτυρίες δείχνουν ότι 
εντός του ιερού τεμένους είχε οικοδομηθεί μόνο ένας μικρός ναός, κατά τα κλασικά 
ίσως χρόνια. Στο εσωτερικό του, πιθανότατα, φυλασσόταν το άγαλμα που αναφέρεται 
στην IG XII, 9, 1189. Από την αφήγηση του Ηρόδοτου για τη ναυμαχία του 
Αρτεμισίου (VII, 176) συμπεραίνουμε ότι τον έλεγχο του ιερού πριν από τα Μηδικά 
είχε η Ιστιαία. 

Όσον αφορά την υπόλοιπη Εύβοια (πέραν της Χαλκίδας και της Ερέτριας) 
διαπιστώνεται η πλήρης απουσία στοιχείων που θα αποδείκνυαν πέραν πάσης 
αμφιβολίας ότι η θεά κατείχε εξέχουσα θέση στο ευβοϊκό πάνθεον κατά τη 
γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο. 

3.6. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 

Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, η εμφάνιση του ονόματος του 
Διόνυσου στις πινακίδες Γραμμικής Β που βρέθηκαν στην Πύλο, αποδεικνύει ότι 
λατρεύτηκε κατά τη διάρκεια της υστεροελλαδικής περιόδου είτε ως θεός του 
κρασιού είτε ως προστάτης κοινοτήτων . Είναι εξίσου πιθανό η λατρεία του να 
υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική στην περιοχή της Θήβας ήδη από τη γεωμετρική 
περίοδο, καθώς ο Όμηρος (Ιλιάδα, Ξ', στ. 323-325) και ο Ησίοδος (Θεογονία, στ. 
940-942) τοποθετούν τη γέννηση του εκεί640. Ερευνητές, όπως ο G.A. Privitera και ο 
F. Kolb πιστεύουν ότι ο Διόνυσος κατείχε εξέχουσα θέση στο αρχαϊκό πάνθεο 

6 3 9 ΡΥ Xa 102 και Xa 1419. Βλ. Baumbach, 1979: 147- 148 και G.A. Privitera, "Dionisos nella società 
micenea", στο συλλ. έργ., Atti e memorie del I Congreso Internazionale di micenologia, Roma 27 
settembre - 3 ottobre 1967, Roma, 1968, Seconda parte: 151-156. 
6 4 0 Schachter, 1981/1994, Vol. 1:187. 
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διάφορων περιοχών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η Λέσβος και η Σπάρτη641. 
Η πλειονότητα των αρχαιολόγων θεωρεί μάλιστα ότι ο ναός που κτίστηκε τον 6° αι. 
π.Χ. στη νότια κλιτύ της αθηναϊκής ακρόπολης ήταν αφιερωμένος στη λατρεία του 
γιου της Σεμέλης . 

Η Νύσα, ο Αρισταίος, η Μάκρη και ο Διόνυσος. 

Κατά την αρχαιότητα, η λέξη Νύσα/Νύση συνδέθηκε με το Διόνυσο 
ποικιλοτρόπως. Σύμφωνα με παράδοση της Νάξου, όπου η λατρεία του θεού ήταν 
από τις σπουδαιότερες, η Νύσα υπήρξε κόρη του Αρισταίου που φρόντισε το θεό 
όταν ήταν ακόμη βρέφος (Διόδωρος, III, 70, 1). Οι περισσότερες από τις αρχαίες 
πηγές αναφέρουν, ωστόσο, ότι Νύσα ονομαζόταν ο τόπος στον οποίο ο γιος της 
Σεμέλης πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του. 

Η αρχαιότερη μνεία στην τοποθεσία απαντά στην Ιλιάδα (Δ', στ. 130-137). 
Στο έπος αναφέρεται ότι ο βασιλιάς της Θράκης Λυκούργος καταδίωξε τις τροφούς 
του Διόνυσου στο βουνό Νύσα. Σε έναν από τους Ομηρικούς Ύμνους (Ύμνο εις 
Διόνυσον (26), στ. 3-5) γίνεται λόγος για σπηλιά στο βουνό αυτό, όπου ο Διόνυσος 
ανατράφηκε υπό τις φροντίδες των νυμφών. Σε κανένα από τα δύο έργα, ωστόσο, δεν 
κατονομάζεται η περιοχή στην οποία υψωνόταν το ομώνυμο όρος. Μεγάλη μερίδα 
μελετητών θεωρεί ότι η Νύσα υπήρξε αρχικά ένα πλασματικό τοπωνύμιο που 
ταυτίστηκε αργότερα με υπαρκτές τοποθεσίες 3. 

Τον 6° αι. μ.Χ. ο Στέφανος ο Βυζάντιος καταγράφει στο λήμμα «Νϋσαι» 
μεγάλο αριθμό πόλεων που έφεραν αυτή την ονομασία: στον Ελικώνα, τη Θράκη, την 
Καρία, την Αραβία, την Αίγυπτο, τη Νάξο, την Ινδία, τον Καύκασο, τη Λιβύη και την 
Εύβοια είχε κάποτε υπάρξει κάποια Νύσα ή Νύση. Ορισμένα από τα έργα που 
πιθανόν συμβουλεύτηκε ο γραμματικός για να συντάξει το λήμμα του έχουν φτάσει 
μέχρι τις μέρες μας. Έτσι, για παράδειγμα, ο Στράβωνας (IX, 2, 14) αναφέρει ότι η 
Νύσα υπήρξε κώμη του Ελικώνα. Ο γεωγράφος μνημονεύει μια Νίσα (sic) στη 
Μεγαρική, οι κάτοικοι της οποίας εγκαταστάθηκαν αργότερα στο Κιθαιρώνα (EX, 2, 
14), ενώ στην Ιλιάδα (Β', στ. 508) εμφανίζεται μια βοιωτική] Νίσα (sic) . Ο 
(Ψευδό)Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη, III, 4, 3) κάνει λόγο για την ασιατική Νύσα , ο 

6 4 1 G.A. Privitera, Dionisos in Omero e nella poesia arcaica, Roma, 1970· F. Kolb, "Die Bau-, 
Religions- und Kulturpolitik der Peisistratiden. Mit einer Abbildung", Jdl 92 (1977): 117-138. 
6 4 2 W. Dörpfeld και E. Reisch, Das griechische Theater, Athen, 1896· J. Travlos, Pictorial dictionary 
of Ancient Athens, London, 1970: 537-552·. Th. G. Papathanassopoulos, Monuments on the South Slope 
of the Acropolis. The Sanctuary and the Theatre of Dionysos. The Choregic Monuments. The Stoa of 
Eumenes. The Odeion ofPerikles. The Asklepieion. The Odeion of Herodes Atticus, Athens, 1995: 39-
43. 
6 4 3 Βλ. σχετικά P. Boyanceé, «L'antre dans les mystères de Dionysos», RPAA 33 (1960-1961): 110 και 
H. Jeanmaire, Dionysos, Paris, 1951: 273· J. Alsina και F. Gutierrez (επιμ.), Homero. Iliada, Barcelona, 
1980: 119, υποσημ. 4. 

6 4 4 Ωστόσο ο Στράβωνας (LX, 2, 14) αμφισβητεί ότι η θέση ονομαζόταν στην πραγματικότητα Νίσα. 
Σύμφωνα με το Στράβωνα, πρόκειται για μία σφαλμένη απόδοση του τοπωνυμίου Ίσος. 
6 4 5 Ο Frazer (J.G. Frazer (επιμ.), Apollodorus. The Library, with an English Translation in two 
volumes, London-New York, 1921: 321, υποσημ 5) επισημαίνει ότι ο (Ψευδό) Απολλόδωρος ίσως 
βασιστεί στο Φερεκίδη για τη συγγραφή αυτού του αποσπάσματος. Ο Μ.Ρ. Nilsson (The minoan-
mycenaean religion and its survival in Greek Religion, Lund 1950: 565, υποσημ. 10) θεωρούσε ότι η 
αρχαιότερη Νύσα βρισκόταν στη Μικρή Ασία. 
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Διόδωρος (III, 59, 2· 64, 5· 65, 7· 66, 3) για την αραβική, ο Ηρόδοτος (Π, 146) για την 
αιθιοπική, ενώ ο Απολλώνιος ο Ρόδιος (Π, 1217) αναφέρει την αιγυπτιακή. 

Είναι δύσκολο να εξακριβώσουμε ποια ήταν η πηγή στην οποία ανέτρεξε ο 
Στέφανος ο Βυζάντιος για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με την ευβοϊκή Νύσα. Ο 
γραμματικός ισχυρίζεται ότι στον τόπο αυτό είχε παρατηρηθεί ένα υπερφυσικό 
φαινόμενο: μία άμπελος άνθισε και καρποφόρησε μέσα στην ίδια μέρα. Σε 
απόσπασμα του Σοφοκλή που διασώζει ο Στράβωνας (XV, 1, 7= TrGF, Vol. IV, fr. 
959 (874)) βρίσκουμε πάλι την περιγραφή του θαύματος, που για μια ακόμη φορά 
συμβαίνει σε κάποια Νύσα. Δεν μαθαίνουμε, όμως, ποια από όλες τις Νύσες 
μνημονεύεται εδώ. Ο Μ.Β. Wallace υποθέτει ότι πρόκειται για την ευβοϊκή646, καθώς 
σε άλλη τραγωδία του Σοφοκλή, στην Αντιγόνη (βλ. στ. 1131-1152), η Νύσα 
απαριθμείται μεταξύ άλλων χώρων λατρείας του θεού στην κεντρική Ελλάδα. Πολλοί 
φιλόλογοι και ιστορικοί της θρησκείας συμμερίζονται την άποψη ότι η Νύσα της 
Αντιγόνης είναι η ευβοϊκή και αυτό παρά το γεγονός ότι στο σχετικό σχόλιο 
σημειώνεται πως ο Σοφοκλής αναφερόταν σε βουνό της Φωκίδας647. Ο W.F. Otto 
θεωρεί ότι στις Βάκχες (στ. 556) ο Ευριπίδης κάνει κι αυτός λόγο για την ευβοϊκή 
Νύσα6 4 8. 

Είναι, λοιπόν, πιθανό να υπήρχε βουνό της Εύβοιας με την ονομασία Νύσα, 
όπου, σύμφωνα με μια παράδοση, ήδη γνωστή κατά τον 5° αι. π.Χ., είχε συμβεί ένα 
υπερφυσικό φαινόμενο. Ίσως στο ίδιο βουνό να είχε περάσει ο θεός τα παιδικά του 
χρόνια. Πού όμως βρισκόταν η ευβοϊκή Νύσα; Στα Κυνηγετικά του Οππιανού (IV, 
265-288) πληροφορούμαστε την ύπαρξη ενός μύθου, που ήθελε την Ινώ να ανατρέφει 
το Διόνυσο, μετά το θάνατο της αδελφής της Σεμέλης. Η Ινώ αναζήτησε καταφύγιο 
στην Εύβοια, στον Αρισταίο, το σύζυγο της Αυτονόης, που ήταν κόρη του Κάδμου ( 
βλ. (Ψευδο)Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, II, 4, 2). Κατά τα λεγόμενα του συγγραφέα 
του τέλους του 2ου αι. μ.Χ., ο Αρισταίος αυτός «εναιεν ορός Καρύησιν υπ' αντρφ». 
Η ομοιότητα του τοπωνυμίου με την ονομασία της «Καρύστου» οδήγησε τον A.W. 
Mair να ταυτίσει τις δύο θέσεις στην έκδοση του έργου Κυνηγετικά από την The Loeb 
Classical Library649. Ο Οππιανός διηγείται, τέλος, ότι ο Αρισταίος, ο πρώτος 
μελισσοκόμος, υιοθέτησε το Διόνυσο και ότι ο θεός μεγάλωσε στο άντρο του. 

Μία ακόμα πληροφορία, που αφορά την πατρότητα του Αρισταίου, φαίνεται 
να επιβεβαιώνει την άποψη του A.W. Mair. Σύμφωνα με αρχαίο σχόλιο στον 
Απολλώνιο τον Ρόδιο (Π, στ. 498), ο Βακχυλίδης είχε αναφερθεί σε τέσσερις 
διαφορετικούς Αρισταίους . Ο πρώτος από αυτούς υπήρξε γιος της Κυρήνης (και 
του Απόλλωνα). Ο δεύτερος (ένας γίγαντας ίσως) υπήρξε καρπός της ένωσης της 

6 4 6 Βλ. Wallace, 1972: 108. Για μία διαφορετική άποψη, Η. Lloyds-Jones (επιμ.), Sophocles, 
Fragments, Cambridge (Mass.)-London, 1996: fr. 959, υποσημ. a. Ο φιλόλογος πιστεύει ότι κατά τον 5 
αι. π.Χ. «Nysa is a mythological and not a real place». 
6 4 7 Βλ. E.S. Shuckburgh, The Antigone of Sophocles, with a commentary, abridged from the large 
edition ofRC. Jebb, Cambridge, 1902: 212· W. F. Otto, Dyonysos. Mythos und Kultus, Frankfurt am 
Main 1960: 59· J.C. Kamerbeek, The Plays of Sophocles. Commentaries. Part III. The Antigone, 
Leiden, 1978: 188· Γ.Α. Μαρκαντωνάτος (επιμ.), Σοφοκλέους Αντιγώνη, Αθήνα, 1993: 321· Μ. Griffith 
(επιμ.), Sophocles. Antigone, Cambridge, 1999: 320. Στο R. Gibbons και Ch. Segal (επιμ.), Sophocles. 
Antigone, Oxford, 2003, δεν αναφέρεται η ευβοϊκή Νύσα ανάμεσα στις πιθανές ταυτίσεις. 
6 4 8 W.F. Otto, Dyonysos. Mythos und Kultus, Frankfurt am Main, 1960: 59. 
6 4 9 A. W. Mair, Oppian. Colluthus. Tryphiodorus, London - New York, 1928 : 183, υποσημ. f. 
6 5 0 IR1GOIN, DUCHEMIN, BARDOLLET: Fragments d'origine uncertain, 18 (45). 
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Γαίας με τον Ουρανό. Ο τρίτος ήταν γιος του Χείρωνα651, ενώ ο τέταρτος γιος του 
Καρύστου. Η σύγκριση με ανάλογες περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα αυτή του 
Ναυπλίου), μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχουμε κατ' ουσίαν να κάνουμε με το 
ίδιο μυθικό πρόσωπο που το βρίσκουμε να πρωταγωνιστεί σε διαφορετικούς μύθους 
ή σε διαφορετικές παραλλαγές του ίδιου μύθου652. Δεν πρέπει να μας ξενίζει η 
αναφορά του Βακχυλίδη στον Αρισταίο. Στη γενέτειρα του την Κέα, υπήρχε μύθος 
που ήθελε τον ήρωα να ιδρύει το ιερό του Δία Ικμαίου (βλ. Απολλώνιος, II, στ. 516-
527)653. Από τις πληροφορίες που παρέχει ο Βακχυλίδης για τη συγγένεια του 
(τέταρτου) Αρισταίου με τον επώνυμο ήρωα της Καρύστου, μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι ο πρώτος αποτελούσε σημαντική μυθική μορφή για την πόλη. Το 
ίδιο μπορούμε να υποστηρίξουμε και για τη συγγένεια του (τρίτου) Αρισταίου με τον 
κένταυρο Χείρωνα, το μυθικό πλάσμα που, κατά το Θεοδωρίδα, είχε δώσει στην 
ευβοϊκή πόλη το αρχαίο της όνομα, Χειρώνεια654. 

Όσα αναφέραμε παραπάνω φαίνεται να υποδηλώνουν ότι το σπήλαιο του 
Αρισταίου στην Εύβοια βρισκόταν σε περιοχή κοντά στην Κάρυστο, που 
ονομάζονταν Νύσα από τον τοπικό πληθυσμό. 

Δυο ακόμα κείμενα κάνουν λόγο για τη σχέση του Διόνυσου με το νότιο 
τμήμα του νησιού. Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος, σύγχρονος του Θεοδωρίδα, ισχυρίζεται 
ότι η Μάκρη , η κόρη του Αρισταίου, υπήρξε τροφός του μικρού Διόνυσου (IV, στ. 
1131-1138). 

[·.. ; t - η] Μάκρις [...], 
κούρη Άρισταίοιο μελίφρονος, δς 'ρα μελισσέον 
έργα πολυκμήτοιό τ' άνεύρατο πΐαρ έλαίνης. 
κείνη δη πάμπρωτα Διός Νυσήιον υια 
Εύβοίης εντοσυεν Άβαντίδος φ ένί κόλποώ 
δέξατο, και μέλιτι ξυρόν περί χείλος εδευσεν, 
εύτέ μιν Ερμείας φέρεν έκ πυρός, εδρακε δ' "Ηρη, 
καί έ χολωσαμένη έξήπλασε νήσου. 

Ο Παυσανίας, τέλος, κατά την περιγραφή του Αργούς παραδίδει ένα μύθο για 
κάποιο σπήλαιο στην Εύβοια μέσα στο οποίο είχε στηθεί «ξόανον» του Διόνυσου (II, 
23, 1): 

εντεύθεν έρχομένοις όδόν καλουμένην <Κοίλην> ναός έστιν 
εν δεξιά Διονύσου- το δέ άγαλμα είναι λέγουσιν έξ Ευβοίας, 
σύμβασης γαρ τοις "Ελλησιν, ώς έκομίζοντο έξ 'Ιλίου, 
της προς τω Καφηρεί ναυαγίας, τους δυνηθέντας ές την γήν 
διαφυγείν των Άργείων ρίγος τε πιέζει καί λιμός, εύξαμένοις 
δέ θεών τίνα έν τοις παροΰσιν άπόροις γενέσθαι σωτήρα, 
αύτίκα ώς προήεσαν έφάνη σφίσι Διονύσου σπήλαιον, και 
άγαλμα ην έν τω σπηλαίω τοΰ θεού· τότε δέ αίγες άγριαι 

651 Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος (II, 509-510) ισχυρίζεται ότι ο Χείρωνας υπήρξε απλά τροφός του 
Αρισταίου και ότι γονείς του Αρισταίου υπήρξαν ο Απόλλωνας και η Κυρήνη. 
6 5 2 Βλ J. Fontenrose, Orion: The Myth of the Hunter and the Huntress, Berkeley-Los Angeles-London, 
1981:182. 

6 5 3 Πιθανότατα ο Πίνδαρος αναφέρθηκε επίσης στο μύθο αυτό. Βλ PINDARI: fr. 266. 
654 Για αυτό το συγγραφέα του 3ου au π.Χ., βλ παραπάνω σελ. 73 κ.ε. 
655 Για τη Μάκρη βλ παραπάνω σελ. 76 κ.ε. 
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φεύγουσαι τον χειμώνα ές αυτό ήσαν ήθροισμέναι. 
ταύτας οί Άργείοι σφάξαντες τά τε κρέα έδείπνησαν 
και δέρμασιν έχρήσαντο αντί έσθήτος. έπεί δε ό χειμών 
έπαύσατο και έπισκευάσαντες τάς ναύς οϊκαδε έκομίζοντο, 

επάγονται το έκ τοΰ σπηλαίου ξόανον και διατελοΰσιν ές τόδε 
τιμώντες ετι. 

Η παράδοση παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με μύθους που περιγράφουν την 
οριστική μεταφορά ενός λατρευτικού αγάλματος από την αρχική του θέση -κατά 
κανόνα από ένα ιερό σε κάποιο άλλο . Ας σημειωθεί, μάλιστα, ότι δεν ήταν λίγοι οι 
χώροι λατρείας του Διόνυσου που εντοπίζονταν μέσα σε σπήλαια: ενδεικτικά 
αναφέρουμε το ιερό του θεού στη Λιβαδειά (IG VII, 3092) και αυτό στις Βρασιές 
(Παυσανίας, III, 24, 1). Ο P. Boyancee αναρωτήθηκε (χωρίς όμως να καταλήξει σε 
οριστικά συμπεράσματα) μήπως το «άντρο» του Αρισταίου, για το οποίο γράφει ο 
Οππιανός, ταυτιζόταν με το σπήλαιο που μνημονεύει ο Παυσανίας657. Πιο τολμηρός, 
ο Μ.Β. Wallace συγκέντρωσε και συνέθεσε όλες τις πληροφορίες από τις πηγές που 
εξετάσαμε μέχρι τώρα. Κατά τη γνώμη του, η Νύσα, που εμφανίζεται στα έργα του 
Σοφοκλή, ήταν ονομασία βουνού της Εύβοιας. Εκεί βρισκόταν η σπηλιά για την 
οποία έκαναν λόγο οι παραδόσεις που αναφέρει ο Παυσανίας και ο Οππιανός . Ο 
ερευνητής σημείωσε ότι το «θαύμα», που καταγράφει ο Σοφοκλής και ο Στέφανος ο 
Βυζάντιος, εμφανίζεται και σε σχόλιο στην Ιλιάδα (Ν', στ. 21). Στο σχόλιο αυτό, 
ωστόσο, το παράδοξο φαινόμενο τοποθετείται στις Αιγές. Ο Μ.Β. Wallace δεν θεωρεί 
τυχαία τη σχετική αναφορά του Παυσανία σε αίγες - λέξη που παραπέμπει στην 
ονομασία της θέσης. Υποθέτει ότι η Νύσα και οι Αιγές ταυτίζονταν: επρόκειτο για 
περιοχή της νότιας Εύβοιας, κοντά στο ακρωτήρι του Καφηρέα, και συγκεκριμένα, 
δίπλα στο ακρωτήριο Φιλάγρα (εικ. 3, αρ. 67). Σε κάθε περίπτωση, ο Wallace 
παραδέχεται ότι τα συμπεράσματα του, που βασίζονται σε «weak but accumulative 
evidence», μπορούν να επιβεβαιωθούν μόνο με την προσκόμιση νέων στοιχείων 9. 

Κατά τη γνώμη μας, ενδέχεται στην Εύβοια να υπήρξε ένα βουνό που, κατά 
τον 5° αι. π.Χ., ήταν γνωστό με το όνομα Νύσα: σε αυτό θα αναφέρονταν ο Σοφοκλής 
και ο Ευριπίδης. Φαίνεται, μάλιστα, ότι το αργότερο στις αρχές της κλασικής 
περιόδου είχε επινοηθεί μύθος, γνωστός στο Βακχυλίδη, που συνέδεε τον Αρισταίο 
με την Κάρυστο. Δεν είναι σίγουρο, ωστόσο, αν αυτός ο Αρισταίος, που ήταν γιος 
του Καρύστου (ή του Χείρωνα), ταυτιζόταν με τον Αρισταίο που είχε φροντίσει το 
Διόνυσο όταν ήταν ακόμα μικρό παιδί. Αγνοούμε αν ο Βακχυλίδης θεωρούσε τη 
Μάκρη κόρη του Αρισταίου. Οι υπόλοιπες πηγές που εξετάσαμε χρονολογούνται είτε 
στα ελληνιστικά χρόνια (η αφήγηση του Απολλώνιου σχετικά με τον Αρισταίο και τη 
Μάκρη) είτε στην ρωμαϊκή περίοδο (Παυσανίας, Οππιανός) ή, τέλος, στην ύστερη 
αρχαιότητα (Στέφανος ο Βυζάντιος). Οφείλουμε, πάντως, να είμαστε προσεκτικοί 
προτού σπεύσουμε να θεωρήσουμε βέβαιη την ύπαρξη λατρείας του Διόνυσου κατά 
τη διάρκεια της γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου στην (υποτιθέμενη) Νύσα της 
Εύβοιας. 

Βλ. Ν. Icard-Gianolio και C. Lochin, "VIII. Déplacements - transferts définitifs [d'images 
cultuelles]", στο ThesCra, Π. 5: 471 - 476, ειδικά τις σελίδες 475. 
6 5 7 P. Boyanceé, «L'antre dans les mystères de Dionysos», RPAA 33 (1960-1961): 114. 
658 Wallace, 1972: 108-110. 
659 Wallace, 1972: 110-111. 
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Η λατρεία του Διόνυσου στην Κάρυστο. 

Στο Μουσείο της Χαλκίδας εκτίθεται (αρ. κατ. MX 337) θραύσμα ναόσχημης 
μαρμάρινης στήλης (σωζ. μήκ. 0,57 μ.· ύψ. 0,66 μ.· πάχ. 0,14 μ.) που χρονολογείται 
στο δεύτερο μισό του 4ο υ αιώνα π.Χ.660 Δυστυχώς, το αριστερό τμήμα της έχει χαθεί. 
Μέσα στο πεδίο της στήλης απεικονίζονται τρεις ανθρώπινες μορφές. Η μία 
παριστάνει γενειοφόρο άνδρα που κρατάει κέρας αφθονίας στο αριστερό του χέρι: 
πιθανότατα πρόκειται για τον Πλούτωνα661. Η δεύτερη μορφή φέρει θύρσο και 
κάνθαρο. Παρόλο που παλαιότερα είχε προταθεί η ταύτιση της με τη Βένδη, δηλαδή 
τη θρακική Άρτεμη662, στις μέρες μας επικρατεί η άποψη ότι πρόκειται για το 
Διόνυσο663. Η τρίτη, γυναικεία αυτή τη φορά μορφή, το μέγεθος της οποίας είναι 
αισθητά μικρότερο, φαίνεται να είναι μια απλή θνητή, ενδεχομένως μια από τις 
λάτρεις του θεού. Στο επιστύλιο του ναόσχημου ανάγλυφου διακρίνονται οι 
τελευταίες λέξεις μιας αναθηματικής επιγραφής: [—ίερατεύ]σασα τοιν θεοΐν - ο Ε. 
Ziebarth την ενέταξε στο έργο του με την ταξινομική ένδειξη IG XII, Suppl. 528. Από 
την επιγραφή συνάγουμε ότι η αναθέτρια του ανάγλυφου ήταν μια ιέρεια (πιθανότατα 
η μικρότερη απεικονιζόμενη μορφή) που υπηρετούσε κάποιον από τους θεούς οι 
οποίοι απεικονίζονταν στη στήλη -είτε στο σωζόμενο είτε στο ελλείπον τμήμα της. 

Σχετικά με τον τόπο εύρεσης του ανάγλυφου, δεν υπάρχουν ασφαλείς 
πληροφορίες. Στο σχετικό δελτίο της συλλογής του μουσείου σημειώνονται τρεις 
πιθανές θέσεις: η Κάρυστος, οι Ωρεοί και ο σημερινός οικισμός Δοκός (εικ. 3, αρ. 
22), κοντά στη Χαλκίδα. Ο Μ.Β. Wallace θεωρεί ισχυρότερη την πρώτη πιθανότητα, 
παρόλο που παραδέχεται ότι δεν διαθέτουμε αναντίρρητες αποδείξεις6 . Η Ε. 
Σαπουνά-Σακελλαράκη συμμερίζεται την άποψη του Μ.Β. Wallace665. Αντιθέτως, ο 
G. Daux ισχυρίζεται ότι πρόκειται για «περιπλανώμενο λίθο» από την Αττική, και 
συνδέει το ανάγλυφο με τα ελευσίνια μυστήρια. Στην ενότητα για τη λατρεία της 
Δήμητρας στην Εύβοια, θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με αυτή την υ π ό θ ε σ η . 

Στο Μουσείο της Καρύστου φυλάσσεται (αρ. κατ. ΜΚ 26) ενεπίγραφο 
μαρμάρινο θραύσμα (ύψ. 0,72 μ.· μήκ. 0,13μ.· πάχ. 0,28 μ.) που φέρει τιμητικό 
ψήφισμα. Στο στ. 5 της επιγραφής γίνεται λόγος για τα Διονύσια ενώ στο στ. 6 
διακρίνεται η λέξη [...]ΙΣΧΙΛΙΑΣ. Κατά τον Μ.Β. Wallace, το απόσπασμα αυτό 
αναφέρεται στα «(considerable) expenses for the Karystian Dyonisia» 6 6 7 . To 
ψήφισμα χρονολογείται μεταξύ του 325 και του 250 π.Χ. 

Οι παραπάνω πληροφορίες ίσως μπορούν να συσχετιστούν με αυτές που 
αντλούμε από άλλη επιγραφή, την IG XII, 9, 207, που βρέθηκε στην Ερέτρια και 

6 6 0 G. Daux, «Le relief éleusinien du Musée de Chalcis (Planches XLX et XX)», BCH8S (1964): 433-
441, όπου σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, Γ.Ε. Μυλωνάς, «Το υπ'αριθμόν 337 ανάγλυφον του 
Μουσείου της Χαλκίδας», ΛΕ 1965: 1-6 και Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 89 και 92, εικ. 54. 
6 6 1 G. Daux, «Le relief éleusinien du Musée de Chalcis (Planches XLX et XX)», BCH 88 (1964): 434 
και 439. 
6 6 2 L. Robert, «Bulletin épigraphique», REG 53 (1940): 220. 
663 G. Daux, «Le relief éleusinien du Musée de Chalcis (Planches XDC et XX)», BCH 88 (1964): 433-
441. 
664 Wallace, 1972: 295 και 323-324. 
6 6 5 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 89. 
6 6 6 G. Daux, «Le relief éleusinien du Musée de Chalcis (Planches XLX et XX)», BCH 88 (1964): 439-
441. 
667 Wallace, 1972: 290 και 312. 
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χρονολογείται μεταξύ του 294 και του 288 π.Χ. Πρόκειται για αντίγραφο του 
ευβοϊκού νόμου που διείπε την οργάνωση των δραματικών και μουσικών αγώνων, οι 
οποίοι διεξάγονταν κατά τη διάρκεια των Διονυσίων και των Δημητριείων στις 
τέσσερις πιο σημαντικές πόλεις της Εύβοιας (τον Ωρεό, τη Χαλκίδα, την Ερέτρια και 
την Κάρυστο) . Στους στ. 25-26 εντοπίζουμε αναφορά στις διονυσιακές γιορτές, οι 
οποίες τελούνταν στην νοτιότερη από τις πόλεις που μόλις αναφέραμε. Κατά τη 
διάρκεια των εορτασμών, οι συμμετέχοντες έκαναν προσφορές στις τιμώμενες 
θεότητες (στ. 18-20). Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η επιγραφή αναφέρεται (στ. 48 
και 49) στα ιερά του θεού που είχαν ιδρυθεί στις τέσσερις ευβοϊκές πόλεις. Φαίνεται 
ότι αν ένας καλλιτέχνης δεν τηρούσε το συμβόλαιο του και δεν εμφανιζόταν στους 
εορτασμούς για τους οποίους είχε πληρωθεί, οι αρμόδιες αρχές μπορούσαν να του 
επιβάλλουν πρόστιμο. Ο κατηγορούμενος μπορούσε να υποστεί ακόμα και τη 
δήμευση της περιουσίας του. Το ποσό που προέκυπτε από τα δημευμένα περιουσιακά 
στοιχεία κατέληγε στα ταμεία του ιερού του Διόνυσου της πόλης στην οποία δεν είχε 
παρουσιαστεί ο καλλιτέχνης για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

Στη λατρεία του Διόνυσου στην Κάρυστο αναφέρεται ακόμα μια επιγραφή 
που χρονολογείται στο 2° αι. μ.Χ. (IG XII, 9, 20)669. Το κείμενο διακρίνεται σε τμήμα 
μαρμάρου (ύψ. 0,33 μ.· πλ. 0,24 μ.) που διακοσμείται με κυμάτιο στο κάτω μέρος 
του. Ενδέχεται το λίθινο θραύσμα να άνηκε σε τοίχο κτηρίου. Η επιγραφή 
καταγράφει σειρά αξιωμάτων και λειτουργιών που είχε αναλάβει ένα μέλος του 
γένους των Ευδωριδών. Το πρόσωπο αυτό υπήρξε και ιερέας του Διόνυσου Δημοτελή. 
Ο Farneil, βασιζόμενος στην ετυμολογία του επιθέτου, πίστεψε ότι ο θεός συνδεόταν 
με τον πολιτικό βίο της Καρύστου670. 

Ο ενεπίγραφος λίθος είχε χρησιμοποιηθεί ως οικοδομικό υλικό σε δεύτερη 
χρήση σε γέφυρα στη Δρυμωνιά, πολύ κοντά στην Παλαιόχωρα (εικ. 3, αρ. 61), 5 
χλμ. βόρεια της σημερινής Καρύστου. Έχοντας υπόψη τη μεγάλη συγκέντρωση 
αρχαίων λειψάνων που έχει παρατηρηθεί γύρω από την Παλαιόχωρα, ο D.R. Keller 
ισχυρίζεται ότι η ελληνιστική και ρωμαϊκή Κάρυστος βρισκόταν σε αυτή την θέση671. 
Ο μελετητής πιστεύει ότι το ιερό του Διόνυσου Δημοτελή ανεγέρθηκε 40 περίπου μ. 
βορειοδυτικά της γέφυρας, σε αγρό όπου έχουν έρθει στο φως πολυάριθμα 
θραύσματα κεράμων και αρχιτεκτονικών μελών από μάρμαρο και ψαμμίτη (βάσεις, 
σπόνδυλοι κιόνων, ιωνικά κιονόκρανα, κυβόλιθοι). Τα ευρήματα χρονολογούνται στο 
σύνολο τους στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο672. 

Όπως είδαμε, καμιά από τις μαρτυρίες που αναφέρθηκαν νωρίτερα, δεν 
ανάγεται στη γεωμετρική ή την αρχαϊκή περίοδο. Δεν μπορούμε, συνεπώς, να 
ισχυριστούμε ότι οι πληροφορίες που αντλούμε από αυτές μας βοηθούν να 
διευρύνουμε τις γνώσεις μας για τη λατρεία του Διόνυσου στην Κάρυστο, κατά τη 
διάρκεια των αιώνων που μας ενδιαφέρουν. 

Στεφάνης, 1984: 501-564· Le Guen, 2001: 41-56. Πρώτος εκδότης της επιγραφής υπήρξε ο Κ. 
Κουρουνιώτης (Κουρουνιώτης, 1911: 1-9, αρ. 1). 
6 6 9 Γ.Α. Παπαβασιλείου, Περί των εν Ευβοίαι αρχαίων τάφων, Αθήνα, 1910: 101-102, αρ. 29· Α.Κ. 
Χωρέμης, "Κάρυστος", ΑΔ 26 Β1 (1971): 261, αριθ. 3- Wallace, 1972: 109-110 και 299-300· 
Chapman, [1993?]: 83-84. Σήμερα η επιγραφή φυλλάσεται στο Μουσείο Καρύστου (αρ. κατ. ΜΚ 83). 
6 7 0 Farneil, 1896-1909, Vol. 5: 135 καιυποση. 55 
6 7 1 Keller, 1985: 205. 
6 7 2 Keller, 1985: 142-143. 
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Ο Δυόνυσος και η Ιστιαία/Ωρεός. 

Στην Ιλιάδα (Β', στ. 537), η Ιστιαία χαρακτηρίζεται ως «πολυστάφυλος». Η 
σημασία που είχε η αμπελουργία στην κοιλάδα του Ξεροπόταμου αντικατοπτρίζεται 
και στους εικονότυπους που χρησιμοποιούνται στις τοπικές κοπές. Στον 
εμπροσθότυπο των αρχαιότερων ασημένιων και χάλκινων νομισμάτων της 
Ιστιαίας/Ωρεού, που χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ., απεικονίζεται 
κεφάλι μαινάδας στεφανωμένο με κλαδιά αμπέλου. Στον οπισθότυπο των ασημένιων 
νομισμάτων παριστάνεται άμπελος και ταύρος. Οι ίδιες απεικονίσεις, με μικρές 
παραλλαγές, εμφανίζονται σε υστερότερες κοπές (313-265 και 196-195 π.Χ.)673. 
Όπως και να έχουν τα πράγματα, το γεγονός ότι η μορφή του Διόνυσου εμφανίζεται 
μόνο στον εμπροσθότυπο χάλκινων νομισμάτων, που χρονολογούνται στα τέλη του 
4ο υ - αρχές του 3ο υ αι. π.Χ., ξενίζει. Στον οπισθότυπο των ίδιων κοπών διακρίνεται 
βότρυς6™. 

Νωρίτερα κάναμε λόγο για τμήμα ναόσχημης στήλης που εκτίθεται στο 
Μουσείο της Χαλκίδας με αρ. κατ. MX 337 και χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 
4ου αιώνα π.Χ. Ένας από τους πιθανούς τόπους εύρεσης της είναι η περιοχή των 
Ωρεών675. Σχολιάσαμε επίσης την επιγραφή του 3 ο υ αι. π.Χ. που περιέχει τον ευβοϊκό 
νόμο για τους δραματικούς και μουσικούς αγώνες, οι οποίοι διεξάγονταν κατά τη 
διάρκεια των Διονυσίων και των Δημητριείων στις πιο σημαντικές πόλεις της Εύβοιας 
συμπεριλαμβανομένου και του Ωρεού (XII, 9, 207) . Στο στ. 28 εντοπίζουμε την 
αναφορά στις διονυσιακές γιορτές στον Ωρεό. Κατά τη διάρκεια των τελετών οι 
συμμετέχοντες προσέφεραν τα αναθήματα τους (στ. 18-20). Ιερό αφιερωμένο στο 
Διόνυσο, πρέπει να είχε υπάρξει και στην Ιστιαία. Το ταμείο του θα είχε το δικαίωμα 
να εισπράττα το πρόστιμο που επιβαλλόταν στους καλλιτέχνες οι οποίοι παρέβαιναν 
τα συμφωνημένα και δεν εκπλήρωναν τη συμβατική τους υποχρέωση να 
παρευρεθούν στα τοπικά Διονύσια (στ. 42-49). 

Μια επιγραφή, τέλος, από τη Δήλο (IG XI, 4, 1055) αναφέρει την απονομή 
τιμών από τους Ιστιαίους σε κάποιον Αθηνόδωρο, πλούσιο έμπορο που καταγόταν 
από το κυκλαδονήσι. Το ψήφισμα που είχε εκδοθεί σε δύο αντίγραφα επρόκειτο να 
στηθεί στο ιερό του Απόλλωνα στη γενέτειρα του τιμώμενου (πρόκειται για το 
κείμενο που έχει σωθεί) και στο ιερό του Διόνυσου στην Ιστιαία677. Η επιγραφή 
χρονολογείται στις τελευταίες δεκαετίες του 3 ο υ αι. π.Χ. και μαρτυρά τη στενή σχέση 
που είχε το διονυσιακό ιερό με τον πολιτικό βίο της Καρύστου κατά την ελληνιστική 
περίοδο678. 

Μετά από τη συνοπτική ανάλυση που προηγήθηκε, οφείλουμε να 
ομολογήσουμε ότι η αναφορά της Ιλιάδας (Β', στ. 537) στην «πολυστάφυλον» 
Ιστιαία αποτελεί το μοναδικό στοιχείο που θα μας επέτρεπε να εικάσουμε την ύπαρξη 

6 7 3 Head, 1884: 125-136. 
6 7 4 Head, 1884: 127, n°. 28. 
6 7 5 G. Daux, «Le relief éleusinien du Musée de Chalcis (Planches XDC et XX)», BCH 88 (1964): 433-
441. 
676 Στεφάνης, 1984: 501-564· Le Guen, 2001: 41-56. 

L. Migeotte, L'emprunt public dam 
Québec - Paris, 1984: 245-248, n°. 72. 
678 F. Cairns 
(1983): 31. 

L. Migeotte, L'emprunt public dans les cités grecques. Recueil des documents et analyse critique, 
^ ι" 
7 8 F. Cairns, "A Herrn from Histiaia with an Agonistic Epigram of the Fifth Century B.C.", Phoenix 37 
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λατρείας του Διόνυσου στην προκλασική πόλη. Ασφαλώς, οι κίνδυνοι που 
ενυπάρχουν σε μια τέτοια συλλογιστική είναι προφανείς. 

Εν κατακλείδι, τρεις είναι οι φιλολογικές πηγές που θα μπορούσαν να μας 
διαφωτίσουν για την ύπαρξη λατρείας του Διόνυσου στην Εύβοια κατά τη διάρκεια 
της γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου. Πρέπει, ωστόσο, να παραδεχτούμε ότι δεν 
αποτελούν αδιαμφισβήτητα τεκμήρια. Τα προβλήματα που ανακύπτουν (η 
πενιχρότητα των πηγών και των στοιχείων που αυτές περιέχουν) γεννούν αμφιβολίες. 
Ο Σοφοκλής, για παράδειγμα, ενδέχεται να είχε αναφερθεί σε μια ευβοϊκή Νύσα, αν 
και δεν μπορούμε να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο με ασφάλεια, καθώς η σχετική 
τραγωδία του ποιητή δεν σώζεται ολόκληρη. Ο Βακχυλίδης, με τη σειρά του, ίσως να 
μνημόνευε δύο Αρισταίους - γιους του Καρύστου και του Χείρωνα αντιστοίχως-
αλλά δεν γνωρίζουμε αν θεωρούσε ότι οι δύο αυτοί ήρωες είχαν κάποια σχέση με το 
Διόνυσο. Στην Ιλιάδα, τέλος, βλέπουμε την Κάρυστο να χαρακτηρίζεται 
πολυστάφυλος, όμως κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκην ότι ο γιος της 
Σεμέλης λατρευόταν στον οικισμό. Η εικόνα που μόλις περιγράψαμε απαιτεί την 
υιοθέτηση προσεκτικότερης στάσης προτού οδηγηθούμε σε οριστικά συμπεράσματα. 

3.7. ΟΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ: 
ΑΘΗΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΡΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΙΑΡΕΩ. 

Οι πηγές για τη λατρεία της Αθηνάς, της Δήμητρας, του Άρη, του Ηρακλή και 
του Ασκληπιού στις περιοχές της Εύβοιας που δεν βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της 
Ερέτριας και της Χαλκίδας είναι λιγοστές. Ως εκ τούτου, θεωρήσαμε σκοπιμότερο να 
τις συμπεριλάβουμε κάτω από την ίδια επικεφαλίδα. Στις σελίδες που ακολουθούν, 
σκοπεύουμε επίσης να σχολιάσουμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεση μας για 
τη λατρεία του Βριάρεω στην Κάρυστο. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 
ανάλυση των πηγών για τη γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο θα παρουσιαστούν 
συνολικά στο τέλος της ενότητας. Προκαταβολικά, μπορούμε να σημειώσουμε ότι 
ορισμένες από τις παραπάνω θεότητες λατρεύονταν ήδη κατά τους αρχαϊκούς 
χρόνους σε αρκετές θέσεις που εντοπίζονται σε περιοχές γειτονικές της Εύβοιας, 
δηλαδή στην Αττική, τη Βοιωτία, τη Φωκίδα τη Θεσσαλία. Η λατρεία της Αθηνάς 
μαρτυρείται στο Σούνιο679 και στις Αλές (6^ αι. π.Χ.)680. Ο Ομηρικός Ύμνος στη 
Δήμητρα (στ. 491) πιστοποιεί με τη σειρά του την ύπαρξη λατρείας της θεάς της 
γεωργίας στην Αντρώνα, οικισμό που είχε ιδρυθεί απέναντι από την αρχαία Ιστιαία. 
Το ιερό της Δήμητρας Πυλαίας στις Θερμοπύλες διατέλεσε αρχαία έδρα της 
Αμφικτιονίας ι, ενώ γνωρίζουμε ότι λατρευτικό κέντρο της θεάς είχε ιδρυθεί κοντά 
στο σημερινό Πολύδροσο, στη Φωκίδα. Μεγάλο μέρος του αρχαιολογικού υλικού 
που έχει συγκεντρωθεί χρονολογείται από τον 6° αι. π.Χ., αν και δεν λείπουν 
ευρήματα που ανάγονται στον 8° αι. π.Χ.682. Ο θεός Άρης έχει συνδεθεί με τη Θήβα, 

Π. Γ. Καλλιγάς, «Πρώιμη ιστορία των Ιερών του Σουνίου», στο Π.Ι. Φιλίππου-Αγγέλου (επιμ.), 
Πρακτικά Δ ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής (Καλύβια Αττικής 30 Νοεμβρίου, 1-3 Δεκεμβρίου 
1989). Αφιέρωμα Eugene Vanderpool / Κώστα Α. Σωτηρίου, Καλύβια Αττικής, 1992: 301-312. 

6 8 0 Schachtér, 1981/1994, Vol. 1: 114-115. 
681 Γενικά F. Lefèvre, L'Amphictionie Pyléo-Delphique: histoire et institutions, Athènes-Paris, 1998. 
682 Βλ. Π. Θέμελης, «Δελφοί και περιοχή τον 8° και 7° π.Χ. αιώνα (Φωκίδα - Δυτική Λοκρίδα)», ASAA 
61 (1983): 227-228. 
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εξαιτίας του ρόλου που διαδραματίζει στον ιδρυτικό μύθο της πόλης , παρά τις 
επισημάνσεις του Α. Schachter ότι «hard evidence of [his] present cult is not at 
hand»684. Οι δεσμοί του Ηρακλή με τη Μηλίδα685 και τη Βοιωτία686 είναι ευρύτερα 
γνωστοί. Πρόσφατα, μάλιστα, ένα ιερό στο οποίο λατρευόταν ο ήρωας 
ανακαλύφθηκε στη Θήβα: μπροστά από μικρό ναό της αρχαϊκής περιόδου 
αποκαλύφθηκε χώρος με υπολείμματα καμμένων οστών ζώων, τέφρα και κεραμική 
της γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου 

Η Αθηνά 

Στην ενότητα που αφιερώσαμε στο ιερό του Δία Κηναίου, επισημάναμε ήδη 
ότι ο Βακχυλίδης σε έναν από τους διθυράμβους του ανέφερε ότι ο Ηρακλής τέλεσε 
θυσίες προς τιμήν αρκετών θεοτήτων στο συγκεκριμένο λατρευτικό κέντρο688. 
Έχοντας θυσιάσει στο βασιλιά των θεών και στον Ποσειδώνα, ο ήρωας προσφέρει 
θυσία «κόρα τ' όβριμοδερκεΐ αζυγα παρθένα) Άθάνα». Μπορούμε, συνεπώς, να 
υποθέσουμε ότι η θεά διέθετε το δικό της βωμό μέσα στο ιερό τέμενος ή, 
τουλάχιστον, ότι μοιραζόταν ένα βωμό με τους δύο άλλους θεούς. Η θέση της στην 
ιεραρχία των θεοτήτων του ιερού ήταν δευτερεύουσα: ο ποιητής από την Κέα 
υποστηρίζει ότι ο γιος της Αλκμήνης προσέφερε στο Δία και τον Ποσειδώνα 
σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό από σφάγια. Παρ' όλ' αυτά, θεωρούμε πολύ πιθανό -
όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του Βακχυλίδη- ότι η λατρεία της Αθηνάς και των 
δύο άλλων θεών θα μπορούσε να είχε καθιερωθεί στη χερσόνησο του Κηναίου 
τουλάχιστον ήδη από την αρχαϊκή περίοδο. 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο της εργασίας μας, σημειώσαμε επίσης την ύπαρξη 
στην Εύβοια ενός μορφώματος με την ονομασία Αθήναι Διάδες κατά τον 5° αι. π.Χ. 
Οι B.D. Meriti, Η.Τ. Wade-Gery και M.F. McGregor θεωρούν ότι ο οικισμός 
ιδρύθηκε πριν από το 478 π.Χ. . Αναρωτιόμαστε κατά πόσον η Αθηνά θεωρήθηκε η 
προστάτιδα των Αθηνών Διάδων, ενόψει και της πιθανής ετυμολογικής σχέσης της 
ονομασίας τους με τη θεά. Αυτά, όμως, που γνωρίζουμε για τις Αθήνες Διάδες είναι 
τόσο λίγα ώστε δεν είναι εύκολο να δώσουμε μια ικανοποιητική απάντηση στο 
ερώτημα που ανακύπτει. 

Το 1881, ο Κ. Lange αναφέρθηκε σε γλυπτό που απεικόνιζε την Αθηνά με 
κράνος. Το έργο, από πεντελικό μάρμαρο, άνηκε στη συλλογή του Αρχαιολογικού 
Μουσείου της Αθήνας, αλλά είχε βρεθεί, κατά τα λεγόμενα του Lange, στο 
Ξεροχώρι, δηλαδή, στη σημερινή Ιστιαία. Η πλίνθος του αγάλματος ήταν από 

6 8 3 Ευριπίδη, Ηρακλής μαινόμενος, 4-7 και 252-253. Για τη λατρεία, Gantz, 1993: 467-473. 
6 8 4 Schachter, 1981/1994, Vol. 1: 91. 
6 8 5 Y. Béquignon, La Vallée du Spercheios. Des origines au IVe siècle. Études d'archéologie et de 
topographie, Paris, 1937. 
68 A. Schachter, "The Boiotian Herakles", στο J.M. Fossey και A. Schachter (επιμ.), Proceedings of 
the Second International Conference on Boiotian Antiquities (Teiresias, Suppl. II), Montreal, 1979: 37-
43· Schachter, 1981/1994, Vol. 2: 2-37. 
6 8 7 Σ. Μασουρίδη, «Αρχαιολογικά Νέα: Ανακαλύφθηκε το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Ηρακλής;», Corpus 
66(2004): 10-11. 
6 8 8IRIGOIN, DUCHEMIN και BARDOLLET: Dithyrambe II (e. 16), στ. 13 κ.ε. 
6 8 9 Meriti, Wade-Gery και McGregor, Vol. Ill, 1950: 198. 
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Υμήττιο μάρμαρο (μήκ. 0,33μ.· πλάτ. 0,24 μ.· και ύψ. 0,06 μ.) και έφερε την 
ακόλουθη επιγραφή : 

Κ Κλεαινέτηι Διοδώρ 
ρου ίερητεύσασα Άθι 

θη ναι 

Ο Lange σημείωσε ότι το πρώτο «Κ» και το τελευταίο «Ρ» του πρώτου 
στίχου, καθώς και η κατάληξη «ΘΙ» του δεύτερου, είχαν προστεθεί εκ των υστέρων 
στο κείμενο. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μια 
ιέρεια της Αθηνάς που ονομαζόταν Κλεαινέτη αφιέρωσε το άγαλμα στη θεά. 

Το 1915, ο Ε. Ziebarth καταχώρισε την επιγραφή με την ταξινομική ένδειξη 
IG XII, 9, 1192 στην ενότητα που περιλάμβανε τις επιγραφικές μαρτυρίες της 
Ιστιαίας. 

Κλεαινέτη Διοδώρ 
ρου ίερητεύσασα Ά 

θη ναι 

Μολαταύτα, ο Ziebarth επισήμανε ότι σε κατάλογο γλυπτών που συνέταξε ο 
Ludwig von Sybel αναφερόταν η Σκόπελος ως τόπος προέλευσης του αγάλματος \ 
Ο A.A. Σάμψων σημείωσε ότι το γλυπτό βρέθηκε στον οικισμό του Σελινούντα στη 
Σκόπελο. Σύμφωνα με τον Έλληνα ερευνητή, η επιγραφή μπορεί να χρονολογηθεί 
στις αρχές της ρωμαϊκής περιόδου . 

Στρέφοντας τώρα την προσοχή μας στο νότιο τμήμα της Εύβοιας, αξίζει να 
υπενθυμίσουμε την εύρεση στην περιοχή Παλαιόχωρα Καρύστου ενός θραύσματος 
ζωφόρου πάνω στο οποίο διακρίνονται δύο ανάγλυφες μορφές: μία ένθρονη και μία 
σε όρθια στάση μπροστά από την πρώτη6 9 3. Ο εκδότης του ανάγλυφου, Α.Κ. 
Χωρέμης, και η αρχαιολόγος Μ.Α. Χιδίρογλου θεωρούν ότι η δεύτερη μορφή 
ταυτίζεται με την Αθηνά και ότι το έργο χρονολογείται στα τέλη του 5ο υ αι. π.Χ.69 

Από την Κάρυστο προέρχεται, κατά τη γνώμη του D. Knoepfler695, ένα μικρό 
μαρμάρινο θραύσμα (ύψ. 0,29 μ.· πλ. 0,28 μ.· πάχ. 0,28) που ανήκει στη συλλογή της 
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής των Αθηνών % . Πάνω στο θραύσμα διακρίνεται 
απόσπασμα τιμητικού ψηφίσματος των μέσων του 3 ο υ αι. π.Χ. Στο στίχο 10 του 
κειμένου αναφέρεται ένα ιερό της Αθηνάς. Ο D. Knoepfler θεωρεί ότι το λατρευτικό 
αυτό κέντρο υψωνόταν στην ακρόπολη της πόλης και ότι στο χώρο του ανιδρύονταν 
επιγραφές δημόσιου ενδιαφέροντος'. 

6 9 0 Κ. Lange, "Die Athena Parthenos", MDAl(A) 6 (1881): 59-60. 
6 9 1 L. Von Sybel, Katalog der Sculpture» zu Athen, Marburg, 1881: 73, αριθμός 397. 
6 9 2 A.A. Σάμψων, Η Νήσος Σκόιτελος. Ιστορική και αρχαιολογική μελέτη, Αθήναι, 1968: 115. 
6 9 3 Α.Κ. Χωρέμης, «Κάρυστος», ΑΔ 26 Β1 (1971): 261, εικ. 232 β. Το θραύσμα φυλάσσεται σήμερα 
στο Μουσείο Καρύστου (αρ. κατ. ΜΚ 1). 
6 9 4 Χιδίρογλου, 1996-1997: 183. Στην ίδια περιοχή έχουν εντοπιστεί πολλά μαρμάρυνα θραύσματα από 
κιονόκρανα και βάσεις κιόνων. Επίσης εδώ εντοπίστηκε μαρμάρινος βωμός που φέρει ανάγλυφη 
διακόσμηση και χρονολογείται στον 4 ? au π.Χ. (Α.Κ. Χωρέμης, ΑΔ 26 Β1 (1971): 262, εικ. 232 γ). 
Μία από τις εικονιζόμενες μορφές ταυτίζεται με τον Απόλλωνα. Βλ. παραπάνω σελ. 119-120 κ.ε. 
6 9 5 Knoepfler, 1972. 
6 9 6 Αρ. κατ.: Ι 18. 
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Η Δήμητρα 

Καθόλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, ήταν ξακουστή η εξαιρετική ευφορία 
της ευβοϊκής γης. Ο Ηρόδοτος έπλεξε το εγκώμιο της ευημερίας ττ\ζ Εύβοιας (V, 31). 
Ο Θουκυδίδης από την πλευρά του, βεβαίωνε ότι οι Αθηναίοι, έχοντας επίγνωση της 
ευφορίας του νησιού, έστειλαν εκεί τα κοπάδια τους πριν από την εισβολή των 
σπαρτιατικών στρατευμάτων στην Αττική (II, 14). Ο ιστορικός αναφέρθηκε εκ νέου 
στα καρπερά ευβοϊκά εδάφη σε άλλο απόσπασμα του έργου του (VIII, 96), ενώ ο 
Ισοκράτης έπραξε αργότερα το ίδιο στον Πανηγυρικό του (107-109). Όλες αυτές οι 
πληροφορίες μάς κάνουν να αναρωτηθούμε κατά πόσον η Δήμητρα, η προστάτιδα 
της γεωργίας, απολάμβανε ιδιαίτερης αναγνώρισης μεταξύ των Ευβοέων, καθώς και 
κατά πόσον οι νησιώτες τής απέδιδαν ξεχωριστή τιμή για την εύφορη γη με την οποία 
τους είχε προικίσει. 

Προκειμένου να δώσουμε μια απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα, πρέπει να 
ανατρέξουμε σε ποικίλες επιγραφές που χρονολογούνται από τα κλασικά και τα 
ελληνιστικά χρόνια. Θα επικεντρώσουμε εν πρώτοις την προσοχή μας σε μια αττική 
επιγραφή, την IG Ι3, 394 b που χαράχθηκε γύρω στο 420 π.Χ. Στο στίχο 10 
αναφέρεται ότι το ιερό της Δήμητρας και της Κόρης στην Ελευσίνα είχε στην κατοχή 
του κλήρο γης στα Στύρα τον οποίο μίσθωνε. Το αντίτιμο του μισθώματος κατέληγε 
στα ταμεία του ιερού της Αττικής. Ο Β. Smarczyc πιστεύει ότι η μισθωμένη έκταση 
στην επικράτεια της πόλης-μέλους της Αθηναϊκής Συμμαχίας ήταν μία από τις πολλές 
που η Αθήνα είχε ιδιοποιηθεί και εν συνεχεία αφιερώσει σε αθηναϊκές θεότητες . 
Δεν είναι εντούτοις γνωστό αν ο κλήρος στα Στύρα φιλοξενούσε ταυτόχρονα και ιερό 
αφιερωμένο στη Δήμητρα και την Κόρη ή αν αποτελούσε έκταση που προσφερόταν 
για εκμετάλλευση του αγροτικού, δασικού ή ορυκτού της πλούτου. Θεωρούμε, 
πάντως, ότι βρισκόμαστε ενώπιον πληροφοριών που αφορούν λατρεία της Αττικής 
και ως εκ τούτου δεν σκοπεύουμε να προχωρήσουμε περισσότερο στην ανάλυση της. 

Η δεύτερη αξιομνημόνευτη επιγραφή είναι η IG XII, 9, 207. Το κείμενο 
χαράχθηκε στις αρχές του 3ο υ αι. π.Χ. 6 9 8 , γεγονός, ωστόσο, που δεν μειώνει τη 
χρησιμότητα του για τη μελέτη των προκλασικών ευβοϊκών λατρειών. Κατά την 
πορεία της εργασίας μας, θα καταφύγουμε συχνά σε πληροφορίες που αφορούν την 
εξέλιξη δύο θρησκευτικών γιορτών στις τέσσερις πιο σημαντικές πόλεις του νησιού 
κατά την ελληνιστική περίοδο: την Ιστιαία/Ωρεό, τη Χαλκίδα, την Ερέτρια και την 
Κάρυστο. Η πρώτη από αυτές τις γιορτές είναι τα Δημητρίεια (στ. 18, 39, 40...). 
Μεγάλη μερίδα ερευνητών πιστεύει ότι οι εορτασμοί γίνονταν προς τιμήν κάποιου 
από τους μονάρχες των ελληνιστικών χρόνων που έφερε το όνομα Δημήτριος. Ο D. 
Knoepfler, αντιθέτως, εξέτασε το ενδεχόμενο οι γιορτές να τιμούσαν την ίδια τη 
Δήμητρα. Όπως και να έχουν τα πράγματα, οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τα 
Δημητρίεια δεν θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας, καθώς δεν είμαστε σε θέση να 
υποστηρίξουμε με ασφάλεια ότι οι εορτασμοί είχαν καθιερωθεί νωρίτερα από τους 
περσικούς πολέμους. 

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά, στο στίχο 37, ενός μήνα του 
ημερολόγιου της Ιστιαίας που ονομαζόταν Δημητριών. Για τον I.E. Στεφάνη, η 

Smarczyk, 1990: 130-132. 
Ο Στεφάνης (Στεφάνης, 1984: 501) χρονολογεί την επιγραφή ανάμεσα στο 294 και το 288 π.Χ. 
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ονομασία πρέπει να συσχετιστεί με το Δημήτριο τον Πολιορκητή699. Ο Έλληνας 
καθηγητής θεωρεί ότι οι κάτοικοι της Ιστιαίας ακολούθησαν την ίδια τακτική με τους 
Αθηναίους700, οι οποίοι δεν δίστασαν να μετονομάσουν ένα μήνα (τον Μουνυχιώνα 
ίσως) επιθυμώντας να κολακεύσουν το μακεδόνα μονάρχη. Ο D. Knoepfler ωστόσο 
πιστεύει ότι η ονομασία είναι αρχαιότατη και ότι σχετίζεται άμεσα με τη θεά της 
γεωργίας: Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να φαντάζει απίθανο, καθώς στην Ιστιαία 
διαπιστώνεται η ύπαρξη μήνα (που ονομαζόταν "Αρείος) αφιερωμένου σε άλλο θεό 
(τον Άρη, εν προκειμένω) 7 0 1. Σύμφωνα με την υπόθεση του D. Knoepfler, ο 
Δημητριών ως ονομασία τοπικού μήνα πρέπει να θεωρηθεί ένδειξη της εξαιρετικά 
πρώιμης λατρείας της Δήμητρας στην Ιστιαία. 

Η C. Trümpy εξέτασε προσεκτικά και τις δύο απόψεις που έχουν διατυπωθεί. 
Χωρίς να τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της μίας εκ των δύο, η ερευνήτρια παρατηρεί ότι η 
ονομασία του μήνα δεν απαντάται στα ημερολόγια των ιωνικών περιοχών. Στα 
ελληνικά ημερολόγια, γενικότερα, ο μήνας που συνδεόταν με τη θεά ήταν ο 
Θεσμοφορίων και όχι ο Δημητριών. Η Trümpy προσθέτει ότι ο Δημητριών 
μπορούσε εξίσου εύκολα να συσχετιστεί με τη Δήμητρα, με τον εορτασμό των 
Δημητρίειων, με το Δημήτριο τον Πολιορκητή ή ακόμα και με το Δημήτριο το Β' 7 0 2. 

Φοβούμαστε ότι οι αμφιβολίες σχετικά με τον πιθανό συσχετισμό του μήνα με 
τη θεά θα παραμένουν όσο δεν τεκμηριώνεται επιγραφικά η ύπαρξη του Δημητριώνα 
πριν από τον 4° αι. π.Χ. 

Στην ενότητα που αφιερώσαμε στη λατρεία του Διόνυσου στην Εύβοια 
αναφέραμε ήδη ένα θραύσμα ναόσχημης στήλης (από την Κάρυστο) στην οποία 
διακρίνονται καθαρά οι ανάγλυφες μορφές του Άδη, του Διόνυσου και ενός απλού 
θνητού. Σημειώσαμε μάλιστα ότι τα στυλιστικά χαρακτηριστικά επιτρέπουν τη 
χρονολόγηση του έργου -που φυλάσσεται στο Μουσείο της Χαλκίδας- στο δεύτερο 
μισό του 4ου αι. π.Χ. Η επιγραφή που διακρίνεται στη σωζόμενη επιφάνεια (IG XII, 
Suppl. 528) έχει αναγνωσθεί ως εξής: [—ίερατεύ]σασα τοίν θεοΐν. Βασιζόμενος σε 
αυτή την ανάγνωση, ο G. Daux υποστήριξε το 1964 ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας 
αναφοράς στη Δήμητρα και την Κόρη, μιας και η αφιέρωση «τοίν θεοΐν» είναι 
συνήθης στα αναθήματα που προορίζονταν «για τις θεές» στο ελευσίνιο ιερό703. Είναι 
προφανές ότι ο γάλλος ερευνητής θεώρησε πως στο μη σωζόμενο τμήμα της στήλης 
απεικονίζονταν οι δύο θεές. Αυτές, λοιπόν, συνόδευαν τον Άδη και το Διόνυσο, 
στους οποίους το χθόνιο στοιχείο είναι ισχυρότατο. Ως επακόλουθο αυτών των 
συλλογισμών, ο G. Daux υποστήριξε ότι η στήλη ήταν ένας «περιπλανώμενος λίθος» 
που είχε προέλθει από την Αττική704. 

Αίγο καιρό μετά από τη δημοσίευση του Daux, ο Γ. Μυλωνάς αφιέρωσε ένα 
άρθρο στην ανάλυση του ανάγλυφου. Ο Έλληνας αρχαιολόγος δεν αρνήθηκε ότι η 
έκφραση «τοίν θεοΐν» μπορούσε να αναφέρεται στη Δήμητρα και την Κόρη, αλλά 

6 W Στεφάνης 1984:560. 
7 0 0 Βλ Πλούταρχος, Βίος του Δημήτριου, XII, 2. 
7 0 1 Knoepfler, 1989:31-32. 
7 0 2 Trümpy, 1997: 49-55. 
703 G. Daux, «Le relief éleusinien du Musée de Chalcis (Planches XIX et XX)», BCH 88 (1964): 433-
441. 
704 G. Daux, «Le relief éleusinien du Musée de Chalcis (Planches XIX et XX)», BCH 88 (1964): 439-
441. 
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επισήμανε ότι κάθε άλλο θεϊκό ζεύγος θα μπορούσε να κληθεί με παρόμοιο τρόπο. 
Δεν διέκρινε λοιπόν κάποια σχέση ανάμεσα στο ανάγλυφο και τα ελευσίνια μυστήρια 
και απέρριψε την αττική προέλευση του7 0 5. 

Είναι δύσκολο να δοθεί μια ανεπιφύλακτη απάντηση στα ερωτήματα που 
προκύπτουν σχετικά με την προέλευση και την ερμηνεία του έργου αυτού. Από την 
πλευρά μας, κλίνουμε περισσότερο προς την άποψη που εξέφρασε ο Μ.Β. Wallace, 
σύμφωνα με την οποία «no additional conclusions about local cult at Karystos can 
safely be drawn»706. Επιπροσθέτως, σημειώσαμε ήδη ότι το έργο χρονολογείται στον 
4° αι. π.Χ. Η διαπίστωση αυτή είναι επαρκής λόγος ώστε να μην το περιλάβουμε στη 
συλλογή των μαρτυριών που ρίχνουν φως στις ευβοϊκές λατρείες της γεωμετρικής και 
αρχαϊκής περιόδου. 

Κινδυνεύουμε, στην πραγματικότητα, να βαδίσουμε σε εξόχως ολισθηρά 
μονοπάτια, αν θελήσουμε να υποστηρίξουμε ότι η Δήμητρα λατρευόταν από τους 
Ευβοείς κατά τη διάρκεια των προκλασικών περιόδων. Μερίδα μελετητών πιστεύει 
ότι πόλεις του νησιού ήταν μεταξύ αυτών που αντιπροσωπεύονταν στη Δελφική 
Αμφικτιονία, την περίοδο που ο συνασπισμός αυτός είχε ως αποκλειστική του έδρα 
την Ανθήλη - κατά το μεγαλύτερο δηλαδή μέρος των αρχαϊκών χρόνων. Η ακόλουθη 
υπόθεση φαίνεται πάντως δικαιολογημένη: παρά την απουσία ενεπίγραφων 
καταλόγων με τα μέλη της αμφικτιονίας κατά την πρώτη περίοδο της δράσης της, η 
ονομασία η ίδια του συνασπισμού, «αυτοί που κατοικούν γύρω (από την έδρα)», θα 
μπορούσε εύκολα να αναφέρεται και στους Ευβοείς. Πράγματι, η Ανθήλη πρέπει να 
αναζητηθεί δίπλα στις Θερμοπύλες, όπως μας διαβεβαιώνει ο Στράβωνας (IX, 4, 17), 
μεταξύ της Επικνημίδιας Λοκρίδας και της Μηλίδας, σε χώρο που αντικρίζει το 
ακρωτήριο Κηναίο και παρουσιάζει ισχυρές ευβοϊκές επιρροές κατά τη 
πρωτογεωμετρική περίοδο . 

Η επιλογή ενός λατρευτικού κέντρου ως χώρου συνάντησης των αμφικτιόνων, 
μας οδηγεί στη σκέψη ότι ο συνασπισμός κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αποτελούσε 
μία «association aux fondements religieux»70 . Είναι πολύ πιθανό, η Δήμητρα να ήταν 
η θεά που εξασφάλιζε κοινή αποδοχή από όλες τις πόλεις που συμμετείχαν στην 
Αμφικτιονία -συμπεριλαμβανομένων και των ευβοϊκών- λόγος για τον οποίο το ιερό 
της επιλέχθηκε προκειμένου να φιλοξενήσει τις συνόδους του συνασπισμού. Κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου μισού της πρώτης προχριστιανικής χιλιετίας, η Αμφικτιονία 
«avait aussi pour tâche d'honorer les dieux de Delphes et de Pylaia par des sacrifices 
et des panégyries»7 . Συνέβαινε άραγε το ίδιο και κατά τους αιώνες που είχαν 
προηγηθεί; 

Ο Άρης 

Σε δυο επιγραφές που βρέθηκαν στην Εύβοια μνημονεύεται μήνας του 
ημερολογίου της Ιστιαίας με την ονομασία "Αρειος. Η πρώτη επιγραφή (IG XII, 9, 

Γ.Ε. Μυλωνάς, «Το υπ'αριθμόν 337 ανάγλυφον του Μουσείου της Χαλκίδας», ΑΕ 1965: 1-6. 
7 0 6 Wallace, 1972: 295 και 323-324. 
7 0 7 Lemos, Ì998: 45-58. 
708 F. Lefèvre, L'Amphictionie Pyléo-Delphique: histoire et institutions, Paris, 1998: 42. 

P. Sanchez, L'Amphictionie des Pyles et de Delphes. Recherches sur son rôle historique, des 
origines au IIe siècle de notre ère, Stuttgart, 2001: 476. 
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1188) χρονολογείται στο δεύτερο τέταρτο του 4ο υ αι. π.Χ. και κάνει λόγο για κάποια 
κληρονομιά. Ο μήνας αναφέρεται στο στίχο 6. Η δεύτερη επιγραφή (IG XII, 9, 207) 
είναι ο ευβοϊκός νόμος που διείπε την οργάνωση των δραματικών και μουσικών 
αγώνων κατά τα Διονύσια και τα Δημητρίεια στον Ωρεό, τη Χαλκίδα, την Ερέτρια και 
την Κάρυστο710. Το κείμενο ανάγεται στις αρχές του 3ο υ αι. π.Χ. Στο στίχο 5 
εντοπίζουμε την αναφορά στον "Αρειο. Η ονομασία του μήνα σχετίζεται με τον Άρη 
και φαίνεται λογικό να υποθέσουμε ότι κατά τη διάρκεια του οι κάτοικοι της Ιστιαίας 
τιμούσαν το θεό του πολέμου. Ο D. Knoepfler και η C. Trümpy θεωρούν ότι η 
ονομασία ήταν αιολικής προέλευσης . 

Ο Ηρακλής. 

Στην ενότητα όπου πραγματευθήκαμε τη λατρεία του Δία στο Κηναίο είδαμε 
ότι τόσο ο Βακχυλίδης όσο και ο Σοφοκλής γνώριζαν την παράδοση που ήθελε τον 
Ηρακλή ιδρυτή του ιερού του θεού στο ακρωτήριο712. Ο μύθος ενδέχεται να ήταν 
πανάρχαιος. Σε καμία πηγή δεν αναφέρεται, ωστόσο, ότι ο γιος της Αλκμήνης 
δεχόταν τιμές στο συγκεκριμένο λατρευτικό χώρο. Δεν πρέπει να μας ξενίζει η 
πιθανότητα ο Ηρακλής να μην λατρευόταν στο ιερό. Όπως επισημαίνει η M. Jost , ο 
ήρωας δεν φαίνεται να δεχόταν τιμές ούτε στο ιερό του Απόλλωνα Πυθίου (στο 
Φενεό της Αρκαδίας), το οποίο είχε ομοίως ιδρύσει714. 

Το 1992 βρέθηκε τυχαία σε οικόπεδο στο Νέο Πύργο Ιστιαίας (εικ. 3, αρ. 6), 
δυο περίπου χλμ. δυτικά των σημερινών Ωρεών, ένα αρχαϊκό σύμπλεγμα που 
απεικονίζει πάλη ανδρικής μορφής με λιοντάρι. Η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη πιστεύει 
ότι ο εικονιζόμενος είναι ο Ηρακλής715. Το έργο χρονολογείται στον 6° αι. π.Χ. και 
φέρει την επιγραφή «OVLION ΕΠΟΙΕΣΕΝ». Κατά τη συστηματική έρευνα, που 
διενεργήθηκε το 1996 στον τόπο εύρεσης του γλυπτού, συλλέχθηκαν πολυάριθμα 
όστρακα της γεωμετρικής, της αρχαϊκής, και της πρώιμης κλασικής περιόδου. 
Ανακαλύφθηκε ακόμα λιθόκτιστη πεταλόσχημη κατασκευή, ίσως των πρώιμων 
αρχαϊκών χρόνων, καθώς και κτίσμα από κροκαλοπαγείς λίθους. Καθώς η 
αρχαιολογική έρευνα ήταν μικρής έκτασης, δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί αν τα 
λείψανα αυτά άνηκαν σε λατρευτικό κέντρο. Σχετικά με το γλυπτό, η Ε. Σαπουνά-
Σακελλαράκη ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ανάθημα. Αφιερώθηκε, άραγε, σε ιερό 
του γιου της Αλκμήνης; 

Σε απόσπασμα του Στράβωνα (ΕΚ, 4, 2) γίνεται λόγος για τις «θέρμες του 
Ηρακλή», οι οποίες βρίσκονταν στην Αιδηψό. Η αρχαία αυτή τοποθεσία έχει 
ταυτιστεί με τα σημερινά Λουτρά Αιδηψού (εικ. 3, αρ. 4) . Σε οικόπεδο του χωριού 

Στεφάνης, 1984: 501-564· Le Guen, 2001: 41-56. Πρώτος εκδότης της επιγραφής υπήρξε ο Κ. 
Κουρουνιώτης (Κουρουνιώτης, 1911: 1-9, αρ. 1). 
7 1 1 Knoepfler, 1989: 32 καιυποσημ. 44· Trümpy, 1997: 44-45. 
712 IRIGOIN, DUCHEMIN, BARDOLLET: Dithyrambe II (c.16), στ. 13 κ.ε.· Σοφοκλής, Τραχίνιες. 
7 1 3 Jost, 1985: 489-491 και 532-534· M. Jost, «Héraklès en Arcadie», στο C. Bonnet και C. Jourdain-
Annequin (επιμ.), Héraclès d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Bilan et perspectives, Bruxelles -
Rome, 1992: 249-250. 
714 Βλ Παυσανίας, Vili, 15, 5. 
7 1 5 Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Νέος Πύργος», Μ 47 Β1 (1992): 180, πίν. 57 θ· Ε. Σαπουνά-
Σακελλαράκη, «Νέος Πύργος», ΑΔ 50 Β1 (1995): 316- Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Νέος Πύργος. 
Οικόπεδο Μ. Παγάνη»,ΛΛ 51 Β1 (1996): 308 (πίν. 83 γ). 
7 1 6 Β. Νικολόπουλος, Αιδηψός, Αθήνα, 2004. 
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εντοπίστηκε το 1965 τμήμα κτηρίου των ρωμαϊκών χρόνων717. Ανάμεσα στα 
ευρήματα, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει μία ανάγλυφη στήλη στην οποία 
διακρίνονται λεοντή και τόξο, τα εμβλήματα δηλαδή του Ηρακλή, σύμφωνα με τον 
Π.Γ. Θέμελη. Ο Έλληνας αρχαιολόγος αναρωτιέται μήπως το οικοδόμημα ήταν ένα 
Ηράκλειον . Πιθανότατα οι θέρμες που αναφέρει ο Στράβωνας ταυτίζονται με αυτές 
που μνημονεύουν ο Αριστοτέλης, ο Δημήτριος ο Καλλατιανός και ο Πλούταρχος - αν 
και οι συγκεκριμένοι συγγραφείς δεν κάνουν λόγο για τον Ηρακλή719. Αγνοούμε αν ο 
ήρωας λατρευόταν στην ευρύτερη περιοχή πριν από τα κλασικά χρόνια. Ας σημειωθεί 
ότι στα Λουτρά Αιδηψού δεν έχει εντοπιστεί κεραμική που να χρονολογείται 
ανάμεσα στο 14° και το 5° αι. π.Χ. 

Σύμφωνα με τους ΚΑ. Γουναρόπουλο και Ν. Μπελλάρα, ενδέχεται το 
ακρωτήριο Αρακλή/Αραχλή (εικ. 3, αρ. 14), που βρίσκεται νοτίως των Ροβιών, να 
πήρε το όνομα του από τον Ηρακλή7 °. Το τοπωνύμιο δεν απαντάται στην αρχαία 
γραμματεία. 

Πριν από δέκα χρόνια, ο Α. Ριτσώνης δημοσίευσε ένα άρθρο για γλυπτό που 
εκτίθεται στο Μουσείο Χαλκίδας (αρ. κατ. 295). Πρόκειται για τμήμα αγάλματος από 
πεντελικό μάρμαρο, που βρέθηκε στη Λίμνη Ευβοίας (εικ. 3, αρ. 15) . Στην ενότητα 
όπου πραγματευτήκαμε τη λατρεία της Ήρας, κάναμε λόγο για την πιθανότητα 
ταύτισης του χωριού με το αρχαίο Ελύμνιον . 

Το γλυπτό, που απεικονίζει νεαρό άνδρα, έχει ύψος 1,23 μ.· σώζονται το κάτω 
μέρος του κεφαλιού, ο λαιμός, τμήμα των ποδιών και των βραχιόνων. Ο Α. Ριτσώνης 
πιστεύει ότι το έργο χρονολογείται στον 1° αι. π.Χ. και αποτελεί μίμηση του τύπου 
του Ηρακλή Lansdowne. Ως εκ τούτου, αποκαθιστά ρόπαλο στο αριστερό χέρι της 
μορφής και λεοντή στο δεξιό. Ο ερευνητής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο 
για λατρευτικό άγαλμα -παραγγελία του ιερατείου του Ελύμνιου- που προοριζόταν 
για κάποιο ιερό της αρχαίας πόλης7 . 

Η αρχαιότερη μαρτυρία της λατρείας του Ηρακλή στην Κάρυστο είναι η 
παράσταση της προτομής του στον εμπροσθότυπο τοπικών ασημένιων νομισμάτων 
που κόπηκαν στα μέσα του 4ο υ αι. π.Χ.724. Η μορφή του εμφανίζεται επίσης σε 
νομίσματα του τέλους του 4ου , καθώς και σε κοπές του 3ο υ και του 2ου αι. π.Χ.725. Στο 
Μουσείο Καρύστου φυλάσσεται (αρ. κατ. 5) αναθηματικό ανάγλυφο όπου 
διακρίνονται οι μορφές του Ηρακλή και ενός σατύρου σε σκηνή συμποσίου726. 

7 1 7 Κ. Δαράβας, «Αιδηψός», ΑΔ 20 Β2 (1965): 256, πιν. 315 α, β. 
7 1 8 Π. Γ. Θέμελης, «Αιδηψός: τα θερμά του Ηρακλέους», AAA 3 (1970): 123-124. 
7 1 9 Αριστοτέλης, Μετεωρολογικά, Π, VIII (366a)· ο Δημήτριος ο Καλλατιανός {FGrH 85, F 6 = 
Στράβωνας, Ι, 3, 20)· Πλούταρχος, Συμποσιακών, IV, 4, 1 [= Ηθικά, 667c]· Πλούταρχο, Βίος του 
Σύλλα, XXVI, 3. 

Κ.Α. Γουναρόπουλος, Ιστορία της νήσου Ευβοίας από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ'ημάς, 
Θεσσαλονίκη, 1930: 15· Ν. Μπελλάρας, Το Ελύμνιον, Αθήνα, 1969: 12-13, υποσημ. 3. 
7 2 1 Α. Ριτσώνης, «Συμβολή στην αισθητική θεώρηση του γλυπτού 295 του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Χαλκίδας, από την Λίμνη Ευβοίας», ΑΕΜ32 (1996-1997): 207-230. 
7 2 2 Βλ παραπάνω σελ. 69 κ.ε. 
7 2 3 Α. Ριτσώνης, «Συμβολή στην αισθητική θεώρηση του γλυπτού 295 του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Χακίδας, από την Λίμνη Ευβοίας», ΑΕΜ 32 (1996-1997): 218-219. 
7 2 4 Head, 1884: 100, n°. 3-5, 8-10 [pi. ΧΥΙΠ, 3,4, 7, 8]· Head, 1911: 356· Kraay, 1976: 93, n°. 277. 
7 2 5 Head, 1884: 100, n°. 14-17, 19-21 [pi. XVm, 12 και XIX, 3]· Head, 1911: 357- Wallace, 1972: 347-
350, Set 2, Series Β. 
7 2 6 Χιδίρογλου, 1996-1997: 190. 
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Ο Ασκληπιός 

Μαρμάρινη στήλη (ύψ. 0,70 μ.· μήκ. 0,40 μ.· πάχ. 0,07 μ.), η οποία βρέθηκε 
στην εκκλησία των Εσοδίων της Θεοτόκου στα Στύρα (εικ. 3, αρ. 55) και 
φυλάσσεται σήμερα στο Μουσείο Χαλκίδας728, φέρει την ακόλουθη επιγραφή του 4ου 

αι. π.Χ. 

[Φι]λαίδ[η]ς 
[Π]ολύωρος 
Καλλίστρατος 
Φιλωτάδης 

5 ίεροποιήσαν 
τες ανέθεσαν 
[τ]ήν κρήνην 
[Ά]σκληπιώι 
vacat 
Ίέραρχος 

10 έποίει. 

Ο Ε. Ziebarth καταχώρισε την επιγραφή με την ταξινομική ένδειξη IG XII, 9, 
57. Το κείμενο κάνει λόγο για δύο ιερείς του Ασκληπιού που ανέθεσαν κρήνη -
πιθανότατα σε ιερό του θεού στην περιοχή των Στύρων. Οι κρήνες αποτελούσαν 
σύνηθες στοιχείο στα λατρευτικά κέντρα του γιου της Κορωνίδας 2 9. 

Ο Βριάρεως. 

Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα Collectanea Rerum Memorabilium του 
Γάιου Ιουλίου Σολίνου (XI, 6), ο Βριάρεως δεχόταν λατρεία στην Κάρυστο730. Κατά 
τη σύνθεση αυτού του έργου ο συγγραφέας του 3ο υ αι. μ.Χ. Βασίστηκε σε 
πληροφορίες του Πομπώνιου Μέλα και του Πλίνιου του Πρεσβύτερου . 

Στη Θεογονία του Ησίοδου (στ. 147-153), ο Βριάρεως θεωρείται ένας από 
τους Εκατόγχειρες, που είχαν γεννηθεί από την ένωση του Ουρανού και της Γης . 
Ύστερα από τη βοήθεια που πρόσφερε στους ολύμπιους θεούς και στο Δία κατά τη 
μάχη τους εναντίον των Τιτάνων (στ. 617 κ.ε.), ενώθηκε με την κόρη του Ποσειδώνα 
Κυμοπόλεια (στ. 817-819). Στην Ιλιάδα (Α', στ. 396-405), σημειώνεται ότι ο 
Βριάρεως ονομαζόταν και Αιγαίωνας. Από το έπος μαθαίνουμε επίσης ότι η Θέτιδα 
απευθύνθηκε σε αυτόν ζητώντας του να λύσει το Δία από τα δεσμά με τα οποία τον 
είχαν αλυσοδέσει η Ήρα, η Αθηνά και ο Ποσειδώνας . 

7 2 7 Γ. Α. Παπαβασιλείου, Περί των εν Ευβοίαι αρχαίων τάφων, Αθήνα, 1910: 99-100, αρ. 23. 
7 2 8 Β. Πετράκος «Επιγραφαί Ευβοίας», ΑΔ 29 Α (1974): 105, αριθ. 27 (1663). 

2 9 Στα Ασκληπιεία της Κω και της Αθήνας υπάρχουν κρήνες. Το Ασκληπιείο της Κορίνθου είχε στενή 
σχέση με την κρήνη της Λέρνας. 
7 3 0 Th. Mommsen (επιμ.), C. lulii Solini Collectanea Rerum Memorabilium. Editio altera ex editione 
anni MDCCCXCV Iuris ope expresa, Berolini, 1958. 

31 A. Dihle, Greek and Latin Literature of the Roman Empire. From Augustus to Justinian, London-
New York, 1994: 322. 
7 3 2 Βλ. ακόμα το σχόλιο στον Απολλώνιο τον Ρόδιο, Ι, 1165. 
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Κανένα από τα έργα που χρονολογούνται στη γεωμετρική και αρχαϊκή 
περίοδο δεν επιβεβαιώνει ότι οι Καρύστιοι απέδιδαν τιμές στο Βριάρεω. Συνεπώς, 
δεν μπορούμε να θεωρήσουμε την πληροφορία του Γάιου Ιουλίου Σολίνου χρήσιμη 
για τους σκοπούς της έρευνας μας. 

Από όσα έχουμε αναφέρει στις σελίδες που προηγήθηκαν, είναι δυνατό να 
καταλήξουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με τις ευβοϊκές λατρείες της 
γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου. Η αναφορά του Βακχυλίδη στην Αθηνά 
υποδηλώνει ίσως ότι η θεά καταλάμβανε μία θέση μεταξύ των λατρευό μένων 
θεοτήτων στο ιερό του Δία Κηναίου. Ο Άρης και ο Ηρακλής πρέπει να αποτελούσαν 
θεότητες των οποίων η λατρεία είχε κάποια απήχηση στην κοιλάδα του 
Ξεροπόταμου, αν λάβουμε υπόψη μας τις επιγραφικές (IG XII, 9, 1188 και IG XII, 9, 
207) και τις αρχαιολογικές μαρτυρίες (το γλυπτικό σύμπλεγμα από το Νέο Πύργο) 
αντιστοίχως. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη λατρεία της Δήμητρας, οφείλουμε να 
υπογραμμίσουμε εκ νέου ότι δεν διαθέτουμε αδιαμφισβήτητα στοιχεία ικανά να 
επιβεβαιώσουν ότι η θεά λατρευόταν στην Εύβοια, κατά τη διάρκεια των αιώνων που 
μας απασχολούν. 

3.8. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΒΙΟ 

Ιερά στον κόλπο της Καρύστου. 

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο της παρούσας μελέτης παρουσιάσαμε μια σειρά 
στοιχείων σχετικά με το άστυ της προκλασικής Καρύστου, το οποίο υψωνόταν κατά 
πάσα πιθανότητα σε λόφο που στις μέρες μας ονομάζεται Πλακαρή (εικ. 3, αρ. 59). 
Το 1985, ο D. R. Keller υπέδειξε αρκετά σημεία πάνω στο ύψωμα, στα οποία θα 
μπορούσαν να είχαν ιδρυθεί κέντρα λατρείας. Το πρώτο από αυτά ίσως να 
καταλάμβανε την κορυφή και τα γειτονικά της άνδηρα, καλύπτοντας μια έκταση 60 
επί 40 μ. 3 3 Πράγματι, στην κορυφή του λόφου διακρίνονται ακόμα και σήμερα τρεις 
κόγχες λαξευμένες πάνω σε δύο βραχώδη εξάρματα, πολύ κοντινά μεταξύ τους (εικ. 
36 και 37)734. Ο Keller σημείωσε επίσης την ύπαρξη διάσπαρτων κυβόλιθων που 
προέρχονταν από διάφορα οικοδομήματα, καθώς και τον εντοπισμό μιας σειράς 
τοίχων που γειτνίαζαν με τις κόγχες. Μολαταύτα, κατά την επίσκεψη μας στη θέση 
(2005) στάθηκε αδύνατο να τους εντοπίσουμε. Πρόσφατα, ο χώρος δέχτηκε ριζική 
παρέμβαση ύστερα από την κατασκευή υδατοδεξαμενής με τοίχους από σκυρόδεμα. 
Μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι μεγάλο μέρος των αρχαίων καταλοίπων 
έχει καταστραφεί ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. Μεταξύ των απωλειών 
είναι και ένας τοίχος μήκους 20 μ. περίπου -σίγουρα αναλημματικός- τον οποίο ο 
καναδός αρχαιολόγος περιέγραψε με λεπτομέρεια το 1985, χαρακτηρίζοντας την 
τοιχοποιία του πολυγωνική. Σε κάθε περίπτωση, μεγάλη ποσότητα οστράκων και 
θραυσμάτων από κεράμους διακρίνεται στην επιφάνεια του εδάφους. Κατά την 

733 Keller, 1985: 105-106, 180-182. 
7 3 4 Το πρώτο βραχώδες έξαρμα έχει λαξευθεί σε σχήμα «L». Στο κάθετο τοίχο αυτού του «L» 
υπάρχουν δύο ορθογώνιες κόγχες. Η μεγαλύτερη από αυτές έχει ύψ. 0,43 μ. και πλ. 0,31 μ. Η 
μικρότερη κόγχη έχει υψ. 0,35 μ. και πλ. 0,19 μ. Κατά πάσα πιθανότητα, οι δύο κόγχες φιλοξένησαν 
αναθηματικές εικόνες. Ο οριζόντιος τοίχος του «L», έχει μήκ. 1,13 μ. και πλ. 0,25 μ. Το άλλο 
βραχώδες έξαρμα λαξεύτηκε έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία οριζόντια κόγχη με διαστάσεις 0,46 Χ 
0,36 μ. Η απόσταση που χωρίζει τα δύο βραχώδη εξάρματα είναι 3,5 μ. 
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έρευνα του χώρου, ο Keller περισυνέλεξε πήλινο ειδώλιο ταύρου (στις μέρες μας 
εκτίθεται στο Μουσείο Καρύστου) και εντόπισε σημείο με ίχνη καμμένης γης. Ο 
ερευνητής δεν απέκλεισε την πιθανότητα να πρόκειται για κατάλοιπα νεκρικής 
καύσης, αν και η απουσία οστών ή δοντιών τον οδήγησε στη διατύπωση της 
υπόθεσης ότι ο χώρος μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια κάποιας 
λατρευτικής τελετής. Ένα ασυνήθιστο ορειχάλκινο αντικείμενο που περιγράφεται ως 
«jug stopper» εντοπίστηκε σε πολύ μικρή απόσταση. Στην περιοχή της κορυφής 
ανακαλύφθηκε επίσης λάκκος στον οποίο είχαν απορριφθεί πολυάριθμα αντικείμενα 
(αφιερώματα;). Μεταξύ αυτών μπορούμε να αναφέρουμε αρκετά κεραμικά 
θραύσματα καλής ποιότητας (ως επί το πλείστον ανήκαν σε οινοχόες, κύπελλα και 
σκύφους της γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου)· δύο πόρπες (μία σιδερένια, που 
χρονολογείται στον 8° ή στον 7° αι. π.Χ. και μία ορειχάλκινη που χρονολογείται στην 
ύστερογεωμετρική ή την αρχαϊκή περίοδο)· ένα ενώτιο και μία ορειχάλκινη περόνη 
(αμφότερα της πρωτογεωμετρικής περιόδου)· χάνδρες από κρύσταλλο και λίθο, 
λεπίδες οψιδιανού και καμμένα οστά ζώων. Ο Keller πιστεύει ότι το ιερό αυτό 
λειτούργησε μέχρι την αρχαϊκή περίοδο735. 

Η δεύτερη θέση που αναγνωρίστηκε ως κέντρο λατρείας από τον D. R. Keller 
βρίσκεται περίπου 200 μ. ανατολικά των κογχών που μνημονεύσαμε νωρίτερα736. Ο 
καναδός αρχαιολόγος αναφέρθηκε στην ύπαρξη τοίχου με προσανατολισμό Α-Δ 
κατασκευασμένου από πελεκητούς λίθους (ομοιομεγέθεις κυβόλιθους). Το 1985 το 
διατηρημένο μήκος του τοίχου έφτανε τα 17 μ. - σήμερα δεν απομένει τίποτε. Ο 
Keller θεώρησε ότι η κατασκευή σημείωνε το βορινό όριο ενός τεμένους. Το 
ανατολικό άκρο του τοίχου στρεφόταν προς τα νότια, όμως το σκέλος αυτό δεν 
διατηρείται. Παρ' όλ' αυτά, στη νοητή προέκταση της ευθείας του εντοπίστηκε 
αυλάκι λαξευμένο στο φυσικό βράχο, που αποτελεί αναμφίβολα την τάφρο 
θεμελίωσης πάνω στην οποία υψωνόταν η συνέχεια του τοίχου. Το αυλάκι αυτό 
πρέπει να οριοθετούσε το ανατολικό άκρο του ιερού. Το δυτικό και το νότιο όριο του 
πιθανού ιερού αποκαταστάθηκαν με βάση τις ισοϋψείς του ανδήρου. 

Σύμφωνα με τον D.R. Keller, το δεύτερο αυτό λατρευτικό κέντρο 
καταλάμβανε μια έκταση 30 επί 40 μέτρων περίπου. Στο σημείο εντοπίστηκαν, 
μεταξύ άλλων, αρκετά θραύσματα μαρμάρου και αμμόλιθου (όπως, π.χ. τμήμα 
κίονα), όστρακα και κέραμοι της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου, και τέλος, τμήμα 
μήτρας για την κατασκευή πήλινων ειδωλίων. Λίθοι που πιθανώς άνηκαν στον ίδιο 
ιερό χώρο αναγνωρίστηκαν στους τοίχους ποιμνιοστασίων, τα οποία διατηρούν 
ντόπιοι κτηνοτρόφοι και καλλιεργητές στις πλαγιές του λόφου της Πλακαρής. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει θραύσμα επιγραφής χαραγμένης σε τμήμα 
εισαγμένου μαρμάρου (ύψ. 0,27 μ.· πλ. 0,26 μ. και πάχ. 0,03 μ.) που αποσπάστηκε 
από ένα από αυτά τα ποιμνιοστάσια. Η μελέτη του κειμένου επέτρεψε την 
αναγνώριση 14 στίχων της επιγραφής, η ερμηνεία της οποίας, ωστόσο, δεν είναι 
εύκολη. Ο D. R. Keller με τη βοήθεια των Μ. Jameson και Μ. Wallace αναγνώρισε 
στην επιγραφή ένα ιερό νόμο των μέσων του 5ου αι. π.Χ. Ενόψει όλων αυτών των 
ευρημάτων, ο Keller συμπέρανε ότι το ιερό είχε ιδρυθεί κατά την αρχαϊκή περίοδο 
και ότι η λειτουργία του συνεχίστηκε στους χρόνους που ακολούθησαν τα Μηδικά, 
πράγμα που σημαίνει ότι η τέλεση ιερών τελετών δεν έπαψε ούτε και μετά από τη 

Keller, 1985:272-276. 
Keller, 1985: 104-105, 182-183. 
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μετακίνηση των κατοίκων στο νέο άστυ της Καρύστου, στα ανατολικά του ποταμού 
Ρηγιά. 

Ο ίδιος αυτός ερευνητής εντόπισε εντός των ορίων του προκλασικού άστεως 
ένα τρίτο ιερό, και συγκεκριμένα, ένα βωμό ή ηρώο. Πράγματι, το 1853, ο Α. Ρίζος 
Ραγκαβής ανακοίνωσε την εύρεση ενός αινιγματικού αρχαιολογικού συνόλου κοντά 
στην ακτή. Ο Έλληνας λόγιος δεν γνώριζε το ακριβές σημείο. Ποικίλα μολύβδινα 
ελάσματα είχαν ανακαλυφθεί στην κορυφή μικρού κίονα, όπου σχημάτιζαν κύκλο737. 
Τέσσερα από τα ελάσματα έφεραν χαραγμένα τα ονόματα δύο προσώπων738. Οι 
επιγραφές, που αργότερα συμπεριλήφθηκαν στις Inscriptiones Graecae (IG XII, 9, 
41), χρονολογήθηκαν στον 5° αι. π.Χ. από τη L.H. Jeffery739. Ο Α. Ρίζος Ραγκαβής 
είχε θεωρήσει το σύνολο ταφικό, αλλά ο D.R. Keller προτίμησε να ταυτίσει το 
εύρημα με χώρο ηρωολατρείας. Ο καναδός αρχαιολόγος επισήμανε ότι «the eastern 
base of Plakari would have been a suitable position» για το μνημείο, μιας και ήταν το 
μοναδικό σημείο της ακτής με κατάλοιπα αρχαϊκής κατοίκησης όπου το υπέδαφος 
ήταν κατάλληλο «for the construction of an elaborate funeral structure»740. Κατά τη 
γνώμη μας, τα μολύβδινα ελάσματα θα μπορούσαν επίσης να αποτελούν 
κατάδεσμους, σαν αυτούς που ανακαλύφθηκαν στα Στύρα741. 

Ο D.R. Keller εντόπισε έναν ακόμα πιθανό λατρευτικό χώρο της αρχαϊκής και 
κλασικής περιόδου, σε μια περιοχή που στις μέρες μας ονομάζεται Καράμπαμπας και 
βρίσκεται σε απόσταση 3 χλμ. περίπου, βορειοδυτικά της Πλακαρής. Τα διατηρημένα 
κατάλοιπα περιλαμβάνουν έναν αναλημματικό τοίχο (διατηρείται σε ύψος που φτάνει 
το 1,6 μ.), ο οποίος κατασκευάστηκε κατά τους αρχαϊκούς χρόνους για να στηρίξει 
άνδηρο 8,5 επί 10,10 μ. σε λοφοπλαγιά. Πάνω στο άνδηρο είχαν οικοδομηθεί 
τουλάχιστον δύο κατασκευές. Η μία από αυτές, ημικυκλικής κάτοψης, είχε 
κατασκευαστεί με καλοκατεργασμένους σχιστόλιθους. Στις μέρες μας διατηρείται σε 
ύψος περίπου 0,70 μ. Η κατασκευή αυτή ερμηνεύθηκε από τον D. R. Keller ως βωμός 
ή βάση. Τα υπολείμματα αυτού που θα μπορούσε να αποτελεί τον τοίχο του τεμένους 
ή του ιερού περιβόλου διακρίνονται σε απόσταση 2 μ. προς βορράν. Ο D.R. Keller 
θεωρεί ότι έχουμε να κάνουμε με τα κατάλοιπα ενός πραγματικού κτηρίου, παρά το 
μικρό πάχος των τοίχων που έχουν εντοπιστεί. Το αρχιτεκτονικό αυτό σύνολο 
φαίνεται επιπλέον να συνδέεται με άλλη κατασκευή, που αυτή τη φορά εντοπίζεται 
σε απόσταση 30 μ. προς νότον. Μία ορθογώνια εξέδρα (7,5 επί 11,80 μ.) υψώνεται 
προς τα δυτικά και τα νότια βραχώδους εξάρματος με το οποίο εφάπτεται. Ο βράχος 
παρουσιάζει φυσική κόγχη που ανοίγεται στα ανατολικά, όπου διακρίνεται βάθρο. Η 
κεραμική που απαντάται σε ολόκληρη την περιοχή επιτρέπει το συμπέρασμα ότι η 
ανθρώπινη παρουσία στη θέση ανάγεται στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια. 

Κατά τη γνώμη μας, πιο αμφισβητήσιμη είναι η ταύτιση εκ μέρους του Keller 
ενός άλλου ιερού («perhaps only a shrine») που τοποθετείται στο πλάτωμα ενός 
ακόμα υψώματος. Ο λόφος αυτός, γνωστός με την ονομασία Βουνό, βρίσκεται στα 

Α. Rhangabe, «Mémoire sur la partie méridionale de l'ille d'Eubée», Paris, 1853. Επίσης στο CRAI 
3(1852): 197-239. 
738Αν ενώσουμε το έλασμα «a» με το «β», σχηματίζεται το όνομα <<[Α]ΡΙΣΣΤΟΜΕΝΗΣ». Το έλασμα 
«e», μαζί με το «d» σχηματίζουν το όνομα «ΣΟΣΙΚΛΗΣ». 
7 3 9 Jeffery, 1990: 89, n°. 30. 
740 Keller, 1985: 184-185. 
741 Α. Lopez Jimeno, Textos griegos de maleficio, Madrid, 2001. Σε ένα από αυτά τα ελάσματα απαντά 
το όνομα «Αριστομέδης» (σελίδα 140). 
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ανατολικά του ποταμού Ρηγιά, μερικές εκατοντάδες μέτρα νοτίως της σημερινής 
τοποθεσίας Καλύβια. Εδώ, σε μία έκταση διαστάσεων 60 επί 30 μ. περίπου, 
εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα επιφανειακής κεραμικής της αρχαϊκής περιόδου, όχι 
όμως και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Η υπόθεση για την ύπαρξη ιερού χώρου στην 
περιοχή βασίζεται αποκλειστικά στην εύρεση τμήματος πήλινου πίνακα με ανάγλυφη 
παράσταση δύο αλόγων742. 

Για τον Keller, τα ιερά της Πλακαρής, του Καράμπαμπα και του Βουνού θα 
συνιστούσαν τους μοναδικούς χώρους λατρείας των αρχαϊκών χρόνων που 
εντοπίζονταν στο εσωτερικό ή τα περίχωρα του αρχαϊκού άστεως της Καρύστου. Τα 
υπόλοιπα ιερά της κλασικής περιόδου, που ο καναδός ερευνητής αναγνώρισε στη 
χερσόνησο Παξιμάδι, πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν, κατά την άποψη του, από τους 
αθηναίους κληρούχους που εγκαταστάθηκαν μετά τα γεγονότα του 470 π.Χ.743. 

Ιερά των νοτιοανατολικών ακτών της Εύβοιας. 

Στα νοτιοανατολικά παράλια της Εύβοιας, οι βουνοπλαγιές της Όχης 
προχωρούν μέχρι την ακτή. Αρκετά φαράγγια τα οποία διασχίζονται από μικρά 
ρέματα, οργώνουν τους πρόποδες του βουνού με κατεύθυνση Δ-Α. Ο Πλατανιστός 
(εικ. 3, αρ. 64) αποτελεί μικρό οικισμό που εντοπίζεται στα βορειοανατολικά της 
σημερινής Καρύστου στη ρεματιά που διασχίζεται από το Ποτάμι. Πάνω στο χάρτη, 
η ευθεία που ενώνει τον Πλατανιστό και την Πλακαρή έχει μήκος 15 χιλιομέτρων 
περίπου, όμως το ανάγλυφο της περιοχής παρουσιάζει τόσες ασυνέχειες, ώστε η 
διαδρομή μέσω του σύγχρονου οδικού δικτύου φτάνει τα 25 χλμ. περίπου. Σε πλαγιά 
ανατολικά του οικισμού, κάτω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, υψώνεται 
επιμήκης κτιστή κατασκευή από τοπικό λίθο (ασβεστόλιθο) που ερευνήθηκε από τον 
Γ.Α. Παπαβασιλείου στις αρχές του περασμένου αιώνα (εικ. 39 έως 41)744. 

Ο χώρος, που ονομάζεται Ελληνικό Πλατανιστού, σχηματίζεται από δύο 
αλληλοεφαπτόμενες ορθογώνιες κατασκευές. Οι μακρές τους πλευρές έχουν 
προσανατολισμό Α-Δ, ενώ οι στενές Β-Ν. Τμήματα των νοτίων και ανατολικών 
πλευρών διατηρούνται σε ύψος 6,85 μ., γεγονός που δεν αφήνει περιθώριο 
αμφιβολίας ότι η κατασκευή λειτουργούσε ως ανάλημμα, τουλάχιστον κατά το 
χαμηλότερο τμήμα της. Το δυτικό ορθογώνιο έχει διαστάσεις 40,70 Χ 37,75 μ. και οι 
πλευρές του διατηρούνται όλες. Οι διαστάσεις του ανατολικού ορθογώνιου είναι 
65,75 Χ 40 μ. και φαίνεται να αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη, καθώς ενώνεται 
(και χρησιμοποιεί) τον ανατολικό τοίχο του δυτικού τμήματος. Αυτί] είναι η άποψη 
του H.R. Goette745, σε άρθρο που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, και έρχεται σε αντίθεση 
με τη γνώμη του Γ.Α. Παπαβασιλείου, που θεωρούσε ότι το ανατολικό τμήμα ήταν 
κατώτερης εργασίας με αποτέλεσμα να διατυπώσει την ακριβώς αντίθετη άποψη 
σχετικά με τη χρονική σειρά των οικοδομικών φάσεων του συνόλου. 

7 4 2 Keller, 1985: 114 και 189. 
7 4 3 Keller, 1985: 81 ("Site 3"), 88 ("Site 13") και 207. 
7 4 4 Γ.Α. Παπαβασιλείου, «Ανασκαφαί εν Ευβοία", ΠΑΕ 1908: 101-111. 
7 4 5 H.R. Goette, "Parian Marble in Southern Euboia", στο D.U. Schilarci και D. Katsonopoulou (επιμ.), 
Paria Lithos. Parian Quarries, Marble and Workshops of Sculpture. Proceedings of the First 
International Conference on the Archaeology of Paros and the Cyclades, Paros, 2-5 October 1997, 
Athens, 2000: 399-403. 
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Κατά την ανασκαφή του χώρου, ο Γ.Α. Παπαβασιλείου ανακάλυψε στο 
εσωτερικό του, γλυπτικό σύνολο που απεικόνιζε λιοντάρι τη στιγμή που σπαράζει 
ζώο (μάλλον ελάφι)74 . Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για εναέτια διακόσμηση κτηρίου 
της αρχαϊκής περιόδου . Κατά την αρχαιολογική έρευνα αποκαλύφθηκαν επίσης 
ποικίλα μαρμάρινα θραύσματα διαφορετικού μεγέθους, ενώ στις μέρες μας 
διακρίνεται ακόμα αριθμός λίθων από το ίδιο υλικό στους τοίχους της εκκλησίας του 
Αγίου Κωνσταντίνου (εικ. 41). Ο Έλληνας αρχαιολόγος ανακοίνωσε την ανακάλυψη 
έξι ιωνικών κιονόκρανων, δύο τμημάτων από παραστάδες θύρας (χωρίς ωστόσο να 
σημειώνει το υλικό της κατασκευής τους), μιας πήλινης υδρορρόης σε σχήμα 
λεοντοκεφαλής και θραυσμάτων από κεράμους. Κατά τη γνώμη του, όλα τα 
παραπάνω ανήκαν σε πρόπυλο. Επιπροσθέτως, επισήμανε την ύπαρξη επιγραφής που 
είχε χαραχθεί σε έναν από τους λίθους της νότιας πλευράς του δυτικού τμήματος (εικ. 
38, αρ. 1). Ο Γ.Α. Παπαβασιλείου χρονολόγησε την επιγραφή στην κλασική περίοδο 
και πρότεινε την ακόλουθη ανάγνωση: 

[Η]ΕΛΛΕ[Ν]Ι[Κ]0[Ν] 
[μεδίσαντας Κα]ΑΡΙΣΤΙΟΣ 

ΕΤΙΜΟΡ 
ΕΣΑΤΟ 

Ο Έλληνας αρχαιολόγος αναγνώρισε στο κείμενο μια αναφορά στην τιμωρία 
που υπέστησαν οι Καρύστιοι επειδή «μηδίσανε» κατά τους περσικούς πολέμους. 
Θεώρησε, ακόμα, ότι το κείμενο επιβεβαίωνε τη συνεχή χρήση του τοπωνυμίου 
«Ελληνικόν» από την αρχαιότητα. Τέλος, ταύτισε το σύνολο με «φρούριον», με 
στρατιωτική βάση των Αθηναίων που ιδρύθηκε, αφού πήραν στα χέρια τους τον 
έλεγχο της περιοχής κατά το πρώτο μισό του 5ου αι. π.Χ. 

Η ερμηνεία, ωστόσο, της επιγραφής απορρίφθηκε από ικανό αριθμό ειδικών, 
λίγο μετά από την έκδοση της (Lolling, Schaubert, Ziebarth...): Οι διάφορες 
εναλλακτικές αποκαταστάσεις του κειμένου, που προτάθηκαν από τους 
συγκεκριμένους μελετητές, εμφανίζονται στην έκδοση των Inscriptiones Graecae ως 
IG XII, 9, 42. Ο H.R. Goette διαφοροποιήθηκε μάλιστα και ως προς την ταύτιση του 
οικοδομικού συνόλου. Βασισμένος σε πετρολογικές αναλύσεις, ο Goette υποστήριξε 
ότι το μάρμαρο που βρέθηκε στο Ελληνικό προέρχεται από την Πάρο. Το γεγονός 
αυτό τον οδήγησε στη διατύπωση της υπόθεσης ότι έχουμε να κάνουμε με ιερό: Κατά 
τη γνώμη του, τα οικοδομήματα που είχαν ανεγερθεί πάνω στο άνδηρο ήταν 
κατασκευασμένα εξολοκλήρου από αυτό το είδος μαρμάρου748. Ο εντοπισμός μιας 
δεύτερης επιγραφής, χαραγμένης στην ανατολική πλευρά του ανατολικού τμήματος, 
φαίνεται να τον δικαιώνει (εικ. 38, αρ. 2 και εικ. 40). Το κείμενο της έχει ως εξής 
κατά τον ερευνητή: 

ίερά εΐκων Παλλάς Αθηνά 

Σήμερα φυλάσσεται στο Μουσείο Χαλκίδα με το αρ. κατ. MX 102. Βλ. Σαπουνά-Σακελλαράκη, 
1995: 71, εικ.. 40. 

7 4 7 Τουλούπα, 2003: 86, εικ. 200. 
7 4 8 H.R. Goette, "Parian Marble in Southern Euboia", στο D.U. Schilarci και D. Katsonopoulou (επιμ.), 
Paria Lithos. Parian Quarries, Marble and Workshops of Sculpture. Proceedings of the First 
International Conference on the Archaeology of Paros and the Cyclades, Paros, 2-5 October 1997, 
Athens, 2000: 400. 
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Ο H.R. Goette θεώρησε ότι η θεότητα που λατρευόταν στο ιερό ήταν η 
Αθηνά. Σύμφωνα με το μελετητή, το λατρευτικό κέντρο είχε δύο οικοδομικές φάσεις. 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης, που ξεκινά στα τέλη των αρχαϊκών χρόνων, ο ιερός 
χώρος περιοριζόταν στο δυτικό τομέα. Αργότερα, στα τέλη της κλασικής περιόδου ή 
στις αρχές της ελληνιστικής, το ιερό επεκτάθηκε προς τα ανατολικά με την 
κατασκευή ενός τεμένους: το τελευταίο θα μπορούσε να υψώνεται πάνω στον 
ανατολικό τομέα που διατηρείται ακόμα749. 

Στα βόρεια του Ελληνικού, μεταξύ των ακρωτηρίων του Καφηρέα (ακ. 3, αρ. 
66) και του Μερουθίου, απαντάται και δεύτερο φαράγγι, πολύ βαθύτερο αυτή τη 
φορά, που διασχίζεται από εποχικό ρέμα. Στις όχθες του ρέματος, σε απόσταση 1,5 
χλμ. από την ακτή, διακρίνονται τα κατάλοιπα ενός αρχαίου οικισμού (εικ. 3, αρ. 65), 
ίσως πόλης. Δικαιολογείται έτσι και η σημερινή ονομασία της περιοχής: Αρχάμπολη 
(= αρχαία πόλη). Βασισμένος στην επιφανειακή κεραμική που ανιχνεύθηκε, ο D.R. 
Keller υποστήριξε ότι η θέση είχε ιδρυθεί κατά την αρχαϊκή περίοδο ή και νωρίτερα. 
Ο οικισμός διαθέτει αλλεπάλληλα άνδηρα και καταλαμβάνει έκταση τριγωνικού 
σχήματος, 1,6 εκταρίων περίπου. Ένα τείχος ενισχυμένο με πύργους όριζε τα 
ανατολικά και τα νότια όρια του οικισμού750. Σύμφωνα με τον Keller, η θέση μπορεί 
να ταυτιστεί με τις Αιγές, στις οποίες αναφερθήκαμε σε προηγούμενη ενότητα που 
αφιερώσαμε στη λατρεία του Ποσειδώνα στην Εύβοια7 '. Η Μ. Παναγοπούλου 
υποστηρίζει την ταύτιση αυτή752, ενώ ο W.P. Chapman πιστεύει ότι πρόκειται για τον 
Καρύστιο Ορχομενό που μνημονεύεται από το Στράβωνα (IX, 2, 42)7 3. 

Στα δυτικά του οικισμού και σε απόσταση μόλις 11 μ. από το χείμαρρο, ο 
D.R. Keller εντόπισε θέση που ταύτισε με ιερό. Ο υποτιθέμενος «ιερός» χώρος 
καλύπτει έκταση 20 επί 15 μ. και απλώνεται πάνω σε τεχνητό άνδηρο. Το δυτικό, 
βόρειο και ανατολικό του άκρο οριοθετούνται από τοίχους κτισμένους με ντόπια 
πέτρα. Το σχήμα του ανδήρου δεν είναι τέλειο ορθογώνιο, καθώς οι τοίχοι που το 
ορίζουν ακολουθούν πορεία που ξεφεύγει από την ευθεία σε διάφορα σημεία, 
ένδειξη, ίσως, διαφορετικών οικοδομικών φάσεων. Στο κέντρο, περίπου, του ανδήρου 
εντοπίζονται δύο ευμεγέθεις λίθοι που σχημάτιζαν κάποτε ενιαίο ογκόλιθο με 
πλευρές 1,5 επί 3,5 μ. Το αρχικό του ύψος πρέπει να έφτανε τα 0,90 μ. και ο Keller 
πίστεψε ότι θα μπορούσε να αποτελεί βωμό7 4. Οι ανασκαφές, που διεξάχθηκαν από 
τη Μ. Παναγοπούλου στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έφεραν στο φως αρκετά 
σημεία με υπολείμματα καύσης γύρω από τους ογκόλιθους (καμμένη γη, τέφρα, 
καμμένοι ελαιοπυρήνες, οστά ζώων). Τα ευρήματα ερμηνεύθηκαν αμέσως ως 
κατάλοιπα λατρευτικών δραστηριοτήτων75 . Εντοπίστηκε ακόμα τμήμα 
πλακόστρωτου δαπέδου, καθώς και λάκκος που είχε ανοιχτεί στα νότια του 
φερόμενου ως «βωμού». Ο λάκκος, με βάθος, 0,60 μ., ερμηνεύθηκε από την 
ανασκαφέα ως βόθρος, απαραίτητος για την τέλεση θυσιών προς τιμήν χθόνιων 
θεοτήτων. Η ανακάλυψη στο εσωτερικό του βόθρου ενός μεμονωμένου θραύσματος 
κύλικας της κλασικής περιόδου οδήγησε την Ελληνίδα αρχαιολόγο στο συμπέρασμα 

7 4 9 Η Ε. Σαπαυνά-Σακελλαράκη («Πλατανιστόβ Καρύστου», ΑΔ 49 Β1 (1994): 298-9, πίν. 95 γ) επίσης 
ταυτίσει το χώρο με ιερό που ιδρύθηκε πριν από τα Μηδικά. 
7 5 0 Keller, 1985: 263-266. 
7 5 1 Βλ παραπάνω σελ. 88 κ.ε. 
7 5 2 Μ! Παναγοπούλου, Αρχάμπολη. Αρχαιολογική έρευνα, Αθήνα, 1995: 13. 
7 5 3 Chapman [1993?]: 5. 
7 5 4 Keller, 1985: 264-265. 
755 

Μ. Παναγοπούλου, Αρχάμπολη. Αρχαιολογική έρευνα, Αθήνα, 1995: 25-27, 31. 
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T e r 

ότι η ίδρυση του «ιερού» ανάγεται σε αυτή την εποχή . Ωστόσο, η ίδια η ερευνήτρια 
παραδέχτηκε ότι η συντριπτική πλειονότητα του κεραμικού υλικού από το άνδηρο 
ανάγεται στην ελληνιστική περίοδο. Τέλος, ένας αγωγός, μήκους 3,50 και πλάτους 
0,40 μ., κατασκευασμένος με μικρές λίθινες πλάκες, εντοπίστηκε στα νοτιοανατολικά 
του «βωμού». Ο αγωγός διασχίζει το άνδηρο διαγωνίως. Επιπλέον, αρκετοί τοίχοι 
μικρού πάχους ήρθαν στο φως στα ανατολικά του ίδιου «βωμού»757. 

Το δυτικό πέρας του ανδήρου καταλαμβάνεται από τα λείψανα 
οικοδομήματος, που περιγράφεται ως ναός από τον D.R. Keller και την Μ. 
Παναγοπούλου. Πρόκειται για ορθογώνια κατασκευή (μήκους 4,58 μ.· πάχος τοίχων 
0,60 μ.) με πρόσβαση από την ανατολική πλευρά, η οποία αντίκριζε τον φερόμενο ως 
βωμό. Κατά τη γνώμη της Μ. Παναγοπούλου, το οικοδόμημα παρουσιάζει δύο 
οικοδομικές φάσεις. Η πρώτη χρονολογείται στον 4° αι. π.Χ. και η δεύτερη, που 
τοποθετείται στα τέλη της ελληνιστικής περιόδου, σχετίζεται από την αρχαιολόγο με 
την κατασκευή τοίχου στο εσωτερικό του οικοδομήματος. Ο τοίχος είχε 
προσανατολισμό Β-Ν και μήκος 2,10 μ. Στην ίδια φάση πρέπει να ανήκει και η 
ενίσχυση της νότιας και της δυτικής πλευράς του οικοδομήματος, καθώς 
διαπιστώνεται η ύπαρξη και δεύτερου, παράλληλου τοίχου που εφάπτεται στην 
εξωτερική παρειά της παλιάς τοιχοποιίας. 

Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι σε καμία από τις περιγραφές των Keller και 
Παναγοπούλου δεν γίνεται αναφορά σε ευρήματα καθαρά λατρευτικού χαρακτήρα -
όπως, για παράδειγμα, αναθήματα ή πήλινα ειδώλια. Είναι αλήθεια ότι η Ελληνίδα 
ερευνήτρια ανακάλυψε τμήμα από βάση περιρραντηρίου758, αν και πρέπει να 
σημειώσουμε ότι το λίθινο αυτό αντικείμενο δεν τεκμηριώνει κατ' ανάγκην την 
ιερότητα του χώρου. Η Μ. Παναγοπούλου, αντιθέτως, αναγνωρίζει ότι στο άνδηρο 
εντοπίστηκαν τόσο μεγάλες ποσότητες σκωρίας, ώστε προκειμένου να δικαιολογήσει 
την παρουσία τους, δέχεται ότι αυτό το «περιαστικό ιερό» μετατράπηκε αργότερα σε 
μεταλλουργικό εργαστήριο ή αγροικία ή πύργο - καταφύγιο. Από την πλευρά μας, 
διατηρούμε τις αμφιβολίες μας για την ταύτιση του συνόλου με ιερό χώρο. Ο 
φερόμενος «βωμός» θα μπορούσε απλώς να αποτελεί έναν «πάγκο εργασίας»· τα 
υπολείμματα καύσης στην περιφέρεια του, κατάλοιπα βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 
ο χαρακτηριζόμενος ως «βόθρος», λάκκος με ποικιλία διαφορετικών χρήσεων ο 
υποτιθέμενος «ναός», απλή οικία ή μεταλλουργικό εργαστήριο. Επιπλέον, παρά το 
γεγονός ότι ο Keller βεβαιώνει στη μελέτη του, το 1985, ότι κατά τις επισκέψεις του 
διέκρινε αρχαϊκά όστρακα και κεράμους στην επιφάνεια759, η Μ. Παναγοπούλου, 
κατά την ανασκαφή του χώρου, κατάφερε να εντοπίσει μόνο ένα κεραμικό θραύσμα 
που χρονολογείται μάλιστα στην κλασική περίοδο, όπως προαναφέραμε. Τα 
υπόλοιπα ευρήματα είναι των ελληνιστικών χρόνων. 

Ένα αρχαϊκό ιερό στους Ζάρακες; 

Τρία χιλιόμετρα νοτίως του χωριού Ζάρακες, στη δυτικό πρανές της οδικής 
αρτηρίας που συνδέει το χωριό με την κοινότητα Αλμυροποτάμου, διακρίνονται 

Μ. Παναγοπούλου, Αρχάμπολη. Αρχαιολογική έρευνα, Αθήνα, 1995: 31. 
Μ. Παναγοπούλου, Αρχάμπολη. Αρχαιολογική έρευνα, Αθήνα, 1995: 25-28. 
Μ. Παναγοπούλου, Αρχάμπολη. Αρχαιολογική έρευνα, Αθήνα, 1995: 31. 
Keller, 1985: 265. 
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αρχαιολογικά κατάλοιπα που χρονολογούνται μεταξύ της υστερογεωμετρικής και 
υστερορωμαϊκής περιόδου (εικ. 3, αρ. 54) 7 6 0. 

Για τη μελέτη μας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Κτήριο Π, μια 
επιμήκης κατασκευή με προσανατολισμό Β-Ν. Ο σωζόμενος δυτικός της (;) τοίχος 
διατηρείται σε μήκος 26 μ. περίπου, θεμελιωμένος πάνω στο φυσικό βράχο. Στη 
διατηρούμενη νότια απόληξη του εντοπίστηκαν δύο ακόμα παράλληλοι μεταξύ τους 
τοίχοι με κατεύθυνση Α-Δ. Ο βορειότερος εξ αυτών ενώνεται κάθετα με το δυτικό 
τοίχο, ενώ ο νοτιότερος τέμνει το νότιο άκρο του δυτικού τοίχου συνεχίζοντας προς 
τα δυτικά. Όχι λιγότεροι από 12 λάκκοι, με διάμετρο 15 εκ. έκαστος, εντοπίστηκαν 
στο βραχώδες έδαφος σε απόσταση μισού μέτρου από την εξωτερική παρειά του 
δυτικού τοίχου. Για την Α. Χατζηδημητριού, οι λάκκοι αυτοί θα μπορούσαν να 
αποτελούν βάσεις για μια σειρά ξύλινων στύλων, εν είδει περιστυλίου, για τη στήριξη 
της στέγης του κτηρίου. Ο ανατολικός τοίχος του Κτηρίου II ίσως να βρίσκεται κάτω 
από το ασφαλτόστρωμα, αν και είναι πιθανότερο να καταστράφηκε κατά την 
κατασκευή του σύγχρονου δρόμου: τα αρχαιολογικά κατάλοιπα βρίσκονταν σε πολύ 
μικρό βάθος. 

Η Ελληνίδα αρχαιολόγος, βασισμένη στην τοιχοδομία του δυτικού τοίχου και 
στην κεραμική που συνέλεξε, χρονολόγησε το Κτήριο II στην υστερογεωμετρική 
περίοδο. Παρ' όλ' αυτά, από την ανασκαφική έκθεση γίνεται εμφανές ότι η 
στρωματογραφική ακολουθία ήταν πολύ διαταραγμένη από προγενέστερες -όχι 
αρχαιολογικές- παρεμβάσεις. Η Α. Χατζηδη μητριού αποδίδει στο κτήριο 
θρησκευτικό χαρακτήρα, στηριγμένη στην εύρεση θραύσματος αρχαϊκού πίθου στο 
άμεσο περιβάλλον του οικοδομήματος: ο λαιμός του αγγείου έφερε ανάγλυφη 
μυθολογική σκηνή και αναθηματική επιγραφή. Η διακόσμηση αποτελείται από 
τέσσερις κενταύρους που φέρουν ακόντια και κινούνται προς τα δεξιά. Ανάμεσα στα 
πόδια των κενταύρων διακρίνονται λαγοί761. Το κείμενο εντοπίζεται κάτω από την 
εικονογραφική σκηνή. Εν αναμονή της διεξοδικής δημοσίευσης της επιγραφής, θα 
σημειώσουμε προς το παρόν ότι η Α. Χατζηδη μητριού αναφέρει την ανάγνωση της 
λέξης «ΙΕΡΟΣ»7 . Μια προσεκτική ματιά στη φωτογραφία που συνοδεύει την 
έκθεση της αρχαιολόγου επιβεβαιώνει την παραπάνω δήλωση. 

Στην υστερογεω μετρική περίοδο ανάγεται ομοίως, κατά την άποψη της Α. 
Χατζηδημητρίου, και η πρώτη φάση του Κτηρίου IV, που εντοπίστηκε στα 
βορειοδυτικά του Κτηρίου II. Από το οικοδόμημα διατηρούνται τμήματα της δυτικής, 
βόρειας και ανατολικής του όψης. Οι διαστάσεις του κτηρίου είναι τουλάχιστον 14 μ. 
στον άξονα Β-Ν και 3,60 στον άξονα Α-Δ κατά τους υπολογισμούς της αρχαιολόγου. 
Μικρή κυκλική λίθινη κατασκευή στη βορειοδυτική εσωτερική γωνία του κτηρίου 
μπορεί να εξυπηρετούσε λατρευτικές δραστηριότητες. 

Η δεύτερη φάση του Κτηρίου IV χρονολογείται στα τέλη των κλασικών 
χρόνων. Με τη φάση αυτή σχετίζονται αρκετά θραύσματα μελαμβαφών σκύφων 

7 6 0 Α. Χατζηδημητρίου, «Ζάρακες», ΑΔ 52 Β2 (1997): 407-409, σχ. 3, πίν. 159 γ-ε· Α. 
Χατζηδημητρίου, «Ανασκαφικά δεδομένα και πορίσματα από την αρχαιολογική έρευνα στους 
Ζάρακες Καρυστίας», Λ£Λ/ 35 (2003-2004): 53-68. 
751 Α. Χατζηδημητρίου, «Θραύσμα ανάγλυφου πίθου από τους Ζάρακες Καρυστίας», Αρχαιογνωσία 12 
(2003-2004): 181-195. 

6 2 Α. Χατζηδημητρίου, «Θραύσμα ανάγλυφου πίθου από τους Ζάρακες Καρυστίας», Αρχαιογνωσία 12 
(2003-2004): 182 καιυποσημ. 7. 
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κλασικής περιόδου που φέρουν χαράγματα με τα γράμματα ΙΕ ή HI (ερμηνεύονται ως 
τα αρκτικά των λέξεων «ΙΕΡΟΣ/ΙΕΡΑ» ή «ΗΙΕΡΟΣ/ΗΙΕΡΑ»)763. Στον ίδιο χώρο 
βρέθηκε ορειχάλκινο σταθμίο παραλληλεπίπεδου σχήματος764. Η άνω επιφάνεια του 
κοσμείται με κεφαλή κριού, ενώ στις πλαϊνές πλευρές διαβάζεται η επιγραφή 
«ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΔΗΛΙΟ». Όλα τα παραπάνω στοιχεία οδήγησαν την Α. 
Χατζηδημητρίου να υποστηρίξει ότι, τουλάχιστον κατά την κλασική περίοδο, υπήρξε 
εδώ ένα ιερό αφιερωμένο στο θεό με την επίκληση Δήλιος. Η ίδια αρχαιολόγος 
συνδέει το εύρημα με την Υπερβόρεια Οδό, στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα76 . 

Στην ανασκαφική έκθεση γίνεται λόγος και για αρκετά άλλα οικοδομικά 
λείψανα που χρονολογούνται σε μεταγενέστερες περιόδους. Εδώ, θα αναφερθούμε 
μόνο σε μία ημικυκλική κατασκευή, στα δυτικά του Κτηρίου IV, την οποία η Α. 
Χατζηδημητρίου ερμηνεύει ως «εστία-εσχάρα», βασισμένη στα ίχνη φωτιάς που 
εντοπίστηκαν στο εσωτερικό της. Από την αυτοψία μας, διαπιστώσαμε ότι οι λίθοι 
που χρησιμοποιήθηκαν στο κτίσιμο της παρουσιάζουν ομοιότητες με την τοιχοδομία 
των Κτηρίων V και VI, που χρονολογούνται στην Υστερορωμαϊκή περίοδο. 

Φρονούμε ότι η Α. Χατζηδημητρίου δεν σφάλλει αποδίδοντας τα προκλασικά 
λείψανα των Κτηρίων II και IV σε ιερό. Τα θραύσματα του πίθου με την 
αναθηματική επιγραφή και ορισμένα χαρακτηριστικά των ίδιων των οικοδομημάτων 
(το μεγάλο μήκος του Κτηρίου Π, και ίσως η κυκλική κατασκευή του Κτηρίου IV) 
συνιστούν πιθανές ενδείξεις της ιερότητας του χώρου. Ωστόσο, δεν θα 
ριψοκινδυνεύσουμε τον ισχυρισμό ότι ο χώρος λατρείας ήταν αφιερωμένος στον 
Απόλλωνα Δήλιο από την εποχή της ίδρυσης του: το σταθμίο με την αναθηματική 
επιγραφή που αναφέρει τη θεότητα χρονολογείται στον 4° αι. π.Χ. και όχι στη 
γεωμετρική ή αρχαϊκή περίοδο. 

Ιερά στην περιοχή των Κριεζών. 

Δύο περίπου χλμ. νοτιοανατολικά των Κριεζών (εικ. 3, αρ. 52), στην περιοχή 
της Βάριζας, βρίσκεται το ναΰδριο της Ζωοδόχου Πηγής. Σε έναν από τους τοίχους 
του βρίσκεται εντοιχισμένο μαρμάρινο θραύσμα (ύψους 0,42 μ. και πλάτους 0,62 μ.) 
που διατηρεί επιγραφή με απόσπασμα ιερού νόμου του 4ου ή των αρχών του 3ο υ αι. 
π.Χ. Η επιγραφή καταχωρίστηκε από τον Ε. Ziebarth με την ταξινομική ένδειξη IG 
XII, Suppl. 533. 

["Αν] τις ώνήται γήν ή οικία ή τιθήται 
[ή ύ]ποτιθηται παρά τίνος των όφειλόντων 
[τώι] θεώι, ύπολειπέσθω της τιμής τό όφειλόμε-
[νον, ε]ί δε μή, εσται ή εϊσπραξις έκ του εχον-
[τος] την γήν ή τήν οικία 

Σύμφωνα με όσα προέβλεπε ο ιερός νόμος, όποιος αγόραζε ακίνητο (έκταση 
γης ή οίκημα) από οφειλέτη του ιερού ή είχε οικονομικές δοσοληψίες με οφειλέτη 

7 6 3 Α. Χατζηδημητρίου, «θραύσμα ανάγλυφου πίθου από τους Ζάρακες Καρυστίας», Αρχαιογνωσία 12 
(2003-2004): 182-183. 
7 6 4 Α. Χατζηδημητρίου, «Χάλκινο ενεπίγραφο σταθμίο από τους Ζάρακες Καρυστίας», στο ΑΕΘΣΕ, 
2006: 1077-1092. Το σταθμίο έχει μήκος 4,7 εκ., πλάτος 3,5 εκ., πάχος 1,1 εκ και βάρος 192 

γραμμάρια. 
5 Βλ. παραπάνω σελ. 105 κ.ε. 
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του ιερού (απλό δανεισμό ή δανεισμό με υποθήκη), ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει 
υπέρ του ιερού ταμείου μέρος του ποσού της δοσοληψίας. Σε αντίθετη περίπτωση, 
αναλάμβανε το σύνολο του χρέους που είχε ο οφειλέτης στο ιερό. Είναι εμφανές ότι ο 
νόμος αποσκοπούσε στην προστασία των συμφερόντων του λατρευτικού κέντρου που 
ήταν αφιερωμένο σε θεότητα το όνομα της οποίας δυστυχώς αγνοούμε. 

Δεν γνωρίζουμε πού βρισκόταν αυτό το ιερό. Μπορούμε, ωστόσο, να 
σημειώσουμε ότι σε ολόκληρη τη ζώνη που περιβάλλει τη Ζωοδόχο Πηγή απαντάται 
στην επιφάνεια κεραμική των αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων. 

Σε μία σύντομη αναφορά που δημοσιεύθηκε το 1960, η Α.Κ. Ανδρειωμένου 
ανέφερε τον εντοπισμό σημαντικού αριθμού οικοδομικών λειψάνων, που υπήρχαν 
τότε στην κοινότητα Βέλους . Η Ελληνίδα αρχαιολόγος αναλογίστηκε την 
πιθανότητα ύπαρξης ναού στην εγγύς περιοχή. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν βρεθεί 
θεμέλια οικοδομήματος ιερού χαρακτήρα. 

Ένα γεωμετρικό ιερό στον Οξύλιθο. 

Το Βιγλατούρι (εικ. 3, αρ. 44) είναι μικρό ύψωμα που βρίσκεται ένα περίπου 
χιλιόμετρο στα νότια του σημερινού Οξύλιθου και 3 χλμ. δυτικά της αιγαιακής ακτής. 
Στο λόφο, που γειτνιάζει με τον ποταμό Μανικιώτη, οι ανασκαφές που διεξήγαγε η Ε. 
Σαπουνά-Σακελλαράκη έφεραν στο φως σημαντικό αριθμό οικοδομικών και ταφικών 
καταλοίπων, τα οποία χρονολογούνται από τη μεσοελλαδική, υστεροελλαδική, 
πρωτογεωμετρική και γεωμετρική εποχή767. Μεταξύ των ανευρεθέντων λειψάνων 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μελέτη μας το Κτίριο Α, καθώς 
αναγνωρίστηκε από την Ελληνίδα ερευνήτρια ως ηρώον της γεωμετρικής περιόδου: 
Στο χώρο του θα μπορούσαν να γίνονται τελετές για να αποδοθούν τιμές στη μνήμη 
ενός ήρωα, τον οποίο ο τοπικός πληθυσμός πιθανόν να θεωρούσε προπάτορά του. 

Το Κτήριο Α έχει ελλειψοειδή κάτοψη (μηκ. 9 μ.· πλ. 4,90) και 
προσανατολισμό Β-Ν. Οι εξωτερικοί του τοίχοι, που είναι χτισμένοι με τοπική πέτρα, 
διατηρούνται σε ύψος που φτάνει το ένα μέτρο. Στο εσωτερικό του διαιρείται από 
τοίχο σε δύο δωμάτια. Στο βορειότερο ανακαλύφθηκαν ποικίλα στοιχεία που 
ερμηνεύτηκαν από την Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη ως σχετιζόμενα με λατρευτικές 
δραστηριότητες. Μία επιφάνεια που σχηματιζόταν από πλάκες ταυτίστηκε με 
τράπεζα για την εναπόθεση προσφορών, καθώς πάνω και δίπλα από την κατασκευή 
ανακαλύφθηκαν μερικά κύπελλα, τουλάχιστον τρεις σκύφοι, μία λήκυθος, θραύσματα 
κρατήρων και μεγάλη ποσότητα από οστά ζώων. Στο νότιο τμήμα του δωματίου και 
σε επαφή με την «τράπεζα προσφορών» εμφανίστηκε κύκλος σχηματισμένος από 
μικρούς λίθους, ο οποίος θεωρήθηκε «σήμα» που φανέρωνε χώρο ταφής: βαθύτερα, 
ανακαλύφθηκε κιβωτιόσχημη κατασκευή φτιαγμένη από λίθινες πλάκες, που όμως 
δεν περιείχε ανθρώπινα οστά, αλλά έναν κρατήρα, υφαντικά βάρη, αρκετά εγχειρίδια 
και έναν μικρό διπλό πέλεκυ. Επιπλέον, μεταξύ του σήματος και του εσωτερικού 
διαχωριστικού τοίχου του Κτηρίου Α εντοπίστηκαν δύο λίθοι, οι οποίοι 
ερμηνεύθηκαν από τη Σαπουνά-Σακελλαράκη ως τράπεζα προσφορών ή βωμός. Στη 
δυτική πλευρά της κατασκευής ήρθε στο φως κυκλικός χώρος οριοθετημένος επίσης 

Α.Κ. Ανδρειωμένου, «Μπελλούσια», ΑΑ 16 (1960): 149. 
Sapouna Sakellaraki, 1998. 
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με λίθους, που ίσως αποτελούσε εστία, αν λάβουμε υπόψη την τέφρα που βρέθηκε 
πάνω και δίπλα του. 

Η Ελληνίδα αρχαιολόγος τόνισε το γεγονός ότι το Κτήριο Α είχε ανεγερθεί 
πάνω στα διαδοχικά λείψανα μυκηναϊκού μεγάρου, πρωτογεωμετρικού 
οικοδομήματος και γεωμετρικών τάφων. Σημείωσε ακόμα ότι στα βόρεια του 
φερόμενου ως ηρώου εκτεινόταν πλακόστρωτη αυλή (μηκ. 4,60 μ.· πλ. 3 μ.) που 
περικλειόταν στα ανατολικά και τα δυτικά από περίβολο. Βορειότερα, ανακαλύφθηκε 
κύκλος, διαμέτρου 1 μ., σχηματισμένος από λίθους. Εδώ, συλλέχθηκαν θραύσματα 
κεραμικής, σφονδύλια και μεγάλη ποσότητα από οστά ζώων. Η Ε. Σαπουνά-
Σακελλαράκη υπέθεσε ότι στο χώρο τελούνταν υπαίθριες λατρευτικές τελετές. 

Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε αν το Κτήριο Α και το εξωτερικό 
πλακόστρωτο του αποτελούσαν, πράγματι, χώρους θρησκευτικής δραστηριότητας. Το 
υλικό που συλλέχθηκε μπορεί να ερμηνευθεί και με διαφορετικό τρόπο, μιας και 
τίποτε δεν εμποδίζει τη σύνδεση του με απλές οικιακές δραστηριότητες. Για 
παράδειγμα: Τα πιθανά υπολείμματα θυσιών (τέφρα, οστά ζώων) μπορούν να 
αποτελούν τα κατάλοιπα καθημερινών γευμάτων των ενοίκων του χώρου, ενώ η 
«τράπεζα προσφορών» του Κτηρίου Α θα μπορούσε να αποτελεί κοινό τραπέζι. Η 
ύπαρξη τάφων κάτω από το δάπεδο του οικοδομήματος δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι 
βρισκόμαστε ενώπιον ενός ιερού σχετιζόμενου με χθόνιες λατρείες. Είναι όμως 
επίσης αλήθεια ότι πολλά από τα οικοδομήματα των γεωμετρικών χρόνων που έχουν 
ανακαλυφθεί στην Ελλάδα παρουσιάζουν ίχνη που υποδηλώνουν ότι φιλοξενούσαν 
πολλαπλές δραστηριότητες . Επιπροσθέτως, γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια 
αυτών των αιώνων οι λατρευτικές τελετές περιλάμβαναν τελετουργικά δείπνα, 
δηλαδή, συνεστιάσεις των μελών μιας κοινότητας κατά τις οποίες γινόταν 
κατανάλωση φαγητού και ποτού. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ήταν δυνατό να συσφιχθούν 
οι δεσμοί των μελών που απάρτιζαν την κοινότητα769. 

Δύο πιθανά ιερά στο Καστρί Ποταμιάς. 

Δίπλα στη σημερινή τοποθεσία της Άνω Ποταμιάς, σε απόσταση 5 χλμ. 
περίπου βορείως του λόφου Βιγλατούρι και 3 χλμ. δυτικά της αιγαιακής ακτής, 
υψώνεται ένας ακόμα λόφος που διατηρεί αρχαιολογικά κατάλοιπα: το Καστρί 
Ποταμιάς (εικ. 3, αρ. 42, εικ. 42 έως 44). Είναι φανερό ότι την επιλογή της θέσης ως 
έδρας «οικισμού» υπαγόρευσαν στρατηγικοί λόγοι, καθώς από την κορυφή του 
κωνικού λόφου, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στη λεκάνη του Μέλαντα ποταμού 
(γνωστού και ως Σκοτεινή), είναι δυνατόν να εποπτευθεί ολόκληρη η γειτονική 
περιοχή, αλλά και ο κόλπος της σημερινής Κύμης (εικ. 3, αρ. 41). 

Το παχύ τείχος που περιβάλλει και προστατεύει την κορυφή αποτελεί το 
εντυπωσιακότερο χαρακτηριστικό του «οικισμού» και ήδη από τις αρχές του 20ου αι. 

Πβλ. το Κτήριο Θ στη Σκάλα Ωρωπού: Α. Mazarakis Ainian, "Recent excavations at Oropos 
(northern Attica)", στο M. Stamatopoulou και M. Yeroulanou (επιμ.), Excavating Classical Culture. 
Recent Archaeological Discoveries in Greece (BAR Int. Ser. 1031), Oxford, 2002:158-161. 
7 6 9 Σχετικά με το θέμα βλ ακόμα, Α. Mazarakis Ainian, "Architecture and Social Structure in Early 
Iron Age Greece", στο R Westgate, Ν. Fisher και J. Whitley (επιμ.), Building Communities: House, 
Settlement andSociety in the Aegean and Beyond (BSA Studies 15), Oxford, 2007: 157-168. 
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είχε τραβήξει την προσοχή του Γ. Α. Παπαβασιλείου770. Κατά την έρευνα του 
περιτειχισμένου χώρου, ο αρχαιολόγος εντόπισε αρκετούς διάσπαρτους λίθους, πάνω 
στους οποίους είχαν χαραχθεί αινιγματικά σύμβολα. Στις μέρες μας, οι λίθοι αυτοί 
έχουν πλέον εξαφανιστεί \ Επιπροσθέτως, ο Έλληνας ερευνητής ανέφερε τον 
εντοπισμό γωνιόλιθου (υψ. 0,45 μ.· πλατ. 0,30 μ.· παχ. 0,30 μ.) πάνω στον οποίο 
διακρινόταν επιγραφή του 3ο υ αι. π.Χ., η οποία καταχωρίστηκε από τον E. Ziebarth με 
την ταξινομική ένδειξη IG XII, 9, 135: 

Νυμφών 
Άχελώιου. 

Ο Γ. Α. Παπαβασιλείου είχε προφανώς ανακαλύψει έναν όρο, ο οποίος 
σημείωνε τα όρια ιερού αφιερωμένου στις νύμφες και τον θεό ποταμό Αχελώο. 
Πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα ορειχάλκινο αγαλματίδιο που απεικόνιζε γενειοφόρο 
άνδρα που φορούσε χιτώνα και έφερε κέρας αφθονίας στο αριστερό του χέρι είχε 
εντοπιστεί νωρίτερα στο Καστρί Ποταμιάς. Ο Γ. Α. Παπαβασιλείου ταύτισε το 
αγαλματίδιο με τον ίδιο τον Αχελώο βασισμένος στην επιγραφή772. 

Ο Έλληνας αρχαιολόγος συνδυάζοντας το αγαλματίδιο και την επιγραφή 
διατύπωσε την υπόθεση ότι ο ποταμός Μέλας (ή Σκοτεινή) θα μπορούσε να 
ονομαζόταν Αχελώος στην αρχαιότητα και ότι θα υπήρχε ιερό αφιερωμένο σε αυτόν 
εντός του οικισμού στο Καστρί Ποταμιάς. Ο οικισμός αυτός, κατά τον 
Παπαβασιλείου, δεν ήταν άλλος από την Οιχαλία, τοπωνύμιο που αναφέρεται από 
διάφορες γραπτές πηγές και για το οποίο θα γίνει λόγος σε επόμενη ενότητα773. Ο 
ερευνητής πίστευε ότι η θέση είχε κατοικηθεί ήδη από τους μυκηναϊκούς χρόνους και 
όχι μόλις από την πρώτη προχριστιανική χιλιετία. 

Χρειάστηκε να περάσουν αρκετές δεκαετίες μέχρι το 1976, χρονιά κατά την 
οποία ο Α. Α. Σάμψων πραγματοποίησε συστηματικές ανασκαφές στο Καστρί 
Ποταμιάς7 4. Η ανάλυση των κινητών ευρημάτων που συλλέχθηκαν και η μελέτη των 
οικοδομημάτων που ανακαλύφθηκαν στο πλάτωμα της κορυφής επέτρεψαν στον 
αρχαιολόγο να καταλήξει στα ακόλουθα συμπεράσματα: Ο λόφος, που κατοικήθηκε 
κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής εποχής, εγκαταλείφθηκε μέχρι τα τέλη του 5ου αι. 
π.Χ. περίοδο κατά την οποία ένας καινούριος πληθυσμός μετέτρεψε την κορυφή σε 
οχυρό. Το τείχος που αναφέρθηκε από τον Παπαβασιλείου αποδείχτηκε ότι ανήκει 
στην ύστερη κλασική περίοδο, ενώ η επιγραφή που ανέφερε τον Αχελώο 
χρονολογήθηκε από τον ανασκαφέα στον 4° αι. π.Χ.. 

Η έρευνα έδειξε ακόμα ότι ο περιτειχισμένος χώρος περιέκλειε μια έκταση 
πολύ μικρή για να θεωρηθεί πόλη ή-κώμη της πρώτης προχριστιανικής χιλιετίας. Ο Α. 
Α. Σάμψων προτίμησε να ταυτίσει το χώρο με στρατιωτική εγκατάσταση. 
Επιπροσθέτως, ένα νέο επιγραφικό εύρημα, θρησκευτικού χαρακτήρα, ήρθε στο φως 

7 7 0 Γ.Α. Παπαβασιλείου, «Ανασκαφαί και épeuvat εν Εύβοια», ΠΑΕ (1912): 119-139. Πρόκειται για τη 
Θέση 81 στο κατάλογο του Sackett (Sackett et al., 1966: 75). 
7 7 1 Στη Δρήρο έχουν βρεθεί παρόμοια σύμβολα. Βλ. Η. Van Effenterre, «Pierres inscrites de Dréros», 
BCH85 (1961): 552-553. 
772 Σχετικά με το αγαλματίδιο, Μ.Μ. Lee, "Acheloös Peplophoros: A Lost Statuette of a River God in 
Feminine Dress", Hesperia 75 (2006): 317-325. 
773 Βλ. παρακάτω σελ. 290 κ.ε. 
7 7 4 Α. Σάμψων, «Άνω Ποταμιά Κύμης», ΑΔ 31 Β1 (1976): 153-155· Α. Σάμψων, Ευβοϊκή Κύμη Ι, 
Χαλκίδα-Αθήνα, 1981: 45. 
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δίπλα ακριβώς από την είσοδο του οχυρού. Πάνω σε λίθο, ο ερευνητής διέκρινε λέξη 
από την οποία σώζεται το άνω τμήμα των γραμμάτων και την οποία αποκατέστησε 
ως εξής: 

[Π]ΥΛΙΟΙΟ 

Ο Σάμψων διέκρινε στην επιγραφή μια αναφορά στον Ερμή Πυλαίο, τον 
προστάτη των πυλών των πόλεων. Προκειμένου να υποστηρίξει την ερμηνεία του, 
ανέτρεξε σε απόσπασμα του Παυσανία (Ι, 22, 8) στο οποίο γίνεται λόγος για την 
ύπαρξη αγάλματος του Προπολαίου Ερμή στην είσοδο της αθηναϊκής ακρόπολης775. 
Πρέπει, παρ' όλ' αυτά, να σημειώσουμε ότι το επίθετο Πυλαίος αποδιδόταν ομοίως 
και στον Ποσειδώνα στη Θεσσαλία 7 6. 

Παρά τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήγαγε ο Σάμψων, ο D. 
Knoepfler συντάσσεται με την υπόθεση του Γ.Α. Παπαβασιλείου και τοποθετεί και 
αυτός την ευβοϊκή Οιχαλία στο σημερινό Καστρί Ποταμιάς777. Όπως θα δούμε 

77ft 

παρακάτω , ο Ελβετός επιγραφολόγος βασίζεται μεταξύ άλλων σε μία καινούρια εκ 
μέρους του ανάγνωση αποσπάσματος του Εκαταίου, για να υποστηρίξει ότι η Οιχαλία 
ιδρύθηκε «dans la partie de FErétrique proche de (ou tournée vers) Skyros»779. 

Οι δύο επιγραφές που αναπαράγαμε σε αυτή την ενότητα χρονολογούνται, το 
νωρίτερο, στην κλασική περίοδο. Οι πληροφορίες που μας διασώζουν δεν μπορούν 
να αναχθούν αυτομάτως στη γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο. 

Ένα πιθανό ιερό στα αιγαιακά παράλια της Εύβοιας. 

Λιγοστά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ανήκουν σε κτήριο με πιθανές 
διαστάσεις 11,60 Χ 6,60 μ. διακρίνονται σε λόφο με την ονομασία Καστρί, ο οποίος 
εντοπίζεται 4 χλμ. περίπου δυτικά της σημερινής κοινότητας Λάμαρης (εικ. 3, αρ. 
37)780. Από τους τοίχους του οικοδομήματος απομένουν λιγοστά λείψανα, μόλις δύο 
σειρές δόμων στη νότια και την ανατολική πλευρά του. Οι λίθοι έχουν μεγάλες 
διαστάσεις (φτάνουν το 1,85 μ. σε μήκος) και ορισμένοι εξ αυτών διασώζουν κυμάτιο 
στο κατώτερο τμήμα τους. Ο A.A. Σάμψων παρατήρησε ότι το κτήριο αρθρωνόταν 
σε δύο χώρους. Το ανατολικό δωμάτιο θα μπορούσε να έχει διαστάσεις 5,50 Χ 3,15 
μ. Ο Έλληνας ερευνητής πιστεύει ότι τα οικοδομικά λείψανα ανήκουν σε ναό. 

Χωρίς συστηματική ανασκαφή του χώρου είναι αδύνατον να γνωρίζουμε πότε 
κατασκευάστηκε το οικοδόμημα. Μπορούμε μόνο να σημειώσουμε ότι στα βόρεια 
του εντοπίζονται κατάλοιπα άλλων κατασκευών, που ίσως σχετίζονται με αυτό. 

7 7 5 Για τη θεότητα αυτή Α. Hermary, «À propos de l'Hermès Propylaios de Délos», BCH 103 (1979): 
137-149. 
776 Κ. Πακατσάνης και Α. Τζιαφαλιας, Λατρείες και Ιερά στην αρχαία Θεσσαλία. Α '. Πελασγιωτις, 1997: 
57. 
7 7 7 Knoepfler, 1997: 385-387 και χάρτη στη σελίδα 402. 
7 7 8 3 L παρακάτω σελ. 294. 
7 7 9 Knoepfler, 1997: 387. 
7 8 0 Α.Κ. Ανδριομένου, «Λάμαρη Χιλιάδου», ΑΔ 16 (1960): 152, πίν. 134 α και A.A. Σάμψων, 
«Λάμαρη Χιλιάδου», ΑΔ 30 Β1 (1975): 155. Το ύψωμα βρίσκεται ΒΑ της Δίρφης, δυτικά του 
χείμαρου Καλυβίτσα. 

171 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



3. Μύθοι, λατρείες και ιερά της Εύβοιας (πλην Χαλκίδας και Ερέτριας) 

Ο Κούρος από το Μετόχι. 

7R1 

Στο Μουσείο της Χαλκίδας εκτίθεται κορμός αρχαϊκού λίθινου κούρου που 
ανακαλύφθηκε στην τοποθεσία Μετόχι (εικ. 3, αρ. 38), σε απόσταση, δηλαδή, 8 χλμ. 
περίπου νοτιοανατολικά του λόφου Καστρί, που αναφέρθηκε μόλις παραπάνω . 
Από το άγαλμα λείπει το κεφάλι, οι βραχίονες και τα πόδια μέχρι το ύψος των 
γονάτων. Σύμφωνα με την Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη το έργο μπορεί να 
χρονολογηθεί μεταξύ των ετών 520-480 π.Χ. 7 . Ο κούρος αποτελούσε πιθανότατα 
αφιέρωμα σε κάποιο ιερό που εντοπιζόταν στην κεντρική Εύβοια, άποψη που δεν 
μπορεί, ωστόσο, να τεκμηριωθεί καθώς δεν σώζεται καμία αξιόπιστη πληροφορία 
σχετικά με το χώρο ανεύρεσης του. 

Αναθηματική επιγραφή από το Αυλωνάρι. 

Το 1899 ο I.A. Μάτσας δημοσίευσε επιγραφή χαραγμένη σε ορθογώνιο 
μαρμάρινο θραύσμα, το οποίο αποτελούσε μέρος της Άγιας Τράπεζας της εκκλησίας 
του μικρού χωριού Πρικανίου. Ο Έλληνας αρχαιολόγος πληροφορήθηκε ότι ο 
ενεπίγραφος λίθος είχε βρεθεί στα περίχωρα του Αυλωναρίου, σε περιοχή όπου είχαν 
αποκαλυφθεί πολλοί πώρινοι λίθοι ορθογωνίου σχήματος, σπόνδυλοι δωρικών 
κιόνων καθώς και μαρμάρινο γυναικείο κεφάλι . 

Χαιριγένες και Εύδένε θυγάτερ άνέθεκαν 

Η επιγραφή καταχωρίστηκε με την ταξινομική ένδειξη IG XII, 9, 124 από τον 
Ε. Ziebarth. Οι L.H. Jeffery και P.A. Hansen θεωρούν πιθανό η διάλεκτος του 

' 785 

κειμένου να είναι αττική . 

Οι μελετητές συγκλίνουν στην άποψη ότι η επιγραφή ανάγεται στις αρχές ή τα 
μέσα του 5ο υ αι. π.Χ. Αγνοούμε σε ποια θεότητα είχε προσφερθεί το ανάθημα. 

Ένα ιερό σε σπήλαιο κοντά στα Θαρρούνια; 

Σε απόσταση 3 περίπου χλμ. ΝΑ. των Θαρρουνίων (εικ. 3, αρ. 39), στο λόφο 
Πλατάκι, εντοπίζεται σπήλαιο γνωστό ως Σκοτεινή. Τα ευρήματα, που προήλθαν από 
τις ανασκαφές στο εσωτερικό του σπηλαίου, φανερώνουν συχνή ανθρώπινη 
παρουσία κατά τη νεολιθική περίοδο. Η χρήση της Σκοτεινής στους 
πρωτοελλαδικούς και υστεροελλαδικούς χρόνους πρέπει να υπήρξε περιορισμένη. 

Η ανακάλυψη θραυσμάτων που ανήκουν σε τρία αγγεία της γεωμετρικής 
περιόδου υποδηλώνει ίσως σποραδικές επισκέψεις των ανθρώπων της εποχής. Το 
ενδεχόμενο το σπήλαιο να χρησίμευε για λατρευτικούς σκοπούς δεν μπορεί να 

7 8 1 Αρ. κατ. 54. 
7 8 2 Βλ Τουλούπα, 2002: 85 
7 8 3 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 70. 
7 8 4 Ι. Μάτσας, «Επιγραφαί Ευβοίας», Αθηνά XI (1899): 297-298, αρ. 22. Ο ερευνητής ταυτίζει το λίθο 
με βάση αγάλματος. Βλ. ωστόσο Ι.Δ. Φωκίτης, «Ευβοϊκαί επιγραφαί», Αθηνά XTV (1902): 297-23, αρ. 
1. 
7 8 5 Jeffery, 1990: 88, n°. 20· P.A. Hansen, Carmina Epigraphica Graeca. Saeculorum VUl-V A. Chr. 
N., Berlin-New York, 1983: 172, n°. 323. 
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αποκλειστεί, αλλά τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης είναι 
ελάχιστα786. 

3.9. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Στις σελίδες που προηγήθηκαν είδαμε ότι στη φιλολογική παραγωγή των 
γεωμετρικών, αρχαϊκών και πρώιμων κλασικών χρόνων εντοπίζονται ίχνη μύθων, 
δηλωτικών της ιδιαίτερης θέσης που κατείχαν ορισμένες θεότητες και δαίμονες στη 
συνείδηση των κατοίκων της Εύβοιας. Στο ψευδοησιόδειο Αιγιμιό, για παράδειγμα, -
η πλοκή του οποίου περιλάμβανε την ευβοϊκή εκδοχή του μύθου της Ιούς - γινόταν 
έκδηλη η σημασία του Δία για το σύνολο των Ευβοέων. Ο τοπικός πληθυσμός 
πίστευε ότι χρωστούσε το όνομα του νησιού του στον πατέρα των θεών. Κατά τον 
ίδιο τρόπο, η παράδοση που απαντά στην Οδύσσεια, σύμφωνα με την οποία ο 
Νέστορας, ο Διομήδης και ο Μενέλαος τέλεσαν θυσίες στην Γεραιστό προς τιμήν του 
Ποσειδώνα, φανερώνει ότι η λατρεία του θεού είχε καθιερωθεί σε αυτή τη θέση ήδη 
από τα γεωμετρικά χρόνια. Ο Αισχύλος, ο Βακχυλίδης και ο Σοφοκλής γνώριζαν 
ασφαλώς τη λατρεία του Δία Κηναίου στο ακρωτήριο Λιχάδα - εκεί όπου σύμφωνα 
με την παράδοση, ο Ηρακλής θυσίασε εκατόν δώδεκα βόδια στο Δία, τον Ποσειδώνα 
και την Αθηνά. Η αναφορά του Σοφοκλή στο «Νυμφικόν Ελύμνιον» μάς κάνει να 
υποθέσουμε ότι η Ήρα λατρεύτηκε στην περιοχή, που πιθανότατα ταυτίζεται με τη 
σημερινή Λίμνη, ως θεά του γάμου και του συζυγικού βίου εν γένει. Στις ευβοϊκές 
Αιγές, ο Ποσειδώνας τιμήθηκε με την ιδιότητα του θεού του υγρού στοιχείου. Δεν 
μπορούμε ωστόσο να υποστηρίξουμε με την ίδια βεβαιότητα την υπόθεση που 
αναγνωρίζει σε αποσπάσματα του Βακχυλίδη, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη 
ενδείξεις της λατρείας του Διόνυσου στην ευβοϊκή Νύσα. 

Αφήνοντας κατά μέρος τις μυθολογικές αναφορές, μπορούμε να σημειώσουμε 
τη σαφή μνεία του Σιμωνίδη στο ιερό της τοξοφόρου Άρτεμης στο Αρτεμίσιο. Καμία 
φιλολογική μαρτυρία των προκλασικών χρόνων δεν αναφέρεται στις ευβοϊκές 
θρησκευτικές τελετές. Ωστόσο, τα στοιχεία που μας παραδίδει ο Ηρόδοτος για τον 
τρόπο μεταφοράς των Υπερβόρειων Προσφορών κατά μήκος του Ευβοϊκού κόλπου 
θα μπορούσαν να διαθέτουν ισχύ και για τους αρχαϊκούς χρόνους. 

Κάποιες επιγραφικές μαρτυρίες μάς πληροφορούν για τις θρησκευτικές 
πεποιθήσεις των Ευβοέων που έζησαν πριν από τα Μηδικά. Αναφερόμενοι στην 
Κάρυστο, κάναμε λόγο για επιγραφή που ίσως λαξεύτηκε στη βάση χάλκινου 
αγάλματος ταύρου, ανάθημα το οποίο έστησαν οι Καρύστιοι στους Δελφούς. 
Απομένει να διευκρινιστεί αν ο τοπικός μήνας Βουφονιών (βλ. IG XII, 9, 207) ήταν 
αφιερωμένος στον Απόλλωνα ή στο Δία. Η επιγραφή από την ερμαϊκή στήλη που 
ανέθεσε ο Κεφάλωνας στον/στην <<[ευ]στέφανο» και «καλλικίθωνα» θεό/α φανερώνει 
ότι οι κάτοικοι της Ιστιαίας λάτρευαν ένα από τα παιδιά της Λητούς. Βασιζόμενοι στο 
γεγονός ότι το τοπικό ημερολόγιο της Ιστιαίας περιλάμβανε τους μήνες "Αρειο και 
Δημητριώνα μπορούμε να υποστηρίξουμε την ύπαρξη λατρείας του Άρη και της 
Δήμητρας (η τέλεση της τελευταίας δεν είναι τόσο σίγουρη) στην πόλη ήδη από τα 
προκλασικά χρόνια. 

Σ. Κατσαρού, «Λείψανα ιστορικών χρόνων από το σπηλαίο και την ευρύτερη περιοχή», στο Α. 
Σάμψων (επιμ.), Σκοτεινή θαρρουνίων. Το σπήλαιο, ο οικισμός και το νεκροταφείο, Αθήνα, 1993: 323-
342· Mazarakis Ainian, 1997: 313-314. 
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Οι νομισματικές μαρτυρίες δεν αποδεικνύονται χρήσιμες για τους σκοπούς 
που έχουμε θέσει στην παρούσα εργασία. 

Σε διάφορες περιοχές της Εύβοιας έχουν έρθει στο φως οικοδομικά λείψανα ή 
ίχνη ανθρώπινων παρεμβάσεων που σχετίζονται με το θρησκευτικό βίο. Όπως είδαμε, 
ο Μ.Ν. Παππαδάκης εντόπισε στις αρχές του 20ου αι., στη θέση όπου υποτίθεται ότι 
είχε ανεγερθεί το ιερό του Δία Κηναίου, μία λίθινη κατασκευή «de type archaïque», 
που ήταν «sans doute à l'usage des pèlerins». H επανάληψη των ανασκαφών στο 
χώρο θα επέτρεπε τον έλεγχο των πληροφοριών που παρείχε ο Έλληνας αρχαιολόγος 
και τον εμπλουτισμό των γνώσεων μας για το λατρευτικό κέντρο. Είναι ωστόσο 
βέβαιο ότι επρόκειτο για το πιο σημαντικό εξωαστικό ιερό του Δίου. Κατά πάσα 
πιθανότητα το ιερό υπήρξε σημείο συνάντησης του τοπικού πληθυσμού με ταξιδιώτες 
από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Παραμένει προς διερεύνηση αν στο άστυ του Δίου 
υπήρξε ένα ακόμα ιερό προς τιμήν του Δία. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άγαλμα του 6ου αι. π.Χ. που βρέθηκε σε 
οικόπεδο στο Νέο Πύργο (δύο δηλαδή χλμ. δυτικά των σημερινών Ωρεών) και 
παριστάνει άνδρα (κατά πάσα πιθανότητα τον Ηρακλή) που παλεύει με λιοντάρι. 
Είναι πιθανό να υπήρξε κάποιο ιερό στην περιοχή. Υπενθυμίζουμε ότι μια λίθινη 
πεταλόσχημη κατασκευή των υστερογεωμετρικών ή των αρχαϊκών χρόνων 
εντοπίστηκε στο ίδιο οικόπεδο όπου ανακαλύφθηκε το γλυπτό. Το ιερό της Άρτεμης 
στο Αρτεμίσιο, όπου ή θεά λατρευόταν ως παρθένος και «πότνια θηρών», φαίνεται να 
βρισκόταν στα φυσικά σύνορα του δέλτα του Ξεροπόταμου. 

Θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μία εκτεταμένη αρχαιολογική έρευνα 
στην ακρόπολη της Κηρίνθου προκειμένου να διαπιστωθεί αν εδώ ιδρύθηκε πράγματι 
κάποιο ιερό. Για το Βιγλατούρι του Οξύλιθου, έχει υποστηριχθεί ότι το Κτήριο Α 
ταυτίζεται με ηρώο. Η επιβεβαίωση αυτής της ερμηνείας αποβαίνει εξαιρετικά 
δυσχερής. Τα ίδια τα οικοδομικά λείψανα, αλλά και τα κινητά ευρήματα, δεν 
πιστοποιούν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο χώρος είχε στεγάσει τη λατρεία κάποιου 
ήρωα. Στους Ζάρακες, τα Κτήρια II και IV ενδέχεται να φιλοξένησαν θρησκευτικές 
τελετές κατά τους γεωμετρικούς και / ή αρχαϊκούς χρόνους. Στο συμπέρασμα αυτό 
μας οδηγεί η εύρεση, κοντά στα κτήρια, αρκετών θραυσμάτων αρχαϊκού πίθου με την 
αναθηματική επιγραφή «ΙΕΡΟΣ». Δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε αν ο 
Απόλλωνας Α ήλιος λατρεύτηκε εδώ πριν από τους περσικούς πολέμους. Το όνομα 
του εμφανίζεται σε επιγραφή ορειχάλκινου σταθμίου κλασικών χρόνων που 
ανακαλύφθηκε κατά την έρευνα του χώρου. 

Στην κορυφή της Πλακαρής -στο υψηλότερο, δηλαδή, σημείο της φερόμενης 
ως ακρόπολης της αρχαϊκής Καρύστου- φαίνεται να υπήρξε ένα ιερό, μέσα στα όρια 
του οποίου περιλήφθηκαν τα δύο βραχώδη εξάρματα στα οποία είχαν λαξευτεί 
κόγχες. Κατά πάσα πιθανότητα, μέσα σε αυτές τοποθετήθηκαν λατρευτικά 
αγαλματίδια ή αναθήματα. 

Σε σχετικά κοντινή απόσταση από την πόλη της Καρύστου έχουν εντοπιστεί 
χώροι που φαίνονται να είχαν εξυπηρετήσει λατρευτικούς σκοπούς πριν από τα 
Μηδικά. Στις πλαγιές του Καράμπαμπα σώζονται τα λείψανα μίας ημικυκλικής 
κατασκευής που μπορεί να ερμηνευτεί ως βωμός ή βάση αγάλματος (λατρευτικού 
χαρακτήρα ή απλώς αναθηματικού). Παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον η ορθογώνια 
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3. Μύθοι, λατρείες και ιερά της Εύβοιας (πλην Χαλκίδας και Ερέτριας) 

εξέδρα, που αναγνωρίστηκε λίγα μόνο μέτρα νοτίως, δίπλα σε βραχώδες εξάρμα. 
Στην θέση Καστρί Γεραιστού (η οποία βρίσκεται 15 χλμ. ανατολικά της Πλακαρής) η 
επιφανειακή αρχαία κεραμική είναι άφθονη, ενώ διακρίνονται αρχαία αρχιτεκτονικά 
μέλη εντοιχισμένα σε νεότερα κτήρια. Τα λείψανα που ερεύνησε ο Α.Κ. Χωρέμης -
μεταξύ των οποίων και τα κατάλοιπα στοάς - μπορούν πράγματι να άνηκαν στο ιερό 
του Ποσειδώνα Γεραιστίου, όπως υποδηλώνεται από θραύσμα επιγραφής που 
χρησιμοποιήθηκε ως οικοδομικό υλικό σε δεύτερη χρήση. Στον Πλατανιστό, τέλος, 
τα εντυπωσιακά οικοδομικά λείψανα αλλά και ο γλυπτικός διάκοσμος μας οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι ο χώρος είχε κάποτε φιλοξενήσει ένα ιερό, ίσως της Αθηνάς. 
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4. Μύθοι, λατρείες και ιερά των Χαλκιδέων 

4. ΜΥΘΟΙ, ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

4.1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑ Σ Τ Η ΧΑΛΚΙΔΑ 

Η ύπαρξη λατρείας του Δία στη Χαλκίδα μάς είναι γνωστή από ποικίλες 
πηγές. Στις επόμενες σελίδες σκοπεύουμε να δείξουμε ότι οι επιγραφικές και 
νομισματικές μαρτυρίες αποτελούν τα πλέον χρήσιμα τεκμήρια προκειμένου να 
υποστηρίξουμε ότι η λατρεία ανάγεται στο πρώτο μισό της πρώτης προχριστιανικής 
χιλιετίας. Αντιθέτως, τα κείμενα της αρχαίας γραμματείας διαδραματίζουν -σε ό,τι 
μας αφορά- δευτερεύοντα ρόλο. Η διεξοδική ανάλυση τους φανερώνει ότι οι 
πληροφορίες που διασώζουν δεν μπορούν να αναχθούν, πέραν πάσης αμφιβολίας, σε 
εποχή πρωιμότερη του 4ου αι. π.Χ. Επιπλέον, οι αρχαιολογικές μαρτυρίες δεν έχουν 
απόλυτη αποδεικτική ισχύ, και η συμβολή τους στη μελέτη μας εξαρτάται από την 
υποκειμενική ερμηνεία των ευρημάτων. 

Βασισμένοι στις πληροφορίες που ανάγονται στη γεωμετρική και αρχαϊκή 
εποχή μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Δίας αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες 
χαλκιδικές θεότητες. Ίσως οι Χαλκιδείς να απέδιδαν στο Δία το ρόλο του επόπτη 
ορισμένων πτυχών του τοπικού πολιτικού βίου ήδη από τα προκλασικά χρόνια. 

4.1.1. Οι φιλολογικές μαρτυρίες. 

Μια αναφορά του Θέογνη για το Δία; 

Μερικοί μελετητές θεωρούν -κατά τη γνώμη μας εσφαλμένα- ότι ένα χωρίο 
του Θέογνη {Ελεγειών Ι, στ. 891-894) αποτελεί μαρτυρία της λατρείας του Δία στην 
Εύβοια και πιο συγκεκριμένα στη Χαλκίδα7 7. Στο χωρίο αυτό ο Μεγαρέας ποιητής 

7 8 7 Bakhuizen, 1985: 89 και Καραπασχαλίδου, 1992: 11 καιυποσημ. 72. 
7 8 8 Σχετικά με το Θέογνη, βλ R.L. Fox, "Theognis: An Alternative to Democracy", στο R Brock και S. 
Hodkinson (επιμ.), Alternatives to Athens. Varieties of Political Organization and Community in 
Ancient Greece, Oxford, 2000: 35-51, με πλούσια βιβλιογραφία- E.L. Bowie, "The Theognidea: a step 
towards a collection of fragments?", στο G. W. Most (επίμ.), Collecting Fragments, Göttingen, 1997: 
5J-66\ Επίσης βλ J. Carrière, Théognis de Mégare: Etude sur le Recueil élégiaque attribué à ce poète, 
Paris, 1948· L.E. Woodbury, "The Riddle of Theognis: the Latest Answer", Phoenix 5 (1951): 1-10· E. 
Cerri, "La terminologia sociopolitica di Teognide: L'opposizione semantica tra αγαθός-εσθλός e 
κακός- δειλός", QUCC 6 (1968): 7-32- SU. Oost, "The Megara of Theagenes and Teognis", CPh 68 
(1973): 186-196· ADRADOS, Voi. II: 95- 257· RP. Legon, Megara. The Political History of a Greek 
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4. Μύθοι, λατρείες και ιερά των Χαλκιδέων 

αναφέρει ότι οι «αγαθοί» (μάλλον εννοεί τους αριστοκράτες) αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν την Κήρινθο και το Ληλάντιο πεδίο, ενώ οι «κακοί» (;) κατέλαβαν 
την εξουσία. Στη συνέχεια, ο Θέογνης ζητάει από το Δία να ξεκληρίσει το γένος των 
Κυψελίδων. 

Οι μοι άναλκίης· άπο μεν Κήρινθος ολωλεν, 
Ληλάντου δ' αγαθόν κείρεται οίνόπεδον 
οί δ' αγαθοί φεύγουσι, πόλιν δέ κακοί διέπουσιν 
ώς δη Κυψελίδων Ζευς όλέσειε γένος 

Ας σημειωθεί καταρχάς ότι οι φιλόλογοι και οι ιστορικοί συμφωνούν με τη 
συμπερίληψη του αποσπάσματος στα αυθεντικά έργα του Θέογνη και δεν το θεωρούν 
ένα από τα πολυάριθμα ψευδεπίγραφα που κατά την αρχαιότητα αποδόθηκαν στο 
Μεγαρέα ελεγειογράφο. Οι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα αυτό έχοντας υπόψη 
ένα άλλο, γνήσιο απόσπασμα του Θέογνη (Ελεγειών Ι, στ. 783-788), που μαρτυρά ότι 
ο ποιητής έζησε μερικά χρόνια στην Εύβοια, αφού εξορίστηκε από την πατρίδα του. 
Το χωρίο που παραθέτουμε εδώ ενδέχεται να μνημονεύει ένα επεισόδιο στο οποίο, 
είτε ο ίδιος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας είτε το πληροφορήθηκε από οικείο του 
πρόσωπο που είχε βρεθεί στη δίνη των γεγονότων. 

Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι, παρόλο που η χρονολόγηση της ακμής 
του Θέογνη παραμένει ζητούμενο της έρευνας, ο Μεγαρέας θεωρείται από όλους 
τους ειδήμονες συγγραφέας της αρχαϊκής περιόδου789. Επιπλέον, η σύγκρουση 
ανάμεσα στους «αγαθούς» και τους «κακούς», που αναφέρεται στο απόσπασμα, 
χρονολογείται από τους ίδιους μελετητές στην αρχαϊκή περίοδο. Θα παραθέσουμε, 
ενδεικτικά, κάποιες απόψεις σχετικά με την εποχή κατά την οποία συνέβη η 
σύγκρουση. 

Για τον Ε.Α. Βρανόπουλο, ο Θέογνης μνημονεύει μια στάση που ξέσπασε 
στην Κήρινθο και στη Χαλκίδα κατά το δεύτερο μισό του 7°° αι. π.Χ. μεταξύ 
αριστοκρατών και οπαδών ενός τυραννικού καθεστώτος790. Σύμφωνα με τον Έλληνα 
ερευνητή, στη σύρραξη αυτή οι Κυψελίδες υποστήριζαν τους Ευβοείς οπαδούς της 
τυραννίας. Μετά την ήττα των αριστοκρατών, οι «κακοί» επικράτησαν για μερικά 
χρόνια στη Χαλκίδα. Ο Αριστοτέλης αναφέρεται πράγματι σε δυο Χαλκιδείς 
τύραννους, τον Αντιλέωντα και το Φόξο, χωρίς όμως να αποσαφηνίζει πότε οι δυο 
τύραννοι κυβέρνησαν τη Χαλκίδα . 

Στις πιο πρόσφατες μελέτες με θέμα τις αρχαϊκές τυραννίες η ακμή του 
Αντιλέωντα τοποθετείται γύρω στο 600 π.Χ.792, ενώ γίνεται αποδεκτό ότι ο Φόξος 
κατείχε τα ηνία της εξουσίας το- 580 π.Χ. περίπου 9 3 . Έχοντας αυτό κατά νου, 

City-State to 336 B.C., Ithaca-London, 1981: 104 κ.ε.- T.J. Figueira και G. Nagy (επιμ.), Theognis of 
Megara. Poetry and the Polis, Baltimore-London, 1985· E. Stein-Hölkeskamp, Adelskultur und 
Polisgesellscha.fi. Studien zum griechischen Adel in archaischer und klassischer Zeit, Stuttgart, 1989: 
86-93. 
789 Βλ D.E. Gerber, "Theognis", στο D.E. Gerber (επιμ.), A Companion to the Greek Lyric Poets, 
Leiden-New York-Köln, 1997: 121-123. 
79°- Βρανόπουλος, 1987: 66-67. 
7 9 1 Αριστοτέλης, Πολιτικά, V, 1316a, στ. 29-35 και V, 1304a, στ. 29-31. 
7 9 2 L. de Libero, Die archaische Tyrannis, Stuttgart, 1995: 232. 
7 9 3 E.W. Robinson, The First Democracies. Early Popular Government outside Athens, Stuttgart, 1997: 

88-90. 
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4. Μύθοι, λατρείες και ιερά των Χαλκιδέων 

φαντάζει πιο λογική η υπόθεση του R.L. Fox. Ο μελετητής ερμηνεύει το χωρίο του 
Θέογνη ως μαρτυρία μιας επίθεσης των Κυψελίδων εναντίον της Εύβοιας κατά την 
πρώτη δεκαετία του 6ο υ αι. π.Χ.794. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, ενδέχεται οι 
Κορίνθιοι να είχαν ανατρέψει τα αριστοκρατικά καθεστώτα της Χαλκίδας και της 
Κηρίνθου και να παρέδωσαν στη συνέχεια την ηγεσία των δυο ευβοϊκών πόλεων σε 
ντόπιους τυράννους. Η υπόθεση αυτή δεν μπορεί ωστόσο να επιβεβαιωθεί, καθώς η 
αρχαία ελληνική γραμματεία δεν διασώζει καμία νύξη για κορινθιακή επέμβαση 
εναντίον της κεντρικής Εύβοιας. 

Ο E.W. Robinson αναρωτιέται μήπως ο Θεόγνης δυσανασχετεί για την 
εγκατάσταση δημοκρατικών πολιτευμάτων -και όχι τυραννικών καθεστώτων- στην 
Κήρινθο και τη Χαλκίδα795. Βασισμένος στη μαρτυρία του Αριστοτέλη796, ο 
αμερικανός ιστορικός θεωρεί πιθανό ένα δημοκρατικό πολίτευμα να εδραιώθηκε στη 
Χαλκίδα για μερικά χρόνια μετά από την τυραννία του Φόξου, στα μέσα, δηλαδή, του 
6ου αι. π.Χ. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, οι «κακοί», που αναφέρει ο Θέογνης, θα 
ταυτίζονταν με το «δήμο» που τόσο πολύ αποδοκιμάζει ο ποιητής. 

Τέλος, ο F.R. Adrados συσχετίζει το απόσπασμα του αριστοκράτη ποιητή με 
την αθηναϊκή εκστρατεία του 506 π.Χ. εναντίον της Χαλκίδας, εκστρατεία στην 
οποία είχε τεθεί επικεφαλής ο Μιλτιάδης. Ο Ηρόδοτος μάς πληροφορεί (5, 77 και 6, 
100), πράγματι, ότι τα εδάφη που κατείχαν οι Χαλκιδείς αριστοκράτες στο Ληλάντιο 
πεδίο διαμοιράστηκαν σε 4000 αθηναίους κληρούχους ύστερα από την ήττα της 
ευβοϊκής πόλης. Ενδέχεται, επίσης, οι νικητές να επέβαλαν την αλλαγή του 
πολιτεύματος της Χαλκίδας, επεισόδιο που ίσως να ταυτίζεται με τη μεταβολή που 
μαρτυρεί ο Θέογνης στο οικείο χωρίο. Ο Ισπανός φιλόλογος ερμηνεύει τη μνεία του 
Θέογνη για τους Κυψελίδες με έναν ξεχωριστό τρόπο: ισχυρίζεται ότι εδώ 
μνημονεύεται το γένος του Μιλτιάδη, καθώς ο αδελφός του παππού του Μιλτιάδη 
ονομαζόταν Κύψελος7 7. 

Το απόσπασμα που παραθέσαμε παραπάνω είναι, εν κατακλείδι, ένα γνήσιο 
χωρίο του Θέογνη που χρονολογείται στα αρχαϊκά χρόνια. Ωστόσο, δεν πιστεύουμε 
ότι οι στίχοι αυτοί ρίχνουν φως στη σημασία της λατρείας του Δία στη Χαλκίδα ή την 
Κήρινθο. Μια προσεκτική ανάγνωση του αποσπάσματος φανερώνει ότι σε αυτό δεν 
υπάρχει καμία έκκληση στο Δία για την προστασία των δυο πόλεων -ούτε καν για την 
προστασία μέρους του πληθυσμού τους. Αντιθέτως, εδώ έχουμε να κάνουμε με 
προσωπικό αίτημα του ίδιου του Θέογνη προς μια θεότητα, η οποία είναι για το 
Μεγαρέα "le principe essentiel, sinon unique, de toute intervention divine" . 
Πράγματι, στα ποιήματα του Θέογνη, ο Δίας μνημονεύεται επανειλημμένα, και 
μάλιστα χαρακτηρίζεται ως η ανώτατη δύναμη7 . Ο Δίας είναι ο πατέρας και ο 

7 9 4 R.L. Fox, "Theognis: An Alternative to Democracy", στο R. Brock και S. Hodkinson (επιμ.), 
Alternatives to Athens. Varieties of Political Organization and Community in Ancient Greece, Oxford, 
2000: 37-40. 
7 9 5 E.W. Robinson, The First Democracies. Early Popular Government outside Athens, Stuttgart, 1997: 
88-90. 
7 9 6 Ειδικότερα, Αριστοτέλης, Πολιτικά, V, 1304a, στ. 29-31. 
7 9 7 ADRADOS, Vol. IL: 226 καιυποσημ. 2. 
7 9 8 J. Carrière, Théognis de Mégare: Étude sur le Recueil élégiaque attribué à ce poète, Paris, 1948: 
202. 
799 Στα αποσπάσματα που αποδίδονται στο Θέογνη αναφέρονται άλλες θεότητες όπως ο Απόλλωνας, η 
Αρτεμη, ο Ασκληπιός, η Κύπριδα (Αφροδίτη), ο Διόνυσος, οι Διόσκουροι, ο Έρωτας, η Κόρη και ο 
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άρχοντας όλων των πραγμάτων, των θνητών και των θεών (Ελεγειών Ι, στ. 373-380 
και 803-804), η πηγή της δικαιοσύνης (Ελεγειών Ι, στ. 373-380 και 731-752), και ο 
πάροχος των αγαθών και των κακών (Ελεγειών Ι, στ. 197-208, 227-232, 851-852). 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να εξηγηθεί ο λόγος για τον οποίο ο Θέογνης 
παρακαλεί το Δια να τιμωρήσει όσους άδικα -κατά τη γνώμη του ποιητή- κατέλαβαν 
την εξουσία στην Κήρινθο και το Ληλάντιο πεδίο. Πέραν τούτου, είναι λογικό ο 
Θέογνης να απευθύνεται σε μία θεότητα, η οποία όχι μόνο συνδεόταν με την 
αριστοκρατία (όπου άνηκε και ο Θέογνης), αλλά αποτελούσε ταυτόχρονα έναν από 
τους σημαντικότερους και αρχαιότερους θεούς στη δική του πόλη, τα Μέγαρα800. 

Ας σημειωθεί, ακόμη, ότι ο T.J. Figueira801 βασίζεται στη Σούδα*02 για να 
ισχυριστεί ότι η φράση «ώς δη Κυψελίδων Ζευς όλέσειε γένος» αποτελούσε μια 
συνηθισμένη αρχαία αρά, που μπορούσε να εξαπολυθεί εναντίον οιουδήποτε. 
Μάλιστα, σε πολλά έργα της αρχαίας γραμματείας συναντάμε την προτροπή «ώς δη 
Ζευς όλέσειε», με την οποία μπορούσε κανείς να εκφράσει την ελπίδα του να 
εξολοθρεύσει ο Δίας ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Η αρά απαντάται πριν από το 
Θέογνη ήδη στην Οδύσσεια (δ', 668 και ρ', 597), καθώς και σε ένα ακόμα 
απόσπασμα του ίδιου του Μεγαρέα (Ελεγειών Ι, στ. 851), αλλά και σε 
μεταγενέστερους συγγραφείς (π.χ. Αριστοφάνης, Αχαρνείς, στ. 1151-1153· Πλούτος, 
στ. 592)803. 

Εν κατακλείδι, νομίζουμε ότι πρέπει να απορρίψουμε το χωρίο του Θέογνη ως 
μαρτυρία της λατρείας του Δία στη Χαλκίδα. 

Ο Πλούταρχος και η λατρεία του Δία στη Χαλκίδα. 

Στο Βίο του Τίτου Φλαμινίνου, ο Πλούταρχος διηγείται (XVI, 378a-c) ότι το 
191 π.Χ. ο Μάνιος Ακίλιος Γλαβρίωνας προέλασε με το στρατό του στη Χαλκίδα, με 
σκοπό να τιμωρήσει την ευβοϊκή πόλη για τη βοήθεια που αυτή είχε προσφέρει στο 
βασιλιά της Συρίας Αντίοχο κατά τον Β' Μακεδόνικο Πόλεμο. Ο Τίτος Φλαμινίνος, 
που συνόδευε το Γλαβρίωνα, απέτρεψε τη δήωση της πόλης, αφού μεσολάβησε υπέρ 
των Χαλκιδέων και καταπράυνε το ρωμαίο ύπατο. Για αυτή του την πράξη, οι πολίτες 
της Χαλκίδας αποφάσισαν να τιμήσουν τον Τίτο Φλαμινίνο ποικιλοτρόπως: 
εξέδωσαν ένα τιμητικό ψήφισμα, έστησαν ανδριάντες και αφιέρωσαν στο όνομα του 
διάφορα δημόσια οικοδομήματα, μεταξύ των οποίων το γυμνάσιο και το Δελψίνιο. 
Ακόμη, καθιερώθηκε τότε η τακτή εκλογή ενός «ιερέα του Τίτου Φλαμινίνου», ενώ 
γράφτηκε κι ένας παιάνας, με τον οποίο οι Χαλκιδείς εξέφραζαν το σεβασμό τους 
προς το Δία, τη Ρώμη, τον Τίτο και την «πίστη των Ρωμαίων». 

Ποσειδώνας. Ωστόσο, η επίκληση σε αυτές τις μυθολογικές μορφές δεν γίνεται τόσο συχνά και με τον 
ίδιο θαυμασμό όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Δία. 
800 C. Antonetti, «Le développement du panthéon d'une métropole: Mégare», στο V. Pirenne-Delforge 
(επιμ.), Les Panthéons des cités, des origines à la Périégèse de Pausanias. Actes du Colloque organisé 
à l'Université de Liège du 15 au 17 mai 1997 (T partie) (Kernos, Suppl. 8), Liège, 1998: 35-46. 
801 TJf. Figueira, "Chronological Table: Archaic Megara, 800-500 B.C.", στο T.J. Figueira και G. Nagy 
(επιμ.), Theognis of Megara, Poetry and the Polis, Baltimore - London, 1985: 291. 
802 Λήμμα «Κυψελίδων ανάθημα έν 'Ολυμπία». 
803 Είναι πολυάριθμες οι αρές, στις οποίες γίνεται επίκληση και άλλων θεοτήτων, όπως η Αρτεμη (IEG, 
Ιππώνακτας, απόσπ. 25· Ευριπίδης, Φοίνισσσες, 152), η Ερινύα (Ευριπίδης, Μήδεια, 1389), κ.α. 
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Ούτω διασωθέντες οι Χαλκιδείς τα κάλλιστα και μέγιστα των 
παρ' αύτοίς αναθημάτων τω Τίτω καθιέρωσαν, ών έπιγραφάς 
εστί τοιαύτας άχρι νυν όράν ό δήμος Τίτω και Ήρακλεΐ το 
γυμνάσιον, έτέρωθι δέ πάλιν ό δήμος Τίτω και Άπόλλωνι το 
Δελφίνιον. έτι δέ και καθ1 ημάς ιερεύς χειροτονητος άπεδείκνυτο 
Τίτου, και θύσαντες αύτω των σπονδών γενομένων αδουσι παιάνα 
πεποιημένον. ου τάλλα δια μήκος ημείς παρέντες, άνεγράψαμεν 
άπαυόμενοι της ωδής λέγουσι (PLG 1114 673 app. Powell Coll. 
Alex. 173)· 

Πίστιν δέ 'Ρωμαίων σέβομεν 
τάν μεγαλευκτοτάταν ορκοις φυλάσσειν 
μέλπετε κούραι Ζήνα μέγαν 'Ρώμαν τε Τίτον 
θ' άμα 'Ρωμαίων τε Πίστιν 
ίήιε Παιάν, ώ Τίτε σώτερ. 

Κατά τον S.C. Bakhuizen και την A.A. Καραπασχαλίδου, το περιεχόμενο του 
ύμνου μαρτυρά ότι οι Χαλκιδείς λάτρευαν το Δία. 

Σε ένα άλλο τμήμα της παρούσας μελέτης θα δούμε ότι οι πληροφορίες που 
παρέχει ο Πλούταρχος είναι αξιόπιστες . Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι το έθιμο 
της απαγγελίας του ύμνου καθιερώθηκε το νωρίτερο στις αρχές του 2ου αι. π.Χ., 
δηλαδή, κατά την εποχή του Φλαμινίνου. Πιστεύουμε, άλλωστε, ότι ο Δίας που 
αναφέρεται στον παιάνα έχει να κάνει περισσότερο με την «πίστιν δέ 'Ρωμαίων» 
παρά με την ελληνική θρησκεία. Συνεπώς, πρόκειται για μια ακόμα μαρτυρία που δεν 
μας διαφωτίζει για τη λατρεία του Δία στη Χαλκίδα κατά τη γεωμετρική και αρχαϊκή 
περίοδο. 

Ο Γανυμήδης και η Χαλκίδα. 

Από ένα απόσπασμα του Αθηναίου από τη Ναύκρατη (Δειπνοσοφιστες, XIII, 
601e-f) πληροφορούμαστε ότι οι Χαλκιδείς ισχυρίζονταν πως η αρπαγή του 
Γανυμήδη από το Δία συνέβη σε μια περιοχή της χώρας της Χαλκίδας με την 
ονομασία Αρπάγιον. 

Κρήτες γούν, ώς έφην, και οί εν Εύβοια Χαλκιδεις περί 
τά παιδικά δαιμονίως έπτόηνται. Έχεμένης γούν έν τοις 
Κρητικοις ού τον Δία φησίν άρπάσαι τον Γανυμήδην 
άλλα Μίνωα. Οί δέ προειρημένοι Χαλκιδείς παρ' αύτοίς 
φασίν άρπασθήναι τον Γανυμήδην ύπό του Διός και τον 
τόπον δεικνύντες 'Αρπάγιον καλούσιν, έν ω και μυρρίναι 
διάφοροι πεφύκασιν. 

Το χωρίο ανήκει σε έναν διάλογο που διεξάγεται μεταξύ των δειπνοσοφιστών 
και αφορά τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις805. Ένας από τους συνδαιτυμόνες του 

804 Βλ παρακάτω σελ. 219 κ.ε., στο κεφαλαίο όπου ασχολούμαστε με τη λατρεία του Απόλλωνα. 
8 0 5 Σχετικά με τον Αθηναίο, G. Zecchini, La cultura storica di Ateneo, Milano, 1989· A. Paradiso, 
Ateneo, schiavi e servi, Palermo, 1990· J.L. Sanctus Llopis, "Tradition y erudition en el libro XIII de 
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συμποσίου μνημονεύει δυο δευτερεύουσες -και όχι πολύ γνωστές- παραλλαγές του 
μύθου της αρπαγής του Γανυμήδη, οι οποίες διαφέρουν ως ένα βαθμό με τις ευρύτερα 
γνωστές εκδοχές του μύθου806. 

Ας σημειωθεί ότι ο μύθος της αρπαγής του Γανυμήδη ήταν ήδη γνωστός στα 
τέλη της γεωμετρικής περιόδου σε όλο τον ελληνικό χώρο, όπως μπορούμε να 
συνάγουμε από το γεγονός ότι στην Ιλιάδα βρίσκουμε σχετική νύξη (Υ', στ. 232-
235). Ο μύθος εμφανίζεται και σε έργα της αρχαϊκής περιόδου, όπως στον Ομηρικό 
Ύμνο στην Αφροδίτη (στ. 200-219) και σε δύο επινίκια του Πινδάρου (Ολυμπιόνικος Ι, 
44 και 10, 105). Επίσης, ο Ίβυκος από το Ρήγιο (ΡMG, fr. 289) και ο Θέογνης ο 
Μεγαρέας {Ελεγειών Π, στ. 1345) κάνουν λόγο για το μύθο, δίνοντας ωστόσο 
μεγαλύτερη έμφαση στα ερωτικά στοιχεία του8 0 7. Η αρπαγή, τέλος, απεικονίστηκε σε 
πολυάριθμα αγγεία και γλυπτά που χρονολογούνται από τον 6° αι. π.Χ. και εξής808. 
Σε κάθε περίπτωση, παραμένει ζητούμενο το πότε ξεπήδησαν από τον πρωταρχικό 
πυρήνα του μύθου οι διαφορετικές παραλλαγές809. 

Στο έργο Δειττνοσοφιστές, ο Αθηναίος σημειώνει την πηγή στην οποία 
ανέτρεξε για να πληροφορηθεί σχετικά με την κρητική εκδοχή που είχε ως 
πρωταγωνιστή της τον Μίνωα. Ο Εχεμένης ενδέχεται να ήταν συγγραφέας που έζησε 
κατά την ελληνιστική περίοδο810. Συνεπώς, η κρητική εκδοχή της αρπαγής του 
Γανυμήδη θα μπορούσε να είχε επινοηθεί πριν από τα ελληνιστικά χρόνια. Στην 
περίπτωση της ευβοϊκής παραλλαγής, ο Αθηναίος δεν αποσαφήνιζα την προέλευση 
των πληροφοριών του. Από τον τρόπο με τον' οποίο εκφράζεται ο Αθηναίος 
(χρησιμοποιεί τη λέξη «φασίν», σε χρόνο ενεστώτα) καταλαβαίνουμε ότι απηχεί μια 
προφορική παράδοση που ήταν υπαρκτή στην εποχή του. Θεωρούμε αναμφίβολο το 
γεγονός ότι η παράδοση αυτή είχε αιτιολογικό χαρακτήρα, αποσκοπώντας να 
προσδώσει μυθική διάσταση σε ένα τοπωνύμιο της χαλκιδικής χώρας, το Αρπάγιον. 
Υπάρχουν πολλές μυθικές αρπαγές που θα μπορούσαν να επιστρατευθούν για το 
σκοπό αυτό (π.χ. η αρπαγή της Κόρης από τον Άδη, εκείνη της Θέτιδας από τον 
Πηλέα, K.O.K.). Οι Χαλκιδείς επέλεξαν ωστόσο να συσχετίσουν το Αρπάγιον με την 
αρπαγή του Γανυμήδη από το Δία. Μήπως το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι ο Δίας 
υπήρξε μια εξόχως σημαντική θεότητα για τους Χαλκιδείς; 

Κατά πάσα πιθανότητα, θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε στην ερμηνεία της 
χαλκιδικής παράδοσης αν διαθέταμε περισσότερα στοιχεία για το Αρπάγιον. Ωστόσο, 
άλλες γραπτές ή επιγραφικές μαρτυρίες, που να αναφέρουν το τοπωνύμιο, δεν έχουν 
σωθεί. Η μοναδική πληροφορία που προσθέτει ο Αθηναίος (για το πλήθος από 
μυρτιές που φύονταν εκεί) συσχετίζεται περισσότερο με θρησκευτικά παρά με 

Deipnosophistai de Ateneo de Naucratis", Minerva 8 (1994): 163-187· L. Rodriguez Noriega Guillen 
(επιμ.), Ateneo. Banqueté de los Eruditos, Libros J-IJ, Madrid, 1998. 
806 Σύμφωνα με τις πιο γνωστές εκδοχές, η αρπαγή του Γανυμήδη από τον Δία συνέβη στην Τροία ή 
την Κρήτη, δίχως ο Μίνωας να παίζει ουσιαστικό ρόλο στην πλοκή του μύθου. 

Σχετικά με τη λιγότερο «τολμηρή» αναφορά του μύθου στην Ιλιάδα και τον Ομηρικό Ύμνο στην 
Αφροδίτη, βλ Β. Sergent, L'homosexualité dans la mythologie grecque, Paris, 1984: 237-247, όπου 
σχολιάζεται η υπάρχουσα βιβλιογραφία. 
808 Βλ Η. Sichtermann, "Ganymedes", LIMC IV-1 (1988): 154-169. Επίσης τη μονογραφία του G. 
Kempter,Ganymed Studien zur Typologie, Ikonographie und enologie, Köln, 1980. 
809 H. Sichtennann, Ganymed Mythos-und Gestalt in der antike Kunst, Berlin, 1948. 
810 Σχετικά με τον Εχεμένη, ο οποίος αναφέρεται μόνο από τον Αθηναίο, βλ F. Jacoby, FGrH. Dritter 
Teil b. Kommentar zu Nr. 297-607 (noten), Leiden, 1950, στο λήμμα 459 [Echemenes <von Kreta>]: 
202-203. Θεωρείται ότι έγραψε έργο με τον τίτλο «Κρητικά» κατά τον 3° αι. π.Χ. 
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τοπογραφικά ζητήματα811. Η ακριβής θέση του Αρπάγιου παραμένει αινιγματική, και 
οι πιθανές ταυτίσεις που έχουν προταθεί812 με διάφορες σημερινές θέσεις της 
κεντρικής Εύβοιας δεν βασίζονται σε αδιαμφισβήτητα τεκμήρια. Συν τοις άλλοις, 
αγνοούμε το πότε ακριβώς προσαρτήθηκε το Αρπάγιον στη χαλκιδική χώρα. 

Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο Α. Mele εκτιμά ότι η ευβοϊκή παράδοση 
για την αρπαγή του Γανυμήδη ανάγεται σε αρχαιότατους χρόνους . Σύμφωνα με τον 
ιταλό ερευνητή, η εκδοχή αυτή αντικατόπτριζα μια παγιωμένη πρακτική της 
χαλκιδικής αριστοκρατίας της αρχαϊκής περιόδου, την παιδεραστία. Σχετικά με την 
παιδεραστία, έχει υποστηριχθεί, αφενός, ότι ως διαδικασία μύησης στον ελλαδικό 
χώρο ανάγεται στη δεύτερη χιλιετία π,Χ.814 και, αφετέρου, ότι ήταν ήδη διαδεδομένη 
στις τάξεις των ολιγαρχικών κατά τα γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια815. Η υπόθεση 
του Α. Mele βασίζεται στο απόσπασμα του Αθηναίου, αλλά και σε αναφορές του 
Πλούταρχου {Ερωτικός, 17 = Ηθικά, 760e-761b), και του Ησύχιου (λήμμα 
«χαλκιδίζειν»). 

Στο χωρίο του, ο Πλούταρχος διηγείται ότι στη Χαλκίδα η παιδεραστία 
συνιστούσε καταδικαστέα πρακτική μέχρι το Ληλάντιο Πόλεμο. Μετά, όμως, από το 
πέρας του πολέμου έγινε αποδεκτή -και μάλιστα με ενθουσιασμό-, μιας και είχε 
επιδοθεί σε αυτήν ο Κλεόμαχος από τα Φάρσαλα, ήρωας που τιμόταν μετά θάνατον 
στη Χαλκίδα για τη βοήθεια που είχε προσφέρει στον πόλεμο816. Ο Πλούταρχος 
αναφέρει μια ακόμα εκδοχή για την προέλευση του εθίμου, την οποία εντόπισε σε 
έργο του Αριστοτέλη. Δεν είμαστε σίγουροι ωστόσο αν πρόκειται για τον Σταγειρίτη 
ή τον Ευβοέα Αριστοτέλη . Ο Πλούταρχος διασώζει επιπλέον ένα παραδοσιακό 

Κατά την αρχαιότητα, γινόταν χρήση της μύρτου σε τελετές μύησης: τη χρησιμοποιούσαν, για 
παράδειγμα, στους γάμους προκειμένου να κατασκευάσουν στεφάνια (Αριστοφάνης, Όρνιθες, στ. 
160). Επρόκειτο για ιερό φυτό της Αφροδίτης (Παυσανίας, VI, 24, 4). Επίσης μύρτοι τοποθετούνταν 
πάνω σε τάφους ηρώων (Παυσανίας, Ι, 22, 2). 
8 1 2 Ο καθηγητής Π. Θέμελης («Ειδήσεις εξ Ευβοίας", AAA 2 (1969): 163-165) ισχυρίστηκε το 1969 ότι 
το Αρπάγιον υπήρξε κώμη της Χαλκίδας στην περιοχή της σημερινής Νέας Λαμψάκου, δηλαδή ΝΑ. 
της σημερινής πόλης της Χαλκίδας. Σε αυτό το συμπέρασμα τον οδήγησε η ανακάλυψη γλυπτικού 
συμπλέγματος που θα σχολιάσουμε παρακάτω. Αντιθέτως, ο Γ.Α. Παπαβασιλείου («Ευβοϊκά», ΑΕ 
1905: 27) είχε ταυτίσει το Αρπάγιον με την περιοχή που εκτείνεται γύρω από το ύψωμα Δρακόσπιτο (ή 
Γιαμήνα), ΒΑ. δηλαδή της Χαλκίδας. Στην κορυφή του υψώματος υπάρχουν αρχαία οικοδομικά 
κατάλοιπα. Βλ. παρακάτω σελ. 200-201. 
813 Mele, 1975: 24. 
8 1 4 J. Bremmer, "An Enigmatic Indo-European Rite: Paederasty", Arethusa 13 (1980): 279-298. Γενικά 
για την παιδεραστία, W. Armstrong Percy III, Pederasty and Pedagogy in Archaic Greece, Chicago, 
1996, με πλούσια βιβλιογραφία. 
815 M. Griffith, "«Public» and «Private» in Early Greek Institutions of Education", στο Y. Lee Too 
(επιμ.), Education in Greek and Roman Antiquity, Leiden - Boston - Köln, 2001: 23-84, ειδικά σελίδες 
61-66. Επίσης W. Donlan, The Aristocratie Ideal and Selected Papers, Wauconda, 1999: 164. Ο W. 
Donlan πιστεύει ότι «another, and most distinctive, characteristic of the aristocratic life-style, was male 
homosexuality» και θεωρούσε ότι η παιδεραστία ήταν «almost exclusive preserve of the upper class». 
Ωστόσο, οι δυο μελετητές δεν συμφωνούν σχετικά με την περίοδο ακμής αυτού του εθίμου. Ενώ ο Μ. 
Griffith την τοποθετεί στον 8° αι. π.Χ., ο W. Donlan πιστεύει ότι η μεγάλη ανάπτυξη της παιδεραστίας 
καθώς και η απεικόνιση της σε αγγεία είναι φαινόμενα που χρονολογούνται στο τέλος του 7ου αι. π.Χ. 
816 Σχετικά με τον ήρωα, βλ S.C. Bakhuizen, "Ο μέγας κίων, the monument for Kleomachos at 
Chalcis-in-Euboea", στο J.S. Boersma κ.α. (επίμ.), Festoen Opgedragen aan A. N. Zadoks-Josephus 
Jitiabij haar zeventigste verjaardag, Groningen, 1976: 43-48. 
817 Ο V. Rose περιλαμβάνει το απόσπασμα του Πλούταρχου στη συλλογή του (ROSE: fr. 98). 
Αντιθέτως, στην έκδοση των έργων του Πλούταρχου από τη σειρά The Loeb Classical Library (E.L. 
Minar Jr., F.H. Sandbach και W.C. Helmbold, Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes. IX. 697 C-771 
E, London, 1961: 377, υποσημ. a) το χωρίο αποδίδεται στον Αριστοτέλη της Χαλκίδας. 
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χαλκιδικό τραγούδι, με το οποίο ενθαρρύνονταν οι έφηβοι να έρθουν σε ερωτική 
επαφή με αυτούς που ονομάζονταν «αγαθοί». Εξάλλου, τον 5° αι. μ.Χ., ο Ησύχιος 
ισχυρίζεται ότι το ρήμα «χαλκιδίζειν» προέρχεται από το όνομα της ευβοϊκής πόλης, 
και δηλώνει τις ερωτικές σχέσεις ανάμεσα σε νεαρά αγόρια και άνδρες. Ο 
λεξικογράφος, ωστόσο, δεν αναφέρει την πηγή του. 

Ο Β. Sergent είναι ιδιαίτερα τολμηρός όσον αφορά τη χρονολόγηση της 
χαλκιδικής παραλλαγής του μύθου του Γανυμήδη. Κατά τη γνώμη του, στην Εύβοια 
"pouvait exister localement, avant Kléomakhos, [...] un rite et un mythe locaux. 
Ganumèdès, héros ancien, au nom de structure archaïque, pouvait être le héros de ce 
mythe, le modèle de ce rite"818. Ο μελετητής ισχυρίζεται ότι η ευβοϊκή εκδοχή της 
αρπαγής του Γανυμήδη δημιουργήθηκε κατά τη μυκηναϊκή περίοδο στην Εύβοια . 
Κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ., η παραλλαγή αυτή επισκιάστηκε από άλλες. 

Από τις υποθέσεις των Α. Mele και Β. Sergent προκύπτει ότι η ευβοϊκή 
εκδοχή της αρπαγής του Γανυμήδη και, επομένως, η λατρεία του Δία στη Χαλκίδα, 
υπήρξαν πανάρχαιες. Όμως, τα κείμενα που αναφέρονται στη χαλκιδική παιδεραστία 
ανάγονται, το νωρίτερο, στον 4° αι. π.Χ.. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρούμε 
λογικό να μην ταυτιστούμε με τις απόψεις των ερευνητών αυτών, όσο ελκυστικές κι 
αν φαντάζουν. 

Ο Δίας Βασιλεύς στη Χαλκίδα; 

Σε ένα σχόλιο στον πρώτο Ισθμιόνικο του Πινδάρου (στ. 11) συναντάμε μια 
πληροφορία σχετική με την ύπαρξη μιας γιορτής στην Εύβοια με το όνομα Βασίλεια. 
Το σχόλιο είναι τόσο σύντομο (μετά βίας φτάνει τις τέσσερις λέξεις, «έν δε Εύβοια 
Βασίλεια»), ώστε βρισκόμαστε σε δυσκολία να απαντήσουμε ακόμα και στα εξής 
τρία βασικά ερωτήματα: Ποια ήταν η φύση της γιορτής; Πότε καθιερώθηκε; Και πού 
ακριβώς εορταζόταν; 

Όσο για το πρώτο από τα ερωτήματα, η I. C. Ringwood ισχυριζόταν ότι οι 
γιορτές τελούνταν προς τιμήν του Δία Βασιλέα. Αναμφίβολα, η ερευνήτρια είχε 
υπόψη της ότι στη γειτονική Βοιωτία και συγκεκριμένα στη Λειβαδιά, τα Βασίλεια 
εορτάζονταν προς τιμήν του Δία με την επίκληση Βασιλέας921. Ο Α. Schachter, 
ωστόσο, δεν συμφωνεί με την ερμηνεία αυτή8 2 2. Ο ερευνητής αναρωτιέται κατά 
πόσον τα ευβοϊκά Baoiteia μπορούν να ταυτιστούν με τα Δημητρίεια για τα οποία 
γίνεται λόγος στην επιγραφή IG XII, 9, 207, για τους εορτασμούς, δηλαδή, που 
τελούνταν προς τιμήν ενός εκ των ελληνιστικών βασιλέων που έφερε το όνομα 

823 

Δημήτριος . 

818 Β. Sergent, L'homosexualité dans la mythologie grecque, Paris, 1984: 246-247. 
819 Ο μελετητής τονίζει (Β. Sergent, Β. Sergent, L'homosexualité dans la mythologie grecque, Paris, 
1984: 246 και υποσημ. 32) ότι στις πινακίδες της γραμμικής Β απαντώνται πολλά ονόματα με την 
κατάληξη -μήδης. 
820 Ringwood, 1929: 386. 
821 Για το ιερό και τις γιορτές του Δία στην πόλη βλ Schachter, 1981/1994, Vol. 3: 109-118. Επίσης Μ. 
Nafissi, "Zeus Basileus di Lebadea: La politica religiosa del koinon beotico durante la guerra 
cleomenica", Klio 77 (1995): 149-169. 
822 Schachter, 1981/1994, Vol. 3: 116, υποσημ. 3. 
823 Σχετικά με την επιγραφή IG XII, 9,207, βλ παραπάνω σελ. 114 και 153. 
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Ένα ακόμα ζήτημα, που δίνει λαβή στη διατύπωση ευρέως φάσματος 
εικασιών, έχει να κάνει με το χρόνο της καθιέρωσης των ευβοϊκών Βασίλειων. Για 
τον Α. Schachter, το σχόλιο που χρησιμοποιούμε ως πηγή μπορεί να προέρχεται από 
τον Αριστόδημο το Θηβαίο, που συνέταξε ένα σύγγραμμα Περί Πινδάρου, όπως μας 
πληροφορεί ο Αθηναίος από τη Ναύκρατη {Δειπνοσοφιστές, XI, 495ί) . Πιστεύεται 
ότι ο Αριστόδημος ο Θηβαίος έζησε κατά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.825. Συνεπώς, αυτή 
η εκατονταετία μπορεί να εκληφθεί ως ο terminus ante quem για την καθιέρωση της 
γιορτής των Βασίζουν. Μάλιστα, όσοι διακρίνουν στα Βασί^α τον εορτασμό που 
σκοπό είχε να εγκωμιάσει και να τιμήσει έναν μονάρχη του οίκου των Αντιγονιδών, 
θεωρούν τον 4° αι. π.Χ. ως terminus post quem για την καθιέρωση της γιορτής. 

Ο τόπος του εορτασμού των Βασίλειων αποτελεί ένα επιπλέον ζήτημα που 
εγείρει διαφωνίες μεταξύ των ειδικών. Ορισμένοι μελετητές δεν αποκλείουν την 
πιθανότητα το σχόλιο στον Πίνδαρο να έχει υποστεί σύμφυρση, με συνέπεια να 
φτάσει μέχρι τις μέρες μας αλλοιωμένο. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, στο σχόλιο 
γινόταν αρχικά λόγος για τα «έν [...] Λεβαδεία Βασίλεια» ή για τα «έν [...] Βοιωτία 
Βασίλεια», και όχι για τα «έν [...] Εύβοια Βασίλεια» 2 6. Ο εκδότης των πινδαρικών 
σχολίων A.B. Drachmann δεν συμμερίζεται την παραπάνω γνώμη827. Η I.C. 
Ringwood, εξάλλου, υποστήριξε ότι τα ευβοϊκά Βασίλεια αποτελούσαν ιστορική 

' 828 

πραγματικότητα . 

Πρόσφατα, ο D. Knoepfler ανακοίνωσε την ανακάλυψη ενός μικρού 
θραύσματος ενεπίγραφης στήλης στη Χαλκίδα . Η επιγραφή παραμένει ανέκδοτη, 
άλλα έχει γίνει γνωστό ότι αναφέρει το νικητή ενός αγώνα που διεξάχθηκε στα 
πλαίσια των Βασί^ων. Ενδέχεται η μελέτη της στήλης να ρίξει φως στο ζήτημα. 
Προς το παρόν και εν αναμονή της διεξοδικής έκδοσης της επιγραφής, οφείλουμε να 
αναγνωρίσουμε ότι οι πολλαπλές αμφιβολίες που περιβάλλουν το πινδαρικό σχόλιο 
δεν επιτρέπουν την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων. Επιπροσθέτως, τίποτε δεν 
φανερώνει ότι η ευβοϊκή αυτή γιορτή θα μπορούσε να είχε καθιερωθεί στις περιόδους 
που κατεξοχήν μας ενδιαφέρουν. 

Ο Δίας, οι Κουρήτες και η Χαλκίδα. 

Θα αναλύσουμε, τέλος, σε αυτό το κεφαλαίο ορισμένες γραπτές μαρτυρίες 
που συνδέουν τη Χαλκίδα με τους Κουρήτες, τους δαίμονες που φρόντισαν το 
νεογέννητο Δία8 3 0. 

8 2 4 Βλ FGrH 3 83. 
8 2 5 Βλ F. Montanari, "Aristodemos [7]", στο Η. Cancik και Η. Schneider (επίμ.), Der Neue Pauly, 
Altertum, Band I (A-Ari), Stuttgart, 1996: 1108-1109, όπου και σχετική βιβλιογραφία. 
8 2 6 Schachter, 1981/1994, Vol. 3: 116, nota 3. 
8 2 7 Α. Β. Drachmann (επιμ.), Scholia vetera in Pindari Carmina. Vol. III. Scholia in Nemeonicas et 
Isthmionicas. Epimetrum. Indices, Lipsiae, 1927: 199, υποσημ. σχετική με το στ. 21. 
8 2 8 Ringwood, 1929: 386. 
8 2 9 Knoepfler, 1999:233. 
8 3 9 Βλ σχετικά με τους Κουρήτες Η. Jeanmaire, Couroi et Courètes, Lille, 1939, καθώς και F. Guizzi, 
«Devenir Courète», Kernos 16 (2003): 171-175. Οι Ιδαίοι Δάκτυλοι αποτελούν μία ακόμα περίπτωση 
μυθικών δαιμόνων που χαρακτηρίζονται τροφοί του Δία. Αναφέρονται σε ερετριακή επιγραφή του 4ο υ 

au π.Χ. (IG XII, 9, 259). Βλ παρακάτω, σελ. 271κ.ε. Σχετικά με τους Δάκτυλους, Β. Hemberg, "Die 
Idaiischen Daktylen", Eranos 50 (1952): 41-59. 
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Σε μια εκτενή παρέκβαση περί των διαφόρων εκδοχών για την προέλευση των 
Κουρητών, ο Στράβωνας (Χ, 3, 6) επισημαίνει ότι ο Ευβοέας συγγραφέας του 4Ο0-3α0 

αι. π.Χ. Αρχέμαχος ισχυριζόταν τα εξής. 

Άρχέμαχος δ' ό Εΰβοεύς φησί τους Κουρήτας έν Χαλκίδι 
συνοικήσαι, συνεχώς δέ περί τοΰ Ληλάντου πεδίου 
πολέμουντας, επειδή οι πολέμιοι της κόμης έδράττοντο 
της έμπροσθεν και κατέσπων αυτούς, όπισθεν κομώντας 
γενέσθαι, τα δ' έμπροσθεν κείρεσθαν διό και Κουρήτας 
άπό της κούρας κληθήναι 

Ο F. Jacoby πίστευε ότι ο Στράβωνας άντλησε αυτή την πληροφορία από το 
έργο Μενχνυμίαι (sic) του Αρχεμάχου. Ωστόσο, δεν θεωρούμε απίθανο το 
απόσπασμα αυτό να ανήκε στα Ευβοϊκά, ένα ακόμα έργο του Αρχεμάχου, στο οποίο 
ο συγγραφέας πραγματευόταν διάφορα θέματα που σχετίζονταν με την Εύβοια831. 
Στο χωρίο, ο Αρχέμαχος μάλλον απηχεί μια ντόπια παράδοση που παρουσίαζε τους 
οπλισμένους νεαρούς Κουρήτες να συμμετέχουν στο Ληλάντιο Πόλεμο - στη 
σύγκρουση δηλαδή που ξέσπασε ανάμεσα στη Χαλκίδα και την Ερέτρια για τον 
έλεγχο της εύφορης πεδιάδας του ποταμού Λήλαντα κατά τη γεωμετρική και την 
αρχαϊκή περίοδο 3 2. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Αρχέμαχος δεν υπήρξε ο πρώτος 
συγγραφέας που ισχυρίστηκε ότι η λέξη «Κουρήτες» σχετίζεται με τη λέξη 
«κουρά» 3. Η συσχέτιση μαρτυρείται και σε ένα απόσπασμα του Αισχύλου (TrGF, 
Vol. 3: fr. 313). Συνεπώς, μπορούμε να εικάσουμε ότι η σύνδεση αυτή συντελέστηκε 
το αργότερο στα τέλη των αρχαϊκών χρόνων834. Μολαταύτα, αγνοούμε εάν και ο ίδιος 
ο Αισχύλος τοποθετούσε τους Κουρήτες στη Χαλκίδα, όπως ο Αρχέμαχος. 

Η παράδοση που αναφέρει ο Αρχέμαχος ταυτίζει έμμεσα τους Κουρήτες με 
τους Άβαντες. Πράγματι, οι νεαροί άνδρες αυτού του πολεμοχαρή λαού έφεραν την 
ίδια κόμμωση με εκείνη που περιγράφει ο Αρχέμαχος για τους Κουρήτες835. Το 
γεγονός ότι οι Άβαντες είχαν περιβληθεί κατά τους μεταγενέστερους χρόνους με μία 
μυθική αύρα ίσως διευκόλυνε την ταύτιση αυτή· αντιθέτως, το γεγονός ότι οι αρχαίοι 
θεωρούσαν ως τόπο εγκατάστασης των Αβάντων όχι μόνο τη Χαλκίδα, αλλά 
ολόκληρη την Εύβοια836, ίσως δυσχέραινε την παραπάνω ταύτιση. 

Όπως και να έχουν τα πράγματα, το ερώτημα που πρωτίστως μας απασχολεί 
είναι το εάν αυτή η παράδοση επινοήθηκε πριν από τα Μηδικά. Δυστυχώς, ούτε ο 
Αρχέμαχος ούτε ο Στράβωνας προσφέρουν πληροφορίες επί του θέματος. Τείνουμε 
να δεχτούμε ότι η παράδοση για τη συμμετοχή των Κουρητών στο Ληλάντιο Πόλεμο 
δημιουργήθηκε αρκετά χρόνια μετά τη λήξη του· μάλλον έπρεπε να μεσολαβήσει ένα 

831 Βλ γενικά FGrH 424. Σχετικά με τον Αρχέμαχο βλ ακόμη F. Jacoby, FGrH. Dritter Teil b. 
Kommentar zu Nr. 297-607 (noten), Leiden, 1955, στο λήμμα 424, [Archemachos von Euboia]: 245-
248. 
832 Για τον πόλεμο, βλ παραπάνω σελ. 32 και 37. 
8 3 3 Ωστόσο, στην αρχαία γραμματεία συναντάμε συχνότερα το συσχετισμό μεταξύ των λέξεων 
«Κουρήτες» και «κούρος»· Βλ π.χ. ο Στράβωνας, Χ, 3, 11. 
834 Όπως ισχυρίζεται ο Α. Β. Cook (Cook, 1914, Vol. Γ. 23-24 και υποσημ. 6). Προσθέτουμε ότι στα 
ομηρικά έργα αναφέρεται ότι όλοι οι Αχαίοι - και όχι μόνο οι Άβαντες- έκοβαν τα μαλλιά τους με 
αφορμή τις ταφικές τελετές ( Ιλιάδα, Ψ, στ. 46 και στ. 151-153· Οδύσσεια, ω', στ. 46), αλλά και τις 
θυσίες {Ιλιάδα, Ψ', στ. 140 κ.ε.). 
8 3 5 Όπως αναφέρεται στην Ιλιάδα, Β', στ. 542. 
8 3 6 Όπως ομοίως μαρτυρείται στην Ιλιάδα, Β', στ. 536. 
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μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στο τέλος του πολέμου και τη δημιουργία της 
παράδοσης, ώστε τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα να συσκοτιστούν στη μνήμη των 
Ευβοέων και να προκύψουν μυθοπλασίες. Υπ' αυτό το πρίσμα, δεν είναι παράλογο 
να συμπεράνουμε ότι η ευβοϊκή εκδοχή των Κουρητών εμφανίστηκε το νωρίτερο στα 
τέλη της κλασικής περιόδου. 

Ο Στράβωνας μνημονεύει (Χ, 3, 19) μια ακόμη παράδοση, σύμφωνα με την 
οποία οι Κουρήτες κατοίκησαν την Εύβοια, χωρίς όμως να παρέχει πιο ακριβείς 
γεωγραφικές διευκρινίσεις. 

οί δ' ου τους Κουρήτας, άλλα τους Κορύβαντας Φρύγας, 
εκείνους δε Κρήτας, περιθέσθαι δ' όπλα χαλκά πρώτους 
έν Εύβοια- διό καί Χαλκιδέας αυτούς κληθηναν 

Στο χωρίο, ο Στράβωνας δεν αποσαφηνίζει ποιες ήταν οι πηγές στις οποίες 
ανέτρεξε 7. Αναφέρει απλώς ότι, σύμφωνα με αυτές, οι Κουρήτες στάθηκαν οι 
πρώτοι πολεμιστές που χρησιμοποίησαν χάλκινα όπλα στην Εύβοια. Η ονομασία 
«Χαλκιδέας» που αποδίδεται στους Κουρήτες είναι άξια προσοχής. Ο Αριστοφάνης 
αποκαλεί «Χαλκιδέας» τους πολίτες της Χαλκίδας (Ιππείς, στ. 238), αντί «Χαλκιδείς» 
(αυτή είναι η πιο συνηθισμένη μορφή με την οποία εμφανίζεται το εθνικό). 

Το απόσπασμα του Στράβωνα πρέπει να παραβληθεί με τις πληροφορίες του 
Επαφρόδιτου, που παραδίδει ο Στέφανος ο Βυζάντιος στο λήμμα «Αιδηψός». Οι δυο 
γραπτές μαρτυρίες θίγουν το ίδιο θέμα, ανάγονται στην ίδια εποχή και παρουσιάζουν 
ομοιότητες, αλλά και διαφορές μεταξύ τους. Ο Επαφρόδιτος, γραμματικός του 1ου αι. 
π. Χ., ονομάζει τους Κουρήτες Χαλκιδείς, ωστόσο δεν τους τοποθετεί στη Χαλκίδα, 
αλλά στην Αιδηψό. Τους θεωρεί πολεμιστές, αλλά και μεταλλουργούς, αφού υπήρξαν 
οι κατασκευαστές χάλκινων όπλων838. Οι αναφορές του Επαφροδίτου μπορούν να 
συνδυαστούν με άλλες μαρτυρίες, διάφορων ειδών, οι οποίες τεκμηριώνουν ότι κατά 
τα πρωτογεωμετρικά, γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια, οι Ευβοείς επιδόθηκαν στη 
μεταλλοτεχνία. Ενδεικτικά επισημαίνουμε ότι στο Λευκαντί λειτουργούσε 
μεταλλουργικό εργαστήριο κατά τα τέλη του 10ου αι. π.Χ.839. Επιπλέον, ο Αλκαίος 
εγκωμίαζε τα (σιδερένια;) χαλκιδικά ξίφη8 4 0, ενώ πολλοί μύθοι τοποθετούν στην 
Εύβοια διάφορους μυθικούς μεταλλουργούς, όπως τους Κύκλωπες στο μέχρι σήμερα 
αταύτιστο σπήλαιο Τεύχιον. 

Από όσα έχουμε δει, γίνεται σαφές ότι καμία γραπτή πηγή, που μνημονεύει 
τους Κουρήτες σε σχέση με την Εύβοια, δεν ανάγεται στα γεωμετρικά και αρχαϊκά 
χρόνια. Στα αρχαιότερα κείμενα, στα οποία γίνεται λόγος για τους Κουρήτες, 

8 3 7 Το χωρίο του Στράβωνα περιέχει πληροφορίες παρεμφερείς με όσα αναφέρει ένας πάπυρος από την 
Οξύρυγχο που χρονολογείται στο 2° au π.Χ. Βλ. Β.Ρ. Grenfell και A.S. Hunt (επιμ.), The Oxyrhynchus 
Papyri. Part Χ, London, 1914: 99- 112, papyrus n° 1241. To απόσπασμα που κυρίως μας ενδιαφέρει 
βρίσκεται στη στήλη IV, στ. 26-29. 
8 3 ? Οι δεσμοί των Κουρητών με τη μεταλλουργία αναλύονται στο S.L. Barkeley-Westover, Daimones, 
Metallurgy, and Cults (Greece, Dactyloi, Telchines, Kabeiroi, Kouretes, Korybantes), [unpublished 
thesis of the University of California], 1998. 
8 3 9 M.R. Popham και L.H. Sackett, Excavations at Lefkandi 1964-1966, London, 1968: 28-29. 
8 4 0 PLF: fr. 357, στ. 7. To απόσπασμα σχολιάζεται στο Mele, 1981. 
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αναφέρεται ότι επιτέθηκαν στην Αιτωλία ή ότι ζούσαν στην Κρήτη . Μόνο από 
τον 4° αι. π.Χ. και ύστερα, μαρτυρούνται διάφορες παραδόσεις που τους τοποθετούν 
στην Ακαρνανία843, τη Λακωνία844, την Αρκαδία845. Κατά την ύστερη αρχαιότητα, οι 
παραδόσεις αυτές είναι πολυάριθμες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ένα απόσπασμα του 
έργου διονυσιακά του Νόννου του Πανοπολίτη (XIII, 135-170). Ο συγγραφέας αυτός 
του 5ο υ -6ου αι. μ.Χ., θεωρεί ότι οι Κουρήτες γεννήθηκαν στην Εύβοια, αλλά μετά την 
εκδίωξη τους ταξίδεψαν στην Κρήτη και εν συνεχεία στη Φρυγία. Εκεί ανέλαβαν τη 
φροντίδα του Διόνυσου, για να πλεύσουν κατόπιν προς την Αττική, απ' όπου, με τη 
βοήθεια του Κέκροπα, γύρισαν πίσω στην Εύβοια. 

Οι γραπτές μαρτυρίες που αναφέρονται στη λατρεία του Δία στη Χαλκίδα 
ανάγονται, εν κατακλείδι, το νωρίτερο στον 4° αι. π.Χ. Οι υποθέσεις, σύμφωνα με τις 
οποίες οι προαναφερθείσες πηγές μας προσφέρουν πληροφορίες για τις θρησκευτικές 
αντιλήψεις των Χαλκιδέων κατά τα προκλασικά χρόνια, μπορεί να φαίνονται 
ελκυστικές, αλλά δεν βασίζονται σε αδιαφιλονίκητες αποδείξεις. 

4.1.2. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Πληροφορίες που αντλούμε από συγκεκριμένες επιγραφές μάς βοηθούν να 
αποκτήσουμε σαφέστερη εικόνα για τη λατρεία του Δία στη Χαλκίδα πριν από τον 4° 
αι. π.Χ. Οι επιγραφικές μαρτυρίες όχι μόνο τεκμηριώνουν τη σημασία που είχε το 
ιερό αυτής της θεότητας για τους Χαλκιδείς -ίσως επρόκειτο για το σπουδαιότερο 
λατρευτικό κέντρο τους-, αλλά αποδεικνύουν επίσης την ύπαρξη διαφορετικών 
γιορτών προς τιμήν του Δία. 

Το ιερό του Δία Ολύμπιου. 

Μαρμάρινη στήλη (ύψ. 1,35 μ.· πλ. 0,43 μ.· πάχ. 0,13 μ.), που σήμερα 
φυλάσσεται στο Μουσείο της Ακρόπολης της Αθήνας (αρ. κατ. 6509), φέρει 
επιγραφή η οποία μαρτυρεί ότι στη Χαλκίδα υπήρχε ιερό του Δία Ολύμπιου (SGHI 52 
(42) = IG Ι3, 40 = IG Ι2, 39)Μ . Η επιγραφή περιέχει μέρος της συνθήκης που 
σύναψαν οι Χαλκιδείς και οι Αθηναίοι (πιθανότατα) μετά από τη λήξη της ευβοϊκής 
αποστασίας από την Αθηναϊκή Συμμαχία (το 446 π.Χ.)847. Ενδέχεται η στήλη να 

8 4 1 Βλ Ιλιάδα, Γ, στ. 529. Ο Παυσανίας (Χ, 31, 3) ισχυρίζεται ότι οι Κουρήτες αναφέρονταν επίσης 
στο Γυναικών Κατάλογος (πβλ SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 25) καθώς και σης 
Μννίες (EGF : 144, fr. 3) σε σχέση με τον πόλεμο εναντίον των Αιτωλών. 
8 4 2 Ευριπίδης, Βάκχαι, 120. 
8 4 3 Έφορος (FGrH70, F 122 (29)). 
8 4 4 Παυσανίας, III, 25, 2. 
8 4 5 Παυσανίας, VIII, 37, 6. 
8 4 6 Βλ τη μελέτη του J. M. Balcer για την επιγραφή (The Athenian Regulations for Chalkis. Studies in 
Athenian Imperial Law, Wiesbaden, 1978). Σχετικά με τις πολιτικές συνέπειες, Μ. Ostwald, "Athens 
and Chalkis: a Study in Imperial Control", JHS 122 (2002): 134-143. Βλ ακόμη J. M. Cortes Copete, 
Epigrafia Griega, Madrid, 1999: 273-280, αν και η μετάφραση του κειμένου παρουσιάζει λάθη. 
Επίσης F. J. Fernandez Nieto, Los acuerdos bélicos en la Antigua Grecia (època arcaica y clâsica). II. 
Los instrumentas materiales de los convenios, Santiago de Compostela, 1975: 243-249. 
847 Ο H.B. Mattingly ("Athens and Euboea", JHS 81 (1961): 124-132) ισχυρίζεται ότι η επιγραφή 
χρονολογείται στο 424-423 π.Χ. Σύμφωνα με τον ερευνητή, η επιγραφή σχετίζεται με την αθηναϊκή 
εκστρατεία εναντίον της Εύβοιας, όταν επώνυμος άρχοντας στην Αθήνα ήταν ο Ισάρχος. Βλ 
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στήθηκε αρχικά πάνω στον Ιερό Βράχο, παρόλο που οι αρχαιολόγοι την εντόπισαν 
στο νότιο τείχος της ακρόπολης, όπου είχε εντοιχιστεί σε δεύτερη χρήση848. 

Αρχικά, η στήλη αποτελούσε μέρος ενός συνόλου που απαρτιζόταν από τρεις 
λίθους . Δυστυχώς, οι άλλοι δύο δεν έχουν σωθεί. Επί τη βάσει συγκρίσεων με 
άλλα, παρόμοια τριμερή επιγραφικά μνημεία, οι ειδικοί εικάζουν ότι ο τίτλος της 
συνθήκης είχε χαραχθεί στο χαμένο πλέον λίθο (Θραύσμα Α) που στεφάνωνε τα άλλα 
δυο τμήματα του συνόλου. Ίσως αυτός ο ανώτερος λίθος να έφερε και ανάγλυφη 
διακόσμηση. Το δεύτερο απολεσθέν τμήμα (το Θραύσμα Β) ενδέχεται να περιείχε 
τους όρους της συνθήκης, καθώς και τους φόρους που οι Χαλκιδείς αναγκάστηκαν να 
καταβάλουν, ώστε να ενταχθούν και πάλι στην Αθηναϊκή Συμμαχία850. Τέλος, το 
σωζόμενο θραύσμα περιέχει τους όρκους που οι Αθηναίοι και οι Χαλκιδείς 
αντάλλαξαν για να επισφραγίσουν την ειρήνη καθώς και προτάσεις δυο μελών της 
αθηναϊκής βουλής. 

Θα εστιάσουμε την προσοχή μας στους στίχους 33-36 και 57-63, μιας και 
συνδέονται άμεσα με το χαλκιδικό ιερό του Δία Ολύμπιου. Η έρευνα των εν λόγω 
χωρίων προσφέρει -μέσω σύγκρισης με άλλα παρόμοια κείμενα- πολύτιμες 
πληροφορίες για τη σημασία αυτού του μέχρι στιγμής ανεύρετου ιερού, αλλά και για 
τις δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα στο εσωτερικό του. Μπορεί, επιπλέον, να 
μας διαφωτίσει σχετικά με την εποχή κατά την οποία ιδρύθηκε το λατρευτικό κέντρο. 

Οι στίχοι 33-36 αποτελούν το έναυσμα των συλλογισμών μας. Σε αυτό το 
σημείο προβλέπεται ότι κάθε Χαλκιδέας που δεν θα συναινούσε να αποδεχθεί με τον 
νενομισμένο όρκο τους όρους της συνθήκης θα κηρυσσόταν άτιμος. Ως γνωστόν, 
άτιμοι ονομάζονταν στην αρχαία Ελλάδα οι πολίτες που είχαν διαπράξει σοβαρά 
εγκλήματα, όπως κακοποίηση γονέων, δειλία, λιποταξία, ψευδομαρτυρία κατ' 
εξακολούθηση, κ.ο.κ. Ως τιμωρία, η εκάστοτε πόλη επέβαλλε τις πιο βαριές 
προβλεπόμενες ποινές. Ο άτιμος μπορούσε να υποστεί τη μερική, ακόμα και την 
ολική στέρηση των δικαιωμάτων που μέχρι τότε απολάμβανε 5 1. Κατά περίπτωση, 
ένας άτιμος μπορούσε να βρεθεί νομικά απροστάτευτος, κατάσταση που ήταν πιο 
επικίνδυνη και από τον εξοστρακισμό852. Μάλιστα, στην επιγραφή που βρέθηκε στην 
ακρόπολη της Αθήνας διαπιστώνουμε ότι η κήρυξη των Χαλκιδέων άτιμων 
προέκυπτε αυτόματα, δίχως να μεσολαβήσει ανάκριση (δηλαδή, δικαστική απόφαση). 

Φιλόχορος, FGrH 328, F 119 και 130. Την άποψη του συμμερίζονται οι J. D. Smart ("IG I2, 39: 
'Aliens' in Chalcis", ZPE 24 (1977): 231-232) και S. Cataldi (La democrazia ateniese e gli alleati (Ps.-
Senofonte, Athenaion Politeia, I, 14-18), Padova, 1984: 83 κ.ε.). Ο D. Knoepfler (Knoepfler, 2001a: 
73, υποσημ. 285) αναφέρεται στο ζήτημα χωρίς να τοποθετείται ξεκάθαρα υπέρ η κατά της άποψης 
του Mattingly. 
8 4 8 U. Köehler, "Ueber zwei athenische Vertragsurkunden", MDAI(Ä) 1 (1876): 184-197· P. Foucard, 
«Décret des Athéniens relatif à la ville de Chalcis», RA (1877): 242-262. 
849 J. M. Balcer, The Athenian Regulations for Chalkis. Studies in Athenian Imperial Law, Wiesbaden, 
1978: 83-101. 
850 SGHI: σελίδα 140. Διαφωνούμε με την άποψη του J. Μ. Balcer (The Athenian Regulations for 
Chalkis. Studies in Athenian Imperial Law, Wiesbaden, 1978: 88-101) σύμφωνα με την οποία η στήλη 
(θραύσμα Β) θα μπορούσε να περιέχει τους όρους μιας συνθήκης, παρόμοιας με εκείνη που είχαν 
συνολομογήσει οι Αθηναίοι και οι Ερετριείς. Στην πραγματικότητα έχει εντοπισθεί άλλη επιγραφή που 
περιέχει αυτό το κείμενο (IG Ι3, 39). 
8 5 1 Σχετικά με την ατιμία, βλ Μ.Η. Hansen, Apagoge, Endeixis and Ephegesis against Kakourgoi, 
Attimoi and Pheugontes. A Study in the Athenian Administration of Justice in the Fourth Century B.C., 
Odense, 1976: 54-98. 
8 5 2 C. Vatin, Citoyens et non-citoyens dans le monde grec, Paris, 1984: 92-94. 
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Κατά κανόνα (και η περίπτωση που εξετάζουμε εδώ δεν αποτελεί εξαίρεση), 
οι περιουσίες των άτιμων δημεύονταν853. Ένα μέρος τους (συνήθως μια δεκάτη ) 
προοριζόταν για τα ταμεία των πιο σημαντικών ιερών κάθε πόλης. Στην Αθήνα, για 
παράδειγμα, το ιερό της Αθηνάς διατηρούσε σχεδόν αποκλειστικά αυτό το 
προνόμιο . Στη συνθήκη που συνομολόγησαν οι Χαλκιδείς και οι Αθηναίοι ορίζεται 
ρητά ότι το χαλκιδικό ιερό του Δία Ολύμπιου θα εισέπραττε αυτή τη δεκάτη. 
Ενδέχεται, επομένως, το ιερό αυτό να υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά της 
Χαλκίδας, ίσως το αντίστοιχο του ιερού της Αθηνάς στην Αθήνα. 

Η υπόθεση αυτή ενισχύεται περαιτέρω, όταν αναλύσουμε τους στίχους 57-63 
της επιγραφής. Εδώ, προβλέπεται η χάραξη ενός αντίγραφου με τους όρους και τον 
όρκο της συνθήκης και η τοποθέτηση του στο χαλκιδικό ιερό του Δία Ολύμπιου. 
Αντιστοίχως, το πρωτότυπο, στο οποίο ανήκει το θραύσμα που αναλύουμε, επρόκειτο 
να τοποθετηθεί στην ακρόπολη της Αθήνας856. Κατά τη γνώμη μας, οι στίχοι αυτοί 
φανερώνουν ότι κατά τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. τα δυο ιερά θεωρούνταν ίσης ή έστω 
ανάλογης εμβέλειας. Πράγματι, αμφιβάλλουμε αν οι Χαλκιδείς θα τοποθετούσαν το 
αντίγραφο τους σε ένα ιερό δευτερεύουσας σημασίας, ενώ οι Αθηναίοι είχαν στήσει 
το πρωτότυπο στο σημαντικότερο ιερό τους χώρο. Ας τονισθεί, μάλιστα, ότι η 
επιγραφή που εξετάζουμε είναι βαρυσήμαντη. Περιείχε συνθήκη που σχετίζεται με το 
τέλος μιας σοβαρής σύρραξης ανάμεσα στην Εύβοια και την Αθήνα. Υπενθυμίζουμε 
ότι στη σύγκρουση αυτή πήραν μέρος τέσσερις πόλεις: η Αθήνα, η Χαλκίδα, η 
Ερέτρια και η Ιστιαία. Δεν φαίνεται λογικό οι Χαλκιδείς να έστησαν μια επιγραφή 
που περιείχε συνθήκη με την υπερδύναμη της εποχής σε ένα από τα δευτερεύοντα 
ιερά τους. Κατά πάσα πιθανότητα, στο χαλκιδικό ιερό του Δία Ολύμπιου εκτίθενταν 
και άλλες επιγραφές που αφορούσαν τον πολιτικό βίο. Οι ελληνικές πόλεις, άλλωστε, 
συνήθιζαν να συγκεντρώνουν και να φυλάσσουν τις στήλες αυτού του είδους σε 

oc·? 

συγκεκριμένα, ευάριθμα ιερά 

Είναι πλέον καιρός να ασχοληθούμε τώρα με θέματα που αφορούν τη 
χρονολόγηση του ιερού του Δία Ολύμπιου. Η συνθήκη ανάμεσα στη Χαλκίδα και την 
Αθήνα τοποθετείται στα μέσα του 5ο υ αι. π.Χ. Ομολογουμένως, η επιγραφή δεν 
παρέχει καμία σαφή πληροφορία που να βεβαιώνει ότι το λατρευτικό κέντρο 
λειτουργούσε σε πρωιμότερη εποχή. Ωστόσο, όπως είδαμε, το συγκεκριμένο ιερό 
ήταν ίσως το σπουδαιότερο της Χαλκίδας λίγα μόλις χρόνια μετά από τα Μηδικά. Οι 
πιθανότητες να είχε ιδρυθεί ύστερα από την αποχώρηση των βαρβάρων και να είχε 
αποκτήσει φήμη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι λιγοστές. Επιπλέον, δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να εικάσουμε ότι το ιερό εγκαινιάστηκε αμέσως μετά από την 
ευβοϊκή αποστασία του 446 π.Χ. Οι νικητές Αθηναίοι δεν ανάγκασαν τους Χαλκιδείς 

853 βλ A.R.W. Harrison, The Law of Athens. Procedure, Oxford, 1971: 178-179. Επίσης A.M. 
Andreades, A History of Greek Public Finance. Vol I, New York, 1979: 276. 
8 5 4 A.M. Andreades, A History of Greek Public Finance. Vol I, New York, 1979: 190, υποσημ. 2. 
8 5 5 Πβλ. τις επιγραφές SGHI, αριθ. 45 (67) και SGHI, αριθ. 49 (44). Η πρώτη είναι το ψήφισμα για την 
ενοποίηση των νομισμάτων, των μέτρων, και των σταθμών στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Χρονολογείται 
στο δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ. Η δεύτερη σχετίζεται με την ίδρυση της Βρέας και χρονολογείται 
μόλις ένα χρόνο μετά από τη συνθήκη ανάμεσα στους Χαλκιδείς και τους Αθηναίους. 
8 5 6 Με τη λέξη «πόλη» της επιγραφής εννοείται η ακρόπολη και όχι το ίδιο το άστυ. 
8 5 7 Στην Αθήνα οι περισσότερες επιγραφές, που περιείχαν συνθήκες με άλλες πόλεις, είχαν στηθεί στην 
ακρόπολη. Βλ. π.χ. την ενεπίγραφη στήλη με συνθήκη μεταξύ Αθηναίων και Ερυθραίων που 
χρονολογείται στο 453-452 π.Χ. (SGHI, αριθ. 40). 
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να δεχτούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις ούτε κληρουχίες858 και τιμώρησαν μονάχα 
τους Ιπποβότες, τους ντόπιους αριστοκράτες που οργάνωσαν την αποστασία8 ..859 

Τι χαρακτήρα και ποιες αρμοδιότητες (εκτός από τη σχέση με τον πολιτικό 
βίο) είχε ο Δίας Ολύμπιος που δεχόταν τιμές στη Χαλκίδα; Ο γιος του Κρόνου 
λατρεύτηκε με την επίκληση Ολύμπιος σε πολλά μέρη του ελληνικού κόσμου: στη 
Μακεδονία σε σχέση με το όρος Όλυμπο, στην Ολυμπία της Ηλίδας, στις όχθες του 
Ιλισσού, κ.α. Ωστόσο, ο Δίας Ολύμπιος της Ολυμπίας, για παράδειγμα, δεν φαίνεται 
να ήταν ίδιος με τον Δία Ολύμπιο του Ιλισσού. Ο Α. Β. Cook ισχυριζόταν ότι στον 
Όλυμπο ο Δίας λατρεύτηκε ως ο υπέρτατος θεός, βασιλιάς και πατέρας όλων των 
θεών και των ανθρώπων860. Για τον Ν. Robertson, ο Δίας Ολύμπιος της Αθήνας 
σχετιζόταν με την καλλιέργεια και η επίκληση σε αυτόν γινόταν κυρίως για να 
εξασφαλίσει τη βλάστηση και την αποδοτικότητα των σπόρων861, ενώ ο H.W. Parke 
αναφέρεται στο μαντικό χαρακτήρα του Δία της Ολυμπίας στην Ήλιδα. 

Ελάχιστα είναι τα στοιχεία που μπορούν να ρίξουν φως στο χαρακτήρα του 
χαλκιδικού Δία Ολυμπίου. Είναι αξιοσημείωτο ότι ανατολικά του άστεως της 
Χαλκίδας και βόρεια του άστεως της Ερέτριας υψώνεται το ευβοϊκό βουνό Όλυμπος. 
Ενδέχεται το βουνό να αποτελούσε το σύνορο ανάμεσα στις χώρες των δύο πόλεων 
κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ. . Ο S.C. Bakhuizen πίστευε ότι το ιερό του Δία 
Ολυμπίου βρισκόταν στους πρόποδες ή στην κορυφή αυτού του υψώματος863. 
Μάλιστα, ο ολλανδός ειδικός ανέτρεξε σε μια παράδοση, που διασώζει ο 
(Ψευδο)Απολλόδωρος {Βιβλιοθήκη, II, 7, 8), κατά την οποία κάποιος Όλυμπος, 
εγγονός του Δία, έδωσε το όνομα του στο βουνό . Θα μπορούσε άραγε ο χαλκιδικός 
Δίας Ολύμπιος να αποτελεί θεό των ακρωρειών, που συσχετιζόταν με τα καιρικά 
φαινόμενα και ήταν ανάλογος με τον Δία Όμβριο ή τον Δία Υέτιο; 

Ωστόσο, αρχαιολογικά ευρήματα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με 
λατρευτικό κέντρο δεν έχουν εντοπιστεί προς το παρόν στην περιοχή του Ολύμπου. 
Αντιθέτως, η αποκάλυψη πέντε κιονόκρανων μεγάλου μεγέθους στην σημερινή πόλη 
της Χαλκίδας είχε ως αποτέλεσμα τη διατύπωση υποθέσεων που εντόπιζαν έναν 
πιθανό ναό προς τιμήν του Δία Ολυμπίου εντός του άστεως. Οι υποθέσεις αυτές θα 
αναφερθούν λεπτομερώς παρακάτω, στην ενότητα όπου ασχολούμαστε με την 
αρχαιολογική τεκμηρίωση της λατρείας του Δία . 

Θα ήταν, μάλιστα, σκόπιμο να αναλύσουμε εν συνεχεία μια ακόμη επιγραφική 
πηγή που θα μπορούσε να συνδέεται άμεσα με το ιερό του Δία Ολυμπίου. 

8 3 8 Μ. Ostwald, "Athens and Chalkis: a Study in Imperial Control", JHS 122 (2002): 134-143, όπου 
υποστηρίζεται ότι οι Αθηναίοι επέβαλαν στους Χαλκιδείς μόνο δικαστικές και όχι πολιτικές κυρώσεις. 
8 5 9 Πλούταρχος, Βίος του Περικλή, ΧΧΙΠ, 3. 
8 6 0 Cook, 1914, Vol. I: 100 κ.ε. 
8 6 1 Βλ Ν. Robertson, Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public 
Ritual, Toronto-London, 1992: 134-143. Ο μελετητής βασίζεται σε αναφορές του Θουκυδίδη (Π, 15, 
4) και του Παυσανία (Ι, 18, 7-8). 
8 6 2 Βλ παραπάνω, σελ. 33 και 38. 
8 6 3 Bakhuizen, 1985: 89. 
8 6 4 Αυτός ο Όλυμπος ήταν γιος του Ηρακλή και της νύμφης Εύβοιας. 
8 6 5 Βλ σελ. 199-200. 
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Ένας μήνας με το όνομα 'Ολυμπίων. 

Στις αρχές του 20ου αι., ο Γ.Α. Παπαβαοτλείου ανακοίνωσε την ανακάλυψη 
δυο ενεπίγραφων μαρμάρινων λίθων, οι οποίοι είχαν εντοιχιστεί ' σε σκέλος του 
μεσαιωνικού τείχους της Χαλκίδας σε δεύτερη χρήση. Μαζί με έναν τρίτο λίθο που 
δεν βρέθηκε, οι δυο λίθοι σχημάτιζαν τοξοειδή εξέδρα πάνω στην οποία είχαν 
χαραχθεί διάφορα ψηφίσματα προξενιάς του 2ο υ αι. π.Χ.866. 

Σε ένα από τα ψηφίσματα αναφέρεται σε γενική πτώση το όνομα μήνα του 
χαλκιδικού ημερολογίου. Δυστυχώς, η λέξη σώζεται αποσπασματικά. Ο Γ.Α. 
Παπαβαοτλείου πρότεινε να συμπληρωθεί η λέξη ως «Όλυ[νθι]ώνος», έχοντας 
υπόψη, αφενός, ότι η Όλυνθος υπήρξε αποικία των Ευβοέων, και, αφετέρου, ότι στην 
Πάρο μαρτυρείται μήνας με αυτό το όνομα867. Ωστόσο, ο Α. Wilhelm θεώρησε πιο 
πιθανή την ανάγνωση «Όλυ[μπι]ώνος», με βάση τις πληροφορίες που παρέχει η 
συνθήκη του 5ο υ αι. π.Χ. που σύναψαν Χαλκιδείς και Αθηναίοι . Ο Ε. Ziebarth 
συμμερίστηκε την άποψη του Α. Wilhelm όταν καταχώρισε την επιγραφή με την 
ταξινομική ένδειξη IG XII, 9, 900Α, όψη ο. 

έπί ήγεμόνος Άν[τιλέ]οντος, μηνός Όλυ[μπι] 
ώνος. Άσκληπιάδη[ς .4]κλέους ειπεν έπ[ειδή] 
Εΰβουλος Άγαθίνο[υ Κνίδιο]ς εύνους ών διατ[ελεΐ] 
τώι δήμωι τώι Χαλκιδέων και πολλοίς των πολι[τών] 

5 χρήσιμος γίνεται, ό[πότα]ν τις χρήαν έχων αύτ[ού] 
τυγχάνη<ι>- δεδόχθα[ι τώι δή]μωι είναι πρόξενον vac. 
Εύβουλον Άγαθίνου Κν[ίδιο]ν και τους έκγόνους αύτο[ύ] 
και ύπάρχιν αύτώι γης και οικίας ενκτησιν καί είναι 
αύτώι άσυλίαν και άσφάλειαν και πολέμου ον-

10 τος και ειρήνης και τάλλα ύπάρχειν αύτώι φιλά[ν]-
θρωπα πάντα καθάπερ καί τοις άλλοις 
προξένοις γέγραπται. 

Με την ανάγνωση του Γ.Α. Παπαβασιλείου συμφώνησε το 1970 ο Α.Ε. 
Samuel869, σήμερα, ωστόσο, η ανάγνωση που εξασφαλίζει την ευρύτερη αποδοχή 
είναι αυτή του Α. Wilhelm. Ο S.C. Bakhuizen, ο D. Knoepfler και η C. Trümpy 

,r , r r, , 870 

συμμερίζονται την άποψη του αυστριακού επιγραφολογου . 

Ας σημειωθεί ότι η λέξη «'Ολυμπίων», ως ονομασία μήνα, δεν απαντάται σε 
καμία άλλη πηγή. Εάν πράγματι υπήρξε μήνας του χαλκιδικού ημερολογίου με το 
όνομα αυτό, τότε ενδέχεται να συνιστούσε την περίοδο εκείνη του έτους, κατά την 
οποία οι Χαλκιδείς τελούσαν κάποιους εορτασμούς που έφεραν το όνομα 'Ολύμπια ή 
κάποιο άλλο παρόμοιο. Στην Αθήνα και στο Δίον υπήρχαν γιορτές προς τιμήν του 

866 Γ. Παπαβασιλείου, «Ευβοϊκά», ΑΕ 1903: 115-127. Υπολογίζεται ότι το τόξο, που σχημάτιζε η 
εξέδρα, είχε ελάχιστη ακτίνα 0,53 μ. (εσωτερική παρειά της εξέδρας) και μέγιστη ακτίνα 0,97 μ. 
(εξωτερική παρειά της εξέδρας). Το συνολικό μήκος της εσωτερικής παρειάς της εξέδρας υπολογίζεται 
σε περίπου 2,04 μ. Το ύψος των λίθων είναι 0,27 μ. και το πλάτος τους 0,44 μ. 
867 Γ, Παπαβασιλείου, «Ευβοϊκά», ΑΕ 1903: 123-127 (επιγραφή αρ. 4). 
868 Α. Wilhelm, «Ευβοϊκά», ΑΕ 1904: 103. 
8 6 9 Α.Ε. Samuel, Greek and Roman Chronology: Calendars and Years in Classical Antiquity, 
München, 1972: 99. 
870 Bakhuizen, 1985: 89· Knoepfler, 1989: 36-37· Knoepfler, 1990a: 107-112- Trümpy, 1997:46-47. 
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Δία που ονομάζονταν Όλυμπίεια και 'Ολύμπια αντίστοιχα . Στην περίπτωση της 
Αθήνας, τα ΌλυμπίβΪ3 τελούνταν τη 19η του Μουνιχιώνος. Σύμφωνα με τον Ν. 
Robertson, οι γιορτές ανάγονταν στην εποχή του συνοικισμού872. Ο συγκεκριμένος 
μελετητής δεν πιστεύει ότι τα Όλυμπίεια καθιερώθηκαν κατά την τυραννία του 
Πεισίστρατου ή των Πεισιστρατιδών (όπως ισχυρίζονται οι H.W. Parke και E. Simon 
αντίστοιχα ), θεωρεί, ωστόσο, ότι οι Πεισιστρατίδες ενίσχυσαν το κύρος των 
γιορτών. Όπως επισημάναμε παραπάνω, ο Ν. Robertson δέχεται ότι ο Δίας Ολύμπιος 
υπήρξε θεός των καιρικών φαινομένων και της γεωργίας, μια θεότητα που έπρεπε να 
τιμηθεί ώστε να αποτραπεί τυχόν κακοκαιρία κατά την ετήσια συγκομιδή του 
σιταριού. 

Όσον αφορά τη Χαλκίδα, ο D. Knoepfler και η C. Trümpy καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι ο 'Ολυμπίων αντιστοιχούσε σε έναν από τους μήνες του 
φθινοπώρου. Στις μελέτες τους σχετικά με το ημερολόγιο της ευβοϊκής πόλης, οι δυο 
ερευνητές ταυτίζουν τον Όλυμπιώνα με την εποχή κατά την οποία τελούνταν στην 
Αθηνά τα Όλυμπίεια 8 7 4 . Αν η υπόθεση αυτή ευσταθεί, τότε ενδέχεται ο χαλκιδικός 
μήνας Όλυμπιών να συνέπιπτε με την εποχή του έτους κατά την οποία οι Χαλκιδείς 
οργάνωναν γιορτές παραπλήσιες με τις αθηναϊκές, δηλαδή γιορτές με γεωργικό 
χαρακτήρα. 

Η επιγραφή που εξετάζουμε εδώ χαράχθηκε στην ελληνιστική περίοδο. 
Θεωρούμε, ωστόσο, ότι οι πληροφορίες που παρέχει σχετικά με το χαλκιδικό 
ημερολόγιο μπορούν να ανάγονται και στα προκλασικά χρόνια. Σε άλλες ενότητες 
της έρευνας μας έχουμε τονίσει ότι η δημιουργία των ημερολογίων των αρχαίων 
Ελλήνων χρονολογείται, όπως επισημαίνει ο J. Sarkady, "within the period starting in 
the 10th century and ending in the first half of the 8th century"8 5. Επίσης οι D. 
Knoepfler και C. Trümpy φρονούν ότι η ονομασία Όλυμπιών ενδέχεται να είναι 
πανάρχαιη. 

Άλλες επιγραφές σχετικές με το Δία Ολύμπιο', 

Θεωρούμε θεμιτό να ασχοληθούμε, έστω και εν συντομία, με μια 
αποσπασματική επιγραφή, που σώζεται σε μαρμάρινο θραύσμα (ύψ. 0,37 μ.· μήκ. 
0,30 μ. · πάχ. 0,77 μ.) το οποίο φυλάσσεται στο Μουσείο Χαλκίδας (αρ. κατ. MX 32). 
Ο λίθος εντοπίστηκε κατά την κατεδάφιση σκέλους των μεσαιωνικών τειχών της 
Χαλκίδας στα τέλη του 19ου αι. 

[ ]ΔΙΟΣ 
[ ]Σ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
[ ]ΑΓΜΑ 
[ JON 

8 7 1 Trümpy, 1997: 46. Για την Αθήνα, βλ. IG II2, 1496, στ. 82. 
8 7 2 Ν. Robertson, Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual, 
Toronto-London, 1992: 134-143. 
8 7 3 H.W. Parke, Festivals of the Athenians, London, 1977: 144-145· E. Simon, Festival of Attica An 
Archeological Commentary, Madison, 1983: 15-16. 
8 7 4 Βλ παραπάνω υποσημ. 870. 
8 7 5 J. Sarkady, "A Problem in the History of the Greek Calendar. The Date of the Origins of the 
Month's Names", ACD 21 (1985): 14. 
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Ο Α. Wilhelm ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για αναθηματική επιγραφή . Κατά 
τον αυστριακό ερευνητή, στον πρώτο στίχο χαράχθηκε το όνομα του αναθέτη, το 
οποίο έληγε σε [ ]διος 7 , ενώ στο δεύτερο πιθανόν να είχε περιληφθεί η πρόταση 
«[άπό τή]ς εργασίας», ή ακόμη «[άπαρχήν τη]ς εργασίας». Ο τρίτος, τέλος, ίσως 
περιείχε τη φράση «[κατά πρόστ]αγμα», ή «[τό περίφρ]αγμα». Ο Α. Wilhelm 
χρονολόγησε την επιγραφή στο 2° αι. π.Χ. 

Με την ανάγνωση του Α. Wilhelm συμφώνησε ο Ε. Ziebarth, ο οποίος 
καταχώρισε το κείμενο με την ταξινομική ένδειξη IG XII, 9, 933. Αντιθέτως, η Ε. 
Σαπουνά-Σακελλαράκη προτείνει μια διαφορετική ερμηνεία της επιγραφής στον 
Οδηγό της Χαλκίδας . Σε αυτήν τη δημοσίευση, η φωτογραφία του λίθου 
συνοδεύεται από το εξής ερμηνευτικό σχόλιο: «Μαρμάρινη επιγραφή του 4ου αι. π.Χ., 
η οποία αναφέρεται σε ναό του Ολυμπίου Διός»879. Η Ελληνίδα αρχαιολόγος 
φαίνεται λοιπόν να θεωρεί ότι στον πρώτο στίχο της επιγραφής γίνεται λόγος για το 
Δία, ενώ στον τελευταίο στίχο για το «[Ολύμπ]ιον». Η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη 
χρονολογεί, μάλιστα, την επιγραφή στην κλασική ή την πρώιμη ελληνιστική περίοδο. 

Σε κάθε περίπτωση, η επιγραφή IG XII, 9, 933 ανάγεται σε εποχή που 
υπερβαίνει τα χρονολογικά όρια της εργασίας μας. Οι πληροφορίες που παρέχει το 
κείμενο ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τις θρησκευτικές αντιλήψεις των 
Χαλκιδέων των προκλασικών χρόνων880. 

Ας επισημάνουμε ακόμη ότι δεν συμμεριζόμαστε την άποψη των Μ. 
Γεωργόπουλου-Μελαδίνη και Ν. Παπαδάκη σύμφωνα με την οποία η επιγραφή του 
3ο υ αι. μ.Χ. IG XII, 9, 906 (= Syll3, 898) συνδέεται με το χαλκιδικό ιερό του Δία 
Ολυμπίου . Οι δυο ερευνητές αναφέρουν ορθά ότι στο δεύτερο στίχο της επιγραφής 
γίνεται λόγος για έναν άμφίπολο και ότι μετά από το 343/2 π.Χ. ο ιερέας του Δία 
Ολυμπίου στις Συρακούσσες ονομαζόταν άμφίπολος, όπως μαρτυρεί ο Διόδωρος ο 
Σικελιώτης (XVI, 70, 6). Ωστόσο, ο όρος απαντάται και σε άλλες φιλολογικές και 
επιγραφικές πηγές (Ευριπίδης, Ιφιγένεια εν Ταύροις, στ. 1114· IG IX, 1, 683...) χωρίς 
να έχει καμία σχέση με το Δία. Η σημασία του όρου άμφίπολος στις Συρακούσσες 
κατά τα κλασικά χρόνια μπορεί να διέφερε από τη σημασία της λέξης στη Χαλκίδα 
της εποχής των Σεβήρων. 

Τα Απατούρια στη Χαλκίδα. 

Ο 'Ολυμπίων δεν ήταν, ωστόσο, ο μοναδικός μήνας του χαλκιδικού 
ημερολογίου που είχε αφιερωθεί στο Δία. Παραπάνω έχουμε αναφερθεί 
επανειλημμένα στην επιγραφή IG XII, 9, 207. Πρόκειται για αντίγραφο του ευβοϊκού 

8 7 6 Βλ Α. Wilhelm, «Inscriptions de Chalcis», BCH 16 (1892): 108. Ο ερευνητής καταγράφα τις εξής 
διαστάσεις: ύψ. 0,37 μ., μήκ. 0,30 μ., καιπλ. 0,77. 
8 7 7 Στη Χαλκίδα μαρτυρείται το όνομα Αρμόδιος (IG XII, 9, 916, στ. 16 και IG XII, 9,998). 
8 7 8 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 40 και 33, εικόνα 12. 
8 7 9 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 33, εικόνα 12. 
8 8 0 Η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη μνημονεύει μία ακόμη επιγραφή που σχετίζεται με τη λατρεία του 
Απόλλωνα και του Δία στη Χαλκίδα κατά τον 2° au π.Χ. (Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 40 και 54, 
επιγραφή με αρ. κατ. MX 190). Περαιτέρω πληροφορίες για την επιγραφή δεν καταφέραμε να 
εντοπίσουμε. 
881 Μ. Γεωργόπουλου-Μελαδίνη και Ν. Παπαδάκη, «Αρχαϊκά και Μεσαιωνικά Ευρήματα εν Χαλκίδι», 
AAA 7 (1974): 38-39. 
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νόμου που διείπε την οργάνωση και τη διεξαγωγή των δραματικών και μουσικών 
αγώνων οι οποίοι λάμβαναν χώρα κατά τη διάρκεια των Διονυσίων και των 
Δημητριείων στις τέσσερις πιο σημαντικές πόλεις της Εύβοιας (τον Ωρεό, τη 
Χαλκίδα, την Ερέτρια και την Κάρυστο)882. Στους στίχους 58 και 60 αναφέρεται ο 
Άπατουριών ως ο τελευταίος μήνας κατά τον οποίο οι αντιπρόσωποι της κάθε πόλης 
(οι «δίδοντες τα έργα») μπορούσαν να συναντήσουν στη Χαλκίδα τους επικεφαλής 
των καλλιτεχνικών ομάδων (τους «εργολάβους»), προκειμένου να συμφωνήσουν τη 
συμμετοχή των τεχνιτών (αυλητές, τραγωδοί, υποκριτές, κωμωδοί...) στους αγώνες. 
Υπενθυμίζουμε ότι η επιγραφή χρονολογείται στο πρώτο μισό του 3ο υ αι. π.Χ. 

Ο Άπατουριών ως ονομασία μήνα μαρτυρείται στο ημερολόγιο όχι μόνο της 
Χαλκίδας, αλλά και των περισσότερων ιωνικών πόλεων: της Τήνου, της Πάρου, της 
Αμοργού;, της Σάμου, της Μίλητου, της Έφεσου, κ.α. . Αντιστοιχούσε στους 
σημερινούς Οκτώβριο/Νοέμβριο. Το όνομα του συνδέεται με τα Απατούρια. Ο 
Ηρόδοτος (Ι, 147) αναφέρει ότι οι γιορτές αυτές τελούνταν σε όλες σχεδόν τις ιωνικές 
πόλεις. Τα Απατούρια εορτάζονταν κατά τον Άπατουριώνα με δυο μόνο εξαιρέσεις. 
Στην Έφεσο, μαρτυρείται ο μήνας Άπατουριών, αλλά ο ίδιος ο Ηρόδοτος, στο χωρίο 
που προαναφέρθηκε, ισχυρίζεται ότι εκεί δεν τελούνταν (πλέον;) οι γιορτές. Στην 
Αθήνα, αντιθέτως, μαρτυρείται η τέλεση των Απατουριών, αλλά το αττικό 
ημερολόγιο δεν περιείχε μήνα με την ονομασία Άπατουριών. Οι γιορτές λάμβαναν 
χώρα κατά τον Πυανοψιώνα. Σε ό,τι αφορά τη Χαλκίδα, ενδέχεται ο Άπατουριών 
να αποτελούσε την εποχή του χρόνου κατά την οποία τελούνταν τα τοπικά 
Απατούρια. Πράγματι, ο Ηρόδοτος (VIII, 46) χαρακτηρίζει την πόλη αυτή ιωνική και 
δεν τη μνημονεύει ανάμεσα στις ιωνικές πόλεις στις οποίες δεν υπήρχε εορτασμός 
των Απατουριών. 

Όμως τι ήταν ακριβώς τα Απατούρια; Όπως επισημαίνει ο Χ. de Schutter, 
ετυμολογικά, "le nom de la fête [...] est dérivé de α-copulatif + πατήρ et équivaut à 
όμοπάτρια. C'est la fête des όμοπάτορες, de ceux qui ont le même père 
mythique" . Αυτός ο κοινός πρόγονος, που δεχόταν τιμές κατά τα Απατούρια, 
ενδέχεται να ήταν ένας ήρωας αλλά και -απώτερα- ένας από τους επονομαζόμενους 
«πατρώους θεούς», τους προστάτες των οικογενειών. Κάθε πληθυσμιακή ομάδα, 
κάθε πόλη, είχε τους δικούς της «πατρώους θεούς». Στην Αθήνα, λόγου χάρη, η 
Αθηνά και ο Ήφαιστος θεωρούνταν «θεοί πατρώοι», καθώς οι δύο θεότητες 
συμμετείχαν στη γέννηση του Εριχθόνιου . Σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο υπήρχε 
ωστόσο ένας κατεξοχήν «θεός πατρώος», ο Δίας . 

882 Στεφάνης, 1984: 501-564· Le Guen, 2001: 41-56. Πρώτος εκδότης της επιγραφής υπήρξε ο Κ. 
Κουρουνιώτης (Κουρουνιώτης, 1911: 1-9, αρ. 1). 
883 Trümpy, 1997. 
884 Χ. de Schutter, «Le culte d'Apollon Patrôos à Athènes», AC 56 (1987): 104. 
885 H λατρεία του Απόλλωνα Πατρώου στην Αθήνα φαίνεται να είναι μεταγενέστερη. Η καθιέρωση της 
αποδίδεται άλλοτε στο Σόλωνα (Μ. Valdés Guia, Politica y religion en Atenos arcaica. La 
reorganización de la polis en època de Solon (BAR International Series 1018), Oxford, 2002, ειδικά τις 
σελίδες 25-35) και άλλοτε στον Πεισίστρατο (C.W. Hedrick, Jr., "The Temple and Cult of Apollo 
Patroos in Athens", AJA 92 (1988): 185-210). 
886 Παρεμφερής με το Δία Πατρώο ήταν ο Δίας Φράτριος. Βλ. Ρ. Brulé, «"La cité es la somme des 
maisons". Un commentaire religieux», στο Dansen και Piérart, 2005: 27-53, ειδικά σελίδα 33. Βλ 
ακόμα M. Valdés Guia, Politica y religion en Atenos arcaica. La reorganización de la polis en època 
de Solon (BAR International Series 1018), Oxford, 2002. Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Πλάτωνα 
(Ευθνδημος, 302b-d) οι Αθηναίοι δεν λάτρευαν το Δία Πατρώο, αλλά το Δία Φράτριο. Ωστόσο, ο 
φιλόσοφος θεωρεί τον Δία ως έναν από του θεούς «προγόνους». 
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Προτού περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο τελούνταν τα Απατούρια, 
θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε μερικές πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά 
την οποία καθιερώθηκαν οι γιορτές αυτές στη Χαλκίδα. Από το γεγονός ότι ο μήνας 
Άπατουριών μαρτυρείται σε ηπειρωτικές αλλά και σε νησιωτικές πόλεις, ο Η. W. 
Parke συμπεραίνει ότι τα Απατούρια ανάγονται πριν από τον πρώτο αποικισμό των 
Ιώνων, καθώς αυτοί υπήρξαν οι φορείς των γιορτών κατά τις μεταναστεύσεις τους887. 
Η υπόθεση αυτή μας φαίνεται πειστική. Πιθανολογείται, λοιπόν, τα Απατούρια να 
είχαν ήδη καθιερωθεί στη Χαλκίδα κατά τη γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο, και 
ο μήνας Απατουριών να είχε αποτελέσει μέρος του χαλκιδικού ημερολογίου κατά 
την καθιέρωση του, ακόμα και αν η μοναδική πηγή που τον αναφέρει -η επιγραφή 
που εξετάζουμε εδώ- χρονολογείται στα ελληνιστικά χρόνια. 

Πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Χαλκιδείς γιόρταζαν τα 
Απατούρια δεν έχουν σωθεί. Αγνοούμε μάλιστα πώς τελούνταν οι γιορτές στην 
πλειονότητα των ιωνικών πόλεων κατά τα προκλασικά χρόνια. Ωστόσο, διασώθηκαν 
ως τις μέρες μας πολυάριθμες γραπτές πηγές της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου 
που αναφέρονται στα αττικά Απατούρια*8. Τα κείμενα αυτά συσχετίζουν τους 
εορτασμούς με τις φρατρίες889 -κοινωνικές ομάδες που αποτελούσαν "an essential 
part of the tribal structure of the Ionians"8 . Έχει υποστηριχθεί ότι οι απαρχές των 
φρατριών ανάγονται στη μυκηναϊκή εποχή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι 
φρατρίες ήταν ομάδες που βασίζονταν σε εξ αίματος συγγένειες. Αργότερα, οι 
φρατρίες μεταβλήθηκαν, προκειμένου να προσαρμοστούν στο πολιτικό σύστημα των 
αρχαίων πόλεων. Έτσι, κατέληξαν να είναι υποδιαιρέσεις των γενών891. Κάθε πολίτης 
άνηκε, υποχρεωτικά, σε μια φρατρία και η ενσωμάτωση του σε αυτήν γινόταν 
ακριβώς κατά τη διάρκεια των Απατουρίων. 

Στην Αττική οι γιορτές διαρκούσαν τρεις ή τέσσερις μέρες. Τη Δορπία, την 
πρώτη δηλαδή ημέρα των Απατουρίων, τα μέλη της εκάστοτε φρατρίας 
συγκεντρώνονταν για να συνδειπνίσουν και να επισφραγίσουν τους μεταξύ τους 
δεσμούς. Την επόμενη μέρα, την επονομαζόμενη Ανάρρυση, γινόταν η θυσία ζώου, ο 
λαιμός του οποίου είχε προηγουμένως σημαδευτεί με κόκκινη βαφή, ακριβώς στο 
σημείο όπου έπρεπε να κόψει το μαχαίρι. Την τρίτη μέρα, την Κουρεώτη, τα 
νεογέννητα και οι έφηβοι που βρίσκονταν σε ηλικία κατάλληλη για να θεωρηθούν 
πλέον πολίτες παρουσιάζονταν ενώπιον των μελών της φρατρίας, προκειμένου να 
γίνουν αποδεκτοί από το σύνολο. Η ονομασία αυτής της μέρας οφείλεται στη 
συνήθεια να κόβουν τα μαλλιά των υποψηφίων με σκοπό να τα αφιερώσουν στο Δία, 
την Αθηνά και τον Ήφαιστο. Τέλος, την Επίβδα, την τέταρτη μέρα, τα μέλη της 
φρατρίας έκαναν απολογισμό των εξόδων του εορτασμού892. 

8 8 7 H.W. Parke, Festivals of Athenians, London, 1977: 88-89. 
8 8 8 Αριστοφάνης, Αχαρνείς, 145-146· Ξενοφώντας, Ελληνικά, 1, 7, 8· Δημοσθένης, XXXIX, 1, 4 κε.· 
Δημοσθένης, XLIII, 81-82. Βλ. C.W. Hendrick Jr., ne Attic Phratry, Pennsylvania, 1984: 159-178-
S.D. Lambert, The Phratries of Attica, Ann Arbor, 1994: 143-189 και Ο. Palagia, "Acropolis Museum 
581 : A Family at the Apatouria?", Hesperia 64 (1995): 493-501. 
8 8 9 Οι φρατρίες ταυτίζονται με τις ομοπατρίες, οι οποίες αναφέρονται στη φράση του Χ. de Schutter 
που παραθέσαμε παραπάνω. 
8 9 0 Μ.Ρ. Huxley, The Early Ionians, London, 1966: 31. 
8 9 1 Μ.Ρ. Nilsson, Cults, Myth, Oracles and Politics in Ancient Greece. With two Appendices: The 
Ionian Phylae. The Phratries, Lund, 1951: 161. 
8 9 2 Όλες οι σχετικές πληροφορίες προκύπτουν από τις πηγές που σημειώνονται στην υποσημ. 888. 
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Όπως προαναφέραμε, δεν έχουμε στη διάθεση μας πηγές που να 
επιβεβαιώνουν ότι τα χαλκιδικά Απατούρια τελούνταν ακριβώς όπως τα αττικά 
Απατούρια. Ωστόσο, το απόσπασμα του Ηρόδοτου που επισημάναμε προηγουμένως 
(Ι, 147), μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι γιορτές αυτές δεν διέφεραν πολύ από 
ιωνική πόλη σε ιωνική πόλη. Πράγματι, ο συγγραφέας από την Αλικαρνασό 
θεωρούσε τα Απατούρια διακριτικό γνώρισμα που επέτρεπε τη διαφοροποίηση 
ανάμεσα στις ιωνικές και τις μη ιωνικές πόλεις. Ενδέχεται επομένως τα Απατούρια να 
είχαν κοινά στοιχεία σε αυτές τις πόλεις. 

Συνοψίζοντας τα δεδομένα από τη μελέτη των επιγραφών, μπορεί κανείς να 
υποθέσει ότι ο Δίας υπήρξε σημαντική θεότητα των Χαλκιδέων. Η λατρεία του 
συνδέθηκε στενά με τον πολιτικό και κοινωνικό βίο της πόλης. Ο γιος του Κρόνου 
σχετιζόταν με διαδικασίες, όπως ο αποκλεισμός ατόμων από το σώμα των πολιτών 
(μέσω της κήρυξης τους σε κατάσταση ατιμίας) ή η ενσωμάτωση των νέων στις 
φρατρίες. Επιπροσθέτως, το ιερό του αποτέλεσε το δημόσιο αρχείο όπου 
φυλάσσονταν δημόσια έγγραφα. 

4.1.3. Οι νομισματικές μαρτυρίες. 

Οι πληροφορίες που αντλούμε από τα επιγραφικά μνημεία σχετικά με τη 
λατρεία του Δία επαληθεύονται περαιτέρω μέσω της μελέτης των απεικονίσεων που 
εμφανίζονται στα νομίσματα των Χαλκιδέων. Πράγματι, στις κοπές των αρχαϊκών, 
κλασικών και ελληνιστικών χρόνων παριστάνεται επανειλημμένα ο αετός. Πρόκειται 
για το αγαπημένο πτηνό του Δία, σύμφωνα με όσα παραδίδουν οι γραπτές πήγες -ήδη 
στην Ιλιάδα (Μ', 195-276) ο αετός εμφανίζεται ως αγγελιαφόρος του θεού- και 
επιβεβαιώνουν πολυάριθμα έργα πλαστικής . Η εμμονή στο ίδιο μοτίβο υποδηλώνει 
πόσο σημαντικό ήταν το μήνυμα που οι Χαλκιδείς ήθελαν να μεταδώσουν με αυτό το 
έμβλημα. 

Ο αετός του Δία. 

Στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου η Χαλκίδα έκοψε για πρώτη φορά 
τετράδραχμο, στον εμπροσθότυπο του οποίου απεικονιζόταν αετός να πετάει προς τα 
δεξιά ή τα αριστερά, ενώ στον οπισθότυπο αποδιδόταν εξάκτινος ή τετράκτινος 
τροχός894. Τα μοτίβα αυτά επαναλαμβάνονταν στα δίδραχμα και τα τετρώβολα. Οι 
νομισματολόγοι συμφωνούν ότι οι κοπές αυτές είναι λίγο μεταγενέστερες από εκείνη 
που απεικονίζει τέθριπτο στον εμπροσθότυπο. Ωστόσο, η περίοδος κατά την οποία 

8 9 3 Βλ. J. Pollard, Birds in Greek Life and Myth, Plymouth, 1977: 141-143. Επίσης L. Bodson, ΙΕΡΑ 
ΖΩΑ. Contribution à l'étude de la place de l'animal dans la religion grecque ancienne, Bruxelles, 
1975: 95-96. Σχετικά με την (πιθανή) χρονολόγηση των δεσμών ανάμεσα στον αετό και το Δία, βλ. την 
συμβολή του G.E. Mylonas ("The Eagle of Zeus") στο Forty-seventh General Meeting of the 
Archaeological Institute of America (in Conjunction with the American Philological Assotiation), 
Cincinnati, Ohio, December 27-29, 1945, περίληψη της οποίας βρίσκεται στο AJA 50 (1946): 286. 
Σχετικά με τις αναφορές στον αετό και το Δία στην αρχαία γραμματεία (αποσπάσματα του Πίνδαρου, 
του Αισχύλου, του Αριστοφάνη....)/?! W. Thompson D'Arcy, A Glossary of Greek Birds, Hildesheim, 
1966:2-16. 

8 9 4 Σύμφωνα με τον CM. Kraay (Kraay, 1976: 89-90) ο τροχός είναι «probably an abbreviation for the 
quadriga of the earlier issues», οι οποίες χρονολογούνται από τον ίδιο νομισματολόγο μεταξύ του 530 
και 520 π. Χ. 
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κυκλοφόρησαν παραμένει προς διερεύνηση. Ο Η. Chantrain υποστήριξε ότι τα 
νομίσματα με τον αετό έκαναν την εμφάνιση τους λίγο μετά από το 530 π.Χ.895, ενώ ο 
CM. Kraay χρονολογεί την κοπή στο 520 π.Χ. περίπου896. Ωστόσο, και οι δυο 
νομισματολόγοι θεωρούσαν ότι η συγκεκριμένη έκδοση διακόπηκε το 506 π.Χ., λόγω 
της ήττας των Χαλκιδέων από τους Αθηναίους. Αντιθέτως, ο W. P. Wallace θεώρησε 
ότι η κοπή των νομισμάτων με τον αετό ξεκίνησε περίπου το 510 π.Χ. και δεν 
διακόπηκε μετά τη νίκη των Αθηναίων 

Μικρές, αλλά σημαντικές αλλαγές εμφανίζονται τόσο στον εμπροσθότυπο 
όσο και στον οπισθότυπο μιας κοπής που αποτελεί εξέλιξη των προαναφερθέντων 
νομισμάτων. Ο αετός απεικονίζεται πάλι εν πτήσει, αλλά τώρα κρατάει στα νύχια του 
φίδι που κουλουριάζεται γύρω από το σώμα του. Ο τροχός στον οπισθότυπο 
αποδίδεται με 4 ακτίνες και δίπλα του εμφανίζεται σε μερικά νομίσματα η 
συντομογραφία του ονόματος της πόλης σε ντόπιο αλφάβητο, «ΨΑΛ». Για μία ακόμα 
φορά, οι ειδικοί δεν συμφωνούν στη χρονολόγηση της κοπής. Ο Η. Chantrain 
διατύπωσε την άποψη ότι τα νομίσματα αυτά κυκλοφόρησαν μεταξύ του 490 και 465 
π.Χ.898. Ο CM. Kraay επίσης πίστευε ότι η κοπή σταμάτησε το "465 BC, as Athens 

51QQ 

became increasingly the political and economic mistress of the Delian League" , 
αλλά θεωρούσε ότι είχε ξεκινήσει το 480 π.Χ., όταν οι Πέρσες αποχώρησαν από την 
Ελλάδα. Τέλος, έχει υποστηριχθεί900 ότι η κοπή με τον αετό που αρπάζει φίδι 
σταμάτησε την περίοδο 450-446 π.Χ., εποχή κατά την οποία η Χαλκίδα τιμωρήθηκε 
για την αποστασία από την Αθηναϊκή Συμμαχία και η Αθήνα εξέδωσε το ψήφισμα 
για την ενοποίηση των νομισμάτων, των μέτρων και των σταθμών μέσα στην ίδια τη 
Συμμαχία901. 

Γιατί οι Χαλκιδείς αποφάσισαν να αποτυπώσουν τον αετό στα νομίσματα 
τους; Προκειμένου να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα, δεν θεωρούμε περιττό να 
στρέψουμε την προσοχή μας σε όσα συνέβαιναν την ίδια περίοδο στην Αθήνα, καθώς 
είναι εμφανές ότι το χαλκιδικό νομισματοκοπείο επηρεάστηκε από το αθηναϊκό ήδη 
από πολύ νωρίς902. Λίγα χρόνια προτού εμφανιστεί ο αετός στον εμπροσθότυπο των 
νομισμάτων της Χαλκίδας, η Αθήνα απεικονίζει τη γλαύκα στον οπισθότυπο 3 των 
δικών της νομισμάτων. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η γλαύκα υπήρξε ιερό πτηνό της 
Α θ η ν ά ς , και ότι το γεγονός αυτό στάθηκε η αιτία της παρουσίας της στα νομίσματα 
της πόλης905. Δεν θεωρούμε παράλογο να συμπεράνουμε κατ' αναλογίαν ότι οι 

8 9 5 Η. Chantrain, "Zur Münzprägung von Chalkis im 6./5. Jahrhundert", Jahrbuch für Numismatik und 
Geldgeschichte 9 (1958): 7-17. Επίσης βλ τις βιβλιοκρισίες του με τίτλο «Euboea» στο ίδιο τεύχος 
(σελίδες 19-56). 
8 9 6 Kraay, 1976:90-91. 
8 9 7 W.P. Wallace, "The Early Coinages of Athens and Euboia", NC 1962: 40 και υποσημ. 4. 
8 9 8 Η. Chantrain, "Zur Münzprägung von Chalkis im 6./5. Jahrhundert", Jahrbuch für Numismatik und 
Geldgeschichte 9 (1958). 
899 Kraay, 1976: 92. 
900 Η. Τσούρτη, «Συμβολή στην Κυκλοφορία των Ευβοϊκών Νομισμάτων. Η μαρτυρία των 
"Θησαυρών"», Αρχαιολογία 42 (1992): 55-59. 
9 0 1 Σχετικά με το ψήφισμα βλ SGHI, αριθ. 45 (67). 
9 0 2 Βλ τις ομοιότητες ανάμεσα στις πρώτες κοπές της Χαλκίδας, με το τέθριπτο, και τα αττικά 
Wappenmünzen (Kraay, 1976: 89). 
903 Kraay, 1976:61. 
904 Bevan, 1986, Vol. 1: 33-34. Ο Αριστοφάνης (Όρνιθες, 516) επισημαίνει ότι η γλαύκα υπήρξε 
έμβλημα της Αθηνάς. 
9 0 5 J. Pollard, Birds in Greek Life and Myth, Plymouth, 1977: 143. 
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Χαλκιδείς επιθύμησαν να επιδείξουν και αυτοί ένα πτηνό που αποτελούσε σύμβολο 
του Δία, δηλαδή μίας σημαντικής θεότητας του πάνθεου τους. 

Η απεικόνιση του αετού παρέμεινε σημαντική για τους Χαλκιδείς καθόλη τη 
διάρκεια της αρχαιότητας. Έτσι, όταν στο δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. η Χαλκίδα 
έκοψε ξανά νομίσματα ως ανεξάρτητη πόλη, ο αετός αποτυπώθηκε ως κεντρική 
εικόνα στον οπισθότυπο : Στα ασημένια και χάλκινα νομίσματα που 
χρονολογούνται ανάμεσα στο 338 και το 308 π. Χ. το πτηνό απεικονίζεται τη στιγμή 
που γραπώνει ένα φίδι στα νύχια του, ενώ δίπλα προστίθενται συμπληρωματικά 
στοιχεία: αντικείμενα (μία δάδα, ένας κάνθαρος, μια λύρα), φυτά ή ζώα (μια δάφνη, 
ένα δελφίνι) ακόμα και μικρογραφικές παραστάσεις (μία ημισέληνος)90 . Ο αετός 
κάνει την εμφάνιση του και στα νομίσματα μικρότερου βάρους, αλλά σε διαφορετική 
στάση: το ζώο πατάει στη γη και, χωρίς να κρατάει κάποιο θήραμα, κοιτάει προς τα 
δεξιά. Σε άλλες κοπές αποδίδεται απλώς το κεφάλι του αετού9 8. Το 290 π.Χ., έπειτα 
από τη διάλυση του Κοινού των Ευβοέων , το χαλκιδικό νομισματοκοπείο θα κόψει 
ξανά νομίσματα με τον αετό εν πτήσει και με το ερπετό γραπωμένο στα νύχια του9 1 0. 
Για μία ακόμα φορά προστίθενται μικροσκοπικές συμπληρωματικές εικόνες όπως μια 
Άρτεμη, ένας κάνθαρος, ένα τριαντάφυλλο, κ.α.9 '. 

Μια παράσταση της αρπαγής του Γανυμήδη. 

Τέλος, θα σχολιάσουμε εν συντομία μια παράσταση της αρπαγής του 
Γανυμήδη, η οποία κάνει την εμφάνιση της στους άσους που έκοψε το 
νομισματοκοπείο της Χαλκίδας κατά την εποχή των Σεβήρων ' . Η απεικόνιση αυτή 
εντοπίζεται με ελάχιστες παραλλαγές σε περιορισμένο αριθμό κοπών, οι οποίες 
πιθανότατα κυκλοφόρησαν μόνο εντός της Εύβοιας, εφόσον δεν έχουν βρεθεί σε 
άλλες περιοχές. Ένας αετός που κοιτάει κατά περίπτωση προς τα δεξιά ή προς τα 
αριστερά, αρπάζει με τα νύχια του ένα νέο που φοράει χιτώνα. Η επιγραφή 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ μαρτυρά την πηγή της νομισματικής έκδοσης. Ωστόσο, έχοντας 
υπόψη τη χρονολογία της κοπής, δεν θεωρούμε ότι αυτά τα νομίσματα μπορούν να 
προσφέρουν στοιχεία ιδιαιτέρως χρήσιμα για την έρευνα μας. 

4.1.4. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

Στις επόμενες σελίδες θα αναφερθούμε σε αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία 
διάφοροι ερευνητές έχουν συσχετίσει με το Δία. Πρόκειται για μερικά αρχιτεκτονικά 

9 0 6 Στον εμπροσθότυπο εμφανίζεται ένα γυναικείο κεφάλι, ίσως η νύμφη Χαλκίδα ή η Ήρα 
9 0 7 Picard, 1979: 16-46, πρώτη σειρά- πρώτη ομάδα, κοπές υπ' αριθμ. 1 έως 22. Πρόκειται για 
τετράδραχμα, δραχμές, ημίδραχμα-τριώβολα-, οβολούς, ημιωβολούς, κ.α. 
9 0 8 Picard, 1979: 29, πρώτη σειρά- πρώτη ομάδα, κοπή υπ' αριθμ. 6, οβολός la. 
9 0 9 Το Κοινό είχε επανασυσταθεί το 304 π.Χ. από το Δημήτριο τον Πολιορκητή. Ο λόγος για τον οποίο 
διαλύθηκε είναι άγνωστος. Βλ. Ο. Picard, «Τα Ευβοϊκά Νομίσματα στην Κλασσική και Ελληνιστική 
Εποχή», στο Δ. Κατσάλης κ.ά., Η Πόλις της Χαλκίδας. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Χαλκίδα, 24-27 
Σεπτεμβρίου 1987, Αθήνα, 1990: 79. 
9 , 0 Σε αυτά τα νομίσματα ο αετός είναι πιο σωματώδης, όπως τονίζεται στο Picard, 1979: 56. 
911 Picard, 1979: 77, πρώτη σειρά- δεύτερη, τρίτη και τέταρτη ομάδα, κοπές υπ' αρίθμ. 25 έως 55. 
Πρόκειται πάλι για ασημένια και χάλκινα νομίσματα. 
9 1 2 Picard, 1979: 13 και 136, κοπή της ρωμαϊκής περιόδου υπ' αρίθμ. 109. 
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μέλη, τα λείψανα μιας λίθινης κατασκευής, ένα τμήμα γλυπτικού συμπλέγματος, κι 
ένα ανάγλυφο όπου παριστάνονται τρεις θεότητες. 

Ένας υστεροαρχαϊκός ναός στη Χαλκίδα. 

Στις προηγούμενες σελίδες είδαμε ότι στη Χαλκίδα υπήρξε ένα ιερό του Δία 
Ολύμπιου και ότι ενδεχομένως φυλάσσονταν σε αυτό δημόσια έγγραφα, όπως 
συνθήκες με άλλες πόλεις. Καθώς αυτό το λατρευτικό κέντρο κατείχε ιδιαίτερη 
σημασία (διέθετε και το προνόμιο να λαμβάνει μια δεκάτη από όσα είχαν δημευθεί 
από πολίτες που είχαν κηρυχθεί άτιμοι), είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι θα το 
κοσμούσαν ποικίλες κατασκευές. Ωστόσο, λείψανα από τα θεμέλια των κτηρίων που 
θα μπορούσαν να απαρτίζουν μέρος του ιερού αυτού δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. 

Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι πέντε πώρινα δωρικά κιονόκρανα, που 
σήμερα εκτίθενται στο Μουσείο Χαλκίδας, πρέπει να ταυτιστούν με αρχιτεκτονικά 
μέλη του ναού του Δία Ολύμπιου, εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους τους913. Τέσσερα εξ 
αυτών βρέθηκαν στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, σε οικόπεδο της σημερινής 
κεντρικής λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, εντοιχισμένα σε σκέλος του 
μεσαιωνικού τείχους της πόλης . Το πέμπτο εντοπίστηκε το 1968 στην περιοχή 
Βούρκος, σε απόσταση μερικών μέτρων νότια από τη θέση στην οποία βρέθηκαν τα 
υπόλοιπα. Παρά τη διασπορά τους, το παρόμοιο μέγεθος και ο κοινός ρυθμός των 
κιονόκρανων, καθώς και η πιθανή κοινή χρονολόγηση τους (500-470 π.Χ.)915 

μοιάζουν να υποδεικνύουν ότι πρόκειται για αρχιτεκτονικά μέλη που άνηκαν σε 
σημαντικό κτήριο της Χαλκίδας. 

Βασιζόμενοι στο σχέδιο ενός κιονόκρανου που δημοσιεύθηκε στην 
ανακοίνωση της ανακάλυψης του, επιχειρήσαμε να προχωρήσουμε σε σύγκριση με 
κιονόκρανα δωρικών ναών της Ελλάδας, οι οποίοι κατασκευάστηκαν στα τέλη του 
6ου ή τις αρχές του 5ο υ αι. π.Χ.91 . Ενδεικτικό στοιχείο της εξέτασης μας -αν και όχι 
απαραίτητα καθοριστικό από μόνο του- είναι οι διαστάσεις του άβακα των 
κιονόκρανων. Στο κιονόκρανο της Χαλκίδας ο άβακας έχει μήκος 1,30 μ. Ο άβακας 
των κιονόκρανων από το ναό της Προναίας Αθηνάς στους Δελφούς, το ναό της 
Αφαίας στην Αίγινα, και το ναό του Απόλλωνα στη Δήλο παρουσιάζουν παρόμοιες 
διαστάσεις. Επομένως, θεωρούμε πιθανό ο ναός της Χαλκίδας να είχε το ίδιο περίπου 
μέγεθος με τους προαναφερθέντες ναούς: ως εκ τούτου, ενδέχεται ο στυλοβάτης του 
ναού της Χαλκίδας να είχε διαστάσεις 30-35 μ. επί 14-16 μ. 

Πιθανολογείται, επίσης, ο ναός της Χαλκίδας να διέθετε περιστύλιο με 6 
κίονες στις στενές και 12 ή 14 στις μακρές πλευρές, σύμφωνα με τη συνήθεια που 

Βλ. έτσι Μ. Γεωργόπουλου-Μελαδίνη και Ν. Παπαδάκης, «Αρχαϊκά και Μεσαιωνικά Ευρήματα εν 
Χαλκίδι», AAA 7 (1974): 35-43. 
9 1 4 Οι λίθοι είχαν εντοιχιστεί σε δεύτερη χρήση στο γέμισμα του τοίχου. Ένα από τα κιονόκρανα 
βρέθηκε το 1973. Δεν έχουμε στοιχεία σχετικά με τη χρονολογία της ανακάλυψης των υπολοίπων. 
9 1 5 Κατά την A.A. Καραπασχαλίδου (Καραπασχαλίδου, 1992: 11), τα κιονόκρανα χρονολογούνται το 
480-470 π.Χ. περίπου. 
9 1 6 Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής δημοσιεύσεις: R. Demangel και G. Daux, Le Sanctuaire d'Athèna 
Pronaia. Fouilles de Delphes, Tome IL Topographie et Architecture, Fascicule I, Paris, 1926· H. 
Bankel, Der Spätarchaische Tempel der Aphaia aufAegina, Berlin-New York, 1993· F. Courby, Les 
Temples d'Apollon. École Française dAthènes, Exploration Archéologique de Délos. Volume XII, 
Paris, 1931. 
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επικρατούσε την εποχή της κατασκευής του. Η Μ. Γεωργοπούλου και ο Ν. 
Παπαδάκης υπολόγισαν, βάσει του μεγέθους του κιονόκρανου, ότι το ύψος των 
κιόνων του ναού της Χαλκίδας θα ήταν περίπου 5 μ. μαζί με το κιονόκρανο . Η 
υπόθεση αυτή φαίνεται να ευσταθεί μιας και πάλι γίνεται σύγκριση με τους ναούς 
που αναφέρθηκαν. Έτσι, λόγου χάρη, οι κίονες του περιστυλίου του ναού της Αφαίας 
είχαν ύψος 5,25 μ. 

Δυστυχώς, άλλα αρχιτεκτονικά μέλη που σχετίζονται με αυτόν το ναό δεν 
έχουν έρθει στο φως, ούτε και υπολείμματα της εναέτιας διακόσμησης του. Καθώς τα 
αρχιτεκτονικά λείψανα που σώζονται είναι λιγοστά, οι ερωτήσεις σχετικά με το 
υποτιθέμενο λατρευτικό κτήριο είναι πολλές. Κατασκευάστηκε εξολοκλήρου από 
πωρόλιθο ή χρησιμοποιήθηκαν -όπως στην Ερέτρια- διαφορετικά υλικά για τα 
θεμέλια και για την εναέτια διακόσμηση; Σε πόσους χώρους διαρθρώθηκε η κάτοψη 
του; Ποιες ήταν οι διαστάσεις αυτών των χώρων; Πρόκειται για μερικά μόνο 
ερωτήματα που έρχονται να προστεθούν σε εκείνα που αφορούν την ακριβή 
τοποθεσία του κτηρίου. 

Πράγματι, όπως σημειώσαμε προηγουμένως, ο S. C. Bakhuizen ισχυριζόταν 
ότι το ιερό του Δία Ολυμπίου ιδρύθηκε πιθανότατα στο όρος Όλυμπος91 . Ωστόσο, 
ορισμένοι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι το λατρευτικό αυτό κέντρο βρισκόταν κοντά ή 
μέσα στο άστυ της Χαλκίδας. Ο Α. Σάμψων φρονεί πως το ιερό θα μπορούσε να 
εντοπιζόταν στην σημερινή περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στον Εύριπο919, ενώ 
η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη πιστεύει ότι πρέπει να αναζητηθεί σε κάποια θέση 
μεταξύ των περιοχών της Αγίας Παρασκευής και της Αγίας Βαρβάρας92 . Ενδέχεται, 
ακόμα, το ιερό του Ολύμπιου Δία να είχε ιδρυθεί σε σημείο κοντά στο Δελφίνιον της 
Χαλκίδας, όπως συνέβαινε στην περίπτωση της Αθήνας '. 

Κατά τη γνώμη μας, η ταύτιση των κιονόκρανων με ένα συγκεκριμένο 
λατρευτικό κτήριο είναι κάπως παρακινδυνευμένη. Μπορούμε, ωστόσο, να είμαστε 
σχεδόν σίγουροι ότι στη Χαλκίδα ανεγέρθηκε ένας δωρικός ναός πριν από τους 
περσικούς πολέμους. 

Ένα ιερό του Δία στο λόφο Δρακόσπιτο; 

Στις αρχές του 20ου αι., ο αρχαιολόγος Γ.Α. Παπαβασιλείου αναφέρθηκε στα 
λείψανα τετράγωνης κατασκευής, τα οποία είναι ορατά μέχρι τις μέρες μας στην 
κορυφή του υψώματος Δρακόσπιτο (εικ. 3, αρ. 20), μερικά χιλιόμετρα ΒΑ της 
Χαλκίδας922. Ο Έλληνας ερευνητής ταύτισε το κτίσμα με βωμό αφιερωμένο στο Δία, 
και τη γύρω περιοχή με το Άρπάγιον που αναφέρει ο Αθηναίος από τη Ναύκρατη 
(Δειπνοσοφιστες, XIII, 601e-f). Ο Γ.Α. Παπαβασιλείου βασιζόταν στο γεγονός ότι το 
ύψωμα ονομαζόταν και Γιαμήνα - τοπωνύμιο που θύμιζε το όνομα του Γανυμήδη. 

9 1 7 Μ. Γεωργόπουλου-Μελαδίνη και Ν. Παπαδάκης, «Αρχαϊκά και Μεσαιωνικά Ευρήματα εν 
Χαλκίδι», AAA 7 (1974): 37. 
9 1 8 Bakhuizen, 1985: 89. 
9 1 9 Σάμψων, 1976:45-46. 
9 2 0 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 27-28 και 32-33. 
9 2 1 Σχετικά με το Δελφίνιον της Χαλκίδας βλ παρακάτω σελ. 218 κ.ε. 
922 Γ. Α. Παπαβασιλείου, «Ευβοϊκά», ΑΕ 1905: 27. 
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Ο μελετητής της ευβοϊκής τοπογραφίας S.C. Bakhuizen επισκέφτηκε κι αυτός 
τη θέση, αλλά κατέληξε σε πολύ διαφορετικά συμπεράσματα923. Ο ολλανδός 
ερευνητής ταύτισε την κατασκευή με πύργο, από τον οποίο ήταν δυνατό σε 
περίπτωση κινδύνου να στείλει κανείς μηνύματα στο άστυ της Χαλκίδας. Η 
κατασκευή έχει τοίχους πάχους 0,45 μ. περίπου, κτισμένους με ντόπια πέτρα και 
μήκος πλευράς 5,50 μ. (εικ. 45). Το 1985, οι τοίχοι διατηρούνταν μέχρι ύψος 2 μ. Στο 
σχέδιο της κάτοψης του κτηρίου παρατηρείται εσωτερικό κυκλικό δωμάτιο, 
διαμέτρου 3 μ. περίπου. Ο S.C. Bakhuizen, εξάλλου, δεν έκανε λόγο για κάποιο 
στοιχείο που θα μπορούσε να θεωρηθεί μαρτυρία λατρευτικής χρήσης του 
οικοδομήματος. 

Ένα γλυπτικό σύμπλεγμα με παράσταση αρπαγής του Γανυμήδη; 

Το 1969, ο Π. Θέμελης ανακοίνωσε την ανακάλυψη στην περιοχή της Νέας 
Λαμψάκου (εικ. 3, αρ. 27)9 ενός τμήματος από μαρμάρινο άγαλμα, το οποίο, 
σύμφωνα με τον ερευνητή, απεικόνιζε το Γανυμήδη τη στιγμή της αρπαγής του από 
το μεταμορφωμένο σε αετό Δία . Στο θραύσμα διακρίνονται εύκολα το κεφάλι, το 
σώμα και το αριστερό χέρι μιας ανθρώπινης μορφής που φοράει χιτώνα και φρυγικό 
πίλο. Αναγνωρίζονται ακόμα τα νύχια πτηνού πάνω στο δεξί ώμο και κάτω από το 
αριστερό χέρι της μορφής που δέχεται την επίθεση. Ο Π. Θέμελης δεν επιχείρησε να 
προσδιορίσει μια ακριβή χρονολογία για τη δημιουργία του αγάλματος, αν και 
σημείωσε ότι πρόκειται πιθανώς για έργο του 4ου αι. π.Χ. 

Στις μέρες μας, ωστόσο, επικρατεί η άποψη ότι το γλυπτικό σύμπλεγμα 
απεικονίζει αμαζόνα που δέχεται επίθεση από γρύπα . Η ύπαρξη λατρείας προς 
τιμήν των αμαζόνων στη Χαλκίδα μαρτυρείται από τον Πλούταρχο, που κάνει λόγο 
για ένα ταφικό μνημείο τους, ένα Αμαζόνειον, στην ευβοϊκή πόλη 2 7. Τμήμα ενός 
ακόμα γλυπτικού συμπλέγματος με το ίδιο θέμα βρέθηκε στην περιοχή της Χαλκίδας 
που ονομάζεται Τρεις Καμάρες, όπου ενδέχεται να υπήρξε παλαιά νεκρόπολη928. Και 
αυτό το άγαλμα χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. . 

Ένα αναθηματικό ανάγλυφο στο Μουσείο Χαλκίδας. 

Στο Μουσείο Χαλκίδας φυλάσσεται το δεξί τμήμα ενός μικρού ναόσχημου 
αναθηματικού ανάγλυφου από πεντελικό μάρμαρο (αρ. κατ. ΜΙ 12). Το θραύσμα έχει 
ύψος 0,29 μ., μήκος 0,22 μ. και πάχος 0,07 μ. Στην επιφάνεια του λίθου παριστάνεται 
καθιστή ανδρική μορφή που φοράει ιμάτιο και κρατάει σκήπτρο στο αριστερό της 
χέρι. Πιθανότατα πρόκειται για το Δία. Αριστερά στέκονται δυο όρθιες γυναικείες 
μορφές. Η μία φοράει μακρό / ποδήρη χιτώνα και φέρει κράνος - πρόκειται προφανώς 

9 2 3 Bakhuizen, 1985: 144-149 (Appendix ID-
9 2 4 Το χωριό βρίσκεται σε απόσταση 4 περίπου χιλιομέτρων ΝΑ. της Χαλκίδας. 
9 2 5 Π. Θέμελης, «Ειδήσεις εξ Ευβοίας», AAA 2 (1969): 163-165. Σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο 
Χαλκίδας (αρ. κατ. 1711). 
9 2 6 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995:46 και 47, εικ. 16. 
9 2 7 Πλούταρχος, Βίος του Θησέα, ΧΧνΉ, 4-5. 
9 2 8 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 45. 
9 2 9 Το άγαλμα φυλάσσεται σήμερα στο Μουσείο Χαλκίδας (αρ. κατ. 24). 
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για την Αθηνά- ενώ από τη δεύτερη σώζεται μόνο μέρος του κεφαλιού. Οι ειδικοί 
χρονολογούν το έργο στα τέλη του 4ο υ αι. π.Χ.930. 

Κατά πάσα πιθανότητα, το ανάγλυφο είχε στηθεί σε ιερό που ήταν 
αφιερωμένο σε μία από τις απεικονιζόμενες θεότητες. Αγνοούμε, ωστόσο, πού 
εντοπίστηκε το σωζόμενο τμήμα του. Όπως και να έχουν τα πράγματα, το έργο 
ανάγεται στις αρχές της ελληνιστικής περιόδου, και ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να 
εξακριβώσουμε αν οι πληροφορίες που παρέχει ρίχνουν φως στις θρησκευτικές 
αντιλήψεις των Χαλκιδέων κατά τα προκλασικά χρόνια. 

4.2. Η ΛΑΤΡΕΙΑ Τ Η Σ ΗΡΑΣ Σ Τ Η ΧΑΛΚΙΔΑ 

Οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τη λατρεία της Ήρας στη Χαλκίδα είναι 
ελάχιστες. Μονάχα τρία φιλολογικά αποσπάσματα και η πιθανή εμφάνιση της θεάς 
στα νομίσματα της ευβοϊκής πόλης μάς επιτρέπουν να σχηματίσουμε μια εικόνα για 
τη σημασία που είχε η σύζυγος του Δία στο χαλκιδικό πάνθεο. Οι επιγραφές 
συνεισφέρουν ελάχιστα στον εμπλουτισμό των γνώσεων μας. Σε μια ενεπίγραφη 
στήλη αναφέρεται μήνας, η ονομασία του οποίου σώζεται αποσπασματικά. Έχει 
υποστηριχθεί, πρόσφατα, ότι η ονομασία αυτή ενδέχεται να συσχετίζεται με τη 
λατρεία της Ήρας, ωστόσο η υπόθεση αυτή δύσκολα μπορεί να επαληθευθεί. Από την 
πλευρά μας δεχόμαστε την παραδοσιακή και επικρατέστερη ανάγνωση, και ως εκ 
τούτου, η ανάλυση της μαρτυρίας αυτής θα παρουσιαστεί στην ενότητα όπου 
πραγματευόμαστε τη λατρεία του Ποσειδώνα. Σημειώνουμε, τέλος, ότι η 
αρχαιολογική σκαπάνη δεν έχει φέρει στο φως κάποιο εύρημα που να μπορεί να 
συνδεθεί με τη λατρεία της Ήρας. 

Σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την επιλογή των χρήσιμων για την 
έρευνα μας μαρτυριών, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι μόλις μία πηγή από την 
αρχαία ελληνική γραμματεία κάνει λόγο για λατρεία της Ήρας στη Χαλκίδα που 
μπορεί να αναχθεί πριν από τα Μηδικά. 

4.2.1. Οι φιλολογικές μαρτυρίες. 

Η Ήρα και η Αρέθουσα. 

Σε απόσπασμα που σώζεται σε ελληνιστικό πάπυρο, ο οποίος ανήκει στη 
συλλογή του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν (P. Michigan, αρ. κατ. 1447), αποδίδεται 
στον Ησίοδο μια αναφορά στην ένωση του Ποσειδώνα και της Αρέθουσας στις ακτές 
του Ευρίπου, και στη μετέπειτα μεταμόρφωση της νεαρής σε πηγή (;), ύστερα από 
παρέμβαση της Ήρας . Οι R. Merkelbach και M. L. West (δύο από τις κορυφαίες 
αυθεντίες επί του θέματος) συμπεριέλαβαν το απόσπασμα στην τρίτη έκδοση των 

9 3 0 Ε. Mitropoulou, Corpus I. Attic Votive Reliefs of the 6* and 5,h Centuries B.C., Athens, 1977: 73, 
no. 149, fig. 208· M. Mangold, Athenatypen auf attischen Weihreliefs des 5. und 4. Jhs. v.Chr. (Hefte 
des Archäologischen Seminars der Universität Bern), Bern, 1993: 73 και no. 58· A. Cornelia, / rilievi 
votivi greci di periodo arcaico e classico. Diffusione, ideologia, commitenza, Bari, 2002: 211 (Eubea 

3)· 
9 3 1 Σε επόμενη ενότητα θα παραθέσουμε τους λόγους που έδωσαν αφορμή για τη διατύπωση της 
υπόθεσης που ήθελε το κείμενο να κάνει μνεία στη μεταμόρφωση της Αρέθουσας σε πηγή. 
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ψευδοησιόδειων έργων, τοποθετώντας το μεταξύ των τμημάτων του έργου Γυναικών 
Κατάλογος ή Ηοίες 3 2. Η ταύτιση που προτείνουν οι R. Merkelbach και M. L. West 
μάς επιτρέπει να αναγάγουμε την παράδοση, που μαρτυρείται από τον πάπυρο, στην 
αρχαϊκή περίοδο, αν όχι νωρίτερα. 

'Αρέθουσα θυγάτηρ μεν Ύπέρ[ο]υ, Π[οσ]ει[δώνι δε συν]ελθοΰσ[α] 
κατά τον Βοϊκον Εύρειπον [εις κρήνην] ήλλάγη έν Χ[αλκίδι] υπό 
[της] "Ηρας, ώς Ησίοδος ίστορε[ΐ 

Παρά τις δυσκολίες που πηγάζουν από τη συντομία του αποσπάσματος, εμείς 
θα προσπαθήσουμε εν συνέχεια να εμβαθύνουμε στη μελέτη του ρόλου που 
διαδραματίζει η Ήρα στο μύθο. Θα αφήσουμε για την ώρα κατά μέρος όσα έχουν να 
κάνουν με μία ακόμα θεότητα που αναφέρεται στο κείμενο, τον Ποσειδώνα933. 

Αρχικά, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στους λόγους που ενδεχομένως 
ώθησαν την Ήρα να μεταμορφώσει την Αρέθουσα. Το απόσπασμα δεν μάς παρέχει 
μία διεξοδική εξήγηση, η σύγκριση όμως με άλλους μύθους μάς κάνει να 
διατυπώσουμε δύο εναλλακτικές ερμηνείες. Η μία εξ αυτών είναι να αποδώσουμε τη 
μεταμόρφωση σε οργισμένη παρόρμηση της θεάς ενόψει της προσβολής στο 
πρόσωπο της, η άλλη (στον αντίποδα της πρώτης) είναι να τη θεωρήσουμε πράξη 
ελέους εκ μέρους της κόρης του Κρόνου ενώπιον της αντιξοότητας που επρόκειτο να 
αντιμετωπίσει η νεαρή Αρέθουσα. 

Στην πρώτη περίπτωση οφείλουμε να απορρίψουμε την υπόθεση ότι την 
προσβολή συνιστούσε κάποια απιστία του Δία, μιας και η Αρέθουσα παρουσιάζεται 
στο ψευδοησιόδειο απόσπασμα ως ερωμένη του Ποσειδώνα και όχι ως ερωμένη του 
συζύγου της Ήρας. Πρέπει άραγε να υποθέσουμε ότι η Αρέθουσα έκανε κάποια 
σχόλια που προκάλεσαν την οργή της θεάς; Ποικίλοι μύθοι μας μιλούν για γυναίκες 
που συνέκριναν τον εαυτό τους με την Ήρα και κατέληξαν, ως εκ τούτου, να γίνουν 
στόχοι της εκδίκησης της: αναφέρουμε, ως παραδείγματα, τη Σίδη 
((Ψευδο)Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 1,4, 3) και την Αηδόνα (Αντωνίνος Λιβεράλις, 
XI). Ωστόσο, στο βαθμό που γνωρίζουμε, η Ήρα σπανίως κατέφευγε στη 
μεταμόρφωση ως μέσο τιμωρίας των θυμάτων της 3 . Κατά κανόνα, η θεά έπαιρνε 
την εκδίκηση της προκαλώντας στις γυναίκες κρίσεις μανίας που κατέληγαν στο 
θάνατο τους. Συνεπώς, φαίνεται πιο εύλογη η πιθανότητα η Ήρα να συμπάθησε την 
Αρέθουσα και, ενόψει της αντιξοότητας που αντιμετώπιζε η νεαρή, να αποφάσισε τη 
μεταμόρφωση της σε πηγή. Πράγματι, κατά τη γνώμη μας, η μεταμόρφωση ενός 

9 3 2 SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 188Α. 
9 3 3 Βλ παρακάτω σελ. 209 κ.ε. 
9 3 4 Γνωρίζουμε μόνο δυο παραδόσεις που θέλουν την Ήρα να μεταμορφώνει θνητές -και στις δυο 
περιπτώσεις αφορούσαν ερωμένες του Δία. Πρόκειται, ωστόσο, για παραλλαγές μύθων, οι πιο 
διαδεδομένες εκδοχές των οποίων απέδιδαν τις μεταμορφώσεις σε άλλες θεότητες. Πράγματι, ο 
Αισχύλος (Ικέτιδες, στ. 299-301) και ο Παυσανίας (Ι, 25, 1) ισχυρίζονται ότι η Ήρα μεταμόρφωσε την 
Ιώ σε αγελάδα. Ωστόσο, ο συγγραφέας (ή οι συγγραφείς) του έργου Γυναικών Κατάλογος (βλ 
SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 124), ο Βακχυλίδης (βλ. IRIGOIN, DUCHEMIN και 
BARDOLLET: Dithyrambe V (e. 16), στ. 17 κ.ε.), και ο (Ψευδο)Απολλόδωρος {Βιβλιοθήκη, II, 1, 3) 
θεωρούν ότι ο Δίας ήταν αυτός που μεταμόρφωσε τη νεαρή. Επιπροσθέτως, ο Καλλίμαχος 
(PFEIFFER, Vol. Ι: fr. 632 (385)) και ο Παυσανίας (Ι, 25, 1- Vin, 3, 6) αναφέρουν ότι η Ήρα 
μεταμόρφωσε την Καλλιστώ σε άρκτο. Ωστόσο, ο Ερατοσθένης (Καταστερισμός, Ι) και ο 
(Ψευδο)Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη, Ι, 4, 3) θεωρούν ότι την Καλλιστώ τη μεταμόρφωσαν η Άρτεμη 
και ο Δίας. 
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ανθρώπου σε πηγή προσιδιάζει περισσότερο σε μία πράξη ελέους παρά σε μια πράξη 
εκδίκησης. Ας σημειωθεί ότι ενδέχεται η Ήρα να θεωρήθηκε κατά την αρχαιότητα 
προστάτιδα των εγκαταλειμμένων γυναικών, μια αρμοδιότητα που αντικατοπτρίζεται 
και στο μύθο της Μήδειας935. Άλλωστε, η Ήρα λατρευόταν στην αρχαία Στύμφαλο με 
την επίκληση Χήρα, ως η διαζευγμένη σύζυγος του Δία (Παυσανίας, VIII, 22, 2)9 3 6. 

Ένα ακόμα ζητούμενο που προκύπτει από την ανάγνωση του ψευδοησιόδειου 
αποσπάσματος αφορά τον τόπο στον οποίο πιστεύεται ότι συντελέστηκε η 
μεταμόρφωση της Αρέθουσας. Φαίνεται λογικό να συνάγουμε ότι η Χαλκίδα 
αποτέλεσε το σκηνικό ενός τέτοιου επεισοδίου. Η ένωση, άλλωστε, της νεαρής με τον 
Ποσειδώνα έγινε στον Εύριπο, σε χώρο, δηλαδή, μεταξύ της Βοιωτίας και της 
Εύβοιας, ενώ ο Ευριπίδης (Ιφιγένεια εν Αυλίδι, στ. 169-170) και ο Αθηναίος από τη 
Ναύκρατη (Δεπτνοσοφιστές, VIII, 331e) επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μιας πηγής με το 
όνομα Αρέθουσα στην ευβοϊκή πόλη93 . 

Έχοντας καταλήξει σε αυτά τα συμπεράσματα, πιστεύουμε ότι δεν θα 
απείχαμε πολύ από την αλήθεια αν υποστηρίζαμε ότι κατά τη διάρκεια των αρχαϊκών 
χρόνων υπήρχε στη Χαλκίδα μία παράδοση που απέδιδε στην Ήρα τη δημιουργία της 
πιο φημισμένης πηγής της πόλης. Η ιστορία αυτή θα μπορούσε να είχε γνωρίσει 
τέτοια διάδοση ώστε να συμπεριληφθεί στο Γυναικών Κατάλογο. Η απόδοση στη 
σύζυγο του Δία ενός τέτοιου ρόλου στο μύθο θα μπορούσε ίσως να αντικατοπτρίζει 
το γεγονός ότι η θεά έχαιρε ιδιαίτερης αναγνώρισης από τους Χαλκιδείς. 

Η Ήρα και η Δίρφη. 

Μία ακόμα γραπτή μαρτυρία για την ύπαρξη λατρείας της Ήρας στη χώρα της 
Χαλκίδας αποτελεί το λήμμα «Δίρφυς» του Στέφανου Βυζάντιου. 

Δίρφυς, ορός Ευβοίας, ώς Εύφορίων. το έθνικόν 
Δίρφυος και Διρφύα ή "Ηρα τιμάται. 

Για τη Δίρφη, την οροσειρά που υψώνεται στο κέντρο της Εύβοιας, κάνουν 
επίσης λόγο ο Σιμωνίδης938, ο Ευριπίδης939, ίσως και ο Λυκόφρονας940. Ο Στέφανος ο 
Βυζάντιος, ωστόσο, αναφέρει ως μοναδική πηγή της πληροφορίας του τον 
Ευφορίωνα, τον πολυγραφότατο Χαλκιδέα συγγραφέα που έζησε τον 3° αι. π.Χ. . 

9 3 5 Ο Ε.Ν. Ρούσσος («Η Ήρα τιμωρός και προστάτισσα. Ανάλυση και σχόλια», στο /. Θ. Κακριδής 
(επιμ.), Ελληνική Μυθολογία. Τόμος /,- Οι Θεοί, Αθήνα, 1986: 98) επίσης θεωρεί τη Νεφέλη 
προστατευόμενη της Ήρας. 
9 3 6 Σε αυτή την περίπτωση, η λέξη «Χήρα» σημαίνει «ή μετά γάμον μη συνοικούσα άνδρί, ή τον 
άνδρα στερηθείσα γυνή», όπως μαρτυρείται από ομώνυμο λήμμα του Ησύχιου. Βλ Jost, 1985: 359-
360. 
9 3 7 Βλ παρακάτω 209 κ.ε. 
9 3 8 T. Bergk (επιμ.), Poetae Lyrici Graeci. Quartis curis. Pars HI. Poetae Melici, Lipsiae, 1882: 
Simonides, 89 (148)· D.L. Page (επιμ.), Epigrammata Graeca, Oxonii, 1975: fr. 85. 
9 3 9 Ηρακλής Μαινόμενος, στ. 185. 
9 4 0 Q συγκεκριμένος συγγραφέας αναφέρει ένα βουνό με το όνομα Διρφωσσός (Αλεξάνδρα, 375). 
Πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα, για τη Δίρφη, δεδομένου ότι το βουνό μνηνονεύεται μαζί με άλλα 
ευβοϊκά τοπωνύμια. Βλ και το αντίστοιχο σχόλιο (Σχόλιο στο Λυκόφρονα, 373). 
9 4 1 Σχετικά με το συγγραφέα, βλ Β.Α. Van Groningen, Euphorion, Amsterdam, 1977- L.A. de Cuenca, 
Euforion de Calcis. Fragmentes y epigramas, Madrid, 1977· και P. Treves, Euforione e la storia 
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Ένα σχόλιο στην AL·ξάvδpa του Λυκόφρονα (σχόλιο 373) φανερώνει ότι ο 
Στέφανος ο Βυζάντιος δεν ψευδόταν σχετικά με την προέλευση (ορισμένων;) από τα 
στοιχεία που παρέθετε. Στο παραπάνω σχόλιο αναπαράγονται λέξη προς λέξη μερικές 
αράδες που αποδίδονται στον Ευφορίωνα, στις οποίες όντως εμφανίζεται το 
ορωνύμιο942. Παρ'ολ'αυτά, δεν περιέχουν τίποτε για την Ήρα, δίνοντας έτσι λαβή 
στις ακόλουθες αμφιβολίες: ο Στέφανος ο Βυζάντιος οφείλει άραγε ομοίως στον 
Ευφορίωνα την αναφορά στην επίκληση Διρφία ή στηρίχτηκε και σε άλλες 
συμπληρωματικές πληροφορίες, οι οποίες δεν μνημονεύονται στο λήμμα; Ασφαλώς, 
η πιθανότητα ο Ευβοέας ποιητής να ανέφερε την επίκληση δεν πρέπει να αποκλειστεί 
εντελώς, όχι μόνο επειδή η επίκληση προέρχεται από ένα καταγεγραμμένο τοπωνύμιο 
του νησιού της καταγωγής του, αλλά και επειδή οι τίτλοι μερικών από τα έργα που 
αποδίδονται στον Ευφορίωνα (Φιλοκτήτης, Τναχος, Άνιος, Υάκινθος943, Διόνυσος944, 
κ.α.) επιβεβαιώνουν ότι το ενδιαφέρον του στρεφόταν κατά περιστάσεις σε θέματα 
μυθολογικού χαρακτήρα. 

Η συσχέτιση της Ήρας με τα όρη είναι ευρέως μαρτυρημένη στην Αρχαία 
Ελλάδα, ακόμα και από τις πρωιμότερες περιόδους. Έτσι, για παράδειγμα, το ιερό της 
θεάς στην Ερμιόνη εντοπιζόταν στο όρος Πρώνα 4 5 , ενώ στο Αραχναίο υπήρχε βωμός 
αφιερωμένος στο Δία και στη σύζυγο του9 4 . Σύμφωνα με την παράδοση, τρεις 
τροφοί της Ήρας έδωσαν το όνομα τους στα βουνά που περιέβαλλαν το εκτός των 
τειχών Ηραίο του Αργούς . Το ιερό στις Πλαταιές, που ήταν αφιερωμένο στην κόρη 
του Κρόνου, εντοπιζόταν στους πρόποδες του Κιθαιρώνα948. Τέλος, υπενθυμίζουμε 
ότι η Ήρα συνδεόταν και με ένα ακόμα όρος της Εύβοιας, την Όχη 9 4 . Μπροστά στην 
εικόνα που αναδύεται, γίνεται πολύ ελκυστική η υπόθεση ότι η Ήρα Διρφία όχι μόνο 
πήρε την επίκληση της από τη Δίρφη, αλλά και ότι υπήρχε και τόπος λατρείας 
αφιερωμένος στην ίδια πάνω σε αυτή την οροσειρά. Ωστόσο, αν διαβάσουμε 
προσεκτικά το λήμμα του Στέφανου του Βυζάντιου θα διαπιστώσουμε ότι η 
διατύπωση του λεξικογράφου δεν φτάνει μέχρι αυτό το σημείο. Ίσως η Ήρα να 
λατρευόταν σε ένα αστικό χαλκιδικό ιερό, που θα αποτελούσε, ως εκ τούτου, 
περίπτωση παρεμφερή με αυτή του ιερού του Δία Ολυμπίου. Μέχρι στιγμής, η 
αρχαιολογική έρευνα δεν έχει δώσει απάντηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

Αφήνοντας κατά μέρος το ερώτημα της θέσης του πιθανού ιερού, οφείλουμε 
να αναγνωρίσουμε για μια ακόμη φορά ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με δυσκολίες 

ellenistica, Milan, 1955. Για την επιρροή του στη λατινική γραμματεία, βλ F. della Corte, "Euforion e 
ipoeti latini",Maia 17 (1965): 158-176. 

B.A. Van Groningen, Euphorion, Amsterdam, 1977: fr. 78. 
943 J.A. Cina, "El Jacinto de Euforion y el problema del élegos", Emèrita 59 (1991): 39-51. 
944 J.A. Cina, "Euphronion's Dionisos", Prometheus 17 (1991): 111-124. 
945 Βλ Παυσανίας, Π, 36, 2. Για το ιερό, Α. Gadolou, "The Formation of the Sacred Landscapes of the 
Eastern Argolid, 900-700 B.C. A Religious, Social and Political Survey", στο Hägg, 2002: 37-43, όπου 
και σχετική βιβλιογραφία. 
946 Παυσανίας, II, 25, 10. Βλ Fr. de Polignac, «Cultes de sommet en Argolide et Corinthie. Eléments 
d'interprétation», στο Hägg, 2002: 119- 122· Mazarakis Ainian, 1997: 322- D.W. Rupp, "The Altars of 
Zeus and Hera on Mt Arachnaion in the Argeia", JFA 3 (1976): 261-268. 
947 Παυσανίας, II, 17, 1-2. Ένα από τα βουνά ονομαζόταν Εύβοια. Για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας 
του αργείου ιερού της Ήρας, βλ Fr. de Polignac, "Mediation, Competition, and Sovereignty: The 
Evolution of Rural Sanctuaries in Geometric Greece", στο S.E. Alcock και R. Osbome (επιμ.), Placing 
the Gods. Sanctuaries and Sacred Space in Ancient Greece, Oxford, 2001: 4 κ.ε. 
94S Για τη σχέση του ιερού με το βουνό, βλ Simon, 1997: 85. 
949 Βλ παραπάνω σελ. 73 κ.ε. 
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προκειμένου να αποδώσουμε στη γεωμετρική ή στην αρχαϊκή περίοδο μια 
πληροφορία που παραδίδεται από ένα ύστερο κείμενο. Ακόμα κι αν δεχτούμε ότι ο 
Στέφανος ο Βυζάντιος ανέτρεξε σε έργο του Ευφορίωνα προκειμένου να αντλήσει 
πληροφορίες, τίποτε δεν φανερώνει ότι η λατρεία της Ήρας Διρφίας είχε καθιερωθεί 
νωρίτερα από τον 3° αι. π.Χ., κατά τον αιώνα δηλαδή που έζησε ο Χαλκιδέας 
συγγραφέας- Ενώπιον αυτής της κατάστασης υποχρεωνόμαστε για μια ακόμη φορά 
να μην συμπεριλάβουμε αυτή τη μαρτυρία ανάμεσα σε αυτές που θεωρούμε 
χρήσιμες. 

Ένα ιερό της Ήρας ανάμεσα στη Χαλκίδα και την Ερέτρια; 

Μία ακόμα πληροφορία που παραδίδει ο Στέφανος ο Βυζάντιος (στο λήμμα 
«"Αργουρα» αυτή τη φορά) χρησιμοποιείται από τον καθηγητή D. Knoepfler 
προκειμένου να διατυπώσει την υπόθεση ύπαρξης ενός «sanctuaire fédéral» 
αφιερωμένου στην Ήρα και ιδρυμένου στα σύνορα μεταξύ της χαλκιδικής και 
ερετριακής χώρας . Αξίζει να θυμηθούμε ότι στο λήμμα αυτό γίνεται λόγος για ένα 
επεισόδιο της ευβοϊκής παραλλαγής του μύθου της Ιούς, καθώς μάλιστα το ευβοϊκό 
τοπωνύμιο Αργουρα ταυτίζεται με τον τόπο όπου ο Άργος φύλαξε την ερωμένη του 
Δία. 

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι στο λήμμα του Στεφάνου του Βυζάντιου δεν 
γίνεται καμία ακριβής αναφορά σχετική με κέντρο λατρείας αφιερωμένο στην Ήρα. 
Ο D. Knoepfler καταφεύγει σε συγκρίσεις ανάμεσα στην πελοποννησιακή και την 
ευβοϊκή παραλλαγή του μύθου για να διατυπώσει τις υποθέσεις του. Ο Ελβετός 
ερευνητής υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την αργεία εκδοχή, η φύλαξη της νεαρής (που 
είχε τη μορφή αγελάδας) έγινε στις Μυκήνες ή στο Άργος, κοντά, δηλαδή, στο εκεί 
Ηραίο. Ο D. Knoepfler δεν διστάζει να μεταφέρει την ίδια σκηνή στην Εύβοια: η 
Αργουρα (το σημερινό Λευκαντί κατά τον D. Knoepfler) θα μπορούσε να βρίσκεται 
κοντά σε ένα ευβοϊκό Ηραίο. 

Ο Knoepfler πίστευε ότι, όπως ακριβώς το Ηραίο του Αργούς ιδρύθηκε σε μία 
παραμεθόρια ζώνη,951 έτσι και το υποτιθέμενο ευβοϊκό Ηραίο βρισκόταν στα σύνορα 
μεταξύ Ερέτριας και Χαλκίδας. Ένα στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της πρότασης του 
Ελβετού ερευνητή είναι τα πολλά ιερά που είναι αφιερωμένα στην Ήρα και 
εντοπίζονται σε παραμεθόριες περιοχές: αναφέρουμε ως παραδείγματα το Ηραίο της 

, 952 

Περαχωρας . 

Δεν απορρίπτουμε το ενδεχόμενο στην Αργουρα να αποδίδονταν τιμές στο 
Δία, δεδομένου ότι ο μύθος θα μπορούσε να κατέχει εξέχουσα σημασία στην περιοχή. 
Ωστόσο, εκφράζουμε τις αμφιβολίες μας σχετικά με τη χρονολόγηση του 

950 Knoepfler, 1981: 326-329. 
951 Fr. de Polignac, "Mediation, Competition, and Soveriegnty: The Evolution of Rural Sanctuaries in 
Geometric Greece", στο S.E. Alcock και R Osborne (επιμ.), Placing the Gods. Sanctuaries and Sacred 
Space in Ancient Greece, Oxford, 2001: 4 κ.ε. • του ίδιου, «Cité et territoire à Γ époque géométrique: 
Un modèle argien?», στο A. Pariente και G. Touchais (επιμ.), Argos et l'Argolide. Topographie et 
Urbanisme. Actes de la Table Ronde international, Athènes-Argos, 28/4 - 1/5/1990 (Recherches 
franco-helléniques, 3), Athènes-Argos, 1998: 145-162. 
952 B. Menadier, "The Sanctuary of Hera Akraia and its Religious Connections with Corinth", στο 
Hägg, 2002: 85-91. Επίσης, Β. Menadier, The Sixth Century Temple and the Cult of Hera Akraia, 
Perachora, Michigan, 1997, ειδικά τα κεφάλαια 5 (σελ. 125-151) και 7 (σελ. 173-201) 
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συγκεκριμένου τμήματος της ευβοϊκής παραλλαγής του μύθου. Μάς βρίσκει, 
άλλωστε, σύμφωνους η αποστροφή του Fr. de Polignac, ο οποίος επισημαίνει ότι 
«l'hypothèse d'un sanctuaire commun [d'Héra entre Chalcis et Erétrie], pour 
séduisante qu'elle soit, n'a reçu à ce jour aucun élément de confirmation»953. Όσο η 
εικόνα αυτή δεν ανατρέπεται από νέες ανακαλύψεις, θεωρούμε εύλογο να μην 
συμπεριλάβουμε το λήμμα του Στέφανου του Βυζάντιου μεταξύ των πηγών που 
μπορούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας για τις λατρείες που ασκούνταν από τους 
Χαλκιδείς κατά τη γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο. 

4.2.2. Οι νομισματικές μαρτυρίες. 

Εν συνεχεία, θα εξετάσουμε τους εικονότυπους που εμφανίζονται πάνω στις 
χαλκιδικές κοπές. Μία υπόθεση, που διατυπώθηκε από τον Ο. Picard, παρουσιάζει για 
εμάς ιδιαίτερο ενδιαφέρον: ο συγκεκριμένος νομισματολόγος πιστεύει ότι όλες οι 
γυναικείες κεφαλές που εμφανίζονται πάνω σε ιωνικό κιονόκρανο στον 
εμπροσθότυπο των τοπικών χάλκινων νομισμάτων αποτελούν απεικονίσεις της Ήρας. 
Οι λόγοι μιας τέτοιας ταύτισης δεν εδράζονται στα χαρακτηριστικά ή τα εμβλήματα 
της προτομής, αλλά στην παρουσία του κιονόκρανου. Πράγματι, ο γάλλος ερευνητής 
υποστηρίζει ότι στις κοπές αυτές απεικονίζεται ένα γλυπτικό σύνολο, το οποίο κατά 
τη γνώμη του είχε στηθεί σε ιερό της θέας: ένας κίονας αποτελούσε τη βάση του 
αγάλματος της Ήρας9 5 4. Ωστόσο, μία ανασκόπηση της παραγωγής του τοπικού 
νομισματοκοπείου μάς οδηγεί στη διαπίστωση ότι υπάρχει ικανός αριθμός κοπών στις 
οποίες έχουν απεικονιστεί οι ίδιες κεφαλές χωρίς το αντίστοιχο κιονόκρανο. Ο Picard 
δεν διστάζει και σε αυτές τις περιπτώσεις να ταυτίσει τη γυναικεία μορφή με την 
Ήρα. 

Ως εκ τούτου, ο ερευνητής θεωρεί ότι οι πρώτες χαλκιδικές νομισματικές 
εκδόσεις στις οποίες εμφανίζεται η θεά χρονολογούνται στην περίοδο 338-308 π.Χ. 
Όλες εξ αυτών συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη σειρά - πρώτη ομάδα νομισματικών 
εκδόσεων. Οι κοπές με τους αριθμούς 15, 17, 18, 19, 20 και 22 εμφανίζουν ένα 
κιονόκρανο και μια γυναικεία κεφαλή που κοσμείται με περίαπτο και διάδημα που 
φέρει πέντε πεταλόσχημες αποφύσεις. Οι κοπές με τους αριθμούς 12b, 13 και 14 δεν 
παρουσιάζουν το κιονόκρανο, αλλά την ίδια τη γυναικεία προτομή955. Κατά την 
περίοδο μεταξύ των ετών 290 και 271 π.Χ. (πρώτη σειρά-δεύτερη ομάδα), ο Ο. Picard 
αναγνωρίζει εκ νέου την κεφαλή της Ήρας ως μοτίβο του χαλκιδικού 
νομισματοκοπείου. Η κοπή με τον αριθμό 36 παρουσιάζει ένα κιονόκρανο και μία 
γυναικεία κεφαλή που φέρει διάδημα με τέσσερις ή πέντε αποφύσεις. Οι κοπές με 
τους αριθμούς 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 και 41 δεν παρουσιάζουν το 
κιονόκρανο, αλλά μόνο την κεφαλή956. Κατά την περίοδο 245-196 π.Χ. (πρώτη σειρά 
- τρίτη και τέταρτη ομάδα), οι κοπές με τους αριθμούς 51, 53 και 54 παρουσιάζουν 
ένα κιονόκρανο και γυναικεία κεφαλή με διάδημα: το διάδημα αυτό φέρει ενίοτε επτά 
αποφύσεις, ενώ σε άλλες παραστάσεις διακρίνουμε 15 και πλέον χάνδρες. Οι κοπές 

Polignac, 1998: 24. 
Picard, 1979: 14-15. 
Picard, 1979: 46-54, pi. XI. 
Picard, 1979: 70-77, pi. XVI. 
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43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 και 55 δεν εμφανίζουν το κιονόκρανο παρά μόνο τη 
γυναικεία κεφαλή957. 

Όπως έχουμε επισημάνει, όλες αυτές οι κοπές ανάγονται είτε στα τέλη της 
κλασικής περιόδου είτε στην ελληνιστική περίοδο958. Στα πρώτα χαλκιδικά 
νομίσματα, που κυκλοφορούν μεταξύ των ετών 530 και 490 π.Χ., δεν εντοπίζουμε 
καμία απεικόνιση γυναικείας μορφής. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τα κριτήρια 
επιλογής που διέπουν την έρευνα μας, ούτε οι νομισματικές μαρτυρίες μπορούν να 
μας βοηθήσουν να δείξουμε ότι η λατρεία της Ήρας στη Χαλκίδα είχε εγκαθιδρυθεί 
πριν από τα μηδικά. 

4.3. Η ΛΑΤΡΕΙΑ Τ Ο Υ Π Ο Σ Ε Ι Δ Ω Ν Α ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

Οι πηγές στις οποίες συναντούμε τα αμυδρά ίχνη της λατρείας του Ποσειδώνα 
στη Χαλκίδα είναι ποικίλες ως προς τη φύση τους, σημαντικές σε αριθμό, αλλά 
πενιχρές σε πληροφορίες. Στο πρώτο τμήμα του παρόντος υποκεφαλαίου αναλύουμε 
κατά κύριο λόγο πέντε γραπτές αναφορές που εντοπίζονται αντιστοίχως στο 
Γυναικών Κατάλογο, στην Ιστορία του Ηροδότου, στους Μύθους του Υγίνου και στα 
λεξικά του Ησύχιου και του Στέφανου του Βυζάντιου: σε ό,τι έχει να κάνει με το 
θέμα που εξετάζουμε, το πρώτο από τα παραθέματα που αναφέρθηκαν αποδεικνύεται 
ιδιαίτερης αξίας. Εν συνεχεία, εστιάζουμε την προσοχή μας σε μία επιγραφή του 3ο υ 

αι. π.Χ., στην οποία καταγράφεται ένας μήνας του τοπικού ημερολογίου. Δυστυχώς, 
η ανάγνωση της ονομασίας του μήνα δυσχεραίνεται από τις φθορές που έχει υποστεί 
ο λίθος πάνω στον οποίο είχε χαραχθεί το κείμενο. Θα παρουσιάσουμε πάντως τις 
αποκαταστάσεις που έχουν μέχρι σήμερα προταθεί. Αφού πρώτα σχολιάσουμε μία 
ακόμα επιγραφική μαρτυρία -της αυτοκρατορικής περιόδου αυτή τη φορά-, θα 
αφιερώσουμε μία συνοπτική ενότητα στις νομισματικές μαρτυρίες, με σκοπό να 
αναφερθούμε στην εμφάνιση μικρής τρίαινας στον οπισθότυπο ασημένιας κοπής της 
ελληνιστικής περιόδου. 

4.3.1. Οι φιλολογικές μαρτυρίες. 

Όπως έχουμε δηλώσει στην παράγραφο που μόλις προηγήθηκε, στο παρόν 
υποκεφάλαιο θα ασχοληθούμε με γραπτές μαρτυρίες που χρονολογούνται μεταξύ του 
6ου αι. π.Χ. και του 6ου αι. μ.Χ. Κρίνουμε τη διάκριση σε δύο ομάδες σύμφωνη με τη 
σκοπιά της θεματικής μας εξέτασης. Στην πρώτη συμπεριλαμβάνουμε τις αναφορές 
που σχετίζονται με τοπικό μύθο, α οποίος παρουσιάζει ορισμένες παραλλαγές όσον 
αφορά τη γενεαλογία των προσώπων που εμπλέκονται σε αυτόν. Τα σπέρματα αυτού 
του μύθου (όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενη ενότητα της μελέτης μας) 
μπορούν ίσως να ανάγονται στην αρχαϊκή περίοδο959. Σε μία δεύτερη ενότητα 
συμπεριλαμβάνουμε την ανάλυση ενός χωρίου του Ηροδότου, η οποία, όπως 
σκοπεύουμε να δείξουμε, δεν περιέχει πληροφορίες για το λατρευτικό πάνθεον της 
ευβοϊκής πόλης πριν από τα μηδικά. 

957 Picard, 1979: 79-90, pi. XVI και XVID. 
9 5 8 Η κεφαλή της Ήρας εμφανίζεται ξανά σε νομίσματα του 2ου au π.Χ. Δεδομένης, όμως, της ακόμα 
7tio ύστερης χρονολόγησης τους δεν θα προχωρήσουμε σε ενδελεχέστερη ανάλυση τους. 
9 5 9 Βλ. την ενότητα 4.2.1. 
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Ο Ποσειδώνας και η Αρέθουσα στον Εύριπο. 

Στην ενότητα που ήταν αφιερωμένη στη λατρεία της Ήρας κάναμε λόγο για 
ένα πιθανό απόσπασμα του έργου Γυναικών Κατάλογος, στο οποίο υποστηριζόταν ότι 
ο Ποσειδώνας είχε ενωθεί με την Αρέθουσα στον Εύριπο (SOLMSEN, 
MERKELBACH και WEST: fr. 188Α). Σε αυτή τη διήγηση η Αρέθουσα 
παρουσιαζόταν ως κόρη του Ύπερου . 

Σε ένα απόσπασμα του Εύφορου (FGrH 70, F 24), που παραδίδεται από το 
Στέφανο το Βυζάντιο (λήμμα «Αθήναι»), γίνεται ομοίως νύξη σε δεσμό της 
Αρέθουσας με την Εύβοια. Όπως φαίνεται, ο συγγραφέας από την Κύμη θεωρούσε 
γεννήτορα της νεαρής τον Άβαντα και όχι τον Ύπερο. Αγνοούμε αν ο συγγραφέας 
του 4ου αι. π.Χ. έκανε αναφορά στη σχέση της με το θεό της τρίαινας. 

Μία τρίτη γενεαλογία εμφανίζεται στους Μύθους του Υγίνου (§ 157), έργο 
που χρονολογείται στον 1° ή το 2° αι. μ.Χ. Σε αυτό η Αρέθουσα είναι θυγατέρα του 
Νηρέα που ενώνεται με τον Ποσειδώνα. Καρπός της ένωσης τους είναι ο Άβαντας. 
Τέλος, ο Στέφανος ο Βυζάντιος (βασισμένος ίσως στον Αριστοκράτη από τη Σπάρτη) 
περιλαμβάνει στο λήμμα του «Άβαντίς» μία πληροφορία πολύ όμοια με αυτήν του 
Υγίνου. Ο λεξικογράφος αναφέρει ότι η Αρέθουσα και ο Ποσειδώνας είχαν γιο τον 
Άβαντα. Όμως ποιος ήταν ο πατέρας της Αρέθουσας, δεν το διευκρινίζει. 

Στο απόσπασμα που προαναφέρθηκε από το Γυναικών Κατάλογο (SOLMSEN, 
MERKELBACH και WEST: fr. 188Α) υποδηλώνεται ότι η Αρέθουσα 
μεταμορφώθηκε από την Ήρα. Δυστυχώς, ο πάπυρος που παραδίδει το κείμενο 
σώζεται με πολλά χάσματα και το σημείο που προσδιόριζε τη νέα μορφή της 
Αρέθουσας έχει χαθεί. Χάρη σε μία σειρά υστερότερων κειμένων, οι R. Merkelbach 
και Μ. L. West θεώρησαν πως το ψευδοησιόδειο απόσπασμα ανέφερε ότι από τη 
μεταμόρφωση της γυναίκας προέκυψε μια πηγή. 

Πράγματι, ο Ευριπίδης (Ιφιγένεια εν Αυλίδι, στ. 169-170), ο Ποσειδώνιος (PFr 
F231= FGrH 87, F 87) και ο Αθηναίος από τη Ναύκρατη (Δειπνοσοφιστες, VIII, 
33 le) πιστοποιούν την ύπαρξη στη Χαλκίδα μιας πηγής με το όνομα Αρέθουσα. Είναι 
πολύ πιθανό ότι και ο Πλούταρχος (Πότερα των ζώων φρονιμώτερα, 23 [= Ηθικά, 
976a]) και ο Αιλιανός (Περί ζώων ιδιότητος, VIII, 4) θα μπορούσαν να αναφέρονται 
στη χαλκιδική πηγή, καθώς στις αφηγήσεις τους διακρίνουμε πολλές ομοιότητες με 
όσα παραδίδει ο Αθηναίος. Σε αυτές τις μαρτυρίες πρέπει να προσθέσουμε -όπως και 
η πλειονότητα των ερευνητών- ένα χρησμό του δελφικού μαντείου . 

Η σύνδεση λοιπόν του Ποσειδώνα με τον Εύριπο θα μπορούσε να ανάγεται 
στην αρχαϊκή περίοδο, καθώς ο Γυναικών Κατάλογος αποτελεί σύνθεση του 6ου αι. 

9 6 0 Αγνοούμε ποιος Ύπερος μνημονεύεται εδώ. Ο Φερεκύδης (FGrH 3, F 101) κάνει λόγο για έναν 
Ύπερο στις Φερές, ενώ ο Παυσανίας (II, 30, 8) αναφέρεται σε έναν Ύπερο από την Τροιζηνία. 
9 6 1 J. Fontenrose, The Delphic Oracle. Its Responses and Operations with a Catalogue of Responses, 
Berkeley-Los Angeles-London, 1978: 276-278 (Q(uasi/Historical Responses), 26)· H.W. Parke και 
D.E.W. Wormell, The Delphic Oracle. Vol. I. The History, Oxford, 1956: 82-83· H.W. Parke και 
D.E.W. Wormell, The Delphic Oracle. Volli. The Oracular Responses, Oxford, 1956: 1-2, no. 1. 
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π.Χ. . Κατά τη γνώμη μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια απόδειξη της συσχέτισης 
του θεού της θάλασσας με τη Χαλκίδα, μιας και τού αποδίδεται ο ρόλος του εραστή 
της νεαρής που μεταμορφώθηκε στην κυριότερη πηγή της ευβοϊκής πόλης. Το 
γεγονός ότι ο Ποσειδώνας θεωρήθηκε επανειλημμένα στην ελληνική μυθολογία ως 
σύντροφος οντοτήτων του υγρού στοιχείου δεν επηρεάζει κατ' ουδένα τρόπο το 
συλλογισμό μας. 

Ως επίμετρο, αξίζει να προσθέσουμε ότι δέκα αιώνες αργότερα, ο Ησύχιος 
στο λήμμα του «Εύρίπιος» επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο επίθετο αποδιδόταν 
στον Ποσειδώνα. Σε κάθε περίπτωση, η πληροφορία που παραδίδεται από τον 
λεξικογράφο είναι πολύ ύστερη και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι 
αντικατοπτρίζει τις λατρευτικές αντιλήψεις των Χαλκιδέων της γεωμετρικής και 
αρχαϊκής περιόδου. Εντούτοις, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι στην Κεντρική 
Ελλάδα (Βοιωτία, Θεσσαλία) ο θεός της θάλασσας λατρευόταν με επίθετα που 
σχετίζονταν με τοπωνύμια τα οποία είτε υπαινίσσονταν κάποιο βουνό (Ποσειδών 
Ελικώνιος) είτε κάποιον ποταμό (Ποσειδών Ενιπέας) είτε κάποιον οικισμό (Ποσειδών 
Ογχήσπος)963. 

Μία λατρεία προς τιμήν του Ποσειδώνα Σωτήρα στη Χαλκίδα; 

Στην εξιστόρηση των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν αμέσως πριν τη ναυμαχία 
του Αρτεμισίου, ο Ηρόδοτος (VII, 183) απηχεί τον ισχυρό αντίκτυπο που 
προκάλεσαν οι ειδήσεις για τον τεράστιο αριθμό των εχθρικών πλοίων που 
προσέγγιζαν τα βόρεια της Εύβοιας στον αγκυροβολημένο στο στενό του Ωρεού 
ελληνικό στόλο. Αντιμέτωποι με την κατάσταση, οι Έλληνες αποφάσισαν να 
εγκαταλείψουν τη θέση που είχαν επιλέξει και να υποχωρήσουν στη Χαλκίδα με 
σκοπό να φυλάξουν το πέρασμα του Ευρίπου. Παρολ' αυτά, λίγο μετά τη λήψη αυτού 
του μέτρου, μια θύελλα κατέστρεψε μέρος της περσικής δύναμης, καθώς τα μηδικά 
πλοία δεν κατάφεραν στο σύνολο τους να βρουν καταφύγιο στις ακτές της 
Μαγνησίας. Ο ελληνικός στόλος, αντιθέτως, απολάμβανε την ασφάλεια που του 
παρείχαν τα χαλκιδικά παράλια και δεν υπέστη ζημιές. Ο Ηρόδοτος (VII, 192-193) 
αναφέρει ότι σε ένδειξη ευγνωμοσύνης οι Έλληνες προσέφεραν θυσίες προς τιμήν 
του Ποσειδώνα Σωτήρα στη Χαλκίδα και επέστρεψαν έπειτα στο Αρτεμίσιο, 
πιστεύοντας ότι έχαιραν της εύνοιας των θεών. 

Τοίσι δε Έλλησι οι ήμεροσκόποι άπο των άκρων των Ευβοϊκών 
καταδραμόντες δεύτερη ήμερη άπ' ης ό χειμών ό πρώτος έγένετο, 
έσήμαινον πάντα τα γενόμενα περί την ναυηγίην. Οι δε ώς 
έπύθοντο, Ποσειδέωνι Σωτήρι εύξάμενοι και σπονδάς προχέαντες 
την ταχίστην οπίσω ήπείγοντο επί το Άρτεμίσιον, έλπίσαντες 
ολίγας τινάς σφι αντίξοους εσεσθαι νέας- οί μέν δη το δεύτερον 
έλθόντες περί το Άρτεμίσιον έναυλόχεον, Ποσειδέωνος Σωτήρος 
έπωνυμίην από τούτου ετι και ές τόδε νομίζοντες. 

Τα αποσπάσματα του Ηρόδοτου που παρατίθενται ήγειραν αμφιβολίες σε 
πολλούς ερευνητές, καθώς μάλιστα φαντάζει απίθανο ο ελληνικός στόλος να 

9 6 2 Schwartz, 1960: 486 κ.ε.· M.L. West, The Hesiodic Catalogue of Women. Its Nature, Structure, and 
Origins, Oxford, 1985: 136. 
9 6 3 Schachter, 1981/1994, Vol. 2: 206-207,217. 
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αποσύρθηκε ολοκληρωτικά, αφήνοντας το στράτευμα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες 
χωρίς κάλυψη από θαλάσσης. Έτσι, για παράδειγμα, ο W. C. Prentice πίστεψε ότι 
μόνο μία μοίρα 53 πλοίων υποχώρησε στη Χαλκίδα με σκοπό να φυλάξει το στενό 
του Ευρίπου, ενώ τα υπόλοιπα (230 περίπου) παρέμειναν για να αντιμετωπίσουν τους 
εισβολείς . Ο Η. Hörhager απέρριψε και αυτός την ιδέα μιας μαζικής υποχώρησης 
σε βάθος 90 μιλίων (166 περίπου χλμ.) προς τα νότια μέχρι τη Χαλκίδα. Ωστόσο, 
θεωρείται κάτι παραπάνω από πιθανό ότι ο ελληνικός στόλος είχε καταφύγει στον 
όρμο της Αιδηψού (εικ. 3, αρ. 4) πριν από την έλευση της καταιγίδας965. Ο Ν. G. L. 
Hammond, πάλι, θεωρούσε πιθανό έναν ελιγμό οπισθοχώρησης του ελληνικού 
στόλου, αλλά δεν δεχόταν ότι ο σκοπός του ήταν η προστασία του περάσματος του 
Ευρίπου, όπως παραδίδει ο Ηρόδοτος: κατά τα λεγόμενα του «rather, Eurybiades had 
the possibility of moving forward to fight either within the Oreus Channel or in the 
narrows between Cnemis and Dium»966. Διαφορετική είναι η άποψη του F. Lazenby, 
του μελετητή που θεώρησε ότι η μετακίνηση των ελληνικών πλοίων έγινε πριν από 
την άφιξη του Λεωνίδα και του πεζικού του στις Θερμοπύλες: σε αυτό το στάδιο, μια 
προσωρινή υποχώρηση του στόλου σε ασφαλέστερες θέσεις δεν θα έθετε κανένα 
στρατηγικό πρόβλημα967. Για τον Ρ. Green, ωστόσο, το στράτευμα του Λεωνίδα 
βρισκόταν ήδη σταθμευμένο στις Θερμοπύλες, αλλά δεδομένης της απόστασης του 
εχθρού κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θα ήταν λογικό για τον ελληνικό 
στόλο να αναζητήσει καταφύγιο στον Εύριπο μέχρι να κοπάσουν οι άνεμοι . Τέλος, 
η πρόσφατη μελέτη του J.M. Balcer φαίνεται να αποφεύγει το ζήτημα, καθώς 
επισημαίνεται μονάχα ότι αίτιο της υποχώρησης στάθηκε ο πανικός που 
δημιουργήθηκε μεταξύ των Ελλήνων ενόψει του επικείμενου κινδύνου969. Σε κάθε 
περίπτωση, ο L. R. Farnell, πίστεψε ότι η θυσία προς τιμήν του Ποσειδώνα Σωτήρα 
τελέστηκε στο Αρτεμίσιο και όχι στη Χαλκίδα970. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι το επίθετο Σωτήρας/Σωτείρα 
συνόδευε κατά την αρχαιότητα το όνομα πολλών θεοτήτων97 , ιδίως αυτό του Δία 

9 6 4 W.C. Prentice, "Thermopylae and Artemision", ΤΑΡΑ 51 (1920): 5 κ.ε. 
9 6 5 Η. Hörhager, "Zu den Flottenoperationen am Kap Artemision", Chiron 3 (1973): 43-59. 
966 N.G.L. Hammond, "The Expedition of Xerxes", στο J. Boardman· N.G.L. Hammond· D.M. Lewis 
και M. Ostwald (επιμ.), The Cambridge Ancient History. Second Edition. Vol. IV [CAHIV2]. Persia, 
Greece and the Western Mediterranean c. 525 to 479 B.C., Cambridge, 1988: 551. 
9 6 7 Ο στόλος, πάντως, επέστρεψε οπωσδήποτε στο Αρτεμίσιο όταν ο Λεωνίδας έφτανε στις 
Θερμοπύλες. Βλ. J.F. Lazenby, The Defence of Greece, 490-479 B.C., Warminster, 1993: 127. 
9 6 8 P. Green, The Greco-Persian Wars, Berkeley-Los Angeles-London, 1996: 123. 
9 6 9 J.M. Balcer, The Persian Conquest of the Greeks, 545-450 B.C., Konstanz, 1995: 249 και 253. 
9 7 0 Farnell, 1896-1909, Vol. 4: 13. 
9 7 1 Ο Ηρόδοτος (DC, 14) και ο Παυσανίας (I, 40, 2-4· I, 44, 4· Vili, 39, 5) μαρτυρούν ότι η Αρτεμη 
λατρεύτηκε με την επίκληση Σωτείρα στα Μέγαρα, τις Παγασσές, και σε διάφορες περιοχές της 
Πελοποννήσου. Βλ. C. Antonetti, «Le développement du panthéon d'une métropole: Mégare», στο V. 
Pirenne-Delforge (επιμ.), Les Panthéons des cités. Des origines à la Périégèse de Pausanias. Actes du 
Colloque organisé à l'Université de Liège du 15 au 17 mai 1997 (2epartie) (Kernos, Suppl. 8), Liège, 
1998: 43· U. Sinn, "Artemis on the Sanctuary on Mount Kotilion (Phigalia)", στο Hägg, 2002: 193-
198- και E.L. Brulotte, "Artemis: Her Peloponnesian Abodes and Cults", στο Hägg, 2002: 182. 
Μαρτυρείται, ακόμη, η λατρεία της Κόρης Σωτείρας στην Ήλιδα (Παυσανίας, VIET, 31, 1) και η 
λατρεία του Ηρακλή Σωτήρα στην Ήπειρο (Χρ. Τζουβάρα-Σούλη, «Λατρεία του Ηρακλή στην 
Ήπειρο», στο συλλ. έργ., ΜΥΡΤΟΣ, Μνήνη Ιουλίας Βοκοτοπούλου, Θεσσαλονίκη, 2000: 126-127) 
καθώς και στη Θάσο (Salviat, 1958: 228-232). Ας σημειωθεί ότι ο Πίνδαρος χαρακτηρίζει ως Σωτείρα 
τη Θέμιδα (Ολυμπιόνικος VIII, 21 -22 και DC, 15) και την Τύχη (Ολυμπιόνικος XII, 2). 

Βλ Πίνδαρος, Ολυμπιόνικος V, 17. Επίσης Αισχύλος (Αγαμέμνονας, στ. 1386-1387, ίσως και στις 
Ευμενίδες, στ. 759-760). Βλ σχετικά, Ρ. Bunan, "Zeus ΣΩΤΗΡ ΤΡΙΤΟΣ and some Triads in 
Aeschylus' Oresteia", AJPh 107 (1986): 332-342· L. Golden, "Zeus the Protector and Zeus the 
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και της Αθηνάς . Ιερά αφιερωμένα σε μια από τις δύο αυτές σωτήριες θεότητες (ή 
και στις δύο) υπήρχαν σε πολλές ελληνικές πόλεις974, ορισμένες εκ των οποίων 
εντοπίζονται σε περιοχές που γειτνίαζαν με την Εύβοια, όπως η Βοιωτία (Ακραιφία, 
Ορχομενός, Θήβα και Τανάγρα975) ή η Αττική (Ραμνούντας976, Αθήνα977). Οι 
μαρτυρίες που αναφέρουν τον Ποσειδώνα με την επίκληση Σωτήρας είναι ωστόσο 
εξαιρετικά σπάνιες. Πέρα από το κείμενο του Ηρόδοτου, ο Ποσειδώνας Σωτήρας 
εμφανίζεται αποκλειστικά στον Ομηρικό Ύμνο στον Ποσειδώνα (στ. 6), ο οποίος 
χρονολογείται πριν από τον 5° αι. π.Χ.978, και πιθανώς σε μία επιγραφή του Σουνίου 
που τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο μισό του 3ο υ αι. π.Χ. . 

Πολύ πιο συχνή για τον Ποσειδώνα ήταν η επίκληση Ασφάλειος, όπως 
μαρτυρούν ποικίλες φιλολογικές980 και επιγραφικές 8 1 πηγές. Μία παραστατική 
απόδειξη της προτίμησης αυτού του επιθέτου εις βάρος του αντιστοίχου Σωτήρας, 
αποτελεί το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που το όνομα του Ποσειδώνα εμφανιζόταν 
δίπλα σε θεότητες με το επίθετο Σωτήρα/Σωτείρα, ο θεός της θάλασσας δεν 
μοιραζόταν με αυτές τον ίδιο προσδιορισμό. Πράγματι, είναι πιθανό ο Ποσειδώνας 
Ασφάλειος (και όχι ο Ποσειδώνας Σωτήρας) να συλλατρευόταν με τον Δία Σωτήρα σε 
αστικό ιερό της Μεγαλόπολης982. Παρομοίως, σε επιγραφή από την Τήνο (IG XII, 5, 
913) γίνεται επίκληση στον Ποσειδώνα Ασφοώειο μαζί με το Δία Σωτήρα και την 
Αθηνά Σωτείρα. Στην Ασέα της Αρκαδίας, η Αθηνά Σωτείρα συλλατρευόταν μαζί με 
τον Ποσειδώνα, αλλά ο θεός της τρίαινας δεν έφερε το αντίστοιχο επίθετο Σωτήρας 
(Παυσανίας, VIII, 44, 4)9 . Τέλος, το φαινόμενο που επισημαίνεται εδώ απαντάται 
και σε μία επιγραφή του 2ο υ αι. π.Χ. από τη Φάϊλάκα (ένα νησί του Περσικού 
Κόλπου), στην οποία μπορούμε να διαβάσουμε ότι ένας Αθηναίος στρατιώτης 
απηύθυνε ευχαριστίες στο Δία Σωτήρα, τον Ποσειδώνα (χωρίς επίθετο) και την 
Άρτεμη Σωτείρα . 

Για ποιο λοιπόν λόγο ο ελληνικός στόλος αποφάσισε να προσφέρει θυσίες 
προς τιμήν του Ποσειδώνα Σωτήρα και όχι του Ποσειδώνα Ασφαλείου; Αξίζει να 

Destroyer", CPh 57 (1962): 20-26· Η. Lloyd-Jones, "Zeus in Aeschylus", MS 76 (1956): 57-67. Η 
επίκληση απαντάται και στους Βατράχους (στ. 738 και 1433) και τις Θεσμοφοριάζουσες (στ. 1009) του 
Αριστοφάνη. 
9 7 3 Στην Αττική, η Αθηνά Σωτείρα λατρεύτηκε στο Ραμνούντα, τον Πειραιά (βλ παρακάτω υποσημ. 
976), ίσως και στην Αθήνα (βλ Α.Π. Ματθαίου, «Νέο θραύσμα της IG II 689», Horos 10-12 (1992-
1998): 29-48 (πίν. 1-3). 

9 7 4 Στη Μεγαλόπολη, για παράδειγμα. Βλ U. Walter Gans y U. Kreilinger, "The Sanctuary of Zeus 
Soter at Megalopolis", στο Hägg, 2002: 187-190. Βλ επίσης Cook, 1914, Vol. I: 350„, 3616, 3993,4592 

και II, 233,2924, 3172, 321,, 4343. 
9 7 5 Schachter 1981/1994, Vol. 1: 128-129, 132-133· Vol. 3: 94, 123 και 149. 
9 7 6 B.X. Πετράκος, Ο δήμος του Ραμνοόντος. Σύνοψη των ανασκαφών και των ερευνών (1813/1998). Ι. 
Τοπογραφία, Αθήνα, 1999: 327-329. 
9 7 7 Για τη λατρεία του Δία Σωτήρα στην Αθήνα και το ζήτημα της χρονολόγησης της βλ R. Parker, 
Athenian Religion. A History, Oxford, 1996: 238-241 και V.J. Rosivach, "The Cult of Zeus Eleutherios 
at Athens", PP 42 (1987): 262-285. 
9 7 8 A. Bemabé Pajares (επιμ.), Himnos Homéricos. La "Batracomiomaquia", Madrid, 1978: 269. 
979 Β. Στάης, «Ανασκαφαί εν Σουνίω», ΑΕ 1900: 141-145, επιγραφή αριθ. 4. 
9 8 0 Αριστοφάνης, Αχαρνείς, στ. 682· Ξενοφώντας, Ελληνικά, ΙΠ, 2, 24· Πλούταρχος, Βίος τον Θησέα, 
XXXVI· Παυσανίας, III, 11,9. 
9 8 1 Βλ π.χ. μια επιγραφή από την Ελέα, Μ. Guarducci, "Divinità fauste nell'antica Velia", PP 21 
(1966): 280. 
982 Jost, 1985: 293 αναφερόμενη στην επιγραφή IG V, 2,454. 
9 8 3 Jost, 1985: 195-197. 
9 8 4 Y. Calvet και J. Gachet (επιμ.), Failaka Fouilles Françaises 1986-1988, Lyon, 1990: 194-195. 
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σημειωθεί ότι το επίθετο Σωτήρ/Σωτείρα ήταν φορτισμένο με έντονες στρατιωτικές 
συνδηλώσεις. Ο M. Launey, για παράδειγμα, παστεύει ότι ο Δίας Σωτήρας ήταν «le 
grand protecteur et sauveur des États et des soldats»985. Ίσως αυτοί που απάρτιζαν τον 
ελληνικό στόλο του 480 π.Χ. θέλησαν να γίνει σαφές ότι απευθύνονταν σε έναν 
Ποσειδώνα που μπορούσε να σώσει τους στρατιώτες σε καιρό πολέμου {Σωτήρα) και 
όχι σε ένα Ποσειδώνα που προστάτευε γενικά τους ναυτικούς από τις αντιξοότητες 
της θάλασσας (Ασφάίειο). Σχετικά με την εικασία αυτή, είναι αξιοσημείωτο ότι η 
πολεμική πλευρά του θεού άρχισε να εξυμνείται στην Ελλάδα μετά την αναμέτρηση 
με τους Πέρσες986. Έτσι, ο Ηρόδοτος (VIII, 121) μάς πληροφορεί ότι μετά την 
αποχώρηση του εχθρού, οι Έλληνες αφιέρωσαν φοινικικά πλοία στα ιερά της Ισθμίας 
και του Σουνίου προς τιμήν του Ποσειδώνα. Σε ένα άλλο κέντρο λατρείας του θεού, 
που εντοπιζόταν στο Ρίο της Αχαΐας (κοντά δηλαδή στην Πάτρα, όπως παραδίδει ο 
Στράβωνας, VIII, 2, 3) τόσο οι Αθηναίοι όσο και οι Σπαρτιάτες αφιέρωσαν και αυτοί 
πλοία, έπειτα από αντίστοιχες νίκες τους κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού 
Πολέμου (Θουκυδίδης, Π, 84, 4 και Π, 92, 5). 

Ωστόσο, η υπόθεση που διατυπώθηκε προηγουμένως σκοντάφτει πόνο) σε ένα 
πρόβλημα: το επίθετο Σωτήρ/Σωτείρα συνδεόταν επίσης με ειρηνικές δραστηριότητες 
που συσχετίζονταν και με τη θάλασσα. Στον Πειραιά, για παράδειγμα, οι πλοιοκτήτες 
έμποροι υποχρεούνταν από νόμο, που χρονολογείται περίπου το 428 π.Χ., να 
καταθέτουν στο ταμείο του ιερού του Δία Σωτήρα και της Αθηνάς Σωτείρας μία 
δραχμή για κάθε πλοίο τους που ναυλοχούσε στο λιμάνι (IG 1, 128)9 7. 

Επανερχόμενοι τώρα στην περίπτωση του χαλκιδικού Ποσειδώνα Σωτήρα, μια 
προσεκτική ανάγνωση του χωρίου του Ηρόδοτου μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 
λατρεία του θεού με αυτή την επίκληση εγκαθιδρύθηκε στην ευβοϊκή πόλη με 
αφορμή την καταιγίδα που ενέσκηψε το 480 π.Χ. Κάτι τέτοιο σημαίνει δύο 
πράγματα: κατά πρώτον, ότι πριν από τα μηδικά οι Χαλκιδείς δεν απέδιδαν στον 
Ποσειδώνα την αρμοδιότητα του σωτήρα· και κατά δεύτερον, ότι η απόφαση για την 
καθιέρωση μιας τέτοιας λατρείας δεν πάρθηκε από τον τοπικό πληθυσμό, αλλά από 
τον ελληνικό στόλο. Το απόσπασμα του συγγραφέα από την Αλικαρνασσό δεν 
διευκρινίζει καθόλου αν ο Ποσειδώνας λατρευόταν ή όχι με διαφορετική επίκληση 
στη Χαλκίδα πριν από τη ναυμαχία του Αρτεμισίου. Κατά συνέπεια, οφείλουμε να μη 
λάβουμε υπόψη μας αυτήν την πληροφορία αν θέλουμε να εμβαθύνουμε στη γνώση 
των τοπικών λατρειών κατά τη Γεωμετρική και Αρχαϊκή περίοδο. 

4.3.2. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Στις ενότητες που ακολουθούν θα αναλύσουμε δύο επιγραφές που 
χρονολογούνται στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο αντιστοίχως. Στην πρώτη εξ 
αυτών, διατηρείται το όνομα ενός μήνα του χαλκιδικού ημερολογίου. Μία πιθανή 

9 8 5 Μ. Launey, Recherches sur les armées hellénistiques. Deuxième Partie. Recherches sociologiques, 
Paris, 1950: 914. Επίσης A. Jacquemin, Guerre et religion dans le monde grec (490-322 av. J.-C), 
Paris, 2000: 36. 
9 8 6 Κατά τους περσικούς πολέμους αναγνωρίζεται ευρέως η σημασία του ναυτικού. Βλ M. Amit, 
Athens and the Sea A Study in Athenian Sea-Power, Bruxelles-Berchem, 1965: 18-26. 
9 8 7 Για το ιερό, M. Romero Recio, Cultos Marltimos y Religiosidad de Navegantes en el Mundo Griego 
Antiguo (BAR International Series 897), Oxford, 2000: 132-133 και 149. Επίσης R. Garland, The 
Piraeus. From the Fifth to the First Century B.C., Ithaca-New York, 1987: 104, 137-138. 
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ανάγνωση της λέξης μάς επιτρέπει να υποστηρίξουμε ότι η εν λόγω υποδιαίρεση του 
έτους ήταν αφιερωμένη στον Ποσειδώνα: αν η υπόθεση αυτή είναι ορθή, τότε θα 
μπορούσαμε να εικάσουμε ότι κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου του 
χρόνου (τέλη άνοιξης - αρχές καλοκαιριού) οι κάτοικοι της Χαλκίδας οργάνωναν 
εορτασμούς προς τιμήν του θεού της θάλασσας. Η δεύτερη επιγραφή μαρτυρά την 
ύπαρξη μέσα στο πολιτικό σύστημα των φυλών της Χαλκίδας μιας φυλής της οποίας 
η ονομασία φαίνεται να προήλθε από το ανθρωπωνύμιο Άβαντας. Όπως είδαμε 
νωρίτερα, ορισμένοι θεωρούσαν το μυθικό αυτό πρόσωπο απόγονο του Ποσειδώνα. 

Ένας μήνας με την ονομασία Ίππιών στη Χαλκίδα; 

Η επιγραφή IG XII, 9, 207, που χρονολογείται στον 3° αι. π.Χ. παρουσιάζεται 
για μια ακόμη φορά ως ένα εν δυνάμει χρήσιμο κείμενο για τη μελέτη της 
θριισκευτικότητας των Χαλκιδέων, όχι μόνο κατά την ελληνιστική, αλλά και κατά τη 
γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο9 8. Εν προκειμένω, η προσοχή μας επικεντρώνεται 
στον στίχο 38 της επιγραφής, στον οποίο διατηρείται αποσπασματικά η ονομασία 
ενός μήνα του τοπικού ημερολογίου [—]ιώνος. Ο πρώτος εκδότης της επιγραφής, Κ. 
Κουρουνιώτης, έκρινε προτιμότερο να μην προτείνει καμία συμπλήρωση της 
λέξης . . Εντούτοις, οι επιγραφολόγοι U. von Wilamowitz, F. Hiller von Gaetringen 
και E. Ziebarth πίστεψαν ότι διέκριναν την άκρη μίας οριζόντιας γραμμής (της 
οριζόντιας δηλαδή κεραίας ενός Π) πριν από τα ευανάγνωστα γράμματα και 
αποκατέστησαν ως εκ τούτου τη λέξη ως «[Ίππ]ιώνος»"°. Την πρόταση αυτή 
δέχθηκε ικανός αριθμός ερευνητών991. Αντιθέτως, ο D. Knoepfler θεώρησε ότι η 
οριζόντια κεραία μπορούσε να ανήκει σε ένα Α και ως εκ τούτου πρότεινε την 
αποκατάσταση «[Ήρα]ιώνος» . Ο Ελβετός καθηγητής, πάντως, δεν απέρριψε 
εντελώς, όπως φαίνεται, την πρόταση των U. von Wilamowitz, F. Hiller von 
Gaetringen και E. Ziebarth9 3. Ο Knoepfler υποστήριξε, σε κάθε περίπτωση, ότι 
υπήρχε πράγματι στη Χαλκίδα μήνας με το όνομα Ίππιών, μιας και ο ομώνυμος του 
κάνει την εμφάνιση του στην Ερέτρια 4 και κατά τη γνώμη του οι δύο ευβοϊκές 
πόλεις είχαν εξαιρετικά όμοιο ημερολόγιο. 

Η ονομασία Ίππιών ως προσδιορισμός μιας υποδιαίρεσης του έτους (Μάιος-
Ιούνιος995 ή Ιούνιος-Ιούλιος996) δεν είναι πολύ συνηθισμένη. Μαρτυρείται (με μικρές 
παραλλαγές) σε τέσσερα ελληνικά ημερολόγια: στο ημερολόγιο της Ερέτριας (όπως 
προαναφέραμε), στο ημερολόγιο του Θρονιού997, σε αυτό της Ολύνθου" και τέλος 

9 8 8 Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για την επιγραφή με τον ευβοϊκό νόμο που διείπε την οργάνωση των 
αγώνων κατά τη διάρκεια των Διονυσίων και των Δημητριείων στις τέσσερις πιο σημαντικές πόλεις της 
Εύβοιας. 
9 8 9 Κουρουνιώτης, 1911: 1-9, αρ. 1. 
9 9 0 Βλ. την ανάγνωση στο IG ΧΠ, 9, 207. 
9 9 1 Α.Ε. Samuel, Greek and Roman Chronology: Calendars and Years in Classical Antiquity, 
München, 1972: 98- Στεφάνης 1984: 551-561· Le Guen, 2001: 41-56. 
9 9 2 Knoepfler, 1989: 51-52· Knoepfler, 2001a: 74-75. 
9 9 3 Knoepfler, 1990a: 109,υποσημ. 79. 
9 9 4 Βλ. παρακάτω, σελ. 282-283. 
9 9 5 Όπως ισχυρίζεται ο Ε. Στεφάνης (Στεφάνης, 1984: 559-560). Ο ερευνητής θεωρεί ότι ο χαλκιδικός 
μήνας Ίππιών αντιστοιχεί στον αττικό θαργηλιώνα. 
" ' 'Οπως φρονούν οι D. Knoepfler (Knoepfler, 1989 : 51) και Κ. Trümpy (Trümpy, 1997: 45 και 49). 
Αμφότεροι οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο χαλκιδικός μήνας Ίππιών αντιστοιχεί στον αττικό μήνα 
Σκιρροφοριώνα. 
9 9 7 FD III, 4, αρ. 159, στ. 3-4 (Ι 0 5 αι. π.Χ.). Η πόλη βρισκόταν απέναντι από το ακρωτήρι Κηναίο. 

214 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



4. Μύθοι, λατρείες και ιερά των Χαλκιδέων 

στο ημερολόγιο του Ρήγιου999. Λαμβανομένων υπόψη των δεσμών μεταξύ των 
τεσσάρων αυτών πόλεων, ο D. Knoepfler εκτιμά ότι η ονομασία Ίππιών συνιστά «an 
Eubean peculiarity»1 0 0. Η ονομασία του μήνα είναι αυτή που μας επιτρέπει να το 
συσχετίσουμε με τη μορφή του Ποσειδώνα Ίππιου. Αν κάνουμε δεκτή τη 
συμπλήρωση του όρου, όπως προτάθηκε από τους Wilamowitz, von Gaetringen και 
Ziebarth, οφείλουμε τότε να συνάγουμε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία ένδειξη 
για την ύπαρξη χαλκιδικής λατρείας προς τιμήν του Ποσειδώνα1001. Μία συγκρίσιμη 
περίπτωση αποτελεί η ονομασία μήνα που μαρτυρείται από τη Θεσσαλία και τη 
Βοιωτία: πρόκειται για τον Ιπποδρόμιο, ο οποίος επίσης συσχετίζεται από πολλούς 
μελετητές με τη λατρεία του θεού της θάλασσας1002. 

Στην Ιλιάδα (Ν', 20-28), στη Θεογονία (στ. 276-281), στον Ομηρικό Ύμνο 
στον Απόλλωνα (στ. 231-234) εντοπίζουμε δεσμούς του Ποσειδώνα με τα άλογα. 
Ωστόσο, ο Ποσειδώνας με την επίκληση Ίππιος μάς είναι γνωστός μόλις από τα τέλη 
της αρχαϊκής περιόδου: για αυτόν γίνεται λόγος στους Έπτα επί Θήβας του Αισχύλου 
(στ. 130-131) και υστερότερα στους Ιτνπείς του Αριστοφάνη (στ. 155). Αρκετούς 
αιώνες αργότερα, ο Παυσανίας επιβεβαίωσε την εξάπλωση της σχετικής λατρείας σε 
ολόκληρη την Ελλάδα. Όμως ποια ακριβώς ήταν η φύση της; 

Ο χθόνιος χαρακτήρας του Ποσειδώνα Ίτππου έχει επισημανθεί από πλήθος 
ερευνητών . Σε αυτή του την εκδοχή ο θεός μπορούσε να ήταν δωρητής της 
γονιμότητας και της ευφορίας της γης και επιπλέον κύριος των υπόγειων υδάτων. Ο 
F. Schachermeyr πίστευε ότι ο Ποσειδώνας Ίτππ,ος είχε και νεκρικές συνδηλώσεις1004. 
Η υπόθεση αυτή, ωστόσο, δεν έβρισκε σύμφωνο τον M. P. Nilsson. Κατά τη γνώμη 
του, η παρουσία αλόγων σε ταφικές σκηνές δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι το 
συγκεκριμένο ζώο αποτελούσε ψυχοπομπό οντότητα για τους Έλληνες: αντιθέτως, η 
εμφάνιση του αλόγου μπορούσε κάλλιστα να συνιστά ένδειξη της αριστοκρατικής 
κοινωνικής θέσης που κατείχε ο νεκρός . Αξίζει, πάντως, να παραθέσουμε σε αυτό 
το σημείο την άποψη του V. R α" Α. Desborough: για το συγκεκριμένο επιστήμονα, το 
άλογο που τόσο συχνά εμφανίζεται στην πρωτογεωμετρική αγγειογραφία δεν 

9 9 8 D.M. Robinson, "Inscriptions from Macedonia, 1938", ΤΑΡΑ 69 (1938): 50-52, αρ. 4 και 5. 
9 9 9 Βλ IG XIV, 612, στ. 1. Στην επιγραφή ο μήνας αναφέρεται σε δωρική διάλεκτο Çlnmoq) και όχι σε 
ιωνική διάλεκτο (Ίππιών). 
1 0 0 0 Knoepfler, 1990a: 109. 
1 0 0 1 Οπως ισχυρίζονται οι Ν. Robertson ("Poseidon's Festival at the Winter Solstice", CQ 34 [78] 
(1984): 9), D. Knoepfler (Knoepfler, 1989: 44· Knoepfler, 1990a: 109, υποσημ. 79) και Κ. Trümpy 
(Trümpy, 1997: 43-46). 
1002 Βλ Schachter, 1981/1994, Vol. 2: 225 και Trümpy, 1997: 226, 245. Άλλοι μήνες αφιερωμένοι στον 
Ποσειδώνα ήταν ο Ποσ(ε)ιδεών, ο Ποσειδά(ν)ιος και ο Ποσειδεών, που απαντώνται σε πολλές 
ιωνικές περιοχές: βλ Trümpy, 1997. 
1003 ρ Schachermeyr, Poseidon und die Entstehung des griechischen Götterglaubens, 1950· E.G. Suhr, 
Before Olympos: A Study of the Aniconic Origins of Poseidon, Hermes, and Eros, New York, 1967: 46 
κ.ε.· Jost, 1985: 283 κ.ε.· J. Mylonopoulos, Πελοπόννησος οίκητήριον Ποσειδώνος. Heiligtümer und 
Kulte des Poseidon auf der Peloponnes (Kernos Suppl. 13), Liège, 2003: 374. 
1004 F. Schachermeyr, Poseidon und die Entstehung des griechischen Götterglaubens, 1950· E.G. Suhr, 
Before Olympos: A Study of the Aniconic Origins of Poseidon, Hermes, and Eros, New York, 1967: 15. 
Βλ επίσης!. Malten, "Das Pferd im Totenglauben", Jdl 29 (1914): 179 κ.ε. Όσον αφορά τη Θεσσαλία, 
Ν. Παπαχατζής, «Προθεσσαλικές λατρείες στη Θεσσαλία των ιστορικών χρόνων», Ανθρωπολογικά 2 
(1981): 34-35. 
1 0 0 5 Μ.Ρ. Nilsson, "Review to F. Schachermeyr, Poseidon...", AJPh 74 (1953): 163. 
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αποτελεί πάντα το διακριτικό γνώρισμα «of a rich land-owning, horse-rearing 
aristocracy» 1 0 0 6. 

Αν τώρα στρέψουμε την προσοχή μας στο νότιο και κεντρικό τμήμα της 
Εύβοιας, θα διαπιστώσουμε ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού της πρώτης 
χιλιετίας π.Χ. το άλογο φαίνεται να διέθετε κοινωνικές και ταφικές συνδηλώσεις. 
Πράγματι, στο Λευκαντί (εικ. 3, αρ. 29) αποκαλύφθηκαν σκελετοί αλόγων που 
θυσιάστηκαν στα πλαίσια ταφικών εθίμων: στο λεγόμενο Ηρώον της 
πρωτογεωμετρικής περιόδου εντοπίστηκαν τα υπολείμματα τεσσάρων αλόγων , 
ενώ σε τάφο του νεκροταφείου της μέσης και της ύστερης πρωτογεωμετρικής 
περιόδου βρέθηκαν τα οστά άλλων δύο1 0 0 8. Η αρχαιολογική μαρτυρία βρίσκεται σε 
απόλυτη συμφωνία με την αφήγηση ενός αποσπάσματος της Ιλιάδας (ΚΓ\ 171-172 
και 242) στο οποίο περιγράφεται η θυσία τεσσάρων αλόγων στην νεκρική πυρά που 
αποτέφρωσε το σώμα του Πατρόκλου. Δεν λησμονούμε επίσης την ανακάλυψη δύο 
συγκολλούμενων θραυσμάτων πήλινου ειδωλίου με τη μορφή κενταύρου (υβριδική 
μορφή ανθρώπου και αλόγου) σε δύο ακόμα τάφους της προαναφερθείσας 
νεκρόπολης 0 0 9 . Στην Ερέτρια, και πιο συγκεκριμένα στη γεωμετρική νεκρόπολη που 
εντοπίστηκε ΝΑ της κλασικής πόλης, βρέθηκε σκελετός αλόγου . Τέλος, στη 
Χαλκίδα της αρχαϊκής περιόδου η αριστοκρατία και τα άλογα εξακολουθούν να 
συσχετίζονται: οι τοπικοί ολιγαρχικοί ονομάζονται ίπποβόται, όπως μας αναφέρει ο 
Ηρόδοτος (V, 77), ο Αριστοτέλης {Πολιτικά, IV, 1289b, στ. 36 - 41) και ο Στράβωνας 
(Χ, 1, 8). 

Οφείλουμε άραγε να συμπεράνουμε από τα παραπάνω ότι ο Ποσειδώνας 
Ίππιος της Χαλκίδας ήταν ένας θεός «της αριστοκρατίας»; Μελετητές όπως ο Π.Χ. 
Χρυσόστομου πιστεύουν ότι η θεσσαλική αριστοκρατία των ιππέων θεωρούσε τον 
Ποσειδώνα Ίιαηο μία από τις σημαντικότερες θεότητες της1 Η . Σε ό,τι έχει να κάνει 
με την Αττική, ο Ρ. Siewert είναι της άποψης ότι από την προσολώνεια περίοδο οι 
αθηναίοι ιππείς εκλάμβαναν το ιερό του Ποσειδώνα στον 1ππιο Κολωνό ως το 
σημαντικότερο λατρευτικό τους κέντρο1012. 

Αν και μπαίνει κανείς εύκολα στον πειρασμό να κάνει αναγωγές στη Χαλκίδα 
από τέτοιες περιστάσεις, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι τα στοιχεία που 
διαθέτουμε για την ευβοϊκή περίπτωση είναι τόσο πενιχρά ώστε αποδεικνύεται 
επιπόλαιο να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα μέσω αυτών των συγκυριών. 
Στην πραγματικότητα, αυτά που μπορούμε να υποστηρίξουμε με ασφάλεια σχετικά 

1 0 0 6 V.R d'A. Desborough, Protogeometric Pottery, Oxford, 1952: 301. 
1 0 0 7 Mazarakis Ainian, 1997: 51· Lemos, 2002: 140-146. 
1 0 0 8 Πρόκαται για τον τάφο Τ 69. ÄL-M.R. Popham· P.G. Calligas και L.H. Sacke«, "Further 
Excavation of the Toumba Cemetery at Lefkandi, 1984 and 1986, A Preliminary Report", JHS 109 
(1989) [Archaeological Reports, 35 (1988/9): 118]. 
1 0 0 9 A. Lebessi, "The relations of Crete and Euboea in the Tenth and Ninth Centuries B.C.: The 
Lefkandi Centaur and his Predecessors", στο D. Evely· I.S. Lemos και S. Sherratt (επιμ.), Minotaur 
and Centaur. Studies in the Archaeology of Creta and Euboea presented to Mervyn Popham, Oxford, 
1996: 146-154 όπου και σχετική βιβλιογραφία. 
1 0 1 0 Κ. Κουρουνιώτης, «Αγγεία Ερέτριας», ΑΕ 1903: 8-9, υποσημ. 1. 
1 0 1 1 Π.Χ. Χρυσόστομου, Η Θεσσαλική θεά ΕΝ(Ν)ΟΔΙΑ ή Φοφαία θεά (Διδακτορική διατριβή), 
Θεσσαλονίκη, 1991: 444. Την υπόθεση αυτή επίσης δέχονται οι Κ. Ρακατσάνης και Α. Τζιαφάλιας, 
{Λατρείες και Ιερά στην αρχαία Θεσσαλία. Α '. Πελασγιώτις, 1997: 54). 
1 0 1 2 Ρ. Siewert, "Poseidon Hippias am Kolonos und die attischen Hippeis", στο G.W. Bowersock· W. 
Burkert και M.C.J. Putnam, Arktouros. Hellenic Studies presented to Bernard M. W. Knox on the 
Occasion of his 65,h Birthday, Berlin-New York, 1979: 280- 289· Βλ ακόμα Shapiro, 1989: 108-111. 
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με τη λατρεία του Ποσειδώνα στην νότια και κεντρική Εύβοια είναι εξαιρετικά λίγα. 
Αν δεχτούμε ότι στην επιγραφή IG XII, 9, 207 γίνεται όντως αναφορά στον μήνα 
Ίππιώνα και ότι αυτή η ονομασία είχε συμπεριληφθεί στο ημερολόγιο κατά την 
εποχή της αποκρυστάλλωσης του τελευταίου, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε 
ιδιαίτερα πιθανό οι Χαλκιδείς να ασκούσαν τη λατρεία του Ποσειδώνα Ίτπαου πριν 
από την κλασική περίοδο. 

Μία χαλκιδική φυλή με το όνομα Αβαντίδα. 

Η επιγραφή IG XII, 9, 946 μάς πληροφορεί για την ύπαρξη στο πλέγμα της 
κοινωνικοπολιτικής δομής της Χαλκίδας μιας φυλής με το όνομα Αβαντίδα: ένα 
άτομο που ανήκε σε αυτή την ομάδα πολιτών είχε ανακηρυχθεί νικητής σε 
αθλητικούς αγώνες. Σε μία μελέτη που εκδόθηκε το 1987, ο Ν. F. Jones χρονολόγησε 
το κείμενο στην αυτοκρατορική περίοδο και συνέδεσε εν συνεχεία την ονομασία με 
τους Άβαντες1 13. Παρ' όλ' αυτά, κατά την εκτίμηση του D. Knoepfler δεν μπορεί να 
απορριφθεί μια σύνδεση με τον ήρωα Άβαντα: στην Ερέτρια δύο τοπικές φυλές είχαν 
πάρει το όνομα τους από τους ήρωες Μάκιστο και Νάρκισσο1014. 

Αν η δεύτερη από τις υποθέσεις που διατυπώθηκαν είναι ορθή, τότε δεν θα 
υπήρχε δυσκολία να δεχτούμε ότι τα μέλη αυτής της ομάδας απέτιναν ιδιαίτερες τιμές 
στον Άβαντα και ίσως και στο γεννήτορα ή προγεννήτορά του, τον Ποσειδώνα. 
Ωστόσο, ένα εμπόδιο που ανακύπτει είναι ότι αγνοούμε πότε σχηματίστηκε η φυλή. 
Μόνο νέα αρχαιολογικά ευρήματα θα μπορούσαν να διευκρινίσουν αν η ίδρυση της 
φυλής ανάγεται στους παλαιότερους αιώνες που μας ενδιαφέρουν ή στο δεύτερο 
μισό της πρώτης χιλιετίας π.Χ. 

4.3.3. Οι νομισματικές μαρτυρίες. 

Μια μικρή τρίαινα κάνει την εμφάνιση της πάνω στον οπισθότυπο σειράς 
ασημένιων κοπών που ανάγονται στο δεύτερο μισό του 4ο υ αι. π.Χ. . Το ίδιο 
αντικείμενο διακρίνεται σε νομισματικές κυκλοφορίες των ετών 170-146 π.Χ.1016. 
Δεδομένης της σχέσης του αντικειμένου με τον Ποσειδώνα1017, θεωρούμε θεμιτό να 
υποστηρίξουμε ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας ένδειξης για τη λατρεία του θεού της 
θάλασσας εκ μέρους των Χαλκιδέων. 

1 0 1 3 N.F. Jones, Public Organization in Ancient Greece: a Documentary Study, Philadelphia, 1987: 73. 
1 0 1 4 Knoepfler, 1998: 108. 
1 0 1 5 Picard, 1979: 42, πρώτη σειρά, πρώτη ομάδα, κοπή υπ' αρίθμ. 10, πίν. Χ. Η τρίαινα εμφανίζεται 
δεξιά από τον αετό. 
1 0 1 6 Picard, 1979: 101-102, δεύτερη σειρά, χάλκινη κοπή υπ' αρίθμ. 67, πίν. XX. Η τρίαινα εμφανίζεται 
αριστερά από τον αετό. 
1 0 1 7 Η σχέση του Ποσειδώνα με την τρίαινα μαρτυρείται στη γραμματεία ( Ιλιάδα, Μ, 27- Οδύσσεια, δ, 
506 και ε, 292· Αισχύλος, Προμηθέας Δεσμώτης, στ. 925), σε νομίσματα (π.χ. σε κοπές της 
Ποσειδωνίας, βλ. Μ. Taliercio Mensitieri, "Aspetti e problemi della monetazione di Poseidonia", στο 
συλλ. έργ., Poseidonia-Paestum. Atti- del ventisettesimo Convegno di Studi sulla Magna Grecia. 
Taranto-Paestum, 9-15 ottobre, 1987, Taranto, 1988: 133-183), σε αναθήματα (στους πίνακες από τα 
Πεντεσκούφια, βλ H.A. Geagean, "Mythological Themes on the Plaques from Penteskouphia", AA 
(1970): 37-41). 
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Μολαταύτα, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι το συγκεκριμένο μοτίβο 
απεικονίζεται μόνο από τους κλασικούς χρόνους και ύστερα. 

4.4. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

Η λατρεία του Απόλλωνα είναι από τις καλύτερα μαρτυρημένες στη Χαλκίδα. 
Από φιλολογικές και επιγραφικές πηγές, καθώς και από το νομισματικό υλικό 
αντλούμε πληροφορίες για το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτιζε ο γιος της Λητούς 
στο χαλκιδικό πάνθεο. Τα σωζόμενα στοιχεία επιτρέπουν να συνάγουμε ότι οι 
Χαλκιδείς τον τίμησαν ως θεότητα που χάριζε ευημερία στους γεωργούς αλλά και ως 
επόπτη κάποιων πτυχών του τοπικού πολιτικού βίου. Η λατρεία του Απόλλωνα με 
την πρώτη από τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες ανάγεται στα προκλασικά χρόνια. 
Στις ακόλουθες σελίδες θα κάνουμε επίσης εκτεταμένο λόγο για δυο ιερά που 
ιδρύθηκαν προς τιμήν του Απόλλωνα στην επικράτεια της Χαλκίδας. Αν και τα 
αρχιτεκτονικά λείψανα τους δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα, πιστεύουμε ότι είμαστε σε 
θέση να υποστηρίξουμε ότι το ένα από αυτά τα ιερά ήταν ήδη σε λειτουργία κατά την 
αρχαϊκή περίοδο. 

4.4.1. Οι φιλολογικές μαρτυρίες. 

Πληροφορίες για τη χαλκιδική λατρεία του θεού αντλούμε από τον Ομηρικό 
Ύμνο στον Απόλλωνα, τον Ύμνο εις Δήλο του Καλλίμαχου και το Βίο του Τίτου 
Φλαμινίνου του Πλούταρχου. Στα δυο πρώτα έργα γίνεται λόγος για το Ληλάντιο 
πεδίο. Το πρώτο τοποθετεί στην πεδιάδα του Λήλαντα ένα μυθικό επεισόδιο (την 
άφιξη του Απόλλωνα), το δεύτερο μια θρησκευτική τελετή (το πέρασμα των 
υπερβόρειων προσφορών από την περιοχή), ενώ ο Πλούταρχος αναφέρεται σε ιερό 
του Απόλλωνα που πιθανότατα βρισκόταν στο χαλκιδικό άστυ. 

Ιδιαίτερα σημαντικά για την έρευνα μας είναι τα στοιχεία που παρέχει ο 
Ομηρικός Ύμνος στον Απόλλωνα. Πράγματι, για λόγους που θα παραθέσουμε 
παρακάτω, συμφωνούμε με τους P. Guillon και Μ. Ph. Bruneau ότι ο ύμνος μοιάζει 
να υπονοεί την ύπαρξη ενός πανάρχαιου λατρευτικού κέντρου του Απόλλωνα στο 
Ληλάντιο. Αντιθέτως, αντιμετωπίζουμε με σκεπτικισμό την άποψη του Cl. Bérard, 
σύμφωνα με την οποία διάφορες μυθολογικές παραδόσεις -με πρωταγωνιστή το γιο 
της Λητούς- συνδέονται μεταξύ τους και αποδεικνύουν ότι στο συγκεκριμένο ιερό 
τιμήθηκε ο Απόλλωνας ως θεός της μαντικής. 

Ο Απόλλωνας Λελφίνιος στη Χαλκίδα. 

Ένα απόσπασμα του Βίου του Τίτου Φλαμινίνου του Πλούταρχου (XVI, 378a-
c) αποτελεί τη μοναδική, άμεση γραπτή μαρτυρία λατρείας του Απόλλωνα στη 
Χαλκίδα. Ο συγγραφέας από τη Χαιρώνεια μνημονεύει ένα χαλκιδικό ιερό 
αφιερωμένο στο θεό με την προσωνυμία Δελφίνιον. 

Ούτω διασωθέντες οί Χαλκιδείς τα κάλλιστα και μέγιστα των 
παρ' αύτοίς αναθημάτων τω Τίτω καθιέρωσαν, ών έπιγραφάς 
εστί τοιαύτας άχρι νυν όραν ό δήμος Τίτω και Ήρακλεΐ το 
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γυμνάσιον. έτέρωθι δε πάλιν ό δήμος Τίτω και Άπόλλωνι το 
Δελφίνιον. ετι δε και καθ' ημάς ιερεύς χειροτονητος άπεδείκνυτο 
Τίτου, και θύσαντες αύτω των σπονδών γενομένων αδουσι παιάνα 
πεποιημένον. ου ταλλα δια μήκος ημείς παρέντες, άνεγράψαμεν 
απαυόμενοι της φδής λέγουσι (PLG 1114 673 app. Powell 
Coll. Alex. 173)· ' 

Πίστιν δε 'Ρωμαίων σέβομεν 
τάν μεγαλευκτοτάταν ορκοις φυλάσσειν 
μέλπετε κούραι Ζήνα μέγαν 'Ρώμαν τε Τίτον 
θ' αμα 'Ρωμαίων τε Πίστιν 
ίήιε Παιάν, ω Τίτε σώτερ. 

Στο χωρίο αυτό ο Πλούταρχος διηγείται πώς ο Τίτος Φλαμινίνος παρενέβη 
υπέρ των Χαλκιδέων στο Μάνιο Ακίλιο Γλαβρίωνα κατά τον Β' Μακεδόνικο 
Πόλεμο. Ο ρωμαίος ύπατος, έχοντας κατανικήσει στις Θερμοπύλες το βασιλιά της 
Συρίας Αντίοχο το 191 π.Χ., προέλασε με το στρατό του στη Χαλκίδα με σκοπό να 
τιμωρήσει την πόλη για τη βοήθεια που είχε προσφέρει στον ηγεμόνα του 
ελληνιστικού βασιλείου. Η μεσολάβηση του Τίτου, που συνόδευε τον ύπατο, 
απέτρεψε τη δήωση της πόλης. Για αυτή του την πράξη, οι πολίτες της Χαλκίδας 
αποφάσισαν να τιμήσουν το Φλαμινίνο, αφιερώνοντας στο όνομα του ποικίλα 
δημόσια οικοδομήματα, μεταξύ των οποίων το γυμνάσιο και το Αελφίνιο. Κατά πάσα 
πιθανότητα, οι Χαλκιδείς εξέδωσαν τιμητικό ψήφισμα και έστησαν ανδριάντες του 
Φλαμινίνου. 

Ο Πλούταρχος φαίνεται να γνώριζε καλά τα σχετικά με το επεισόδιο αυτό101 . 
Κατά τη συγγραφή του Βίου του Τίτου Φλαμινίνου, ο Βοιωτός συγγραφέας 
χρησιμοποίησε ορισμένες πηγές τις οποίες και αναφέρει: τον Κικέρωνα (που 
αναφέρεται στο χωρίο XVffl, 10), τον Τίτο Λίβιο (χωρίο XVIII, 9 και XX, 10), τον 
Βαλέριο από το Άντιο (χωρίο ΧνΤΙΙ,δ), κ.α.101 . Ωστόσο, η αναφορά του Πλούταρχου 
για τα γεγονότα που συνδέονται με την κατάληψη της Χαλκίδας διαφέρει από εκείνες 
που παρέχουν άλλοι, αρχαιότεροι συγγραφείς, όπως π.χ. ο Τίτος Λίβιος (XXXVI, 21, 
1 -2) . Για αυτόν το λόγο έχει υποστηριχθεί ότι ο Πλούταρχος είτε χρησιμοποίησε 
άλλες πηγές που μας είναι άγνωστες ή έχουν χαθεί είτε βασίστηκε στην προσωπική 
του αυτοψία1021. Ενδέχεται ο Χαιρωνέας να είχε επισκεφθεί την πόλη και να είχε δει ο 
ίδιος τις επιγραφές στις οποίες αναφέρεται. Δεν αποκλείεται, ακόμα, να είχε ακούσει 
τον ιερέα που ήταν επιφορτισμένος με τη λατρεία του Φλαμινίνου και τους Χαλκιδείς 
να τραγουδούν τον ύμνο προς τιμήν του Ρωμαίου 

Η εγκυρότητα της ιστορίας για τη μεσολάβηση του Φλαμινίνου στον Ακίλιο 
δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση, καθώς στη Χαλκίδα βρέθηκε επιγραφή (IG 
XII, 9, 931) στην οποία ο Τίτος όντως χαρακτηρίζεται σωτήρας και ευεργέτης. 

1018 Σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχει ο Πλούταρχος για την Εύβοια, βλ Ι.Χ. Πούλλου, «Αι περί 
Ευβοίας ιστορικαί μαρτυρίαι του Πλουτάρχου», ΑΕΜ12 (1965): 273-323. Σχετικά με το επεισόδιο της 
κατάληψης της Χαλκίδας, βλ τις σελίδες 287-291. 
1019 Ο Πλούταρχος ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιεί και μερικά από τα έργα του Πολύβιου, αν και δεν 
τον αναφέρει. Την υπόθεση αυτή υποστηρίζει ο S.C. Bakhuizen (Bakhuizen, 1985: 21, υποσημ. 28). 
[020 Q τ ί τ 0 ς Λίβιος αναφέρει μονάχα ότι ο ρωμαϊκός στρατός βρήκε ανοιχτές τις πύλες της Χαλκίδας. 
Η Χαλκίδα, όπως και άλλες ευβοϊκές πόλεις, παραδόθηκε αμαχητί. 
1021 Bakhuizen, 1985:21-22. 
1022 Πλούταρχος, Βίος του Τίτου Φλαμινίνου, XVI. 
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Παρομοίως, οφείλουμε να θεωρήσουμε βέβαιη την πληροφορία του Πλούταρχου για 
την ύπαρξη ιερού του Απόλλωνα Αελφίνιου στη Χαλκίδα, μιας και στο λόφο του 
σύγχρονου νεκροταφείου της πόλης ήρθε στο φως ένας τρίποδας που φέρει επιγραφή 
σχετική με τη λατρεία του Απόλλωνα Αελφίνιου 

Ποια ήταν, όμως, η φύση της λατρείας αυτής και πότε καθιερώθηκε στη 
Χαλκίδα; Τον 2° αι. π.Χ. -την εποχή δηλαδή των γεγονότων που διηγείται ο 
Πλούταρχος- ή νωρίτερα; Το επίθετο Δελφίνιος είναι αρχαιότατο. Στο πυθικό μέρος 
του Ομηρικού Ύμνου στον Απόλλωνα, στους στ. 493-496, πληροφορούμαστε την 
οικοδόμηση ενός βωμού αφιερωμένου στο θεό από τους Κρήτες ναυτικούς - τους 
ίδιους που επρόκειτο να αποτελέσουν τους πρώτους ιερείς του Απόλλωνα στους 
Δελφούς. Επιπροσθέτως, μία επιγραφή από τη Θήρα (IG XII, 3, 537), που 
χρονολογείται στα τέλη του 8ου ή στις αρχές του 7ου αι. π.Χ., φανερώνει την ύπαρξη 
της λατρείας στην πρωτοαρχάΐκή περίοδο . Αρκετοί, μάλιστα, μελετητές τη 
χρονολογούν σε εποχή πρωιμότερη ακόμα και από την πρώτη χιλιετία π.Χ. Κατά τη 
γνώμη τους, θα ήταν δυνατόν να λατρευόταν ένας θεός προστάτης των ναυτικών και 
των αλιέων στη μινωική Κρήτη με την ονομασία Δελφίνιος, ο ίδιος που αργότερα 
συγχωνεύθηκε με το δωρικό Απόλλωνα. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται κυρίως στη 
σημασία που φαίνεται να είχε το δελφίνι στη μινωική Κρήτη (οι παραστάσεις 
δελφινιού στην κεραμική και τις τοιχογραφίες είναι πολυάριθμες) και στην 
προαναφερθείσα μνεία στους Κρήτες ναυτικούς του Ομηρικού Ύμνου στον 
Απόλλωνα1025. Άλλοι μελετητές συνδέουν το θεό με τη Δήλο1 2 6. 

Σε μελέτη του για τον Απόλλωνα Αελφίνιο, ο F. Graf καταγράφει την ύπαρξη 
ιερών ή γιορτών προς τιμήν του θεού σε διάφορες περιοχές, τόσο ιωνικές όσο και 

1ÌÌ97 

δωρικές . Αναφέρονται ως τόποι όπου τιμήθηκε ο Απόλλωνας Αελφίνιος η 
Χαλκίδα στην Εύβοια, η Χίος, αλλά και οι Ερυθρές και η Μίλητος στην Ιωνία· η 
Αιγιάλη στην Αμοργό· η Δρηρός και η Υρτάκινα στην Κρήτη· η Θήρα και η Αίγινα· η 
Αθήνα και ο αττικός δήμος των Ερχιών, καθώς και αποικίες όπως η Ολβία και η 
Μασσαλία. Ο αυστριακός ερευνητής δέχεται κι αυτός ότι έχουμε να κάνουμε με μια 
λατρεία που ανάγεται στα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. διατυπώνει, ωστόσο, και 
νέες υποθέσεις, που αφορούν κατά κύριο λόγο τη φύση της ίδιας της λατρείας. 

Ο F. Graf πιστεύει ότι η επίκληση θα μπορούσε όντως να προέρχεται από την 
Κρήτη. Δεν αποκλείει, εντούτοις, την πιθανότητα, το προσωνύμιο να είχε 
δημιουργηθεί στην ανατολική Αττική και στην απέναντι ευβοϊκή ακτή. Οι περιοχές 

1 0 2 3 Βλ παρακάτω, σελ. 230-231. Πρόκειται για επιγραφή που χαράχθηκε σε μαρμάρινο τρίποδα. 
Σχετικά με την ανακάλυψη του, Η. Gallet de Santerre, «Chronique des fouilles et découvertes 
archéologiques en Grèce en 1952», BCH 7-7 (1953): 217. Σχετικά με τη χρονολόγηση του τρίποδα, βλ 
Θέμελης, 1969: 159, υποσημ. 4. 
1024Jeffery, 1990: 323, αρ. 1. 
1 0 2 5 Βλ π.χ. FarnelL, 1896-1909, Vol. 4: 145-147. Ο ερευνητής υποστήριζε τη μινωική προέλευση της 
λατρείας, αν και παράλληλα δεχόταν ότι θα ήταν «one of the later cult-developments». Μερικά χρόνια 
αργότερα ο ίδιος συγγραφέας επιμένει σε αυτή την άποψη σε άλλο του άρθρο (L.R. Farnell, "Creta 
Influence in Greek Religion", στο S. Casson (επιμ.), Essays in Aegean Archaeology presented to Sir 
Arthur Evans in Honour of his 75th Birthday, Oxford, 1927: 8-26, ειδικά τις σελίδες 25-26). Επίσης, ο 
R.F. Willetts {Cretan Cults and Festivals, London, 1962: 262-264)· ο B.C. Dietrich (The Origins of 
Greek Religion, Berlin-New York, 1974: 309)· και ο J.P. Dumont («Les dauphins d'Apollon», 
Quaderni di storia, 1 (1975):57-85) θεωρούν ότι πρόκειται για μινωική λατρεία. 
1 2 6 Μ. Ρ. Nilsson, Geschichte der Griechischen Religion (Erster Band Die Religion Griechenlands bis 
auf die Griechische Weltherrschaft), München, 1992: 554-555. 
1027 F. Graf, "Apollo Delphinios", MH 36 (1979): 2-22. 
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αυτές υπέστησαν -κατά τη γνώμη πάντα του Graf- τη μικρότερη αναστάτωση από τις 
μεταναστεύσεις του τέλους της δεύτερης χιλιετίας και, ως εκ τούτου, η εκεί επιβίωση 
των προδωρικών λατρειών φαίνεται αρκετά εύλογη. Ο Graf ισχυρίζεται ακόμα ότι ο 
Απόλλωνας Δελφίνιος και τα Δελφίνια συσχετίζονταν με τον πολιτικό βίο των 
πόλεων. Κατά τη γνώμη του, ο θεός ήταν κατά πρώτο λόγο 6 «προστάτης της 
κοινωνίας των ανδρών», αλλά και ο «προστάτης των εφήβων»1028. Η συγκριτική 
μελέτη των γραπτών πηγών και των επιγραφών που σχετίζονται με τα ιερά του 
Απόλλωνα Δελφίνων σε διάφορες πόλεις φανερώνει ότι σε αυτά δημοσιεύονταν τα 
ψηφίσματα πολιτείας και προξενιάς, όπως επίσης τιμητικά ψηφίσματα και ορισμένα 
είδη συνθηκών. Επιπλέον, στα Δελφίνια της Αθήνας και της Μιλήτου εξετάζονταν 
υποθέσεις με σκοπό να διευκρινιστεί αν συγκεκριμένοι ιδιώτες είχαν το δικαίωμα να 
αναγνωριστούν ως πολίτες. Ο Graf τονίζει, άλλωστε, ότι γινόταν επίκληση στον 
Απόλλωνα Δελφίνιο κατά τη διάρκεια μυητικών διαβατηρίων τελετών που 
εξασφάλιζαν στους νέους το καθεστώς του πολίτη με πλήρη πολιτικά δικαιώματα. 
Συνεπώς, ο μελετητής δεν θεωρεί τον Απόλλωνα Δελφίνιο θαλάσσια θεότητα, 
προστάτη των ναυτικών, αν και δεν απορρίπτει τη σύνδεση ανάμεσα στην επίκληση 
Δελφίνιος και το δελφίνι. 

Η άποψη του Graf βρίσκεται σε συμφωνία με την αναφορά του Πλούταρχου 
για το Δελφίνιο της Χαλκίδας. Πράγματι, φαίνεται λογικό οι Χαλκιδείς να αφιέρωσαν 
ένα δημόσιο κτίριο συνδεδεμένο άμεσα με τον πολιτικό τους βίο σε έναν ξένο 
ευεργέτη, όπως τον Φλαμινίνο, που είχε σώσει την πόλη. Αντιθέτως, το να του είχαν 
αφιερώσει ένα ιερό αφιερωμένο σε θαλάσσια θεότητα δεν μοιάζει να ευσταθεί. 

Ας εστιάσουμε τώρα την προσοχή μας στο θέμα της χρονολόγησης της 
εγκαθίδρυσης της λατρείας του Απόλλωνα Δελφίνιου στη Χαλκίδα. Παρόλο που είναι 
πολύ ελκυστική η υπόθεση ότι η λατρεία αυτή υπήρχε στην ευβοϊκή πόλη ήδη κατά 
τα προκλασικά χρόνια -δεδομένης μάλιστα της παλαιότητας της επίκλησης σε άλλες 
περιοχές- οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να τεκμηριωθεί 
βάσει των διαθέσιμων στοιχείων -του αποσπάσματος, δηλαδή, του Πλούταρχου και, 
όπως θα δούμε παρακάτω, της επιγραφής που εντοπίστηκε στο λόφο του σύγχρονου 
νεκροταφείου της Χαλκίδας. Ας επισημανθεί ότι τα αρχιτεκτονικά λείψανα του 
χαλκιδικού Δελφίνιου δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα. Από την αναφορά του 
Πλούταρχου μπορούμε λοιπόν να απλώς να διαπιστώσουμε ότι το ιερό λειτουργούσε 
στην εποχή του Φλαμινίνου. 

Ο Ομηρικός Ύμνος στον Απόλλωνα και το Ληλάντιο πεδίο. 

Πρέπει άραγε να συνάγουμε από τα παραπάνω ότι δεν υπάρχει τρόπος να 
διαπιστώσουμε αν ο Απόλλωνας λατρεύτηκε στη χώρα της Χαλκίδας κατά τη 
γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο; Κατά τη γνώμη μας, μπορούμε να 
ανιχνεύσουμε, έστω και έμμεσα, τους πρώτους απόηχους της χαλκιδικής λατρείας του 
θεού στο πυθικό μέρος του Ομηρικού Ύμνου στον Απόλλωνα. Το έργο αυτό 
περιγράφει το ταξίδι του γιου της Λητούς από τον Όλυμπο μέχρι τους Δελφούς προς 
αναζήτηση της τοποθεσίας στην οποία θα ίδρυε το πρώτο του μαντείο1029. Ιδιαιτέρως 

1028 F! Graf, "Apollo Delphinios", ΜΗ 36 (1979): 18. 
1029 Σχετικά με αυτό το τμήμα του ποιήματος, βλ, π.χ., A.M. Miller, From Delos to Delphi: a Literary 
Study of the Homeric Hymn to Apollo, Leiden, 1985: 70 κ.ε. Η βιβλιογραφία για τον Ομηρικό Ύμνο 
είναι ανεξάντλητη. Εδώ, θα σημειώσουμε μονάχα τα έργα του Ι. Malkin, «La fondation d'une colonie 
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σημαντικοί για την ερευνά μας είναι οι στίχοι 216-224. Σε αυτούς γίνεται λόγος για 
τους τόπους από τους οποίους πέρασε πρώτα ο Απόλλωνας: τη Θεσσαλία, το βόρειο 
τμήμα της Εύβοιας - συγκεκριμένα το ακρωτήριο Κηναίο-, το Ληλάντιο πεδίο, 
καθώς και τον Εύριπο. Ο θεός επισκέφτηκε, λοιπόν, και περιοχές που αποτέλεσαν 
μέρος της χαλκιδικής χώρας : 

Πιερίην μεν πρώτον άπ' Οϋλύμποιο κατήλθες-
Λέκτον τ' ήμαθόεντα παρέστιχες ήδ' Αίνιήνας 
και δια Περραιβούς· τάχα δ' εις Ίαωλκον ϊκανες, 
Κηναίου τ' έπέβης ναυσικλείτης Εύβοίης-
στης δ' έπί Ληλάντω πεδίω, τό τοι ούχ άδε θυμώ 
τεύξασθαι νηόν τε και άλσεα δενδρήεντα. 
ένθεν δ' Εύριπον διαβάς έκατηβόλ' "Απολλον 
βής άν όρος ζάθεον χλωρόν τάχα δ' ιξες άπ' αυτού 
ές Μυκαλησσον ιών καί Τευμησσόν λεχεποίην. 

Θεωρούμε ότι ο Ομηρικός Ύμνος στον Απόλλωνα, λόγω της χρονολόγησης και 
της θεματολογίας του, αποτελεί χρήσιμη πηγή για την έρευνα μας. Πράγματι, πέρα 
από το ζήτημα της ενότητας του έργου -δηλαδή, το κατά πόσον τα δυο μέρη του 
ποιήματος είναι σύγχρονα μεταξύ τους- , οι ειδικοί συγκλίνουν στην άποψη ότι ο 
ύμνος δημιουργήθηκε ανάμεσα στον 8° και τον 6° αι. π.Χ. 3 . Παρά το γεγονός ότι το 
Πυθικό τμήμα περιλαμβάνει πολυποίκιλα τεχνάσματα που εξυπηρετούν τον 
πρωταρχικό στόχο του έργου -την εξύμνηση, δηλαδή, του ιερού των Δελφών-1 , 
είναι δυνατό, μέσω μίας προσεκτικής ανάλυσης του περιεχομένου του, να 
αντλήσουμε πολύτιμες πληροφορίες που σχετίζονται με περιοχές πέραν των Δελφών, 
στις οποίες λατρεύτηκε ο γιος της Λητούς. Έτσι, στον Ομηρικό Ύμνο μνημονεύονται 

apollinienne: Delphes et l'Hymne homérique à Apollo», στο A. Jacquemin (επιμ.), Delphes, cents ans 
après la Grande Fouille. Essai de bilan. Actes du colloque international organisé par l'École 
Française d'Athènes, Athènes-Delphes, 17-20 Septembre 1992, Paris, 2000: 69-77· M. Détienne, 
Apollon, le couteau à la main. Une approche expérimentale du polythéisme grec, Paris, 1998: 19-39-
C.O. Pavese, "L'Inno Rapsodico: analisi tematica degli Inni omerici", στο A.C. Casio και G. Cerri 
(επιμ.), Atti di un colloquio. Napoli 21-24 Ottobre 1993, Roma, 1993: 155-178· J. Strauss Clay, The 
Politics of Olympus: Form and Meaning in the Major Homeric Hymns, Princeton, 1989· G.S. Kirk, 
"Orality and Structure in the Homeric Hymn to Apollo", στο C. Brillante- M. Cantinela και CO. 
Pavese (επιμ.), I poemi epici rapsodici non omerici e la tradizione orale. Atti del Convegno di Venezia, 
28-30 Settembre, 1977, Padova, 1981: 163-181· M.L. West, "«Cynaethus» Hymn to Apollo", CQ 25 
(1975): 161-170· F. Cassola, (επιμ.), Inni Omerici, Milano, 1975. 
1 0 3 0 Συμμεριζόμαστε την άποψη του S.C. Bakhuizen (Bakhuizen, 1985: 131-132) ότι το Ληλάντιο 
Πεδίο αποτελούσε μέρος της «Chalcidian Territory Proper». Η ίδια η Χαλκίδα βρίσκεται σε αυτή την 
πεδιάδα, πράγμα που δεν ισχύει για την Ερέτρια. Βλ επίσης Bakhuizen, 1976: 7. 
1 0 3 1 Βλ. την περιληπτική παρουσίαση του ιστοριογραφικού ζητήματος στο J. Strauss Clay, "The 
Homeric Hymns", στο I. Morrys και Β. Powell (επιμ.), A New Companion to Homer, Leiden -New 
York- Köln, 1997: 489-507, ειδικά τις σελίδες 501-502, με πλήρη βιβλιογραφία. 
1 0 3 2 Ο R. Janko (Homer, Hesiod and the Hymns, Cambridge, 1982: 200) χρονολογεί το Δηλιακό μέρος 
στο 660 π.Χ. περίπου, ενώ θεωρεί αρκετά μεταγενέστερο το Πυθικό μέρος (585 π.Χ.). Αντίθετα, ο 
CO. Pavese, Tradizioni e generi poetici della grecia arcaica Studi sulla tradizione epica rapsodica, 
Roma, 1974, χρονολογεί τους Ομηρικούς στην ίδια εποχή με την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.. 
1033 Ένα από τα τεχνάσματα αυτά είναι η αποσιώπηση της σημασίας που είχαν άλλα σημαντικά 
ελληνικά ιερά του Απόλλωνα, όπως, π.χ., εκείνα που ανεγέρθηκαν στη Θήβα. Για το θέμα, βλ. J. 
Derradas, Les thèmes de la propagande delphique, Paris, 1954: 59-61· P. Guillon, Le Bouclier 
d'Héraclès et l'histoire de la Grèce centrale dans la période de la première guerre sacrée, Aix-en-
Provence, 1963: 85-98. Για τα πανάρχαια ιερά του Απόλλωνα στη Θήβα, Α. Schachter (Schachter, 
1981/1994, Vol. 1: 77-85) και S. Symeonoglou (S. Symeonoglou, "The Oracles of Thebes", στο συλλ. 
έργ., La Béotie antique (Lyon, Saint-Étienne, 16-20 mai 1983), Paris, 1985: 155-158). 
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τόποι όπως η Λυκία, η Μίλητος και η Δήλος (στ. 179-181), που, ως γνωστόν, 
συνδέονταν στενά με το θεό. 

Στο απόσπασμα που παραθέσαμε παραπάνω, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι ο 
Απόλλωνας όχι μόνο πέρασε από το Ληλάντιο πεδίο, αλλά και σταμάτησε εκεί. 
Διευκρινίζεται, ακόμα, ότι ο θεός δεν ίδρυσε τελικά το πρώτο του ιερό στην πεδιάδα, 
αφού η τοποθεσία δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ανέγερση 
του σημαντικότερου θρησκευτικού του κέντρου . Το χωρίο δεν πρέπει να 
εκληφθεί, ωστόσο, ως απόδειξη ότι ο γιος της Λητούς δεν απέκτησε ποτέ λατρεία 
στην ευβοϊκή αυτή τοποθεσία. Κατά τη γνώμη μας, έχουμε να κάνουμε με τη 
σιωπηρή αναγνώριση της ύπαρξης ενός ιερού του Απόλλωνα στη συγκεκριμένη 
τοποθεσία, αν και ο συντάκτης του αποσπάσματος ήθελε να δείξει, παραμένοντας 
συνεπής, στις προθέσεις που κυριαρχούν σε ολόκληρο το ποίημα, ότι η περιοχή αυτή 
δεν μπορούσε να παραλληλισθεί με τους Δελφούς . Ας τονιστεί, μάλιστα, ότι η 
πορεία που ακολουθεί ο Απόλλωνας στον Ομηρικό Ύμνο, διασχίζοντας το νησί της 
Εύβοιας στο ταξίδι του από τον Όλυμπο στους Δελφούς, είναι, αν όχι απίθανη, 
τουλάχιστον «ασυνήθιστη»1036. Μία διαδρομή από τον έναν τόπο στον άλλον μέσα 
από την ηπειρωτική Ελλάδα θα ήταν πολύ πιο λογική. Η «παράκαμψη», που 
σύμφωνα με τον Ύμνο, «έκανε» ο Απόλλωνας, εξηγείται μονάχα αν ο συντάκτης του 
έργου, παραμένοντας πιστός στη δελφική προπαγάνδα, επιθυμούσε να καταστήσει 
απολύτως σαφές ότι τα ευβοϊκά ιερά του Απόλλωνα, και πρωτίστως εκείνο που 
ενδεχομένως υπήρχε στο Ληλάντιο πεδίο, δεν ήταν δυνατό να παραβληθούν με το 
δελφικό. 

Άλλωστε, το επεισόδιο του Ληλάντιου πεδίου διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στον 
Ομηρικό Ύμνο. Στην πεδιάδα αυτή τοποθετείται η πρώτη από τις τρεις απόπειρες του 
Απόλλωνα να ιδρύσει το σπουδαιότερο ιερό του· η δεύτερη εντοπίζεται στην 
Τελφούσα (στ. 244-276)1037, και η τρίτη στους Δελφούς (στ. 281 κ.ε.). Πρόκειται για 
τις τρεις στάσεις ενός ταξιδιού, η καθεμιά εκ των οποίων αντιπροσωπεύει μια 
διαφορετική περιοχή της Ελλάδας: Εύβοια, Βοιωτία, Λοκρίδα. Τα επεισόδια που 
σχετίζονται με τις τρεις αυτές τοποθεσίες έχουν μεγάλη σημασία για να καταδειχθούν 
οι δυσκολίες που συνάντησε ο θεός στην προσπάθεια του να ιδρύσει τη βασική του 
εστία. 

Το γεγονός ότι -σύμφωνα πάντα με τον Ομηρικό Ύμνο- ο Απόλλωνας 
απορρίπτει τόσο το Ληλάντιο πεδίο όσο και την Τελφούσα για την εκπλήρωση του 
βασικού σκοπού του, δεν αποκλείει τη συσχέτιση των παραπάνω θέσεων με το θεό. 
Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τον ίδιο τον ύμνο, ο γιος της Λητούς, έχοντας 
ιδρύσει ήδη το δελφικό του ιερό, επέστρεψε στην Τελφούσα όπου ανήγειρε βωμό. Οι 

Αυτές οι προϋποθέσεις έχουν μελετηθεί από τον Α.Μ. Miller, From Deios to Delphi: a Literary 
Study of the Homeric Hymn to Apollo, Leiden, 1985: 73 κ.ε. 
1 0 3 5 Διάφοροι ερευνητές συμμερίζονται την υπόθεση, σύμφωνα με την οποία στον Ομηρικό Ύμνο 
υποτιμάται η σημασία ενός ιερού που βρισκόταν στο Ληλάντιο πεδίο. Βλ. π.χ., P. Guillon, Le Bouclier 
d'Héraclès et l'histoire de la Grèce centrale dans la période de la première guerre sacrée, Aix-en-
Provence, 1963: 90, υποσημ. 120- M.Ph. Bruneau, «Hypothèse sur les vers 220-221 de l'Hymne 
homérique à Apollon: Delphes et Érétrie», REG 89 (1976): XIII-XVI. 
1036 Y. Béquignon, «Sur l'itinéraire d'Apollon dans la Suite Pithique», στο συλλ. έργ., Études 
d'Archéologie Grecque. Annales de l'École des Hautes Études de Gand, Tome Π, Gand, 1938: 7. 
1 0 3 7 Κατά πάσα πιθανότητα, η Τελφούσα βρισκόταν στα νότια της Κωπαΐδας και δυτικά της Αλιάρτου. 
Βλ Α. Schachter, "A Boeotian Cult Type", στο BICS 14 (1967): 5. Επίσης Schachter, 1981/1994, Vol. 
1: 76-77. 
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θνητοί τελούσαν εφεξής πάνω σε αυτόν θυσίες προς τιμήν του Απόλλωνα Τελφούσιου 
(στ. 384-387). Τείνουμε να πιστέψουμε ότι κάτι αντίστοιχο ίσχυε και για το Ληλάντιο 
πεδίο, είχε, δηλαδή, υπάρξει ένας Απόλλωνας «Ληλάντιος». 

Ποια ήταν η φύση της λατρείας στο Ληλάντιο πεδίο; Ο Cl. Bérard υποστήριξε 
στο παρελθόν ότι ο Απόλλωνας του Ομηρικού Ύμνου, που ταξιδεύει από τον Όλυμπο 
στους Δελφούς, ήταν ένας Απόλλωνας Δαφνηφόρος· ένας Απόλλωνας, δηλαδή, που 
έφερνε μαζί του τα κλαδιά δάφνης με τα οποία θα κατασκεύαζε τον πρώτο του 
ναό 1 0 3 8. Πράγματι, ο Παυσανίας (Χ, 5, 9) αναφέρει ότι ο πρώτος δελφικός ναός του 
Απόλλωνα ήταν μια καλύβα κτισμένη με κλαδιά δάφνης από τα Τέμπη. Βασισμένος 
σε ένα άλλο απόσπασμα, που αποδίδεται στον Πίνδαρο και αναφέρεται στη χρήση 
της δάφνης κατά την ανέγερση του αρχαιότερου δελφικού ναού1 3 9, ο Cl. Bérard 
ισχυρίστηκε ότι ο Παυσανίας απηχεί μια παράδοση που ανάγεται τουλάχιστον στα 
αρχαϊκά χρόνια. Η Ch. Sourvinou-Inwood συμφώνησε με αυτή την άποψη1 °. 
Οφείλουμε, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι το απόσπασμα του Πινδάρου σώζεται με 
πολλά κενά, και είναι αδύνατο να εξακριβωθεί εάν ο Βοιωτός συγγραφέας 
υποστήριζε όντως ότι η δάφνη που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή του πρώτου 
δελφικού ναού προερχόταν από τη Θεσσαλία1041. 

. Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο Cl. Bérard έκανε μια παρατήρηση προς 
επίρρωση της επιχειρηματολογίας του: σε αρκετές από τις περιοχές, που βρίσκονται 
ανάμεσα στα Τέμπη και τους Δελφούς, υπήρχαν ναοί αφιερωμένοι στον Απόλλωνα 
Δαφνηφόρο ή γιορτές με το όνομα Δαφνηωόρια. Ο Cl. Bérard μνημόνευσε 
συγκεκριμένα τη Λάρισα1042, τη Χαιρώνεια1 3 και τη Θήβα1044. Σε αυτά τα 
τοπωνύμια προσέθεσε μάλιστα και τη θέση στο Ληλάντιο πεδίο -την οποία θεωρούσε 
ότι υπαινισσόταν ο Ομηρικός Ύμνος-, δηλαδή, την Ξερόπολη στο Λευκαντί. Σύμφωνα 
πάντα με τον Bérard, η θέση αυτή πρέπει να ταυτιστεί με την «Παλαιά Ερέτρια» που 
αναφέρεται από το Στράβωνα (IX, 2, 6). Ο Ελβετός ερευνητής θεώρησε ακόμα ότι η 
εγκατάλειψη της Ξερόπολης και η μετεγκατάσταση των κατοίκων της στην Ερέτρια 
είχε ως αποτέλεσμα τη μετάδοση της λατρείας του Απόλλωνα Δαφνηφόρου στην 
δεύτερη. Ο Bérard συμπέρανε ότι "chaque étape de l'itinéraire divine [ανάμεσα στα 
Τέμπη και τους Δελφούς] aboutit à la création d'un temple ou à l'établissement d'une 
fete placée sous le signe du laurier, comme si Apollo déposait un rameau de la brasée 
récoltée à Tempe pour en sanctifier la fondation"045. Κατά το μελετητή, ο 
Απόλλωνας του Ληλάντιου πεδίου είχε μαντικό χαρακτήρα, καθώς ήταν πολύ στενά 
συνδεδεμένος με τον Απόλλωνα των Δελφών. 

1 0 3 8 Bérard, 1971. 
1039 SNELL: fr. 521 [Paean VIII], στ. 58-59. 
1 0 4 0 Sourvinou-Inwood, 1979: 231-232. 
1041 Αξ{ζει ν α τ ο ν ΐ στεί ότι ο Ευριπίδης αναφέρει (Ιφιγένεια εν Ταύροις, στ. 1245) ότι στην είσοδο του 
ιερού της Γης στους Δελφούς υπήρχαν -πριν από τον ερχομό του Απόλλωνα- δάφνες. 
1 0 4 2 Ο C. Bérard αναφέρει την πόλη αφού πρώτα παραπέμπει στον L.R. Farneil. Ο τελευταίος 
ισχυρίζεται πράγματι ότι «we find the epithet [δαφνηφόρος] at Larissa» (Farnell, 1896-1909, Vol. 4: 
124), δεν διευκρινίζει, ωστόσο, την πηγή της πληροφορίας του (βλ. υποσημ. 17 στο Farnell, 1896-
1909, Vol. 4: 124). Δεν στάθηκε δυνατόν να βρούμε από πού άντλησε την πληροφορία αυτή ο Farnell. 
1 0 4 3 Βλ. IG VII, 3407. Η επιγραφή σχολιάζεται στο Schachter 1981/1994, Voi. Ι: 44 και 98. 
1044 Βλ Παυσανίας (IX, 10, 4) και Πρόκλος (Α. Severyns, Recherches sur la Chrestomathie de 
Proclos. Première Partie. Le Codex 239 de Photius. Tome II. Texte, traduction, commentaire, Paris, 
1938: 51-54 (fr. 69- 78), 211-232 (στ. 166). 
1 0 4 5 Bérard, 1971:70. 
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Ωστόσο, η υπόθεση του Bérard δύσκολα μπορεί να γίνει αποδεκτή, μιας και 
σκοντάφτει σε μια σειρά από δυσκολίες. Καταρχάς, είναι αξιοσημείωτο ότι πουθενά 
στον Ομηρικό Ύμνο δεν περιγράφεται ο Απόλλωνας ως Δαφνηφόρος. Η δάφνη 
αναφέρεται μονάχα μια φορά, στο στ. 396, και μάλιστα δεν συνδέεται με τη 
Θεσσαλία· το φυτό ανθίζει «ύπο Παρνησοίο». Άλλωστε, ο Απόλλωνας κατασκευάζει 
στους Δελφούς «θεμείλια ευρέα και μάλα μακρά διηνεκές» (στ. 294-295), και όχι 
μια καλύβα από δάφνη. Ακόμα, παραμένει προς διερεύνηση εάν ο Απόλλωνας 
λατρεύτηκε πράγματι με την επίκληση Δαφνηφόρος σε κάποιες από τις θέσεις που 
απαριθμεί ο Bérard ανάμεσα στον Όλυμπο και τους Δελφούς. Στη Θήβα, όπως 
επισημαίνει ο Α. Schachter, γίνονταν όντως πομπές με την ονομασία Δαφνηφόρια1046. 
Αυτές οι πομπές συνδέονταν όμως με τη λατρεία του Απόλλωνα Ισμήνιου και 
Γαλάζιου- δεν διαθέτουμε καμία μαρτυρία για λατρεία του Απόλλωνα Δαφνηφόρου 
στη βοιωτική πόλη. Κατ' ουσίαν, ο Δαφνηφόρος, (προσδιορισμός ενός από τους 
συμμετέχοντες στους εορτασμούς) ήταν ένας απλός θνητός και δεν φαίνεται καν να 
προσωποποιούσε συμβολικά το θεό. Επιπλέον, στα θηβαϊκά Δαφνηφόρια, «the 
principal object borne in the procession was the olive log κωπώ / κώπω, adorned with 
laurel, flowers, jewellery and wrapped round in saffron, that is, dressed as a 
woman»1047. Φαίνεται ότι η δάφνη διαδραμάτιζε μάλλον δευτερεύοντα ρόλο στην 
τελετή. Όταν παρακάτω θα γίνει λόγος για την Ερέτρια θα εξετάσουμε το ζήτημα αν 
πράγματι υπήρχε ή όχι λατρεία του Απόλλωνα Δαφνηφόρου πριν από τον 5° αι. π.Χ. 
Ας επισημάνουμε απλώς ότι καμία μαρτυρία, φιλολογική, επιγραφική ή νομισματική 
δεν το επιβεβαιώνει1 

Πρέπει ακόμα να έχουμε υπόψη μας ότι η βασική μας πηγή για τον Απόλλωνα 
Δαφνηφόρο είναι ο Θεόπομπος ο Χίος (FGrH 115, F 80 = Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία, 
3, Ι ) 1 0 4 . Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει ο συγγραφέας του 4ο υ αι. π.Χ., ο 
Απόλλωνας Δαφνηφόρος δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον Απόλλωνα που 
παρουσιάζεται στο Πυθικό μέρος του Ομηρικού Υμνου. Η παράδοση που διασώζει ο 
Θεόπομπος διαφέρει κατά πολύ από αυτή του αρχαϊκού ποιήματος και συγκεκριμένα: 

α) Ο Απόλλωνας του Ομηρικού Ύμνου «αναζητά» έναν τόπο για να ιδρύσει το 
σπουδαιότερο ιερό του. Ξεκινάει από τον Όλυμπο και καταλήγει στους Δελφούς. 
Αντιθέτως, ο Απόλλωνας Δαφνηφόρος του Θεόπομπου δεν ψάχνει πια ένα τέτοιο 
μέρος, αφού το έχει ήδη βρει. Ο Απόλλωνας Δαφνηφόρος του Θεόπομπου 
«επιστρέφει» στους Δελφούς από τα Τέμπη, στεφανωμένος και κρατώντας κλαδιά 
δάφνης στο δεξί του χέρι. 

β) Ο Απόλλωνας του Θεόπομπου συνοδεύεται από την επίκληση Δαφνηφόρος 
από τη στιγμή που συνδέεται με το φυτό, αφού, δηλαδή, έχει σκοτώσει τον Πύθωνα. 
Το επεισόδιο αυτό, ο θάνατος του δράκοντα, εντοπίζεται στο καταληκτικό τμήμα του 
Ομηρικού Ύμνου. 

Schachter, 1981/1994, Vol. I: 48, 83 κ.ε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
Δαφνηφόρια της Θήβας, βλ. Α. Schachter, "The Dapnephoria of Thebes", στο P.A. Bernardini (επιμ.), 
Presenza e Funcione della Città di Tebe nella Cultura Greca. Atti del Convegno Internazionale 
(Urbino, 7-9 luglio 1997), Pisa-Roma, 1997: 99-123. 
1047 Schachter, 1981/1994, Vol. Ι: 84. 
1 0 4 8 Βλ. παρακάτω, σελ. 297 κ.ε. 
1 0 4 9 Η Sourvinou-Inwood (Sourvinou-Inwood, 1979: 234 και υποσημ. 17) πιστεύει ότι ο μύθος για τον 
Απόλλωνα Δαφνηφόρο, που απηχεί ο Θεόπομπος, ήταν γνωστός και στον Καλλίμαχο (PFEIFFER, Vol. 
Ι: fr. 86 (?)- 89 (385)), τον Πλούταρχο {Ελληνικά Αίτια, 12 (= Ηθικά, 293c) και Περί των εκλελοιπότων 
χρηστηρίων, 21 (= Ηθικά, 421c)), και το Στέφανο το Βυζάντιο (λήμμα «Δειπνιάς»). 
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γ) Έχοντας πλέον επιστρέψει στους Δελφούς, ο Απόλλωνας Δαφνηφόρος του 
Θεόπομπου αποθέτει τη δάφνη πάνω στο βωμό. Η δάφνη δεν χρησιμοποιείται στην 
οικοδόμηση του ναού. 

Εν κατακλείδι, ο Απόλλωνας Δαφνηφόρος του Θεόπομπου θα μπορούσε να 
θεωρηθεί - ας μας επιτραπεί η έκφραση- ένας Απόλλωνας «μετά τον Ομηρικό Υμνο». 
Άλλωστε, ο συγγραφέας από τη Χίο κάνει λόγο για μια διαδρομή, την «Πυθική Οδό», 
που δεν συμπίπτει με εκείνη που καταγράφεται στον Ομηρικό Ύμνο. Πράγματι, ο 
Θεόπομπος ισχυρίζεται (βλ. και FGrH 115, F 80) ότι κάθε οκτώ έτη οι κάτοικοι των 
Δελφών αναβίωναν το ταξίδι του εξαγνισμού του γιου της Λητούς με μια 
θρησκευτική τελετή105 . Μία ομάδα εφήβων από αριστοκρατικές οικογένειες 
αποστέλλονταν στα Τέμπη, όπου τελούσαν θυσίες και έκοβαν κλαδιά δάφνης από τα 
δέντρα που φύονταν εκεί. Οι νεαροί, αφού πρώτα έφτιαχναν στεφάνια δάφνης και τα 
φορούσαν, επέστρεφαν εν πομπή στους Δελφούς. Είναι λογικό να εικάσουμε ότι οι 
νέοι, που μιμούνταν την εμφάνιση του Απόλλωνα Δαφνηφόρου, ακολουθούσαν μια 
πορεία, την οποία θεωρούσαν ταυτόσημη με αυτή που είχε διανύσει ο θεός. Η 
«θεωρία» αυτή (που ο Θεόπομπος περιγράφει λεπτομερώς) διέσχιζε τη Θεσσαλία και 
έφτανε στο Δίαυλο των Ωρεών. Οι ταξιδιώτες δεν έπλεαν ωστόσο προς την Εύβοια, 
άλλα συνέχιζαν μέσω της Μηλίδας και της Δωρίδας, έως ότου να καταλήξουν στους 
Δελφούς. Εκεί, οι έφηβοι παρέδιδαν τα φύλλα της δάφνης, από τα οποία 
κατασκευάζονταν τα στεφάνια για τους νικητές στα Πύθια. 

Για τους λόγους που παραθέσαμε παραπάνω, δεν συμμεριζόμαστε την άποψη 
του Cl. Bérard, σύμφωνα με την οποία ο Απόλλωνας που τιμήθηκε στο Ληλάντιο 
πεδίο ήταν ένας Απόλλωνας Δαφνηφόρος. Κατά τη γνώμη μας, δεν καθίσταται 
δυνατόν, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να εξακριβώσουμε τη φύση αυτής της 
ευβοϊκής λατρείας. Μόνο μελλοντικές ανακαλύψεις θα μπορούσαν να ρίξουν φως στο 
ζήτημα: ένα παπυρικό εύρημα, λόγου χάρη, ή η ανακάλυψη αρχιτεκτονικών 
καταλοίπων που θα άνηκαν στο ιερό του Απόλλωνα στην πεδιάδα του Λήλαντα. Ας 
σημειωθεί ότι, από τις γραπτές πηγές που αναφέρονται στο Ληλάντιο πεδίο1 0 5 1, μόνο 
δύο μάς παρέχουν πληροφορίες για θρησκευτικά ζητήματα. Η μία εξ αυτών μας 
παραπέμπει στον Απόλλωνα1 , πρόκειται ωστόσο για μαρτυρία που, όπως θα δούμε 
εν συνεχεία, χρονολογείται στα ελληνιστικά χρόνια· είναι δηλαδή μεταγενέστερη 
από τις περιόδους που αφορούν άμεσα την έρευνα μας. 

Ενδέχεται ο Καλλίμαχος να έκανε μνεία στην τελετή σε έναν από τους ίαμβους του (PFEIFFER, 
Vol. Ι: fr. 194, στ. 34-36). Στην τελετή αυτή αναφέρονται αναμφίβολα ο (Ψευδο)Πλοΰταρχος {Περί 
μουσικής, 14 = Ηθικά, 1136a) και ο Στέφανος ο Βυζάντιος (λήμμα «Λειπνιάς »). 
1 0 5 1 Το Ληλάντιο πεδίο αναφέρεται στον Ομηρικό Ύμνο στον Απόλλωνα, καθώς και σε έργα του 
Θέογνη {Ελεγειών Ι, στ. 891-894), του Θεόφραστου {Περί φυτών ιστορίας, VIII, 10,4), του Αρχέμαχου 
{FGrH 424, F 9 (8)), του Ποσειδωνίου, {PFr F231 = FGrH 87, F 87), του Στράβωνα (Ι, 3, 16· Χ, 1, 9· 
Χ, 1, 12· Χ, 3, 6), του Πλούταρχου {Επτά σοφών σομπόσιον, 10 [= Ηθικά, 153f], Ησύχιος (λήμμα 
«Ληλάντου πεδίον»)· Φώτιος (λήμμα «Ληλάντου πεδίον») και στα σχόλια στον Ησίοδο ( Έργα και 
Ημέραι, στ. 650-662, 7), στην Ιλιάδα (Ι, 529e), στον Θουκυδίδη (Ι, 15, 3) και στον Καλλίμαχο {Ύμνος 
ειςΔήλον (IV), 289). 
1 0 5 2 Αυτή τη δεύτερη μαρτυρία τη χρωστάμε στον Αιλιανό {Ποικίλη Ιστορία, 6, 1) και αφορά τη 
λατρεία της Αθηνάς. Βλ. παρακάτω, σελ. 239-240. 
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Το Ληλάντιο πεδίο, η Δήλος και η Υπερβόρεια Οδός, σύμφωνα με τον 
Καλλίμαχο. 

Στην ενότητα που αφιερώσαμε στη λατρεία του Απόλλωνα στην Εύβοια 
αναλύσαμε ένα απόσπασμα του Ηρόδοτου που αφορά την Υπερβόρεια Οδό (IV, 33) 
και εξετάσαμε την πιθανότητα η τελετή της μεταφοράς των Υπερβόρειων 
Προσφορών να είχε τις ρίζες της ήδη στα αρχαϊκά χρόνια. Επίσης, αναλογιστήκαμε 
το ενδεχόμενο η Χαλκίδα και η Ερέτρια να αποτέλεσαν σταθμούς αυτής της 
διαδρομής, μιας και οι δυο πόλεις υπήρξαν οι σημαντικότερες της Εύβοιας. Ωστόσο, 
οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι στο χωρίο του Ηρόδοτου δεν εντοπίζουμε καμία 
ρητή αναφορά στις δυο ευβοϊκές θέσεις. Τον 3° αι. π.Χ. ο Καλλίμαχος έκανε λόγο κι 
αυτός για τη «θεωρία». Στους στ. 277-290 του τέταρτου ύμνου του, ο ποιητής από 
την Κυρήνη αναφέρει ότι η θεωρία με τις προσφορές δεν αποβιβαζόταν στη Χαλκίδα 
ή την Ερέτρια, αλλά στο Ληλάντιο πεδίο. 

άλλα τοι άμφιετείς δεκατηφόροι αίέν άπαρχαί 
πέμπονται, πασαι δε χορούς άνάγουσι πόληες, 
αϊ τε προς ήοίην αϊ θ' εσπερον αϊ τ' ανά μέσσην 
κλήρους έστήσαντο, και οϊ καθύπερθε βορείης 
οικία θινός εχουσι, πολυχρονιώτατον αίμα. 
οι μέν τοι καλάμην τε και ιερά δράγματα πρώτοι 
άσταχύων φορέουσιν α Δωδώνηθε Πελασγοί 
τηλόθεν έκβαίνοντα πολύ πρώτιστα δέχονται, 
γηλεχέες θεράποντες άσιγήτοιο λέβητος-
δεύτερον "Ιριον άστυ και οΰρεα Μηλίδος αϊης 
έρχονται- κείθεν δέ διαπλώουσιν Άβάντων 
είς αγαθόν πεδίον Ληλάντιον ούδ' ετι μακρός 
ό πλόος Εύβοίηθεν, έπεί σέο γείτονες όρμοι. 

Είναι αρκετοί οι μελετητές που θεωρούν ότι, κατά την εποχή του Καλλίμαχου, 
η μισή περίπου Εύβοια βρισκόταν υπό την κυριαρχία της Χαλκίδας και της 
Ερέτριας1 5 . Οι φιλολογικές και επιγραφικές πηγές, σε συνδυασμό με τις 
αρχαιολογικές μαρτυρίες, υποδεικνύουν ότι και οι δύο πόλεις είχαν εξωραϊστεί με 
αξιόλογα δημόσια κτήρια και προστατεύονταν με ισχυρά τείχη10 4. Η σημασία που 
είχαν για αυτές οι θαλάσσιες δραστηριότητες αντικατοπτρίζεται και στα δημόσια 
έργα που εκτελέστηκαν στα παραλιακά τους μέτωπα. Ήδη από τα τέλη του 5ο υ αι. 
π.Χ. η πόλη της Χαλκίδας συνδέθηκε με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω μιας λίθινης 

Reber, Hansen, Ducrey, 2004: 648 (η έκταση της χώρας της Χαλκίδας υπολογίζεται σε 825 τετρ. 
χλμ. περίπου) και 652 (η έκταση της χώρας της Ερέτριας υπολογίζεται σε 1500 τετρ. χλμ. περίπου). 
1054 Για τη Χαλκίδα ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι πληροφορίες του Ηρακλείδη του Κρητός (Ι, 26, 30) 
συγγραφέα του δεύτερου μισού του 3ου au π.Χ. Για την περιγραφή της πόλης από τον Ηρακλείδη, βλ 
Bakhuizen, 1985: 14-18, όπου περιλαμβάνονται διαφορετικές γραφές από αυτές του F. Pfister, Die 
Reisebilder des Herakleides, Wien, 1951. Αναφορικά με την Ερέτρια ο D. Knoepfler (Ducrey et al., 
2004: 37-41) θεωρεί ότι η πόλη γνώρισε μια περίοδο ακμής κατά τα έτη 322-267 π.Χ., δηλαδή, κατά 
τη. διάρκεια του χρονικού διαστήματος που ο ερευνητής ονόμαζε «η εποχή του Μενέδημου» 
(αναφερόμενος στο γνωστό τοπικό φιλόσοφο). Πράγματι, τότε ανακαινίζεται το θέατρο ( E. Fiechter, 
Das Theater in Eretria, Stuttgart, 1937: 34-41- H.P. Isler, "Bericht über die Arbeiten im Theater von 
Eretria", AntK 42 (1999): 116-118) και οικοδομούνται τα λουτρά που βρίσκονται κοντά στην παραλία 
(Ducrey et al., 2004: 248). 
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γέφυρας που έζευξε τον Εύριπο . Κάθε πλεούμενο που ταξίδευε από το βόρειο 
προς το νότιο ευβοϊκό κόλπο ή και το αντίστροφο περνούσε αναγκαστικά κάτω από 
αυτήν. Το 334 π.Χ. οι Χαλκιδείς ισχυροποίησαν ακόμα περισσότερο τον έλεγχο του 
περάσματος, αφού ενίσχυσαν τη γέφυρα και στένεψαν με επιχωματώσεις το 
δίαυλο1056. Μπορούμε να αποκτήσουμε μια ιδέα σχετικά με τις διαστάσεις του 
λιμανιού της Χαλκίδας αρκεί να θυμηθούμε ότι αποτέλεσε μια από τις σπουδαιότερες 
ναυτικές βάσεις του στόλου του Δημήτριου του Πολιορκητή1057. Σε ό,τι αφορά το 
λιμάνι της Ερέτριας, ο δυτικός του μόλος κατασκευάστηκε ή ενισχύθηκε στις αρχές 
του 4ου αι. π.Χ. Γύρω στο 300 π.Χ. ανεγέρθηκε, και λίγο αργότερα καταστράφηκε, το 
επονομαζόμενο από τους αρχαιολόγους «διατενχίσμα του λιμανιού»1 5 . 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, μοιάζει αξιοπερίεργο το γεγονός ότι ο 
Καλλίμαχος δεν μνημονεύει τη Χαλκίδα ή την Ερέτρια ως έναν ακόμα σταθμό της 
θεωρίας των Υπερβόρειων Προσφορών στην κεντρική Εύβοια, αλλά μόνο το 
Ληλάντιο πεδίο1 0 5 9. Δεν είναι εύκολο να δώσουμε μια ικανοποιητική εξήγηση σε 
αυτό. Ίσως, εξαιτίας των ελλείπων γεωγραφικών του γνώσεων, ο ποιητής από την 
Κυρήνη να εννοούσε με το τοπωνύμιο «Ληλάντιο πεδίο» ολόκληρη την κεντρική 
Εύβοια. Ίσως, πάλι, να είχε καλή γνώση της γεωγραφίας της περιοχής, αλλά 
προτίμησε, ποιητική αδεία, να χρησιμοποιήσει ένα τοπωνύμιο με άφθονες μυθικές 
συνδηλώσεις. Ενδέχεται, τέλος, η θεωρία με τις Υπερβόρειες Προσφορές να έκανε 
πράγματι μια μόνο στάση στην παραμεθόριο μεταξύ Χαλκίδας και Ερέτριας. Όπως 
και να έχουν τα πράγματα, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με 
πληροφορία που ανάγεται στον 3° αι. π.Χ. Δεν υπάρχει τρόπος να εξακριβώσουμε αν 
οι στίχοι του Καλλιμάχου περιέχουν πληροφορίες που διαθέτουν οποιαδήποτε ισχύ 
για τις προκλασικές περιόδους. 

4.4.2. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Κατά τη γνώμη μας, τρεις επιγραφικές μαρτυρίες στοιχειοθετούν τη λατρεία 
του Απόλλωνα στη Χαλκίδα. Η αρχαιότερη εξ αυτών χρονολογείται στο 2° αι. π.Χ. 
και μνημονεύει ένα μήνα του τοπικού ημερολογίου με το όνομα Ταργηλιών: η 
σύγκριση με όσα γνωρίζουμε από άλλες ελληνικές περιοχές, οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα (τέλος της άνοιξης, αρχές του καλοκαιριού), οι 
Χαλκιδείς ευχαριστούσαν και τιμούσαν τον Απόλλωνα (μαζί με άλλους θεούς) για 
την καρποφορία των καλλιεργειών. Στα πλαίσια θρησκευτικών εορτασμών, οι 
Χαλκιδείς προσέφεραν στο γιο της Λητούς τις απαρχές της γης. Σύμφωνα με τα 
κριτήρια που έχουμε καθορίσει στον πρόλογο της έρευνας μας, θεωρούμε ότι η 

1 0 5 3 ΒΙ Διόδωρος, XIII, 47, 3-6. 
1 0 5 6 Bakhuizen, 1985: 48-52, βασισμένος σε ένα χωρίο του Στράβωνα (Χ, 1,8) 
1 0 5 7 Πλούταρχος, Βίος τον Δημήτριου, XLIII, 3. 
1 0 5 8 Σχετικά βλ. J. Pickard, "A Topographical Study of Eretria", AIA 7 (1891): 371-389· A. Georgiadis, 
Les ports de la Grèce dans l'Antiquité qui subsistent encore aujourd'hui, Athènes, 1907: 6, pi. Ill· B. 
Xp. Πετράκος, «Ερέτρια», ΑΔ 17 Bl (1961): 152-154- Π.Γ. Θέμελης, «Ερέτρια», ΑΔ 24 ΒΙ (1969): 
193-196· Auberson και Schefold, 1972: 126-127- Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Ερέτρια. Οικ. ΒΥΜΕΝ 
Α.Ε.», Ad 43 Β1 (1988),: 194-196· Ducrey et al., 2004: 250· Fachard, 2004. 
1 0 5 9 Ο Παυσανίας αναφέρει (IX, 12, 6) ότι οι Χαλκιδείς ανέθεσαν στο Θηβαίο αυλητή Πρόνομο (405 au 
π.Χ.) τη σύνθεση ενός προσόδιου προς τιμήν της Δήλου. Συνδέεται άραγε η πληροφορία αυτή με την 
Υπερβόρεια Οδό; 
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υποδιαίρεση αυτή του έτους θα μπορούσε να είχε αποτελέσει μέρος του χαλκιδικού 
ημερολογίου ήδη από τα γεωμετρικά ή αρχαϊκά χρόνια. 

Η δεύτερη επιγραφή που θα αναλύσουμε χρονολογείται στην ελληνιστική ή 
τη ρωμαϊκή περίοδο. Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που παρέχει ό Πλούταρχος στο 
απόσπασμα από το «Βίο του Φλαμινίνου», το οποίο παραθέσαμε νωρίτερα. Θα 
εστιάσουμε, τέλος, την προσοχή μας σε μία εξαιρετικά δυσανάγνωστη επιγραφή που 
είχε χαραχθεί σε βράχο. Ο πρώτος της εκδότης την εντόπισε σε περιοχή όπου 
ενδέχεται κάποτε να είχε ιδρυθεί ιερό. 

Τα Θαργήλια της Χαλκίδας. 

Στο υποκεφάλαιο που αφιερώσαμε στη λατρεία του Δία στη Χαλκίδα κάναμε 
λόγο για την τοξοειδή εξέδρα πάνω στην οποία χαράχθηκαν ποικίλα χαλκιδικά 
προξενικά ψηφίσματα του 2ου αι. π.Χ. Σε ένα από αυτά τα ψηφίσματα (IG XII, 9, 
900Α όψη e, στ. 1) καταγράφεται μήνας του τοπικού ημερολογίου που ονομάζεται 
Ταρ[γηλ]ιών. 

. Ο εν λόγω προσδιορισμός μιας εκ των υποδιαιρέσεων του έτους -τόσο με τη 
μορφή Θαργηλίων όσο και με τη μορφή Ταργηλιών- μαρτυρείται σε πολυάριθμες 
ιωνικές πόλεις, όπως η Αθήνα, η Τήνος, η Δήλος, η Πάρος, η Θάσος, η Μίλητος, η 
Έφεσος, κ.α. Πιστεύεται ότι σε όλες αυτές τις πόλεις, ο μήνας αντιστοιχούσε στους 
σημερινούς Απρίλιο/Μάιο1 . Από ετυμολογικής απόψεως το όνομα σχετίζεται με τις 
λέξεις Θαργήλια και θάργηλος. Πράγματι, ο Ησύχιος μάς πληροφορεί (στο λήμμα 
«Θαργήλια») ότι κατά τη διάρκεια του Θαργηλιώνα τελούνταν τα Θαργήλια. Οι 
γιορτές αυτές -γνωστές ήδη από τον Ιππώνακτα και τον Αρχίλοχο1061- ήταν κατά 
πρώτο λόγο αφιερωμένες στον Απόλλωνα: το επιβεβαιώνουν ο Ησύχιος και ο Φώτιος 
κάνοντας γενικές αναφορές στα Θαργήλια και οι Πλούταρχος και Αθηναίος που 
περιορίζονται στην περίπτωση της Αθήνας . Το γεγονός ότι οι πληροφορίες είναι 
ύστερες δεν επηρεάζει την αξιοπιστία τους, καθώς μάλιστα η σύνδεση του θεού με τις 
γιορτές τεκμηριώνεται από ένα χάραγμα πάνω σε σκύφο του 5ου αι. π.Χ.. Ο σκύφος 
ανακαλύφθηκε στην ποντική Ολβία: στο χάραγμα γίνεται μνεία στον Απόλλωνα, το 
όνομα του οποίου συνοδεύεται από το επίθετο Θαργήλιος1063. Γνωρίζουμε, ωστόσο, 
ότι κατά τη διάρκεια των εορτασμών τιμώνταν και άλλες θεότητες: γινόταν επίκληση 
και στην αδελφή του θεού την Άρτεμη1064, ενώ στην Αθήνα μνημονεύονταν η 
Δήμητρα Χλόηι , ο Ήλιος και οι Ώρες ' . 

Ποια όμως ήταν η φύση αυτών των γιορτών; Οι ειδικοί πιστεύουν ότι έχουμε 
να κάνουμε με εορτασμούς που' σημάδευαν το πέρασμα από την άνοιξη στο 

1 0 6 0 Trümpy, 1997: 9 καιυποσημ. 39, 14, 16, 58, ... 
1 0 6 1 PLG: Hipponax, fr. 37 [21 ]· Archilochus, fr. 113 [117]. 
1 0 6 2 Ησύχιος, λήμμα «Θαργήλια»· Φώτιος λήμμα «Θαργήλια»· Πλούταρχος, Συμποσιακών, VIII, 1 
[= Ηθικά, 717α]· Αθηναίος, Δειπνοσοφιστές, Χ, 424f. 
1 0 6 3 SEGXXX (1980), 977. 
1 0 6 4 Φώτιος, λήμμα «Θαργήλια». 
1 0 6 5 Φιλόχορος, FGrH 328, F 61(= Σχόλιο στον Αριστοφάνη, Αυσιστράτη, στ. 835)· Σχόλιο στο 
Σοφοκλή, Οιδίπους επί Κολωνώ, στ. 1600. 
1 0 6 6 Σχόλιο στον Αριστοφάνη, Πλούτος, στ. 1054ca και Ιππείς, στ. 729a II. 
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καλοκαίρι και την έναρξη της εποχής της συγκομιδής και της αφθονίας1067. Αυτό 
φαίνεται ότι προκύπτει από πολυάριθμα κείμενα, ενώ το λήμμα «Θαργήλια» του 
Ησύχιου είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό: ο λεξικογράφος βεβαιώνει ότι κατά τους 
εορτασμούς προσφέρονταν απαρχές (θάργηλος) στους θεούς. Από μία αφήγηση του 
Παρθενίου από τη Νίκαια (Ερωτικά Παθήματα, IX) γνωρίζουμε ότι' κατά τη διάρκεια 
των εορταστικών εκδηλώσεων στη Μίλητο καταναλωνόταν μεγάλη ποσότητα 
φαγητού και άκρατου οίνου, ενώ άλλα κείμενα παραδίδουν ότι στην Αττική υπήρχαν 
δύο τελετουργίες σχετικές με τις γιορτές. Μία από αυτές ήταν η εκδίωξη του 
φάρμακου - ένα είδος τελετουργικού εξαγνισμού1068. Η δεύτερη τελετουργία 
περιλάμβανε πομπή κατά την οποία τα μικρά παιδιά μετέφεραν τις ειρεσιώνες, 
κλαδιά ελιάς ή δάφνης διακοσμημένα με τούφες μαλλιού και διάφορους καρπούς 
Τα αθηναϊκά Θαργήλια περιλάμβαναν επίσης μουσικούς και ορχηστρικούς 

1070 

αγώνες 

Μιας και διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός μήνα στη Χαλκίδα με την ονομασία 
Ταργηλιών -μήνας που φαίνεται να είχε ενσωματωθεί στο τοπικό ημερολόγιο κατά 
την εποχή που αυτό σχηματίστηκε- θεωρούμε θεμιτό να εικάσουμε ότι στην ευβοϊκή 
πόλη τελούνταν τα Θαργήλια, αρχαιότατες γιορτές αγροτικού χαρακτήρα προς τιμήν 
του Απόλλωνα και της Άρτεμης. Παρολ' αυτά, λόγω έλλειψης στοιχείων, δεν είμαστε 
σε θέση να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα ότι τα χαλκιδικά Θαργήλια περιλάμβαναν 
τις πομπές με τα κλαδιά, την εκδίωξη του φάρμακου ή τους αθλητικούς αγώνες που 
μαρτυρούνται από την Αθήνα. Τίποτε δεν επιτρέπει την επαλήθευση μιας τέτοιας 
υπόθεσης, παρά το γεγονός ότι ο M. P. Nilsson υποστήριξε ότι τα Θαργήλια 
εορτάζονταν κατά πολύ παρόμοιο τρόπο σε όλες τις ιωνικές περιοχές1071. Οφείλουμε 
να αρκεστούμε στη διαπίστωση ότι η καθιέρωση της γιορτής ανάγεται στη 
γεωμετρική ή την αρχαϊκή περίοδο. 

Ένας ιερέας του Απόλλωνα Αελφίνιον. 

Στην ενότητα που αφιερώσαμε στις γραπτές μαρτυρίες της λατρείας του 
Απόλλωνα στη Χαλκίδα αναφερθήκαμε ακροθιγώς στην ανακάλυψη ενός 
μαρμάρινου τρίποδα στην περιοχή Άγιος Ιωάννης (εικ. 46). Ο τρίποδας, που βρέθηκε 
κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο1 7 2, φυλάσσεται σήμερα στο Μουσείο της Χαλκίδας, 
όπου έχει καταχωριστεί με αρ. κατ. 993. Το ύψος του φτάνει τα 0,904 μ. -ο γλύπτης 
απέδωσε εκτός του τρίποδα και το βάθρο του- ενώ η διάμετρος του λέβητα είναι 0,38 
μ. περίπου. Ο τρίποδας φέρει επιγραφή σχετική με τον Απόλλωνα Δελφίνιο πάνω σε 

1 0 6 7 Βλ Camps-Gaset, 1994: 103-104- J.N. Bremmer, "Scapegoat Rituals in Ancient Greece", στο R. 
Buxton (επιμ.), Oxford Readings in Greek Religion, Oxford, 2000: 291-292. 
1 0 6 8 Αρποκρατίωνας, λήμμα «Φαρμακός». 
1 0 6 9 Σχόλιο στον Αριστοφάνη, Ιππείς, στ. 729a. 
1 0 7 0 Λυσίας, XXI, 1· Δημοσθένης, XXI, 10· Αντιφώντας, VI, 11· Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 
LYI,3. . 
1 0 7 1 Μ.Ρ. Nilsson, Griechische Feste von religiöser Bedeutung (mit Ausschluss der attischen), Leipzig, 
1906: 105-115. 
1072 Η ανακοίνωση της ανακάλυψης έγινε με καθυστέρηση: Η. Gallet de Santerre, «Chronique des 
fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1952», BCHll (1953): 217. 
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μια λειασμένη ταινία που περιτρέχει την εξωτερική επιφάνεια του λέβητα, πολύ 
κοντά στο χείλος του 

[Ήρακ;]λέων Σατύρου [ίερα]τεύσας 
Άπόλλωνι Δελφινίωι 

Για μια ακόμη φορά έχουμε να κάνουμε με το αφιέρωμα ιερέα προς τη 
θεότητα που υπηρετούσε. Στην ίδια χειρονομία είχε καταφύγει, όπως είδαμε, η 
Φρύνη από την Κάρυστο, η ιέρεια του Απόλλωνα και της Άρτεμης (IG XII, 9, 14)1074, 
αλλά και η γυναίκα που παρήγγειλε τον 4° αι. π.Χ. να λαξεύσουν τη στήλη πάνω 
στην οποία διακρίνονται οι μορφές του Διόνυσου και του Πλούτωνα (IG XII, Suppl. 
528)1075. 

Η σύνδεση του Απόλλωνα με τους τρίποδες είναι πολύ καλά μαρτυρημένη 
καθόλη τη διάρκεια της αρχαιότητας. Αναθήματα σε διάφορα μεγέθη και υλικά και 
από διαφορετικές περιόδους αφιερώνονταν σε ιερά του Απόλλωνα όπως αυτά των 
Δελφών1076, του Πτώιου1 και των Αμυκλών για να αναφέρουμε μόνο μερικά. 

Σε ό,τι αφορά τον τρίποδα από τη Χαλκίδα, ο P. Amadry βασισμένος σε 
στυλιστικά και επιγραφικά κριτήρια πρότεινε μια χρονολόγηση στον 2° αι. π.Χ., ενώ 
ο Π. Θέμελης προτίμησε να τον θεωρήσει έργο του 1ου αι. μ.Χ.1079 Ειρήσθω εν 
παρόδω, ότι σε αρκετές κοπές χαλκιδικών νομισμάτων του 3ο υ αι. π.Χ. εμφανίζεται η 

s· 1080 

εικόνα ενός τρίποδα 

Ο Απόλλωνας στη Δίρφη; 

Στο έργο του "Reisen und Forschungen in Griechenland", που γράφτηκε στα 
μέσα του 19ου αι., ο Η.Ν. Ulrichs έκανε λόγο για την ύπαρξη λειψάνων ενός αρχαίου 
οικοδομήματος δίπλα σε πηγή, στην περιοχή του σημερινού χωριού Κάτω Στενή (εικ. 
3, αρ. 36)1 0 8 1. Όπως θα δούμε σε μια από τις ενότητες που ακολουθούν, ο ερευνητής 
εντόπισε στο ίδιο σημείο επιγραφή που αναφέρεται στη Δήμητρα1082. 

Αρκετές δεκαετίες αργότερα, το 1909, ο Γ. Παπαβασιλείου δημοσίευσε μια 
σύντομη έκθεση της επίσκεψης του στην Κάτω Στενή1083. Το χωριό είναι κτισμένο 

1 0 7 3 Οι διαστάσεις παραδίδονται στο P. Amandry, «Trépieds d'Athènes: I. Dionysies», BCH 100 
(1976): 32-37. Βλ. ακόμα J. Boardman κ.α., "II. Greek Votive Objects. F. Votive Objects. 5. Tripods 
and Cauldrons", στο ThesCRA, I. 2.d.: 305, no. 305. 
1 0 7 4 Βλ. παραπάνω σελ. 141-142. 
1 0 7 5 Βλ παραπάνω σελ. 147. 
1 0 7 6 Ηρόδοτος, IX, 80-81· Θουκυδίδης, Ι, 132· Παυσανίας, Χ, 13, 9 . Για τις αρχαιολογικές μαρτυρίες, 
Cl. Rolley, Fouilles de Delphes, Tome V.3: Les trépieds à cuve clouée, Paris, 1979 και A. Jacquemin, 
Offrandes Monumentales à Delphes, Paris, 1999: 175-179. 
,of7 P. Guillon, Les trépieds de Ptoion, Paris, 1945. 
1078 Παυσανίας, ΠΙ, 18,7-8. 
1 0 7 9 P. Amandry, «Trépieds d'Athènes: I. Dionysies», BCH 100 (1976): 34· Θέμελης, 1969: 159, 
υποσημ. 4. 
leso g^παρακάτω σελ. 233. 
1081 H.N. Ulrichs, Reisen und Forschungen in Griechenland U. Topographische und archäologische 
Abhandlungen, Berlin, 1863: 243 και υποσημ. 35. 
1082 ß^ παρακάτω σελ. 252-253. 
1083 Γ. Παπαβασιλείου, «Ανασκαφαί εν Ευβοία», ΠΑΕ 1909: 206. 
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στους πρόποδες της Δίρφης οι οποίοι πλαισιώνουν το βορειοανατολικό άκρο του 
κάμπου των Ψαχνών. Ο Έλληνας αρχαιολόγος βεβαίωσε ότι η αρχαία κατασκευή, 
που βρισκόταν στη θέση Άγιοι, ήταν ορθογώνιας κάτοψης και ότι είχε εν μέρει 
διατηρηθεί μόνο ο βόρειος (σε μήκος 7,60 μ. περίπου) και ο νότιος τοίχος (25 μ. 
περίπου). Ο χώρος ανάμεσα στους δυο τοίχους ήταν πλακόστρωτος, οι χωρικοί όμως 
αποσπούσαν τις πλάκες του δαπέδου για να τις χρησιμοποιήσουν σε νεότερες 
κατασκευές. 

Ο Παπαβασιλείου ανέφερε ακόμα την εύρεση, στην ίδια θέση, μιας επιγραφής 
που είχε χαραχθεί στο βράχο από τον οποίο έρεε η πηγή για την οποία είχε κάνει λόγο 
ο Ulrichs. Η ανάγνωση του κειμένου αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη. 

Α Π Ο ν ν 
Ο 

Βασισμένος σε αυτή την ανακάλυψη, ο Έλληνας μελετητής διατύπωσε την 
υπόθεση ότι τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ταυτίζονταν με ναό αφιερωμένο στον 
Απόλλωνα. Το 1915, ο E. Ziebarth καταχώρισε το κείμενο της επιγραφής με την 
ταξινομική ένδειξη IG XII, 9, 1271, τόνισε, όμως, ότι ούτε αυτός ούτε ο C. Müller 
δεν κατάφεραν να την εντοπίσουν όταν επισκέφτηκαν την Κάτω Στενή. Το 1960, 
τέλος, η Α. Κ. Ανδρειωμένου δημοσίευσε φωτογραφία ενός από τους τοίχους που 
αναφέρει ο Παπαβασιλείου 

Το φθινόπωρο του 2006 επισκεφτήκαμε και εμείς το χώρο, γνωρίζοντας ότι 
«the place was partly damaged in 1970-1971», όπως σημειώνει ο S.C. Bakhuizen1085. 
Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα (εικ. 47 και 48) βρίσκονται δίπλα σε χαράδρα που 
διαρέεται από χείμαρρο. Τα διατηρημένα ίχνη περιλαμβάνουν τμήμα τοίχου 
κατασκευασμένου με λέσβια τοιχοδομία και προσανατολισμό Α.-Δ. Ο τοίχος 
διακρίνεται μέχρι ύψους 2,10 μ. περίπου. Πρόκειται κατά τη γνώμη μας για 
αναλημματικό τοίχο: ακόμα και στις μέρες μας χρησιμεύει σαν αντέρεισμα στον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο που ενώνει τις κώμες της Στενής και της Κάμπιας. Η 
εικόνα που παρουσιάζει ο τοίχος θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μία χρονολόγηση 
στους αρχαϊκούς χρόνους, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι βρισκόμαστε σε 
αγροτική περιοχή, απομακρυσμένη από τα μεγάλα αρχαία αστικά κέντρα: δεν είναι 
λοιπόν φρόνιμο να απορρίψουμε την πιθανότητα ο τοίχος να οικοδομήθηκε κατά την 
κλασική περίοδο με τοιχοδομία που ήταν ήδη εκτός συρμού σε περιοχές που 
βρίσκονταν στην πρωτοπορία των αρχιτεκτονικών εξελίξεων. 

Σε απόσταση 12 περίπου μέτρων νοτιότερα, εντοπίσαμε λίγους γωνιόλιθους 
που φαίνεται να ανήκουν σε δεύτερο τοίχο παράλληλο με τον προηγούμενο. Αμέσως 
ανατολικά διέρχεται ο εποχικός χείμαρρος. 

Η πυκνή βλάστηση που καλύπτει την περιοχή δεν μας επέτρεψε να 
εντοπίσουμε άλλα αρχαιολογικά υπολείμματα (αρχιτεκτονικά μέλη ή κεραμική) που 
θα μπορούσαν να επαληθεύσουν το λατρευτικό χαρακτήρα του χώρου ή να ρίξουν 
φως στη χρονολόγηση των λειψάνων. 

Α.Κ. Ανδρειωμένου, «Στενή», ΑΔ 16 (1960): 152, πίν. 134 β. 
Bakhuizen, 1985: 134. 
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4.4.3. Οι νομισματικές μαρτυρίες. 

Μια σειρά στοιχείων που σχετίζονται με τον Απόλλωνα διακρίνονται πάνω σε 
χαλκιδικά νομίσματα της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου. Έτσι,, για παράδειγμα, 
στον οπισθότυπο κάποιων ασημένιων κοπών που χρονολογούνται στο δεύτερο μισό 
του 4ου αι. π.Χ. απεικονίζονται ένα φύλλο δάφνης ή μία λύρα1086. Η λύρα διακρίνεται 
και σε ορειχάλκινη κοπή της ίδιας περιόδου1 , ενώ την εμφάνιση του σε αντίστοιχη 
κοπή κάνει και ένα δελφίνι1 . Τα νομίσματα που φέρουν την εικόνα τρίποδα 
χρονολογούνται αρκετά υστερότερα - κατά το δεύτερο μισό του 3 ο υ αι. π.Χ. 

4.4.4. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

Το 1901 στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη ήρθε στο φως το άγαλμα ημίγυμνης 
νεαρής ανδρικής μορφής σε όρθια στάση που στηρίζεται πάνω σε κορμό δένδρου: 
ένα ιμάτιο καλύπτει τα πόδια του αγάλματος, ενώ στους ώμους διακρίνονται 
βόστρυχοι1090. Δυστυχώς, το κεφάλι και τα χέρια λείπουν, γεγονός που δυσχεραίνει 
την ταύτιση του εικονιζόμενου. Το 1969, ο Π. Θέμελης εξέτασε την πιθανότητα να 
πρόκειται για τον Απόλλωνα1 , αλλά η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη υποστήριξε 
πρόσφατα μια εναλλακτική ερμηνεία σύμφωνα με την οποία ο εικονιζόμενος θεός 
είναι ο Διόνυσος1092. Όπως και να έχουν τα πράγματα, οι ειδικοί συμφωνούν στο 
σύνολο τους ότι το έργο χρονολογείται στον 1° αι. μ.Χ. και αποτελεί αντίγραφο ενός 
πρωτότυπου του 4ου αι. π.Χ. 

4.5. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ Α Ρ Τ Ε Μ Η Σ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

Ολιγάριθμες, ύστερες, και σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και 
αμφισβητήσιμες είναι οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από αποφασισμένους 
ερευνητές, όταν πρόκειται να υποστηρίξουν ότι η Άρτεμη λατρευόταν στη Χαλκίδα. 
Στην πραγματικότητα, οι μόνες ενδείξεις που πιστοποιούν πέραν πάσης αμφιβολίας 
τη λατρεία της από τους Χαλκιδείς είναι ένα λήμμα του Στέφανου του Βυζάντιου και 
η εμφάνιση της σε νομίσματα που κόπηκαν από το τοπικό νομισματοκοπείο κατά τον 
3° αι. π.Χ. Αντιθέτως, εν αμφιβάλω τίθεται η αρχική προέλευση μιας επιγραφής που 
ανακαλύφθηκε στον ανατολικό τομέα της σημερινής πόλης της Χαλκίδας και 
αναφέρεται στην Άρτεμη Ειλειθυία. Εξίσου αβέβαιη είναι και η σύνδεση αρκετών 
μαρμάρινων αγαλμάτων, που φυλάσσονται στο Μουσείο της Χαλκίδας, με τη λατρεία 
της θεάς. 

1086 Picard, 1979: 26-28 και 41-42, πρώτη σειρά, πρώτη ομάδα, ασημένιες κοπές υπ' αριθμ. 5 και 9, 
πίν. IV και IX. Και τα δύο μοτίβα εμφανίζονται στα δεξιά του αετού, ο οποίος αποτελεί την κεντρική 
μορφή της παράστασης. 
108 Picard, 1979: 47, πρώτη σειρά - πρώτη ομάδα, χάλκινη κοπή υπ' αριθμ. 14, πίν. XI. 
lose pj c a r c ^ 1979: 53, πρώτη σειρά-πρώτη ομάδα, χάλκινη κοπή υπ' αριθμ. 22. 
1089 Picard, 1979: 81, πρώτη σειρά - τρίτη ομάδα, κοπή υπ' αριθμ. 47, πίν. XVII. 
1090 Σήμερα φυλάσσεται στο Μουσείο της Χαλκίδας (αρ. κατ. 12). 
1091 Θέμελης, 1969: 159, υποσημ. 4. Η A.A. Καραπασχαλίδου (Καραπασχαλίδου, 1992) φαίνεται να 
συμφωνεί με το Θέμελη. 
1092 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 93-94, εικ. 57. 
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Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν 
διαθέτουμε καμία αξιόπιστη πληροφορία για τη λατρεία της θεάς κατά τα 
προκλασικά χρόνια: για την ώρα, ο μοναδικός τρόπος να αμβλύνουμε αυτή την 
εντύπωση είναι να εικάσουμε (μιας και καμία πηγή δεν το επιβεβαιώνει) ότι η 
Άρτεμη δεχόταν και αυτή τιμές κατά τη διάρκεια των Θαργηλίων της Χαλκίδας1 3, 
όπως ακριβώς συνέβαινε στην Αθήνα. 

4.5.1. Οι φιλολογικές μαρτυρίες. 

Από το λήμμα «Αίθόπιον» του Στέφανου του Βυζάντιου πληροφορούμαστε 
την ύπαρξη στη Λυδία και στην περιοχή του Ευρίπου δύο τοποθεσιών με το ίδιο 
όνομα, Αίθόπιον. Στο Αίθόπιον της Κεντρικής Ελλάδας, συνεχίζει ο λεξικογράφος, 
λατρευόταν η Άρτεμη, το όνομα της οποίας συνοδευόταν από το επίθετο «Αιθοπία» 
που προερχόταν από το τοπωνύμιο. 

Αίθόπιον, χωρίον Λυδίας παρά "Υλλω, [ή] πλησίον 
του Εύριπου, άφ' ου ή Άρτεμις Αιθοπία. 

Τα στοιχεία που παρατίθενται από το λεξικογράφο, πρέπει να συγκριθούν με 
εκείνα που ανακαλύπτουμε σε αντίστοιχα ομώνυμα λήμματα από άλλα λεξικά, 
δηλαδή αυτά της Σούδας, του Ζωναρά και του Φωτίου. Το λεξικό της Σούδας και 
αυτό του Φώτιου κάνουν λόγο μόνο για το ελλαδικό τοπωνύμιο και τονίζεται ότι το 
εν λόγω χωρίον εντοπιζόταν στην Εύβοια. Ωστόσο, δεν αναφέρεται τίποτε για μια 
πιθανή λατρεία της Άρτεμης. Ο Ζωναράς μνημονεύει μόνο το μικρασιατικό Αίθόπιον 
συνδέοντας το με τη λατρεία της θεάς. 

Πού ακριβώς βρισκόταν το χαλκιδικό Αίθόπιον δεν το γνωρίζουμε προς το 
παρόν: όπως ισχυρίζεται ο S.C. Bakhuizen δεν διαθέτουμε περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την τοποθεσία1 4. Ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να επαληθεύσουμε την 
αναφορά του Στέφανου του Βυζάντιου και ακόμα περισσότερο να προσδιορίσουμε σε 
ποια χρονική περίοδο ανάγεται η λατρεία για την οποία γίνεται νύξη από τον ίδιο 
συγγραφέα. Το κείμενο του λεξικογράφου δεν αποτελεί πηγή που επιτρέπει να 
καταλήξουμε σε συμπεράσματα αναφορικά με τους αιώνες που μας ενδιαφέρουν, 
παρά το γεγονός ότι πρόσφατα ο Ρ. Brulé διέκρινε μία πιθανή σύνδεση μεταξύ των 
λημμάτων των λεξικογράφων και συγκεκριμένων αποσπασμάτων του Καλλίμαχου 
(Ύμνος εις Άρτεμη, στ. 188) και του Ευστάθιου (Αχιλληίς, 449-450): σε αυτά 
μαθαίνουμε ότι τα λιμάνια του Ευρίπου ήταν τα αγαπημένα της θεάς1 0 9 5. 

4.5.2. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Το 1902, ο Γ.Α. Παπαβασιλείου ανακοίνωσε την ανακάλυψη μιας ναόσχημης 
στήλης στην περιοχή που στις μέρες μας ονομάζεται Αρέθουσα. Στο χώρο που 
σχηματιζόταν μεταξύ της επίστεψης και των δύο πλευρικών πεσίσκων διακρινόταν 

1093 Βλ παραπάνω, σελ. 229. 
1094 Bakhuizen, 1985: 142, υποσημ. 59. 
1095 Ρ. Brulé, «Artemis Amarysia. Des ports préférés α"Artemis: PEuripe (Callimaque, Hymne à 
Artemis, 188)», Kernos 6 (1993): 57-65. 
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παράσταση μορφής, ίσως ενός νεογέννητου . Πάνω στο επιστύλιο, που αποτελούσε 
τη βάση της αετωματικής επίστεψης, είχε χαραχθεί επιγραφή. 

Άρτέμιδι Είλειθυα Δικαιρέτα Εύλάεια εύξαμένα 

Αναμφίβολα, έχουμε να κάνουμε με αναθηματική στήλη αφιερωμένη στην 
Άρτεμη υπό την ιδιότητα της ως προστάτιδας των εγκύων: η θεά, που συχνά 
συνδεόταν με την παιδική ηλικία, απέκτησε το επίθετο Ειλειθοία το αργότερο κατά 
τον 4° αι. π.Χ.1097 Η λατρεία της φαίνεται ότι έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης στην 
Κεντρική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα σε αρκετές βοιωτικές πόλεις (Ανθηδώνα, 
Χαιρώνεια, Ορχομενός, Τανάγρα, Θήβα, Θεσπιές, Θίσβη)1 8, αλλά και στους 
Γόννους της Θεσσαλίας1 . 

Η εμφάνιση της επιγραφής που παρατέθηκε παραπάνω θα μπορούσε εκ 
προοιμίου να μας κάνει να αναλογιστούμε την πιθανότητα ύπαρξης ενός ιερού στη 
Χαλκίδα, αφιερωμένου στην Άρτεμη Eiteidvia. Ωστόσο, ήδη από την πρώτη έκδοση 
του κειμένου, ο Γ.Α. Παπαβασιλείου επισήμανε ότι η γλώσσα της επιγραφής 
περιλάμβανε αιολικά στοιχεία: η κατάληξη -α στο ανθρωπωνύμιο «Δικαιρέτα» και η 
κατάληξη -εία στο πατρώνυμο «Ευλαεία». Ο Έλληνας ερευνητής συμπέρανε ότι η 
στήλη που φέρει την επιγραφή δεν ήταν ευβοϊκής προέλευσης. Όταν ο Ε. Ziebarth τη 
συμπεριέλαβε στον δωδέκατο τόμο των Inscriptiones Graecae (IG XII, 9, 924) 
σημείωσε στο οικείο κριτικό υπόμνημα ότι κατά την άποψη του Hiller von 
Gaertringen η αναθέτρια της στήλης ήταν Θεσσαλή. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο L. 
Robert θεώρησε λογικότερο να περιγράψει το εύρημα ως έναν «περιπλανώμενο λίθο» 
που μεταφέρθηκε στη Χαλκίδα από ιερό της Φθιώτιδας1100. Οι A.S. McDevitt και 
S.C. Bakhuizen τάχθηκαν υπέρ αυτής της υπόθεσης1101. Αντιθέτως η A.A. 
Καραπασχαλίδου φρονεί ότι το εύρημα συνιστά απόδειξη για την ύπαρξη λατρείας 
προς τιμήν της θεάς στη Χαλκίδα ! . 

Πέρα από την επισήμανση των προβλημάτων που προκύπτουν από την 
προσπάθεια να συνδεθούν οι πληροφορίες του ευρήματος με τη Χαλκίδα, πρέπει να 
υπογραμμίσουμε ότι η επιγραφή η ίδια φαίνεται να χρονολογείται στα ελληνιστικά 
χρόνια. Πράγματι, ο A.S. McDevitt την τοποθετεί χρονικά σε αυτή την περίοδο, ενώ 
η A.A. Καραπασχαλίδου μιλάει συγκεκριμένα για τον 3° αι. π.Χ.1103. Οι αμφιβολίες 
που περιβάλλουν την προέλευση του κειμένου και η ύστερη χρονολόγηση του δεν 
μας επιτρέπουν να το συμπεριλάβουμε μεταξύ των κειμένων που μπορούν να μας 

Γ.Α. Παπαβασιλείου, «Επτγραφαί εκ Χαλκίδος», ΑΕ 1902: 41-42. Σήμερα η στήλη φυλάσσεται στο 
Μουσείο της Χαλκίδας (αρ. κατ. 249). Οι διαστάσεις της είναι: μήκ. 0,65 μ.· ύψ. 0,51 μ.· πάχ. 0,07 μ. 
1097 Βλ. S. Pingiatoglou, Eileithyia, Würzburg, 1981: 98-119. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι στην Ιλιάδα (Π, 187 και 
Τ, 103), στον Ομηρικό Ύμνο στον Απόλλωνα (στ. 97 κ.ε.) και σε διάφορα έργα του Πινδάρου (Ολυμπιόνικος VI, 
42· Πυθιόνικος III, 8 κ.ε.· Νεμεόνικος VII, 1...), η Ειλειθυία αποτελούσε ξεχωριστή θεότητα. 
1 0 9 8 Schachter, 1981/1994, Vol. 1: 94, 98, 101, 103-106. 
1 0 9 9 Β. Helly, Gonnoi. Vol. I, Amsterdam, 1973: 95· B. Helly, Gonnoi. Vol. II, Amsterdam, 1973: 191-
200- Κ. Ρακατσάνης και Α. Τζιαφάλιας, Λατρείες και Ιερά στην Αρχαία Θεσσαλία, Ιωάννινα, 1997: 26. 
1 1 0 0 L. Robert, «Hellemca», RPh 18 (1944): 29-30. 
1 1 0 1 A.S. McDevitt, Inscriptions from Thessaly. An Analytical Handlist and Bibliography, Hildesheim-
New York, 1970: 24-25, no. 162· Bakhuizen, 1985: 114, υποσημ. 183. 
1 1 0 2 Καραπασχαλίδου, 1992: 16. 
1 1 0 3 A.S. McDevitt, Inscriptions from Thessaly. An Analytical Handlet and Bibliography, Hildesheim-
New York, 1970: 24· Καραπασχαλίδου, 1992: 16. Ας σημειωθεί ότι η χρήση της μετοχής «εϋξάμενος» 
στις αναθηματικές επιγραφές κατά την ελληνιστική περίοδο είναι σπάνιο φαινόμενο. Πιο συχνά 
συναντάμε την λέξη «εύχήν». Βλ. Lazzarini, 1991: 850. 
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βοηθήσουν στη μελέτη της θρησκευτικότητας των Χαλκιδέων κατά τη γεωμετρική 
και αρχαϊκή περίοδο. 

4.5.3. Οι νομισματικές μαρτυρίες. 

Στην ελληνιστική επίσης περίοδο και πιο συγκεκριμένα στον 3° αι. π.Χ. 
χρονολογείται και η μοναδική έκδοση δραχμής της Χαλκίδας πάνω στην οποία 
εμφανίζεται μία (μικρογραφική) παράσταση της Άρτεμης1104. Η θεά, που φοράει 
χιτώνα, αναγνωρίζεται στον οπισθότυπο αυτών των νομισμάτων, στα δεξιά ενός 
αετού, ο οποίος αποτελεί γνωστό εικονότυπο των τοπικών κοπών. Η Άρτεμη κρατάει 
δαυλούς και στα δυο της χέρια και φαίνεται να τρέχει. 

4.5.4. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

Θα κάνουμε, τέλος, σύντομη αναφορά σε μια σειρά γλυπτών που κατά τη 
γνώμη της A.A. Καραπασχαλίδου μπορούν να σχετιστούν με τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο με τη λατρεία της Άρτεμης στη Χαλκίδα. 

Σε ένα άρθρο που δημοσίευσε το 1984, η αρχαιολόγος επισήμανε την ύπαρξη 
τεσσάρων γλυπτών που απεικόνιζαν αντίστοιχο αριθμό κορών στο Μουσείο της 
Χαλκίδας11 5. Δυστυχώς, από τις μορφές λείπει το κεφάλι και σε δύο περιπτώσεις τα 
χέρια έχουν απωλεσθεί σχεδόν ολοκληρωτικά: το ύψος διατήρησης των αγαλμάτων 
κυμαίνεται από 0,64 μέχρι 0,57 μ. Οι φθορές που έχουν υποστεί δεν εμποδίζουν την 
ταύτιση των μορφών, που έχουν απεικονιστεί σε όρθια στάση και φοράνε ποδήρη 
χιτώνα. Μία εξ αυτών φέρει, επιπλέον, ιμάτιο. Σε τρεις περιπτώσεις είμαστε σε θέση 
να διακρίνουμε ότι η εικονιζόμενη κόρη κρατάει μικρό πτηνό είτε μέσα στα χέρια 
είτε μέσα στο ένδυμα της. Κατά την A.A. Καραπασχαλίδου, δύο από τα έργα ίσως να 
αποτελούν προϊόντα αττικού εργαστηρίου που χρονολογούνται στα τέλη του 4ου ή 
στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. Αντιθέτως, τα άλλα δύο γλυπτά, που είναι κατώτερης 
τέχνης, χρονολογούνται στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. και πρέπει να αποδοθούν, σύμφωνα 
πάντα με την ίδια αρχαιολόγο, σε τοπικό, ευβοϊκό εργαστήριο. 

Ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε η A.A. Καραπασχαλίδου αποτέλεσε το 
γεγονός ότι το σημείο εύρεσης των γλυπτών δεν είχε καταγραφεί στα αρχεία του 
μουσείου. Συνεπώς, ο προσδιορισμός της λειτουργίας τους κατά την αρχαιότητα 
απέβη δυσχερής110 . Η ερευνήτρια εξέτασε την πιθανότητα τα τέσσερα γλυπτά να 
είχαν αποτελέσει αναθήματα σε ιερό αφιερωμένο στην Άρτεμη1107. Προκειμένου να 
στηρίξει την υπόθεση της, επισήμανε τις ομοιότητες τους με αντίστοιχα ευρήματα 

Picard, 1979: 57, πρώτη σειρά, δεύτερη ομάδα, κοπή υπ' αρίθμ. 25. 
1105 Α. Καραπασχαλίδου, «Τέσσερα αγαλμάτια κοριτσιών του Μουσείου Χαλκίδας (πίν. Β-Ε.)», ΛΕ 
1984: 5-8. Ένα χρόνο νωρίτερα, η Ch.V. Hesse είχε ήδη αναφερθεί στα αγάλματα (Hesse, 1983: 105, 
106, 108-109, 145-147, 332-333, 345, no. 7, 8, 9 και 42, Tafel 2.6· 12.3· 14.1· και 17.2). Σήμερα 
εκτίθενται τρία από τα έργα αυτά (αρ. κατ. 31,42,43). Βλ Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 92. 
1106 Η A.A. Καραπασχαλίδου δεν αναφέρει την ανακάλυψη σε τάφο μιας κεφαλής μαρμάρινου 
αγαλματίου που παρίστανε κόρη. Βλ Γ.Α. Παπαβασιλείου, Περί των εν Εύβοια αρχαίων τάφων, 
Αθήνα, 1910: 67-68, εικ. 50 β-β. 
1107 Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη (Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 92) φαίνεται να συμμερίζεται αυτή την 
άποψη. 

236 Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



4. Μύθοι, λατρείες και ιερά των Χαλκιδέων 

από ιερά της θεάς στην Αττική. Τα αντιπαρέβαλλε με αγάλματα «άρκτων» από το 
ιερό της Άρτεμης Βραυρωνίας, ιδίως με τα δύο παραδείγματα που σώζονται σχεδόν 
ακέραια1 , ενώ αναφέρθηκε επίσης στα γλυπτά που ανακαλύφθηκαν στην Αθήνα, 
στο παριλίσσιο ιερό της Ειλειθυίας στις Αγρές1109. Έχοντας κατά νου ότι στην 
Ερέτρια διατηρούνται πολυάριθμα ίχνη της λατρείας της θεάς και ότι στο μουσείο της 
ίδιας πόλης φυλάσσονται παρόμοια γλυπτά, η A.A. Καραπασχαλίδου πιθανολόγησε 
ότι αρχικό σημείο της ανάθεσης των αγαλμάτων του Μουσείου της Χαλκίδας υπήρξε 
ένα λατρευτικό κέντρο της Άρτεμης στην Ερέτρια11 . 

Μολαταύτα, μία νέα ανακάλυψη που έγινε το 1988, ήρθε να ρίξει φως στο 
πρόβλημα της προέλευσης των αγαλμάτων1 . Σε οικόπεδο της περιοχής Άγιος 
Ιωάννης αποκαλύφθηκε τμήμα οικοδομήματος της ελληνιστικής περιόδου. Στο 
εξωτερικό του κτιρίου ανακαλύφθηκε αποθέτης απόρριψης που περιείχε μεταξύ 
άλλων σπαράγματα μαρμάρινων γλυπτών. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τη μελέτη μας 
στάθηκε η ανακάλυψη μιας κεφαλής κοριτσιού (ύψ. 0,15 μ) και του κορμού ενός 
αγάλματος πολύ όμοιου με αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω (σωζόμενο ύψ. 0,50 
μ). Και αυτό το γλυπτό έχει υποστεί φθορές (λείπουν η κεφαλή, το αριστερό χέρι και 
το κάτω τμήμα της μορφής). Το κορίτσι φοράει κοντό χιτώνα. Στο δεξί χέρι κρατάει 
πτηνό. Το 1992, η A.A. Καραπασχαλίδου λαμβάνοντας υπόψη της τις τελευταίες 
ανακαλύψεις κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα ότι τα αγάλματα άνηκαν σε 
λατρευτικό κέντρο της Χαλκίδας 

Η υπόθεση ότι τα έξι αγάλματα κατασκευάστηκαν με σκοπό να στηθούν σε 
ένα ιερό μας φαίνεται εύλογη. Εκτιμούμε, ωστόσο, ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν 
επαρκούν για να υποστηρίξουμε ότι η Άρτεμη αποτελούσε τη θεότητα που 
λατρευόταν στο ιερό που στάθηκε αποδέκτης των αναθημάτων. Αξίζει να θυμηθούμε 
ότι παρόμοια αγάλματα παιδιών έχουν εντοπιστεί και σε ιερά αφιερωμένα στον 
Ασκληπιό: αναφέρουμε, για παράδειγμα, δύο γλυπτά που ήρθαν στο φως στο 
Ασκληπιείο της κρητικής πόλης της Λισού1113. Πέραν τούτου, αναλογιζόμαστε και 
την πιθανότητα τα γλυπτά του Μουσείου της Χαλκίδας να είχαν αφιερωθεί σε ιερό 
εκτός του νησιού και να είχαν μεταφερθεί εκ των υστέρων στη Χαλκίδα. Από δύο 
επιγραφές γνωρίζουμε, λόγου χάρη, ότι γονείς, αλλά και δημόσιοι φορείς αφιέρωσαν 
προς τιμήν της Άρτεμης Αυλιδίας αγάλματα κοριτσιών που είχαν θητεύσει ως ιέρειες 
στο ιερό της . Εν ολίγοις, οι ερμηνευτικές προοπτικές που διανοίγονται είναι 
ποικίλες. Χωρίς διάθεση να εμβαθύνουμε στο ζήτημα, τονίζουμε για μια ακόμη φορά 

Βλ Π.Γ. Θέμελης, Βραυρών. Οδηγός του χώρου και του μουσείου, Αθήνα χ.χ.ε.: 22-24 (στη σελίδα 
71 δημοσιεύονται φωτογραφίες δυο ««άρκτων»). Βλ ακόμα, S. Meletzis και Η. Papadakis, National 
Museum of Archaeology, Athens, Athens-, 1963: 54-55· L.G. Kahil, «Autour de PArtémis Attique», 
AntK 8 (1965): 22 καιυποσημ. 7· Δ. Κοντή, «Άρτεμις Βραυρωνία", ΑΔ 22 Α' (1967): 190 και υποσημ. 
120-121· Α.Ι. Αντωνίου, Βραυρών. Συμβολή στην ιστορία του ιερού της Βραυρωνίας Αρτέμιδος, Αθήνα, 
1990: 303. Σχετικά με την ανεύρεση τους, Ι. Παπαδημητρίου, «Βραυρών», Έργον 1958: 36-38, εικ. 38-
39· του ίδιου, «Βραυρών», Έργον 1959: 16, εικ. 15 και 16· του ίδιου, «Βραυρών», Έργον 1960: 24, εικ. 
33. Σχετικά με τα αγάλματα παιδιών στη Βραυρώνα, Hesse, 1983. 
1 1 0 9 1 . Σβορώνου, «Ασκληπιακά μνημεία και κιονολατρεία εν Αθήναις», ΑΕ\9\Ί: 87-89. 
1 1 1 0 Για τα αγάλματα του Μουσείου Ερέτριας, βλ. παρακάτω σελ. 368 κ.ε. 
1 1 1 1 Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Χαλκίδα. Οδός Αλιβερίου και Αμαρυνθίων (οικ. Β. Κατρακάζου)», 
44 44 Β 1(1989): 159, πίν. 98 α και γ. 
1 ' 1 2 Καραπασχαλίδου, 1992: 16-17. 
1 1 1 3 Y. Papaoikonomou, «Trois oursons crétois», BCH 106 (1982): 419-426. Βλ επίσης Θέμελης, 1987: 
108-109. 
1 1 1 4 IG VII, 565· Ι. Θρεψιάδης, «Ανασκαφαί Αυλίδος», ΑΔ 17 Β1(1961-1962): 141-142. 
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την ύστερη χρονολόγηση των αγαλμάτων του Μουσείου της Χαλκίδας. Τα γλυπτά 
αυτά ανήκουν σε περίοδο αρκετά μεταγενέστερη από αυτή που μας ενδιαφέρει. 

Ας εστιάσουμε τώρα την προσοχή μας σε μια άλλη, σχετικά πρόσφατη, 
ανακάλυψη: Κατά τη διάρκεια ανασκαφών στη νότια πλαγιά τού λόφου Γύφτικα 
ήρθαν στο φως τα λείψανα ρωμαϊκών λουτρών του 2ο υ - 3ο υ αι. μ.Χ.1115 Σε μια από τις 
υδατοδεξαμενές του συγκροτήματος εντοπίστηκε μαρμάρινο άγαλμα (ύψ. 0,57 μ.) 
που εικονίζει νεαρή καθισμένη σε βράχο1116. Η μορφή φοράει σανδάλια και φέρει 
χιτώνα και ιμάτιο. Το κεφάλι της είναι στραμμένο στα αριστερά. Αν και οι πήχεις των 
χεριών έχουν απωλεσθεί, τίποτε δεν υποδεικνύει ότι η νεαρή κρατούσε κάποιο 
αντικείμενο. Αντιθέτως, τα χέρια της ακουμπάνε στο βράχο και στο δεξιό μηρό. 
Παρά την απουσία οποιουδήποτε συμβόλου θα βοηθούσε στην ταύτιση της μορφής, η 
A.A. Καραπασχαλίδου υποστηρίζει ότι έχουμε απέναντι μας ένα γλυπτό της Άρτεμης. 
Προς επίρρωση της ερμηνείας της, η αρχαιολόγος επικαλείται την ομοιότητα της 
κεφαλής του αγάλματος με την Άρτεμη των Βερσαλιών που εκτίθεται στο 
Λούβρο1117. Επιπροσθέτως, δύο οπές που έχουν ανοιχτεί στο στήθος της μορφής 
δεξιά και αριστερά του στέρνου, καθώς και μία στην πλάτη του αγάλματος 
ερμηνεύονται ως οπές στερέωσης του τελαμώνα, που ήταν κατασκευασμένος από 
φθαρτό (ή πολύτιμο) υλικό. Ο βράχος, τέλος, πάνω στον οποίο κάθεται η νεαρή, 
παραπέμπει σε βουκολική ατμόσφαιρα που συνδέεται με τη θεά του κυνηγιού. 

Η ταύτιση του αγάλματος με την Άρτεμη αποτελεί οπωσδήποτε μία από τις 
πιθανές ερμηνείες. Ωστόσο, είναι αρκετά τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν να 
θεωρούμε λιγότερο πιθανό αυτό το ενδεχόμενο. Δεν εκτιμούμε, για παράδειγμα, ότι η 
σύγκριση με την Άρτεμη των Βερσαλιών είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς το 
συγκεκριμένο γλυπτό παρουσιάζει πολλές διαφορές με το παράδειγμα της Χαλκίδας. 
Πέραν τούτου, οι οπές που έχουν ανοιχθεί στο εμπρόσθιο τμήμα δεν έχουν γίνει σε 
σημείο του σώματος από το οποίο θα μπορούσε να περνάει διαγωνίως ο τελαμώνας. 
Φαντάζει περισσότερο λογικό να υποθέσουμε ότι χρησίμευαν για την στερέωση του 
κόμβου μιας οριζόντιας ταινίας: ακριβώς όπως βλέπουμε σε άγαλμα της Άρτεμης από 
τη Ρόδο 1 1 8. Τέλος, ο βράχος δεν αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την ταύτιση της 
μορφής με την Άρτεμη: κατά την αρχαιότητα, καθισμένες σε βράχο απεικονίζονται 
και οι νύμφες . Γιατί λοιπόν να μην πιστέψουμε ότι το γλυπτό αποδίδει την 
Αρέθουσα, την τοπική νύμφη; 

Η πολλαπλότητα των πιθανών ερμηναών, άλλωστε, δεν πρέπει να μας κάνει 
να λησμονούμε ότι το πλαστικό αυτό έργο αποτελούσε διακοσμητικό στοιχείο σε 
κτήριο κοσμικού χαρακτήρα, σε ένα λουτρό. Η απόδοση λατρευτικών συνδηλώσεων 
στο γλυπτό είναι παρακινδυνευμένη. 

1115 Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Χαλκίδα. Θέση Καμάρες (12° Δημοτικό Σχολείο)», ΑΔ 42 Β 1(1987): 
208" A.A. Καραπασχαλίδου, «Ειδήσεις από την Πόλη της Χαλκίδας», ΑΑΧ 2 (1987): 137-138· Ε. 
Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Χαλκίδα. 12° Δημοτικό Σχολείο», ΑΔ 43 Β1 (1988): 193. 
1116 Σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο της Χαλκίδας (αρ. κατ. 5970). Βλ. Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 
91-92, εικ. 56. 
1117 Ε. Simon, "Artemis/Diana. Katalog. I. Diana allein. Α. Skulptur", LIMC II-l (1984): 805-806, no. 
27. 
1 1 , 8 G. Gualandi, "Sculture di Rodi", ASAA 54 [38](1979): 80-81. 
1119 Βλ. M. Halm-Tisserant και G. Siebert, «Nymphai. Catalogue. I. Nymphe(s) seule(s). Β. Nymphe 
assise», LIMC VIII-1 (1997): 893, n°. 6-7- 895, n°. 40a. 
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4.6. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

Στο παρόν υποκεφάλαιο θα μελετήσουμε δύο φιλολογικές μαρτυρίες, τρεις 
επιγραφές και τέσσερα γλυπτικά έργα που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, μπορούν 
να συσχετιστούν με τη θεά Αθηνά και τη Χαλκίδα. Θα προσπαθήσουμε, ωστόσο, να 
δείξουμε ότι οι μαρτυρίες αυτές δεν συνδέονται στο σύνολο τους με τη χαλκιδική 
λατρεία της θεάς. Η διεξοδική ανάλυση τους μας κάνει να τονίσουμε τη σημασία μιας 
επιγραφής (IG II , 44) ως αδιαμφισβήτητου τεκμηρίου της σημαντικής θέσης που 
κατείχε η κόρη του Δία στην πόλη του Ευρίπου - αν και η χρονολόγηση που έχει 
υιοθετηθεί από τους ειδικούς δεν εμπίπτει στα χρονικά όρια που μας αφορούν άμεσα. 
Προς το παρόν, κανένα στοιχείο δεν επιτρέπει να υποστηρίξουμε ότι η Αθηνά 
λατρευόταν στη Χαλκίδα πριν από τα μηδικά. 

4.6.1. Οι φιλολογικές μαρτυρίες. 

Οι δύο φιλολογικές μαρτυρίες, για τις οποίες κάναμε λόγο παραπάνω, 
χρονολογούνται στους αυτοκρατορικούς χρόνους και στην περίοδο που περιγράφεται 
ως ύστερη αρχαιότητα, αντιστοίχως. Κανένα από τα δύο κείμενα δεν ανταποκρίνεται 
στους στόχους που θέσαμε στη μελέτη μας: το πρώτο, γιατί αναφέρεται σε 
περιστάσεις που υπήρξαν αποτέλεσμα της επεκτατικής πολιτικής της Αθήνας κατά 
τον 5° αι. π.Χ.· και το δεύτερο, γιατί δεν υπάρχει κανένας τρόπος να επαληθεύσουμε 
ότι οι πληροφορίες που παραδίδει μπορούν να αναχθούν στη γεωμετρική και αρχαϊκή 
περίοδο. 

Τα τεμένη της Αθηνάς στο Ληλάντιο πεδίο. 

Στο έργο Ποικίλη Ιστορία του Αιλιανού (2^ - 3ο ς αι. π.Χ.) βρίσκουμε μια 
σύντομη μνεία στις κυρώσεις που επέβαλλαν οι Αθηναίοι στους Χαλκιδείς μετά από 
νίκη τους επί των τελευταίων (χωρίο 6, 1). 

'Αθηναίοι κρατήσαντες Χαλκιδέων κατεκληρούχησαν 
αυτών την γη ν ές δισχιλίους κλήρους, την Ίππόβοτον 
καλουμένην χώραν, τεμένη δε άνηκαν τη Άθηνα έν τω 
Ληλάντω όνομαζομένω τόπω, την δέ λοιπήν έ μίσθωσαν 
κατά τάς στήλας τας προς τη βασιλείω στοά έστηκυίας, 
αϊπερ ούν τα τών μισθώσεων υπομνήματα εΐχον. τους 
δέ αιχμαλώτους εδησαν, και ουδέ ενταύθα εσβεσαν τον 
κατά Χαλκιδέων θυμόν. 

Το κείμενο δίνει λαβή σε πολλαπλές ερμηνείες. Εν πρώτοις, οι μελετητές 
διαφωνούν ως προς τη χρονολόγηση των γεγονότων που μνημονεύονται. Ο C.W. 
Foraara πίστεψε ότι το απόσπασμα αναφέρεται στον αντίκτυπο της χαλκιδικής ήττας 
του 506 π.Χ. και το συσχέτισε με ένα χωρίο του Ηρόδοτου (V, 77, 2-3)'12°. Ο Η. 
Nesselhauf, αντιθέτως, υποστήριξε ότι έχουμε να κάνουμε με μια μνεία των 
συνεπειών που είχε η αθηναϊκή εκστρατεία του 446 π.Χ. για την οποία μάς μιλάει ο 

1120 Ch.W. Foraara, "IG I2, 39.52-57 and the «Popularity» of the Athenian Empire", California Studies 
in Classical Antiquity 10 (1977): 43-55. 
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Πλούταρχος (Βίος τον Περικλή, XXIII, 4) 1 1 2 1 . Ο Η.Β. Mattingly ήταν της γνώμης ότι 
ο Αιλιανός αναφερόταν σε κυρώσεις που επέβαλαν οι Αθηναίοι μετά από 
στρατιωτική ενέργεια που ανέλαβαν εναντίον της Εύβοιας, τη χρονιά που επώνυμος 
Άρχων ήταν ο Ίσαρχος (424-423 π.Χ.) - ενέργεια την οποία αναφέρει και ο 
Φιλόχορος (FGrH 328, F 119)1122. 

Ένα ακόμα σημείο διαφωνίας αφορά το νόημα των λέξεων «κλήροι» και 
«τεμένη». Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, οι κλήροι αποτελούσαν κομμάτια γης. 
Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση αγνοούμε αν οι αναφερόμενοι κλήροι είχαν 
αποδοθεί ευθέως σε Αθηναίους ή, αντιθέτως, αν ενοικιάζονταν σε ιδιώτες (είτε 
επρόκειτο για Αθηναίους ή Χαλκιδείς είτε και για άλλους κάτοικους της Εύβοιας). Το 
δεύτερο ενδεχόμενο φαντάζει πιο αληθοφανές, καθώς, όπως υποστηρίζει ο R. 
Meiggs, ο Αιλιανός κάνει λόγο για μισθώσεις και «cleruchs and colonists do not lease 
their land»1123. 

To δεύτερο ερώτημα που ανακύπτει είναι το ποια ήταν πραγματικά η φύση 
των «τεμενών» που ανήκαν στην Αθηνά. Βασισμένος σε μία επιγραφή (IG XII, 9, 
934) -που θα αναλύσουμε λεπτομερέστερα παρακάτω- ο Ε.Α. Βρανόπουλος 
υποστήριξε ότι επρόκειτο για πραγματικά ιερά που είχαν ιδρυθεί από τους αθηναίους 
κληρούχους. Οι κληρούχοι (κατά τη γνώμη του) είχαν εγκατασταθεί στην χαλκιδική 
χώρα μετά τα γεγονότα του 506 π.Χ.Π . Οι S.C. Bakhuizen και Β. Smarczyk, 
αντιθέτως, θεωρούν ότι τα «τεμένη» αυτά αποτελούσαν εκτάσεις γης προς μίσθωση. 
Τα έσοδα κατέληγαν στο ταμείο «της θεάς» που υποτίθεται ότι βρισκόταν στην 
Αθήνα1 5. Σχετικά με το θέμα οφείλουμε να σημειώσουμε ότι μια αττική επιγραφή 
του δεύτερου μισού του 5ου αι. π.Χ. (IG Ι3, 418) αναφέρει κλήρους στη Χαλκίδα (στ. 
11 και 22) που αποτελούσαν την περιουσία θεότητας, κατά πάσα πιθανότητα της 
Αθηνάς1126. 

Εν κατακλείδι, και ανεξαρτήτως των διαφορετικών αναγνώσεων, παραμένει 
βέβαιο ότι ο Αιλιανός αναφέρεται σε εκτάσεις που αποτελούσαν κτήμα της θεάς και 
δεν έχουν σχέση με το θρησκευτικό βίο των Χαλκιδέων, αλλά με αυτόν των 
Αθηναίων. Το περιεχόμενο των πληροφοριών του Αιλιανού βρίσκεται, λοιπόν, εκτός 
των ορίων του θέματος που εξετάζουμε. 

Η Αθηνά Παλληνίδα στη Χαλκίδα. 

Στο λήμμα «Παλληνίς» ο Ησύχιος μάς πληροφορεί ότι η Αθηνά λατρευόταν 
με αυτό το επίθετο στη Χαλκίδα. Το ίδιο το επίθετο ανάγεται σε τοπωνύμιο που 
απαντάται σε διάφορες περιοχές από τις οποίες όμως καμία δεν εντοπίζεται στην 
Εύβοια. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η δυτική χερσόνησος της Χαλκιδικής έφερε το 
όνομα Παλλήνη, όπως βεβαιώνουν, μεταξύ άλλων, ο Ηρόδοτος (VII, 123) και ο 

1 1 2 1 Η. Nesselhauf, Untersuchungen zur Geschichte der delisch-attischen Symmachie {= Klio, Beiheft 
XXX, Neue Folge, Heft 17), Leipzig, 1933: 137- 140. 
1 1 2 2 H. B. Mattingly, "Athens and Euboea", JHS 81 (1961): 124-132. 
1 1 2 3 R. Meiggs, The Athenian Empire, Oxford, 1972: 566. 
1 1 2 4 Βρανόπουλος, 1972: 57,υποσημ. 12. 
1 , 2 5 Bakhuizen, 1985: 89· Smarczyk, 1990: 92-103. 
1 1 2 6 Βλ M.B. Walbank, "Leases of Public Lands" στο G.V. Lalonde, M.K. Langdon και M.B. 
Walbank, Inscriptions, Horoi, Poletai Records, Leases of Public Lands, The Athenian Agora, Vol. XIX, 
Princeton, 1991: 171-172 [Lease no. 2]. 
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Θουκυδίδης (Ι, 56). Η συχνή παρουσία των Ευβοέων σε αυτές τις βόρειες ακτές ήδη 
από τις αρχές της πρώτης χιλιετίας π.Χ. γίνεται ευρέως αποδεκτή από τους 
σημερινούς μελετητές1 2 7. Αναφέρουμε ακόμα την ύπαρξη ενός δήμου με το όνομα 
Παλλήνη στην Αττική και την εκεί λατρεία της Αθηνάς Παλληνίδας . Ο 
Παυσανίας, τέλος, αναφέρει και μια πελοποννησιακή Παλλήνη (VII, 27, 2). 

Η συντομία του παραθέματος από τον Ησύχιο δεν επιτρέπει την άντληση 
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την προέλευση και τη φύση της χαλκιδικής 
λατρείας της Αθηνάς Παλληνίδας ή τον εντοπισμό του ιερού της. Αγνοούμε επίσης 
την πηγή που χρησιμοποίησε ο αλεξανδρινός λεξικογράφος του 5ου αι. μ.Χ. 

4.6.2. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Θα προχωρήσουμε τώρα στο σχολιασμό τριών επιγραφών που 
χρονολογούνται στους κλασικούς χρόνους: οι δύο εξ αυτών βρέθηκαν στην Αττική, 
ενώ η τρίτη ανακαλύφθηκε σε μικρή απόσταση από τη σημερινή πόλη της Χαλκίδας. 
Οι πληροφορίες που παρέχει ένα από αυτά τα κείμενα μάς επιτρέπει να 
συμπεράνουμε ότι η Αθηνά αποτελούσε σημαντική θεότητα για τους Χαλκιδείς, 
τουλάχιστον κατά τον 5° και 4° αι. π.Χ.: όπως φαίνεται, η κόρη του Δία συνδεόταν με 
πολιτικές αποφάσεις των δημοτών της Χαλκίδας. Οι εναπομένουσες δύο επιγραφές 
παρουσιάζουν προβλήματα ερμηνείας και δεν γνωρίζουμε αν αναφέρονται σε ιερούς 
χώρους που ιδρύθηκαν από τους Χαλκιδείς ή τους Αθηναίους. 

Ένα τέμενος της Αθηνάς. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Έλληνας ερευνητής Γ. Α. Παπαβασιλείου ανέφερε 
την ύπαρξη επιγραφής πάνω σε μαρμάρινη στήλη που είχε χρησιμοποιηθεί ως 
κάλυμμα σε πηγάδι στην περιοχή Δοκός (εικ. 3, αρ. 22), που απέχει περίπου 5 χλμ. 
από τη Χαλκίδα" . 

[hopoç; ] 
[τ]έμενος 
[Ά]θηναίης. 

Κ. Soueref , "Eubei lungo la costa della Grecia settentrionale. Nuovi elementi", στο Bats και 
D'Agostino, 1998: 229-242- A. Mele, "Calcidica e Calcidesi. Considerazioni sulla tradizione", στο 
Bats και D'Agostino, 1998:217-228. 
1 1 2 8 Το τοπωνύμιο αναφέρεται από τον Αριστοτέλη {Αθηναίων Πολιτεία, XV, 3 και XVII, 4) και τον 
Αθηναίο (Δειτζνοσοφιστές, VI, 234ί), ενώ εμφανίζεται σε επιγραφές όπως η IG Ι2, 310, στήλη III, στ. 9-
10. Βλ H.R. Goette, «Ο δήμος της Παλλήνης. Επιγραφές από την περιοχή του ναού της 'Αθηνάς 
Παλληνίδος», Horos 10-12(1992-1998): 105-118. 
1 1 2 9 Όπως μαρτυρεί ο Ηρόδοτος (Ι, 62)· ο Ευριπίδης, Ηρακλείδες, στ. 849-850, στ. 1031· ο Ησύχιος, 
λήμμα «Παρθένου Παλληνίδος». Σχετικά με το θέμα, R. Schlaifer, "The cult of Athena Pallenis", 
Harvard Studies in Classical Philology 54 (1943): 35-67 και H.R. Goette, "Athena Pallenis und ihre 
Beziehungen zur Akropolis von Athen", στο W. Hoepfher (επιμ.), Kult und Kultbauten auf der 
Akropolis. Internationales Symposion vom 7. bis 9. Juli 1995 in Berlin, Berlin, 1997: 116-131. 
1 1 3 0 Γ.Α. Παπαβασιλείου, «Περί της εν Εύβοια πόλεως Χαλκίδος», Αθηνά 3 (1891): 612· του ίδιου, 
«Πρακτικά», Αθηνά 7 (1895): 501. 
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Ο Παπαβασιλείου συσχέτισε το κείμενο με το απόσπασμα του Αιλιανού που 
σχολιάσαμε νωρίτερα. Είναι πιθανόν ο ερευνητής να υποστήριξε αυτή τη σύνδεση 
στηριγμένος στο γεγονός ότι το κείμενο ήταν γραμμένο σε αττική διάλεκτο1131 και ότι 
το σημείο εύρεσης βρισκόταν στην περιφέρεια του Ληλάντιου πεδίου. Σύμφωνα με 
αυτή τη λογική, η στήλη αποτελούσε ορόσημο που σημάδευε τα σύνορα ενός 
τεμένους (μιας καλλιεργήσιμης έκτασης ή ενός κανονικού ιερού;) που ήταν 
αφιερωμένο στην αθηναϊκή θεά Αθηνά. 

Ο F. Geyer, από την πλευρά του, θεώρησε ότι η επιγραφή αποτελούσε 
μαρτυρία για τη χαλκιδική λατρεία της Αθηνάς Παλληνίδας που μαρτυρείται από τον 
Ησύχιο1132. Όταν, το 1915, ο E. Ziebarth τη συμπεριέλαβε στο έργο του 
καταχωρίζοντας την με την ταξινομική ένδειξη IG XII, 9, 934, η επιγραφή δεν ήταν 
πλέον ορατή, καθώς ο χώρος στον οποίον βρισκόταν είχε εντωμεταξύ οικοδομηθεί. Ο 
επιγραφολόγος δεν σημείωσε τις διαστάσεις της στήλης, παρέχοντας μόνο μια 
χρονολόγηση «post annum 446». 

Η απουσία επιθέτου δίπλα στο όνομα της θεάς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να 
διαπιστώσουμε με ποια επίκληση {Παλληνίδα ή κάποια άλλη) τιμώταν η κάτοχος του 
αναφερόμενου τεμένους. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας δεν επιτρέπουν να 
υποστηρίξουμε με ασφάλεια ότι το κείμενο της επιγραφής αναφερόταν σε ιερό 
τέμενος αφιερωμένο στη λατρεία της θεάς ή σε κλήρο γης το μίσθωμα του οποίου 
κατέληγε στα ταμεία της πολιούχου της Αθήνας. 

Ένα ιερό της Αθηνάς. 

Η επιγραφή IG II , 44 καταγράφει μια συμφωνία ανάμεσα στην Αθήνα και τη 
Χαλκίδα που χρονολογείται το 377 π.Χ. Το κείμενο έχει χαραχθεί πάνω σε 
μαρμάρινη στήλη (ύψ. 0,57 μ.· πλ. 0,42 μ.· πάχ. 0,13 μ) που ανακαλύφθηκε στη νότια 
κλιτύ της αθηναϊκής ακρόπολης1133. 

Η συμφωνία επισφραγίζει την είσοδο της Χαλκίδας στη Β' Αθηναϊκή 
Συμμαχία, επεισόδιο που αναφέρεται από το Διόδωρο (XV, 30). Στους στίχους 13-18 
της επιγραφής προβλέπεται η ανίδρυση δύο στηλών, μία στην αθηναϊκή ακρόπολη 
(που πρέπει να ταυτίζεται με την IG Π2, 44) και άλλη μία στο ιερό της Αθηνάς στη 
Χαλκίδα (δεν έχει σωθεί). Οι στήλες αυτές πρέπει να περιείχαν τους όρους της 
συμφωνίας και τον όρκο που πήραν οι Αθηναίοι και οι Χαλκιδείς κατά τη σύναψη 
της. 

Από την επιγραφή μπορούμε να συνάγουμε την ύπαρξη ενός ιερού της 
Αθηνάς στη Χαλκίδα. Ίσως επρόκειτο για ένα ακόμα λατρευτικό χώρο (όπως το ιερό 
του Δία Ολύμπιου), όπου δημοσιεύονταν από τις αρχές τουλάχιστον του 4ου αι. π.Χ. 
κείμενα που αφορούσαν τον πολιτικό βίο της ευβοϊκής πόλης. Είναι, συνεπώς, δυνατό 

1131 Smarczyk, 1990: 92. 
1132 Geyer, 1962:50. 
1133 Για την επιγραφή, Μ.Ν. Tod (επιμ.), A Selection of Greek Historical Inscriptions. Vol II, Oxford, 
1948: 70-72, no. 124· H. Bengtson, Die Staatsverträge des Altertums. Zweiter Band Die Verträge der 
griechisch-römischen Welt von 700 bis 338 v. Chr., München-Berlin, 1962: 213-214, no. 259· Picard, 
1979: 234-235· Knoepfler, 1995 : 319-324- P. Brun, Impérialisme et démocratie à Athènes. Inscriptions 
de l'époque classique (c. 500-317 av. J.C.), Paris, 2005: 97-98, no. 47. 
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να συμπεράνουμε ότι η θεά και ο ιερός της χώρος ήταν κεφαλαιώδους σημασίας. Το 
να αναγάγουμε τη λατρεία της Αθηνάς στη γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο 
αποδεικνύεται ωστόσο παρακινδυνευμένο: κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από καμία 
πηγή. 

Ένας χώρος αφιερωμένος στην Αθηνά. 

Λίγο νωρίτερα κάναμε λόγο για την IG Ι , 418, μια επιγραφή από την Αττική 
που χρονολογείται μεταξύ των ετών 430 και 410 π.Χ. και περιέχει κατάλογο με την 
περιουσία ενός ιερού που πρέπει ασφαλώς να είναι αυτό της Αθηνάς1134. Στον στίχο 3 
αναφέρεται ότι ένα από τα κτήματα της βρισκόταν έν Χαλκί]δι παρά το τες 
Άθεναίας προσ[ ]. 

Το κείμενο μοιάζει να αναφέρει την ύπαρξη στη Χαλκίδα ενός μικρού 
οικοδομήματος αφιερωμένου στη θεά είτε επρόκειτο για ένα πρόστοον (προστοιον / 
προστώιον) είτε για ένα προσκήνιον - αν και το τελευταίο μοιάζει λιγότερο 

Λ »1135 Α » 

πιθανό . Απο το κείμενο μπορούμε να συνάγουμε οτι το κτήριο υπήρχε πριν απο το 
στήσιμο της επιγραφής χωρίς ωστόσο να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τη 
χρονολογία της οικοδόμησης του. Αγνοούμε αν πρόκειται για κτίσμα της αρχαϊκής ή 
της κλασικής περιόδου ή αν οικοδομήθηκε από τους Χαλκιδείς ή τους Αθηναίους. 

4.6.3. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

Θα εστιάσουμε τώρα την προσοχή μας σε μια σειρά γλυπτικών έργων (ένα 
ανάγλυφο και τρία αγάλματα) τα οποία πιστεύεται ότι απεικονίζουν τη θεά Αθηνά. 
Κανένα από τα έργα δεν χρονολογείται νωρίτερα από τον 5° αι. π.Χ. 

Η Αθηνά σε αναθηματικό ανάγλυφο του Μουσείου της Χαλκίδας. 

Στο υποκεφάλαιο που αφιερώσαμε στη λατρεία του Δία στη Χαλκίδα, κάναμε 
λόγο για ένα αναθηματικό ανάγλυφο που ανήκει στις συλλογές του μουσείου της 
πόλης (αρ. κατ. MX 112). Διακρίνονται τρεις μορφές που ταυτίζονται οπωσδήποτε με 
θεότητες του ελληνικού πάνθεου. Απέναντι από μία καθισμένη ανδρική μορφή (Δίας) 
στέκεται γυναίκα που φοράει μακρό χιτώνα και κράνος. Οι μελετητές που έχουν 
εξετάσει το ανάγλυφο συμφωνούν ότι η γυναικεία μορφή ταυτίζεται με την 
Αθηνά1136. Το έργο χρονολογείται στα τέλη του 4ο υ αι. π.Χ. και θα μπορούσε να 
αποτελεί ανάθημα σε ιερό των απεικονιζόμενων θεοτήτων. 

1 1 3 4 Μ.Β. Walbank, "Leases of Public Lands" στο G.V. Lalonde, M.K. Langdon και M.B. Walbank, 
Inscriptions, Horoi, Poletai Records, Leases of Public Lands, The Athenian Agora, Vol. XIX, Princeton, 
1991: 171-172 [Lease no. 2]. 
1 1 3 5 Hellmann, 1992: 354-357, 375-376. 
1 1 3 6 E. Mitropoulou, Corpus I. Attic Votive Reliefs of the tih and 5,h Centuries B.C., Athens, 1977: 73, 
no. 149, fig. 208· M. Mangold, Athenatypen auf attischen Weihreliefs des 5. und 4. Jhs. v.Chr. (Hefte 
des Archäologischen Seminars der Universität Bern), Bern, 1993: 73 και no. 58- A. Cornelia, I rilievi 
votivi greci di periodo arcaico e classico. Diffusione, ideologia, commitenza, Bari, 2002: 211 (Eubea 
3). 
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Αγαλματίδια της Αθηνάς. 

Ανασκαφές που διενεργήθηκαν το 1976 στην οδό Καβάλας (στη συνοικία των 
εργατικών κατοικιών, βορείως του λόφου Καλλιμάνη) έφεραν στο φως τα κατάλοιπα 
κτηρίου της ρωμαϊκής περιόδου. Τα ευρήματα επιτρέπουν την ταύτιση του 
οικοδομήματος με εργαστήριο. Σε δύο δωμάτια του συγκροτήματος βρέθηκε μεγάλος 
αριθμός μαρμάρινων αγαλματιδίων. Από τα έργα αυτά, τρία απεικονίζουν πιθανώς 
την Αθηνά. 

Μία κεφαλή ύψους 0,24 μ. (αρ. κατ. 4097 ή 4157) παρουσιάζει τη θεά με 
κράνος κορινθιακού τύπου. Στο κατώτερο τμήμα του γλυπτού υπάρχει προεξοχή που 
αναμφίβολα συνάρμοζε με άλλο στοιχείο (βάση, κορμό)1137. Μία δεύτερη γυναικεία 
κεφαλή ύψους 0,07 μ. (αρ. κατ. MX 4036 ή MX 4097) μοιάζει να φέρει κάλυμμα που 
ο A.A. Σάμψων ταυτίζει με πόλο, ενώ η Α. Καραπασχαλίδου με κράνος1138. Ένα 
άγαλμα, τέλος, (αρ. κατ. MX 4161) ύψους 0,48 μ., από το οποίο λείπουν τα χέρια και 
το κεφάλι, θεωρείται από την A.A. Καραπασχαλίδου ότι απεικονίζει την Αθηνά 
ενδεδυμένη με πέπλο και ιμάτιο (χωρίς όμως να φέρει πανοπλία)1139. Για τον A.A. 
Σάμψων τα έργα χρονολογούνται όλα στον 2° αι. μ.Χ.1 Μ 0. 

4.7. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

Σε μία από τις ελεγείες του, ο Μεγαρέας ποιητής Θέογνης (τακτικός θαμώνας 
των συμποσίων, να μην το λησμονούμε) σημείωσε ότι το εύφορο Ληλάντιο πεδίο 
καλυπτόταν από αμπελώνες1141. Η αναφορά του αριστοκράτη επιβεβαιώνει ότι οι 
Χαλκιδείς επιδίδονταν στην καλλιέργεια της αμπέλου τουλάχιστον από την αρχαϊκή 
περίοδο. Ο κωμωδιογράφος Αλέξις1142 και ο Αθηναίος από τη Ναύκρατη 
{Δειπνοσοφισταί, Ι, 30ί) κάνουν κι αυτοί λόγο για τον ευβοϊκό οίνο, χωρίς ωστόσο να 
προσδιορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την περιοχή προέλευσης του. Όπως και να 
έχουν τα πράγματα, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι καμία γραπτή μαρτυρία δεν 
υποδεικνύει την ύπαρξη συγκεκριμένης λατρείας του Διόνυσου στη Χαλκίδα. 
Είμαστε συνεπώς υποχρεωμένοι να καταφύγουμε σε επιγραφικές, ως επί το πλείστον, 
πηγές, αλλά και στις νομισματικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες προκειμένου να 
εντοπίσουμε ενδείξεις για τη σημασία της τοπικής λατρείας του θεού. 

Η εξέταση των διαθέσιμων μαρτυριών μάς επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η 
πόλη λάτρευε όντως το θεό, ως δωρητή της αμπέλου, ως προστάτη της πόλης 
(νοούμενης ως ανεξάρτητης πολιτικής οντότητας) και ως «πάτρωνα» του θεάτρου και 
της καλλιτεχνικής έκφρασης. Οφείλουμε, εντούτοις, να υπογραμμίσουμε ότι μόνο η 
πρώτη από τις δύο ιδιότητες μπορεί να αναχθεί στα γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια -
σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια επιλογής που διέπουν τη μελέτη μας. 

A.A. Σάμψων, «Οικόπεδο Αγγ. Ζέρβα (Εργατικές Κατοικίες)», ΑΔ 31 Β1 (1976): 149, αρ. 10. Βλ 
επίσης Καραπασχαλίδου, 1990: 18, αρ. 8. 
1 1 3 8 A.A. Σάμψων, «Οικόπεδο Αγγ· Ζέρβα (Εργατικές Κατοικίες)», ΑΔ 31 Β1 (1976): 149, αρ. 12-
Καραπασχαλίδου, 1990: 18, αρ. 7. 
1 1 3 9 A.A. Σάμψων, «Οικόπεδο Αγγ. Ζέρβα (Εργατικές Κατοικίες)», ΑΔ 31 Β1 (1976): 149, αρ. 3· 
Καραπασχαλίδου, 1990: 18, αρ. 6. 
1 1 4 0 A.A. Σάμψων, «Οικόπεδο Αγγ. Ζέρβα (Εργατικές Κατοικίες)», ΑΔ 31 Β1 (1976): 151. 
1 1 4 1 Ελεγειών Ι, στ. 891-894. 
1 1 4 2 T. Kock (επιμ.), Comicorum Atticorum Fragmenta. Vol. II. Novae comoediae fragmenta. Pars I. 
Lipsiae, 1884: Alexis, fr. 299 [pâg. 403]. 
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4.7.1. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Τέσσερις επιγραφές που χρονολογούνται στην ελληνιστική και τη ρωμαϊκή 
περίοδο σχετίζονται με τη διονυσιακή λατρεία στη Χαλκίδα. Δύο εξ αυτών 
αναφέρονται σε γιορτές που ονομάζονταν Διονύσια και περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, 
πομπές, αγώνες και θυσίες. Οι εορτασμοί-κατά τον 2° αι. π.Χ. τουλάχιστον-
συνδέονταν με τον πολιτικό βίο. Οι επιγραφικές μαρτυρίες αναφέρουν έναν ακόμα 
μήνα του τοπικού ημερολογίου με την ονομασία Ληναιών. Το γεγονός αυτό μάς 
επιτρέπει να συνάγουμε ότι οι Χαλκιδείς τελούσαν τα Λήναια, τη γιορτή του κρασιού 
που μας είναι γνωστή και από πολλές άλλες ιωνικές πόλεις. Σκοπεύουμε να 
υποστηρίξουμε ότι κατά τους αιώνες που μας ενδιαφέρουν, επίκεντρο των 
συγκεκριμένων εορτασμών ήταν ο Διόνυσος. 

Θα σχολιάσουμε, τέλος, την ιδιαίτερη σημασία που είχε ο θεός για ορισμένες 
ομάδες καλλιτεχνών εγκατεστημένων στη Χαλκίδα, αλλά και μία ιδιότυπη 
τελετουργία του 3ο υ αι. μ.Χ. που σχετιζόταν με το ερωτικό στοιχείο της διονυσιακής 
λατρείας. 

Τα Διονύσια της Χαλκίδας και ο μήνας Ληναιών. 

Σε άλλες ενότητες της μελέτης μας, κάναμε λόγο για την IG XII, 9, 207, μια 
επιγραφή που προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη θρησκευτικότητα των 
Ευβοέων. Υπενθυμίζουμε ότι η επιγραφική αυτή μαρτυρία των αρχών του 3ο υ αι. π.Χ. 
περιέχει μια σειρά κανόνων που καθόριζαν τον τρόπο διεξαγωγής δραματικών και 
μουσικών αγώνων στο πλαίσιο του εορτασμού των Διονυσίων και των Δημητρείων 
στον Ωρεό, τη Χαλκίδα, την Ερέτρια και την Κάρυστο. Εν προκειμένω, θα 
εστιάσουμε την προσοχή μας στο στ. 27, που αποκαλύπτει ότι τα χαλκιδικά Διονύσια 
τελούνταν κατά τη διάρκεια του τοπικού μήνα Ληναιώνα. Όπως και στους 
υπόλοιπους οικισμούς της Εύβοιας, οι γιορτές στη Χαλκίδα περιλάμβαναν, μεταξύ 
άλλων, προσφορές για τον τιμώμενο θεό (στ. 18-20) εκτός από τους αγώνες που 
διεξάγονταν προς τιμήν του. 

Θα ήταν παρακινδυνευμένο να αναγάγουμε τις αρχές των Διονυσίων της 
Χαλκίδας σε εποχές πρωιμότερες του 4ου αι. π.Χ. βασισμένοι στην IG XII, 9, 207 η 
οποία χρονολογείται σε υστερότερους χρόνους. Παρ' όλ' αυτά, το κείμενο της 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναφέρει την ονομασία του μήνα 
Ληναιώνα. Ο Ληναιών πρέπει να είχε συμπεριληφθεί στο χαλκιδικό ημερολόγιο ήδη 
από την εποχή που αυτό αποκρυσταλλώθηκε, κατά τους αιώνες δηλαδή, με τους 
οποίους ξεκινά η πρώτη προχριστιανική χιλιετία. 

Ο Ληναιών μαρτυρείται στα ημερολόγια ικανού αριθμού ιωνικών περιοχών 
(από τη Δήλο, τη Μύκονο, την Αμοργό, τη Σάμο, την Έφεσσο, τη Λάμψακα, κ.α.), 
πράγμα που μας κάνει να πιστεύουμε ότι η εμφάνιση του σε όλες αυτές τις θέσεις 
συνδέεται με τη μεταναστευτική δραστηριότητα του 12ου - 9ου αι. π.Χ. Πιστεύεται, 
γενικότερα, ότι ο μήνας αντιστοιχεί στους σημερινούς Ιανουάριο-Φεβρουάριο1143. 
Από ετυμολογικής απόψεως, η ονομασία του σχετίζεται με τις λέξεις «ληνός», 

Trümpy, 1997: 63-65, 74-78, 97. 
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«λήναι» και «Λήναια». Η πρώτη από αυτές δεν δηλώνει μόνο «το πατητήρι», αλλά 
και τη σκάφη για το ζύμωμα εν γένει. Η δεύτερη αναφέρεται στις βάκχες ή μαινάδες, 
τις ακόλουθους του Διόνυσου, ενώ η τρίτη παραπέμπει στους εορτασμούς που 
σχετίζονταν με τους αμπελώνες και το κρασί. 

Αυτά που γνωρίζουμε για τα Λήναια είναι λιγοστά. Οι πληροφορίες μας 
περιορίζονται σχεδόν αποκλειστικά στον τρόπο του εορτασμού τους στην Αττική. 
Πράγματι, αν και η Αθήνα δεν περιλάμβανε στο ημερολόγιο της μήνα με την 
ονομασία Ληναιών, οι γραπτές και οι επιγραφικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι οι 
πολίτες της γιόρταζαν τα Λήναια κατά τη διάρκεια του Γαμηλιώνα1 1 4 4. Το ότι ο 
Διόνυσος (με το επίθετο Λήναιος) αποτελούσε την τιμώμενη θεότητα τεκμηριώνεται 
από ποικίλα κείμενα της αρχαίας γραμματείας και από επιγραφές1145. Ο Αριστοτέλης 
(Αθηναίων Πολιτεία, 57, 1), μάλιστα, αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια των Λήναιων 
διοργανωνόταν πομπή και αγώνας. Ο Δημοσθένης (XXI, 10) διευκρινίζει ότι 
επρόκειτο για κωμικούς και τραγικούς αγώνες1146 και ο Στέφανος ο Βυζάντιος 
(λήμμα «Λήναιος»), έχοντας ως πηγή του τον Απολλόδωρο, μαρτυρά ότι ονομαζόταν 
«Λήναιος άγων» αλλά και «Ληναϊκος» ή «Ληνοαεύς άγων». Ο Αριστοτέλης 
(Αθηναίων Πολιτεία, 57, 1) φαίνεται να υποστηρίζει ότι κατά τον εορτασμό των 
Λήναιων διεξάγονταν επίσης και λαμπαδηδοδρομίες, αγώνες στους οποίους όσοι 
έπαιρναν μέρος μετέφεραν έναν αναμμένο πυρσό. Η ερμηνεία αυτή δεν είναι 
απολύτως τεκμηριωμένη, αν και ένα σχόλιο στον Αριστοφάνη (σχόλιο στους 
Βατράχους, 479c) μοιάζει να την ενισχύει. 

Η πεναχρότητα των φιλολογικών και επιγραφικών μαρτυριών μάς αναγκάζει 
να καταφύγουμε στην αγγειογραφία προκειμένου να εντοπίσουμε στοιχεία που θα 
μας βοηθήσουν να σχηματίσουμε σαφέστερη εικόνα για τον τρόπο εορτασμού των 
Λήναιων. Σημαντικός αριθμός μελετητών εξέτασε την πιθανότητα σκηνές των 
εορτασμών να έχουν επιλεχθεί για τη διακόσμηση μιας ομάδας αττικών αγγείων του 
5ου αι. π.Χ. Πρόκειται για την ομάδα που ονομάστηκε «Lenäenvasen» από τον Α. 
Frickenhaus. Στα αγγεία αυτά (ληκύθους, κύλικες, κρατήρες, στάμνους) 
απεικονίζεται μία μάσκα (πιθανότατα παριστάνει το Διόνυσο) αναρτημένη από 
κίονα1147. Αλλοι, μελετητές, αντιθέτως αναγνωρίζουν στις σκηνές αυτών των αγγείων 
τα Ανθεστήρια114*. Μία τρίτη ομάδα μελετητών, τέλος, θεωρεί αδύνατη την ταύτιση 

Βλ το σχόλιο στον Ησίοδο, Έργα και Ημεροι, στ. 504-506. Επίσης Ι. Bekker, Anecdota Graeca, 1. 
Lexica Segueriana, Berolini, 1814: 235, λήμμα «Διονύσια». Ο D. Mikalson (The Sacred and Civil 
Calendar of the Athenian Year, Princeton, 1975: 109) θεωρεί ότι ο σχολιαστής του Πλάτωνα (σχόλιο 
στην Πολιτεία, 475α) σφάλλει όταν αναφέρει ότι οι Αθηναίοι γιόρταζαν τα Λήναια κατά το μήνα 
Μαιμακτηριώνα. 
1145 Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 57, 1- Σχόλια στον Αριστοφάνη, Αχαρνείς, στ. 202 και 504-
Σχόλιο στον Αριστοφάνη, Βάτραχοι, στ. 479· Σχόλιο στον Ησίοδο, Έργα και Ημέραι, στ. 504b και 
504c· Ησύχιο, λήμμα «Διονύσια» και «έπί Ληναίφ άγων»· Φώτιο, λήμμα «Ληναΐον»· IG II2, 1496, 
fr. Α, στήλη IV, στ. 74· IG II2, 1672, fr. a, στήλη II, στ. 182. 
1 1 4 6 Βλ επίσης Αριστοφάνης, Αχαρνείς, 1155. 
1 1 4 7 L. Deubner, Attische Feste, Berlin, 1932 (1966): 123-134· L. Deubner, "Eine neue Lenäenvase", 
Jdl 49 (1934): 1-5- E. Simon, Die Götter der Griechen. Aufnahmen von Max Hirmer und anderen, 
München^ 1969: 272-279· E. Simon, Festivals of Attica: An Archaeological Commentary, Wisconsin, 
1983: 100-101. 
1148 MP. Nilsson, "Die Prozessionstypen in griechischen Kult. Mit einem Anhang über die 
dionysischen Prozessionen in Athens", Jdl 31 (1916): 309-339· M.P. Nilsson, The Dionysiac Mysteries 
of the Hellenistic and Roman Age, Lund, 1957: 28-29· Burkert, 1983: 230-238. 
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της συγκεκριμένης αθηναϊκής γιορτής που απεικονίζεται στα αγγεία . Πράγματι, η 
ερμηνεία των παραστάσεων περικλείει προβλήματα1150 που δεν φιλοδοξούμε να 
λύσουμε στο πλαίσιο της μελέτης μας. 

Κατά πόσον τα Λήναια γιορτάζονταν με παρόμοιο τρόπο σε όλες τις ιωνικές 
περιοχές είναι κάτι που αγνοούμε. Σε ροδιακή επιγραφή του τέλους του 4ου αι. π.Χ. 
(IG XII, 1, 125) σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των τοπικών Ληναίων διεξάγονταν 
κωμικοί και τραγικοί αγώνες1151. Μία άλλη επιγραφή, από τη Μύκονο αυτή τη φορά, 
(Syll3 1024, ειδικά στ. 16-25) μαρτυρά ότι κατά τη δωδέκατη μέρα του εορτασμού 
των Ληναίων προσφέρονταν θυσίες προς τιμήν του Διόνυσου Ληναίου. Η 
προηγούμενη μέρα ήταν αφιερωμένη στη μητέρα του θεού Σεμέλη, ενώ η Δήμητρα, η 
Κόρη και ο Δίας Βουλεύς δέχονταν τιμές κατά τη δέκατη μέρα. 

Αν και δεν διαθέτουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά, είναι πολύ πιθανό τα Λήναια να ήταν αφιερωμένα στο θεό του κρασιού 
όπου κι αν αυτά εορτάζονταν (συμπεριλαμβανομένης και της Χαλκίδας): ποιος άλλος 
θεός θα μπορούσε να ευφραίνεται με τις «γιορτές των πατητηριών» (ή των 
μαινάδων); 

Ένα ιερό του Διόνυσου στη Χαλκίδα. 

Η επιγραφή IG XII, 9, 207 περιέχει διάταξη που μας επιτρέπει να 
συμπεράνουμε ότι στη Χαλκίδα (αλλά και στον Ωρεό, την Ερέτρια και την Κάρυστο) 
υπήρχε ιερό αφιερωμένο στον Διόνυσο. Στους στ. 42 κ.ε. ορίζεται πρόστιμο για κάθε 
καλλιτέχνη που δεν εμφανιζόταν στους αγώνες των Διονυσίων και/ή των Αημήτρειων, 
ενώ είχε συμφωνήσει με συμβόλαιο και είχε πληρωθεί προκειμένου να συμμετάσχει. 
Σε περίπτωση που ο παραβάτης αδυνατούσε (ή δεν ήθελε) να συμμορφωθεί, η 
περιουσία του δημευόταν. Το ποσό που προέκυπτε από τα δημευμένα περιουσιακά 
στοιχεία κατέληγε στα ταμεία του ιερού του Διόνυσου της πόλης στην οποία δεν είχε 
παρουσιαστεί ο καλλιτέχνης για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 

Πότε, όμως, ιδρύθηκε το χαλκιδικό ιερό του Διόνυσου που αναφέρεται στην 
IG XII, 9, 207; Η περίοδος κατά την οποία χαράχθηκε η επιγραφή, δηλαδή, ο 3^ αι. 
π.Χ. αποτελεί τον terminus ante quem για την ίδρυση του ιερού. Αν το συγκεκριμένο 
λατρευτικό κέντρο προϋπήρχε των περσικών πολέμων δεν είμαστε σε θέση να το 
εξακριβώσουμε. 

Ο Διόνυσος και η Χαλκίδα σύμφωνα με άλλες ελληνιστικές και ρωμαϊκές 
επιγραφές. 

Το 1898 ανακαλύφθηκε στη Χαλκίδα ενεπίγραφη μαρμάρινη βάση αγάλματος 
(μήκ. 0,96 μ.· πλ. 0,60 μ.· ύψ. 0,40 μ.)1152. Το περιεχόμενο της επιγραφής, που 

A.W. Pickard-Cambridge, The Dramatic Festivals of Athens, Oxford, 1953: 27-40· J. de la Genière, 
"Vases des. Lénéennes?", MEFRA 99 (1987): 43-61. 
1150 F. Frontisi-Ducroux, Le dieu - masque. Une figure du Dionysos d'Athènes, Paris - Rome, 1991. 
1151 P. Ghiron-Bistagne, Recherches sur les acteurs dans la Grèce antique, Paris, 1976: 53-56, 75. 
1152 Ι. Μάτζας, «Επιγραφαί Ευβοίας», Αθηνά XI (1899): 265-271· Κ. Κουρουνιώτης, «Επιγραφαί 
Χαλκίδος και Ερέτριας», ΑΕ 1899: 134-139. 
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καταχωρίστηκε από τον Ziebarth με την ταξινομική ένδειξη IG XII, 9, 899, 
περιλάμβανε τιμητικό ψήφισμα του συνεδρίου και του δήμου για κάποιον Αρχένοο, 
γιο του Χαρικλή. Από το κείμενο μπορούμε να εικάσουμε ότι ο Αρχένους είχε 
συμμετάσχει σε πρεσβεία των Χαλκιδέων στη Ρώμη η οποία εκ πρώτης όψεως 
φαίνεται να είχε επιτυχή έκβαση . Για τον λόγο αυτό, οι συμπολίτες του 
αποφάσισαν να του επιδαψιλεύσουν πλήθος τιμών, μεταξύ των οποίων, και το 
στήσιμο ανδριάντα (στ. 8-9) πάνω στη βάση που φέρει την επιγραφή (στ. 18). Το 
γλυπτό πρέπει να είχε στηθεί σε δημόσιο χώρο που μας είναι άγνωστος - ίσως στην 
αγορά της πόλης. Χάρη στην αναφορά του στίχου 13 στο «Κοινό των Ευβοέων», η 
επιγραφή μπορεί να χρονολογηθεί στο πρώτο μισό του 2ου αι. π.Χ. 

Το ψήφισμα προέβλεπε ακόμα ότι οι ευεργεσίες του Αρχένοου θα 
απαριθμούνταν δημοσίως κατά τη διάρκεια δύο τοπικών γιορτών. Ένας από τους 
αναφερόμενους εορτασμούς (βλ. στ. 13-18) περιλάμβανε την πομπή και την 
τελετουργική θυσία προς τιμήν του Διόνυσου. Ο αξιωματούχος που είχε επιφορτιστεί 
με την υπόμνηση των αρετών του Αρχένοου δεν ήταν άλλος από τον ιερέα του θεού 
(στ. 14-16). 

Από το κείμενο της επιγραφής διαπιστώνουμε την ύπαρξη στην πόλη ιερού 
αφιερωμένου στο Διόνυσο, η θέση του οποίου παραμένει δυστυχώς άγνωστη. Σε μια 
από τις ενότητες που ακολουθούν θα δούμε ότι και στην Ερέτρια γίνονταν πομπές 
προς τιμήν του Διόνυσου και ότι και σε αυτή την περίπτωση ο θεός συνδεόταν στενά 
με τον πολιτικό βίο του τόπου1 1 5 4. Παρ' όλ' αυτά, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε τη 
χρονολόγηση της πηγής των πληροφοριών μας: τρεις αιώνες μετά από τους 
περσικούς πολέμους. Δεν θεωρούμε, ως εκ τούτου, σκόπιμο να συμπεριλάβουμε τη 
μαρτυρία αυτή μεταξύ εκείνων που παρέχουν πληροφορίες για τις χαλκιδικές 
λατρείες των γεωμετρικών και των αρχαϊκών χρόνων. 

Από επιγραφή που χρονολογείται στο 2° ή τον Γ αι. π.Χ. (IG XII, 9, 910) 
μαθαίνουμε ότι η πόλη της Χαλκίδας αποτελούσε την έδρα «παραρτήματος» ενός 
σωματείου γνωστού με το όνομα «το κοινόν των περί τον Διόνυσον τεχνιτών των 
εξ Ισθμού και Νεμέας»1 1 5 5. Το κοινό πρέπει να ήταν παρόμοιο με αυτά που 
εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου σε διάφορες περιοχές της 
κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Επρόκειτο για συντεχνίες που απαρτίζονταν 
από καλλιτέχνες: μουσικούς (τραγουδιστές, αυλητές, κιθαριστές), χορευτές, ποιητές, 
κ.α. Ο Διόνυσος αποτελούσε το θεό προστάτη αυτών των κοινών . Όπως 
φανερώνει η ονομασία του, το συγκεκριμένο «κοινό» είχε ιδρυθεί στην Κορινθία. 
Από επιγραφές πληροφορούμαστε ότι διέθετε παραρτήματα1157 στη Θήβα, την 
Οπουντία και τη Χαλκίδα. Η επιγραφή που βρέθηκε στην Εύβοια αναφέρει ότι το 
χαλκιδικό παράρτημα αφιέρωσε στο Διόνυσο ένα άγαλμα του Μνασαίγου. Είναι 

1 1 5 3 Όπως πιστεύει ο Κ. Κουρουνιώτης, «Επιγραφαί Χαλκίδος και Ερέτριας», ΑΕ 1899: 137. 
1 1 5 4 Βλ παρακάτω σελ. 380. 
1 1 5 5 Βλ. Μ. Wilhelm και Μ.Μ. Joubin («Inscriptions de Chalcis», BCH 16 (1892): 90-94. Για την 
επιγραφή κάνουν επίσης λόγο ο Β. Le Guen (Le Guen, 2001: 183-185) και ο S. Anezeri (Die Vereine 
der dionysischen Techniten im Kontext der hellenistischen Gesellschaft. Untersuchungen zur Gesichte, 
Organisation und Wirkung der hellenistischen Technitenvereine, Stuttgart, 2003: 366, 52 -53 (και 
υποση. 184), 55, 59 (και υποσημ. 222), 69...) Βλ. ακόμα Μ. Muller-Dufeu (επίμ.), La Sculpture 
grecque. Sources littéraires et épigraphiques, Paris, 2002: 783. 
1156 Βλ. σχετικά, Le Guen 2001. 
1 1 5 7 IG VII, 2484 και 2485· IG IX, 1,278. 
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φανερό ότι οι πληροφορίες που αντλούμε από την επιγραφή δεν μπορούν να 
αναχθούν τα προκλασικά χρόνια. 

4.7.2. Οι νομισματικές μαρτυρίες. 

Ένας μικρός κάνθαρος απεικονίζεται στον οπισθότυπο χαλκιδικών ασημένιων 
νομισμάτων του δευτέρου μισό του 4ου αι. π.Χ." . Κατά τον 3° αι. π.Χ. το 
νομισματοκοπείο της Χαλκίδας έθεσε σε κυκλοφορία εκδόσεις πάνω στις οποίες 
εμφανίζονται κλαδιά αμπέλου με βότρυ1159. Ενδέχεται τα μοτίβα αυτά να συνιστούν 
ένδειξη της σημασίας που είχε η λατρεία του Διόνυσου στην ευβοϊκή πόλη κατά την 
ελληνιστική εποχή. Στα αρχαϊκά πάντως νομίσματα δεν κάνουν την εμφάνιση τους. 

4.7.3. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

Όπως αναφέραμε παραπάνω11 , στο Μουσείο Χαλκίδας φυλάσσεται (αρ. κατ. 
MX 12) άγαλμα ημίγυμνου νεαρού άνδρα σε όρθια στάση που στηρίζεται πάνω σε 
κορμό δένδρου: ένα ιμάτιο καλύπτει τα πόδια του, ενώ στους ώμους διακρίνονται 
βόστρυχοι. Το κεφάλι και τα χέρια λείπουν, γεγονός που δυσχεραίνει την ταύτιση του 
εικονιζόμενου. Η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη υποστηρίζει ότι πρόκειται για το 
Διόνυσο1161. Το γλυπτό χρονολογείται στον 1° αι.' μ.Χ. και αποτελεί αντίγραφο ενός 
πρωτότυπου έργου του 4ου αι. π.Χ. 

Στη θέση Μύτικας, σε απόσταση 5 χλμ. ΝΑ της Χαλκίδας, βρέθηκε στα τέλη 
του 19ου αι. αναθηματική στήλη στην οποία παριστάνεται γενειοφόρος Διόνυσος που 
βαδίζει προς τα αριστερά. Ο θεός φοράει χιτώνα και κρατάει στα χέρια του κάνθαρο 
και θύρσο1162. Το έργο εκτίθεται στο Μουσείο Χαλκίδας (αρ. κατ. 6) και 
χρονολογείται στους προχωρημένους ρωμαϊκούς χρόνους1163. 

Προηγουμένως κάναμε λόγο για την ανακάλυψη ενός εργαστηρίου της 
ρωμαϊκής περιόδου στην οδό Καβάλας της Χαλκίδας. Σε δύο δωμάτια του 
οικοδομήματος βρέθηκε μεγάλος αριθμός σπαραγμάτων από μαρμάρινα γλυπτά, 
μεταξύ των οποίων και δυο ομοιώματα φαλλών. Σύμφωνα με τον A.A. Σάμψων, ο 
φαλλός με αρ. κατ. 4104 (μήκ. 0,25 μ.) δεν άνηκε σε άγαλμα ή ερμαϊκή στήλη. Ο 
αρχαιολόγος συνέδεσε το εύρημα με τη λατρεία του Ερμή, για λόγους που θα 
παρουσιαστούν στην ενότητα στην οποία πραγματευόμαστε τη λατρεία του θεού στη 

Picard, 1979: 23-26, πρώτη σειρά - πρώτη ομάδα - κοπές υπ' αρίθμ. 4, pi. ΙΠ. 
1159 Picard, 1979: 78-79 και 82-83, πρώτη σειρά - τρήτη και τέταρτη ομάδα - κοπές υπ' αρίθμ. 42-43 
και 49, pi. XVII. 
1160 Βλ. σελ. 233. 
1161 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 93-94, εικ. 57. 
1162 Γ.Α. Παπαβασιλείου, «Επιγραφαί εκ Χαλκίδος», Αθηνά IV (1892): 630· Ι. Ματζα, «Επιγραφαί 
Ευβοίας», Αθηνά XI (1899): 270-271· Γ.Α. Παπαβασιλείου, «Ανασκαφαί εν Χαλκίδυ>, ΠΑΕ 1900: 62-
63· Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 41, 93. 
1163 Πρβλ. το ανάγλυφο του 4ου au π.Χ. που βρέθηκε στο Χαλάνδρι καθώς και το ανάγλυφο του 1ου αι. 
π.Χ. που φυλάσσεται στο Λούβρο: G. Gasparri, "Dionysos. Catalogo. Π. Dioniso solo. Β. Dioniso 
stante barbato. 6. Dioniso arcaistico", LIMC III. 1 (1986): 432, n°. 90, παραπέμποντας στην σελίδα 473, 
n°. 596. 
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Χαλκίδα . Η A.A. Καραπασχαλίδου επισημαίνει ότι το σώμα του φαλλού 
διακοσμείται με κισσόφυλλα ενώ οι όρχεις απολήγουν σε πόδια λιονταριού. Η 
ερευνήτρια συσχετίζει το αντικείμενο με τους διονυσιακούς εορτασμούς, και πιο 
συγκεκριμένα, με την πομπή που μνημονεύεται στην επιγραφή IG XII, 9, 899 . Σε 
πολυάριθμες φιλολογικές αλλά και επιγραφικές πηγές γίνεται λόγος για διονυσιακές 
τελετές κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες κρατούσαν λίθινους ή ξύλινους φαλλούς: 
αναφέρουμε ενδεικτικά το φαλλαγωγείον της Δήλου καθώς και τα Μεγάλα 
Διονύσια και τα εν Άγροις Διονύσια στην Αθήνα11 . Πιθανότατα, οι συμμετέχοντες 
στα αττικά Αλώα κρατούσαν και αυτοί φαλλούς11 8. Σύμφωνα με τον A.A. Σάμψων, 
το μαρμάρινο παράδειγμα του χαλκιδικού εργαστηρίου χρονολογείται στον 2 αι. 
μ.Χ.1169. 

4.8. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΣΤΗ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 

Φαντάζει κατ' αρχάς λογικό να εικάσουμε ότι οι Χαλκιδείς τίμησαν τη 
Δήμητρα και την Κόρη, τις κατεξοχήν θεότητες της αγροτικής ευημερίας, μιας και 
μεγάλο μέρος της χαλκιδικής επικράτειας ήταν πρόσφορο στην καλλιέργεια. Δυο 
εύφορες πεδιάδες εκτείνονταν βόρεια και ανατολικά του αστικού κέντρου της 
Χαλκίδας: πρόκειται για τη σημερινή πεδιάδα των Ψαχνών, και εκείνη που διασχίζει 
ο ποταμός Λήλας. Στην ευφορία του Ληλάντιου πεδίου αναφέρονται συγκεκριμένα ο 
Θέογνης (Ελεγείον 1, 891-894) και ο Καλλίμαχος (Ύμνος εις Δήλον (4), 289). Ο 
πρώτος εξ αυτών διευκρινίζει μάλιστα ότι στην πεδιάδα υπήρχαν αμπελώνες. Τον 3° 
αι. π.Χ., ο Ηρακλείδης κάνει λόγο για το ελαιόλαδο της περιοχής (Ι, 30). 

Σε κάθε περίπτωση, μόνο τρεις επιγραφές μάς παρέχουν πληροφορίες για τη 
λατρεία της Δήμητρας και της Κόρης στη Χαλκίδα. Ενδέχεται ακόμα ένα άγαλμα που 
βρέθηκε κοντά στη σημερινή πόλη να απεικονίζει τη μια από τις δυο θεές. Οι 
επιγραφές και το γλυπτό χρονολογούνται ωστόσο σε περιόδους μεταγενέστερες από 
εκείνες που αφορούν άμεσα την έρευνα μας. 

4.8.1. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Στην πόλη της Χαλκίδας έχουν βρεθεί δυο αναθηματικές επιγραφές του 2ο υ αι. 
π.Χ. Τα κείμενα κάνουν λόγο για αφιερώματα γυναικών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και 
μια τρίτη επιγραφή, η οποία εντοπίστηκε στα μέσα του 19ου αι. στις νότιες πλαγιές 
της Δίρφης, κοντά σε αρχιτεκτονικά λείψανα των υστεροαρχάΐκών ή των κλασσικών 

Βλ. παρακάτω, σελ. 257. Επίσης A.A. Σάμψων, «Οικόπεδο Αγγ. Ζέρβα (Εργατικές Κατοικίες)», 
ΑΔ 31 Β1 (1976): 149, αρ. 9 καιυποσημ. 44. 
1 1 6 5 Καραπασχαλίδου, 1990: 24, αρ. 22· Καραπασχαλίδου, 1992: 14. 
1 1 6 6 IG XI, 144 Α, στ. 33 κ.ε. Βλ R. Vallois, «L'agalma des Dionysies de Délos», BCH 46 (1922): 94-
112. 
1167 Σχετικά με τα Μεγάλα Διονύσια /?! Πλούταρχος, Περί φιλοπλουτίας, VIII [= Ηθικά, 527 α]. Σχετικά 
με τα εν ΆγροιςΔιονύσια, βλ Αριστοφάνης, Αχαρνείς, στ. 241-279. Γενικά, Α. Pickard-Cambridge, The 
Dramatic Festivals of Athens, Oxford, 1968: 43 κ.ε., 57, 62. 
1 1 6 8 Dillon, 2002: 120-124. 
1 1 6 9 Α. Α. Σάμψων, «Οικόπεδο Αγγ. Ζέρβα (Εργατικές Κατοικίες)», Ad 31 ΒΙ (1976): 151. 
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χρόνων. Σε καμία δημοσίευση ωστόσο δεν γίνεται απόπειρα χρονολόγησης της 
επιγραφής, της οποίας η σημερινή θέση αγνοείται. 

Η Δήμητρα και η Κόρη στο χαλκιδικό άστυ. 

Το 1892 ανακαλύφθηκε στην περιοχή του λόφου Καλλιμάνη μια λίθινη 
ενεπίγραφη βάση αγάλματος. Ο Γ.Α. Παπαβασιλείου υπήρξε ο πρώτος εκδότης της 
επιγραφής . Στην ανακοίνωση του, ο Έλληνας ερευνητής δεν σημείωσε ωστόσο τις 
διαστάσεις του λίθου, ούτε την πιθανή χρονολόγηση του κειμένου. Αυτές οι 
πληροφορίες απουσιάζουν επίσης από τα σχόλια που συνοδεύουν τη μεταγραφή της 
επιγραφής στις Inscriptìones Graecae (IG XII, 9, 930). 

[Ξε]ναρίστη Άρχ[ίου] 
[τ]ήν θυγατριδ[ήν] 
[Ξ]εναρίστην Μν[—] 
[Δ]ήμητρι κ[αί Κόρηι] 

Μεν[ - - έποίησε] 

Η σύνταξη της αναθηματικής επιγραφής είναι ίδια με εκείνη που παρουσιάζει 
ικανός αριθμός ερετριακών επιγραφών του 2ο υ αι. π.Χ.117 . Στον πρώτο στίχο αυτής 
της κατηγορίας κειμένων καταγραφόταν σε πτώση ονομαστική το όνομα του αναθέτη 
του αγάλματος που ανιδρυόταν πάνω στην ενεπίγραφη βάση. Το γλυπτό απεικόνιζε 
πρόσωπο, το όνομα του οποίου σημειωνόταν σε αιτιατική, συνοδευόμενο από το 
βαθμό συγγένειας που είχε με τον αναθέτη (στο παραπάνω παράδειγμα πρόκειται για 
εγγονή). Σε δοτική εμφανίζονταν οι θεότητες, στις οποίες αφιερωνόταν το άγαλμα. 
Κατά περίπτωση, στην επιγραφή μνημονευόταν και ο γλύπτης που δημιούργησε το 
έργο. 

Από όσα προηγήθηκαν, μπορούμε να συνάγουμε ότι στο χαλκιδικό άστυ 
υπήρχε ιερό της Δήμητρας και της Κόρης. Προφανώς το λατρευτικό αυτό κέντρο 
ήταν αρκετά μεγάλο, ώστε να φιλοξενήσει αγάλματα κατά τα ελληνιστικά χρόνια. 
Δεν γνωρίζουμε, ωστόσο, αν ο συγκεκριμένος ιερός χώρος λειτουργούσε ήδη πριν 
από τα Μηδικά. 

Εξίσου αξιοσημείωτη είναι μια επιγραφή πάνω σε μαρμάρινο πυρσόσχημο 
κιονίσκο (ύψ. 1 μ., διαμ. 0,19 - 0,20 μ) που βρέθηκε στην περιοχή Γύφτικα. Ο λίθος 
είχε τοποθετηθεί σε δεύτερη χρήση ως κάλυμμα τάφου . 

Διογένεια Βίωνος 
Δήμητρι και Κφρηι 

Το κείμενο χρονολογείται στο 2° αι. π.Χ. Βάσει του σχήματος του κιονίσκου, 
η A.A. Καραπασχαλίδου θεωρεί πιθανό η επιγραφή να σχετίζεται με την τέλεση 

1 1 7 0 ΓΑ. Παπαβασιλείου, «Επιγραφαί εκ Χαλκίδος», Αθηνά IV (1892): 629, αρ. 13. 
1 1 7 1 Βλ παρακάτω σελ. 346-347. 
1 1 7 2 Α.Κ. Χωρέμης, «Χαλκίδα. Οικ. Ευ. Γαρεφάλου και Αντ. Σαλιάρη», ΑΔ 28 Β1 (1973): 294. 
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μυστηρίων της Δήμητρας . Η χρήση πυρσών κατά τη διάρκεια εορτασμών προς 
τιμήν της Δήμητρας και της Κόρης μαρτυρείται από τον Αριστοφάνη 
(Θεσμοφοριάζουσαι, 280) και τον Παυσανία (Π, 22, 3) καθώς και από επιγραφή του 
4ου αι. π.Χ. που βρέθηκε στο Ελευσίνιον της αθηναϊκής αγοράς1174. Ακόμα, σε 
ψήφισμα του αττικού δήμου του Χολαργού (IG Π2, 1184) ορίζεται ότι η ιέρεια της 
Δήμητρας έπρεπε να παραλάβει έναν πυρσό κατά την τέλεση των τοπικών 
Θεσμοφορείων1175. Τέλος, σε δηλιακή επιγραφή καταγράφεται η αφιέρωση αργυρών 
δάδων στη Δήμητρα και την Κόρη1 

Η Δήμητρα στη Δίρφη; 

Παραπάνω κάναμε λόγο για τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που αποτελούσαν 
μέρος αρχαίου οικοδομήματος και βρίσκονται στους πρόποδες της Δίρφης, κοντά στο 
σημερινό χωριό Κάτω Στενή (εικ. 3, αρ. 36). Δύο τοίχοι -ο ένας εξ αυτών 
κατασκευασμένος με λεσβία τοιχοδομία- είναι σήμερα ορατοί μέσα στη βλάστηση. 

Ο Η.Ν. Ulrichs υπήρξε ένας από τους πρώτους μελετητές που επισκέφτηκαν 
το χώρο1 1 7 7. Ο ερευνητής εντόπισε ένα μεγάλο λίθο (ύψ. 0,39 μ.· μήκ. 0,73 μ.· πλ. 
0,57 μ.) που έφερε επιγραφή σχετική με τη Δήμητρα. Το κείμενο σωζόταν σε κακή 
κατάσταση και η χρονολόγηση του αποδείχθηκε αδύνατη. Σε κάθε περίπτωση, ο Η.Ν. 
Ulrichs ταύτισε το χώρο με ιερό. Η προτεινόμενη από τον ίδιο μελετητή ανάγνωση 
της επιγραφής υιοθετήθηκε από τον Ε. Ziebarth στις Inscriptiones Graecae, όπου το 
κείμενο καταχωρίστηκε με την ταξινομική ένδειξη IG XII, 9, 1172. 

[ ά]νέθη[καν] 
[Δ]ήμ[η]τρι [ό]μ<α>ρί[α]? 

vac. Λη[μ]νίη[ι] 
ΓΑρ]ιστοφών Παταίκ[ου] 
[ ]αράτου 

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε το 1984, η L. Breglia Pulci Doria αναλύει τις 
επικλήσεις που αποδίδονται από την επιγραφή στη Δήμητρα ι . Η ιταλίδα 
καθηγήτρια επισημαίνει ότι η πρώτη επίκληση -σε αρσενικό γένος και με δύο 
διαφορετικές μορφές, Όμάριον και Άμάριον - αποδιδόταν στο Δία. Ο Δίας 
Ομάριος ή Αμάριος υπήρξε η θεότητα που προήδρευε στις συναντήσεις των Αχαιών 
της Πελοποννήσου (όπως βεβαιώνει ο Στράβωνας, VIII, 7, 3 και VIII, 7, 5), αλλά και 
σε εκείνες των Αχαιών της Νότιας Ιταλίας (βλ. Πολύβιος, II, 39, 6). Η L. Breglia 
Pulci Doria, με αφορμή τα παραπάνω, συνέδεσε τα επίθετα με το ρήμα «όμερείν» 

1 1 7 3 Καραπασχαλίδου, 1992: 13. 
1 1 7 4 Κ. Clinton, "A law in the City Eleusinion Concerning the Mysteries", Hesperia 49 (1980): 265 και 
286. 
1 1 7 5 Κ. Clinton, "The Thesmophorion in Central Athens and the Celebration of the Thesmophoria in 
Attica", στο Hägg, 1996: 113. 
1176 F. Durrbach και P. Roussel, Inscriptions de Délos. Actes des fonctionnaires athéniens préposés a 
l'administration des sanctuaires après 166 av. J.-C. (TV" 1400-1479). Fragments d'actes divers (N°s' 
1480-1496), Paris, 1935: Inscription 1444 Ba, στ. 5. 
1 1 7 7 Η.Ν. Ulrichs, Reisen und Forschungen in Griechenland II. Topographische un archäologische 
abhandlungen, Berlin, 1863: 243 καιυποσημ. 35. 
1 1 7 8 L. Breglia Pulci Doria, "Demetra tra Eubea e Beozia e I suoi rapporti con Artemis", στο συλλ. έργ., 
Recherches sur les cultes grecs et l'Occident, 2, Naples 1984: 69-88. 

252 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



4. Μύθοι, λατρείες και ιερά των Χαλκιδέων 

που σημαίνει συγκεντρώνω, συνέρχομαι. Θεώρησε, επιπλέον, ότι η επίκληση υπήρξε 
αρχαιότατη, μιας και σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ήταν δυνατό να απαντάται 
ταυτόχρονα τόσο στο μητροπολιτικό χώρο όσο και στις περιοχές των αποικιών. 

Κατά την ερευνήτρια, η δεύτερη επίκληση που αποδίδεται από την επιγραφή 
στη Δήμητρα, Λημνία, παραπέμπει στη Λήμνο. 'Οπως είναι γνωστό, στο νησί αυτό 
τιμώνταν οι Κάβειροι. Η L. Breglia Pulci Dona υποθέτει ότι η Δήμητρα 
συλλατρευόταν με αυτούς. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι η λατρεία των Καβείρων από 
κοινού με τη Δήμητρα διαδόθηκε στην Εύβοια στις αρχές της πρώτης χιλιετίας π.Χ., 
την εποχή δηλαδή που -πάντα κατά την L. Breglia Pulci Doria- οι Άβαντες έφτασαν 
στο ανατολικό Αιγαίο και ονόμασαν Εύβοια μία περιοχή της Λήμνου (Στράβωνας, Χ, 
1, 15). 

Δεν αποκλείουμε την πιθανότητα η Δήμητρα να είχε λατρευτεί στην Δίρφη. 
Ωστόσο, θεωρούμε θεμιτό να υιοθετήσουμε μία προσεκτική στάση προτού 
οδηγηθούμε σε οριστικά συμπεράσματα σχετικά με τη χρονολόγηση της λατρείας 
αυτής. Δεν είναι γνωστό πότε χαράχθηκε η επιγραφή που εντόπισε ο Η.Ν. Ulrichs. 
Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι καμία μαρτυρία, εκτός από το χωρίο του 
Στράβωνα, δεν αναφέρεται στην άφιξη Άβαντων στη Λήμνο. 

4.8.2. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

Στο Μουσείο Χαλκίδας εκτίθεται (αρ. κατ. MX 33) μαρμάρινο άγαλμα, 
φυσικού μεγέθους, που παριστά καθιστή γυναίκα που φοράει ιμάτιο. Από τη μορφή 
λείπουν οι βραχίονες και το κεφάλι. Καθίσταται, ως εκ τούτου, δυσχερής η ταύτιση 
του εικονιζόμενου προσώπου. 

Το γεγονός ότι το έργο βρέθηκε κοντά σε αρχαία νεκρόπολη ΝΑ της 
Χαλκίδας στην περιοχή Κοπανάς-Αλυκή, στα περίχωρα της Νέας Λαμψάκου (εικ. 3, 
αρ. 27), οδήγησε τον Μ. Collignon στο συμπέρασμα ότι το γλυπτό άνηκε αρχικά σε 
ταφικό μνημείο1179. Στη δεκαετία του 1950, εντούτοις, η Ι.Κ. Κωνσταντίνου εξέτασε 
την πιθανότητα το άγαλμα να απεικονίζει κάποια θεά της γεωργίας1180. Πράγματι, η 
αρχαιολόγος παρατήρησε ότι το αντικείμενο που χρησίμευε ως έδρα της μορφής δεν 
ήταν ένα συνηθισμένο κάθισμα παρά ένας μεγάλων διαστάσεων κάλαθος, δηλαδή ένα 
αγγείο που σχετιζόταν με τη λατρεία της Δήμητρας και της Κόρης. Η απόπειρα να 
αναγνωριστεί ποια από τις δύο θεές απεικονίζεται παρουσιάζει δυσκολίες, αλλά η 
Ι.Κ. Κωνσταντίνου έκλινε τελικά υπέρ της Κόρης, βασισμένη στα νεανικά 
χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το.γλυπτό. Η ερευνήτρια παρατήρησε, επίσης, ότι η 
οπίσθια όψη του έργου είχε λαξευθεί κατά τόπους, γεγονός που την οδήγησε στην 
υπόθεση ότι το άγαλμα είτε ακουμπούσε σε τοίχο είτε είχε στηθεί μέσα σε κόγχη. 
Επιπροσθέτως, δεν απέκλεισε την πιθανότητα η μορφή να αποτελούσε τμήμα μιας 
πολυπρόσωπης σύνθεσης μαζί με άλλα γλυπτά. Παρά το γεγονός ότι το εύρημα 
προέρχεται από περιοχή μόλις 4 χλμ. ανατολικά της Χαλκίδας, η ερευνήτρια εικάζει 
ότι θα μπορούσε αρχικά να διακοσμούσε ιερό της Δήμητρας στην Ερέτρια, πόλη στην 

Μ. Collignon, Les statues funéraires dans l'art grec, Paris, 1911: 177, fig. 106. 
Ι. Κ. Κωνσταντίνου, «Άγαλμα καθήμενης θεάς», ΑΕ 1953-1954. Τόμος Β': 30-40. 
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οποία γνωρίζουμε ότι υπήρχε τουλάχιστον ένα λατρευτικό κέντρο της θεάς1 1 8 1. Η Ι. 
Κωνσταντίνου, τέλος, πρότεινε για το έργο μια χρονολόγηση μέσα στον 4° αι. π.Χ. 

Η Ε. Σαπουνά-Σακελαράκη φαίνεται να συμμερίζεται την άποψη ότι 
πρόκειται για θεότητα. Χρονολογεί δε το έργο στο 380 π.Χ. περίπου. Υποστηρίζει, 
ωστόσο, ότι το γλυπτό προέρχεται από περιαστικό ή εκτός των τειχών χαλκιδικό ιερό, 
που ήταν αφιερωμένο στη Δήμητρα και την Κόρη και εντοπιζόταν στα ανατολικά του 
άστεως της Χαλκίδας" 2. Από την πλευρά του, ο S.C. Bakhuizen θεώρησε ότι το 
γλυπτό αποτελούσε τμήμα ταφικού μνημείου1183. 

4.9. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΣΤΗ 

ΧΑΑΚΙΔΑ 

Ας προχωρήσουμε τώρα στο συνοπτικό σχολιασμό μαρτυριών από την πόλη 
της Χαλκίδας, που πιθανώς σχετίζονται με τη λατρεία της Εστίας και της Αφροδίτης. 
Καμία από τις υπάρχουσες ενδείξεις δεν μας επιτρέπει να βεβαιώσουμε πέραν πάσης 
αμφιβολίας ότι κάποια από τις δύο προαναφερθείσες θεότητες λατρευόταν στην πόλη 
του Ευρίπου, κατά τις περιόδους που προηγήθηκαν της κλασικής. 

Θα σημειώσουμε, ωστόσο, ότι μάς είναι με ασφάλεια γνωστή η ύπαρξη ενός 
χώρου αφιερωμένου στην Εστία χάρη στην επιγραφή IG XII, Suppl. 651. Η επιγραφή 
είχε χαραχθεί πάνω σε λίθινο βωμό (οι διαστάσεις δεν αναφέρονται) που βρέθηκε το 
1925 σε έναν «Dampfmühle» (sic). Παραδόξως, ο Ε. Ziebarth συμπεριέλαβε το 
κείμενο μεταξύ των επιτύμβιων επιγραφικών μνημείων της Χαλκίδας, χωρίς όμως 
ένδειξη χρονολόγησης. 

Άρισταγόρη 
Ίππά[ρ]-
χου ή ιέρεια 
Έστία[ς] 
απυρος 

Ο S.C. Bakhuizen συνέδεσε την πληροφορία που παρείχε αυτή η επιγραφή με 
όσα διαβάζουμε σε ένα από τα ψηφίσματα που είχαν χαραχθεί στην αψιδωτή εξέδρα 
που αναφέρθηκε σε άλλο σημείο της εργασίας μας1 1 8 4. Πράγματι, στον 8° στίχο της 
IG XII, 9, 900Α, όψη C ορίζεται η τέλεση θυσιών «έπί την κοινήν έστίαν» του 
τοπικού πρυτανείου. Υπενθυμίζουμε ότι ο Γ.Α. Παπαβασιλείου χρονολογούσε τα 
κείμενα που διακρίνονται στην εξέδρα στον 2° αι. π.Χ.1185. 

Ομοίως, σε δύο προηγούμενες ενότητες της εργασίας μας αναφερθήκαμε σε 
εργαστήριο γλυπτικής της ρωμαϊκής περιόδου, του οποίου τα κατάλοιπα 
εντοπίστηκαν βορείως του λόφου Καλλιμάνη, στην οδό Καβάλας στη Χαλκίδα 
(περιοχή Εργατικών Κατοικιών). Μεταξύ των μαρμάρινων αγαλμάτων που 

1 Βλ παρακάτω σελ. 386 κ.ε. 
2 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995:51. 
3 Bakhuizen, 1985: 136. 
"Bakhuizen, 1985:87. 
5 Γ. Α. Παπαβασιλείου, «Ευβοϊκά», ΑΕ 1903: 115-127. 
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ανακαλύφθηκαν στους χώρους του, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τρία αποσπασματικά 
σωζόμενα γλυπτά, που αντιστοιχούν σε ισάριθμους αγαλματικούς τύπους της 
Αφροδίτης. Στο ένα από αυτά, η θεά φέρει ιμάτιο γύρω από τη μέση, ενώ στο άλλο, 
το ίδιο ένδυμα κρέμεται από τον αριστερό ώμο και πέφτει διαγωνίως πάνω στον 
κορμό. Στο τρίτο γλυπτό, η Αφροδίτη απεικονίζεται εντελώς γυμνή. Είναι πιθανό ότι 
τα γλυπτικά έργα χρονολογούνται στο σύνολο τους κατά τον 2° αι. μ.Χ.1186. 

4.10. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΗ 
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

Οι πηγές που μας παρέχουν πληροφορίες για τη λατρεία του Ηρακλή και του 
Ερμή στη Χαλκίδα είναι λιγοστές και ύστερες. Σχετικά με τον γιο της Αλκμήνης, ο 
ρόλος του στο τοπικό πάνθεο φαίνεται ότι είχε περιοριστεί σε αυτόν του προστάτη 
των αθλητικών δραστηριοτήτων. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από ένα φιλολογικό 
απόσπασμα της αυτοκρατορικής περιόδου που υπαινίσσεται γεγονότα του 2ου αι. 
π.Χ., αλλά και από το κείμενο μιας επιγραφής των ελληνιστικών χρόνων. Αναφορικά 
με τον Ερμή, η εμφάνιση ενός κηρυκείου σε τοπική κοπή του 3 ο υ αι. π.Χ. μπορεί 
άνετα να θεωρηθεί η πρωιμότερη ένδειξη της λατρείας του θεού. Τρία ακόμα 
ευρήματα (μία αναθηματική επιγραφή αβέβαιης χρονολόγησης, ένας κατάλογος 
νικητών σε αγώνες του 2ο υ αι. π.Χ., και ένας λίθινος φαλλός του 2ο υ αι. μ.Χ.) έχουν 
επίσης συσχετισθεί με το θεό που έφερε τα φτερωτά, σανδάλια. 

4.10.1. Οι φιλολογικές μαρτυρίες. 

'Οπως είδαμε σε άλλα υποκεφάλαια της παρούσας εργασίας, στο Βίο του 
Τίτου Φλαμινίνου (XVI) ο Πλούταρχος μαρτυρεί την ύπαρξη ποικίλων σημαντικών 
οικοδομημάτων στη Χαλκίδα των αυτοκρατορικών χρόνων. Μεταξύ αυτών, ο 
Χαιρωνέας αναφέρει ένα γυμνάσιο που είχε αφιερωθεί στον ρωμαίο στρατηγό στις 
αρχές του 2ο υ αι. π.Χ. Ο Ηρακλής κατείχε τη δεύτερη θέση στην επωνυμία του 
γυμνασίου. 

Ούτω διασωθέντες οι Χαλκιδεις τα κάλλιστα και μέγιστα των 
παρ' αύτοίς αναθημάτων τω Τίτω καθιέρωσαν, ών έπιγραφάς 
εστί τοιαύτας άχρι νϋν όράν "ό δήμος Τίτω και Ήρακλεΐ το 
γυμνάσιον," έτέρωθι δε πάλιν "ό δήμος Τίτω και Άπόλλωνι το 
Δελφίνιον." 

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι μέχρι σήμερα οι αρχαιολογικές έρευνες δεν 
έχουν κατορθώσει να εντοπίσουν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του αναφερόμενου 

Ι 1 R7 

αθλητικού χώρου . Η συγκυρία αυτή δεν πρέπει να θέσει εν αμφιβάλω τη μαρτυρία 
του Πλούταρχου. Η επιγραφή (IG XII, 9, 931) που εντοπίστηκε κατά τις εργασίες 
κατεδάφισης του μεσαιωνικού τείχους της Χαλκίδας επιβεβαιώνει ότι το δημόσιο 
οικοδόμημα ήταν αφιερωμένο στον Φλαμινίνο: Το κείμενο, χαραγμένο πάνω σε 

1186 A.A. Σάμψων, «Οικόπεδο Αγγ· Ζέρβα (Εργατικές Κατοικίες)», ΑΔ 31 Β1 (1976): 149 και 151, αρ. 
6, 14 και 15· Καραπασχαλίδου, 1990: 19-20, αρ. 9, 10 και 12. Σήμερα τα αγάλματα βρίσκονται στο 
Μουσείο Χαλκίδας και φέρουν τους αρ. κατ. MX 4105, 4098 και 4099. 
1 , 8 7 Bakhuizen, 1985: 75 καιυποσημ. 144 - 148. 
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μαρμάρινη πλίνθο αγάλματος, καταγράφει τα ονόματα δύο γυμνασιαρχών που 
τιμούσαν τον Ρωμαίο ως σωτήρα και ευεργέτη (αν και δεν γίνεται πουθενά λόγος για 
τον Ηρακλή)1188. Κατά το δεύτερο μισό του 3 ο υ αι. π.Χ., ο Ηρακλείδης αναφέρει ότι 
(Ι, 28) η πόλη του Ευρίπου διέθετε όχι μόνο ένα, αλλά αρκετά γυμνάσια. 

Στην πραγματικότητα, η συνήθεια να συσχετίζονται τα γυμνάσια με τη μορφή 
του Ηρακλή ήταν πολύ διαδεδομένη στον ελληνικό κόσμο. Στα αθλητικά αυτά 
κέντρα υπήρχαν τεμένη με βωμούς αφιερωμένους στον ήρωα ή απλώς γλυπτά του 
ημίθεου: έτσι συνέβαινε στην Αθήνα, τηνΉλιδα, τη Σικυώνα"89. 

Όπως έχουμε αναφέρει σε άλλες ενότητες, η μαρτυρία του Πλούταρχου κάνει 
μνεία σε μια εποχή κατά πολύ μεταγενέστερη αυτών που μας ενδιαφέρουν. Ως 
καταληκτικό σχόλιο θα επαναλάβουμε την παρατήρηση του J. Delorme, σύμφωνα με 
την οποία ο Ηρακλής και ο Ερμής πρέπει κατεξοχήν να διαδραμάτιζαν το ρόλο της 
θεότητας-προστάτη των αθλητών, από την ελληνιστική περίοδο και εξής1190. 

4.10.2. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Μπορούμε, εντούτοις, να υποστηρίξουμε με ασφάλεια ότι ο Ηρακλής 
συνέχισε να τιμάται στη Χαλκίδα ύστερα από τον Β' Μακεδόνικο Πόλεμο. Πράγματι, 
επιγραφή του δεύτερου μισού του 2ο υ αι. π.Χ. μάς πληροφορεί (IG XII, 9, 952) ότι η 
πόλη κατά την περίοδο εκείνη διοργάνωνε αγώνες με το όνομα Ηράκλεια, που ήταν 
αφιερωμένα, -όπως είναι εύκολο να φανταστούμε- στον ήρωα" '. Το κείμενο, που 
έχει χαραχθεί πάνω σε μαρμάρινο λίθο (ύψ. 0,80 μ.· πλ. 1,69 μ· πάχ. 0,13 μ), 
καταγράφει τα ονόματα των νικητών σε διαφορετικές κατηγορίες (παίδων, εφήβων, 
ανδρών) και σε διαφορετικά είδη αθλημάτων (αγώνες δρόμου, διάφορα είδη πάλης... 
). Η πλειονότητα των ερευνητών που μελέτησαν το κείμενο, συνδέει τα περιεχόμενα 
του με το γυμνάσιο που αναφέρεται από τον Πλούταρχο"92. 

Το 1966 το απόσπασμα ενός ακόμα καταλόγου νικητών (ύψ. 0,57 μ.· πλ. 0,78 
μ.· πάχ. 0,14 μ.) εντοπίστηκε στη Χαλκίδα. Δυστυχώς, οι σωζόμενοι στίχοι δεν 
προσδιορίζουν την ονομασία των αγώνων"9 3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιγραφή 
αναφέρεται σε διαφορετικά είδη αθλημάτων από αυτά που προσδιορίζονται στην IG 
XII, 9, 952, ο D. Knoepfler θεώρησε προτιμότερο να υποστηρίξει ότι εν προκειμένω 
έχουμε να κάνουμε με κείμενο που σχετίζεται με αγώνες αφιερωμένους στον 
Ερμή" 9 4 . Ο Ελβετός επιγραφολόγος χρονολόγησε την επιγραφή στον 2° αι. π.Χ., λίγα 
χρόνια μετά από την IG XII, 9, 952. 

Γ. Α. Παπαβασιλείου, Περί των εν Εοβοίαι αρχαίων τάφων, Αθήνα, 1910: 93-95, (ψ. 1. 
1 1 8 9 Βλ J. Delorme, Gymnasion. Etudes sur les monuments consacres a l'éducation en Grèce (des 
origines à l'Empire romain), Paris, 1960: 338-352. 
1190 J. Delorme, Gymnasion. Etudes sur les monuments consacres a l'éducation en Grèce (des origines 
à l'Empire romain), Paris, 1960: 339-340. 
1191 Γ.Α. Παπαβασιλείου, «Αγωνιστική επιγραφή εκ Χαλκίδος», Αθηνά IX (1897): 449-458- Γ.Α. 
Παπαβασιλείου, «Προσθήκαι», Αθηνά IX (1897): 491-496. Η επιγραφή βρέθηκε στα Βαθροβούνια. 
1 1 9 2 Π. Καββαδίας, «Αγωνιστική επιγραφή εκ Χαλκίδος», ΑΕ 1897: 195-200· Bakhuizen, 1985: 75· 
Βρανόπουλος, 1987: 162, υποσημ. 4. 
1 1 9 3 Β. Αρχαιολογική Περιφέρεια, «Χάλκις»,ΛΛ 21 Β1 (1966): 232, πίν, 228β. 
1 1 9 4 D. Knoepfler, «Contributions à l'épigraphie de Chalcis. II. Les couronnes de Théoclès, fils de 
Pausanias», BCH 103 (1979): 165-188. 
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Ένα επιπλέον κείμενο μάς υποδεικνύει ότι οι Χαλκιδείς διέθεταν λατρεία του 
Ερμή. Πρόκειται για αφιέρωση στο θεό, που είχε χαραχθεί πάνω σε βάση 
(υποθέτουμε) αγάλματος (ύψ. 0,12 μ.· μήκ. 0,19 μ.· πλ. 0,14 μ). Ο πρώτος εκδότης 
της επιγραφής ήταν ο Γ.Α. Παπαβασιλείου. Στην είδηση της ανακάλυψης της δεν 
αναφέρεται τίποτε για την πιθανή της χρονολόγηση ή το ακριβές σημείο εύρεσης1195. 
Ο E. Ziebarth τη συμπεριέλαβε στο επιγραφικό του έργο με την ταξινομική ένδειξη 
IG XII, 9, 1276. 

Τιμοκλής 
Χαρμύλου 

Έρμεί 

4.10.3. Οι νομισματικές μαρτυρίες. 

1196 Το κυρηκείο, παραδοσιακό έμβλημα του Ερμή , εμφανίζεται στον 
οπισθότυπο αρκετών ασημένιων και ορειχάλκινων κοπών της Χαλκίδας κατά το 

του ν Π97 

πρώτο μισό του 3 αι. π.Χ. 

4.10.4. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

Στην ενότητα που αφιερώσαμε στη λατρεία του Ερμή στην Εύβοια, 
εκφράσαμε τη συμφωνία μας με την άποψη που υποστηρίζει ότι η ύπαρξη ερμαϊκών 
στηλών δεν πρέπει να ερμηνεύεται παραχρήμα ως απόδειξη της λατρείας του θεού. Η 
παραπάνω παρατήρηση περιορίζει δραστικά τον αριθμό των πιθανών αρχαιολογικών 
ενδείξεων που θα ήταν δυνατό να μας κάνουν να υποστηρίξουμε έναν πιο εξέχοντα 
ρόλο του Ερμή στο χαλκιδικό πάνθεο. Πράγματι, το μόνο στοιχείο1198 που μας 
απομένει, είναι ο μαρμάρινος φαλλός (αρ. κατ. MX. 4104) που ανακαλύφθηκε στο 
εργαστήριο της ρωμαϊκής περιόδου, στα βόρεια του λόφου Καλλιμάνη. Σε μία από τις 
ενότητες που αφιερώσαμε στη λατρεία του Διόνυσου στη Χαλκίδα αναφέραμε ότι η 
A.A. Καραπασχαλίδου συσχέτισε το εύρημα με τη λατρεία του θεού της αμπέλου1199. 
Ο A.A. Σάμψων, ωστόσο, συνέδεσε το αντικείμενο με τη λατρεία του Ερμή1 2 0 0 και 
τεκμηρίωσε το συσχετισμό στηριζόμενος σε παράλληλα όπως αυτό της Κυλλήνης, 
όπου σύμφωνα με όσα αφηγείται ο Παυσανίας (VI, 26, 5), «του Έρμου δε το 
άγαλμα [....], ορθόν έστιν αίδοΐον έπί του βάθρου». 

1195 Γ. Α. Παπαβασιλείου, «Χαλκίδος επιγραφαί», ΑΕ 1913: 116, αρ. 4 
1196 Βλ. την αναφορά στο χρυσόρραπις στην Οδύσσιεα, ε', 87, και στο Ομηρικό Ύμνο στον Ερμή, στ. 
539. Σχετικά με το συμβολισμό του κυρηκείου , βλ. F. Diez de Velasco, "Un aspecto del simbolismo 
del kerykeion de Hermes", Gerion 6 (1988): 39-54. 
1197 Picard, 1979: 65-70 και 76-77, πρώτη σειρά - δεύτερη ομάδα - κοπές υπ' αριθμό 30 και 41. 
1198 Αναθηματικό ανάγλυφο του 4°° au π.Χ. στο οποίο διακρίνονται ο Ερμής και τρεις γυναικείες 
μορφές (νύμφες;) εντοπίστηκε στο Μεγάλο Βουνό, στην βοιωτική ακτή που εκτείενεται νοτίως 
ακριβώς του Ευρίπου. Σχετικά με την προέλευση του (που δεν μας είναι γνωστή), βλ. Schachter, 
1981/1994, Vol. 2: 54. 
1199 Καραπασχαλίδου, 1990: 24, αρ. 22· Καραπασχαλίδου, 1992: 14. 
1200 Α. Α. Σάμψων, «Οικόπεδο Αγγ. Ζέρβα (Εργατικές Κατοικίες)», ΑΛ 31 Β1 (1976): 149, αρ. 9 και 
υποσημ. 44. 
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4.11. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΩΝΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

Η μορφή της νύμφης Χαλκίδας μνημονεύεται από αρκετούς σνγγραφείς. Ο 
Διόδωρος (IV, 72) την αναφέρει ως μία από τις δώδεκα κόρες του 
προσωποποιημένου βοιωτικού ποταμού Ασωπού. Ο Στέφανος ο Βυζάντιος (λήμμα 
«Χαλκίς») και ο Ευστάθιος (EUSTATHII: ad Iliadem, 279 (211), σχόλιο στο Β', στ. 
537) βεβαιώνουν ομοίως ότι η Χαλκίδα ήταν κόρη του Ασωπού και προσθέτουν ότι η 
νύμφη είχε και το όνομα Κόμβη. Σε ένα ακόμα σχόλιο στην Ιλιάδα (EUSTATHII: ad 
Iliadem, σχόλιο στο Ξ', στ. 291) διαπιστώνουμε ότι τη θεωρούσαν μητέρα των 
Κορυβάντων - μυθικά όντα που ενίοτε συγχέονταν ή ταυτίζονταν με τους Κουρήτες ή 
τους Ιδαίους Δακτύλους. Ωστόσο, σε καμία από τις πηγές που απαριθμήθηκαν δεν 
υποδηλώνεται ότι η νύμφη Χαλκίδα λατρευόταν στη Βοιωτία ή στη Χαλκίδα. Η 
παρατήρηση όμως αυτή δεν συνιστά οριστικό συμπέρασμα για τον Ο. Picard, ο 
οποίος θεώρησε ότι το γυναικείο κεφάλι που απεικονίζεται σε πλάγια όψη πάνω στον 
εμπροσθότυπο κοπών της Χαλκίδας του 4ου, 3ο υ και 2ο υ αι. π.Χ. ταυτίζεται με τη 
νύμφη Χαλκίδα 0 1. Παρ' όλ' αυτά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η πρώτη πηγή 
που μαρτυρά απερίφραστα τη λατρεία της νύμφης στον Εύριπο ανάγεται στον 3° αι. 
μ.Χ. Πρόκειται για μια επιγραφή (IG XII, 9, 906) στην οποία διαβάζουμε ότι κάποιος 
Αυρ[ήλιος] Ερμόδωρος είχε ανακηρυχθεί ισόβιος «νεωκόρος» της θεότητας σε 
ανταπόδοση των ευεργεσιών του . Το συγκεκριμένο πρόσωπο συνεργάστηκε στον 
εξωραϊσμό του ιερού της Χαλκίδας Αρχηγέτιδας, με αποτέλεσμα το λατρευτικό 
κέντρο να περιλαμβάνει κατά τον χρόνο έκδοσης του ψηφίσματος έναν περίβολο, 
ένα ιερό άλσος, μια στοά και μία αίθουσα συνεστιάσεων (τρίκλεινον 
δειπνιστήριον). 

Εξίσου ύστερη είναι η πρώτη και μοναδική μαρτυρία της λατρείας του 
Αιγαίωνα στη Χαλκίδα. Η πληροφορία κάνει την εμφάνιση της στα Collectanea 
Rerum Memorabilium του Γάιου Ιουλίου Σολίνου (XI, 6)1 . Ο συγγραφέας αυτός 
του 3 ο υ αι. μ.Χ. θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει ως πηγές του πολυάριθμους 
προγενέστερους συγγραφείς όπως τον Πομπώνιο Μέλα και τον Πλίνιο τον 
Πρεσβύτερο1204, αν και είναι αδύνατον να γνωρίζουμε σε ποιες εποχές ανάγονται οι 
καταβολές της χαλκιδικής λατρείας στην αναφερόμενη θεότητα. Είναι βέβαιο ότι ο 
εκατόγχειρας αναφέρεται σε παλαιότερα των ελληνιστικών χρόνων έργα, όπως η 
Ιλιάδα (Α', στ. 400), η Τιτανομαχία (PEG, fr, 3) και σε ένα απόσπασμα από τον Ίωνα 
το Χίο (ΡMG, 741). Σε κανένα ωστόσο από τα παραπάνω κείμενα δεν εντοπίζουμε 
την παραμικρή σύνδεση του Αιγαίωνα με την ευβοϊκή πόλη. 

1 2 0 1 Picard, 1979. 
1 2 0 2 Διαστάσεις της επιγραφής: ύψ. 0,80 μ· πλ. 0,38 μ· πάχ. 0,10 μ. 
1203 j j j M o m m s e n (επιμ.), C. Iulii Solini Collectanea Rerum Memorabilium. Editio altera ex editione 
anni MDCCCXCV lucis ope expresa, Berolini, 1958. 
1 2 0 4 A. Dihle, Greek and Latin literature of the Roman Empire. From Augustus to Justinian, London-
New York, 1994: 322. 
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4.12. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΒΙΟ 

Στην πορεία του παρόντος κεφαλαίου αναφερθήκαμε σε ποικίλα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θεωρήθηκε ότι 
σχετίζονται με παλαιά ιερά: Μεταξύ αυτών ένα ορθογώνιας κάτοψης οικοδόμημα 
στην κορυφή του όρους Δρακόσπιτο ή τα λείψανα τοίχων στην περιοχή Κάτω Στενή. 

Σχετικά, πρέπει να προσθέσουμε ότι ο αρχαιολόγος A.A. Σάμψων αναγνώρισε 
δύο σπήλαια στην περιοχή της Χαλκίδας ως χώρους πιθανής λατρείας. Το ένα εκ των 
δύο βρίσκεται στο Βαθροβούνι, στα ανατολικά της σημερινής πόλης της Χαλκίδας. 
Στην είσοδο του σπηλαίου διακρίνονται δεκαπέντε σκαλοπάτια που φαίνεται να είχαν 
λαξευθεί στο φυσικό βράχο με σκοπό να διευκολύνουν την πρόσβαση στο εσωτερικό 
του 1 2 0 5. Μολαταύτα, δεν γνωρίζουμε ούτε πότε πραγματοποιήθηκαν αυτές οι 
εργασίες διαμόρφωσης της εισόδου ούτε ποια ήταν η περίοδος χρήσης του σπηλαίου. 
Στο επονομαζόμενο «Σπήλαιο του Κούρου», κοντά στη θέση Τριάδα, ο ίδιος 
αρχαιολόγος σημείωσε την ύπαρξη σωρού λίθων τον οποίο ταύτισε με βωμό. Η 
αρχαιότερη κεραμική που εντοπίστηκε χρονολογήθηκε στην ελληνιστική περίοδο12 . 

' Πέρα από αυτά τα κατάλοιπα, είναι δυνατόν να αναφέρουμε ένα ενδιαφέρον 
αρχαιολογικό σύνολο, που ανακαλύφθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα κοντά στη θέση 
Δοκός, 5 χλμ. ανατολικά της Χαλκίδας (εικ. 3, αρ. 22)1207. Κάτω από βράχο 
εντοπίστηκε αριθμός ορειχάλκινων ειδωλίων, καθώς και πολυάριθμες πήλινες 
χάνδρες σε μερικές από τις οποίες είχε ενσωματωθεί κρύσταλλος ή φαγεντιανή. 

Το κοροπλαστικό υλικό περιλάμβανε δεκατρείς μορφές βοοειδών διαφόρων 
μεγεθών. Το μεγαλύτερο παράδειγμα έφερε πάνω στο μέτωπο ένα ισοσκελές τρίγωνο, 
η κορυφή του οποίου έβλεπε προς τα κάτω. Το τρίγωνο διατηρούσε ίχνη χρώματος. 
Στο σύνολο περιλαμβάνονταν επίσης δύο ανδρικές μορφές με τονισμένα τα γεννητικά 
τους μόρια. Τα δύο ανθρωπόσχημα ειδώλια, που επιδείκνυαν τις παλάμες των χεριών 
τους, ήταν εξαιρετικά όμοια και απεικονίστηκαν σε όρθια στάση πάνω στην ίδια 
βάση. 

Στο σημείο της εύρεσης δεν εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
(οικοδομήματα, βωμοί) παρά μόνο πλήθος λίθων διεσπαρμένων στο χώρο. Ο 
Παπαβασιλείου πίστευε ότι η θέση είχε φιλοξενήσει μικρό ιερό αφιερωμένο στους 
Διόσκουρους (τους δίδυμους που απεικονίζονταν πάνω στην κοινή βάση) με την 
ιδιότητα τους ως θεοτήτων της γονιμότητας. Στον ιερό χώρο -υποστήριξε ο Έλληνας 
λόγιος- σύχναζαν βοσκοί που προσέφεραν τα ταπεινά τους αφιερώματα στα θεϊκά 
αδέλφια. Σύμφωνα με την Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη το σύνολο πρέπει να 
χρονολογηθεί στην πρωτογεωμετρική ή τη γεωμετρική περίοδο1208. 

Πρέπει ακόμα να αναφέρουμε ως πιθανές εκδηλώσεις θρησκευτικότητας μια 
σειρά αντικειμένων των οποίων η αρχική θέση μάς είναι άγνωστη. Μια μαρμάρινη 
βάση ή βωμός (ύψ. 0,32 μ.· μήκ. 1,12 μ.· πλ. 0,20 μ.) εντοπίστηκε στη σημερινή 

A.A. Σάμψων, «Χαλκίδα. Πεδίο βολής», ΑΔ 31, Β1 (1976): 156. 
A.A. Σάμψων, «Χαλκίδα. Πεδίο βολής», ΑΔ 31, Β1 (1976): 157. 
Γ. Α. Παπαβασιλείου, «Ιερόν Διοσκούρων Καβείρων παρά τη Χαλκίδα», ΠΑΕ 1912: 145-153. 
Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 65. 
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κοινότητα Πολιτικά και φέρει επιγραφή που χρονολογείται στο πρώτο μισό του 50 0 

αι. π.Χ. (IG XII, Suppl. 675 βλ. σ. 197 και σ. 218). Το κείμενο αναφέρει ότι ο 
Αγέσιππος αφιέρωσε ένα άγαλμα σε κάποιον Παιέωνα, ο οποίος πρέπει κατά πάσα 
πιθανότητα να ήταν ήρωας1 2 0 9. 

Το 1993, η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη ανακοίνωσε την εύρεση κεφαλής 
μαρμάρινου αρχαϊκού κούρου (ύψους 0,37 μ.), που ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια 
ανασκαφής σε οικόπεδο της περιοχής του Αγίου Ιωάννη . Το τμήμα του γλυπτού 
είχε χρησιμοποιηθεί ως οικοδομικό υλικό σε δεύτερη χρήση σε έναν από τους τοίχους 
οικοδομήματος ρωμαϊκών χρόνων. Καθώς τα βαθύτερα στρώματα του ανασκαμμένου 
χώρου περιείχαν πρωτογεωμετρική, γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική, η Ελληνίδα 
αρχαιολόγος θεώρησε ότι το θραύσμα, που χρονολογείται στον 6° αι. π.Χ., δεν πρέπει 
να είχε μεταφερθεί από πολύ μακριά. 

Αναφέρουμε, τέλος, τρία αναθηματικά ανάγλυφα με τη μορφή ναΐσκων, που 
χρονολογούνται στον 4° αι. π.Χ. και φυλάσσονται σήμερα στο μουσείο της Χαλκίδας: 
Η Α. Cornelia πιστεύει ότι πρόκειται για αναπαραστάσεις συμποσίων ηρώων, στις 
οποίες διακρίνονται οι μορφές ενός ήρωα, μιας ηρωίδας και ενός ή περισσότερων 
θνητών121 '. Το σημείο εύρεσης τους δεν μας είναι γνωστό. 

4.13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΥΛΙΔΑ 

Η λατρεία της Άρτεμης στην Αυλίδα έχει μελετηθεί σε μικρό ή μεγαλύτερο 
βαθμό από σημαντικό αριθμό ερευνητών1212. Στην παρούσα ενότητα, θα εξετάσουμε 
κυρίως τις γραπτές και αρχαιολογικές μαρτυρίες που σχετίζονται τη λατρεία αυτή και 
χρονολογούνται σε προγενέστερους του 6ου αι. π.Χ. χρόνους. Θα ανατρέξουμε, 
επίσης, σε υστερότερες πηγές, αλλά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που κρίνουμε ότι 
περιέχουν στοιχεία για τους αιώνες που προηγήθηκαν των Μηδικών. 

Η Αυλίδα αναφέρεται ήδη στην Ιλιάδα (Β', στ. 496): το τοπωνύμιο 
συνοδεύεται από το επίθετο «πετρήεσσα». Ο Ησίοδος (Έργα και Ημεροι, στ. 650-
653) μαρτυρά ότι από το λιμάνι της μπορούσε κανείς να αποπλεύσει με προορισμό τη 
Χαλκίδα. Ο Αισχύλος τη μνημονεύει κι αυτός στην τραγωδία του Αγαμέμνων (στ. 
191). Σε σημαντικό αριθμό κειμένων της προκλασικής περιόδου και του 5ου αι. π.Χ. 
εντοπίζουμε μνείες σε δύο μύθους που τοποθετούνται στην Αυλίδα. Οι αναφορές 
στον πρώτο ανευρίσκονται στην Ιλιάδα (Β', στ. 303-320) και -σύμφωνα με όσα 
βεβαιώνει ο Πρόκλος στη Χρηστομάθεια του- στα Κύπρια Έπηηη. Η μυθική αυτή 
παράδοση παρουσιάζει τους Αχαιούς συγκεντρωμένους στην Αυλίδα και έτοιμους να 

Jeffery, 1990: 83 και 87, αρ. 4· P.A. Hansen, Carmina Epigraphica Graeca. Saeculorum VIII-VA. 
Chr. Ν., Berlin-New York, 1983: 172, αρ. 322. 
1 2 1 0 E. Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Χαλκίδα. Οικ. Κοροβέση», ΑΔ 48 Bl (1993): 190-191, πίν. 65 β-γ· 
Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 25-26, 29 και εικ. 9. 
1 2 1 1 Α. Cornelia, Ι rilievi votivi greci di periodo arcaico e classico. Diffusione, ideologia, commitenza, 
Bari, 2002: 211. Επίσης J.M. Dentzer, Le motif du banquet couché dans le Proche-Orient et le monde 
grec du Vif au IVe siècle avant J.-C, Rome, 1982: 578 και αρ. R 87 (εικ. 351), R 88 (εικ. 352) και R 
89 (εικ. 353). 
1 2 1 2 Hollinshead, 1980· Schachter, 1981/1994, Vol 1: 94-98· Dowden, 1989: 24-25, 41-42. 
1 2 1 3 A. Severyns, Recherches sur la Chrestomathie de Proclos, vol. IV La Vita Homeri et les 
sommaires du Cycle, Paris, 1963: 81, στ. 122-124. 
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σηκώσουν άγκυρες για την Τροία. Πριν ακόμα επιβιβαστούν στα καράβια τους, οι 
Δαναοί τελούν θυσίες προς τιμήν των θεών πάνω σε βωμούς που βρίσκονται 
ανιδρυμένοι δίπλα σε μια πηγή κι ένα δέντρο (έναν πλάτανο). Ένα φίδι ξεπροβάλλει 
αίφνης πίσω από έναν από τους βωμούς, αναρριχάται στο δέντρο και καταβροχθίζει 
εννιά σπουργίτια. Το παράδοξο γεγονός αποδίδεται στο Δία και θεωρείται οιωνός: Η 
Τροία δεν θα καταληφθεί παρά μόνον αφού περάσουν εννιά χρόνια. 

Ο δεύτερος μύθος περιλαμβανόταν στα Κύπρια Έπη (αλλά όχι και στην 
Ιλιάδα)1214 και στον ψευδοησιόδειο Γυναικών Κατάλογο1215. Γνωστός στον Αισχύλο 
(Αγαμέμνων, στ. 184 κ.ε.), τον Πίνδαρο (Πυθιόνικος XI, στ. 22-27) και το Σοφοκλή 
(Ηλέκτρα, στ. 563-576) ενέπνευσε στον Ευριπίδη τη συγγραφή της Ιφιγένειας εν 
Αυλίδι1216. Κεντρικό επεισόδιο της πλοκής του αποτελεί η θυσία της Ιφιγένειας στην 
Αυλίδα προς τιμήν της Άρτεμης. Με τη θυσία, οι Αχαιοί επιδιώκουν να πείσουν τη 
θεά να τους επιτρέψει τον απόπλου για την Τροία. Η φύση (Ευριπίδης, Ιφιγένεια εν 
Αυλίδι, στ. 86 κ.ε.) ή η ίδια η Άρτεμη εμποδίζουν την αναχώρηση: η θεά είναι 
οργισμένη με τον Αγαμέμνονα επειδή περηφανεύτηκε ότι είναι καλύτερος κυνηγός 
από εκείνην (Κύπρια Έπη) ι ή επειδή κυνήγησε σε ιερό άλσος της (Σοφοκλής, 
Ηλέκτρα, στ. 563-576) ή τέλος επειδή αθέτησε υπόσχεση που της είχε δώσει 
(Ευριπίδης, Ιφιγένεια εν Ταύροις, στ. 15 κ.ε.). 

Ο Α. Schachter υπογραμμίζει τις δυσκολίες που προκύπτουν από την ερμηνεία 
του δεύτερου μύθου. Πράγματι, είναι πιθανό η πλοκή του να απηχεί κάποια 
πανάρχαια λατρεία σε τοπική θεά της φύσης που ονομαζόταν Ιφιγένεια, Ιφιάνασσα ή 
Ιφιμήδη, η οποία τιμώταν στη μυκηναϊκή Αυλίδα και αντικαταστάθηκε αργότερα από 
την Άρτεμη. Αυτή είναι η αιτία που η Ιφιγένεια εμφανίζεται στο μύθο ως θύμα της 
θεάς ή (κατά την εξέλιξη της πλοκής του) ως ιέρεια της. Δεν μπορεί, εντούτοις, να 
αποκλειστεί η πιθανότητα, ο μύθος να αποτελεί λογοτεχνική επινόηση των 
προκλασικών πηγών και το ιερό της θεάς στην Αυλίδα να μην ιδρύθηκε, παρά μόνο 
σε μια σχετικά ύστερη περίοδο1218. 

Ενώπιον των δυσκολιών που ανακύπτουν από τις φιλολογικές πηγές 
καθίσταται αναγκαίο να καταφύγουμε στις αρχαιολογικές μαρτυρίες προκειμένου να 
συλλέξουμε περισσότερα στοιχεία. Οι ανασκαφές που διενήργησε ο Ι. Θρεψιάδης, 
μεταξύ των ετών 1956 και 1961 στον όρμο Μικρό Βαθύ (εικ. 3, αρ. 26), έφεραν στο 
φως οικοδομικά λείψανα που ανήκουν σε ναό. Ο Έλληνας αρχαιολόγος χρονολογεί 
την πρώτη οικοδομική φάση στον 5° αι. π.Χ. ' ' . Κατά τους χρόνους αυτούς, ο ναός, 
που δεν διέθετε περιστύλιο, πρέπει να είχε διαστάσεις 31 μ. (στον ΝΑ-ΒΔ άξονα) επί 
9,7 μ. (στον ΒΑ-ΝΔ άξονα του). Η πρόσβαση στο εσωτερικό του βρισκόταν στα ΝΑ 
και εξασφαλιζόταν μέσω πρόδομου με δύο κίονες εν παραστάσει. Από τον πρόδομο 
μπορούσε κανείς να εισέλθει στον κυρίως ναό, που χωριζόταν σε τρία κλίτη από δύο 

Α. Severyns, Recherches sur la Chrestomathie de Proclos, vol. IV. La Vita Homeri et les 
sommaires du Cycle, Paris, 1963: 82-83, στ. 135-143. 
1 2 , 5 SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 23 a-b. 
1 2 1 6 F. Jouan, Euripide et les légendes des Chants Cypriens, Paris, 1966: 257-298. 
1217 Α. Severyns, Recherches sur la Chrestomathie de Proclos, vol. IV. La Vita Homeri et les 
sommaires du Cycle, Paris, 1963: 82, στ. 135-138. 
1 2 1 8 Schachter, 1981/1994, Vol 1: 94-98. 
1 2 1 9 Ι. Θρεψιαδης, «Ανασκαφαί εν Αυλίδι», ΠΑΕ 1956: 94-104· του ίδιου, «Ανασκαφαί εν Αυλίδι», 
ΠΑΕ 1958: 45-55· του ίδιου, «Ανασκαφαί Αυλίδος», ΠΑΕ 1959: 39-48· του ίδιου, «Ανασκαφαί 
Αυλίδος», ΠΑΕ 1960: 39-48· του ίδιου, «Ανασκαφαί Αυλίδος», ΑΔ 17 Β1 (1961/2): 137-144· 
Mazarakis Ainian, 1997: 95. 
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παράλληλες εσωτερικές κιονοστοιχίες. Στο βάθος του κυρίως ναού και σε επίπεδο 
ελαφρώς ανυψωμένο εντοπιζόταν ένα άδυτο ή οπισθόδομος. Τα διατηρημένα 
κατάλοιπα υποδεικνύουν ότι οι τοίχοι διέθεταν λίθινο θεμέλιο (ύψ. 0,80 μ.) που έφερε 
ανωδομή ωμών πλίνθων, επενδυμένων με κονίαμα. Η ανακάλυψη εντός του ναού 
επιγραφής ρωμαϊκών χρόνων που αναφέρει την Άρτεμη Αυλιδεία επέτρεψε την 

Λ , , ' η ' 1220 

ασφαλή ταύτιση του χώρου με το ιερό της θέας 

Τα χωρία, ωστόσο, του Πλίνιου (Historia Naturalis, XVI, 79) και του Τίτου 
Λίβιου (XLV, 27) που κάνουν λόγο για αρχαιότατο ναό αφιερωμένο στην Άρτεμη 
Αυλιδεία μάς κάνουν να αναρωτηθούμε αν είχε πράγματι υπάρξει ένα προκλασικό 
λατρευτικό κέντρο στην ίδια θέση. Στις εκθέσεις των ανασκαφών του, ο Ι. Θρεψιάδης 
αναφέρει την ανακάλυψη πολυάριθμων ευρημάτων που μπορούν να χρονολογηθούν 
στους πριν από τα Μηδικά χρόνους. Δύο ελλειψοειδείς τοίχοι χρονολογούνται στην 
υστερογεωμετρική περίοδο: ο ένας εκ των δύο ήρθε στο φως κάτω από το βόρειο 
μισό του πρόδομου του 5ο υ αι. π.Χ. και ο άλλος, μπροστά από τη νότια απόληξη του 
ίδιου τμήματος του ναού1 '. Ο Θρεψιάδης πίστευε ότι ο πρώτος από τους τοίχους θα 
μπορούσε να ανήκει σε ναό που είχε αφιερωθεί στην Άρτεμη Αυλιδεία κατά τους 
γεωμετρικούς χρόνους. Ο Η. Drerup, αντιθέτως, τον θεωρεί τμήμα περιβόλου . Ο 
Μαζαράκης Αινιάν παραμένει προς το παρόν προσεκτικός ως προς την υιοθέτηση της 
μιας ή της άλλης ερμηνείας, μιας και δεν σώζεται καμία σχεδιαστική αποτύπωση του 
τοίχου και οι περιγραφές των ανασκαφέων είναι εξαιρετικά σύντομες 

Ο Ι. Θρεψιάδης περιγράφει, επιπροσθέτως, μία κυκλική κατασκευή από 
λίθους «μελανού» χρώματος, που εντοπίστηκε μέσα στο ναό του 5ου αι. π.Χ. σε 
απόσταση 6,8 μ. περίπου δυτικά της εισόδου και αμέσως βορειότερα μίας εκ των 
βάσεων της νότιας εσωτερικής κιονοστοιχίας. Ο Έλληνας ερευνητής δεν απορρίπτει 
την πιθανότητα πάνω σε αυτή τη βάση - η οποία είχε διαμ. 1,23 μ. και ύψ. 0,35 μ.- να 
είχε στηθεί το κομμάτι ξύλου που, σύμφωνα με τον Παυσανία, φυλασσόταν στο 
εσωτερικό του ναού και προερχόταν από τον πλάτανο που αναφέρει η Ιλιάδα (Β', στ. 
303-320). Ο Ι. Θρεψιάδης υπέθεσε ότι η στρογγυλή βάση ήταν αρχαιότερη του 
λατρευτικού κτηρίου, καθώς οι πωρόλιθοι πάνω στους οποίους πατούσε 
παρουσιάζουν σε ορισμένα σημεία «φθοράν εκ μακροχρονίου χρήσεως»1224. 

Σε απόσταση 12 περίπου μ. ΝΑ του ναού αλλά όχι πάνω στη νοητή 
προέκταση του επιμήκους άξονα του, βρέθηκαν τέσσερις λίθινες πλάκες που 
σχημάτιζαν τετράγωνο. Ο Θρεψιάδης ταύτισε τους λίθους με τα θεμέλια βωμού, δεν 
προέβη ωστόσο σε χρονολόγηση της κατασκευής. Αμέσως νοτιότερα, 
ανακαλύφθηκαν τα λείψανα υπόγειας κρήνης που είχε επενδυθεί με πωρόλιθους 
μεγάλων διαστάσεων. Η κρήνη έχει τετράγωνη κάτοψη, πλευράς 1,80 μ., και 
διατηρείται μέχρι βάθους 2 μ. Στη' βόρεια πλευρά της είχε διαμορφωθεί κλιμακωτή 
πρόσβαση με έξι βαθμίδες. Σε πολύ μικρή απόσταση από το κρηνικό οικοδόμημα 
βρέθηκε λίθος που έφερε την επιγραφή «"Ορος» χαραγμένη «επί τα λαία». Ο 
Θρεψιάδης αναρωτήθηκε αν η επιγραφή θα μπορούσε να περιλάμβανε αρχικά και 

1220 

1221 
Ι. Θρεψιάδης, «Ανασκαφαι Αυλίδος», ΑΔ 17 Β1 (1961/2): 137-144- SEG XXV, 542. 
Ι. Θρεψιάδης, «Ανασκαφαι Αυλίδος», ΠΑΕ 1959: 28-29· του ίδιου «Ανασκαφαι Αυλίδος», ΑΔ 17 

Bl· (1961/2): 141. 
1 2 2 2 Η. Drerup, Griechische Baukunst in geometrischer Zeit, Göttingen, 1969: 64. 
1223 Mazarakis Ainian, 1997: 95. 
1224 Ι. Θρεψιάδης, «Ανασκαφαι εν Αυλίδι», ΠΑΕ 1956: 97-99· Ι. Θρεψιάδης, «Ανασκαφαι Αυλίδος», 
ΑΔ 17(1961/2): 139. 
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δεύτερο στίχο με τη συμπλήρωση «κρένες» . Κατά τον Α. Schachter, η μαρτυρία 
αυτή χρονολογείται είτε στην αρχαϊκή είτε στην κλασική περίοδο 

Ο Θρεψιάδης σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια των ανασκαφών ήρθαν στο φως 
γεωμετρικά και αρχαϊκά όστρακα. 

4.14. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαμε τις πηγές που μας πληροφορούν για τις 
λατρείες και τους μύθους των Χαλκιδέων που έζησαν πριν από τα Μηδικά. 

Σε ό,τι αφορά τις γραπτές πηγές, σχολιάσαμε ένα απόσπασμα του έργου 
Γυναικών Κατάλογος, το οποίο αντικατοπτρίζει τη μεγάλη σημασία που είχαν ο 
Ποσειδώνας και η Ήρα για τους κατοίκους της Χαλκίδας. Ο πρώτος είχε υπάρξει 
εραστής της τοπικής ηρωίδας Αρέθουσας, ενώ η δεύτερη είχε μεταμορφώσει τη 
νεαρή στην πιο φημισμένη πηγή της πόλης του Ευρίπου. Επίσης αναφερθήκαμε σε 
ένα χωρίο του Ομηρικού Ύμνου στον Απόλλωνα, το οποίο υποδηλώνει εμμέσως, κατά 
τη γνώμη μας, την ύπαρξη ιερού του θεού στο εύφορο Ληλάντιο πεδίο. 

Ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα μας είναι η επιγραφή του 5ο υ αι. π.Χ. από 
την αθηναϊκή ακρόπολη που περιέχει μέρος συνθήκης, την οποία συνομολόγησαν 
Χαλκιδείς και Αθηναίοι. Σε αυτήν την επιγραφή γίνεται λόγος για το ιερό του Δία 
Ολυμπίου που υπήρχε στην πόλη του Ευρίπου. Στις σελίδες που προηγήθηκαν 
παραθέσαμε τους λόγους που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι το λατρευτικό αυτό 
κέντρο λειτουργούσε ήδη πριν από τα Μηδικά. 

Από επιγραφές που βρέθηκαν στη Χαλκίδα μαθαίνουμε ότι το τοπικό 
ημερολόγιο περιλάμβανε τους μήνες 'Ολυμπίων, Απατουριών, Ταργηλιών και 
Ληναιών. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι δεν θα απείχαμε πολύ από την αλήθεια αν 
υποστηρίζαμε ότι ο Δίας, ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος έχαιραν ιδιαίτερης εκτίμησης 
από τους κατοίκους της γεωμετρικής και της αρχαϊκής Χαλκίδας. Υπάρχει ακόμα η 
πιθανότητα, ένας μήνας της ευβοϊκής πόλης να είχε ονομαστεί Ίππιών. Αν η υπόθεση 
αυτή ευσταθεί, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας το ενδεχόμενο ο 
Ποσειδώνας να συγκαταλεγόταν μεταξύ των σημαντικότερων θεοτήτων της πόλης 
του Ευρίπου. 

Στην περίπτωση της Χαλκίδας, οι νομισματικές μαρτυρίες αποδεικνύονται 
χρήσιμες. Στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου, η πόλη κόβει νομίσματα πάνω στα οποία 
απεικονίζεται αετός που πετάει - πρόκειται, κατά τη γνώμη μας, για έμβλημα του 
Δία. Θεωρούμε, συνεπώς, ότι η παράσταση συνιστά έμμεση ένδειξη της σημασίας 
του θεού στην πόλη. 

Ενδέχεται πέντε πώρινα δωρικά κιονόκρανα, που σήμερα εκτίθενται στο 
τοπικό μουσείο, να άνηκαν σε αστικό ναό που κατασκευάστηκε στα τέλη του 6ου ή τις 
αρχές του 5ο υ αι. π.Χ. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι το λατρευτικό αυτό κτήριο 
ήταν αφιερωμένο στο Δία Ολύμπιο. Είναι πολύ πιθανό τα μικρά χάλκινα αγαλματίδια 

Ι. Θρεψιάδης, «Ανασκαφαι Αυλίδος», Μ 17 (1961/2): 142. Βλ. ακόμα SEG XXV, 543. 
Schachter, 1981/1994, Vol 1: 96 καιυποσημ. 6. 
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που βρέθηκαν κοντά στο Δοκό -δεκατρία βοοειδή και δύο ανδρικές μορφές- να είχαν 
αφιερωθεί σε ιερό. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας δεν είναι επαρκή ώστε 
να επιχειρήσουμε τη χρονολόγηση του ιερού αυτού. Τέλος, τα αρχαία οικοδομήματα, 
που εντοπίστηκαν στους πρόποδες της Δίρφης, στο βορειοανατολικό άκρο του 
κάμπου των Ψαχνών, φαίνεται να άνηκαν σε εξωαστικό ιερό. 
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5. ΜΥΘΟΙ, ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΤΩΝ ΕΡΕΤΡΙΕΩΝ 

5.1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑ Σ Τ Η Ν ΕΡΕΤΡΙΑ 

Οι πληροφορίες που αντλούμε από ένα κείμενο της αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας καθώς και από ποικίλες επιγραφές που θα εξεταστούν στη συνέχεια, μας 
επιτρέπουν να συμπεράνουμε την ύπαρξη λατρείας του Δία στην Ερέτρια. Στις 
σελίδες που ακολουθούν θα δούμε ότι εντός του ερετριακού άστεως, υπήρχε 
τουλάχιστον ένα ιερό αφιερωμένο στο θεό. Μια- από τις επικλήσεις, με την οποία 
λατρευόταν ο Δίας στο συγκεκριμένο θρησκευτικό κέντρο, φανερώνει ίσως (άμεση ή 
έμμεση) θεσσαλική επιρροή. Επιπροσθέτως, το ερετριακό ημερολόγιο περιείχε 
πιθανότατα ένα μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου τελούνταν θρησκευτικές εορτές 
που είχαν πολιτικό χαρακτήρα. Οι εορτασμοί αυτοί περιλάμβαναν ίσως τελετές προς 
τιμήν του Δία, όπως συνέβαινε και στη Χαλκίδα. Μεταξύ των δύο ευβοϊκών πόλεων 
είναι δυνατόν να διακρίνουμε και άλλες ομοιότητες. Έτσι, ενώ στη Χαλκίδα τιμούσαν 
τους Κουρήτες, στην Ερέτρια οι τιμές αποδίδονταν στους Ιδαίους Δακτύλους, που 
επίσης υπήρξαν τροφοί του θεού. Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούμε, τέλος, με 
την πιθανή διεξαγωγή στην Ερέτρια αθλητικών αγώνων αφιερωμένων στον Δία. 

Από την ανάλυση των μαρτυριών καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι 
Ερετριείς τελούσαν γιορτές για να τιμήσουν τον πρώτο των θεών ήδη από τους 
αρχαϊκούς χρόνους. 

5.1.1. Οι φιλολογικές μαρτυρίες. 

Ένα απόσπασμα από την Περιήγηση του Παυσανία συνιστά τη μοναδική 
φιλολογική μαρτυρία που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι ο Δίας λατρευόταν 
στην Ερέτρια. Αν και το έργο ανήκει στο 2° αι. μ.Χ., το απόσπασμα αυτό 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα πολύτιμο για τη μελέτη μας, καθώς διασώζει μια πληροφορία 
που πιθανότατα ανάγεται στους αιώνες που κυρίως μας απασχολούν μία επιγραφή 
και δυο σπαράγματα χάλκινου αγάλματος παρέχουν τη σχετική επιβεβαίωση. 
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Ένα ανάθημα των Ερετριέων στην Ολυμπία. 

Στην περιγραφή του πανελλήνιου ιερού της Ολυμπίας από τον Παυσανία 
γίνεται σύντομη μνεία σε ένα χάλκινο βόδι, αφιέρωμα των Ερετριέων στο Δία (V, 27, 
9)· 

βοών δε των χαλκών ό μέν Κορκυραίων, ό δε ανάθημα 
'Ερετριέων, τέχνη δε Έρετριέως εστί Φιλησίου 

Είναι γνωστό ότι ήδη από το 10° αι. π.Χ. πλήθος χάλκινων αναθημάτων 
κοσμούσε το ιερό της Ολυμπίας Κατά τη διάρκεια των πρωτογεωμετρικών και 
γεωμετρικών χρόνων τα πιο συνηθή αφιερώματα αποτελούσαν τα ανθρωπόμορφα 
ειδώλια και οι τρίποδες1227. Στους αρχαϊκούς και τους κλασικούς χρόνους η 
πολυτέλεια των χάλκινων αφιερωμάτων αυξάνεται, καθώς εξαπλώνεται η φήμη του 
λατρευτικού κέντρου. Από τα πολυπληθή χάλκινα αναθήματα, αξιοσημείωτα είναι τα 
άρματα σε φυσικό μέγεθος, που αφιέρωσαν τον 5° αι. π.Χ. ο συρακούσιος Ιέρωνας 
και ο Κυρηναίος Κρατισθένης1 , αλλά και το χάλκινο άλογο που προσέφερε ο 
Ερετριέας πρωταθλητής Κρόκωνας 

Το απόσπασμα του Παυσανία που αναφέρθηκε παραπάνω παρέχει 
σημαντικές, αν και ομολογουμένως ανεπαρκείς για την έρευνα μας πληροφορίες. 
Ειδικότερα, ο συγγραφέας από την Λυδία δε διευκρινίζει ούτε τις διαστάσεις του 
αφιερώματος ούτε τη στάση του βοδιού. Επρόκειτο άραγε για ένα άγαλμα 
παραπλήσιο με εκείνα που αφιέρωσαν οι Κερκυραίοι και οι Πλαταιείς στους Δελφούς 
(Παυσανίας, Χ, 9, 3-4 και Χ, 15, 1) ή απλώς για ένα αγαλμάτιο μεσαίου ή μικρού 
μεγέθους, παρόμοιο με τα πολυάριθμα ειδώλια που οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει 
στην Άλτη123 ; Πέραν τούτου, στην περιγραφή του περιηγητή δεν αποσαφηνίζονται οι 
λόγοι που οδήγησαν στην ανάθεση του έργου, ούτε το πότε αυτή συντελέστηκε. 
Σημειώνεται μονάχα ότι ο τεχνίτης, ο Φιλέσιος, ήταν Ερετριέας12 ι. Η ερετριακή 
καταγωγή του γλύπτη δεν μας εκπλήσσει· τα αποτελέσματα των ανασκαφών 
υποδεικνύουν ότι οι Ερετριείς επιδόθηκαν από πολύ νωρίς στην μεταλλοτεχνία1232. 

Η αποκάλυψη κατά χώραν, το 1877, του βάθρου του αναθήματος των 
Ερετριέων, επέτρεψε όχι μόνο την επιβεβαίωση των πληροφοριών που αναφέρει ο 

1 2 2 7 F. de Polignac, «Offrandes, mémoire et compétition ritualisée dans les sanctuaires grecs à l'époque 
géométrique», στο P. Hellström και Β. Alroth (επιμ.), Religion and Power in the Ancient Greek World. 
Proceedings of the Uppsala Symposium 1993 (Boreas. Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and 
Near Eastern Civilizations, 24), Uppsala, 1996: 59-66, ειδικά σελίδα 65. 
1 2 2 8 Παυσανίας, VI, 12, 1 και VI, 18, 1. 
1 2 2 9 Παυσανίας, VI, 14, 4. Ο L. Moretti, Olympionikai. I vincitori negli antichi agoni olimpici (Mem. 
Line. Serie 8, Voi. 8, 2), Roma, 1957: 82 (n°. 177) πιστεύει ότι ο Κρόκων νίκησε σε ολυμπιακούς 
αγώνες που διεξήχθησαν στην τελευταία δεκαετία του 6°° αι. ή στην πρώτη δεκαετία του 5ο υ au π.Χ. 
1 2 3 0 W. D. Heilmeyer, Frühe Olympische Bronzefiguren (Olympische Forshungen, XII), Berlin, 1979. 
1231 Το όνομα αυτό δεν μαρτυρείται ξανά στην ευβοϊκή πόλη, παρόλο που παρόμοια ονόματα 
(Φιλίσκος, Φιλιστώ) εμφανίζονται σε εγχώριες επιγραφές. Βλ. Fraser και Matthews, 1987-1997, Vol. 1 : 
460 κ.ε. 
1 2 3 2 Στην Ερέτρια το λεγόμενο Κτήριο 17, του τελευταίου τέταρτου του 8°° αι. π.Χ., θα μπορούσε να 
ήταν εργαστήριο επεξεργασίας μετάλλων (βλ. παρακάτω σελ. 317). Ο Π. ©έμελης επίσης συμπεραίνει 
την ύπαρξη χρυσοχοείου στα τέλη της γεωμετρικής περιόδου (P.G. Themelis, "An 8th-Century 
Goldsmith's Workshop at Eretria", στο R. Hagg (επιμ.), The Greek Renaissance of the Eight Century. 
B.C. Tradition and Innovation, Stockholm, 1983: 157-165). 
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Παυσανίας, αλλά και την επαύξηση των γνώσεων μας για το γλυπτό . Απέναντι 
ακριβώς από την είσοδο του κλασικού ναού του Δία και σε απόσταση 32 μ. 
ανατολικά από αυτόν, βρέθηκε μια κατασκευή με κατεύθυνση ΒΔ.-ΝΑ., 
αποτελούμενη από τρεις δόμους (εικ. 49-50). Ο ανώτερος από αυτούς ήταν 
κατασκευασμένος από παριανό μάρμαρο, ενώ οι κατώτεροι από ασβεστόλιθο. Στην 
άνω επιφάνεια ενός γωνιόλιθου του ανωτέρου δόμου είχε χαραχθεί επιγραφή που 
αποτέλεσε πιθανότατα την πηγή του Παυσανία για το απόσπασμα που παραθέσαμε 
πιο πάνω (εικ. 51). 

Φιλέσιος έποίε. 
Έρετριής τώι Δί. 

Η μορφή των γραμμάτων καθιστά δυνατή τη χρονολόγηση του αφιερώματος 
στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., εντός, δηλαδή, του χρονολογικού πλαισίου που αφορά 
κατά κύριο λόγο την έρευνα μας. Το κείμενο επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες της Ερέτριας 
στο σύνολο τους αποφάσισαν να προσφέρουν το ανάθημα από κοινού. Η απόφαση, 
λοιπόν, δεν προέκυψε κατόπιν εντολής ενός αποκλειστικά προσώπου, ενός τύραννου, 
λόγου χάρη. 

Παρά το γεγονός η αφιέρωση μπορεί να θεωρηθεί πράξη πολιτικής 
προπαγάνδας, πιστεύουμε ότι το ανάθημα αποτελεί κατ'ουσίαν δείγμα του σεβασμού 
που έτρεφαν οι Ερετριείς προς τον Δία. Θεωρούμε ότι η λατρεία του γιου του 
Κρόνου ήταν τόσο σημαντική μεταξύ των Ερετριέων, ώστε να δικαιολογεί την 
επένδυση ενός διόλου ευκαταφρόνητου ποσού για την κατασκευή του αφιερώματος. 
Το γεγονός ότι επέλεξαν να στήσουν το άγαλμα στην Ολυμπία, και όχι σε κάποιο 
άλλο πανελλήνιο ιερό, όπως π.χ. στους Δελφούς, είναι ενδεικτικό της σημασίας που 
απέδιδαν στη λατρείας του Δία οι Ερετριείς. 

Το αφιέρωμα στήθηκε περίπου το 490 π.Χ. σε ιερό που απέχει εκατοντάδες 
χιλιόμετρα από την Εύβοια. Λογικά, πριν από αυτή την εποχή, ο θεός έπρεπε να ήταν 
ήδη εξέχουσα μορφή του ερετριακού πανθέου. 

Η μελέτη του βάθρου συμπληρώνει τις γνώσεις μας για το ανάθημα των 
Ερετριέων. Οι λίθοι του ανώτερου δόμου σχημάτιζαν μια τετράγωνη επιφάνεια 
διαστάσεων 3,07 επί 1,18 μ. Εδώ είχαν λαξευτεί τέσσερις οπές που φαίνεται να 
αντιστοιχούν στα τέσσερα πόδια του βοδιού. Οι οπές για τα δυο αριστερά πόδια 
βρίσκονται πιο μπροστά από αυτές που προορίζονταν για το ζεύγος των δεξιών 
ποδιών, στοιχείο που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ζώο αποδιδόταν εν κινήσει. 
Μια ρωγμή μπροστά από την οπή του μπροστινού δεξιού ποδιού επιτρέπει να 
εικάσουμε ότι το κεφάλι του βοδιού στηριζόταν πάνω σε μεταλλικό βοηθητικό 
στοιχείο. Οι αποστάσεις μεταξύ των τόρμων του βάθρου αποδεικνύουν ότι το 
άγαλμα ήταν υπερφυσικού μεγέθους. Την υπόθεση αυτή επαλήθευσε η αποκάλυψη 
αυτιού και κέρατος βοοειδούς. Πρόκειται για τα μοναδικά κατάλοιπα που μπορούν με 
ασφάλεια να αποδοθούν στο ανάθημα 4. Το αυτί εντοπίστηκε ανάμεσα στους 
τόρμους των δυο μπροστινών ποδιών του ζώου, ενώ το κέρας αποκαλύφθηκε λίγα 

1 W- Dittenberger και Κ. Purgold, Die Inschriften von Olympia, Berlin, 1896: 363-364, n°. 248· F. 
Eckstein, ΑΝΑΘΗΜΑΤΑ. Studien zu den Weihgeschenken strengen Stils im Heiligtum von Olympia, 
Berlin, 1969: 50-53. 
1 2 3 4 P.C. Bol, Grossplastik aus bronze in Olympia (Olympische Forschungen, IX), Berlin, 1978: 31-33, 
n°. Katalog 134, Taf. 24-26. 
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μέτρα βορειότερα από το βάθρο. Τα δυο μέλη σφυρηλατήθηκαν ξεχωριστά και έπειτα 

συγκολλήθηκαν στην κεφαλή του αγάλματος. 

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η χρονολογία που προτάθηκε για το ανάθημα 

μας επιτρέπει να εικάσουμε ότι το χάλκινο βόδι είχε αρχικά στηθεί σε μία ελεύθερη 

από οικοδομήματα περιοχή του ιερού. Πολλά από τα μνημεία για τα οποία κάνει λόγο 

ο Παυσανίας (ο ναός του 5ου αι. π.Χ., το άγαλμα του Δία των Ηλείων, η Νίκη του 

Παιωνίου) ανεγέρθηκαν λίγο αργότερα. Είναι πιθανό ότι στις αρχές του 5ο υ αι. π.Χ. ο 

ταύρος των Ερετριέων αποτελούσε ανάθημα που προσέλκυε την προσοχή των 

επισκεπτών, λόγω του μεγάλου μεγέθους και της ποιότητας του 1 2 3 5. 

5.1.2. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Με εξαίρεση την επιγραφή από την Ολυμπία, η λατρεία του Δία στην Ερέτρια 

μαρτυρείται και από μερικές επιγραφές που έχουν βρεθεί εντός του ερετριακού 

άστεως. Τέσσερα από αυτά τα κείμενα χαράχθηκαν στην κλασική και ελληνιστική 

εποχή. Στην περίπτωση του ενός από αυτά, ωστόσο, οι πληροφορίες που περιέχει 

ενδέχεται να ισχύουν και για τους αιώνες που άπτονται κυρίως της έρευνας μας. Θα 

ασχοληθούμε επίσης διεξοδικότερα με ένα επίγραμμα χαραγμένο πάνω σε κίονα, το 

οποίο ανάγεται στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου. Θα σχολιάσουμε τα προβλήματα 

που αφορούν τόσο την ερμηνεία του κειμένου όσο και την αναγνώριση της αξίας του 

ως τεκμηρίου που σχετίζεται με την Ερέτρια. 

Τα Απατούρια στην Ερέτρια. 

Το 1911 ο Κ. Κουρουνιώτης δημοσίευσε μια επιγραφή χαραγμένη σε τμήμα 

μαρμάρινης στήλης (ύψ. 0,28 μ.· πλ. 0,25 μ.· πάχ. 0,10 μ.), που εντοπίστηκε στο 

επονομαζόμενο ιερό του Απόλλωνα Δαφνηφόρου (εικ. 18, αρ. 15). Η δημοσίευση 

περιέχει μια μεταγραφή του κειμένου χωρίς περαιτέρω σχολιασμό 1 2 3 6. Τον επόμενο 

χρόνο, ο Α. Wilhelm πρότεινε μια διαφορετική ανάγνωση της επιγραφής και 

ερμήνευσε το κείμενο ως συνθήκη μεταξύ Ναξίων και Ερετριέων1 7. Ο E. Ziebarth 

καταχώρισε την επιγραφή με την ταξινομική ένδειξη IG XII, 9, 223 και τη 

χρονολόγησε στον 3° π.Χ. αι . 1 2 3 8 . 

[—].[ ]..[ όταν όμο]-

λογηθήι [ ] 

τήι βουλήι Μ.[ ] 

Κεφάλου Κλε[ έν μεν Νάξωι] 

5 αίσυμνώντων Σ[ω μη]-

νος Άπατουριώνος, [έν δέ — άρχοντος] 

f Αλ]κεδάμαντος vacai? 

[σύ]νδικοι Ναξίων οι όμόλογ[οι ] 

1235 Η άριστη ποιότητα του ερετριακού αναθήματος ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι το άγαλμα 
σωζόταν σε καλή κατάσταση μέχρι και την εποχή του Παυσανία. 
1236 Κουρουνιώτης, 1911: 34, αριθ. 23. 
1237 Α. Wilhelm, «Παρατηρήσεις (εις ΑΕ 1911, 2 κλπ)», ΑΕ 1912: 250-251. 
1238 Βλ. το λήμμα του IG XII, 9, 223. 
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δημοσίαι παρόντες- vacat 
10 Άγαθίων Εΰήνορος vacat 

'Αριστόδημος Άριστοκλ[έους] 
Άρχεμαχίδης Καλλικ[ ] 
Ήγέστρατος Ήγεσ[ ] 
[Σ]ώπολις Σίμο vacat 

15 [Δ]ημομένης Μνη[σ ] 

h-]o[ ] 

Στον 6° στίχο διακρίνουμε με ευκολία τη λέξη Άπατουριώνος, που 
υποδεικνύει ασφαλώς την περίοδο του χρόνου, κατά την οποία ολοκληρώθηκε μια 
φάση της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο νησιωτικές πόλεις. Όπως αναφέρθηκε 
χαρακτηριστικά στον πρόλογο μας, τα περισσότερα ονόματα μηνών των αρχαίων 
ελληνικών ημερολογίων καθιερώθηκαν το αργότερο κατά την αρχαϊκή εποχή. Έτσι, 
λοιπόν, η ονομασία Άπατουριών θα μπορούσε να είχε δοθεί σε μήνα του ερετριακού 
ημερολογίου πριν από τους περσικούς πολέμους. Η ίδια η ονομασία υποδηλώνει πως 
κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου του έτους, οι Ερετριείς γιόρταζαν τα 
Απατούρια, γιορτές από τις οποίες πήρε το όνομα του ο μήνας Άπατουριών. Στο 
κεφάλαιο που αφιερώθηκε στη λατρεία του Δία στη Χαλκίδα παρουσιάστηκε η 
υπόθεση του Η. W. Parke, σύμφωνα με την οποία τα Απατούρια ανάγονται σε πολύ 
απώτερους χρόνους. Όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της Χαλκίδας, αγνοούμε 
τον ακριβή τρόπο τέλεσης των εορτασμών αυτών, στην Ερέτρια. Είναι πολύ πιθανό, 
ωστόσο, ο πατέρας των θεών, ο Δίας, να λατρευόταν τότε, ως πατρώος θεός. 

Αξίζει να προσθέσουμε εδώ ότι επιγραφή όρου που βρέθηκε στην Ερέτρια 
επιβεβαιώνει την ύπαρξη φρατριών στην ευβοϊκή πόλη το αργότερο κατά τον 5° αι. 
π.Χ.1*39. 

Η λατρεία του Δία Ομολωίου. 

Στα τέλη του 19 αι., ο Κ. Κουρουνιώτης ανακοίνωσε την ανακάλυψη 
θραύσματος επιγραφής στα δυτικά του αρχαίου θεάτρου, κοντά στην επονομαζόμενη 
«Δυτική Πύλη» της πόλης (εικ. 18, αρ. 4) . Το θραύσμα, πιθανότατα τμήμα από 
όρο ιερού, είχε ύψος 0,13 μ. και πλάτος 0,20 μ. Βάσει του σχήματος των γραμμάτων 
το κείμενο χρονολογήθηκε στον 3° αι. π.Χ. Ο Ziebarth το καταχώρισε με την ένδειξη 
IG XU, 9, 268. 

Διός Όμ[ο]-
λωΐ'ο[υ] 

Ο Α. Schachter1 υποστηρίζει ότι η επίκληση Ομολώιος/Ομολώια 
προέρχεται από το τοπωνύμιο Ομόλη, που ήταν βουνό της Μαγνησίας. Στις κλιτύες 
του ήταν κτισμένη η πόλη Ομόλιον . Από επιγραφές της κλασικής περιόδου (IG 

1239 G. Daux, «Note sur T'horos phratricos" d'Érétrie», BCH14 (1954): 282-284. 
1240 Κ. Κουρουννώτης, «Επιγραφαί Ερέτριας», AE 1897: 150, αρ. 3. 
1241 Schachter, 1981-1994, Vol. 3: 121 και 153. 
1242 Το βουνό αποτελεί βόρεια επέκταση του όρους Όσσας, νότια του Ολύμπου. Σχετικά με την πόλη 
Ομόλιον, η οποία βρισκόταν κοντά στο σημερινό χωριό Λασποχώρι, βλ. F. Stählin, Η Αρχαία 
Θεσσαλία. Γεωγραφική και ιστορική περιγραφή της Θεσσαλίας κατά τους Αρχαίους Ελληνικούς και 
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IX, 2, 1108· IG DC, 2, 1103, κ.α.) μαθαίνουμε ότι ο Δίας λατρευόταν πράγματι σε 
αυτή την πόλη, αλλά με την επίκληση Ακραίος . Η προσφώνηση Ομολώιος του Δία 
στην Ομόλη κάνει τη εμφάνιση της αποκλειστικά σε έργα ύστερων συγγραφέων, 
όπως π.χ., στο λεξικό του Φωτίου (λήμμα «Όμολώϊος Ζευς»), του Στεφάνου του 
Βυζαντίου (λήμμα «Όμόλη») ή στη Σούδα (λήμμα «Όμολώιος Ζευς»). 

Πιθανότατα, η εγκατάσταση Θεσσαλών στη Βοιωτία, τη Λοκρίδα και την 
Αιτωλία να είχε ως αποτέλεσμα τη διάδοση στις εν λόγω περιοχές λατρειών προς 
τιμήν θεοτήτων που συνοδεύονταν από επικλήσεις προερχόμενες από το τοπωνύμιο 
Ομόλη. Έτσι εξηγείται ότι στη Θήβα υπήρχε λατρεία του Δία Ομολωίου, η οποία 
μαρτυρείται από γραπτές1244 και επιγραφικές πηγές 5. Είναι, άλλωστε, αξιοσημείωτο 
το γεγονός ότι ήδη στον 5° αι. π.Χ. μία από τις πύλες της πόλης έφερε το όνομα 
«Όμολωΐ'δες πΰλαι» 1 2 4 ί . Επιπλέον, στον Ορχομενό μνημονεύονται τα Ομολώια, 
γιορτές για τις οποίες, όμως, δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα προς τιμήν ποιας 
συγκεκριμένης θεότητας τελούνταν 4 7. Τέλος, ο μήνας Όμολώιος (συναντάμε 
επίσης τις παραλλαγές Όμολόιος και Άμαλώιος) απαντάται σε ημερολόγια 
διαφόρων πόλεων της κεντρικής Ελλάδας· το στοιχείο αυτό μπορεί να μας δώσει μια 
ιδέα για το πόσο πρώιμα ενδέχεται να χρονολογείται η διάδοση της ονομασίας 4 . 

Όσον αφορά την Ερέτρια, αγνοούμε πότε ακριβώς εισήχθη η λατρεία του Δία 
Ομολωίου. Η εμφάνιση θεσσαλικών επιρροών στην Εύβοια αποτελεί διαχρονικό 
φαινόμενο, τα αρχαιολογικά ίχνη του οποίου μπορούν να εντοπιστούν από τα τέλη 
της 2ης χιλιετίας π.Χ. και εξής.12 9 Οι φιλολογικές μαρτυρίες, επίσης, απηχούν 
θεσσαλο-ευβοϊκές επαφές. Στον Ομηρικό Ύμνο στον Απόλλωνα (στ. 216-222), που 
χρονολογείται στον 6° αι. π.Χ., γίνεται λόγος για ένα δρόμο που οδηγούσε από τα 
Τέμπη στην κεντρική Εύβοια . Ακόμη, ο Στράβωνας (Χ, 1, 3) αναφέρει μια 
παράδοση σύμφωνα με την οποία οι Αβάντες έφτασαν στην Εύβοια από τις Άβες1 5 1. 
Εντούτοις, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την εξάπλωση της λατρείας του Δία 
Ομολωίου στην Εύβοια μέσω της Θήβας. Ο Κουρουνιώτης θεωρούσε ενδεικτικό το 
γεγονός ότι η ερετριακή επιγραφή εντοπίστηκε κοντά σε πύλη της πόλης, και υπέθεσε 

Ρωμαϊκούς Χρόνους, Θεσσαλονίκη, 2002: 110-113. Επίσης D. Leekley και Ν. Efstratiou, 
Archaeological Excavations in Central and Northern Greece, New Jersey, 1980: 148-149. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι ο Ίστρος (FGrH 334, F 5) δεν σχετίζει το επίθετο Ομολώιος με το όρος Ομόλη. 
Αντίθετα, αυτός ο γραμματικός ισχυρίζεται ότι η λέξη προέρχεται από την αιολική μορφή «δμολος», 
αντίστοιχη με την αττικής διαλέκτου λέξη «ομαλός» (ειρήνη). 
1 2 4 3 Σχετικά με τη λατρεία του Δία και του Ποσειδώνα σε αυτή την πόλη, βλ. Κ. Ρακατσάνης και Α. 
Τζιαφάλιας, Λατρείες και Ιερά στην Αρχαία·&εσσαλία, Ιωάννινα, 1997: 40 και 57. 
12 Αριστοφάνης ο Βοιωτός (FGrH 379, F 2), ο Ησύχιος (λήμμα «Όμολώ'ίός Ζευς»), ο Φώτιος 
(λήμμα «Όμολώΐος Ζευς»). 
1 2 4 i IG VII, 2456 (του 6°° ή 5ου au π.Χ.). 
1 2 4 6 Βλ. Schachter, 1981-1994, Vol. 3: 148 και οι αναφορές του Αισχύλου (Επτά επί Θήβας, στ. 570), 
του Ευριπίδη (Φοίνισσες, 1119) και του Παυσανία (IX, 8, 5 και 6). Επίσης ο Ησύχιος (λήμμα 
«Όμολωΐδες») και ο Στέφανος ο Βυζάντιος (λήμμα «Όμόλη»). Σχετικά με την τοποθεσία τους, Ν. 
Φαράκλας, Θήβα. Μνημειακή τοπογραφία της αρχαίας πόλης. Α. Οι οχυρώσεις, Αθήνα, 1988: 223-224 
και Ν. Φαράκλας, Θηβαϊκά (ΑΕ 135 (1996)), Αθήνα, 1998: 4, 8, 44, 110 κ.λπ. 
1 2 4 7 Sçhachter, 1981-1994, Vol. 3: 120-121. 
1248 Schachter, 1981-1994, Vol. 3: 120, ύποσημ. 3- Triimpy, 1997: 225-226. 
l 2 4 9Lemos, 1998:45-58. 
1 2 5 0 Βλ. την ενότητα που αφιερώσαμε στη λατρεία του Απόλλωνα στη Χαλκίδα, σελ. 221 κ.ε. 
1 2 5 1 Βλ. ROSE: fr. 601. 
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ότι το ιερό του Δία Ομολωίου στην Ερέτρια, όπως εκείνο της Θήβας, βρισκόταν 
δίπλα στα τείχη1 . 

Στην Ερέτρια δεν συναντάμε το μήνα Ομολώιο . Συνεπώς δεν μπορούμε να 
εικάσουμε ότι η διάδοση της λατρείας του Δία Ομολωίου έγινε πριν από την 
καθιέρωση του ντόπιου ημερολογίου. Υπενθυμίζουμε ότι η επιγραφή που μας 
απασχολεί εδώ χρονολογείται στον 3° αι. π.Χ. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχει αυτό το κείμενο για να διευρύνουμε 
τις γνώσεις μας για τα γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια. 

Ο Δίας, οι Ιδαίοι Δάκτυλοι και η Ερέτρια. 

Πάνω σε θραύσμα (ύψ. 1,27 μ.· πλ. 0,59 μ.· πάχ. 0,20 μ.) μαρμάρινης στήλης, 
που βρέθηκε στο επονομαζόμενο ιερό του Απόλλωνα Δαφνηφόρου, διακρίνεται 
επιγραφή του 4ου αι. π.Χ. που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1915 από τον Ε. 
Ziebarth (IG XII, 9, 259). Οι συμπληρώσεις και οι διορθώσεις του κειμένου που 
προτάθηκαν έκτοτε έχουν οδηγήσει σε μια ελαφρώς διαφορετική ανάγνωση του 

, , 1254 

κείμενου στις μέρες μας 

Φαίνεται ότι η επιγραφή απαρτίζεται από έναν εισαγωγικό παιάνα (στ. 1-12) 
και έναν κυρίως ύμνο (στ. 13-48) σε δακτυλικό τρίμετρο. Ο σχολιασμός τους είναι 
κατά τη γνώμη μας απαραίτητος μιας και, όπως σημειώνουν οι W. D. Furley και J. 
Maarten Bremer, «myth is the substance of hymns» και «the stories told about the 
gods in myths were in fact the stories sung to the gods in worship»1255. Πράγματι, 
στην ωδή γίνεται λόγος για το Δία (στ. 14), το Φοίβο Απόλλωνα (στ. 23), τον 
Ήφαιστο, τον Άρη (στ. 28) και τον Πάνα (στ. 29). Δυστυχώς, το κείμενο διατηρείται 
τόσο αποσπασματικά που είναι πολύ δύσκολο να εξακριβώσουμε όλα τα 
χαρακτηριστικά και τις πράξεις που αποδίδονταν στους θεούς της επιγραφής. 

Στο σωζόμενο τμήμα, κύριοι πρωταγωνιστές δεν φαίνεται να είναι οι πλέον 
εξέχοντες θεοί του ελληνικού πάνθεου. Οι στίχοι 18 έως 24 αναφέρονται σε κάποιον 
Ευρύθεο, που κατά τους J.U. Powell και Ε.Α. Barber, ήταν πιθανότατα εφευρέτης και 
ευεργέτης ήρωας, παρόμοιος με τον Προμηθέα· ο Ευρύθεος παρουσιάζεται ως ο 
πρώτος που ανακάλυψε φάρμακα (στ. 19-20) και φύτεψε συγκεκριμένα δέντρα (στ. 
22).125 Η ταύτιση των Powell και Barber σκοντάφτει, ωστόσο, σε μια δυσκολία: το 
όνομα του ήρωα δεν εμφανίζεται ξανά σε ολόκληρη την αρχαία ελληνική 

1 2 5 2 Κ. Κουρουνιώτης, «Επιφραφαί Ερέτριας», ΑΕ 1897: 150. 
Στην περίπτωση που θα υπήρχε στσ ερετριακό ημερολόγιο, θα αντιστοιχούσε είτε στο μήνα 

Φεβρουάριο-Μάρτιο, όπως απαντά στην Αιτωλία και τη Ναύπακτο (ωστόσο στην Ερέτρια αυτή η 
περίοδος του έτους ονομάστηκε 'Ανθεστηρίων, βλ παρακάτω σελ. 382 κ.ε., στην ενότητα που 
αφιερώνουμε στην ερετριακή λατρεία του Διόνυσου)· είτε στο μήνα Μάρτιο-Απρίλιο, όπως συμβαίνει 
στη Θεσσαλία • είτε στο μήνα Αύγουστο-Σεπτέμβριο, όπως απαντά στην Άλω (ωστόσο στην Ερέτρια 
αυτή η περίοδος του χρόνου ονομάστηκε Ίππνών, όπως θα δούμε στην ενότητα που αφιερώνουμε 
στην ερετριακή λατρεία του Ποσειδώνα). 
1 2 5 4 Βλ IG ΧΠ, Suppl. 558 (259), όπου αναφέρονται σχόλια των J.U. Powell και Ε.Α. Barber (επιμ.), 
New Chapters in the History of Greek Literature, Oxford, 1921: 49-50 και του J.U. Powell (επιμ.), 
Collectanea Alexandrina. Reliquiae Minores Poetarum Graecorum Aetatis Ptolemaicae (323-146 
O.C.), Oxonii, 1925: 171 - 173. 
1 2 5 5 Furley και Maarten Bremer, 2001, Vol. 1: 6. 
1 2 5 6 J.U. Powell και E.A. Barber (επιμ.), New Chapters in the History of Greek Literature, Oxford, 
1921:49-50. 
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γραμματεία1257. Συνεπώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο η λέξη να 
επείχε εδώ τη θέση επιθέτου που υπαινισσόταν έναν «ευρύ», δηλαδή, ένα μεγάλο θεό. 
Η δυσκολία, ωστόσο, παραμένει η ίδια: κανένας αρχαίος συγγραφέας δεν 
χρησιμοποιεί τον όρο ως επιθετικό προσδιορισμό. 

Οι υπόλοιποι στίχοι του ύμνου επικεντρώνονται στους Ιδαίους Δακτύλους, 
που στο στίχο 35 αποκαλούνται με την κοινή τους ονομασία. Στους στίχους 32, 39 
και 45 κατονομάζεται ο Δαμναμενεύς και (ίσως) ο Κέλμις, ενώ είναι πιθανό ο Άκμων 
να αναφερόταν στο χαμένο τμήμα της επιγραφής. Ο συνθέτης του ύμνου της 
Ερέτριας φαίνεται να ακολούθησε τη μυθική εκδοχή που συσχέτιζε τους Ιδαίους 
Δακτύλους με το φρυγικό βουνό Ίδα 1 2 . Η Φρυγία αναφέρεται στους στίχους 38 και 
43, ενώ στο στίχο 34 συναντάμε το τοπωνύμιο «Σιδήνη», μια πόλη που βρισκόταν 
στην Καππαδοκία του Πόντου1 2 5 9 ή στη Λυκία1260. Η «φρυγική» εκδοχή 
παρουσιάζεται και στη Φορωνίδα1261, αλλά και στο σατυρικό δράμα του Σοφοκλή, 
Κουφοί Σάτυροι1262. Οι ομοιότητες ανάμεσα στην ερετριακή επιγραφή και το έργο 
του αρχαίου τραγικού είναι εμφανείς, καθώς και τα δύο κείμενα συσχετίζουν τους 
Ιδαίους Δάκτυλους με τη Μητέρα Θεά1 2 6 3. Αντιθέτως, το περιεχόμενο του ερετριακού 
ύμνου έρχεται σε αντίθεση με τις αναφορές στους Ιδαίους Δακτύλους που 
αποδίδονται στον Ησίοδο1264, το Φερεκύδη1 6 και τον Ελλάνικο 2 6 6, οι οποίοι τους 
τοποθετούν στο βουνό Ίδα της Κρήτης1267. 

Όπως σημειώσαμε, το πιθανότερο είναι ότι ερετριακή επιγραφή αναφερόταν 
σε μύθους που ήταν γνωστοί στην ευβοϊκή πόλη. Ο ύμνος προοριζόταν να 
τραγουδηθεί κατά τη διάρκεια μιας τελετής. Προς τιμήν, όμως, ποιων θεοτήτων 
γινόταν αυτή η ιεροτελεστία; Πόσο σημαντική θέση κατείχαν, στο πλέγμα των 
ερετριακών θρησκευτικών αντιλήψεων οι δαίμονες που απαριθμούνται στην 
επιγραφή; Αποτελεί το κείμενο της μαρτυρία για τις λατρείες που ασκούσαν από 
κοινού όλοι οι πολίτες της Ερέτριας ή μήπως έχουμε να κάνουμε με έναν 
«προσωπικό» ύμνο, που παρήγγειλε κάποιος ιδιώτης θέλοντας τιμήσει τους 

1 2 5 7 Αντιθέτως στην ελληνική μυθολογία απαντάται ένας Εύρυσθεύς ((Ψευδό)Ησίοδος, 'Ασπίδα, 89 
κ,ε.· (Ψευδό)Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, Π, 4, 5), μια Εύρυθέμις ((Ψευδό)Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 
Ι, 7, 10), μια Εύρυθεμίστη (SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 26, στ. 9). 
1 2 5 8 Το όρος μνημονεύεται στην Ιλιάδα (Β', 824· Θ', 170· Θ', 410· Μ', 19· Ξ', 283) και πιθανότατα 
στον Ορέστη του Ευριπίδη (στ. 1453). Σχετικά με την ταύτιση του βουνού με μία από τις οροσειρές 
που υπάρχουν στην μικρασιατική Τρωάδα, βλ. J. Μ. Cook, The Troad. An Archaeological and 
Topographical Study, Oxford, 1973, ειδικά σελίδα 304 κ,ε. 
1 2 5 9 Βλ. Στράβωνας, Ι, 3, 7· II, 5,25· XII, 3, 14- ΧΠ, 3, 16· XII, 3, 17· XII, 3, 20. 
1 2 6 0 Στέφανος ο Βυζάντιος, λήμμα «Σιδήνη». 
1 2 6 1 PEG: Phoronis, fr. 2 (σελίδες 118-119): 
1 2 6 2 TrGF, Vol. 4: fr. 366. 
1 2 6 3 Για τη Θεά Μητέρα βλ L.E. Roller, In Search of God the Mother. The Cult of Anatolian Cybele, 
Berkeley-Los Angeles-London, 1999. Η σχέση της θεάς με τους Δακτύλους και με άλλες παρεμφερείς 
ομαδικές θεότητες αναλύεται στη σελίδα 172 και υποσημ. 114. 
1 2 6 4 SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 282. Ίσως επίσης FGrH 239, A l l . 
1 2 6 5 FG/·//3, F 47. 
1266 FGrH 4, FW. 
1 2 6 7 Το όρος μνημονεύεται σε απόσπασμα του Παυσανία (V, 7, 6-7). Σχετικά με το εδώ ιερό κατά τη 
διάρκεια της πρώτης χιλιετίας π.Χ., βλ i.A. Sakellarakis, "The Idaean Cave. Minoan and Greek 
Worship", Kernos 1 ( 1988): 207-214. 

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η αποτύπωση του κειμένου θα είχε αποφασιστεί με διάταγμα κρατικών ή 
θρησκευτικών αρχών. Ένα παράδειγμα είναι ο περίφημος κρητικός ύμνος στο Δία του όρους Δίκτη. 
Βλ Furley και Maarten Bremer, 2001, Vol. 1: 68-75 και Vol. 2: 1-20. 
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αγαπημένους του θεούς; Η κακή διατήρηση του κειμένου δυσχεραίνει την 
, , • 1270 

απάντηση αυτών των ερωτημάτων 

Ένα ακόμα θέμα προς συζήτηση είναι το πότε καθιερώθηκαν στην Ερέτρια οι 
πιθανολογούμενες λατρείες των θεοτήτων, που μνημονεύονται στην επιγραφή: ο 
Ευρύθεος, οι Ιδαίοι Δάκτυλοι, ο Απόλλωνας, ο Άρης, ο Ήφαιστος, και ο Πάνας. Ο 409 

αι. π.Χ., στον οποίο ανάγεται το κείμενο, αποτελεί τον terminus ante quem. Στην 
παρούσα ενότητα, που είναι αφιερωμένη στη λατρεία του Δία, θα εστιάσουμε την 
προσοχή μας μονάχα στους Ιδαίους Δακτύλους, καθώς αυτοί θεωρούνταν οι τροφοί 
του γιου του Κρόνου. 

Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι καμία φιλολογική πηγή δεν σχετίζει τους 
Ιδαίους Δακτύλους με την Εύβοια1271. Είναι γεγονός ότι στην αρχαία γραμματεία 
αναφέρεται η ταύτιση ή η σύνδεση των Ιδαίων με τους Κουρήτες127 (τόσο οι μεν όσο 
και οι δε θεωρούνταν επιδέξιοι μεταλλουργοί ). Όπως είδαμε νωρίτερα, οι 
Κουρήτες θεωρούνταν κάτοικοι της Εύβοιας σε συγκεκριμένα έργα της αρχαίας 
ελληνικής γραμματείας. Ωστόσο, οφείλουμε για μια ακόμη φορά να σημειώσουμε ότι 
δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα την ύπαρξη των μυθικών εκδοχών 
που τοποθετούσαν τους Κουρήτες στην Εύβοια πριν από τον 5° αι. π.Χ. Πότε 
ακριβώς έγινε η ταύτιση των Ιδαίων Δακτύλων με τους Κουρήτες, παραμένει επίσης 
άγνωστο. Με τα έως τώρα δεδομένα δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί αν οι Ιδαίοι 
Δάκτυλοι λατρεύτηκαν στην Ερέτρια κατά τους προκλασικούς χρόνους. 

Μια λατρεία προς τιμήν του Δία Ολβίου; 

Μια ακόμα επιγραφή του 4ου αι. π.Χ. που βρέθηκε στο επονομαζόμενο ιερό 
του Απόλλωνα Δαφνηφόρου αποτελεί, σύμφωνα με τον D. Knoepfler, έμμεση 
μαρτυρία της λατρείας του Δία στην επικράτεια της Ερέτριας1274. Το κείμενο, που 
περιέχει έναν κατάλογο πολιτών, μνημονεύει το δήμο Δύσμαρο, ο οποίος, κατά τον 
Knoepfler, εντοπιζόταν στο μέσον της κοιλάδας που διέσχιζε ο σημερινός 
Σαρανταπόταμος1275. Τα ονόματα δυο δημοτών του Δύσμαρου έχουν ως πρώτο 
συνθετικό το επίθετο Όλβιο-/ Όλβια- (IG XII, 9, 245 όψη Α, 102 και όψη Β, 182). 

Το επίθετο παραπέμπει στην επίκληση Όλβιος, που συνοδεύει το όνομα του 
Δία στις Ικέτιδες του Αισχύλου (στ. 526), αλλά και σε διάφορες επιγραφές των 

1 2 6 9 Μια ανάλογη περίπτωση αποτελεί ύμνος που χαράχθηκε σε στήλη της Πάρου (IG XII, 5, 229). Βλ 
Furley και Maarten Bremer, 2001, Vol. 1: 379-381 και Vol. 2: 385-390. 

2 7 0 Ίσως στη σήμερα χαμένη αρχή του κείμενου περιλαμβάνονταν σχετικές πληροφορίες. 
1271 Βλ Πίνδαρος (Ολύμπιονικος V, 18), Ευριπίδης (Ιππόλυτος, στ. 1253), Διόδωρος (V, 64, 3 - 65, 4), 
Απολλώνιος Ρόδιος (Ι, 1117-1131), Στράβωνας (νΤΠ, 3, 30 και Χ, 3, 22) και Παυσανίας (V, 7, 6-7· V, 
14, 7· VI, 23,3 και VIII, 31,2-3). 
1272 Παραδείγματος χάρη στο Στράβωνα, Χ, 3,22. 
1273 Οι βωμοί όπου τελούνταν θυσίες προς τιμήν των Ιδαίων συνήθως βρίσκονταν κοντά σε ιερά ή 
αγάλματα θεών που ήταν στενά συνδεδεμένοι με τη μεταλλοτεχνία και την αγροτική ζωή, π.χ. ο 
Ήφαιστος (στην Ολυμπία, βλ Παυσανίας, V, 14, 7), ο Πάνας και ο Απόλλωνας (στην Μεγαλόπολη, 
Παυσανίας, VIII, 31, 2-3), η Δήμητρα και η Κόρη (στην Ήλιδα, Παυσανίας, VI, 23, 3). Για τους 
Κουρήτες, βλ Παυσανίας, V, 7, 6-7. 
1274 Knoepfler, 1997: 378 και υποσημ. 214 · D. Knoepfler, "Epigraphisch-topographische Arbeiten", 
ΑΔ 33 Bl (1978): 130- G. Touchais, «Chronique des fouilles en 1978», BCH 103 (1979): 599. 
1275 Βλ Knoepfler, 1997: 378 και το χάρτη στη σελίδα 402. 
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ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων από τη Μυσία και την Κιλικία . Κατά τη 
γνώμη ορισμένων ερευνητών, η λατρεία του Δία με την επίκληση Όλβιος είναι 
συμβατή με την έκφανση του θεού ως προστάτη της οικογενειακής περιουσίας1278. 
Άλλοι πάλι μελετητές συσχετίζουν την επίκληση με την ευεργετική συμβολή του 
θεού στην αγροτική παραγωγή1279. Και οι δυο ερμηνείες φαίνονται πειστικές 
προκειμένου για μια λατρεία που είχε αναπτυχθεί σε περιοχή με τα χαρακτηριστικά 
του Δύσμαρου. 

Ωστόσο, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η επιγραφή χρονολογείται στο 4° αι. 
π.Χ. και ότι από τη φύση της (πρόκειται στην ουσία για μια παράθεση ονομάτων) δεν 
προσφέρεται για εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις καταβολές της λατρείας 
κατά τους αιώνες που μας απασχολούν. 

Ένας νικητής σε αθλητικούς αγώνες. 

Μεγάλη σημασία για την έρευνα μας έχει αγωνιστική επιγραφή χαραγμένη σε 
τμήμα αρράβδωτου, ασβεστολιθικού κίονα που βρέθηκε το 1997 στην Ερέτρια (ύψ. 
0,50 μ.· διάμ. 0,25-0,29 μ.).1280 

Το ενεπίγραφο θραύσμα ανήκει στο ανώτερο τμήμα κίονα. Σύμφωνα με τους 
Α. Altherr-Charon και F. Laserre, ο κορμός του θα μπορούσε να είχε αρχικά ύψος 
1,30 έως 1,80 μ. Στην άνω επίπεδη επιφάνεια (επιφάνεια έδρασης) του σωζόμενου 
τμήματος υπάρχει οπή βάθους 3 εκ. και διαμέτρου 3,5 εκ., πιθανότατα για την 
υποδοχή μεταλλικού εξαρτήματος. Όπως θα δούμε παρακάτω, η ίδια επιγραφή (δυο 
εξάμετρα που αποτελούν ελεγειακό δίστιχο) μαρτυρά ότι πρόκειται για ανάθημα 
ιδιώτη. Ενδέχεται το σύνολο να απαρτιζόταν από κίονα και κιονόκρανο που στήριζε 
κάποιο αντικείμενο (τρίποδα, αγαλμάτιο, ανάγλυφο πίνακα ή ακόμη και χάλκινο 
αγγείο)1281. Βάσει του σχήματος των γραμμάτων της επιγραφής, το αφιέρωμα 
χρονολογείται στα τέλη του 6ου ή στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. 

Το θραύσμα χρησιμοποιήθηκε δευτερογενώς σε τάφο ρωμαϊκών χρόνων, ο 
οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή του Ιερού του Απόλλωνα ΔαφνηφόροΌ. 

1276 Μ. Barth και J. Stauber, Inschriften Mysia und Troas, Munich, 1993: 1127 (= CIG 2017) και 1128 
(Ο E. Bey, «Relief votif du Musée Impérial Ottoman», BCH 32 (1908): 521-528, δημοσιεύει 
αναθηματικό ανάγλυφο των αυτοκρατορικών χρόνων). 
1277 S. Hagel και Κ. Tomaschitz, Repertorium der westkilikischen Inschriften nach den Scheden der 
kleinasiatischen Kommission der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1998: 134 
(Kan 8, στ. 1), 331 (OlD 36, στ. 2), 339-340 (OlD 86, στ. 3). 
1278 Λόγου χάριν, Famell, 1896-1909, Vol. 1: 55 καιυποσημ. 105. 
1279 Ε. Bey, «Relief votif du Musée Impérial Ottoman», BCH32 (1908): 523. 
1280 Altherr-Charon και Laserre, 1981· P.A. Hansen, Carmina Epigraphica Graeca Saeculorum Vlll-V 
a. Chr. Ν., Berlin-New York, 1983: 172-173, n°. 321a. Γενικά, για τις αγωνιστικές επιγραφές, βλ L. 
Moretti, Iscrizioni agonistiche greche, Roma, 1953. Για τις αγωνιστικές επιγραφές των αρχαϊκών 
χρόνων, Lazzarini, 1976: 139-146. Σε αυτή τη μονογραφία αναφέρονται μερικά παραδείγματα 
αγωνιστικών επιγραφών πάνω σε κίονες, βλ σελίδες 298-302. Σχετικά με αναθηματικές επιγραφές 
διαφόρων ειδών του 6ου και του 5°" αι. π.Χ. πάνω σε κίονες που βρέθηκαν στην ακρόπολη της 
Αθήνας, βλ Α. E Raubitschek (επιμ.), Dedications from the Athenian Akropolis. A Catalogue of the 
Inscriptions of the Sixth and Fifth Centuries B.C., Cambridge, 1949: 28-42. 
1281 Για αναθήματα, βλ ενδεικτικά F. Van Straten, "Votives and Votaries in Greek Sanctuaries", στο R. 
Buxton (επιμ.), Oxford Readings in Greek Religion, Oxford, 2000: 191- 194, με πλούσια σχετική 
βιβλιογραφία 
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Δυστυχώς, η επιγραφή σώζεται αποσπασματικά. Ιδιαίτερα προβληματική 
είναι η αναγνώριση του ονόματος της θεότητας προς τιμήν της οποίας έγινε η 
ανάθεση1282. Οι Α. Altherr-Charon και F. Laserre προτείνουν την ακόλουθη 
αποκατάσταση του κειμένου. 

Τιμοκράτης άνέθηκε Διο[ς κούρωι πένταθλον 
ανδρών νικήσας τώι χάριν άν[τιδιδούς 

"Offrande de Timocratès au fils de Zeus, pour sa victoire 
au pentathlon des hommes faits, lui donnant en retour sa 
reconnaissance ". 

Σύμφωνα με τους δυο αυτούς ερευνητές, η επιγραφή ανήκει στον τύπο «ό 
δεινά άνέθηκε τω θεώ» σύμφωνα με τον κατάλογο των αρχαϊκών αναθηματικών 
επιγραφών που κατήρτισε η M.L. Lazzarini . Ο αναθέτης Τιμοκράτης, αποδίδει 
τιμές σε μια θεότητα χωρίς να την κατονομάζει ευθέως. Αντί του ονόματος τίθεται 
μια περίφραση. Εν προκειμένω, η τιμώμενη θεότητα είναι ο Ηρακλής. 
Πληροφορούμαστε επιπλέον ότι το αφιέρωμα αποτελούσε ένδειξη ευγνωμοσύνης 
στον ήρωα για τη βοήθεια που είχε προσφέρει στον αναθέτη εξασφαλίζοντας του τη 
νίκη σε αθλητικό αγώνα1285. Ίσως το ίδιο το έπαθλο να είχε τοποθετηθεί ως ανάθημα 
πάνω στον κίονα. Ας σημειωθεί ότι στην Ερέτρια βρέθηκαν και άλλες ενδείξεις που 
μαρτυρούν την εκεί λατρεία του ήρωα, όπως θα δούμε παρακάτω1286. 

Ο Π. Θέμελης αναφέρει ότι σε ανακοίνωση του το 1985 ο D. Knoepfler 
πρότεινε μία διαφορετική ανάγνωση της επιγραφής. Ο Ελβετός μελετητής θεώρησε 
ότι στον πρώτο στίχο του κειμένου μνημονεύεται ο Διόνυσος, μιας και ο Ηρακλής 
δεν αποκαλείται ποτέ «Διός κούρος»1287. Ωστόσο, κατά τους αρχαϊκούς χρόνους ο 
Διόνυσος δεν συνδέθηκε συχνά με αθλητικούς αγώνες. Συμμεριζόμαστε, ως εκ 
τούτου, την άποψη του W. Luppe, ο οποίος πρότεινε την ακόλουθη ερμηνεία1288. 

Τιμοκράτες άνέθεκε Διο[ς κατ' αγώνα πάλαισμα 1 2 8 9 

άνδρο(ν) νικερας τόι χάριν άν[τιδιδούς 

Ο W. Luppe θεωρεί ότι το κείμενο ανήκει στον τύπο των αναθηματικών 
επιγραφών «ό δεινά άνέθηκε», σύμφωνα πάντα με την ταξινόμηση της M. L. 
Lazzarini1290. Το όνομα της τιμώμενης θεότητας δεν αναφέρεται ρητά, όμως το 
εύλογο συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται για το Δία, καθώς ο αναθέτης είχε στεφθεί 
νικητής σε αγώνες προς τιμήν του πατέρα των θεών. 

1282 Επιφυλακτικός είναι ο P.A. Hansen, Carmina Epigraphica Graeca Saeculorum VIII-Va. Chr. Ν., 
Berlin-New York, 1983: 172-173, ο οποίος δεν προτείνει καμία αποκατάσταση του ονόματος του θεού. 
1283 Altherr-Charon και Laserre, 1981. 
1284 Lazzarini, 1976: 111-115 και 181-208. 
1285 Σχετικά Lazzarini, 1976: 110. 
1286 Βλ παρακάτω, σελ. 394 κ.ε. 
1287 Θέμελης, 1987: 123. 
1288 W. Luppe, "Zum Neuen Agonistischen Epigram aus Eretria", ZPE 49 (1982): 22. 
1289 Ο W. Luppe παραδέχεται ότι εδώ θα μπορούσε να αναγράφεται άλλο είδος αγωνίσματος. 
1290 Lazzarini, 1976: 115-118 και 208-224. 
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Ο συνοπτικός χαρακτήρας του κειμένου θέτει, ωστόσο, μια άλλη σειρά 
προβλημάτων. Αγνοούμε, λόγου χάρη, την καταγωγή του Τιμοκράτη, μιας και το 
όνομα του δεν συνοδεύεται από σχετικό προσδιορισμό. Ας σημειωθεί ότι το όνομα 
«Τιμοκράτης» μαρτυρείται στην Ερέτρια, στη Χαλκίδα, αλλά και σε άλλες ευβοϊκές 
πόλεις , καθώς επίσης στην Αττική (Αθήνα, Αφίδναι, Μαραθώνας,...)12 2 και στη 
Βοιωτία (Ωρωπός, Ανθηδώνα, Ορχομενός..)1293. Όπως και να έχουν τα πράγματα, δεν 
είναι απίθανο αθλητής να ήταν Ερετριέας. Η ευβοϊκή πόλη υπήρξε πατρίδα πολλών 
νικηφόρων αθλητών, όπως μαρτυρούν ο Σιμωνίδης (PMG: fr. 518 = Ηρόδοτος, V, 
102) και ο Παυσανίας (VI, 14, 4) αναφερόμενοι στους Ερετριείς Ευαλκίδη και 
Κρόκωνα αντίστοιχα. Και οι δύο έζησαν στους μεταβατικούς χρόνους μεταξύ 
αρχαϊκής και κλασικής περιόδου 

Αγνοούμε ακόμα που ακριβώς πέτυχε την νίκη του ο Τιμοκράτης. Στην 
επιγραφή αποσαφηνίζεται ότι ο αθλητής επικράτησε σε αγώνισμα ανδρών. Ενδέχεται, 
επομένως, να υπήρχαν και άλλες κατηγορίες (παίδων, εφήβων) στο αγώνισμα που 
συμμετείχε1295. Μπορούσε η Ερέτρια να διοργανώνει τέτοιους αγώνες; Όπως θα 
δούμε παρακάτω, επιγραφή χαραγμένη στο χείλος λέβητα φανερώνει ότι στα τέλη 
του 6ου ή στις αρχές του 5ο υ αι. π.Χ. διεξάγονταν στην πόλη άθλα προς τιμήν του 
Ηρακλή1296. 

Δεν γνωρίζουμε, τέλος, την αρχική θέση του αναθήματος, καθώς, όπως 
αναφέρθηκε πρωτύτερα, ο κίονας εντοπίστηκε σε δεύτερη χρήση. Αν δεχτούμε την 
πρόταση του W. Luppe, το λογικότερο είναι να εικάσουμε ότι η ανάθεση έγινε σε 
ιερό του Δία. Ο λατρευτικός αυτός χώρος θα μπορούσε να εντοπίζεται εντός του 
άστεως της Ερέτριας. Ακόμη και αν δεχτούμε ότι ο (Ερετριέας) Τιμοκράτης νίκησε 
σε αγώνα που διεξήχθη εκτός Ερέτριας, η παραπάνω υπόθεση παραμένει ισχυρή. Δεν 
ήταν διόλου ασύνηθες για έναν αθλητή κατά την αρχαϊκή εποχή να αναθέτει στην 
πατρίδα του το έπαθλο που είχε κερδίσει αλλού12 7. Με την ανάθεση του βραβείου σε 
δημόσιο χώρο, ο νικητής προέβαλλε την επιτυχία του, με σκοπό να διεκδικήσει τα 
προνόμια που συνήθως οι πόλεις παραχωρούσαν στους εκλεκτότερους πολίτες 

1298 

τους . 

Η αναθηματική επιγραφή που αναλύσαμε εδώ μπορεί κατά τη γνώμη μας να 
αποτελεί, μαρτυρία της λατρείας του Δια στην Ερέτρια στα τέλη της αρχαϊκής 
εποχής. 

1291 Fraser και Matthews, 1987-1997, Vol. 1: 443. 
1292 Fraser και Matthews, 1987-1997, Vol. 2: 43 M32. 
1293 Fraser και Matthews, 1987-1997, Vol. 3A: 407^08. 
1294 Για τον Κρόκωνα βλ παραπάνω σελ.-266 και L. Moretti, Olympionikai. Ι vincitori negli antichi 
agoni olimpici (Mem. Line. Serie 8, Voi. 8, 2), Roma, 1957: 82 (n°. 177). 
12 5 Σχετικά με το θέμα, M. Golden, Sport and Society in Ancient Greece, Cambridge, 1998: 104 -140. 
1296 Βλ. παρακάτω σελ. 397. 
1297 Ένα παράδειγμα αποτελεί επιγραφή του τέλους του 6°° αι. π.Χ. (IG IV, 510), που χαράχθηκε πάνω 
σε κίονα, ο οποίος βρέθηκε στο Αργείτικο Ηραίο. Στο κείμενο μνημονεύεται ότι αθλητής (πιθανότατα) 
από το Αργός νίκησε στα Νέμεα καθώς και σε αγώνα προς τιμήν της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα (L. 
Moretti, Iscrizioni agonistiche greche, Roma, 1953: 13-15, n°. 7, και Lazzarini, 1976: 301, n°. 865). 
Ακόμη, δυο επιγραφές του 5ου au π.Χ. από την αθηναϊκή ακρόπολη (IG Ι2, 606 και IG ΙΙ/ΠΙ2, 3123) 
μαρτυρούν ότι δυο Αθηναίοι αφιέρωσαν στο ιερό της Αθηνάς τα έπαθλα που νίκησαν στην Ολύμπια, 
στην Ίσθμια ή στην Νεμέα (Lazzarini; 1976: 301, n°. 860 και 863). Επιπλέον, ένα άλλο παράδειγμα 
προέρχεται από τη Σαλαμίνα (IG Ι2, 829, βλ. Lazzarini, 1976: 301, n°. 864). 
1298 Βλ το τρίτο κεφάλαιο του Μ. Golden, Sport and Society in Ancient Greece, Cambridge, 1998, με 
τίτλο «Reflections of victory in literature and art», ειδικά τη σελίδα 76. 
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5.1.3. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

Στην αρχή αυτής της ενότητας αναφερθήκαμε στην εύρεση στην Ολυμπία δύο 
θραυσμάτων χάλκινου βοδιού που ανέθεσαν οι Ερετριείς γύρω στο 500 π.Χ. Στη 
συνέχεια, θα σχολιάσουμε ένα ακόμη εύρημα, που αυτή τη φορά προέρχεται από την 
πόλη της Ερέτριας. 

Ο Δίας Έρκειος στο άστυ της Ερέτριας; 

Σε απόσταση περίπου 300 μ. ανατολικά του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας 
βρίσκεται η λεγόμενη «Οικία με τα Μωσαϊκά», που οικοδομήθηκε στο πρώτο μισό 
του 4ου αι. π.Χ. και παρέμεινε σε χρήση μέχρι τα μέσα του επόμενου αιώνα (εικ. 18, 
αρ. ΙΟ)1 2 9 9. 

Μια μικρή αυλή που διέθετε περιστύλιο καταλάμβανε το κεντρικό τμήμα της 
οικίας. Στο δάπεδο αυτού του αίθριου οι αρχαιολόγοι εντόπισαν δυο ασβεστολιθικές 
πλάκες που σχημάτιζαν τετράγωνη επιφάνεια διαστάσεων 0,85 επί 1,22 μ. Το σύνολο 
ερμηνεύτηκε ως βάση βωμού. Σε κοντινή απόσταση ανευρέθηκαν τρία μαρμάρινα 
μέλη που έφεραν κυμάτιο και αποδόθηκαν στον ίδιο το βωμό. 

Ο Κ. Reber πιστεύει ότι ο βωμός ήταν αφιερωμένος στο Δία Έρκειο, τον 
προστάτη της οικογενειακής περιουσίας1 0 0. Πράγματι, ο Ηρόδοτος (VI, 67-68), 
αναφερόμενος στο σπίτι του Δημάρατου στη Σπάρτη, και ο Παυσανίας (V, 14, 7), 
κάνοντας λόγο για το σπίτι του Οινόμαου στην Ολυμπία, μαρτυρούν ότι στο 
εσωτερικό των οικιών ασκούσαν τη λατρεία του Δία Ερκείου. Η επίκληση αυτή του 
Δία απαντάται ήδη στην Οδύσσεια (χ', 334-335)1301. 

Σε συγκεκριμένες περιοχές της αρχαίας Ελλάδας, η λατρεία του Δία Ερκείου 
δεν περιοριζόταν στην οικογενειακή σφαίρα, καθώς η άσκηση της μαρτυρείται και σε 
εκδηλώσεις ευρύτερων κοινωνικών ομάδων (φρατριών, δήμων, κ.λ.π.) . Αγνοούμε 
ποια ήταν η συνήθεια στην Ερέτρια. Όπως και να έχουν τα πράγματα, οφείλουμε να 
τονίσουμε εκ νέου ότι η «Οικία με τα Μωσαϊκά» κατοικήθηκε από τον 4° αι. π.Χ. αι. 
και έπειτα. Η λατρεία του Δία Ερκείου, νωρίτερα από αυτή την εκατονταετία είτε ως 
οικιακή είτε ως δημόσια, δε μπορεί να τεκμηριωθεί ανεπιφύλαχτα λόγω έλλειψης 
μαρτυριών. 

5.2. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ Η Ρ Α Σ Σ Τ Η Ν ΕΡΕΤΡΙΑ 

Μέχρι σήμερα, η λατρεία της Ήρας στην αρχαία Ερέτρια μάς είναι γνωστή 
αποκλειστικά από επιγραφικές πηγές. 

1 2 9 9 Βλ. Ρ. Ducrey, Eretria. A Guide to the House with the Moisacs, Athens, 1991, και P. Ducrey, LR. 
Metzger και Κ. Reber, Eretria VIII. Fouilles et Recherches. Le Quartier de la Maison aux Mosaïques, 
Laussane, 1993. 
1300_ K. Reber, "Die Architekturelemente", στο P. Ducrey, I.R. Metzger και Κ. Reber, Eretria VIII. 
Fouilles et Recherches. Le Quartier de la Maison aux Mosaïques, Laussane, 1993: 65-66. 
1301 M. P. Nilsson, Greek Popular Religion, New York, 1940: 66-67. 
1302 Βλ. P. Brulé, «"La cité est la somme des maisons". Un commentaire religieux», στο Dansen και 
Piérart, 2005: 27-53. 
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Από τα υπάρχοντα τεκμήρια ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επιγραφή 
ιερού νόμου που χαράχθηκε στα τέλη της αρχαϊκής εποχής. Σύμφωνα με τη μέχρι 
πρόσφατα επικρατέστερη ερμηνεία η Ήρα εμφανιζόταν στην επιγραφή ως 
αποδέκτρια κάποιου αναθήματος. Ωστόσο, το 1991 η διατύπωση' μιας καινούριας 
ερμηνείας έθεσε υπό αμφισβήτηση την παραδοσιακή ανάγνωση. Μία δεύτερη 
επιγραφή του 5ου αι. π.Χ. ενδέχεται να μνημονεύει μήνα του ερετριακού 
ημερολογίου, που ήταν αφιερωμένος στη θεά. Κατά τον 4° αι. π.Χ. μαρτυρούνται 
εντυπωσιακές γιορτές προς τιμήν της Ήρας. Οι πέντε περιφέρειες, που απάρτιζαν την 
ερετριακή χώρα, προσέφεραν τα ζώα που επρόκειτο να θυσιαστούν κατά τη διάρκεια 
των γιορτών. Μία ακόμα επιγραφή του 4ου αι. π.Χ., η οποία καταγράφει τοπωνύμιο 
που συνδέεται ετυμολογικά με μία από τις επικλήσεις της Ήρας, θα μας απασχολήσει 
στη συνέχεια. 

Η ανάλυση των σωζόμενων μαρτυριών θα μας οδηγήσει να αναγνωρίσουμε τη 
χρησιμότητα της επιγραφής που περιέχει τον προαναφερόμενο μήνα· η εν λόγω πηγή 
μπορεί να συμβάλει στις γνώσεις μας για τις θρησκευτικές αντιλήψεις των Ερετριέων 
πριν από τους περσικούς πολέμους. 

5.2.1. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Μια δεκάτη για την Ήρα; 

Οι λεγόμενοι «Αρχαϊκοί Νόμοι της Ερέτριας» είναι μια ομάδα δημόσιων 
διατάξεων που χαράχθηκε στο δεύτερο μισό του 6ου π.Χ. αι. πάνω σε ευμεγέθη 
πώρινο λίθο. Όταν οι νόμοι είχαν πλέον χάσει την ισχύ τους, το πώρινο μέλος 
τεμαχίστηκε σε (τουλάχιστον) τέσσερα κομμάτια που χρησιμοποιήθηκαν στην 
(αν)οικοδόμηση των τειχών της πόλης1 . Στις αρχές του 20ου αι. τα ενεπίγραφα 
τεμάχια εντοπίστηκαν από έλληνες αρχαιολόγους1 . Ο E. Ziebarth τα καταχώρισε 
ως IG XII, 9, 1273-1274. Οι τελευταίες μελέτες της επιγραφής οφείλονται στους Ε. 
Vanderpool και W.P. Wallace, καθώς και στον F. Cairns1 5. 

Εδώ θα περιοριστούμε στην ανάλυση του πρώτου «νόμου», που 
καταλαμβάνει τους στίχους 1 έως 4 της IG XII, 9, 1273. Στο καταληκτικό τμήμα του 
αποσπάσματος καθορίζονται συγκεκριμένα μέτρα που προβλέπονταν σε περίπτωση 
που ένα χρέος παρέμενε απλήρωτο. Ακολουθεί μία λέξη που έχει αποξεσθεί, αλλά 
μπορεί παρ' όλ' αυτά να αποκατασταθεί: HEPA. Οι Ε. Vanderpool και W.P. Wallace 
υποστήριξαν ότι η λέξη αναφέρεται στην Ήρα. Αντιθέτως ο F. Cairns θεωρεί ότι 
πρόκειται για ρήμα. Ας δούμε, όμως, τις προτεινόμενες αποκαταστάσεις μαζί με τις 
αγγλικές τους μεταφράσεις τους. 

Συγκεκριμένα, τα τεμάχια ενσωματώθηκαν σε σκέλος του τείχους που προστάτευε τη νοτιοδυτική 
πλευρά της πόλης, βλ. Θέμελης, 1969: 177-188, αρ. 23 και εικ. 4 (σελ. 151). 
1304Βλ. Γ.Α. Παπαβασιλείου, «Ερετρικός νόμος», ΑΕ 1913: 210-214 και Α. Γεωργιάδης, «Εις την άνω 
Ερετρικην επιγραφήν», ΑΕ 1913: 214-215. 
1305 Ε. Vanderpool και W.P. Wallace, "The Six Century Laws from Eretria", Hesperia 33 (1964): 381-
391· F. Cairns, "The 'Laws of Eretria' (IG XII.9. 1273 and 1274): Epigraphic, Legal, Historical and 
Political Aspect", Phoenix 45 (1991): 296-313. 
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Α.- Ανάγνωση των Ε. Vanderpool και W.P. Wallace: 

δίκεν έπεαν κατομόσει τίν[υ-] 
σθα(ι) τρίτει Ιίεμέ[ρ]ει χρέματα 
δόκιμα κα[ί φ]υγία ίάν με τείσ-
ε<ι> [ηέραι] 

"Justice is to be done only after oaths have been administered. 
Fines are to be paid on (or before) the third day in good money. 
Exile is the penalty for non-payment of fines. [To Hera (a tenth)7" 

Σύμφωνα με τους E. Vanderpool και W.P. Wallace, ο λιθοξόος είχε ξεκινήσει 
να χαράζει μια ρήτρα που θέσπιζε ενδεχόμενη καταβολή προστίμου στην Ήρα 
(υπονοείται το ιερό της). Ίσως επρόκειτο για την ανάθεση μιας δεκάτης από το 
σύνολο των κατασχεθέντων αγαθών του παραβάτη. Για κάποιο λόγο που αγνοούμε 
(εξαιτίας έλλειψης επαρκούς χώρου για την προσθήκη;) ο χαράκτης διέκοψε την 
εργασία του και απέξεσε ένα μέρος της πρότασης. 

Οι E. Vanderpool και W.P. Wallace παραδέχονται ότι σε ένα τόσο πρώιμο 
ευβοϊκό κείμενο η εμφάνιση της λέξης «Ηέραι» σε αττική διάλεκτο προκαλεί 
έκπληξη. 

Β.- Ανάγνωση του F. Cairns: 

δίκεν έπεαν κατομόσει τίν[υ-] 
σθα(ι) τρίτει ηεμέ[ρ]ει χρέματα 
δόκιμα κα[ί Η]υγία ίαν με τείσ-
ε<ι> [Ιιέραι] 

"The judge (or arbiter) shall award the penalty after he has taken an 
oath. The defendant will pay on the third day goods which are 
acceptable and sound. If he does not pay, the plaintiff shall seize (or 
remove?) him (the defendant, as a debt-slave) ". 

Ο F. Cairns θεωρεί ότι η λέξη «hépai» θα μπορούσε να αποτελεί απαρέμφατο 
αορίστου του ρήματος άείρω σε ευβοϊκή διάλεκτο (στην αττική διάλεκτο αϊρω -
υψώνω, σηκώνω). Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο νόμος ορίζει ότι ως έσχατο μέτρο 
ο δανειστής είχε το δικαίωμα να αποφασίσει τη μοίρα του οφειλέτη του, που 
κινδύνευε να περιέλθει σε καθεστώς δουλείας. Ο δανειστής είχε τη δυνατότητα να 
τον πουλήσει, προκειμένου να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό. Η απόξεση της λέξη 
«ηέραι» ενδέχεται να έγινε έπειτα από την απαγόρευση στην Ερέτρια της 
υποδούλωσης των οφειλετών, κάτι που στην Αθήνα είχε προβλεφθεί από τη 
νομοθεσία του Σόλωνα. 

Και οι δυο προτεινόμενες ερμηνείες παραμένουν εξίσου πιθανές. Ως εκ 
τούτου, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κατηγορηματικά ότι η επιγραφή μαρτυρά 
οπωσδήποτε τη λατρεία της Ήρας στην Ερέτρια. Προτιμάμε, συνεπώς, να μην την 
περιλάβουμε μεταξύ των πηγών που μας πληροφορούν για τις θρησκευτικές 
αντιλήψεις των Ερετριέων. 
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Ένας μήνας με την ονομασία Ήραών. 

Η επιγραφή IG XII, Suppl. 549 περιέχει απόσπασμα προξενικού ψηφίσματος 
που χαράχθηκε σε μαρμάρινη στήλη (ύψ. 0,315 μ.· πλ. 0,23 μ.· πάχ. 0,14 μ.)1306, η 
οποία εντοπίστηκε στο σημερινό χωριό Καλλιθέα. Η γλώσσα του ψηφίσματος 
φανερώνει ευβοϊκή προέλευση. Ωστόσο, το κείμενο δεν διασώζει επαρκείς ενδείξεις 
ικανές να αποκαλύψουν πού ακριβώς συντάχθηκε. Επομένως, το ψήφισμα ενδέχεται 
να προέρχεται είτε από την Ερέτρια είτε από τη Χαλκίδα. Πιθανότερη, ωστόσο, είναι 
η ερετριακή προέλευση της επιγραφής, όπως υποθέτει ο D. Knoepfler η Καλλιθέα, 
άλλωστε, βρίσκεται μόλις 12 χλμ. βορειοανατολικά της αρχαίας πόλης. 

Στους στίχους 6 και 7 της επιγραφής IG XII, Suppl. 549 αναφέρεται ότι η 
παραχώρηση προνομίων στον πρόξενο επικυρώθηκε κατά τον μήνα Ήραών. Η 
ετυμολογική συγγένεια της λέξης με το όνομα της Ήρας είναι προφανής. Αξίζει 
μάλιστα να σημειωθεί ότι ο μήνας Ήραών (αλλού Ήραιών, Ήραίος, ή "Ηραος 
ακόμα και Ήράσιος) μαρτυρείται στα ημερολόγια ποικίλων περιοχών: ιωνικών 
(Χαλκιδική, Τήνος, Φώκαια, Λάμψακος), δωρικών (Λακωνία, Κυρρήνη), αιολικών ( 
Πέργαμος) και λοκρικών (Δελφοί) 

Η επιγραφή IG XII, Suppl. 549 χρονολογείται στον 5° αι. π.Χ.1308. Ωστόσο, αν 
δεχτούμε την υπόθεση του J. Sarkady σχετικά με την περίοδο καθιέρωσης των 
αρχαίων ελληνικών ημερολόγιων13 , μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι στην Εύβοια η 
ονομασία Ήραών δόθηκε κατά τη γεωμετρική ή το αργότερο κατά την αρχαϊκή 
εποχή. Τόσο ο D. Knoepfler όσο η Κ. Trümpy θεωρούν ότι στην Εύβοια ο Ήραών θα 
αντιστοιχούσε στους σημερινούς Αύγουστο/Σεπτέμβριο131 . Είναι λοιπόν πιθανό να 
τελούνταν στην Ερέτρια πανάρχαιες γιορτές προς τιμήν της Ήρας κατά τη 
συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου. 

Τα Ηραία στην Ερέτρια. 

Πράγματι, η ερετριακή επιγραφή IG XII, 9, 189 μαρτυρά ότι στην πόλη 
τελούνταν τα Ηραία. Το κείμενο επικεντρώνεται ωστόσο στη λατρεία της Άρτεμης 
στην ευβοϊκή πόλη· συνεπώς, η λεπτομερής ανάλυση του θα επιχειρηθεί παρακάτω, 
σε σχετική ενότητα1311. Ας σημειωθεί πάντως ότι στους στίχους 25 έως 27 
επισημαίνονται ομοιότητες ανάμεσα στις ερετριακές γιορτές Άρτεμίρια και Ηραία. 

Ειδικότερα, το απόσπασμα αναφέρει ότι οι χώροι (δηλαδή, οι πέντε 
περιφέρειες που απάρτιζαν τη χώρα της Ερέτριας1312) ήταν υποχρεωμένες να 

1 3 0 6 Η πιο πρόσφατη μελέτη της επιγραφής βρίσκεται στο Knoepfler, 2001a: 69-76. Εδώ σημειώνεται 
προηγούμενη σχετική βιβλιογραφία, όπως τα άρθρα των W. Peek, "Griechische Inschriften", AM 59 
(1934): 73-77, n°. 34 και W. Wallace, "An Eretrian Proxeny Decree of the Early Fifth Century", 
Hesperia 5 (1936): 273-284. 
1 3 0 7 Trümpy, 1997: 42, 60-63, 107-108, 136, 186, 212,249. 
1308 Txa. την L. H Jeffery (Jeffery, 1990: 88, n°. 15), το κείμενο χαράχθηκε στο πρώτο τέταρτο του 5ου 

αι. π.Χ. Ο D. Knoepfler (Knoepfler, 2001a: 72-73) προτείνει το τρίτο τέταρτο της ίδιας εκατονταετίας. 
1 3 0 9 J. Sarkady, "A Problem in the History of the Greek Calendar. The Date of the Origins of the 
Month's Names", A CD 21 (1985): 14. 
1 3 1 0 Knoepfler, 1989: 52 κε. καθώς και τον πίνακα στη σελίδα 59· Trümpy, 1997: 47-48. 
1311 Βλ παρακάτω σελ. 342 κ.ε. 
1 3 , 2 Knoepfler, 1997: 371-389. 
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παράσχουν τα βόδια που προορίζονταν να θυσιαστούν κατά τη διάρκεια των δυο 
λατρευτικών εκδηλώσεων. Πιθανότατα, τα Ηραία να αποτελούσαν πολύ σημαντικές 
γιορτές, δεδομένου ότι όλοι οι δήμοι συνέβαλλαν στην κατά το δυνατόν βέλτιστη 
τέλεση τους. 

Εντούτοις, πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η επιγραφή IG XII, 9, 
189 χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ.1313. Αγνοούμε τον τρόπο 
τέλεσης των Ηραίων πριν από αυτή την περίοδο. 

Ένας ερετριακός δήμος με την ονομασία Παρθένιο ν. 

Από επιγραφή του 4ου αι. π.Χ. (IG XII, 9, 249Β, στ. 218) και από λήμμα του 
Στέφανου του Βυζάντιου (λήμμα «Παρθένιον») πληροφορούμαστε την ύπαρξη 
τοποθεσίας στην επικράτεια της Ερέτριας με την ονομασία Παρθένιον αν και η 
πρώτη μαρτυρία το χαρακτηρίζει δήμο, ο λεξικογράφος του 6ου αι. μ.Χ. κάνει λόγο 
για «πόλη»1314. 

Σε μελέτη για τη διοικητική διάρθρωση της ερετριακής χώρας, ο D. 
Knoepfler1315 ταυτίζει το αρχαίο τοπωνύμιο με το σημερινό χωριό Παρθένι (εικ. 3, 

ι ·> ι ζ 

αρ. 40), ανάμεσα στους ποταμούς Παρθενιάτικο και Σαρανταπόταμο 

Το τοπωνύμιο Παρθένιον μπορεί να συσχετιστεί ετυμολογικά με την 
επίκληση Παρθένος, που αποδιδόταν σε ποικίλες θεότητες. Ήδη κατά το 19° αι., ο J. 
Girard αναρωτιόταν κατά πόσον το τοπωνύμιο προέκυψε από την εκεί λατρεία της 
Άρτεμης Παρθενίας, «la déese chaste et vierge» ' . Πράγματι, όπως αναφέρθηκε πιο 
πάνω13 , η θεά έφερε το επίθετο «παρθένος» ήδη στα γεωμετρικά και αρχαϊκά 
χρόνια. Με τον προσδιορισμό αυτό τη συναντάμε στην Οδύσσεια (ζ', στ. 109) και 
στους Ομηρικούς Ύμνους που συντέθηκαν προς τιμήν της (ΓΧ, 2; XXVII, 2). 
Οφείλουμε πάντως να υπενθυμίσουμε ότι σε σχόλιο στον Πίνδαρο (Σχόλιο στον 
Ολυμπιόνικο VI, 149) πιστοποιείται και η λατρεία της Ήρας Παρθενίας στην Εύβοια. 
Επί τη βάσει όσων αναφέρει το κείμενο αυτό, ο Α. Baumeister υπέθεσε ότι στο 
Παρθένιον/Παρθένι υπήρχε ιερό αφιερωμένο στην Ήρα Παρθενία1319. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η λατρεία της μαρτυρείται και αλλού: από τη Στύμφαλο , την 

1*̂ 91 1^99 1^9^ 

Ερμιόνη , τη Σάμο , το Άργος . Οι ισχυρισμοί του Baumeister δεν 

1 3 1 3 Στο Sokolowski, 1969: 180-182, n°. 92 σημειώνεται απλά ο 4ος αι. π.Χ. Ο D. Knoepfler (Knoepfler, 
2001a: 33) χρονολογεί την επιγραφή πιο συγκεκριμένα στο 338 π.Χ. 
1 3 1 4 Βλ Knoepfler, 1997: 365-366 και J. Schmidt, "Parthenion. 2", στο RE XXXVI.3 (1949): 1890. 
Ωστόσο, στο Wallace, 1947: 145 αμφισβητείται ότι ο δήμος αυτός αναφέρεται στην επιγραφή. 
1 3 1 5 Knoepfler, 1997: 365-366. 
1 3 1 6 Μήπως ο Σαρανταπόταμος είναι ο Εράστνος που μνημονεύει ο Στράβωνας (VIII, 6, 8); 
1 3 1 7 Girard, 1851: 680, υποσημ. 4. 
1 3 1 8 Βλ παραπάνω σελ. 132 κ.ε. 
1 3 1 9 Α. Beaumeister, Topographische Skizze der Insel Euboia, Lübeck, 1864: 16. 
1320 Βλ Πίνδαρο {Ολυμπιόνικο VI, στ. 88) και Παυσανία (VOI, 22, 2). Σχετικά με τη λατρεία, Jost, 
1985: 101 και 359. 
1 3 2 1 Ο Στέφανος ο Βυζάντιος, λήμμα «Ερμιών - Ερμιόνη». 
1 3 2 2 Βλ σχόλιο στον Πίνδαρο, Ολυμπιόνικο VI, 149· σχόλιο στον Απολλώνιο τον Ρόδιο, Αργοναυτικά, 
Ι, 185-88a (αναφέρεται ο Λουκίλλιος Ταρραίος ως πηγή πληροφορίας)· σχόλιο στον Απολλώνιο τον 
Ρόδιο, Αργοναυτικά, Π, 866. Στα δυο πρώτα σχόλια μεταδίδεται ότι ο Καλλίμαχος αποκάλεσε 
Παρθένιο τον ποταμό Ίμβρασσο (στη Σάμο): PFEIFFER, Vol. Ι: fr. 599 (213). 
1 3 2 3 Σχόλιο στον Πίνδαρο, Ολυμπιόνικο VI, 149. 
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ικανοποίησαν τον C. Bursian. Ο τελευταίος συμφωνούσε με τον Girard ότι η Άρτεμη 
υπήρξε προστάτιδα του Παρθενίου1 4. 

Παραμένει αβέβαιο ποια από τις δυο αυτές υποθέσεις ευσταθεί. Η 
αρχαιολογική έρευνα δεν έχει ακόμα δώσει τη λύση στο πρόβλημα. Έχει, μάλιστα, 
διαπιστωθεί ότι τα αρχαία κατάλοιπα που σώζονται στο ύψωμα Καστρί, σε απόσταση 
5 χλμ. από το σημερινό Παρθένι, δεν ανήκουν σε ιερό, όπως πίστευε ο M.J. 
Girard1325. Πρόκειται, αντιθέτως, για λείψανα πύργου που εντασσόταν στο αμυντικό 
δίκτυο της Ερέτριας κατά τον 4ου αι. π.Χ.1326. 

5.3. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ 

Το άρθρο του D. Knoepfler που εξετάζει το ρόλο του θαλάσσιου θεού στο 
ερετριακό πάνθεο αποτελεί αναπόδραστο σημείο αναφοράς για την ενότητα που 
ακολουθεί1327. Στο μελέτημα του, ο Ελβετός επιστήμονας επισημαίνει ότι οι 
επιγραφές αποτελούν τις μοναδικές πηγές που επιτρέπουν να διαπιστώσουμε (και 
μάλιστα έμμεσα) την ύπαρξη λατρείας του Ποσειδώνα στην αρχαία Ερέτρια. 

Τα επιγραφικά κείμενα για τα οποία γίνεται λόγος χρονολογούνται στην 
κλασική και ελληνιστική περίοδο. Δυο εξ αυτών κατονομάζουν μυθικούς δαίμονες 
που σχετίζονταν με το θεό, δηλαδή, μία σύζυγο και ένα γιο του. Φαίνεται ότι 
αμφότεροι δέχονταν λατρεία στην Ερέτρια. Ενδέχεται μαζί τους να λατρευόταν και ο 
Ποσειδώνας. Μια άλλη επιγραφή μνημονεύει ομάδα πιστών για την οποία ο 
θαλασσινός θεός ίσως είχε ξεχωριστή σημασία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης μία 
τέταρτη επιγραφή που καταγράφει μήνα του ερετριακού ημερολογίου, αφιερωμένο 
στον Ποσειδώνα. Πρόκειται, κατά τη γνώμη μας για τη μοναδική πηγή που 
υποδηλώνει τη λατρεία του θεού στα γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια. 

5.3.1. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Ένας μήνας με την ονομασία Ίππιών στο ερετριακό μηνολόγιο. 

Μια επιγραφή του 2ο υ αι. π.Χ. (IG XI, 1065) χαραγμένη σε στήλη, που 
στήθηκε στη Δήλο και σώζεται αποσπασματικά1328, αναφέρεται στο αποτέλεσμα 
διαιτησίας της Ερέτριας που μεσολάβησε για την επίλυση διαφοράς ανάμεσα στην 
Πάρο και τη Νάξο 3 2 9 . Από το κείμενο γίνεται αντιληπτό ότι οι δυο κυκλαδικές 
πόλεις δέχτηκαν την επιδιαιτησία της ευβοϊκής πόλης στη διαφωνία τους, και 
έστειλαν εκπροσώπους στην Εύβοια για να υπερασπιστούν τα δίκαια τους. Αγνοούμε 
πόσο χρόνο διήρκεσε η διαδικασία. Από τους στίχους 21 και 22 του δεύτερου 

1 3 2 4 C. Bursian, Geographie von Griechenland, Π, Leipzig, 1868-1872: 425, n°. 1. 
1 3 2 5 Girard, 1851:680. 
1 3 2 6 Knoepfler, 1997: 419, υποσημ. 108. 
1 3 2 7 Knoepfler, 2000. 
1 3 2 8 Από τη στήλη έχουν βρεθεί δυο τμήματα. Τμήμα Α: ύψ. 0,45 μ.- πλ. 0,54 μ.· πάχ. 0,17 μ. Τμήμα Β: 
πλ. 0,325μ. 
1 3 2 9 S. L. Ager, interstate Arbitrations in the Greek World, 337- 90 B.C., Berkeley-Los Angeles-
London, 1996: 228-230, n°. 83. 
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τμήματος του κειμένου πληροφορούμαστε ότι η τελική απόφαση εκδόθηκε κατά το 
μήνα Ίππιώνα. 

Καθώς δεχόμαστε την ορθότητα της άποψης που υποστηρίζει ότι τα 
ημερολόγια των αρχαίων Ελλήνων διαμορφώθηκαν πριν από τον 8° αι. π.Χ.1330, 
θεωρούμε ότι ο Ίππιών, ως ερετριακός μήνας, καθιερώθηκε το αργότερο στα 
γεωμετρικά χρόνια. Ο μήνας φαίνεται ότι ήταν αφιερωμένος στον Ίπταο Ποσειδώνα, 
τη λατρεία του οποίου πραγματευτήκαμε νωρίτερα στις σελίδες 214 κ.ε. 

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι η επιγραφή IG XI, 1065, παρόλο που 
συντάχθηκε κατά το 2° αι. π.Χ., αποτελεί χρήσιμη πηγή για τη μελέτη των 
ερετριακών λατρειών κατά τη διάρκεια των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων. 

Ένας βωμός αφιερωμένος στην Αμφιτρίτη. 

Στο Μουσείο της Ερέτριας φυλάσσονται δυο μαρμάρινα θραύσματα που 
βρέθηκαν το 1985 κοντά στον επονομαζόμενο «Βόρειο Χώρο Θυσιών» (εικ. 18, αρ. 
14)1331. Τα θραύσματα ανήκουν στο άνω τμήμα στήλης με ελάχιστο αρχικό ύψος 0,21 
μ., πλ. 0,36 μ, και πάχ. 0,05 μ. Αγνοούμε πού ακριβώς είχε στηθεί η στήλη κατά την 
πρώτη της χρήση· γνωρίζουμε ωστόσο ότι τα σωζόμενα δυο τμήματα της είχαν 
επαναχρησιμοποιηθεί ως οικοδομικό υλικό σε υστερότερη κατασκευή. 

Στα θραύσματα διακρίνεται εύκολα η λέξη «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ». Κατά τη γνώμη 
του D. Knoepfler, εδώ μνημονεύεται (σε γενική) η Νηρηίδα Αμφιτρίτη1 3 2. Η 
δευτερεύουσα αυτή θαλάσσια θεότητα εμφανίζεται στην ελληνική μυθολογία από 
πολύ νωρίς. Το όνομα της αναφέρεται ήδη στην Οδύσσεια (γ', στ. 91), και στη 
Θεογονία του Ησιόδου (στ. 243). Απεικονίζεται ακόμα σε πολλά αρχαϊκά αγγεία1 , 
καθώς και σε πίνακες του 7ου και 6ου αι. π.Χ. που βρέθηκαν στα Πεντεσκούφια1334. 
Ωστόσο, φαίνεται ότι η Αμφιτρίτη τιμήθηκε αποκλειστικά ως σύζυγος και πάρεδρος 
του Ποσειδώνα, και πάντα από κοινού με αυτόν. Το φαινόμενο διαπιστώνεται και 
στην Τήνο, για παράδειγμα, από τον 4° αι. π.Χ. και εξής1335. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Knoepfler υποθέτει ότι η ερετριακή στήλη 
αποτέλεσε μέρος βωμού αφιερωμένου στην κοινή λατρεία του Ποσειδώνα και της 
Αμφιτρίτης. Ο βωμός θα είχε λογικά ανιδρυθεί σε ιερό του θεού της θάλασσας. Κατά 
τη γνώμη μας, η επιγραφή μπορεί πράγματι να εκληφθεί ως έμμεση ένδειξη της 
λατρείας του Ποσειδώνα στην Ερέτρια. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το κείμενο 
χρονολογείται, όπως λέει ο Knoepfler, στην «haute époque hellénistique»133 . 

1330 J. Sarkady, "A Problem in the History of the Greek Calendar. The Date of the Origins of the 
Month's Names", ACD 21 (1985): 3-17 • S. Kravaritou, «La construction d'un «calendrier» en Grèce 
ancienne: temps du rituel et temps du récit», Kernos 15 (2002) : 31-40 · και Trümpy, 1997. 
1331 Για αυτό το χώρο Ουσιών, βόρεια του ιερού του Απόλλωνα, βλ. παρακάτω σελ. 360 κ.ε. 
1332 Knoepfler, 2000: 343-345. 
1333 S. Kaempf-Dimitriadou, "Amphitrite", LIMC1-1 (1981): 724 - 735. 
1334 Βλ. H.A. Geagean, "Mythological Themes on the Plaques from Penteskouphia", AA 1970: 33· F. 
Van Staaten, "Votives and Votaries in Greek Sanctuaries", στο R. Buxton (επιμ.), Oxford Readings in 
Greek Religion, Oxford, 2000: 195 καιύποσημ. 13 με σχετική βιβλιογραφία. 
1335 R. Etienne και J.-P. Braun, Ténos I. Le Sanctuaire de Poseidon et d'Amphitrite, Paris, 1986: 181 
κ. ε. 
1336 Knoepfler, 2000: 345. 
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Ενδέχεται οι πληροφορίες που αντλούμε εν προκειμένω να μην αντικατοπτρίζουν τις 
θρησκευτικές αντιλήψεις των Ερετριέων κατά τις προγενέστερες περιόδους. 

Ένα ιερό αφιερωμένο σε θαλάσσιο ήρωα; 

Το 1911 ο Κ. Κουρουνιώτης ανακοίνωσε την εύρεση ασβεστολιθικής στήλης 
(ύψ. 0,80 μ. • πλ. 0,50 μ. · πάχ. 0,37 μ.) κοντά στο νοτιοδυτικό σκέλος των τειχών του 
αρχαίου ερετριακού άστεως1 7. Στο ανώτερο τμήμα μιας πλευράς του λίθου, πάνω σε 
ταινία πλάτους 10 εκ., διαπιστώθηκε η ύπαρξη της ακόλουθης επιγραφής: 

hopoç ιερό 
Ναυστόλο. 

Ο Ε. Ziebarth καταχώρισε το κείμενο με την ταξινομική ένδειξη IG XII, 9, 
256 και το χρονολόγησε στον 4° αι. π.Χ. 

Ο όρος αποδεικνύει ότι στην Ερέτρια υπήρξε τέμενος αφιερωμένο στο 
δαίμονα Ναύστολο. Το όνομα εντοπίζεται και σε αρχαϊκή επιγραφή από τα Μέγαρα 
όπου καταγράφονται άλλα πέντε ονόματα1 . Ετυμολογικά, η λέξη παραπέμπει στη 
σφαίρα της ναυτιλίας.1 Για τον D. Knoepfler, ο Ναύστολος υπήρξε μυθικός ναύτης, 
ίσως ένας κυβερνήτης πλοίου, στο οποίο επιβιβάστηκε κάποιος σημαντικός ήρωας. 
Είναι επίσης πιθανό ο Ναύστολος να υπήρξε ευεργετικός δαίμονας που δίδαξε στους 
ανθρώπους τα μυστικά της θάλασσας. Ο Ελβετός ερευνητής θεωρεί πιθανό η 
θαλάσσια αυτή δευτερεύουσα θεότητα να σχετιζόταν με τον Ποσειδώνα1 4 0 . 

Η επιγραφή βρέθηκε σε παραθαλάσσια ζώνη της αρχαίας πόλης. Εντοπιζόταν 
άραγε εκεί το ιερό του; Όπως είδαμε, το κείμενο χαράχθηκε κατά τον 4° αι. π.Χ. Αν 
και η ονομασία του ήρωα μαρτυρείται από τα Μέγαρα της αρχαϊκής εποχής, δεν 
μπορούμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα ότι στην Ερέτρια η λατρεία του αναγόταν 
στα προκλασικά χρόνια. 

Μία ομάδα πιστών του Ποσειδώνα; 

Μια επιτύμβια επιγραφή συνιστά, κατά τον D. Knoepfler, ένα ακόμα τεκμήριο 
της λατρείας του Ποσειδώνα στην Ερέτρια1 4 1 . Το κείμενο χαράχθηκε σε μαρμάρινη 
στήλη (ύψ. 0,65 μ. · πλ. 0,22 μ. · πάχ. 0,5 μ.) που φέρει αετωματική επίστεψη. 

1 3 3 7 Κουρουνιώτης, 1911: 36-37, αρ. 29, εικ. 30. Σχετικά με το σημείο, όπου εντοπίστηκε η στήλη, βλ. 
Θέμελης, 1969: 178, αρ. 28 και εικ. 4 (σελίδα 151). 
1 3 3 8 Ο W. Peek, ο πρώτος εκδότης της μεγαρικής επιγραφής ("Griechische Inschriften", AM 59 (1934): 
52-54, n°. 10), πίστευε ότι το κείμενο μνημόνευε μυθικούς ναύτες. Αντιθέτως, ο G. Dunst ("Χιακά", 
Archive für Papyrusforchung XVI (1958): 169, υποσημ. 2) πίστευε ότι το έγγραφο αποτελούσε 
κατάλογο πλοίων. Βλ ακόμα Jeffery, 1990: 136 και 137, η°. 4. 
1 3 3 9 Η ομοιότητα με το ρήμα «ναυστολεύω» είναι εμφανής. Στην έκδοση του Stanley του 1663 της 
τραγωδίας του Αισχύλου Επτά επί Θήβας, στ. 857, συναντάμε το επίθετο «ναΰστολον». Ωστόσο, δεν 
είναι εύκολο να αποσαφηνίσουμε τί σημαίνει η λέξη. 
1 3 4 0 Knoepfler, 2000: 340-342. 
1 3 4 1 Knoepfler, 2000: 345-349. 
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.ΩΝANO 
το κοινον 
των όγδοϊστών 
Ζώΐλον 
Θεοφίλου 
Ναυστόλο. 

Η επιγραφή αναφέρει ομάδα ανθρώπων που ονομάζεται το κοινό των 
όγδοϊστών. Στην προσπάθεια του να προσδιορίσει το χαρακτήρα της, ο Knoepfler 
εστιάζει την προσοχή σε άλλες ομάδες πιστών που είχαν πάρει το όνομα τους από 
αριθμούς· παραδείγματος χάριν, το κοινό τών ένατιστών που εμφανίζεται σε 
δηλιακή επιγραφή (IG XI, 4, 1228-1229)1342. 

Φαίνεται ότι οι αριθμοί αυτοί δήλωναν την ημέρα του μήνα, κατά την οποία 
συνέρχονταν τα μέλη της ομάδας. Η ημερομηνία αντιστοιχούσε, σύμφωνα με την 
παράδοση, στη γέννηση ενός θεού ή στην επέτειο ενός σχετικού με το θεό μυθικού 
επεισοδίου. Επρόκειτο ασφαλώς για τη θεότητα στην οποία τα μέλη των κοινών 
έτρεφαν ιδιαίτερο σεβασμό. 

Βάσει ποικίλων αρχαίων φιλολογικών μαρτυριών (ανάμεσα τους, ο Βίος του 
Θησέα του Πλουτάρχου, XXXVI, 6), ο Knoepfler συμπεραίνει ότι η όγδοη μέρα κάθε 
μήνα ήταν αφιερωμένη στον Ποσειδώνα. Συνεπώς, ενδέχεται το κοινόν τών 
όγδοϊστών της Ερέτριας να ασκούσε τη λατρεία του θαλάσσιου θεού1 3 4 3. 

Πότε όμως συγκροτήθηκε αυτό το κοινό; Η επιγραφή που εξετάζουμε 
χρονολογείται στα μέσα του 2ο υ αι. π.Χ. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο για να 
υποστηρίξουμε ότι η ομάδα αυτή σχηματίστηκε στους αιώνες που κυρίως μας 
ενδιαφέρουν. 

5.4. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ 

Ένας σημαντικός αριθμός επιγραφών, ποικίλες φιλολογικές μαρτυρίες και η 
απεικόνιση του Απόλλωνα σε ανάγλυφα οδηγούν στο γενικό συμπέρασμα ότι ο θεός 
λατρεύτηκε από τους Ερετριείς. Οι πηγές αυτές φανερώνουν ότι ο Απόλλωνας 
αποκλήθηκε με πολλές διαφορετικές επικλήσεις, του αποδόθηκε πλήθος ιδιοτήτων 
και τιμήθηκε σε ποικίλες περιοχές της ερετριακής επικράτειας. 

Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι, στην πλειονότητα τους, οι σχετικές 
μαρτυρίες έπονται χρονολογικά των περσικών πολέμων. Η μοναδική ένδειξη που 
μπορεί να τοποθετηθεί στους προκλασικούς χρόνους είναι οι απηχήσεις ενός μύθου, 
που ενδεχομένως αντικατοπτρίζει τη σπουδαιότητα της λατρείας του Απόλλωνα σε 
μια περιοχή της ερετριακής επικράτειας. 

Για άλλα παραδείγματα (το κοινό τών τετρατιστών, /ca.), βλ Knoepfler, 2000: 347-348. 
1343 Γενικά για θρησκευτικές ομάδες, βλ. V. Suis, «Les associations cultuelles dans la cité aux époques 
hellénistique et impériale», στο Dansen και Piérart, 2005: 203-218. 
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5.4.1. Οι φιλολογικές μαρτυρίες. 

Ο Πλούταρχος είναι ο μοναδικός συγγραφέας που αναφέρεται με σαφήνεια 
στην ερετριακή λατρεία του Απόλλωνα. Εκτός από τη μαρτυρία του, θα εστιάσουμε 
την προσοχή μας σε δύο χωρία του Ομηρικού Ύμνου στον Απόλλωνα, μιας και 
αποτέλεσαν το έναυσμα για τη διατύπωση υποθέσεων σχετικά με το ρόλο που 
διαδραμάτιζε ο θεός στο ερετριακό πάνθεο. Θα δούμε ακόμα ότι οι υποθέσεις αυτές 
παρουσιάζουν αρκετές αδυναμίες. Ο θεός ενδέχεται επίσης να συνδέθηκε με την 
Οιχαλία, που είχε βρεθεί υπό τον έλεγχο της Ερέτριας. Μία παράδοση, που είχε ήδη 
διαδοθεί κατά τους προκλασικούς χρόνους, ήθελε τον Απόλλωνα συγγενή του 
μυθικού βασιλιά του τόπου. 

Ο Απόλλωνας «καρπών δοτήρ, πατρώος, γενέσιος και φιλάνθρωπος». 

Στο σύγγραμμα Περί του μη χραν έμμετρα νυν την Πυθίαν (16 = Ηθικά, 402a), 
ο Πλούταρχος βάζει το Θήρωνα, έναν από τους χαρακτήρες του έργου, να εξηγεί με 
ποιο τρόπο οι θνητοί όφειλαν να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους στον Απόλλωνα 
για τη βοήθεια που τους είχε προσφέρει. Μεταξύ άλλων διαβάζουμε τα εξής: 

έγώ δε και Μυριναίους επαινώ και Απολλωνιάτας θέρη 
χρυσά δεΰρο πέμψαντας, ετι δέ μάλλον Έρετριείς και 
Μάγνητας ανθρώπων άπαρχαίς δωρησαμένους τον θεόν 
ώς καρπών δοτήρα και πατρώον και γενέσιον και 
φιλάνθρωπον 

Το απόσπασμα του Πλουτάρχου απαιτεί λεπτομερή ανάλυση, καθώς τα λόγια 
του επιδέχονται πολλές ερμηνείες. Δεν υπάρχει πάντως αμφιβολία ότι οι Ερετριείς 
λάτρευαν τον Απόλλωνα με πολυάριθμες και αλληλένδετες ιδιότητες. 

Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση μας διερωτώμενοι σε τι αναφέρεται ο 
Πλούταρχος, όταν μιλά για «ανθρώπων άπαρχάς». Η πλειονότητα των 
μεταφράσεων στις οποίες ανατρέξαμε, δέχονται ότι η φράση αποτελεί μνεία στη 
συγκομιδή των πρώτων καρπών της σοδειάς από τους Ερετριείς1344. Εντούτοις, οι F. 
Pordomingo και J. Α. Fernandez Delgado μεταφράζουν το χωρίο θεωρώντας ότι οι 
απαρχές που αναφέρει εδώ ο Πλούταρχος αποτελούνταν από ανθρώπους1345. 
Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η τελευταία ανάγνωση ενόψει των πληροφοριών 
που ακολουθούν μπορεί να είναι εξίσου έγκυρη. Είναι άλλωστε γνωστό ότι κατά 
περιπτώσεις, ομάδες ατόμων (ελεύθερων και δούλων) αφιερώθηκαν σε θεότητες για 
πολλούς και διάφορους λόγους 3 4 6. Ο M. Détienne, μάλιστα, σχολιάζοντας το κείμενο 
του Πλουτάρχου, υιοθετεί την παραπάνω ερμηνεία1 4 . 

1 3 4 4 F. C. Babbitt (επιμ.), Plutarch's Moralia. Vol. V (351c-438e), [The Loeb Classical Library], 
London - Cambridge (Mass.), 1957: 301- R. Flacelière (επιμ.), Plutarque. Œuvres Morales. Tome VI. 
Dialogues Pythiques, [Société d'édition "Les Belles Lettres'VAssociation Guillaume Bude], Paris, 
1974: 65. 
1345 ρ pordomüjgo κ α ι J A Fernandez Delgado (επιμ.), Plutarco. Obras Morales y de costumbres 
(Moralia): Vol. VI. Isis y Osiris. Dialogos Pitios, [Colección Biblioteca Clâsica, Editorial Gredos], 
Madrid, 1995:313. 
1346 V. Lambrinoudakis, "IV. Dedications of humans", στο ThesCra III, 3.b.: 327- 337. 
1347 M. Détienne, Apollon, le couteau à la main. Un approche expérimentale du polythéisme grec, 
Paris, 1998:218-219. 
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Συνεχίζοντας την ανάλυση της παραγράφου του Χαιρωνέα, διαπιστώνουμε ότι 
οι Ερετριείς αναγνώριζαν το θεό και ως δοτήρα καρπών. Ο χαρακτηρισμός 
παραπέμπει στη σύνδεση του Απόλλωνα με την αγροτική παραγωγή, όπως 
μαρτυρείται σε πολλές αρχαίες ελληνικές πόλεις (π.χ., στην Αθήνα και την 
Σπάρτη1348). Φαίνεται, μάλιστα, λογικό ένας θεός που χάριζε αγροτική ευημερία να 
ήταν αποδέκτης των «απαρχών» που καταγράφονται στο κείμενο (αν τελικά κάνουμε 
δεκτό ότι ο όρος αναφέρεται πράγματι στους καρπούς της γης)· η άριστη ευσέβεια -
ακριβώς αυτή που ο Πλούταρχος εγκωμιάζει - περιλάμβανε την προσφορά (ή την 
ανταπόδοση) στη θεότητα ενός μέρους των αγαθών που παρέχονταν από αυτήν134 . 
Σχετικά με την αγροτική αυτή πλευρά του Απόλλωνα, υπενθυμίζουμε ότι ίσως και οι 
Χαλκιδείς να λάτρευαν το θεό κατά τα Θαργήλια. Ο ίδιος ο θάργηλος ήταν εξάλλου 
μία απαρχή. 

Το επίθετο Πατρώος μάς παραπέμπει στους Πατρώους Θεούς (τους προστάτες 
των φρατριών) και στα Απατούρια (τις γιορτές προς τιμήν των θεών αυτών). 'Οπως 
ήδη επισημάναμε σε προηγούμενη ενότητα, κάθε κοινότητα διέθετε τους δικούς της 
Πατρώους Θεούς. Η Αθηνά Φρατρία για τους Αθηναίους, ο Ποσειδώνας Φράτριος 
για τους κατοίκους των Δελφών συγκαταλέγονταν μεταξύ των Πατρώων Θεών 
τους1350. Ο Απόλλωνας Πατρώος εμφανίζεται κατεξοχήν στην Αθήνα. Οι πιο 
πρόσφατες μελέτες ισχυρίζονται ότι η λατρεία του καθιερώθηκε κατά την αρχαϊκή 
περίοδο, ως αποτέλεσμα της πολιτικής του Σόλωνα ή του Πεισίστρατου 3 . Ο 
Απόλλωνας ονομάστηκε Πατρώος Θεός των Αθηναίων από τη στιγμή που 
θεωρήθηκε γεννήτορας του Ίωνα, του προπάτορα των Ιώνων. Η συγγένεια ανάμεσα 
στις δύο μυθολογικές μορφές αναφέρεται για πρώτη φορά στο έργο του Ευριπίδη 7ων 
(βλ. ειδικά τους στίχους 8-20). 

Δε γνωρίζουμε κατά πόσον η λατρεία του Απόλλωνα Πατρώου στην Ερέτρια 
εισήχθηκε ως αποτέλεσμα αθηναϊκής επίδρασης ή αν η καθιέρωση της υπήρξε 
ανεξάρτητη ερετριακή εξέλιξη. Ο Στράβωνας (Χ, 1, 3) παραδίδει ότι, σύμφωνα με 
ορισμένους συγγραφείς, ο Έλλοπας, ο Κόθος και ο Αίκλος ήταν γιοι του Ίωνα. Κατά 
τον Ψευδο-Σκύμνο (575), ο Αίκλος ήταν ο ιδρυτής της Ερέτριας. Τούτο σημαίνει ότι 
κατά την αρχαιότητα είχε ίσως διαδοθεί ένας μύθος που θεωρούσε τους Ερετριείς 
απογόνους του Απόλλωνα, μέσω του Ίωνα και του Αίκλου 3 . Εντούτοις, ο ίδιος ο 
Πλούταρχος καταγράφει στο έργο του Ελληνικά Αίτια μια διαφορετική παράδοση, 
σύμφωνα με την οποία ο Αίκλος και ο Κόθος ήταν γιοι του Ξούθου και όχι του 
Ίωνα 1 3 5 3. 

1 3 4 8 Στην αθηναϊκή ακρόπολη λατρευόταν ο Απόλλωνας ΠσρνόΊπος. Ο Παυσανίας (Ι, 24, 8) μεταδίδει 
ότι ο θεός απέτρεψε σμήνος ακριδών που κατάστρεφε τις καλλιέργειες. Στην Σπάρτη, ενδέχεται ο 
Απόλλωνας Υακύνθιος να ήταν θεότητα της βλάστησης, όπως ισχυριζόταν η Ε. Simon {Die Götter der 
Griechen, München, 1969: 125). 
1349 Burkert, 1986: 66-68. Η πράξη αυτή αντανακλάται στην λατινική πρόταση «do ut des». 
1 3 5 0 M. Valdés Gufa, Politica y religion en Atenos arcaica. La reorganización de la polis en època de 
Solon (BAR International Series 1018), Oxford, 2002: 26, όπου σχετική βιβλιογραφία. 
1 3 5 1 H M. Valdés Guia (Politica y religion en Atenos arcaica. La reorganización de la polis en època 
deì5olón{BAR International Series 1018), Oxford, 2002: 25-35) υποστηρίζει την πρώτη υπόθεση, οι C. 
W. Hedrick, Jr. ("The Temple and Cult of Apollo Patroos in Athens", AJA 92 (1988): 185-210) και X. 
de Schutter («Le culte d'Apollon Patrôos à Athènes», AC 56 (1987) : 103-129) την δεύτερη. 
1 3 5 2 Μήπως αυτός ο μύθος υπήρξε δημιουργία της αθηναϊκής προπαγάνδας; 
1 3 5 3 Πλούταρχος Ελληνικά Αίτια, 22 (= Ηθικά, 296d-e). 
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Δεδομένου ότι οι Ερετριείς θεώρησαν τον Απόλλωνα Πατρώο Θεό, δεν 
προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι του αποδόθηκε και η επίκληση γενέσιος . Είναι 
λογικό για μια θεότητα της αγροτικής γονιμότητας (ο «καρπών δοτήρ») να 
δωρίζει και νέα μέλη σε μια κοινότητα. Η ιδιότητα του προστάτη και του θεραπευτή 
που αποδίδεται στον Απόλλωνα σε πολλές άλλες πόλεις κάνει την εμφάνιση της και 
εδώ1 3 5 6. Αιτιολογείται ακόμη και ο χαρακτηρισμός του θεού ως φιλάνθρωπου, αφού 
χάριζε υλικά αγαθά και απογόνους στους θνητούς. Φαίνεται ότι οι Ερετριείς πίστευαν 
ότι, χάρη στη θέληση του Απόλλωνα, το μέλλον της πόλης ήταν εξασφαλισμένο. 

Η πολλαπλότητα των ιδιοτήτων, υπό τις οποίες εκδηλωνόταν η λατρεία του 
Απόλλωνα στην Ερέτρια, καταδεικνύει τη σημασία του θεού για την ευβοϊκή πόλη. 
Εντούτοις, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η μαρτυρία που εξετάσαμε εδώ ανήκει 
στον 1° ή το 2° αι. μ.Χ. Δε γνωρίζουμε εάν κατά τη γεωμετρική ή την αρχαϊκή 
περίοδο αποδίδονταν στον Απόλλωνα όλες οι αναφερόμενες ιδιότητες. 

Ο Ομηρικός Ύμνος στον Απόλλωνα και η Ερέτρια. 

Κατά τη δεκαετία του '70 ο Cl. Bérard ισχυρίστηκε ότι στον Ομηρικό Ύμνο 
στον Απόλλωνα διαφαίνεται η μεγάλη παλαιότητα της ερετριακής λατρείας του 
θεού1 3 5 7. Για να στηρίξει την υπόθεση του ο Ελβετός ερευνητής προσέφυγε σε 
ερμηνείες των αρχαιολογικών δεδομένων, τις οποίες θεωρούμε παρακινδυνευμένες. 
Στις παραγράφους που ακολουθούν θα κάνουμε μια μικρή εισαγωγή στο θέμα. Εν 
συνεχεία, θα παρουσιάσουμε τα επιχειρήματα του Cl. Bérard και τέλος θα εκθέσουμε 
τις δικές μας ενστάσεις. 

Όπως αναφέραμε σε άλλη ενότητα της εργασίας μας, στους στίχους 216-224 
του Ομηρικού Ύμνου στον Απόλλωνα διαβάζουμε ότι ο θεός πέρασε από το Ληλάντιο 
πεδίο αναζητώντας έναν τόπο κατάλληλο για να ιδρύσει το πρώτο του ιερό1358. Κατά 
τη γνώμη μας, το χωρίο θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι στην κοιλάδα πράγματι 
λατρευόταν ο Απόλλωνας. Επιθυμώντας να διατηρήσουμε μια επιφυλακτική στάση, 
δεν προχωρήσαμε σε περαιτέρω υποθέσεις σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του 
θρησκευτικού κέντρου, όπου ενδεχομένως δεχόταν λατρεία ο θεός. Προς το παρόν, 
δεν έχει ανακαλυφθεί τίποτε που να πιστοποιεί την ύπαρξη ιερού. 

Εντούτοις, ο Cl. Bérard ισχυρίστηκε ότι το λατρευτικό κέντρο πρέπει να 
αναζητηθεί ανατολικά της εκβολής του ποταμού Λήλαντα, και πιο συγκεκριμένα, στη 
θέση Ξερόπολη στο Λευκαντί (εικ. 3, αρ. 29). Εδώ, έχουν αποκαλυφθεί ίχνη 
κατοίκησης από την πρωτοελλαδική περίοδο μέχρι τα τέλη του 8ου αι. π.Χ. Ο 

1354 Η λέξη συσχετίζεται με τις επικλήσεις «Γεννήτωρας» και «Γενέθλιος» που αποδίδονταν στο Δία 
(Αισχύλος, Ικέτιδες, 206- Ευριπίδης, Ιππόλυτος, 683- Πίνδαρος, Ολυμπιόνικος VIII, 16) και τον 
Ποσειδώνα (Παυσανίας, ΠΙ, 15, 10). Ο θαλάσσιος θεός λατρεύτηκε νότια της Λέρνας ως «Γενέσιος» 
(Παυσανίας, II, 38, 4). 
1355 Μνημονεύουμε εδώ τη δηλιακή λατρεία στον Απόλλωνα Γενέτωρα, ο οποίος δεχόταν σιτάρι. Βλ. 
Ph. Bruneau, Recherches sur les cultes de Délos à l'époque hellénistique et à l'époque impériale 
(BEFAR217),Vzns, 1970: 161-164. 
1356 Ο Απόλλωνας ως θεραπευτής: Ιλιάώα, Ε', στ. 401- Πίνδαρος, Πνθιόνικος V, 63-65- Αριστοφάνης, 
Ορνιθες, στ. 584. Για τον Απόλλωνα ως προστάτης βλ παρακάτω σελ. 300. 
1357 Βλ Bérard, 1971. Η υπόθεση παρουσιάζεται ξανά στο Altherr-Charon και Bérard, 1980:238-241. 
1358 Βλ παραπάνω, σελ. 221 κ.ε. 
1359 Bérard, 1971: 71-72. 
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οικισμός φαίνεται να γνώρισε περίοδο ακμής από την υστεροελλαδική ΙΠ Γ περίοδο 
και έπειτα1360. Ο Cl. Bérard συμφωνούσε με τον Κ. Schefold στην ταύτιση της 
Ξερόπολης με την «αρχαία Ερέτρια» που αναφέρει ο Στράβωνας (DC, 2, 6 και Χ, 1, 
10). Οι δυο ερευνητές πίστευαν ότι οι κάτοικοι της Ξερόπολης μετανάστευσαν στα 
τέλη του 8ου αι. π.Χ. στη «νέα Ερέτρια», εκεί δηλαδή που εντοπίζεται η κλασική 
πόλη1 3 6 1. Η ταύτιση της Ξερόπολης με την «αρχαία Ερέτρια» βασίζεται σε στοιχεία 
που αντλούνται από τις αρχαιολογικές μαρτυρίες· η παρακμή του οικισμού και η 
σταδιακή του εγκατάλειψη θεωρούνται φαινόμενα σύγχρονα με την ανάδυση της 
«νέας Ερέτριας». Επιπλέον, οι δυο θέσεις παρουσιάζουν πολυάριθμες ομοιότητες 
μεταξύ τους (στην κεραμική, στα ταφικά έθιμα, στη μορφολογία των κτηρίων κ.λ.π.) 
κατά τα τέλη της γεωμετρικής περιόδου. Όλα αυτά τα στοιχεία θεωρήθηκαν 
αποδείξεις πολιτιστικής συγγένειας ή συνέχειας. 

Όπως σημειώσαμε σε προηγούμενη ενότητα, ο Cl. Bérard πίστευε ότι ο 
Απόλλωνας λατρεύτηκε στην Ξερόπολη με το επίθετο Δαφνηφόρος. Κατά την άποψη 
του, οι κάτοικοι της υποτιθέμενης «αρχαίας Ερέτριας» έφεραν μαζί τους τη λατρεία 
του Απόλλωνα Δαφνηφόρου στη «νέα Ερέτρια», όταν εγκαταστάθηκαν εκεί. Τότε 
οικοδομείται ένας νέος ναός, το επονομαζόμενο «Κτήριο 1». Ο CL Bérard θεωρούσε 
ότι μεγάλο μέρος του οικοδομήματος κατασκευάστηκε με κλαδιά δάφνης136 . Στα 
κτήρια που διαδέχτηκαν αυτόν τον πρώτο ναό χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά υλικά, 
όμως τούτο δεν εμπόδισε τη διατήρηση του αρχικού χαρακτήρα της λατρείας· πολλές 
επιγραφές της κλασικής και της ελληνιστικής περιόδου μνημονεύουν τον Απόλλωνα 
Δαφνηφόρο. 

Κατά τη γνώμη μας η υπόθεση, που περιγράψαμε εδώ, παρουσιάζει ορισμένες 
αδυναμίες που καθιστούν δύσκολη την αποδοχή της. Κατά πρώτον, η ταύτιση της 
Ξερόπολης με την «αρχαία Ερέτρια» του Στράβωνα δε βρίσκει σύμφωνους όλους 
τους ερευνητές. Ο Π.Γ. Θέμελης θεωρεί ότι η «αρχαία Ερέτρια» βρισκόταν στον ίδιο 
χώρο με την κλασική Ερέτρια1363, ενώ οι J. Boardman και S.C. Bakhuizen την 
τοποθετούν στην Αμάρυνθο (εικ. 3, αρ. 32)1 . Κατά δεύτερον, όπως εξηγήσαμε σε 
προηγούμενη ενότητα της παρούσας εργασίας, απουσιάζουν τα ακλόνητα εκείνα 
στοιχεία που θα μας επέτρεπαν να ισχυριστούμε ότι ο Απόλλωνας λατρεύτηκε στο 
Ληλάντιο πεδίο με την επίκληση Δαφνηφόρος. Κατά τη γνώμη μας η ταύτιση του 
Απόλλωνα του Ομηρικού Ύμνου με τον Απόλλωνα Δαφνηφόρο δεν ευσταθεί1 5. 
Τέλος, και όπως θα δούμε πιο κάτω, το «Κτήριο 1 » της Ερέτριας μπορεί να μην ήταν 
ναός αλλά κατοικία. Επίσης παραμένει αμφίβολο να είχε χρησιμοποιηθεί δάφνη ως 
υλικό κατασκευής. Επί τη βάσει όλων αυτών, δυσκολευόμαστε να διακρίνουμε στους 
στίχους 216-224 του Ομηρικού Ύμνου στον Απόλλωνα την απόδειξη της πιθανής 
λατρείας του Απόλλωνα στην πόλη της Ερέτριας. 

1360 Βλ Lemos, 2002: 140-1146. Τελευταία, J. Whitley, "Archaeology in Greece, 2003-2004", 
Archaeological Reports for 2003-2004 [n°. 50], London, 2004: 39-40· J. Whitley, "Archaeology in 
Greece, 2004-2005", Archaeological Reports for 2004-2005 [n°. 51], London, 2005 : 50-52. 
1361 K. Schefold, "Die Grabungen in Eretria im Herbst 1964 und 1965", AntK 9 (1966): 108. Επίσης 
Auberson και Schefold, 1972: 18-19. Ο Bérard επαναλαμβάνει την υπόθεση του για τη μετανάστευση 
στο Bérard, 1985: 30. 
1362 Bérard, 1971: 66 κ.ε. Ο P. Auberson (Auberson, 1974, ειδικά τη σελίδα 66) συμφωνεί με αυτή την 
ιδέα. Σχετικά με την ερμηνεία των αρχαιολογικών καταλοίπων, βλ. παρακάτω σελ. 308 κ.ε. 
1363 Θέμελης, 1969: 157-161. 
1364 J. Boardman, "Early Euboean Pottery and History", BSA 52 (1957): 22-24 (βλ όμως στο J. 
Boardman, "Signa Tabulae Priscae Artis", JHS 104 (1984): 162, υποσημ. 4)· Bakhuizen, 1976: 78-82. 
1365 Βλ παραπάνω, σελ. 224 κ.ε. 
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Ο Ομηρικός Ύμνος στον Απόλλωνα και η Αμάρυνθος. 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση άλλων κειμένων, κρίνουμε σκόπιμο να 
σχολιάσουμε εν συντομία ένα ακόμα χωρίο του προαναφερθέντος αρχαϊκού 
ποιήματος. Στους στίχους 211 και 212 μνημονεύονται οι νίκες του Απόλλωνα εις 
βάρος διάφορων μυθολογικών μορφών. Σε ομάδα χειρογράφων που παραδίδουν το 
κείμενο'366 καταγράφεται η λέξη «Άμαρύνθωι», δηλαδή η δοτική του ονόματος 
Αμάρυνθος. Ο Αμάρυνθος υπήρξε ήρωας συνδεδεμένος με την Άρτεμη Αμαρυνθία 
που λατρευόταν από τους Ερετριείς στην ομώνυμη περιοχή1 7. Βασισμένοι στην 
παραπάνω διαπίστωση, μερικοί φιλόλογοι, όπως ο J. Humbert, υπέθεσαν την ύπαρξη 
ενός (ευβοϊκού;) μύθου, σύμφωνα με τον οποίο ο Απόλλωνας και ο Αμάρυνθος είχαν 
συγκρουστεί. Νικητής αναδείχθηκε, ασφαλώς, ο θεός13 . Άλλοι ερευνητές, 
αξιοποιούν διαφορετικές γραφές της χειρόγραφης παράδοσης του κειμένου, και 
προτείνουν μια διαφορετική ανάγνωση του αποσπάσματος. Θεωρούν δηλαδή ότι η 
ορθή γραφή είναι «άμ' Έρευθεί», που μεταφράζεται «επίσης τον Ερευθέα [νίκησε ο 
θεός]» 3 6 9. Μια τρίτη τέλος μερίδα ερευνητών αποφεύγει να υπεισέλθει στα 
προβλήματα της αντιγραφικής παράδοσης1 7 . 

Η Οιχαλία και ο Απόλλωνας. 

Δεν είναι λίγοι οι συγγραφείς που παραδίδουν μύθους σχετικούς με την 
Οιχαλία, μία αρχαιότατη (προϊστορική;) ευβοϊκή θέση. Μεταξύ των συγγραφέων 
αυτών αξίζει να αναφέρουμε τον Κρεώφυλο το Σάμιο 1 3 7 , τον Εκαταίο το 
Μιλήσιο1372, τον Απολλώνιο το Ρόδιο1 3 7 3 και το Στράβωνα1374. Στην ευβοϊκή Οιχαλία 
αναφέρεται πιθανότατα και ο Σοφοκλής στην τραγωδία του Τραχίνιες, καθώς και ο 
Διόδωρος ο Σικελιώτης στο τέταρτο βιβλίο του (TV, 37) και ο Ψευδο-Απολλόδωρος 
στο έργο του Βιβλιοθήκη (II, 6). Μια μνεία του Πλίνιου του Πρεσβύτερου1375, καθώς 
και μια επιγραφή του 3 ο υ αι. π.Χ.1376, αποτελούν επιπρόσθετες αποδείξεις ότι στο νησί 
υπήρχε, πράγματι, τοπωνύμιο (περιοχή, δήμος) με αυτή την ονομασία. 

Άλλες πηγές κάνουν λόγο για ομώνυμες πόλεις στην Τραχινία, τη Θεσσαλία, 
την Αιτωλία, την Πελοπόννησο. Για όλες αυτές τις Οιχαλίες, όπως και για την 
ευβοϊκή, οι μύθοι υποστήριζαν ότι είχαν κάποτε κυβερνηθεί από το βασιλιά Εύρυτο, 

1 3 6 6 Πρόκειται για την ομάδα χειρογράφων "y", η οποία καταγράφεται στο T.W. Allen, W.R. Halliday 
και Ε.Ε. Sikes, The Homeric Hymns, Oxford, 1936. 
1 3 6 7 Βλ παρακάτω, σελ. 337. 
1 3 6 8 J. Humbert (επιμ.), Homère. Hymnes, Paris, 1959: 88. 
1369 T.W. Allen, W.R. Halliday και Ε.Ε. Sikes, The Homeric Hymns, Oxford, 1936: 231-232· H.G. 
Evelyn-White (επιμ.), Hesiod, The Homeric Hymns and Homerica, London, 1977. 
1 3 7 0 Βλ παραδείγματος χάριν, A. Bernabé Pajares (επιμ.), Himnos Homéricos. La 
"Batracomiomaquia", Madrid, 1978. 
1371 Στο έργο H Άλωση της Οιχαλίας, βλ EGF: 152, fr. 2Α (= FGrH All, F 4 = Παυσανίας, IV, 2, 3) 
1 3 7 2 FGrH 1, F 28 = Παυσανίας, IV, 2, 3. 
1373 I, 77-89. Ο Απολλώνιος συγκαταλέγει (στο λεγόμενο «Κατάλογο των ηρώων» του έργου 
Αργοναυτικά) τον Κλύτιο και τον Ίφιτο, δηλαδή, τους «φρουρούς της Οιχαλίας», ανάμεσα στους 
συμμετέχοντες στην εκστρατεία του Ιάσονα. 
1 3 7 4Χ,1,10. 
1 3 7 5 Historia Naturalis, IV, 63-64. 
1 3 7 6 IG XII, 9, 241, στ. 78. Βλ. Knoepfler 1997: 386. 
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δεινό τοξότη και πατέρα του Ιφίτου . Η ποικιλία των αναφορών εδώ δεν πρέπει να 
μας εκπλήσσει, καθώς η λέξη «Οιχαλία» σχετίζεται πιθανώς με το ρήμα «οϊχομαι», 
δηλαδή «εγκαταλείπω έναν τόπο», «φεύγω». Συνεπώς, το όνομα Οιχαλία μπορεί να 
είχε δοθεί κατά την αρχαιότητα σε διάφορους εγκαταλελειμμένους ή ερειπωμένους 
οικισμούς1378. 

Η πλειονότητα των αρχαίων κειμένων, που θεωρούν την Οιχαλία ευβοϊκή 
θέση, συνδέει τον οικισμό με τους άθλους του Ηρακλή· ο ήρωας πολιόρκησε και 
κατέστρεψε την πόλη και σκότωσε τον Εύρυτο, που δεν ήταν πατέρας μόνο του 
Ιφίτου αλλά και της Ιόλης. Εντούτοις, ένα από αυτά τα κείμενα μαρτυρά και τη στενή 
σχέση ανάμεσα στη βασιλική οικογένεια της Οιχαλίας και τον Απόλλωνα. Τον 3° αι. 
π.Χ. ο Απολλώνιος ο Ρόδιος (Ι, 86-89) αναφέρει ότι ο θεός είχε χαρίσει στον Εύρυτο 
ένα τόξο, πιθανότατα ως ένδειξη της φιλίας του. Ο απερίσκεπτος μονάρχης διέπραξε 
ύβρη, όταν προκάλεσε τον Απόλλωνα σε αγώνα, που θα έκρινε ποιος από τους δύο 
ήταν δεινότερος τοξότης. Από το κείμενο υποδηλώνεται ότι τον Εύρυτο φόνευσε ο 
Απόλλωνας (και όχι ο Ηρακλής). 

Τω δ' αρ' επί Κλυτίος τε και "Ιφιτος ήγερέθοντο, 
Οίχαλίης έπίουροι, άπηνέος Εϋρύτου υιες, 
Εύρυτου ω πόρε τόξον Έκηβόλος, ούδ' άπόνητο 
δωτίνης· αύτω γαρ εκών έρίδηνε δοτήρι. 

Στενότερη σχέση μεταξύ του Εύρυτου και του Απόλλωνα μαρτυρείται από 
τον Γυναικών Κατάλογο. Στο έργο αυτό ο Εύρυτος, πατέρας του Ιφίτου και του 
Κλυτίου, εμφανίζεται ως απόγονος του ήρωα Μελανέα. Ο Μελανέας ήταν, με τη 
σειρά του, γιος του Απόλλωνα . Ο Εύρυτος (ο εγγονός, δηλαδή, του Απόλλωνα) 
αναφέρεται ως μονάρχης της Οιχαλίας, μολονότι δε γνωρίζουμε με ασφάλεια ποια 
από όλες τις Οιχαλίες (η ευβοϊκή, η θεσσαλική, η μεσσηνιακή;) υπονοείται εδώ. 
Σύμφωνα με τον Παυσανία (IV, 2, 2), ο Μελανέας, γιος του Απόλλωνα, ήταν ιδρυτής 
της μεσσηνιακής Οιχαλίας. Ωστόσο, κατά το Στράβωνα (Χ, 1, 10), η αρχαία 
ονομασία της Ερέτριας ήταν «Μελανηίς», που κατά την άποψη του Στεφάνου του 
Βυζαντίου (λήμμα «Ερέτρια») προέκυψε από το όνομα «Μελανέας». Βέβαια, ο 
Γυναικών Κατάλογος παρουσιάζει τον Ηρακλή ως πορθητή της Οιχαλίας και φονιά 
του Εύρυτου. Σύμφωνα με διάφορους (τους περισσότερους) συγγραφείς επρόκειτο 
για την ευβοϊκή Οιχαλία, όπως ήδη σημειώθηκε. 

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν από 30 χρόνια, η C. Talamo υποστήριξε την 
ύπαρξη δύο διαφορετικών παραδόσεων, οι οποίες είχαν ως θέμα τους επεισόδια που 

Στην Ιλιάδα αναφέρονται δυο «Οιχαλίες». Η μία εντοπίζεται στην Θεσσαλία (Ιλιάδα, Β', στ. 729-
733), η άλλη στην Μεσσηνία (Ιλιάδα, Β', στ. 594-596). Στην Οδύσσεια (φ', στ. 1-41) μνημονεύεται 
συνάντηση του Ιφίτου (του γιου του Ευρύτου) με τον Οδυσσέα στη Μεσσηνία, χωρίς να διευρύνεται 
εάν ο Ίφιτος ή ο Εύριτος ήταν Μεσσήνιοι. Ο Φερεκύδης {FGrH 3, F 82a) κάνει λόγο για μια Οιχαλία 
που βρισκόταν στην Αρκαδία. Η ύπαρξη πολλών «Οιχαλιών» συζητείται από τον Στράβωνα (DC, 5, 17 
και Χ, 1, 10), τον Παυσανία (IV, 2, 3) και τον Στέφανο τον Βυζάντιο (λήμμα «Οιχαλία»). Σχετικά με 
το μύθο του Ευρίτου παραπέμπουμε στό Gantz, 1993:434-437 και 457-458. 
1 3 7 8 Ν.Δ. Παπαχάτζη (επιμ.), Παυσανίον Ελλάδος Περιήγησις, Βιβλία 4., 5., και 6., Αθήνα, 1979: 42-43, 
υποσημ. 3. 
1 3 7 9 SOLMSEN, MERKELBACH και WEST: fr. 26. 
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διαδραματίζονταν στην Οιχαλία1 . Η αρχαιότερη από τις δύο υποστήριζε ότι ο 
Εύρυτος σκοτώθηκε από το χέρι του Απόλλωνα. Ο σχετικός μύθος δεν ανέφερε την 
άλωση της Οιχαλίας. Για την ιταλίδα ερευνήτρια, κάθε μία από τις ομώνυμες πόλεις 
που απαντά στις πηγές μπορεί να ταυτιστεί με εκείνη που κυβερνούσε ο Εύρυτος, ο 
βασιλιάς που έλαβε το τόξο από το θεό και δεν δίστασε να τον προκαλέσει σε αγώνα 

ι T O I 

τοξοβολίας . Η C. Talamo πίστευε ότι η παράδοση θα μπορούσε να αναχθεί «porlo 
almeno già in età micenea, se nel nome Okara presente nei documenti di Pilo è da 
ravvisare, come è statto fatto, Oichalia» 

Αντιθέτως, η παράδοση σύμφωνα με την οποία ο Εύρυτος φονεύθηκε από τον 
Ηρακλή ανέφερε και τον αφανισμό της Οιχαλίας. Η C. Talamo θεωρούσε ότι αυτός ο 
(δεύτερος) μύθος αναφερόταν αποκλειστικά στην ευβοϊκή Οιχαλία, καθώς το 
επεισόδιο απαντά κυρίως στα έργα που την εντοπίζουν στο νησί. Η ερευνήτρια 
ανέφερε μόνο μία εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, μειώνοντας ωστόσο τη σημασία 
της· «Soltanto un frammento di Ferecide (FGrH, 3, 82) pone Oichalia presa da Eracle 
in Arcadia e tuttavia collega l'avvenimento con l'Eubea, poiché Eurito, dopo la 
distruzione della città e la uccisione dei figli fuggì in Eubea»1 83. Κατά την Talamo, η 
επινόηση της παράδοσης, που συμπεριλαμβάνει την άλωση της Οιχαλίας, είναι πολύ 
μεταγενέστερη από την «μυκηναϊκή» παράδοση του Εύρυτου και του Απόλλωνα. Η 
ερευνήτρια πίστευε ότι η καταστροφή της Οιχαλίας σχετιζόταν με το επεισόδιο του 
Ηρακλή στο Κηναίο και το θάνατο του ήρωα στο όρος Οίτη. Για την C. Talamo, η 
λατρεία του Ηρακλή στην Οίτη δεν είναι προγενέστερη του 8ου αι. π.Χ. διαπίστωση 
που την οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η επινόηση του μύθου για την καταστροφή της 
Οιχαλίας αναγόταν σε αυτόν ή στον αμέσως επόμενο αιώνα13 . 

Από την πλευρά μας κλίνουμε προς την άποψη ότι οι δύο παραδόσεις 
αναδύθηκαν σε διαφορετικές περιόδους. Πιστεύουμε ότι οι πληθυσμοί που 
εγκαταστάθηκαν σε μικρή απόσταση από τις φερόμενες Οιχαλίες πιθανόν να 
οικειοποιήθηκαν τουλάχιστον μία από αυτές τις ιστορίες -η δική τους Οιχαλία ήταν η 
πόλη που είχε κυβερνηθεί από τον Εύρυτο. Θεωρούμε, ακόμη, ότι η πόλη που είχε 
δοθεί από τον Ηρακλή ταυτιζόταν κατά κύριο λόγο με την ευβοϊκή Οιχαλία. Ωστόσο, 
τα συμπεράσματα της C. Talamo αναφορικά με τη χρονολογία της δημιουργίας 
αυτών των μύθων δεν μας φαίνονται έγκυρα. Σχετικά με τη χρονολόγηση της 
«πρώτης» παράδοσης, πιστεύουμε ότι η ύπαρξη ενός τοπωνυμίου κατά τη μυκηναϊκή 

1380 Q Talamo, "Il mito di Melaneo, Oichalia e la Protostoria eretriese", στο συλλ. έργ., Contribution à 
l'étude de la société et de la colonisation eubéennes (Cahiers du Centre Jean Bérard II), Naples, 1975: 
27-36. 
1381 H Talamo βασίζεται σε διάφορους ισχυρισμούς για να καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα. Εδώ θα 
αναφέρουμε ενδεικτικά τους ισχυρισμούς που έχουν να κάνουν με την παράδοση που εμφανίζεται 
στην Οδύσσεια, φ , στ. 1-41. Στο έργο αυτό αναφέρεται ότι οΊφιτος χάρισε στον Οδυσσέα το τόξο που 
είχε κληρονομήσει από τον πάτερα του, τον Εύριτο. Η Talamo φαίνεται να εικάσει (στην Οδύσσεια δεν 
αποσαφηνίζεται) ότι το τόξο αυτό ήταν εκείνο που ο Εύριτος είχε λάβει από τον Απόλλωνα. Πράγματι, 
μήπως ο Οδυσσέας δεν ήταν άξιος να μεταχειρίζεται ένα θεϊκό τόξο; 
1382 Q Talamo, "Il mito di Melaneo, Oichalia e la Protostoria eretriese", στο συλλ. έργ., Contribution à 
l'étude de la société et de la colonisation eubéennes (Cahiers du Centre Jean Bérard II), Naples, 1975: 
29. 
1383 Q Ta l amo , "Il mito di Melaneo , Oichalia e la Protostor ia eretr iese", στο συλλ. έργ., Contribution à 
l'étude der la société et de la colonisation eubéennes (Cahiers du Centre Jean Bérard, II), Naples , 1975: 
30. 
1384 Q Talamo, "Il mito di Melaneo, Oichalia e la Protostoria eretriese", στο συλλ. έργ., Contribution à 
l'étude de la société et de la colonisation eubéennes (Cahiers du Centre Jean Bérard II), Naples, 1975: 
28, 34. 
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περίοδο δε συνεπάγεται κατ' ανάγκην ότι κάθε μύθος που αναφέρει την τοποθεσία 
ανάγεται παραχρήμα στη μυκηναϊκή περίοδο. Σχετικά με τη χρονολόγηση της 
«δεύτερης» παράδοσης, παραμένουμε επιφυλακτικοί. Είναι γνωστό ότι οι μύθοι με 
ήρωα τον Ηρακλή είναι πολυάριθμοι. Ενίοτε, γίνονταν προσπάθειες να συσχετιστούν 
οι περιπέτειες του ήρωα, προκειμένου να παρουσιαστούν ως ένα ενιαίο σύνολο. Η 
«επίσημη» τοποθέτηση των «δώδεκα άθλων» του Ηρακλή σε μία χρονολογική και 
αιτιακή συνέχεια συνιστά ένα τέτοιο παράδειγμα. Εντούτοις, τούτο δε σημαίνει ότι 
όλες αυτές οι ιστορίες αναδύθηκαν την εποχή που ομαδοποιήθηκαν σε ένα ενιαία 
σύνολο. Το πιθανότερο είναι κάθε περιπέτεια αποτελούσε αρχικά μια ανεξάρτητη 
επινόηση1385. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να ισχύει και στην περίπτωση των μύθων για την 
καταστροφή της Οιχαλίας, για τις θυσίες που τέλεσε ο Ηρακλής στο Κηναίο και για 
το θάνατο του ήρωα στο όρος Οίτη. 

Πιστεύουμε ότι οι δυο παραδόσεις για την ευβοϊκή Οιχαλία ήταν ήδη 
υπαρκτές κατά τον 7° αι. π.Χ., αν όχι νωρίτερα. Η δράση, άλλωστε του Κρεώφυλου 
του Σάμιου, του συγγραφέα που μνημονεύει την άλωση της ευβοϊκής Οιχαλίας από 
τον Ηρακλή1386, τοποθετείται ομοίως στον 7° αι. π.Χ. Είναι πολύ πιθανό (αν και όχι 
επιβεβαιωμένο) ο Σάμιος να θεωρούσε τον Εύρυτο απόγονο του Απόλλωνα, όπως 
παρουσιαζόταν στον Γυναικών Κατάλογο που χρονολογείται στην ίδια περίοδο13 7. Εξ 
αυτού λοιπόν συμπεραίνουμε ότι ο Απόλλωνας υπήρξε σημαντικός θεός στην 
περιοχή, όπου οι Ευβοείς τοποθετούσαν τη «δική τους» Οιχαλία. 

Εντούτοις, ένα διαφορετικό πρόβλημα τίθεται σε αυτό το σημείο· παρά την 
πληθώρα των γραπτών πηγών που αναφέρουν την Οιχαλία, η ακριβής θέση του 
οικισμού παραμένει άγνωστη. Ο Εκαταίος, ήδη στον 6° αι. π.Χ., μαρτυρά ότι η 
Οιχαλία ήταν «έν Σκίωι μοίραι της Έρετικής»1 8. Τούτο σημαίνει ότι κατά την 
περίοδο εκείνη η θέση βρισκόταν υπό τον έλεγχο της Ερέτριας1389. Δυστυχώς, το 
τοπωνύμιο «Σκίος» δεν εμφανίζεται σε κανένα άλλο αρχαίο κείμενο. Συνεπώς δεν 
μπορούμε να αξιοποιήσουμε την πληροφορία του Εκαταίου στο βαθμό που θα το 
επιθυμούσαμε. Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι να περιοριστούμε στη διαπίστωση ότι η 
Οιχαλία αποτελούσε δήμο της Ερέτριας κατά τον 3° αι. π.Χ., όπως μας πληροφορεί η 
επιγραφή IG XII, 9, 241 (στ. 78) 

Κατά τον εικοστό αιώνα διατυπώθηκαν ποικίλες υποθέσεις σχετικά με την 
ακριβή τοποθεσία της Οιχαλίας. Σύμφωνα με τη γνώμη μεγάλης μερίδας 
αρχαιολόγων, απαραίτητη προϋπόθεση για την ταύτιση μιας θέσης με την Οιχαλία 
είναι η ύπαρξη καταλοίπων της μυκηναϊκής περιόδου. Η έμφαση που δίνεται σε αυτή 
την προϋπόθεση, φαίνεται να πηγάζει από το γεγονός ότι η καταστροφή της Οιχαλίας 
αποδιδόταν στον Ηρακλή. 

Έτσι, ο Γ.Α. Παπαβασιλείου πίστεψε ότι τα λείψανα της Οιχαλίας 
εντοπίζονταν βορείως της σημερινής κοινότητας Άνω Ποταμιά, στο λόφο Καστρί 

13S5 Burkert, 1985: 209· Gante, 1993: 381 κ.ε. 
1386 Βλ παραπάνω, σελ. 290. 
ι38^ Υπενθυμίσουμε ότι αυτό το έργο χρονολογείται στα μέσα του 6°" au π.Χ. Βλ M.L. West, The 
Hesiodic Catalogue of Women. Its Nature, Structure, and Origins, Oxlord, 1985: 136. 
1388 FGrH 1, F 28 = Παυσανίας, IV, 2, 3. 
1389 Ο Στράβωνας (Χ, 1, 10) επίσης μαρτυρεί ότι στην εποχή του η Οιχαλία αποτελούσε μέρος της 
ερετριακής χώρας. 
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(εικ. 3, αρ. 42), δίπλα στη λεκάνη του ποταμού Σκοτεινή (εικ. 42)1 3 9 0. Πάνω στο 
ύψωμα διακρίνεται επιβλητικό τείχος της ύστερης κλασικής περιόδου (εικ. 44). Στην 
έκθεση του, ο Γ.Α. Παπαβασιλείου κάνει λόγο για τμήματα «πελασγικών τειχών» και 
για ογκολίθους που έφεραν παράξενα χαράγματα1 '. 

Οι Ι. Κωνσταντίνου και Ι. Τραυλός υποστήριζαν ότι η Οιχαλία έπρεπε να 
αναζητηθεί στην περιοχή των Χανίων, στο λόφο που στις μέρες μας ονομάζεται 
Παλαιοκαστρί Αυλωναρίου. Εδώ διακρίνονται τα λείψανα οχυρού του 4ου αι. π.Χ. Τα 
όστρακα που βρέθηκαν στην επιφάνεια καθώς και στις δοκιμαστικές τομές που 
ανοίχτηκαν από την Ι. Κωνσταντίνου και τον Ι. Τραυλό αποδεικνύουν ότι ο χώρος 
κατοικήθηκε κατά την Εποχή του Χαλκού 

Οι υποθέσεις του Γ.Α. Παπαβασιλείου, της Ι. Κωνσταντίνου και του Ι. 
Τραυλού σχολιάζονται εν συντομία στο άρθρο που περιέχει τα αποτελέσματα της 
επιφανειακής έρευνας που διηύθυνε ο L.H. Sackett στην Εύβοια. Η αγγλοσαξονική 
ερευνητική ομάδα δεν αποφαίνεται υπέρ ή κατά μιας από τις δύο υποθέσεις. 
Περιορίζεται, απλώς, στη διαπίστωση ότι στο Καστρί Ποταμιάς δεν βρέθηκε 
κεραμική προγενέστερη του 4ο υ αι. π.Χ.1393 Έχοντας αυτό υπόψη, ο Π. Θέμελης 
πρότεινε την ταύτιση της Οιχαλίας με τον αρχαίο οικισμό στο Λευκαντί (εικ. 3, αρ. 
29)1 3 9 4. Οι ανασκαφές στο Καστρί Ποταμιάς υπό τη διεύθυνση του Α. Σάμψων 
υπέδειξαν ανθρώπινη παρουσία στο λόφο κατά τη νεολιθική περίοδο, αλλά και τη 
μετέπειτα εγκατάλειψη του μέχρι τον 6° ή τον 5° αι. π.Χ. Συνεπώς, ο Α. Σάμψων 
απέκλεισε την πιθανότητα η θέση να ταυτιζόταν με την ευβοϊκή Οιχαλία 3 9 5. 
Εντούτοις, η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη επανήλθε στην άποψη ότι η θέση της 
Οιχαλίας έπρεπε να αναζητηθεί στην παράκτια ζώνη της Εύβοιας που εκτείνεται από 
το Ακρωτήρι Κύμης έως την κοινότητα Στομίου (στην παραλία του Οξυλίθου), στο 
σημείο όπου εκβάλλει ο ποταμός Μανικιώτης1396. Πράγματι, στην περιοχή 
εντοπίστηκαν κατάλοιπα που μαρτυρούν πυκνή κατοίκηση κατά την υστεροελλαδική 
περίοδο13 7. Τέλος, ο D. Knoepfler φαίνεται να συμφωνεί με τον ΓΑ. Παπαβασιλείου 
καθώς τοποθετεί την ευβοϊκή Οιχαλία στο Καστρί Ποταμιάς1398. Ο Ελβετός 
ερευνητής βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε μια νέα ανάγνωση του σχετικού 
αποσπάσματος του Εκαταίου. Κατά τον επιγραφολόγο το πρωτότυπο κείμενο, που 
έχει υποστεί παραφθορά, δεν αναφερόταν στη Σκίο (ή Σκίον), αλλά στη Σκύρο. Κατά 
συνέπεια, ο Εκαταίος τοποθετούσε την Οιχαλία «dans la partie de l'Erétrique proche 
de (ou tournée vers) Skyros»1399. 

1390 Γ.Α. Παπαβασιλείου, «Ανασκαφαί και έρευνα εν Ευβοία», ΠΑΕ (1912): 119-139. Πρόκειται για τη 
θέση που καταγράφεται με τον αρ. 81 στο κατάλογο του Sackett (Sackett et al., 1966: 75). 
1 3 9 1 Παρόμοια χαράγματα έχουν βρεθεί στη Δρήρο. Βλ Η. van Effenterre, «Pierres inscrites de 
Dréros», 5 0 / 8 5 (1961): 552-553. 
1392 Κωνσταντίνου και Τραυλός, 1941: 37-39. Φαίνεται ότι προηγουμένως ο M.J. Girard είχε σκεφτεί 
ήδη αυτή την πιθανότητα (Girard, 1851: 681). Ο Sackett και η ομάδα του καταγράφουν τη θέση με τον 
αρ. 72 (Sackett et al., 1966: 71). 
1 3 9 3 Sackett et al., 1966: 71 (Παλαιοκαστρί Αυλωναρίου) και 74-75 (Καστρί Ποταμιάς). 
1 3 9 4 Θέμελης, 1969: 163 και υποσημ. 5· P.G. Themelis, "Protogeometric Necropolis near Lefkandi", 
AAA 2 (1969): 101-102. 
1 3 9 5 Α. Σάμψων, Ευβοϊκή Κύμη Ι, Χαλκίδα-Αθήνα, 1981: 45. 
1 3 9 6 Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Η Ευβοϊκή Κύμη της Εποχής των Αποικισμών», ΑΕ 1984: 156-160. 
1 3 9 7 Sackett et al., 1966: 73-76. 
1 3 9 8 Knoepfler, 1997: 385-387 και χάρτης στη σελίδα 402. 
1 3 9 9 Knoepfler, 1997:387. 
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Μολαταύτα, όποιος συντάσσεται με την άποψη της Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη 
και του D. Knoepfler είναι υποχρεωμένος να δεχτεί ότι η επικράτεια της Ερέτριας 
κατά την αρχαϊκή περίοδο εκτεινόταν μέχρι την αιγαιακή ακτή του νησιού. Η 
απόσταση που χωρίζει το Καστρί Ποταμιάς από το ερετριακό άστυ ανέρχεται στα 35 
χλμ. αν ακολουθήσουμε μια νοητή ευθεία γραμμή. Η απόσταση που πρέπει να 
καλύψει ένας ταξιδιώτης που μετακινείται πεζή ή εποχούμενος από το ένα σημείο στο 
άλλο είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. Ήταν όμως δυνατόν η ερετριακή χώρα να 
καταλάμβανε μια τόσο μεγάλη έκταση πριν από τα Μηδικά; 

5.4.2. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Διάφορες επιγραφές της κλασικής και της ελληνιστικής περιόδου πιστοποιούν 
ότι οι Ερετριείς επικαλέστηκαν τον Απόλλωνα ποικιλοτρόπως· ο θεός αποκλήθηκε 
Δαφνηφόρος, Προατατήριος, Τριμορίδιος{;), Δήλιος κ.λ,π. Οι επιγραφές 
επιβεβαιώνουν μια πληροφορία που αντλήσαμε από το απόσπασμα του Πλουτάρχου 
το οποίο σχολιάστηκε παραπάνω: ότι δηλαδή ο Απόλλωνας στην Ερέτρια λατρεύτηκε 
όχι απλώς ως προστάτης, αλλά και ως επόπτης ορισμένων πτυχών του πολιτικού 
βίου. 

Από τις επιγραφές συμπεραίνουμε ακόμη ότι ο Απόλλωνας δέχτηκε λατρεία 
σε ιερά που βρίσκονταν εντός αλλά και εκτός των τειχών του ερετριακού άστεως. Το 
σημαντικότερο εξ αυτών ιδρύθηκε στον κεντρικό τομέα της αρχαίας πόλης. 
Πιθανολογείται η ύπαρξη ενός ακόμα απολλώνιου ιερού δίπλα στο ανατολικό σκέλος 
των τειχών της πόλης. Εκεί, μαζί με τον θεό συλλατρεύονταν η Άρτεμη και η Λητώ. 
Τέλος, ο Απόλλωνας υπήρξε πάρεδρος της Άρτεμης σε λατρευτικό κέντρο της 
Αμαρύνθου. 

Μια δεκάτη για το (ερετριακό;) ιερό του Απόλλωνα. 

[ ] α ς 

[ ποι]ήσαι τού-
[ς περί . . . .]ν την συμμαχί-
[ην κατά τ]ά σύνγραφα, εί δε 

5 [μη τάς] νυν αρχάς, όπόραι ά-
[ρχ]ουριν έν έκατέρει τεί 
πόλει. έπανανεδσθαι δε τ
ον ορκον κατά την Όλυμμπ-
ιάδα έκάστην τάς αρχάς ό-

10 μνυούρας- όπότεροι δ' άμ π-
αραβαίνωριν τάς συνθήκ-
ας, άποτίνειν τα δέκα τάλ
αντα· των δε δέκα ταλάντω
ν το έπιδέκατον ιερόν ει-

15 ναι του 'Απόλλωνος· άναγρ-
άψαι δέ τάς συνθήκας έν σ-
τήλει 'Ερέτριας μεν Άμαρ-
υνθοΐ, Ίσστιαιάς δέ έπί Κ-
ηναίωι έν τοί ιεροί. 
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Θραύσμα μαρμάρινης στήλης που φυλάσσεται σήμερα στο Επιγραφικό 
Μουσείο της Αθήνας 4 0 φέρει επιγραφή (καταχωρίστηκε ως IG XII, 9, 188) και 
περιέχει συνθήκη μεταξύ Ερετριέων και Ιστιαίων. Από το σχήμα των γραμμάτων, το 
κείμενο χρονολογείται γύρω στο 400 π.Χ.1 . Η στήλη που βρισκόταν στην κατοχή 
ιδιώτη αγοράστηκε στην Αθήνα από την Αρχαιολογική Εταιρεία το 1870. Δεν 
κατέστη τότε εφικτό να εξακριβωθεί το σημείο της εύρεσης της. Σύμφωνα με μια 
εκδοχή, το θραύσμα ανακαλύφθηκε στα περίχωρα της σημερινής Ιστιαίας (εικ. 3, αρ. 
9), ενώ κατά μία άλλη άποψη εντοπίστηκε κοντά στο σημερινό χωριό της Αμαρύνθου 
(εικ. 3, αρ. 32)1 4 0 2. Και οι δύο εκδοχές θεωρούνται πιθανές, αφού σύμφωνα με όσα 
προέβλεπε η ίδια η επιγραφή (στ. 15-19) ένα αντίγραφο επρόκειτο να στηθεί στο ιερό 
(του Δία) στο Κηναίο -που ήταν υπό τον έλεγχο της Ιστιαίας-, ενώ ένα δεύτερο 
προοριζόταν για το ερετριακό ιερό (της Άρτεμης) στην Αμάρυνθο. 

Στους στίχους 10 έως 15 της συνθήκης ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία ρήτρα 
που επέβαλλε πρόστιμο 10 ταλάντων σε όποιον παραβίαζε τα συμφωνημένα. Μια 
δεκάτη του ποσού θα κατέληγε στο ιερό του Απόλλωνα. Το κείμενο της επιγραφής 
δεν διευκρινίζει σε ποια πόλη υπαγόταν το αναφερόμενο λατρευτικό κέντρο ούτε την 
επίκληση που συνόδευε το όνομα του θεού. Οι αμφιβολίες που περιβάλλουν τον τόπο 
προέλευσης της επιγραφής είναι λογικό να γεννούν ερωτηματικά σχετικά με τον 
εντοπισμό του ιερού στην επικράτεια της Ιστιαίας ή της Ερέτριας. Η πλειονότητα των 
ερευνητών φρονεί ότι το σωζόμενο θραύσμα ανήκει στο ερετριακό αντίγραφο . Τα 
πιθανά αίτια αυτής της προτίμησης είναι η πενιχρότητα των στοιχείων που 
πιστοποιούν τη λατρεία του Απόλλωνα στην Ιστιαία1 , αλλά και οι μαρτυρημένοι 
δεσμοί του θεού με τον πολιτικό βίο της Ερέτριας1405. 

Το βέβαιο πάντως είναι ότι το ιερό του Απόλλωνα που μνημονεύεται εδώ είχε, 
στα τέλη του 5ο υ αι. π.Χ., ξεχωριστή σημασία για την πόλη που το ήλεγχε. Πώς 
αλλιώς να εξηγηθεί το γεγονός ότι του είχε εκχωρηθεί η είσπραξη δεκάτης από 
πρόστιμο που προβλεπόταν σε διακρατική συνθήκη; Όπως είδαμε σε ενότητα που 
αφιερώσαμε στη λατρεία του Δια Ολυμτπου στη Χαλκίδα, στις πόλεις της αρχαίας 
Ελλάδας τέτοιου είδους έσοδα προβλέπονταν για περιορισμένο αριθμό ιερών - κατά 
κανόνα εκείνων που ήταν αφιερωμένα στις σημαντικότερες τοπικές θεότητες. 

Αν υποθέσουμε ότι το ιερό του Απόλλωνα που αναφέρεται στη συνθήκη 
βρισκόταν πράγματι στην Ερέτρια, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας άλλες τέσσερις 
μεταγενέστερες ερετριακές επιγραφές. Από αυτές πληροφορούμαστε ότι παρόμοιες 
πρόσοδοι από πρόστιμα ή δημεύσεις κατέληγαν σε ένα λατρευτικό κέντρο. 

α) IG XII, 9, 190 + επιγραφή με αρ. κατ. 1140 του Μουσείου Ερέτριας. 
Πρόκειται για τον επονομαζόμενο «Νόμο κατά της Τυραννίας και της 
Ολιγαρχίας» του 342 ή του 341 π.Χ. Μεταξύ άλλων, ορίζει τη δήμευση της 

1400 Υψ. 0,46 μ., πλ. 0,33 μ, πάχ. 0,07 μ. 
1401 Knoepfler, 1988: 383-384 καιυποσημ. 9 · Knoepfler, 1980: 469 καιυποσημ. 25-Picard, 1979: 234 
και υποσημ. 2. 
1402 Βλ. Π. Ευστρατίαδης, ΑΕ 1872: 381-384, αρ. 417. 
1403 Ο Ε. Ziebarth το καταχωρεί ανάμεσα στις επιγραφές της Ερέτριας. Ο D. Knoepfler (Knoepfler, 
2001: 82) φρονεί ότι « l'autre exemplaire (non retrouvé) du traité fut dressé έπι Κηναίωι». 
1404 Βλ. παραπάνω, σελ. 128 κ.ε. 
1405 Παρακάτω θα αναλύσουμε μερικές μεταγενέστερες επιγραφές που μας οδηγούν σε αυτό το 
συμπέρασμα 
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περιουσίας όποιου πολίτη αποπειραθεί να ανατρέψει το πρόσφατα 
εγκαθιδρυμένο δημοκρατ 
προοριζόταν για ένα ιερό. 
εγκαθιδρυμένο δημοκρατικό καθεστώς1406. Μια δεκάτη αυτών των αγαθών 

β) IG XII, 9, 191. Πρόκειται για τη συμφωνία που συνομολογήθηκε γύρω στο 
315 π.Χ. μεταξύ της πόλης της Ερέτριας και ενός ιδιώτη που ονομαζόταν 
Χαιρεφάνης. Οι παραβάτες κηρύσσονταν (πιθανώς) άτιμοι και η περιουσία 
τους περιερχόταν απευθείας στο ιερό 

γ) IG XII, 9, 236 και IG XII, Suppl. 553, δυο αντίγραφα επιγραφής που 
χρονολογείται γύρω στο 100 π.Χ. Η πόλη εξέδωσε ψήφισμα σύμφωνα με το 
οποίο επιβάλλεται σημαντικό πρόστιμο (60.000 δραχμές) σε όποιον 
αποπειραθεί να μεταβάλει κάποιο από τα ευεργετικά μέτρα ενός τοπικού 
ευεργέτη. Το σύνολο του προστίμου αποτελούσε ιερή πρόσοδο. 

Σε αυτά τα τρία κείμενα δεν αναφέρεται πουθενά το ιερό του Απόλλωνα με 
την ιδιότητα του δικαιούχου των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων -σε αντίθεση 
με την IG XII, 9, 188 που όντως το αναφέρει- αλλά το ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας. 
Μήπως πρέπει να συμπεράνουμε ότι το κέντρο λατρείας της θεάς από την 
ελληνιστική περίοδο και έπειτα εξασφάλισε προσόδους που νωρίτερα προορίζονταν 
για το ιερό του Απόλλωνα; Μια καταφατική απάντηση στο ερώτημα θα ήταν μάλλον 
βιαστική. Δεν αποκλείεται το ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας να αποτελούσε τον 
κατεξοχήν δικαιούχο αυτών των εσόδων ήδη από τους κλασικούς χρόνους και η 
επιγραφή IG XII, 9, 188 να αποτελεί απλώς μια εξαίρεση στον κανόνα που φαίνεται 
να ορίζεται από τις υπόλοιπες. 

Από την πλευρά μας, δεν θα αποπειραθούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα 
αυτά. Υπογραμμίζουμε και πάλι ότι η επιγραφή με τη συνθήκη μεταξύ Ερετριέων και 
Ιστιαίων χρονολογείται γύρω στο 400 π.Χ. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι το 
αναφερόμενο ιερό του Απόλλωνα ιδρύθηκε (στην Ιστιαία ή στην Ερέτρια) πριν από 
αυτή την εποχή, αν και δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε αν η ίδρυση του 
προηγήθηκε των περσικών πολέμων. 

Ο Απόλλωνας Ααφνηφόρος και η Ερέτρια. 

Η ύπαρξη μίας ερετριακής λατρείας προς τιμήν του Απόλλωνα με την 
επίκληση Ααφνηφόρος τεκμηριώνεται από πολλές επιγραφές. 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι τα σωζόμενα ερετριακά ψηφίσματα πολιτείας και 
προξενιάς, που αποτέλεσαν πρόσφατα αντικείμενο μελέτης από τον D. Knoepfler1408. 
Κατά τον Ελβετό επιγραφολόγο, τα πρωιμότερα κείμενα αυτής της κατηγορίας 
χρονολογούνται στα τέλη του 5ου αι. π.Χ., ενώ τα υστερότερα ανάγονται στο 2° αι. 
π.Χ. Το «Décret n° IV» και το «Décret n° 4» χρονολογούνται μεταξύ του 330 και του 
320 π.Χ. Πρόκειται για τα αρχαιότερα παραδείγματα που διασώζουν πληροφορίες για 
το χώρο όπου επρόκειτο να στηθούν τα ψηφίσματα. Το «Décret n° IV» προοριζόταν 

1406 Knoepfler, 2001b· Knoepfler, 2002! Βλ. παρακάτω, σελ. 341-342. 
1407 Σχετικά με αυτό το θέμα, Knoepfler, 2001c. Βλ. παρακάτω, σελ. 344. 
1408 Knoepfler, 2001a Σε αυτή τη μελέτη σημειώνονται τόπος και χρόνος εύρεσης των έκαστων 
επιγραφών καθώς και οι διαστάσεις τους. 
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ίσως να στηθεί στο ναό (;) του Άπολ[ ]όρου' . Στο «Décret n° 4» προβλέπεται 
η ανίδρυση της στήλης στο ιερό (;) του Άπ[....]1 4 1 0. Και στις δύο περιπτώσεις, ο D. 
Knoepfler αποκατέστησε το κείμενο ως «'Απόλλωνος τοΰ Δαφνηφόρου». Ο Ελβετός 
επιγραφολόγος πρότεινε τη συμπλήρωση βασισμένος σε άλλα ψηφίσματα της ίδιας 
κατηγορίας, που χρονολογούνται στα τέλη του 4ο υ ή στις αρχές του 3ο υ αι. π.Χ. και 
διατηρούνται σε καλύτερη κατάσταση. Στις επιγραφές αυτές της ελληνιστικής 
περιόδου οι στίχοι που περιέχουν την πρόβλεψη για το στήσιμο των στηλών στο ιερό 
του Απόλλωνα Δαφνηφόρου συχνά δεν χρειάζονται συμπλήρωση141 '. 

Η επιγραφή IG XII, 9, 191 Α χρονολογείται στην προτελευταία δεκαετία του 
4ου αι. π.Χ. (318-315 π.Χ.). Μας πληροφορεί για τη συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ 
της πόλης της Ερέτριας και ιδιώτη ονόματι Χαιρεφάνης1412. Το κείμενο χαράχτηκε σε 
στήλη1413 που αποκαλύφθηκε το 1869 στη Χαλκίδα. Ωστόσο ο λίθος εκτέθηκε αρχικά 
στην Ερέτρια, «εν τώι ίερώι τοΰ 'Απόλλωνος του Δα[φνηφόρου]», όπως 
αναγράφεται στο στίχο 46 της επιγραφής. Μάλιστα, στους στίχους 10 και 11 
θεσπίζεται ότι οι Ερετριείς θα ορκίζονταν την τήρηση της συμφωνίας στο ίδιο κέντρο 
λατρείας (διατηρείται η λέξη «Δα[φ]νηφόρου»). Οι όρκοι έπρεπε να γίνουν στο 
όνομα του Απόλλωνα, της Λητούς και, εικάζεται, της Άρτεμης (στ. 48 και 54). 

Πού βρισκόταν το ιερό αυτό; Δώδεκα1414 από τα σαράντα εννιά ψηφίσματα 
πολιτείας και προξενιάς που ταξινομήθηκαν από τον D. Knoepfler ανακαλύφθηκαν 
στο κεντρικό τμήμα του αρχαίου ερετριακού άστεως, γύρω από τα θεμέλια των 
διαδοχικών κτηρίων ιερού χαρακτήρα που ανασκάφτηκαν από τον Κ. 
Κουρουνιώτη1415. Άλλα επτά παρόμοια κείμενα βρέθηκαν σε γειτνίαση των εν λόγω 
κτηρίων1416. Η συγκέντρωση των επιγραφών οδήγησε τους αρχαιολόγους σε δύο 
συμπεράσματα: α) ο χώρος όπου αναγέρθηκαν τα κτήρια αυτά έπρεπε να ταυτιστεί με 

1 4 0 9 Knoepfler, 2001a: 89-96. Το κείμενο αντικαταστάθηκε αφού ενώθηκε η επιγραφή IG XII, 9, 204 
(βλ επίσης τα σχόλια που εμφανίζονται στη σελίδα 178 του IG XII, Suppl.) με ενεπίγραφο μαρμάρινο 
θραύσμα που βρισκόταν στο Μουσείο Ερέτριας. 
1 4 1 0 Knoepfler, 2001a: 64-68. Το κείμενο αντικαταστάθηκε αφού ενώθηκε η επιγραφή IG XII, 9, 227 
με ενεπίγραφο λίθινο θραύσμα που βρέθηκε το 1973. 
1411 Πρόταση «Εν τώι ίερώι τοΰ 'Απόλλωνος τοΰ Δαφνηφόρου». Σώζεται στο «Décret n°. XIV», που 
χρονολογείται στα τέλη του 4ο υ ή στις αρχές του 3ο υ au π.Χ. (Knoepfler, 2001a: 232-241)· στο «Décret 
n°. 8», που χρονολογείται στην πρώτη ή δεύτερη δεκαετία του 3ο υ αι. π.Χ. (Knoepfler, 2001a: 127-
133)· και στο «Décret n°. 13», που χρονολογείται στις αρχές του 3ο υ au π.Χ. (Knoepfler, 2001a: 162-
165). Πρόταση «Εν τώι [..]ερώι τοΰ 'Απόλλωνος τοΰ Δαφνηφόρου». Σώζεται στο «Décret n°. XXII», 
που χρονολογείται στις αρχές του 3ο υ αι. π.Χ. (Knoepfler, 2001a: 263-267). Πρόταση «Εν τώι ίερώι 
τοΰ Άπό[..]λωνος τοΰ Δαφνηφόρου». Σώζεται στο «Décret n°. XXIII», που χρονολογείται στις αρχές 

του 3ο υ au π.Χ. (Knoepfler, 2001a: 265-267). Πρόταση «Εν τώι ίερώι τοΰ Άπόλ[ ] Δαφνηφόρου». 
Σώζεται στο «Décret n°. 12», που χρονολογείται στις αρχές του 3ο υ au π.Χ. (Knoepfler, 2001a: 159-
161). Πρόταση «Δαφνηφ[...]>>. Σώζεται στο «Décret n°. XLX», που χρονολογείται στις αρχές του 3ο υ αι. 
π.Χ. (Knoepfler, 2001a: 254-256). Πρόταση «Δαφνη[...]>>. Σώζεται στο «Décret n°. XVII», που 
χρονολογείται γύρω στο 300 π.Χ. (Knoepfler, 2001a: 248-249). 
3 , 2 Knoepfler, 2001c. 
1 4 1 3 Διαστάσεων ύψ. 0,86 μ. πλ. 0,47 μ. πάχ. 0,09 μ. 
1 4 1 4 Knoepfler, 2001a: Décret n° 4 (ένα από τα θραύσματα του), η° 5 (ένα από τα θραύσματα του), η° 
11, η° 12, n° VII, n° Vili, n° XI, n° XVI, n° XVII, n° XLX, n° XXVII και n° XXVIII. 
1 4 , 5 Βλ. παρακάτω, σελ 306 κ.ε. 
1 4 1 6 Knoepfler, 2001a: Décret n° 1, n° 13, n° VI, n° X, n° XIII, n° XV, n° XXIII και n° 15. Σε όσο αφορά 
τα υπόλοιπα ψηφίσματα αυτής της κατηγορίας (περίπου 30 κείμενα), περίπου τα μισά βρέθηκαν 
σκορπισμένα σε όλη την αρχαία πόλη (κοντά στην αγορά, στην νεκρόπολη, στην ακρόπολη, κ.λ,π.). Σε 
καμία περίπτωση δεν βρέθηκαν περισσότερα από τρεις επιγραφές στο ίδιο σημείο. Για τα άλλα 
ψηφίσματα, αγνοείται ο τόπος εύρεσης τους. 
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το ιερό του Απόλλωνα Δαφνηφόρου και β) στον Απόλλωνα Δαφνηφόρο αφιερώθηκαν 
όλες οι κατασκευές που ανεγέρθηκαν εδώ από τον 8° αι. π. Χ. και έπειτα1417. Βάσει 
αυτών των ισχυρισμών η επίκληση Δαφνηφόρος, η οποία μαρτυρείται αποκλειστικά 
από τον 4° αι. π.Χ. και εξής, αναγόταν στην εποχή της ίδρυσης του ιερού. 

Τι είδους θεός ήταν ο Απόλλωνας Δαφνηφόρος; Ο Knoepfler πίστευε ότι η 
λατρεία του ήταν «certes important, mais [....] plus politique que réellement 
populaire»1418. Πράγματι, τη σχέση μεταξύ της θεότητας αυτής και του πολιτικού 
βίου των Ερετριέων φαίνεται να επιβεβαιώνει ένα επιπλέον γεγονός. Οι ανασκαφές 
που διενεργήθηκαν στο ιερό του έφεραν στο φως, όχι μόνο μερικά ψηφίσματα 
πολιτείας και προξενιάς, αλλά επίσης ελληνιστικούς καταλόγους πολιτών141 . Ακόμη, 
είναι αξιοσημείωτο ότι ο Κουρουνιώτης ανακάλυψε εκεί διάφορες λίθινες βάσεις, οι 
οποίες πιθανόν να χρησίμευαν για την τοποθέτηση στηλών1420. 

Ωστόσο νομίζουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα από αυτό το σημείο, 
και να αναρωτηθούμε γιατί οι Ερετριείς διάλεξαν να επονομάσουν τον Απόλλωνα με 
τη συγκεκριμένη επίκληση. Για τους αρχαίους Έλληνες, η δάφνη φαίνεται ότι είχε 
από πολύ νωρίς τη σημασία της κάθαρσης και του αποτροπάΐκού συμβόλου 
Μάλιστα ενδέχεται η σχέση δάφνης-εξαγνισμού-προστασίας να ήταν σύγχρονη, 
ακόμα και προγενέστερη, της σχέσης δάφνης-προφητείας14 2. Ίσως οι Ερετριείς 
θεωρούσαν τον Απόλλωνα που έφερε κλαδιά δάφνης ως ένα θεό προστάτη. Δεν είναι 
λίγες οι πόλεις, όπου ο γιος της Λυτούς λατρευόταν ως υπερασπιστής των 
κοινοτήτων1423 είτε ενάντια σε ασθένειες1 2 4 είτε ενάντια σε φυσικές πληγές1425. 

Τέλος, επισημαίνουμε ότι πρόσφατα αποκαλύφθηκε επιγραφή του 4ου αι. π.Χ. 
που αποδεικνύει την ύπαρξη ενός μήνα με το όνομα «Δαφνηφοριών» στο ημερολόγιο 
της Δικαίας1426. Χάρη σε άλλες πηγές γνωρίζουμε ότι η Δικαία (ή Δικαιόπολη) 

1 4 1 7 Βλ Auberson και Schefold, 1972: 113 κ.ε 
1 4 1 8 Knoepfler, 1988:389. 
1419 Οι επιγραφές IG XII, 9, 245-248 εντοπίστηκαν στο ιερό του Απόλλωνα. Σύμφωνα με τον D. 
Knoepfler, οι κατάλογοι αυτοί συντάχθηκαν στις αρχές του 3ο υ αι. π.Χ. Βλ. D. Knoepfler, «Note à 
l'inscription 1», στο P. Ducrey, I. R Metzger και Κ. Reber, Eretria VIII. Fouilles et Recherches. Le 
Quartier de la Maison aux Mosaïques, Laussane, 1993: 145-146· και Knoepfler, 1997, με σχόλια 
σχετικά με τις επιγραφές. Ενδέχεται οι κατάλογοι εφήβων IG XII, 9, 240, IG XII, 9, 241 και IG XII, 
Suppl. 555 να εκτίθενταν επίσης σε αυτό το ιερό. Βλ Knoepfler, 1997. 
142 Κουρουνιώτης, 1911: 1. Ο D. Knoepfler θεωρεί ότι επιγραφή που βρέθηκε από τον ίδιο στην 
ακρόπολη θα μπορούσε να είχε εκτεθεί αρχικά στο ιερό του Απόλλωνα. Η επιγραφή χρονολογείται 
στον 4° αι. π.Χ. και περιέχ« συνθήκη ανάμεσα στην Αθήνα και την Ερέτρια. Βλ Knoepfler, 1988: 385, 
υποσημ. 12· Knoepfler, 2001a: 119, υποσημ. 72· Knoepfler, 1995: 362-364. 
1 4 2 1 Βλ ειδικά Μ.Β. Ogle, "Laurel in Ancient Religion and Folk-Lore", AJPh 31 (1910): 287-311. 
Επίσης R. Parke, Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion, Oxford, 1983: 228-229. 
Ο Parke ισχυρίζεται ότι αρχικά η δάφνη πιθανόν να υπήρξε «the sacred tree par excellence, dear to all 
the Olympian gods and especially to Apollo». Για το καθαρτικό χαρακτήρα της δάφνης στους 
Δελφούς, P. Amandry, «Eschyle et la purification d'Oreste», RA (1938): 22-23. 
1 4 2 2 Αυτό το συμπέρασμα συνάγεται από απόσπασμα του Θεοπόμπου του Χιώτη (FGrH 115, F 80= 
Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία, 3, 1) σχετικά με την κάθαρση του Απόλλωνα στα Τέμπη, αφού είχε 
σκοτώσει τον Πύθωνα. 
1 4 2 3 Ο Παυσανίας (VIII, 41, 7-9) μεταδίδει ότι στις Βάσσες λατρευόταν ο Απόλλωνας Επικουριος. Για 
τον Απόλλωνα Προστατηριο, βλ. παρακάτω σελ 300. 
1 4 2 4 Βλ Ιλίαόα,.Ε', στ. 401· Πίνδαρος, Πυθιόνικος V, στ. 63-65· Αριστοφάνης, Όρνιθες, στ. 584. 
1 4 2 5 Για τον Απόλλωνα Παρνόπιο, βλ. παραπάνω, σελ. 287. 
1 4 2 6 Για προκαταρτικές πληροφορίες σχετικά με αυτή την επιγραφή, βλ την ηλεκτρονική σελίδα 
http://www.ekathimerini.coni/4dcgi/ w articles ell 9343102 22/10/2002 22287. Η επιγραφή 
αποτέλεσε το θέμα διάλεξης που πραγματοποιήθηκε το 29/11/2003 στην American School of Classical 
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υπήρξε ερετριακή αποικία1427 στη Χαλκιδική1 . Η ίδρυση του οικισμού πιθανόν να 
ανάγεται στον 6° αι. π.Χ., όπως πιστεύει ο D. Viviers1429. Ίσως η ονομασία του μήνα 
Δαφνηφοριώνα να οφείλεται σε επίδραση της μητρόπολης. Εντούτοις, και όπως 
ανακοινώσαμε στον πρόλογο αυτής της εργασίας, θα αποφύγουμε να μεταφέρουμε 
στις ευβοϊκές μητροπόλεις τις πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με τις λατρείες 
στις αντίστοιχες αποικίες τους· η άμεση μετάδοση, χωρίς μεταβολές, των 
θρησκευτικών αντιλήψεων μιας πόλης στις αποικίες της είναι ένα θέμα που απαιτεί 
λεπτομερή και εξατομικευμένη ανάλυση χωρίς προκαταλήψεις. 

Ο Απόλλωνας Προστατήριος. 

Στο Μουσείο Ερέτριας φυλάσσεται (αρ. κατ. 12362) θραύσμα ασβεστολιθικής 
στήλης1430 που φέρει επιγραφή του 3° αι. π.Χ. Ο λίθος εντοπίστηκε σε τοίχο οικίας 
των ύστερων ελληνιστικών χρόνων, όπου είχε επαναχρησιμοποιηθεί ως οικοδομικό 
υλικό1431 . 

Ά]πόλλων[ος 
Προστατηρίο[υ 

Στη δημοσίευση της επιγραφής, ο Π. Θέμελης απαριθμεί και άλλες αρχαίες 
θέσεις (την Αθήνα, τα Μέγαρα, την Χαιρώνεια, την Ολυμπία, την Τήνο, την Πάρο), 
όπου μαρτυρείται η λατρεία του Απόλλωνα με την επίκληση Προστατήριος. Η μελέτη 
των τεκμηρίων τον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Απόλλωνας Προστατήριος 
προσέφερε ασφάλεια στις πόλεις αλλά και υγεία στα μέλη τους1432. Περιέργως, ο 
Θέμελης δε συσχετίζει την επιγραφή με το απόσπασμα του Πλουτάρχου που 
σχολιάσαμε παραπάνω· υπενθυμίζουμε ότι ο Χαιρωνέας παραδίδει ότι οι Ερετριείς 
λάτρευαν τον Απόλλωνα ως φιλάνθρωπο (Πλούταρχος, Περί τον μη χραν έμμετρα νυν 
την Πυθίαν, 16 = Ηθικά, 402a), 

Δεδομένων των συνθηκών εύρεσης της επιγραφής, καθίσταται δύσκολο να 
εξακριβωθεί που ακριβώς είχε εκτεθεί αρχικά η επιγραφή. Το κτήριο όπου 
εντοπίστηκε το θραύσμα βρίσκεται μόλις 75 μέτρα νότια του ιερού του Απόλλωνα 
Δαφνηφόρου. Ο Π. Θέμελης δεν αποκλείει την πιθανότητα ο Απόλλωνας 
Προστατήριος να είχε ταυτιστεί με τον Απόλλωνα Δαφνηφόρο. Ο ερευνητής 
αναγνωρίζει ωστόσο ότι δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε εάν ο πρώτος εκ των δύο 
λατρευόταν σε δικό του τέμενος ή μαζί με άλλες θεότητες. Εμείς παραπέμπουμε στο 
λήμμα «προστατήριος» του Ησύχιου, όπου παραδίδεται ότι ο Απόλλωνας 
Προστατήριος λατρευόταν μπροστά από τις πύλες των πόλεων. 

Studies in Athens^ στο πλαίσιο του συνεδρίου "New Research in Greek Epigraphy" (Κ. Συσμανίδης και 
Ε. Βουτυράς, "Dikaiopolitôn synallagai: A New Inscription from Dikaia, Colony of Eretria"). Βλ 
http://www.ascsa.edu.gr/News/Tentativeprogram.pdf. Επίσης Ducrey et al., 2004: 117. 
1 4 2 7 Meritt, Wade-Gery και McGregor, 1939-1950, Vol. 1: 266-267 και 482-483· IG I3, 263, III. 10-11· 
IG I3,282.11. 55-56. 
1 4 2 8 Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Historia Naturalis, IV, 36. 
1 4 2 9 p . Viviers, "Pisistratus' Settlement on the Thermaic Gulf: a Connection with the Eretrian 
Colonization", JHS 107 (1987): 193-195. 
1 4 3 0Ύψ. 0,27 μ· πλ. 0,30 μ· πάχ. 0,075 μ. 
1 4 3 1 Θέμελης, 1987: 106-108. 
1 4 3 2 Σχετικά με αυτή την τελευταία ιδιότητα βλ. Δημοσθένης, XXI, 52 και το αντίστοιχο σχόλιο. 
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Ο Απόλλωνας Δήλιος^ η Άρτεμη και η Λητώ. 

Το 1900 ο Κ. Κουρουνιώτης γνωστοποίησε την αποκάλυψη δύο στηλών 
ανατολικά της υποτιθέμενης νοτιοανατολικής πύλης της αρχαίας Ερέτριας (εικ. 18, 
19)1433. Αμφότεροι λίθοι ταυτίστηκαν με όρους1434. Ο ίδιος Έλληνας ερευνητής βρήκε 
κατά χώρα τη μία από τις δύο στήλες (ύψ. 0,70 μ., πλ. 0,40 μ., πάχ. 0,10 μ.), η οποία 
έφερε την εξής επιγραφή: 

ορός 
ιερού 

Βάσει της μορφής των γραμμάτων η επιγραφή χρονολογήθηκε στον 1° αι. 
π.Χ. 

Η δεύτερη στήλη (ύψ. 0,65 μ., πλ. 0,35 μ., πάχ. 0,09 μ.) εντοπίστηκε από τους 
τοπικούς φύλακες αρχαιοτήτων μόλις πενήντα μέτρα δυτικά από εκεί όπου 
εμφανίστηκε ο άλλος όρος. Τρία ονόματα θεών είχαν χαραχτεί πάνω στην στήλη. 

'Απόλλωνος 
Δηλίου, 
Λητούς, 
Αρτέμιδος 

Η επιγραφή αυτή χρονολογήθηκε στον 3° αι. π.Χ. 

Ο Κ. Κουρουνιώτης υπέθεσε ότι ανατολικά της αρχαίας πόλης υπήρξε, 
τουλάχιστον κατά την ελληνιστική περίοδο, ιερό αφιερωμένο στις αναφερθείσες 
θεότητες. Δυστυχώς, η επακόλουθη έρευνα που διενεργήθηκε στην περιοχή δεν 
απέδωσε περισσότερα στοιχεία που να επαληθεύουν την προταθείσα υπόθεση. Ένας 
λεπτός τοίχος παράλληλος με το τείχος της πόλης ήταν τα μοναδικό αξιοσημείωτο 
αρχιτεκτονικό λείψανο που ήλθε στο φως14 . 

Οι δυο όροι αυτοί δεν έχουν αποσπάσει την προσοχή πολλών ερευνητών, 
αφότου καταχωρίστηκαν από τον Ε. Ziebarth το 1915 (βλ. IG XII, 9, 270/271 και IG 
XII, 9, 266). Η ύπαρξη λατρείας του Απόλλωνα Δηλίου στην ευβοϊκή πόλη δεν έχει 
ακόμα εξηγηθεί επαρκώς. Ο Απόλλωνας με την εν λόγω επίκληση μαρτυρείται, εκτός 
από στη Δήλο, σε πολλά άλλα μέρη, όπως στη Νάξο1 3 6, ίσως και στην Πάρο1 4 3 7, στη 

1433 Δεν έχουν βρεθεί ακόμη τα κατάλοίπα αυτής της πύλης. Η ύπαρξη πύλης σε αυτή την περιοχή 
εικάζεται βάσει της μικρής απόστασης (μόλις 35 μ.) ανάμεσα σε δύο πύργους κυκλικής κάτοψης 
μεγάλου διαμέτρου (7 μ.) Βλ. Fachard, 2004: 102. 
1434 Κουρουνιώτης, 1900: 22-24. 
1435 Ο Κουρουνιώτης αναρωτιόταν μήπως αυτός ο τοίχος επισήμαινε το δυτικό όριο του υποτιθέμενου 
ιερού. 
14 6 Βλ την επιγραφή IG ΧΠ, 7, 50. Σχετικά με ένα ακόμα πιθανό τεκμήριο, βλ Α. Π. Ματθαίου, 
«Ψήφισμα Ναξίων», Horos 8-9 (1990-1991): 113-117. 
1 4 3 7 Πιθανότατα, η κυρία θεότητα που λατρεύτηκε στο Δήλιον της Πάρου, στο λόφο Κάστρο ή Βίγλα, 
ήταν, η Άρτεμη. Ωστόσο, ενδέχεται ο Απόλλωνας (με το επίθετο Δήλιο) να συλλατρεύτηκε εκεί. Βλ 
την επιγραφή IG ΧΠ, 5, 214 (του 4ο υ αι. π.Χ..) και μια επιγραφή που δημοσιεύτηκε πρόσφατα (Α.Π. 
Ματθαίου και Γ. Κουράγιος, «Επιγραφές Πάρου Π», Horos 10-12 (1992-1998): 438, αρ. 2). Βλ D. 
Berranger, Recherches sur l'histoire et la prosopographie de Paros a l'époque archaïque, Clermont-
Ferrant, 1992: 81-82. Επίσης Mazarakis Ainian, 1997: 247 και 329. 
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Λακωνία1438, πιθανώς στο Φάληρο1439, στον αττικό δήμο της Φλύας1440, στην Κω1 4 4 1, 
κ.λ.π. Έχει υποστηριχθεί ότι διάφορα Δήλια ιδρύθηκαν επίσης στην ηπειρωτική ακτή 
του νοτίου Ευβοϊκού κόλπου. Αναφερόμενος στον αττικό δήμο των Πρασιών 
(σημερινό Πόρτο Ράφτη), ο Παυσανίας παραδίδει πως το εκεί ιερό του Απόλλωνα 
ήταν ένας ενδιάμεσος σταθμός της Υπερβόρειας Οδού (Ι, 31, 2-3). Με βάση το χωρίο 
του Λυδού, μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι το ιερό αυτό ήταν ένα Δήλιον1 2. Ο 
J. Treheux συσχέτισε τις Πρασιές με την αθηναϊκή θεωρία των Δηλίων144 . Κατά την 
Δ. Πέππα-Δελμούζου η θεωρία αυτή πιθανόν να διεξαγόταν ήδη κατά την αρχαϊκή 
περίοδο. Μάλιστα ενδέχεται η Βραυρώνα να αποτελούσε επίσης έναν ακόμα σταθμό 
της θεωρίας κατά την τυραννία του Πεισιστράτου . Ακόμη, στη βοιωτική ακτή, 
μόλις 12 χλμ. νοτιοδυτικά της Ερέτριας, υπήρχε μια θέση ονόματι «Δήλιον». Ο 
Ηρόδοτος (VI, 118), ο Θουκυδίδης (IV, 76, 4), ο Στράβωνας (DC, 2, 7) και ο 
Παυσανίας (DC, 20, 1) αναφέρονται σε αυτήν την πόλη και μνημονεύουν την ύπαρξη 
ενός ιερού του Απόλλωνα εκεί. Σύμφωνα με τον Χ. Ι. Πιτερό, το ιερό ιδρύθηκε 
ακριβώς στην παραλία του σημερινού χωριού Δήλεσι. Ο Έλληνας αρχαιολόγος 
αποκάλυψε εδώ στοά της ελληνιστικής περιόδου . Ο Α. Schachter πίστευε ότι το 
ιερό «was closely linked with, if not founded from, Delos».1446. 

Όσον αφορά την Εύβοια, υπενθυμίζουμε την αποκάλυψη χάλκινου 
ενεπίγραφου σταθμίου του 4ου αι. π.Χ. με την επιγραφή «ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΔΗΛΙΟ» σε 
πιθανό αρχαίο ιερό πλησίον του σημερινού χωριού Ζάρακες (εικ. 3, αρ. 54)1447. Η Α. 
Χατζηδημητριού συνδέει το ιερό αυτό με την Υπερβόρεια Οδό1 4 4 8. Όπως 
παρατηρήσαμε ήδη, η Ερέτρια δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στις στάσεις της 
Υπερβόρειας Οδού που απαριθμούνται στις φιλολογικές πηγές. Ωστόσο, δεδομένης 
της εξέχουσας σημασίας της Ερέτριας στο σύνολο της Εύβοιας, είναι πολύ πιθανό η 
πορεία των προσφορών που προερχόταν από τη Βόρεια Ελλάδα να έκανε στάση σε 
αυτή την πόλη. Η προτεινόμενη τοποθέτηση του ερετριακού Δηλίου κοντά στην ακτή 

1 4 3 8 Στράβωνας, VIII, 6, 1· Παυσανίας, III, 23,2-5. 
1 4 3 9 Βλ την επιγραφή IG Ι3, 130. Για αυτή την επιγραφή, που χρονολογείται γύρω στο 432 a.C, βλ D. 
Μ. Lewis, "Apollo Delios", BSA 55 (1960): 190-194. Αντιθέτως H.B. Mattingly, "Some Fifth-Century 
Attic Epigraphe Hands", ZPE 83 (1990): 112-113. 
1 4 4 0 Αθηναίος, Δειπνοσοφισταί, Χ, 424£ με βάση απόσπασμα του Θεόφραστου (F. Wimmer (επιμ.), 
Theophrasti Eresii Opera quae supersunt omnia. Tomus Tertius. Fragmenta, Lipsiae, 1862: fr. CXLX). 
Πρόκειται τότε για πληροφορία που ανάγεται στον 4° au π.Χ. 
1 4 4 1 Sokolowski, 1969: 272-276, n°. 156. 
1 4 4 2 Βλ Ο. Rubensohn, Das Delion von Paros, Wiesbaden, 1962: 40- Ν.Δ. Παπαχατζής (επιμ.), 
Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις. Αττικά, Αθήνα, 1974: 401, υποσημ. 1. 
1443 J. Treheux, «La réalité historique des offrandes hyperboreénnes de Délos», στο συλλ. έργ., Studies 
presented to D.M. Robinson, Saint Louis, 1953, Vol. 2: 766-770. 
1 4 4 4 D. Peppas-Delmousou, «Autour des inventaires de Brauron», στο D. Knoepfler (επιμ.), Comptes et 
inventaires dans la cité grecque. Actes du colloque international d'épigraphie tenu à Neuchâtel du 23 
au 26 septembre 1986 en l'honneur de J. Tréheux, Genève, 1988: 323-346 · D. Peppas-Delmousou, 
"The Theoria of Brauron", στο R. Hägg, Ν. Marinatos και G.C. Nordquist (επιμ.), Early Grek Cult 
Practice. Proceedings of the Fifth International Symposium at the Swedish Institute at Athens, 26-29 
June, 1986, Stockholm, 1988: 255-258. 
1 4 4 5 Χ. Ι. Πιτερός «Ανασκαφή στωικού οικοδομήματος στο Δήλεσι και το Ιερό του Δηλίου 
Απόλλωνα», στο Β. Αραβαντινός (επιμ.), Γ' Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών. Θήβα, 4-8 
Σεπτεμβρίου 1996 (Επετηρίς της Εταιρίας Βοιωτικών Μελετών, Τόμος Γ'. Τεύχος α'. Αρχαιολογία), 
Αθήνα, 2000: 592-605. 
1 4 4 6 Schachter, 1981-1994, Vol. 1: 44. 
1447 Βλ παραπάνω, σελ. 166-167. 
1 4 4 8 Α. Χατζηδημητρίου, «Ζάρακες», ΑΔ 52 Β2 (1997): 407-409· Α. Χατζηδημητρίου, «Χάλκινο 
ενεπίγραφο σταθμίο από τους Ζάρακες Καρυστίας», στοΑΕΘΣΕ, 2006: 1077-1092. 
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θα μπορούσε να αιτιολογηθεί στην περίπτωση που οι υπερβόρειες προσφορές 
έφταναν στην Ερέτρια δια θαλάσσης. Μάλιστα, θεωρούμε ιδιαίτερα ελκυστική μία 
υπόθεση του Α. Schachter, σύμφωνα με την οποία οι λατρείες του Απόλλωνα Δηλίου 
στην Ερέτρια και στο Δήλιον σχετίζονται . Ως επιχείρημα υπέρ αυτής της 
πιθανότητας μπορούμε να επικαλεστούμε, πρώτον, τη μικρή απόσταση που χωρίζει 
τις δύο θέσεις (υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ τους) και, δεύτερον, τις λατρευτικές 
ομοιότητες που παρουσιάζουν τα δύο Δήλια (και στις δυο θέσεις ο Απόλλωνας 
λατρευόταν μαζί με την Άρτεμη και τη Λητώ)1450. 

Από τις δυο επιγραφές που βρέθηκαν ανατολικά του ερετριακού άστεως, η 
αρχαιότερη χρονολογείται στον 3° αι. π.Χ. Με τα ελάχιστα στοιχεία που υπάρχουν 
στην διάθεση μας, καθίσταται αδύνατο να επιβεβαιώσουμε ότι το ιερό του Απόλλωνα 
Δηλίου στην Ερέτρια ιδρύθηκε κατά τους αιώνες που κυρίως μας ενδιαφέρουν. 

Ο Απόλλωνας Τριμορίδιος. 

Στα τέλη του 19ου αι. ο Δ.Σ. Σταυρόπουλος δημοσίευσε μερικές επιγραφές που 
τότε φυλάσσονταν στο παλιό Μουσείο της Ερέτριας (δηλαδή στο Δημαρχείο)1451. Για 
εμάς ιδιαίτερη σημασία έχει στήλη, της οποίας ο τόπος εύρεσης δε διευκρινιζόταν 
από τον μελετητή. Πρόκειται για φαιό ασβεστόλιθο (ύψ. 0,62 μ., πλ. 0,33/0,34 μ., 
πάχ. 0,07/0,08 μ.) που έφερε το ακόλουθο τετράστιχο: 

'Απόλλωνος 
Τριμορ[ιδί]ου, 
Λητούς, 
Αρτέμιδος 

Ο όρος αυτός σηματοδοτούσε ιερό που ήταν αφιερωμένο στον Απόλλωνα με 
την άγνωστη προσωνυμία Τριμορίδιος. Η έλλειψη ακριβούς παραλλήλου ανάγκασε 
τον Δ.Σ. Σταυρόπουλο να καταφύγει στη ετυμολογική ανάλυση της λέξης 
«Τριμορίδιος» προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας της εν λόγω λατρείας. Ο 
αρχαιολόγος διερωτόταν εάν η επίκληση διαμορφώθηκε από την ένωση του 
προθήματος «Τρι» με τη ρίζα «μοίρα». Βάσει αυτής της υπόθεσης, ο θεός έπαιρνε 
την προσωνυμία αφού αποτελούσε μέλος μιας τριάδας, προφανώς της τριάδας 
Απόλλωνα - Άρτεμης - Λητούς. Σε μία μεταγενέστερη δημοσίευση, ο επιγραφολόγος 
μνημόνευε την αχαϊκή λατρεία της Άρτεμης Τρικλάριας, προστάτιδας του 
συνοικισμού της αρχαίας Πάτρας (Παυσανίας, VII, 19, 1-8· VII, 20, 1· VII, 22, 11). 
Όπως βλέπουμε, και η επίκληση αυτή παρουσιάζει το πρόθημα «Τρι»1452. 

Το 1915 ο E. Ziebarth κατέγραψε την επιγραφή υπό τον αριθμό IG XII, 9, 267 
και τη χρονολόγησε στον 3° αι. π.Χ.. Στο αντίστοιχο λήμμα σημείωσε ότι ο όρος είχε 
εντοπιστεί «in parte orientali urbis». 

l 4 4 S Schachter, 1981-1994, Vol. 1: 44-47. 
1450 Σε μία από τις ερετριακές επιγραφές που παρουσιάστηκαν ανωτέρω συναντάμε τα ονόματα της 
Άρτεμης και της Λητούς, ενώ ο Παυσανίας κάνει μνεία στα αγάλματα των δυο γυναικείων θεοτήτων 
που βρίσκονταν στο βοιωτικό ιερό (Di, 20, 1). 
1451 Δ. Σ. Σταυρόπουλος, «Ερετρικαί επτγραφαί ανέκδοτου), Αθηνά V (1893): 350, αρ. 5. 
1452 Δ. Σ. Σταυρόπουλος, «Ερετρικά μελετήματα», ΑΕ 1895: 166. 
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Ο Ε. Ziebarth αναπαρήγαγε πιστά την ανάγνωση του κειμένου που είχε 
προσφέρει ο Δ.Σ. Σταυρόπουλος. Εντούτοις, ο D. Knoepfler έχει αμφισβητήσει 
πρόσφατα την ανάγνωση του δεύτερου στίχου1453. Εμείς θα τονίσουμε απλά óu 
πρόκειται για τεκμήριο που αφορά την ελληνιστική περίοδο. 

Ένα μαντείο του Απόλλωνα σε ιερό της Άρτεμης; 

Το 1911 ο Κ. Κουρουνιώτης δημοσίευσε θραύσμα μαρμάρινης στήλης που 
εντοπίστηκε νοτιοανατολικά του αστικού ναού του Απόλλωνα. Ο λίθος φέρει 
ανάγλυφη παράσταση στο άνω τμήμα του, ενώ στο κάτω τμήμα διακρίνονται οι 
πρώτοι στίχοι επιγραφής1454. Το κείμενο καταχωρήθηκε υπό τον αριθμό IG XII, 9, 
213 από τον Ε. Ziebarth. Η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη το χρονολογεί στα τέλη του 4ου 

ή στις αρχές του 3ο υ αι. π.Χ.1455 Για τους D. Knoepfler και Μ. Meyer η επιγραφή 
ανάγεται στις αρχές του 3ο υ αι. π.Χ.14 Τέλος, οι L. Kahil και Ο. Παλλαγιά 
προτείνουν μια «χαμηλή» χρονολόγηση για τη στήλη, τα μέσα του 3ο υ αι. π.Χ. ' 5 7. 

Η επιγραφή σώζεται αποσπασματικά, ωστόσο καθίσταται δυνατό να 
συμπεράνουμε ότι πρόκειται για ψήφισμα σχετικό με μια αναζήτηση χρησμού. Έτσι, 
στον πρώτο στίχο διαβάζεται η πρόταση «επειδή ή βουλή επεμψεν μαντείαν 
[...».'458 Στο δεύτερο στίχο, εμφανίζεται η πρόταση «έρωτώντ?]ων τον θεόν 
Ερετριέων...... Δυστυχώς, δεν είναι ευανάγνωστο κανένα όνομα ή επίκληση θεού. 
Συνεπώς δύσκολα μπορούμε να προσδιορίσουμε σε ποια θεότητα ή σε ποιο 
λατρευτικό κέντρο απευθύνθηκαν οι Ερετριείς αναζητώντας συμβουλή. 

Το γεγονός ότι η στήλη αποκαλύφθηκε κοντά σε ιερό αφιερωμένο στον 
Απόλλωνα Δαφνηφόρο κάνει πιθανή τη σκέψη ότι ένα μαντείο εγκαθιδρύθηκε στο 
ιερό αυτό. Προς έκπληξη μας ο Κουρουνιώτης δε συλλογίστηκε καν αυτό το 
ενδεχόμενο. Ο Έλληνας ερευνητής ισχυριζόταν ότι η αναζήτηση έγινε στους 
Δελφούς. Μάλιστα, για να στηρίξει την άποψη του ο Κουρουνιώτης κατέφυγε σε μια 
άλλη επιγραφή που μαρτυρεί ότι οι Ερετριείς ρώτησαν την Πυθία14 . 

Προτού σχολιάσουμε μια τρίτη υπόθεση σχετικά με την τοποθεσία του 
μαντείου, στο οποίο προσέφυγαν οι Ερετριείς, θα περιγράψουμε εν συντομία το 
διάκοσμο που συνοδεύει την επιγραφή IG XII, 9, 213. Εκατέρωθεν μεγάλου ομφαλού 

1 4 5 3 Knoepfler, 1988: 413, υποσημ. 120. 
1 4 5 4 Για την αποκάλυψη, βλ. Κουρουνιώτης, 1911: 32-33, αρ. 19, εικ. 21. Διαστάσεις του σωζόμενου 
θραύσματος: ύψ. 0,48 μ.- πλ. 0,35 μ. και πάχ. 0,11 μ. 
1 4 5 5 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 2000: 96. 
1 4 5 6 Knoepfler, 2001a: 102, υποσημ. 470· Μ. Meyer, Die griechischen Urkendenreliefs (= MD AI (A). 
13. Beiheft), Berlin, 1989: 320, Ν 17 και Taf. 55.3. 
1 4 5 7 L. Kahil, «Artemis. Catalogue. VIII. Artemis et les autres divinités. 1.3. Artemis et Apollo», LIMC 
II-l (1984): 704, n° 1076· O. Pallagia, "Apollon. Katalog. I. D. Apollon allein mit Kithara oder Lyra. 
Apollon Kitharoidos : stehend, bekleidet", LIMC II-l (1984): 204, n° 145d· O. Palagia, "Euphranor" 
(1980): 19,n°4. 
1458 To 1988, o D. Knoepfler ισχυριζόταν ότι η αναζήτηση όφειλε σε απόφαση του Κοινού των 
Ευβοέων (Knoepfler, 1988: 391 και υποσημ. 39). Το 2001, ο ίδιος ερευνητής σημείωνε ότι επρόκειτο 
για απόφαση των Ερετριέων (Knoepfler, 2001:310 και υποσημ. 269). 
1 4 5 9 Βλ IG XII, 9, σελίδα 162, αρ. 5 - Ο. Kern, Die Inschriften von Magnesia am Meander, Berlin, 
1900: 38-39, αρ. 48. Σχετικά με αυτή την επιγραφή, που χρονολογείται στα τέλη του 3°° αι. π.Χ., βλ. 
Knoepfler, 2001a: 359-365, με πλούσια βιβλιογραφία. Ένα αντίγραφο αυτής της επιγραφής εκτέθηκε 
στο ιερό του Απόλλωνα Ααφνηφόρου, καθώς διαβάζουμε στους στ. 31 ice. 
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διακρίνονται δύο ιστάμενες ανθρώπινες μορφές. Αριστερά απεικονίζεται η θεά 
Άρτεμη με δάδα στα χέρια της. Δεξιά παριστάνεται ο Απόλλωνας με κιθάρα. Η 
σύνθεση περιβάλλεται από αρχιτεκτονική διακόσμηση· δυο δωρικές παραστάδες που 
στηρίζουν επιστύλιο και αετωματική επίστεψη. Η παράσταση παρουσιάζει πολλές 
ομοιότητες με ένα ιδιωτικό αναθηματικό ανάγλυφο που θα μας απασχολήσει πιο 
κάτω. Το έργο αυτό αποκαλύφθηκε στην περιοχή, όπου πιστεύεται ότι βρισκόταν το 
ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας1 . 

Μάλιστα πρέπει να τονίσουμε ότι το 1900 ο ίδιος ο Κ. Κουρουνιώτης ανέφερε 
τον εντοπισμό ενός μαρμάρινου ομφαλού ανατολικά της Ερέτριας, σε μικρή 
απόσταση βορειοδυτικά του λόφου των Παλαιοεκκλησιών (εικ. 3, αρ. 33, εικ. 67)1461. 
Το έργο φυλάσσεται σήμερα στο Μουσείο Ερέτριας. Εύκολα μπορούμε να 
διακρίνουμε δύο τμήματα. Το άνω τμήμα συνιστά τον ίδιο τον ομφαλό, με το 
χαρακτηριστικό ημισφαιρικό σχήμα του (ύψ. 0,45 μ., μέγ. διαμ. 0,60 μ.). Η επιφάνεια 
του φέρει ανάγλυφο πλέγμα. Το κάτω μέρος αποτελεί αδιακόσμητο τετράπλευρο 
βάθρο (σωζ. ύψ. 0,75 μ., πλ. 0,90 μ.), από το οποίο αναδύεται ο ομφαλός. Το μεγάλο 
μέγεθος του λίθου οδήγησε τον Κουρουνιώτη στη υπόθεση ότι ο ομφαλός εκτέθηκε 
αρχικά κάπου κοντά στο σημείο στο οποίο εντοπίστηκε. 

Όπως σημειώθηκε στην ενότητα που αφιερώσαμε στη λατρεία του Απόλλωνα 
στην Κάρυστο, ομφαλοί υπήρχαν στους Δελφούς αλλά και σε άλλες ελληνικές πόλεις 
όπως το Άργος1 και την Αθήνα14 3. Πρέπει να αναρωτηθούμε εάν η παρουσία ενός 
ομφαλού στην επικράτεια της Ερέτριας αποδεικνύει αναντίρρητα ότι η πόλη είχε τον 
έλεγχο ενός μαντείου. Ο D. Knoepfler όχι μόνο απαντά θετικά σε αυτή την ερώτηση, 
αλλά επίσης επισημαίνει ότι αυτό το (απολλώνιο) μαντείο είχε ως έδρα το ιερό της 
Άρτεμης Αμαρυνθίας1464. Πιο κάτω θα αναλύσουμε διάφορες επιγραφές που πιθανώς 
προέρχονται από το ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας και μαρτυρούν ότι ο Απόλλωνας 
συλλατρεύτηκε εκεί. Μερικά από αυτά τα κείμενα έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα (IG XII, 
9, 140-142), άλλα είναι ψηφίσματα του δήμου των Ερετριέων (IG XII, 9, 276-278). 
Σε όλες τις επιγραφές απαντά η ίδια αφιέρωση, «Άρτέμιδι, 'Απόλλωνι, Λητοί». 
Πιστεύουμε ότι η σειρά των ονομάτων είναι ενδεικτική σε όσο αφορά την ιεραρχία, 
με την οποία λατρεύονταν οι εν λόγω θεότητες. Ο Απόλλωνας φαίνεται να είχε εδώ 
το ρόλο του παρέδρου της αδερφής του. 

Πρέπει να ομολογήσουμε ότι μας παραξενεύει ο Απόλλωνας να διέθετε 
μαντείο σε ένα ιερό, όπου απλά θεωρούταν ως μια δευτερεύουσα μορφή. 

Βλ. παρακάτω, σελ. 369 κ.ε. 
1 4 6 1 Κουρουνιώτης, 1900: 19-21, εικ. 1. Συγκεκριμένα ο Έλληνας ερευνητής σημειώνει ότι ο ομφαλός 
βρέθηκε δίπλα στην εκκλησία της Αγιας Παρασκευής. Ο Π. Θέμελης ταύτισε αυτήν την εκκλησία με 
μικρό παρεκκλήσι σε απόσταση περίπου ένα χιλιόμετρο ανατολικά της Ερέτριας, το οποίο ήταν 
αφιερωμένο σε αυτήν την άγια. (Θέμελης, 1969: 167). Ο D. Knoepfler θεώρησε λάθος την υπόθεση 
του Θέμελη και ισχυρίστηκε ότι η εκκλησία της Αγιας Παρασκευής που ανέφερε ο Κουρουνιώτης 
βρισκόταν ένδεκα χιλιόμετρα ανατολικά της Ερέτριας (Knoepfler, 1988: 399). Σήμερα τίποτα δεν 
σώζεται από αυτήν την εκκλησία. 
1 4 6 2 Βλ W. Vollgraff, Le sanctuaire d'Apollon Pythéen a Argos, Paris, 1956: 109-117- G. Roux, «Le 
sanctuaire argien d'Apollon Pythéen», REG 70 (1957) : 474-487 και M. Pierart, «Un oracle d'Apollon 
à Argos», Kernos 3 (1990) : 319-333. 
1463 H.A. Thompson, "Buildings on the West Side of the Agora", Hesperia 6 (1937): 110-114. 
1464 Knoepfler, 1988: 391 καιυποσημ. 39,413 καιυποσημ. 122. 
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5.4.3. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

Οι διαδοχικές αρχαιολογικές ανασκαφές που έχουν πραγματοποιηθεί από το 
1899 στον κεντρικό τομέα της σύγχρονης Ερέτριας έχουν αποκαλύψει τα λείψανα 
διάφορων κτισμάτων που χρονολογούνται ανάμεσα στον 8° και τον 3° αι. π.Χ. Επίσης 
έφεραν στο φως επιγραφές, θραύσματα αγαλμάτων και ποικίλα άλλα αντικείμενα 
(εικ. 18, αρ. 15 και εικ. 52). 

Επιγραφές που χρονολογούνται από τον 4° έως το 2° αι. π.Χ. αποδεικνύουν 
ότι την περιοχή κατέλαβε ιερό αφιερωμένο στον Απόλλωνα Δαφνηφόρο. Ωστόσο, 
επιβάλλεται να αναρωτηθούμε, πρώτον, πότε ο χώρος αυτός απέκτησε αποκλειστικά 
λατρευτικό χαρακτήρα και, δεύτερον, πότε αφιερώθηκε στον Απόλλωνα με την 
επίκληση «Δαφνηφόρος». 

Στις σελίδες που ακολουθούν θα φανεί ότι διαφορετικές δραστηριότητες 
(οικιακές, εργαστηριακές, ίσως και θρησκευτικές) αναπτύχθηκαν εδώ κατά ένα 
μεγάλο μέρος του 8ου αι. π.Χ. Στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. κατασκευάστηκε λίθινος 
βωμός. Τότε ανεγέρθηκε επίσης το πρώτο από μια σειρά κτηρίων μεγάλων 
διαστάσεων. Αυτά τα μνημειώδη οικοδομήματα της Ερέτριας θεωρήθηκαν από τους 
ερευνητές ως λατρευτικά κτήρια βάσει της ομοιότητας τους με ναούς που κτίστηκαν 
κατά την ίδια εποχή. 

Η ταυτότητα της θεότητας που λατρεύτηκε εδώ κατά τους προκλασικούς 
χρόνους παραμένει πάντως αινιγματική. Ίσως το να αμφισβητεί κανείς ότι ο 
Απόλλωνας δε λατρευόταν σε αυτό χώρο πριν από τον 4° αι. π.Χ. μπορεί να φαίνεται, 
α priori, υπερβολικό. Εντούτοις, ο θεός δεν αναφέρεται σε καμία από τις χαράγματα 
(graffiti) πάνω σε γεωμετρικά αγγεία που ανακαλύφθηκαν στην περιοχή, όπως μας 
πληροφορούν οι Α. Kenzelmann, Th. Theurillat και S. Verdau1465. Αντιθέτως, δεν 
μπορούμε να παραλείψουμε την ανεύρεση στο εσωτερικό του πρόναου του δωρικού 
ναού 1 4 6 6 μίας επιγραφής του 6° αι. π.Χ., χαραγμένης στο περιχείλωμα ενός δίνου, που 
πιστοποιεί ότι το δοχείο αφιερώθηκε στον Ηρακλή1 4 6 7. Μήπως ο Ηρακλής και ο 
Απόλλωνας συλλατρεύονταν στο ιερό πριν από τα Μηδικά;146 . Ή μήπως συνέβη μια 
υποκατάσταση παρόμοια με εκείνη που φαίνεται να απαντά στο Πτώον, όπου η 
λατρεία ενός θεού επικάλυψε τη λατρεία ενός ήρωα; 

Το ιερό λεγόμενο του Απόλλωνα Ααφνηφόρου κατά τους προκλασικούς χρόνους. 

Προτού εντρυφήσουμε στην ανάλυση των ευρημάτων, πρέπει να 
υπογραμμίσουμε ότι η περιοχή που θα μας απασχολήσει εν συνεχεία δεν έχει 
ανασκαφεί πλήρως1469. Μέχρι σήμερα δε γνωρίζουμε με βεβαιότητα τα ακριβή 
διαδοχικά όρια της. Αγνοούμε ακόμα και την έκταση του χώρου αυτού κατά την 

1 4 6 5 Α. Kenzelmann,Th. Theurillat και S. Verdan, «Graffiti d'époque géométrique provenant du 
sanctuaire d'Apollon Daphnéphoros à Érétrie», ZPE 151 (2005) : 51-86. 
1466 Βλ παρακάτω, σελ. 320 κ.ε. 
1 4 6 7 Βλ παρακάτω , σελ. 396. 
1468 jj £ Τουλούπα πιστεύει ότι ο Ηρακλής υπήρξε πάρεδρος του Απόλλωνα κατά τους αρχαϊκούς 
χρόνους. Βλ. Τουλούπα, 2002: 64. 
1 9 Πολλές σύγχρονες κατασκευές υψώνονται στην περιοχή. Αυτό το γεγονός δυσχεραίνει την 
κατανόηση των διαδοχικών αρχαίων αρχιτεκτονικών φάσεων. 
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κλασική περίοδο, όταν ο θρησκευτικός του χαρακτήρας είναι πέραν κάθε αμφιβολίας. 
Διάφοροι τοίχοι της γεωμετρικής και της αρχαϊκής περιόδου φαίνεται να οριοθέτησαν 
και να διαίρεσαν την περιοχή σε τμήματα, όμως δεν είναι σίγουρο ότι οι τοίχοι αυτοί 
αποτελούσαν περιβόλους ενός ιερού. 

Ξέρουμε, ωστόσο, ότι βορειοανατολικά περνούσε, κατά τον 8° και τον 7° αι. 
π.Χ., ένα από τα κύρια παρακλάδια του δέλτα που κατέλαβε την πεδιάδα, όπου είχε 
ιδρυθεί η Ερέτρια (εικ. 14 και 15)1470. Το παρακλάδι αυτό είχε κατεύθυνση ΒΔ.-ΝΑ., 
και ενδέχεται να αποτελούσε το βόρειο όριο της περιοχής που μας ενδιαφέρει είτε 
κατά τις υγρές εποχές (όταν οδηγούσε τα εποχικά ύδατα στη θάλασσα) είτε κατά το 
καλοκαίρι (όταν η κοίτη ήταν στεγνή και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δρόμος). 

Η υπόθεση αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη, από τα τέλη της 
γεωμετρικής περιόδου και έπειτα, ενός τοίχου (του ονομαζόμενου Μ19) που, 
ακολουθώντας την ίδια κατεύθυνση με το ρεύμα, «σφράγιζε» τη δυτική όχθη του 
(εικ. 53)1 4 7 1. Το ανάλημμα παρουσιάζει δύο φάσεις. Κατά την πρώτη, ήταν ιδιαίτερα 
συμπαγές (μέγ. πλ. 0,90 μ.). Δυστυχώς σώζεται μόνο ένα τμήμα μήκους 5 μ. Κατά τη 
δεύτερη φάση, ο τοίχος μετατοπίστηκε ελαφρώς προς το βορρά. Το πλάτος του είναι 
μικρότερο (έως 0,50 μ). Μολονότι η κατασκευή έχει σωθεί αποσπασματικά, 
μπορούμε να εικάσουμε ότι το συνολικό του μήκος ξεπερνούσε τα 13,50 μ. Όταν στα 
μέσα περίπου του 6ου αι. π.Χ. η διακλάδωση του δέλτα αποξηράνθηκε οριστικά μέσω 
μίας σειράς υδραυλικών έργων, η κοίτη του παρακλαδιού μετατράπηκε σε σημαντικό 
οδικό άξονα της πόλης. Η οδός συνέχισε να χρησιμοποιείται έως τη ρωμαϊκή 
περίοδο1 7 2, ενώνοντας τη «Συνοικία των παναθηναϊκών αμφορέων» (εικ. 18, αρ. 12) 
με τη μνημειακή δημόσια κρήνη (εικ. 18, αρ. 16) και την αγορά (εικ. 18, αρ. 17). Η 
οδική αρτηρία θεωρείται το βόρειο όριο του ιερού κατά την κλασική και την 
ελληνιστική περίοδο. 

Επίσης καθίσταται δύσκολη η ταύτιση του νοτίου ορίου της περιοχής που 
εξετάζουμε. Σε απόσταση 45 μ. νοτιοδυτικά του τοίχου ΜΙ 9, αποκαλύφθηκε ο τοίχος 
Μ3, ο οποίος σώζεται σε μήκος 25 μ. (εικ. 53) . Όπως και ο Μ19, ο Μ3 ακολουθεί 
κατεύθυνση ΒΔ.-ΝΑ., κατασκευάστηκε κατά τη γεωμετρική περίοδο και φαίνεται να 
χώριζε δύο ζώνες. Στη ζώνη που εκτείνεται βόρεια του Μ3, εντοπίστηκαν διαδοχικά 
δάπεδα (ορίζοντες κυκλοφορίας). Στη ζώνη που εκτείνεται νότια του Μ3 
αποκαλύφθηκαν διάφορα στρώματα από αμμοχάλικο που μαρτυρούν ότι μια ακόμα 
διακλάδωση του προαναφερθέντος δέλτα έρεε από εδώ. Συνεπώς ενδέχεται ο τοίχος 
Μ3 να ήταν ένα οροθετικό στοιχείο κατά τις πρώτες δεκαετίες κατοίκησης της 
περιοχής. Μπορούμε να υποθέσουμε ωστόσο ότι το μεταγενέστερο ιερό του 

Κατά την διάρκεια των ανασκαφών εντοπίστηκαν διαδοχικά στρώματα από αμμοχάλικο. Βλ C. 
Krause, "Zur Städtebaulichen Entwicklung Eretrias", AntK 25 (1982): 137-144- C. Krause, 
«Remarques sur la structure et l'évolution de l'espace urbain d'Erétrie», στο συλλ. έργ., Architecture et 
société de l'archaïsme grec à la fin de la république romaine, Actes du Colloque international 
organisé par le Centre national de la recherche scientifique et l'École Française de Rome, (Rome 2-4 
décember 1980) (CEFR, 66), Paris-Roma, 1983: 63 -73· C. Krause, «Naissance et formation d'une 
ville», Les Dossiers / Histoire et Archéologie 94 (1985): 17-25· Huber, 1998a: 111-112· Huber, 1998b: 
143. 
I471- Βλ Huber, 2003, Vol. 1: 24. Οι πρώτες πληροφορίες για αυτόν τον τοίχο εμφανίζονται στο G. 
Touchais, «Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1978», BCH 103 (1979): 
598-599, καθώς και στο A. Alther-Charon, «Chantier du temple d'Apollo», AntK24 (1981): 81-82. 
1472 Huber, 1993: 122-124. 
1473 Verdan, 1999b: 123- Verdan, 2000: 128· Verdan, 2001: 84-86· Verdan, 2002: 128. 
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Απόλλωνα Δαφνηφόρου κατέλαβε μεγαλύτερη έκταση. Κατά τον S. Verdan, τοίχος 
της κλασικής περιόδου1474 που εντοπίστηκε σε απόσταση οκτώ μέτρων νοτιοδυτικά 
του Μ3 αποτελούσε ανάλημμα ενός ανδήρου (εικ. 54). Η κατασκευή λειτουργούσε 
ως σύνορο ανάμεσα σε ένα ψηλότερο επίπεδο - αυτό του ιερού - και σε ένα 
κατώτερο επίπεδο - όπου ανεγέρθηκαν διάφορα εργαστήρια της κλασικής και της 
ελληνιστικής περιόδου 

Στο δεύτερο και τρίτο τέταρτο του 8ου αι. π.Χ. χρονολογούνται τα αρχαιότερα 
κτήρια που εντοπίστηκαν στην περιοχή που εκτείνεται μεταξύ των δύο 
προαναφερθέντων ρευμάτων. Πρόκειται για τα λεγόμενα Κτήρια 1, 5, 150 και 9 (εικ. 
55). Πολλά από αυτά τα κτίσματα θεωρήθηκαν ναοί όταν αποκαλύφθηκαν. Σήμερα οι 
ερευνητές τείνουν να ταυτίζουν τα κτήρια με πολυλειτουργικούς χώρους. Εδώ οι 
πρώτοι κάτοικοι όχι μόνο μπορούσαν να διανυχτερεύουν, αλλά επίσης να 
κατασκευάζουν προϊόντα και να συμμετέχουν σε κοινωνικές ή θρησκευτικές τελετές. 

Το λεγόμενο Κτήριο 1 εντοπίστηκε στις αρχές του 20ου αι. από τον Κ. 
Κουρουνιώτη, ωστόσο ερευνήθηκε πλήρως από την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή 
κατά την περίοδο 1970-1973 (εικ. 55 έως 58) 4 7 . Πρόκειται για αψιδωτό κτίσμα, 
μήκους 9,75 μ. και πλάτους 6,50-6,60 μ. . Παρουσιάζει προσανατολισμό Β.-Ν. Η 
είσοδος άνοιγε προς τα νότια. Από τους τοίχους σώζονται μόνο ο τοιχοβάτης, έως 
ύψος 0,40 μ. Στην πρόσοψη του κτίσματος, ο τοίχο βάτης είχε πλάτος 0,70 μ., στις 
υπόλοιπες πλευρές, μόλις 0,50 μ. Περίπου 15 πήλινες κυλινδρικές βάσεις 
εντοπίστηκαν εκατέρωθεν του τοιχοβάτη. Ενδέχεται πάνω τους να πατούσαν ξύλινοι 
στύλοι που βοηθούσαν στη στήριξη της οροφής1478. Έχει υποστηριχθεί ότι οι 
πάσσαλοι αυτοί ήταν αρχικά περισσότεροι, συνολικά 22 στύλοι, 11 σε κάθε πλευρά 
του τοιχοβάτη. Δύο ακόμα βάσεις, στις οποίες αντιστοιχούσαν άλλοι δύο στύλοι, 
εντοπίστηκαν μπροστά από το Ουραίο τοίχο, σε απόσταση μικρότερη από ένα μέτρο 
από αυτόν. Από το γεγονός αυτό εικάζεται ότι το κτίσμα διέθετε ένα μικρό προστώο. 
Τέλος, τρεις επιπλέον βάσεις (στις οποίες αντιστοιχούσαν άλλοι τρεις στύλοι) 
εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, στο κέντρο του. Οι πήλινες βάσεις είχαν 
διάμετρο περίπου 0,45 μ., με εξαίρεση τις δύο βάσεις της πρόσοψης, οι οποίες είχαν 
διάμετρο 0,50 μ. Η διάμετρος των εσωτερικών στύλων έχει υπολογιστεί σε περίπου 
0,15 μ., εκείνη των στύλων της πρόσοψης σε περίπου 0,20 μ.1479. Στον τοιχοβάτη της 
πρόσοψης παρατηρήθηκαν δύο κενά, διαστάσεων 42 Χ 10 εκ., που πιθανόν 
χρησίμευαν στη στερέωση των πεσσών που πλαισίωναν το άνοιγμα της εισόδου. Το 

1474 Τον τοίχο αυτόν εντόπισε στη δεκαετία του 1950 η Ι. Κ. Κωνσταντίνου («Ανασκαφή εν Ερετρία», 
ΠΑΕ 1955: 127-130- «Ανασκαφή κεραμεικών εργαστηρίων Ερετρίας», ΠΑΕ 1956: 105-109). 
1 4 7 5 Verdan, 1999b: 125. 
1 4 7 6 Σχετικά με τις πρώτες αναφορές στο κτήριο βλ Κ. Κουρουνιώτης, «Ανασκαφή Ερετρίας», ΠΑΕ 
1910: 268. Μια εξωνιστική βιβλιογραφία παρουσιάζεται στο Mazarakis Ainian, 1997: 58-59, υποσημ. 
58. Εδώ σημειώνονται ενδεικτικά τα εξής έργα: Bérard, 1971· Auberson και Schefold, 1972: 118-119-
Auberson, 1974· J.N. Coldstream, Geometric Greece, London, 1977: 322-324· Sourvinou-Inwood, 
1979: 235 κ,ε.- Kami, 1980: 526· Altherr- Charon και Bérard, 1980: 238 κ,ε.- Mazarakis Ainian, 1987: 
10-11. Ακόμη, βλ Α. Μαζαράκης Arviav, Όμηρος και Αρχαιολογία, Αθήνα, 2000: 80-81· Verdan, 
2002: 131 και Hellmann, 2006: 46-47. 
1 4 7 7 Οι διαστάσεις αυτές αναφέρονται στο Mazarakis Ainian, 1997: 59. Οπως θα δούμε στη συνέχεια 
(βλ παρακάτω, σελ. 309 κ.ε.), ο Ρ. Auberson είχε υπολογίσει ότι το κτήριο είχε μεγαλύτερες 
διαστάσεις (μήκ. 10,5 μ. και μεγ. πλ. 7 μ.). 
1 4 7 8 Σύμφωνα με τις πρώτες ερμηνείες, οι στύλοι αυτοί χρησίμευαν για να αντέξουν μόνοι τους το 
βάρος της στέγης. Βλ παρακάτω σελ. 309 κ.ε. και Verdan, 2002: 131. 
1 4 7 9 Auberson, 1974:61. 
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άνοιγμα αυτό υπολογίζεται σε 3,40 μ. Στο εσωτερικό του κτηρίου κοντά στις βάσεις 
των κεντρικών στύλων εντοπίστηκαν ίχνη πυράς. 

Ο Cl. Bérard ήταν ο πρώτος ερευνητής που ταύτισε το Κτήριο 1 με ναό της 
γεωμετρικής περιόδου14 . Μάλιστα ο Ελβετός αρχαιολόγος νόμιζε ότι το κτίσμα 
αυτό υπήρξε το πρώτο Δαφνηφορείον, και ότι οι τοίχοι και η οροφή του 
κατασκευάστηκαν από δάφνη. Βασισμένος, πρώτον, στην υποτιθέμενη απουσία 
ιχνών πλίνθων επάνω στους λίθινους τοιχοβάτες και, δεύτερον, στην διαπίστωση ότι 
ένας μεγάλος αριθμός στύλων χρησίμεψαν στην κατασκευή του κτηρίου, ο Cl. Bérard 
συμπέραινε ότι η ανωδομή του κτηρίου αποτελούταν από «un rideau de branchages et 
de feuillages [...] en laurier probablement renouvelé périodiquement dans le cadre 
d'un rituel»1481. Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση, όλο το βάρος της οροφής έπεφτε 
πάνω στους ξύλινους κίονες, τοποθετημένους σε τακτά διαστήματα και σε επαφή και 
με τις δύο πλευρές του τοιχοβάτη. Υπό αυτές τις συνθήκες, σημείωνε ο Bérard, «le 
mur est subordonné aux colonnes: ce sont elles qui jouent le rôle principal»1 . Ο 
λίθινος τοιχοβάτης (υπενθυμίζουμε ότι το ύψος του δεν ξεπερνούσε τα 40 εκ.) απλώς 
σημάδευε τα όρια του κτηρίου και εμπόδιζε την είσοδο του νερού στο εσωτερικό του. 
Ο Bérard αιτιολογούσε τον ιδιότυπο τρόπο κατασκευής αυτού του κτίσματος με 
θρησκευτικούς λόγους· όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα, πίστευε ότι το 
ερετριακό Δαφνηφορείον έμοιαζε με το μυθικό ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, ο 
οποίος είχε κατασκευαστεί από ξύλο, όπως παραδίδει ο Παυσανίας (Χ, 5, 9) 1 4 8 3. 

Τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της υπόθεσης του Bérard, ο P. Auberson 
επανήλθε σε αυτήν και την ανέπτυξε περαιτέρω σε άρθρο, όπου πραγματευόταν την 
πλήρη σχεδιαστική αποκατάσταση του κτηρίου (εικ. 57 και 58)1 4 8 4. Ο Auberson 
υποστήριζε ότι ο ιωνικός πους (0,35 μ.) χρησιμοποιήθηκε ως μονάδα μέτρησης κατά 
την ανέγερση του κτίσματος. Έτσι, το αρχικό μήκος του υπολογίστηκε σε 30 πόδες 
(10,50 μ.), ενώ το πλάτος σε 20 πόδες (7 μ.). Το ύψος του φερομένου ερετριακού 
Δαφνηφορείον καθορίστηκε στα 3 μ. μέσω της σύγκρισης με τα ομοιώματα οικίσκων 
που βρέθηκαν στην Περαχώρα και τη Σάμο- σε αυτά τα ομοιώματα το ύψος είναι 
περίπου δύο φορές το πλάτος. Ο Auberson υπέθεσε επίσης την ύπαρξη ενός 
ανοίγματος πάνω από την είσοδο του κτηρίου, βασιζόμενος και πάλι στα 
προαναφερόμενα ομοιώματα. Όπως και ο Bérard, ο Auberson είχε τη γνώμη ότι το 
κτήριο είχε ξύλινο σκελετό αποτελούμενο από στύλους που ενώνονταν μεταξύ τους 
με σχοινιά. Στο κέντρο τρεις κάθετοι στύλοι σχημάτιζαν, σε κάτοψη, ένα εσωτερικό 
τρίγωνο, την καρδιά του κτηρίου. Περιμετρικά, δύο παράλληλες σειρές από 11 
στύλους περιστοίχιζαν την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του λίθινου 
τοιχοβάτη του κτηρίου: μεταξύ των στύλων είχαν τοποθετηθεί πλέγματα από φύλλα 
δάφνης που αποτελούσαν την ανωδομή των τοίχων. Το εσωτερικό τρίγωνο και οι 
περιμετρικοί κορμοί συνδέονταν μεταξύ τους με ακτινωτές δοκούς. 

Η αποκάλυψη παρόμοιων κτηρίων σε διάφορα μέρη του ελληνικού κόσμου 
και η επανεξέταση των δεδομένων που σχετίζονται με το Κτήριο 1 οδήγησαν στην 
αμφισβήτηση όχι μόνο της σχεδιαστικής αποκατάστασης του Auberson, αλλά επίσης 
και της ταύτισης του ερετριακού οικίσκου με ναό που προτάθηκε από τον Bérard. 

Bérard, 1971. 
Bérard, 1971:68. 
Bérard, 1971:64. 
Βλ παραπάνω, σελ. 224. 

Auberson, 1974. 
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Ήδη στη δεκαετία του '80, ο Α. Μαζαράκης Αινιάν υποστήριξε ότι η ανωδομή του 
Κτηρίου 1 ενδεχομένως να αποτελούταν από ωμές πλίνθους . Ο ίδιος επισήμανε 
ότι ο τοίχο βάτης του κτίσματος παρουσιάζει μια ιδιαιτέρως επίπεδη άνω επιφάνεια, 
κάτι περιττό αν πάνω του επρόκειτο να τοποθετηθούν απλά πλέγματα από κλαδιά. Ο 
Α. Μαζαράκης Αινιάν εστίασε επίσης την προσοχή του σε στρώμα που, σύμφωνα με 
τις προκαταρκτικές εκθέσεις της ανασκαφής, εντοπίστηκε αμέσως πάνω από τον 
τοιχοβάτη. Το στρώμα αυτό περιείχε απανθρακωμένα οργανικά κατάλοιπα αλλά και 
υπολείμματα ωμών πλίνθων1 . Μάλιστα, η ύπαρξη πολυάριθμων στύλων δεν είναι 
ασύμβατη με μία πλίνθινη ανωδομή -«the unusual number of supports could be 
explained by the unstable nature of the soil and the excessive height of the walls, 
intended to create the impression of monumentality»1487. Ο Μαζαράκης Αινιάν 
ισχυρίζεται ότι το Κτήριο 1 δεν υπήρξε ναός αλλά οικία ενός τοπικού ηγεμόνα. Τούτο 
δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι ο οικίσκος δεν στέγασε περιστασιακά τελετές 
θρησκευτικού χαρακτήρα. Στην ουσία, επρόκειτο για ένα πολυλειτουργικό κτήριο. 

Κανένα από τα κινητά ευρήματα που αποκαλύφθηκαν στο εσωτερικό του 
Κτηρίου 1 (στην πλειονότητα τους θραύσματα κεραμικής) δεν μοιάζει να είναι 
ανάθημα1488. Πρόσφατα εντοπίστηκαν γύρω από το Κτήριο 1 τέσσερις αποθέτες (Fo 
69, Fo 44, Fo 36 και Fo 59) που περιείχαν όστρακα της γεωμετρικής περιόδου 
Είναι αξιοσημείωτο ότι μερικά όστρακα που βρέθηκαν στο Κτήριο 1 και μερικά 
θραύσματα που βρέθηκαν στους αποθέτες Fo 69 και 44 συνανήκουν. Επαληθεύεται 
έτσι ο συσχετισμός και η χρονική εγγύτητα των τριών συγκροτημάτων 4 9 0. Τα 
αναγνωρίσιμα σχήματα των αγγείων που συλλέχθηκαν από τα τρία σύνολα 
(κρατήρες, σκύφοι, κάνθαροι, οινοχόες κ.α.) συνδέονται κυρίως με την προετοιμασία 
και την κατανάλωση κρασιού και τροφής. Μέχρι στιγμής δεν κατέστη εφικτό να 
εξακριβωθεί εάν αυτές οι δραστηριότητες λάμβαναν χώρα στο πλαίσιο λατρευτικών 
τελετών. 

Παραμένει ασαφής και ο προορισμός του Κτηρίου 5, του οποίου τα λείψανα 
(διάφορα τμήματα του λίθινου τοιχοβάτη του) ανακαλύφθηκαν ΒΔ. του Κτηρίου 1 
(εικ. 55 και 56)1 4 9 1. Το Κτήριο 5 είχε μήκος 10 μ. και πλάτος 6,60 μ. Όπως και το 
Κτήριο 1, το Κτήριο 5 είχε προσανατολισμό Β.-Ν. και είσοδο προς τα νότια (πλ. 1,5 

1 4 8 5 Mazarakis Ainian, 1987: 10-11· Mazarakis Ainian, 1997: 58 κ.ε. Επίσης Α. Μαζαράκης Αινιάν, 
Όμηρος και Αρχαιολογία, Αθήνα, 2000: 80-81. 
1 4 8 6 Όταν εντοπίστηκαν, αυτά τα κατάλοιπα ερμηνεύτηκαν ως υλικά που προέρχονταν από ένα 
μεταγενέστερο Δαφνηφορείο, το οποίο είχε χτιστεί από ξύλο και ωμές πλίνθους. 
1 4 8 7 Mazarakis Ainian, 1997: 60. 
1 4 8 8 Mazarakis Ainian, 1997: 59-61. 
1 4 8 9 Verdan, 2001: 87· Verdan, 2002: 131. Ο αποθέτης 69 (σήμερα ονομάζεται «αποθέτης 221») 
εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 2 μ. δυτικά του Κτηρίου 1. Ο αποθέτης 44 (ο τωρινός «αποθέτης 
197») εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 10 μ. νότια του Κτηρίου 1. Ο αποθέτης 36 (ο τωρινός 
«αποθέτης 190») και ο αποθέτης 59 (ο τωρινός «αποθέτης 211») εντοπίστηκαν σε απόσταση 5 έως 8 μ. 
νοτιοανατολικά του Κτηρίου 1. 
1 4 9 0 Πρόκειται για προφορική πληροφορία από τον S. Verdan (22/6/2006). 
1491- Η αποκάλυψη του κτηρίου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Κ. Schefold, "ApoUontempel", ΑΔ 
27 Β2 (1972): 357-359. Πλήρης βιβλιογραφία αναφέρεται στο Mazarakis Ainian, 1997: 102, υποσημ. 
588. Εδώ ενδεικτικά σημειώνονται οι εξής δημοσιεύσεις: Auberson και Schefold, 1972: 120· 
Sourvinou-Inwood, 1979: 244· Kahil, 1980: 526· Mazarakis Ainian, 1987: 11· Mazarakis Ainian, 1997: 
102-103. 
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μ.)· Ωστόσο, η κάτοψη του δεν ήταν αψιδωτή αλλά ελλειψοειδής1492. Ο τοιχοβάτης 
είχε πάχος 0,50 μ. και ύψος έως ένα μέτρο. Δίπλα στην εσωτερική του παρειά 
εντοπίστηκαν διάφορες λίθινες πλάκες, οι οποίες πιθανότατα χρησίμευαν ως βάσεις 
ξύλινων στύλων. 

Οι υφιστάμενες ομοιότητες μεταξύ των Κτηρίων 1 και 5 οδήγησαν τον Κ. 
Schefold να συσχετίσει και το δεύτερο αυτό κτίσμα με τη θρησκευτική σφαίρα. Ο 
Ελβετός αρχαιολόγος θεωρούσε δελεαστική την υπόθεση ότι το Κτήριο 5 υπήρξε 
ναός του οποίου οι τοίχοι ήταν φτιαγμένοι από κερί μελισσών και πούπουλα πτηνών, 
ακριβώς όπως η παράδοση περιγράφει το δεύτερο ιερό των Δελφών, «car l'extérieur 
[του Κτηρίου 5] est circulaire comme une ruche et l'intérieur polygonal comme un 
rayon de miel»1493. Με την σειρά τους οι Α. Altherr-Charon και Cl. Bérard δεν 
απέκλειαν την πιθανότητα το Κτήριο 5 να υπήρξε ναός αφιερωμένος στην 
Άρτεμη1494. Ωστόσο, ακόμα μια φορά τα κινητά ευρήματα δεν επιβεβαιώνουν ότι ο 
χώρος αυτός στέγασε λατρευτικές τελετές. Δοκιμαστική τομή που έγινε το 2003 νότια 
της εισόδου του Κτηρίου 5 αποκάλυψε τα ίχνη μιας πυράς που μπορεί να 
χρησιμοποιούταν για οικιακές δραστηριότητες αλλά επίσης και για μεταλλουργικές 
εργασίες1495. 

- Πρόσφατες ανασκαφές υπό τη διεύθυνση του S. Verdan έφεραν στο φως, 15 
μέτρα νότια του Κτηρίου 1, διάφορα τμήματα του λίθινου τοιχοβάτη ενός τρίτου 
οικίσκου (το Κτήριο 150) που ανεγέρθηκε στις αρχές του δεύτερου μισού του 8ου αι. 
π.Χ. (εικ. 55 και 59)1 4 9 6. Το κτίσμα είχε αψιδωτή κάτοψη και προσανατολισμό ΒΑ.-
ΝΔ. Η είσοδος του άνοιγε προς τα ΒΑ., ενώ η αψίδα του εφαπτόταν με τον 
προαναφερθέντα τοίχο Μ3 1 4 9 ? . Ο Ελβετός ερευνητής κατάφερε να αναγνωρίσει δύο 
οικοδομικές φάσεις. Οι τοίχοι Μ6 και MIO ανήκουν στην πρώτη φάση. Ο τοίχος Μ4 
σχετίζεται με τη δεύτερη φάση. 

Κατά την πρώτη αρχιτεκτονική φάση, το Κτήριο 150 είχε μήκος 7 μ. και 
πλάτος 6 μ. Εκατέρωθεν του τοιχοβάτη (που είχε πλ. 0,40 μ.) εντοπίστηκαν μερικές 
βάσεις στύλων. Ελάχιστα κινητά ευρήματα περισυλλέχθηκαν από το επίπεδο χρήσης 
του κτηρίου (εσωτερικό δάπεδο). Ωστόσο, στο εξωτερικό του Κτηρίου 150, σε 
απόσταση ενός μόλις μέτρου στα ΒΔ., εντοπίστηκε ένας αποθέτης (Fo 44= νέο Fo 
197) διαστάσεων 12 επί 0,60 μ. Σε αυτόν τον αποθέτη βρέθηκαν απανθρακωμένα 
οστά καθώς και όστρακα της γεωμετρικής περιόδου που άνηκαν σε σκύφους, 
κανθάρους και κρατήρες. Προηγουμένως επισημάναμε ότι μερικά θραύσματα που 
εντοπίστηκαν στο Κτήριο 1 και μερικά θραύσματα από τον αποθέτη Fo 44 
συνανήκουν. Πρέπει να προσθέσουμε ότι μερικά θραύσματα του Κτηρίου 150 και 
μερικά θραύσματα του αποθέτη Fo 44 επίσης συνανήκουν. Κατά συνέπεια, 

1492 Ο Π. Θέμελης («Ανασκαφή Ερέτριας», ΠΑΕ 1981: 144) πιστεύει ότι το Κτήριο 5 είχε δυο 
αρχιτεκτονικές φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, το κτήριο ήταν αψιδωτό. Κατά τη δεύτερη φάση, ήταν 
ελλειψοειδές. 
1493 J.-P. Michaud «Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1971», BCH 96 
(1972): 761. Ωστόσο, τον επόμενο χρόνο, ο ίδιος συγγραφέας σημειώνει ότι η ανωδομή πάνω από τον 
τοιχοβάτη είχε πιθανόν χτιστεί με ωμές πλίνθους. Βλ J.P. Michaud, «Chronique des fouilles et 
découvertes archéologiques en Grèce en 1972», BCH97 (1973): 365. 
1494 Βλ Altherr-Charon και Bérard, 1980: 241. 
1495 Verdan, 2004: 86. 
1496 Verdan, 2000· Verdan 2001: 87-88. 
1497 Βλ παραπάνω, σελ. 307, σχετικά με αυτή την κατασκευή, η οποία ενδέχεται να προστάτευε την 
περιοχή από πλημμύρες. 
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μπορούμε να χρονολογήσουμε το Κτήριο 1, το Κτήριο 150 και τον αποθέτη Fo 44 
στην ίδια περίοδο. Μάλιστα, στο Κτήριο 150 βρέθηκαν όστρακα αγγείων που 
χρησίμευαν στην προετοιμασία και την κατανάλωση κρασιού και τροφής. Πάλι δεν 
είναι εύκολο να εξακριβωθεί το πλαίσιο (οικιακό, κοινωνικό, θρησκευτικό;), μέσα 
στο οποίο λάμβανε χώρα αυτή η διαδικασία. 

Σχετικά με τη δεύτερη οικοδομική φάση του Κτηρίου 150, πρέπει να 
επισημανθεί ότι η πενιχρότητα των αρχιτεκτονικών λείψανων (σώζονται μόνο λίγα 
τμήματα του τοίχου Μ6) δυσχεραίνει τον υπολογισμό των ακριβών διαστάσεων του 
αναμορφωμένου κτηρίου1498. Ο S. Verdan αναφέρει ότι το αντίστοιχο επίπεδο χρήσης 
(δάπεδο) απέδωσε μια μεγάλη ποσότητα κεραμικών θραυσμάτων. Επίσης κάνει λόγο 
για την αποκάλυψη ενός πλίθινου τετράγωνου βάθρου (ύψ. 0, 10 μ., πλ. 0,75 μ.) στο 
δυτικό μέρος του κτηρίου. Πάνω από το βάθρο εντοπίστηκε η βάση ενός μεγάλου 
κρατήρα. Η κατασκευή του τοίχου Μ5 βορειοδυτικά του Κτηρίου 150 φαίνεται να 
είναι σύγχρονη της δεύτερης φάσης του οικίσκου αυτού. Ο Μ5 είχε κατεύθυνση Β.-
Ν. και έτεμνε λοξά τον τοίχο Μ3. Το νότιο τμήμα του Μ5 ανεγέρθηκε πάνω από τον 
αποθέτη Fo 44, αφού αυτός είχε ήδη σφραγισθεί. 

Μέχρι στιγμής δε έχει αποσαφηνιστεί ο προορισμός του Κτηρίου 150. Όπως 
αναφέρει ο S. Verdan, τα διαθέσιμα δεδομένα δε μας επιτρέπουν να καταλάβουμε εάν 
πρόκειται για λατρευτικό οικοδόμημα ή για κάποια κατοικία1499. Ωστόσο, ο Ελβετός 
αρχαιολόγος δεν αποκλείει τελείως το ενδεχόμενο ο προαναφερόμενος κρατήρας να 
χρησιμοποιούταν σε θρησκευτικές τελετές. Επίσης υπογραμμίζει το διαφορετικό 
προσανατολισμό του Κτηρίου 150 σε σχέση με τα Κτήρια 1, 5 και 91500. Πράγματι, το 
Κτήριο 1 άνοιγε προς (και βρίσκεται στον ίδιο άξονα με) τη μεταγενέστερη 
Κατασκευή 12, η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός βωμού. 

Η Κατασκευή 12 αποκαλύφθηκε και μελετήθηκε το 1955. Ωστόσο μια 
δοκιμαστική τομή που διενεργήθηκε το 1981 και δύο έρευνες που διεξήχθησαν το 
2000 και το 2001 απέδωσαν περισσότερες πληροφορίες για τις διαδοχικές μορφές 
που απέκτησε αυτή η κατασκευή (εικ. 55, 56, 59 και 60)15 . Με βάση τα νέα 
δεδομένα, σήμερα υποστηρίζεται ότι ανεγέρθηκε στα τέλη του 8ου αι. π.Χ.15 πάνω 
σε στρώμα αμμοχάλικου που, ενδεχομένως, είχε σχηματιστεί ως αποτέλεσμα των 
περιοδικών πλημμύρων που κάλυπταν την περιοχή. Σε μια πρώτη οικοδομική φάση η 
Κατασκευή 12 είχε κυκλική κάτοψη, διαμέτρου 3,10 έως 3,60 μ. . Ο τοίχος που 
σχημάτιζε το δακτύλιο χτίστηκε από ακατέργαστους μικρούς λίθους. Σήμερα 
σώζονται τρεις έως πέντε δόμοι 5 0 4, με συνολικό ύψος περίπου ένα μέτρο. Κατά τον 
S. Verdan, η κατασκευή μπορεί να είχε ανεγερθεί στον ίδιο χώρο, όπου 

1498 Στην πρώτη ανακοίνωση του για το Κτήριο 150, ο S. Verdan αναρωτιόταν αν αυτό το κτήριο είχε 
τετραγωνική κάτοψη κατά την δεύτερη αρχιτεκτονική φάση του. Βλ. Verdan, 2000: 128. Οι 
μεταγενέστερες ανασκαφές τείνουν να δείξουν ότι το Κτήριο 150 είχε ελλειψοειδή κάτοψη κατά τις 
δύο αρχιτεκτονικές φάσεις του. Βλ Verdan, 2001: 86-87. 
1499 Βλ ειδικά Verdan, 2001: 86-87. 
1500 Ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί ο προορισμός του Κτηρίου 9. Βλ Mazarakis Ainian, 1997: 104 
(Building E). 
1501 I.K. Κωνσταντίνου, «Ανασκαφή εν Ερέτρια», ΠΑΕ 1955: 126-127, εικ. 41β· Α. Altherr-Charon και 
S. Amstad, «Cantier du temple d'Apollon», AntK 25 (1982): 156-157· Verdan, 2002: 130. Βλ επίσης 
Huber, 2003, Vol. 1: 22-23 και 165-166. 
1502 Verdan, 2003: 130. 
1503 Huber, 2003, Vol. 1:22. 
1504 A. Altherr-Charon και S. Amstad, "Cantier du temple d'Apollon", AntK25 (1982): 157. 
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προηγουμένως (κατά την περίοδο χρήσης του Κτηρίου 150) τελούνταν θυσίες χωρίς 
όμως να υπήρχε τότε μια κτιστή διαμόρφωση1505. 

Το νότιο τμήμα της Κατασκευής 12 καλύφθηκε διαδοχικά από στρώματα 
αμμοχάλικου . Φαίνεται ότι οι Ερετριείς δεν φρόντιζαν να προστατεύουν την 
κατασκευή από νέες πλημμύρες. Τα αρχαιολογικά ευρήματα που περισυλλέχθηκαν σε 
αυτά τα στρώματα (ουσιαστικά, θραύσματα κεραμικής) ήταν λιγοστά. Ανατολικά της 
Κατασκευής 12, οι Α. Altherr-Charon και S. Amstad βρήκαν το 1981 κι άλλα 
όστρακα της γεωμετρικής περιόδου, μερικά από τα όποια έφεραν ίχνη καύσης1507. 

Σε δεύτερη φάση η Κατασκευή 12 απέκτησε ορθογώνια κάτοψη, διαστάσεων 
3,10 επί 3,60 μ. Το 1955 η κατασκευή αυτή διασωζόταν σε ύψος 0,55 μ., όπως 
πληροφορούμαστε από την Ι. Κ. Κωνσταντίνου1508. Η αρχαιολόγος ταύτισε την 
κατασκευή με βωμό, καθώς στο κέντρο της ανώτερης επιφάνειας της κατασκευής 
παρατηρήθηκε κοιλότητα και, μέσα σε αυτή, ένα στρώμα, πάχ. 0,25 μ., με τέφρα, 
καμένα οστά και κεραμική. Μάλιστα, βορειοανατολικά της κατασκευής, σε περιοχή 6 
τ.μ., εντοπίστηκαν δύο διαδοχικά στρώματα τέφρας. Στα στρώματα αυτά 
περισυλλέχθηκε κεραμική της γεωμετρικής και της αρχαϊκής περιόδου, καθώς επίσης 
και ένα αγαλμάτιο (περίαπτο;) από φαγεντιανή, του 7ου αι. π.Χ., όπου παριστάνεται 
αιγυπτιακή αρσενική θεότητα . Οι δοκιμαστικές τομές που έγιναν πρόσφατα υπό 
τη διεύθυνση του S. Verdan στα νότια της Κατασκευής 12 επίσης έφεραν στο φως, 
στα ανώτερα στρώματα, θραύσματα από χρυσό έλασμα, μερικές σιδερένιες αιχμές 
βελών και ίχνη μικρών πυρών1 . Η S. Huber συσχετίζει επίσης την Κατασκευή 12 
με διάφορες πυρές, των οποίων τα ίχνη ανακαλύφθηκαν σε απόσταση 5 μ. στα 
βορειοανατολικά της. Σε αυτές τις πυρές βρέθηκαν καμένα οστά διάφορων ζώων. 
Από τα αναγνωρισμένα θραύσματα (περίπου εκατό) η πλειονότητα ανήκει σε 
αιγοειδή (80%). Υπάρχουν επίσης θραύσματα οστών χοίρων (10%) και βοδιών 
(3%)1 5 1 1. Κατά τη Huber, τα οστά ανήκουν σε ζώα που θυσιάστηκαν και ψήθηκαν 
κατά τη διάρκεια τελετής προς τιμήν του Απόλλωνα1512. 

Το σύνολο των ανασκαφικών δεδομένων συνηγορεί σε μια ασφαλή ταύτιση 
της Κατασκευής 12 με βωμό. 

Αποτελούσε το Κτήριο 150 το μοναδικό κτήριο που συνδεόταν με αυτόν; 
Σύμφωνα με τον Κ. Schefold, κατά το δεύτερο μισό του 8ου αι. π.Χ. ανεγέρθηκε, σε 
απόσταση 6 μ. βορειοδυτικά της Κατασκευής 12, ένα κτήριο από το οποίο σώζονται 
μόνο δύο κάθετοι λίθινοι τοιχοβάτες, ο ένας με κατεύθυνση ΒΔ.-ΝΑ. και ο άλλος 
ΝΔ.-ΒΑ.1513. Αμφότεροι οι τοίχοι, μήκους περίπου 2 μ. και πάχους 0,50 μ., ενδέχεται 

1505 Verdan, 2002: 130, υποσημ. 9. 
1506 Την υπόθεση αυτή ενισχύουν τα αποτελέσματα δύο ανασκαφικών τομών («sondage 15» και 
«sondage 19») που πραγματοποιήθηκαν το 2000 και το 2001. Βλ Verdan, 2002: 130. 
1507 Α. Altherr-Charon και S. Amstad, «Cantier du temple d'Apollon», AntK 25 ( 1982): 157. 
15081.K. Κωνσταντίνου, «Ανασκαφή εν Ερέτρια», ΠΑΕ 1955: 126-127. 
1509 Σχετικά με το αγαλματίδιο, βλ Huber, 2003, Vol. 1: 100 και 166. 
1510 Verdan, 2002: 130. 
1511 Ι. Chenal-Velarde, «Des festins à l'entrée du temple? Sacrifice et consommation des animaux à 
Ρ époque géométrique dans le sanctuaire d'Apollon à Erétrie, Grèce», Archaeofauna 10 (2001): 23-25. 
Αξιοσημείωτη είναι η αποκάλυψη κάποιων οστών κυνών (5% του συνόλου) και ίππων (1%). 
15 "• Huber, 2003, Vol 1: 165 και υποσημ. 25. 
1513 Κ. Schefold, «Resten unter dem Apollontempel», M 20 B2 (1965): 275· Κ. Schefold, "Die 
Grabungen in Eretria im Herbst 1964 und 1965", AntK 9 (1966): 115-116· K. Schefold, 
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να αποτελούσαν μέρος προστώου ενός μεγάρου, που ονομάστηκε Κτήριο Κ. Οι 
μεταγενέστερες ανασκαφές που διενεργήθηκαν στην περιοχή φαίνεται ότι οδήγησαν 
τον Ελβετό ερευνητή στην υπόθεση ότι αυτό το κτήριο δεν αποπερατώθηκε ποτέ1514. 
Εντούτοις, οι Α. Μαζαράκης Αινιάν1515 και F. Fulminante1516 δεν αποκλείουν το 
ενδεχόμενο το Κτήριο Κ να είχε ολοκληρωθεί όντας εν μέρει σύγχρονο του Κτηρίου 
1. Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος που προοριζόταν για το Κτήριο Κ καταλήφθηκε 
αργότερα από την είσοδο του Κτηρίου 2, που ταυτίστηκε με αψιδωτό εκατόμπεδο 
(εικ. 59) . Προς το παρόν, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το Κτήριο 1 επίσης 
κατεδαφίστηκε για να ανεγερθεί το Κτήριο 21 5 1 8. 

Διάφορα στρώματα από άργιλο και άμμο στρώθηκαν με σκοπό να 
δημιουργηθεί μια επίπεδη επιφάνεια πάνω στην οποία οικοδομήθηκε, με κατεύθυνση 
ΒΔ.-ΝΑ. (δηλαδή παράλληλα με τον τοίχο Μ19), το Κτήριο 2 . Υπολογίζεται ότι 
το κτίσμα αυτό είχε μήκος 35 μ. και πλάτος 8 μ. Η είσοδος του ανοιγόταν προς ΝΑ. 
Ο τοιχοβάτης, πάχους 0,40 έως 0,60 μ., χτίστηκε με πέτρες διαφόρων μεγεθών. Το 
ύψος του πιθανόν να ήταν 0,70 έως 0,85 μ.1520. Η ανωδομή αποτελούταν από ωμές 
πλίνθους- ίχνη αυτών των πλίνθων εντοπίστηκαν στο στρώμα καταστροφής του 
κτηρίου. Δεδομένης της (σχετικής) λεπτότητας των τοίχων, εικάζεται ότι μία 
εσωτερική αξονική ξύλινη κιονοστοιχία για τη στήριξη της στέγης. Πράγματι, τρεις 
βάσεις, πάνω στις οποίες ενδέχεται να υψώνονταν οι στύλοι, εντοπίστηκαν σε μη 
κανονικά διαστήματα στον άξονα του κτηρίου. Ο Cl. Bérard νομίζει ότι η οροφή, 
κατασκευασμένη από φυτικά υλικά, ήταν δίρρηχτη, με έντονα κεκλιμένες 
πλευρές1521. 

"Apollontempel", ΑΔ 26 Β2 (1971): 268 [βλ στα γαλλικά J.-P. Michaud, «Chronique des fouilles et 
découvertes archéologiques en Grèce en 1970», BCH95 (1971): 1003]· K. Schefold, "Apollontempel", 
ΑΔ 27 B2 (1972): 358 [βλ στα γαλλικά J.-P. Michaud, «Chronique des fouilles et découvertes 
archéologiques en Grèce en 1971», BCH 96 (1972): 758]· K. Schefold, "Grabungen in Eretria 1973", 
AntK 17 (1974): 69-70 [βλ στα γαλλικά J.-P. Michaud, «Chronique des fouilles et découvertes 
archéologiques en Grèce en 1973», BCH 9% (1974): 687]. 
1514 K. Schefold, "Grabungen in Eretria 1973", AntK 17 (1974): 69-70 [βλ. στα γαλλικά J.-P. Michaud, 
«Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1973», BCH 9% (1974): 687]. 
1515 Mazarakis Ainian, 1997: 62 καιυποσημ. 179. 
1516 F. Fulminante, "Santuario di Apollo Daphnephoros e di Artemide Amarinthia ad Eretria", στο A. 
Carandini και E. Cappelli (επιμ.), Roma: Romolo, Remo e la fondazione della città, Roma, 2000: 288-
289. 
1517 Το γεγονός ότι ο τοιχοβάτης του Κτηρίου 2 σώζεται αποσπασματικά, δυσχέρανε αρχικά την 
αναγνώριση της κάτοψης του κτίσματος. Βάσει των αποτελεσμάτων των ανασκαφών που διηύθυνε ο 
Κ. Schefold ("Resten unter dem ApoUontempel", ΑΔ 20 B2 (1965): 275-277· Κ. Schefold, "Die 
Grabungen in Eretria im Herbst 1964 und 1965", AntK 9 (1966): 115-116), ο Π. Θέμελης (Θέμελης, 
1969: 164-166 και εικ. 8) ταύτισε τα κατάλοιπα με τμήματα αψιδωτού ναού. Ο Θέμελης επίσης 
συσχέτισε το κτήριο με την Κατασκευή 12. Την υπόθεση του Θέμελη αποδέχτηκε ο Κ. Schefold (Κ. 
Schefold, "Apollontempel", ΑΔ 27 Β2 (1972): 357-358 [στα γαλλικά, στο J.-P. Michaud, «Chronique 
des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1971», BCH 96 (1972): 752 και 758]) καθώς 
και οι υπόλοιποι ερευνητές, βλ. τη βιβλιογραφία που παρουσιάζεται στο Mazarakis Ainian, 1997: 62-
63. 
1518 Ο Α. Μαζαράκης Αινιάν (Mazarakis Ainian, 1997: 59) πιστεύει ότι τα Κτήρια 1 και 2 συνυπήρξαν 
έστω και για λίγο. 
1519 Πρόκειται για το στρώμα 23 (που χαρακτηρίζεται ως «sol vierge») και τα στρώματα 22-19 (που 
χαρακτηρίζονται ως «remblai») των στρωματογραφιών που δημοσίευσε ο Α. Charbonnet το 1986. Βλ 
Charbonnet, 1986: 157-159 και fig. 49-52. 
1520 Βλ Verdan, 1999a: 8. 
1521 C. Bérard, «Le premier temple de la cite grecque», AntK25 (1982): 91-92. 
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Μέχρι σήμερα δεν έχει αποκαλυφθεί κανένα άλλο κτήριο που να είναι 
ακριβώς ίδιο με το Κτήριο 2 της Ερέτριας. Ωστόσο, το κτίσμα αυτό έχει συγκριθεί με 
το λεγόμενο Ηρώο του Λευκαντίου, λόγω της τοπογραφικής εγγύτητας μεταξύ των 
δύο κτισμάτων (10 χλμ.) και της αναντίρρητης ομοιότητας των κατόψεων τους 
(αψιδωτές). Το Ηρώο του Λευκαντίου επίσης ανεγέρθηκε με προσανατολισμό ΒΔ.-
ΝΑ., διέθετε αξονική κιονοστοιχία (πιθανόν 11 κίονες) και λίθινο τοιχοβάτη πλάτους 
ελαφρώς μεγαλύτερου από αυτόν του Κτηρίου 2 (0,50 - 0,60 μ.). Οι πιο 
αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των κτηρίων της Ερέτριας και του Λευκαντίου είναι 
ότι το κτίσμα στο Λευκαντί είχε εξωτερικό περιστύλιο, οι διαστάσεις του ήταν 
σημαντικά μεγαλύτερες (47 επί 10 μ.) και το εσωτερικό του χωριζόταν σε χώρους 
μέσω εγκάρσιων τοιχίων. Επιπλέον, το Ηρώο χρονολογείται πολύ νωρίτερα, δηλαδή 
στην πρωτογεωμετρική περίοδο 

Την ίδια εποχή με το ερετριακό Κτήριο 2 οικοδομήθηκε το αψιδωτό κτήριο 
στο Άνω Μαζαράκι (Ρακίτα Πελοποννήσου), που ταυτίζεται ως ναός. Οι διαστάσεις 
του όμως είναι μικρότερες από του Κτηρίου 2 (23,5 Χ 7,50 μ.), ο προσανατολισμός 
του διαφορετικός (ΒΑ.- ΝΔ.), οι τοίχοι του είναι φαρδύτεροι (0,85 μ.) και δε διέθετε 
αξονική κιονοστοιχία, αλλά μόνο εξωτερικό περιστύλιο. Επιπλέον, το κτίσμα δεν 
ανεγέρθηκε σε άστυ αλλά πρόκειται για αγροτικό ναό1 5 . 

Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το Κτήριο 2 της Ερέτριας υπήρξε ναός; Το 
μεγάλο μέγεθος της κατασκευής μάς οδηγεί στη σκέψη ότι οικοδομήθηκε για να 
στεγάσει δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν πολλά άτομα. Εδώ αξίζει να 
σημειωθεί ότι η αξονική θέση της κιονοστοιχίας δυσχέραινε πιθανόν την παρατήρηση 
από διάφορα σημεία του εσωτερικού του κτηρίου ενός αντικειμένου τοποθετημένου 
στην αψίδα (είτε αυτό ήταν αναθηματικό άγαλμα είτε κάθισμα). Παρόμοια 
περίπτωση μπορεί να υποτεθεί και για το πρώτο Ηραίο της Σάμου, το γεωμετρικό ναό 
της Άρτεμης στη Σπάρτη, ίσως και για τους Ναούς Α και Β στο Καλαπόδι15 4. Κατά 
τον Κ. Reber, το Κτήριο 2 της Ερέτριας μπορεί πράγματι να ήταν κτίσμα με ιερό 
χαρακτήρα, όμως δεν αποκλείεται περιστασιακά να χρησίμευε και ως τόπος 
συγκέντρωσης (συμποσίων;) από μέλη της αριστοκρατίας, που κυβερνούσε την 
πόλη1 5 2 5. 

Στο εσωτερικό του Κτηρίου 2 βρέθηκε μεγάλος αριθμός κεραμικών 
θραυσμάτων: ανάμεσα στα αναγνωρίσιμα σχήματα συμπεριλαμβάνονται αγγεία που 
προορίζονταν για την κατανάλωση κρασιού, π.χ., σκύφοι, κύπελλα, κάνθαροι και 
κρατήρες. Ένα όστρακο από χειροποίητο λέβητα παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον1526. Στην εξωτερική του επιφάνεια διακρίνονται ίχνη επιγραφής που 
χαράχτηκε επί τα λαιά. Η ανάγνωση της επιγραφής που προτάθηκε από τους Α. 
Kenzelmann, Th. Theurillat και S. Verdan είναι «h]iep[óv». Το όστρακο εντοπίστηκε 
στο κέντρο περίπου του αψιδωτού κτηρίου, κοντά σε μία από τις σωζόμενες αξονικές 
βάσεις. Οι εν λόγω ερευνητές νομίζουν ότι ο λέβητας αποτελούσε μέρος των 
επιτραπέζιων σκευών του ιερού1527. Η S. Huber επίσης αναφέρει την εύρεση 

1522 Mazarakis Ainian, 1997: 48-57. 
1523 Mazarakis Ainian, 1997: 72-73. 
1524 Mazarakis Ainian, 1998: 199-202 (Σάμος), 137-140 (Καλαπόδι), 166 (Σπάρτη). 
1525 Ο Κ. Reber, σε ανακοίνωση του την 13 Μαρτίου του 2006. 
1526 Η διάμετρος του χείλους του λέβητα είναι 22,5 εκ. 
1527 Α. Kenzelmann, Th. Theurillat και S. Verdan, «Graffiti d'époque géométrique provenant du 
sanctuaire d'Apollon Daphnéphoros à Érétrie», ZPE 151 (2005): 74-75. 
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θραυσμάτων από υδρίες στο δάπεδο του κτίσματος. Η αρχαιολόγος ταυτίζει τα 
όστρακα αυτά με κατάλοιπα από «vaiselle à destination rituelle»1528. 

Το υπόλοιπο υλικό από πηλό που βρέθηκε εντός του Κτηρίου 2 είναι 
ελάχιστο: μερικά ζωόμορφα ειδώλια (όχι περισσότερα από δεκαπέντε), διάφορες 
σφαίρες και βύσματα (αμάδες). Τα μεταλλικά αντικείμενα που περισυλλέχθηκαν 
επίσης ήταν λιγοστά: 

• Από σίδηρο: μια λεπίδα μαχαιριού, μια αιχμή βέλους και ένα θραύσμα 
δόρατος. 

• Από χαλκό: κάποια θραύσματα που ανήκαν σε δοχεία ή κοσμήματα· 
ένας μικρογραφικός διπλός πέλεκυς· ένα αγαλμάτιο που παριστά 
ανατολική γυναικεία θεότητα1529 · και μία παρωπίδα αλόγου συριακής 
προέλευσης, του τρίτου τετάρτου του 8ου αι. π.Χ., η οποία ενδέχεται να 
ήταν στερεωμένη πάνω σε έναν από τους αξονικούς κίονες του Κτηρίου 

Όσον αφορά τα ευρήματα που βρέθηκαν γύρω από το Κτήριο 2, ας σημειωθεί 
ότι πολλά θραύσματα από τουλάχιστον τέσσερις μεγάλους κρατήρες αποκαλύφθηκαν 
διάσπαρτα στο χώρο που εκτείνεται μεταξύ των αναλημματικών τοίχων ΜΙ 9 και 
Μ3 ' . Ο J.G. Gisler χρονολόγησε τα αγγεία στο τρίτο τέταρτο του 8ου αι. π.Χ. και 
ισχυρίστηκε ότι αποτέλεσαν αφιερώματα στον Απόλλωνα1532. Αντίθετα, ο Α. 
Μαζαράκης Αινιάν δεν θεωρεί απίθανο αυτά τα αγγεία να άνηκαν σε τοπικούς 
ηγεμόνες και να χρησιμοποιήθηκαν σε αριστοκρατικά συμπόσια . Ανάμεσα στα μη 
κεραμικά ευρήματα, είναι αξιοσημείωτο ένα χρυσό έλασμα που βρέθηκε πλησίον της 
εξωτερικής παρειάς του δυτικού τοίχου του Κτηρίου 21 5 3 . Μάλιστα, μερικά 
θραύσματα σιδερένιων αιχμών δοράτων αποκαλύφθηκαν σε αποθέτη (Fo 119) που 
εντοπίστηκε μεταξύ των Κτηρίων 1 και 2 5 5. Η παρουσία όπλων σε αυτόν το χώρο 
μπορεί να εξηγηθεί με διάφορους τρόπους, εντούτοις ο Cl. Bérard φρονεί ότι τα 
δόρατα αποτελούσαν μια «offrande guerrière»1536. Ακόμη, ένα θραύσμα χάλκινου 
σπαθιού ήλθε στο φως μπροστά από την είσοδο του εκατομπέδου, παρότι σε αυτήν 
την περίπτωση δε γνωρίζουμε σε πιο στρώμα ανήκει. Μία δεύτερη χάλκινη παρωπίδα 
αλόγου συνδέεται συνήθως από τους αρχαιολόγους με το Κτήριο 2, παρά το γεγονός 

1528 Huber, 2003, Vol. 1: 117 καιυποσημ. 57. 
1529 Βλ Huber, 2003, Vol. 1: 166 και υποσημ. 31. Η Huber ταυτίζει το αντικείμενο με λαβή καθρέπτη 
(Huber, 1998a: 112 καιυποσημ. 18). 
1530 Charbonnet, 1986· Huber, 1998a: 112χαι υποσημ. 16· Huber, 2003, Vol. 1: 166 καιυποσημ, 30. 
To αντικείμενο εκτίθεται στο Μουσείο Ερέτριας (αρ. [ελβετικού] κατ. Β273). Πρόκειται για έλασμα 
μήκ. περίπου 18,9 εκ. και πλ. 11,8 εκ. Στο έλασμα παριστάνεται άνδρας που κρατάει στα χέρια του δυο 
αιλουροειδή. Ένα αρπακτικό και ένα ακόμη αιλουροειδές παριστάνονται εκατέρωθεν. 
1531 Πρόκειται για τους κρατήρες με αρ. κατ. V 21, V 54, V 114 και V 116 του Μουσείου Ερέτριας. 
1532 J.R. Gisler, «Érétrie et le Peintre de Cesnola», Αρχαιογνωσία 8 (1993-1994): 11-94. 
1533 Α. Μαζαράκης Αινιάν, «Γεωμετρική Ερέτρια. Αρχιτεκτονική, πολεοδομία και κοινωνικοί 
οργάνωση», στοΑΕΘΣΕ, 2006: 961. 
' " 4 Huber, 2003, Vol. 1: 166. 
1535 P. Auberson, «Sondage au temple d'Apollon Daphnéphoros», M 22 B2 (1967): 283· Verdan, 
1999a: 16. Αυτός ο αποθέτης εντοπίστηκε κάτω από την εσωτερική νοτιοανατολική γωνία του 
εκατομπέδου του 7ου αι. π.Χ. (βλ παρακάτω, σελ. 318 κ.ε.). Ο αποθέτης περιείχε απανθρακωμένο 
υλικό, καθώς και κεραμική του τέλους του 8ου au π.Χ. 
1536 C. Bérard, «Le sceptre du prince», ΜΗ 29 (1972): 227. 
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ότι ο ακριβής τόπος ανεύρεσης της δεν αποσαφηνίζεται σε καμία δημοσίευση1537. Το 
αντικείμενο αυτό χρονολογείται στον 9° αι. π.Χ. και μοιάζει πολύ (στη μορφή, τη 
διακόσμηση) με την παρωπίδα που προαναφέραμε. Πρόκειται επίσης για 
τεχνούργημα συριακής προέλευσης. Θραύσμα περιάπτου από υαλόμαζα 
(αναγνωρίζονται ανθρώπινα πόδια πάνω σε μία βάση) εντοπίστηκε πρόσφατα στη 
βορειοανατολική γωνία του Κτιρίου 21 5 3 8. Τέλος, ένα πήλινο θραύσμα (ίσως τμήμα 
ομοιώματος βωμού) πιθανόν να αποκαλύφθηκε κοντά στο Κτήριο 21 5 3 9. 

Με βάση μόνο τα αντικείμενα που συλλέχθηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό του Κτηρίου 2 δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το κτίσμα ήταν, 
αναντίρρητα, ένας ναός. Ωστόσο, υπογραμμίζουμε ακόμα μια φορά ότι το Κτήριο 2 
ανοιγόταν προς την Κατασκευή 12 και ότι η μεταξύ τους απόσταση είναι σχετικά 
μικρή (μόνο 6 μ.). Έχοντας υπόψη ότι η Κατασκευή 12 μπορεί να ταυτιστεί με βωμό, 
η ταύτιση του Κτηρίου 2 με ναό αποτελεί την πιο πιθανή υπόθεση. 

Μάλιστα, η S. Huber νομίζει ότι ο χώρος που εκτείνεται βορειοανατολικά του 
Κτηρίου 2 χρησιμοποιούταν επίσης για δραστηριότητες που συσχετίζονταν, με τον 
έναν ή με τον άλλον τρόπο, με τη λατρεία154 . Σε αυτό το χώρο εντοπίστηκαν τα 
κατάλοιπα του Κτηρίου 17 (εικ. 59). Το κτίσμα αυτό είχε ελλειψοειδή κάτοψη. Στο 
εσωτερικό του βρέθηκαν υπολείμματα μεταλλουργικής επεξεργασίας (σκωρίες και 
μεταλλικά θραύσματα). Η Ελβετίδα ερευνήτρια ταύτισε τον οικίσκο με εργαστήριο, 
όπου κατασκευάζονταν μεταλλικά αναθήματα. Αυτά τα αντικείμενα αφιερώνονταν 
κατόπιν στη θεότητα που λατρευόταν στο ιερό154 . Επίσης, τέσσερις αποθέτες (Fo 
23-26) που περιείχαν όστρακα της ύστερης γεωμετρικής περιόδου αποκαλύφθηκαν 
στην περιοχή αυτή, παράλληλα με τον τοίχο Μ19. Τα όστρακα αυτά ενδέχεται να 
άνηκαν σε αγγεία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια θρησκευτικών 
τελετών που διεξήχθησαν στο ιερό. Η S. Huber εικάζει ότι στη γειτνίαση του Κτηρίου 
2 μπορεί να υπάρχουν και άλλοι αποθέτες, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί από 
τους αρχαιολόγους και πιθανόν να περιέχουν παρόμοια μεταλλικά αναθήματα και 
πήλινα ειδώλια1542. 

Ο Α. Charbonnet1543 θεωρεί ότι το αψιδωτό εκατόμπεδο παρέμεινε σε χρήση 
επί σαράντα χρόνια περίπου. Μάλιστα, ο ερευνητής κάνει λόγο για ένα στρώμα 

1537 Ο Κ. Κουρουνιώτης («Ανασκαφή Ερέτριας», ΠΑΕ 1910: 267-268) σημειώνει ότι το αντικείμενο 
βρέθηκε ανάμεσα στη λατύπη που γέμιζε τα κενά μεταξύ των θεμελίων του μεταγενέστερου δωρικού 
ναού. Ο Α. Charbonnet παραθέτει μια ακριβέστερη πληροφορία λέγοντας ότι το έλασμα ενδέχεται να 
αποκαλύφθηκε κοντά στην είσοδο του Κτηρίου 2 (Charbonnet, 1986: 123-124 και figs. 39.1 και 40). 
Οι πιο πρόσφατες αναφορές εμφανίζονται στο Huber, 1998a: 112 και υποσημ. 16- Huber, 2003, Vol. 1 : 
166 και υποσημ. 30· Α. Kenzelmann, TTvTheurillat και S. Verdan, «Graffiti d'époque géométrique 
provenant du sanctuaire d'Apollon Daphnéphoros à Érétrie», ZPE 151 (2005): 80. Σήμερα η παρωπίδα 
φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας (αρ. κατ. 15070). Οι διαστάσεις της είναι: 
μηκ. 19,1 εκ., πλ. 11,6 εκ. 
1538 Huber, 2003, Vol. 1: 100 καιυποση. 573. 
1539 Στον S. Verdan οφείλω πολλές από τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον τόπο εύρεσης των 
κινητών ευρημάτων (αλληλογραφία της 28-6-2006). 
1540 Huber, 2003, Vol. 1:24. 
1541 Βλ S. Huber, «Un atelier de bronzier dans le sanctuaire d'Apollon à Érétrie?», AntK 34 (1991): 
137-154 και Mazarakis Ainian, 1997: 103. Αυτό το κτήριο, μήκ. 7,30 μ. και πλ. 5,40 μ., έχει 
προσανατολισμό Β-ΒΑ / Ν-ΝΔ. Η είσοδος του ανοιγόταν προς ΝΔ. Πάνω στο λίθινο τοιχοβάτη (πάχ. 
0,45 μ.) βρέθηκαν κατάλοιπα από ωμές πλίνθους. 
1542 Huber, 1998a: 112-113. 
1543 Charbonnet, 1986: 120-122. 
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καταστροφής, με ίχνη από πυρκαγιά, που κατά τόπους κάλυπτε τον τοιχοβάτη του 
Κτηρίου 2 . Σύμφωνα με τον Α. Charbonnet, το στρώμα αυτό χρονολογείται στα 
τέλη του 8ο υ αιώνα π.Χ., επομένως η κατεδάφιση του κτίσματος θα μπορούσε να 
συνδέεται με τον περίφημο Ληλάντιο πόλεμο. Πράγματι, σε άλλα μέρη του 
ερετριακού άστεως βρέθηκαν παρόμοια στρώματα καύσης1545, συμπεριλαμβανομένου 
του χώρου όπου ανακαλύφθηκε το Κτήριο 171 5 4 6. Εάν αποδεχτούμε την υπόθεση του 
Α. Charbonnet, τότε πρέπει να συμπεράνουμε ότι κατά τη διάρκεια μερικών 
δεκαετιών σε αυτό το χώρο στο κέντρο της Ερέτριας δεν οικοδομήθηκαν κτίσματα 
μεγάλου μεγέθους. Στις αρχές της αρχαϊκής περιόδου η Κατασκευή 12 μπορεί να 
προεξείχε ελαφρά από την τότε επιφάνεια του εδάφους154 . 

Εντούτοις, στα μέσα του 7ου αι. π.Χ. ένα νέο μνημειακό κτήριο ορθογώνιας 
κάτοψης ανεγέρθηκε νοτιοδυτικά του Κτηρίου 2, επάνω στα ερείπια των Κτηρίων 1, 
5 και 9 (εικ. 60, 61 και 62). Το κτίσμα αυτό μελετήθηκε από τους P. Auberson και Η. 
Knell . Στις ακόλουθες σελίδες θα παραθέσουμε τις διαστάσεις των λειψάνων του 
κτηρίου που αναφέρονται στις μελέτες των δυο ερευνητών και θα σχολιάσουμε τις 
εκάστοτε αποκαταστάσεις του κτηρίου. 

Σύμφωνα λοιπόν με τους δυο ερευνητές, το μνημειακό κτήριο δεν ήταν 
ακριβώς παράλληλο ως προς το αψιδωτό εκατόμπεδο, όμως είχε επίσης 
προσανατολισμό ΒΔ.-ΝΑ. Η διενέργεια διάφορων προκαταρκτικών εργασιών για να 
επιπεδοποιηθεί το έδαφος κατέστη απαραίτητη: πρώτον, η δημιουργία 
αναλημματικού τοίχου στα ΒΑ. (ο τοίχος Ρ που σήμερα σώζεται σε μήκος μόνο 17 
μ.154 ), και δεύτερον, η πρόσχωση της περιοχής με αργιλώδη γη, άμμο, αμμοχάλικο, 
θραύσματα ωμοπλίνθων και τέφρα1 5 . 

Από το κτήριο του 7 e 0 au π.Χ. διατηρούνται μόνο μερικά τμήματα της 
θεμελίωσης του βορειοανατολικού τοίχου (περίπου 30 μ.) και του βορειοδυτικού 
τοίχου (4 μ.) του σηκού. Οι θεμελιώσεις αυτές έχουν πλάτος 0,95 μ. και αποτελούνται 
από ποταμίσιες ασβεστολιθικές πέτρες, τετραγωνισμένες σε μία πλευρά. Από τη 
θεμελίωση του νοτιοδυτικού τοίχου τίποτα δεν διακρίνεται. Ο Auberson πίστευε ότι 
τα κατάλοιπα του βρίσκονται κάτω από τα θεμέλια του νοτιοδυτικού τοίχου του 
σηκού του μεταγενέστερου ναού του 6ου αι. π.Χ. που υψωνόταν εδώ1 . 

Παρά το γεγονός ότι σώζονται μόνο λίγα τμήματα του, υπολογίζεται ότι το 
κτήριο είχε μήκος 34-35 μ. και πλάτος 7-7,6 μ.1552. Επίσης εικάζεται ότι η είσοδος 
του βρισκόταν στα νοτιοανατολικά, εφόσον σε αυτή την πλευρά δεν εντοπίστηκε 
κανένας τοίχος που να έκλεινε το σηκό. Εάν δεχτούμε ότι ο ιωνικός πους (0,34 εκ.) 

1544 Πρόκειται για στρώμα τέφρας πάχ. 2 έως 10 εκ. 
1545 Βλ συνοπτικά Mazarakis Ainian, 1987: 8, με παραπομπές στις αναφορές που δημοσίευσε ο Π.Γ. 
Θέμελης με τίτλο «Ανασκαφή στην Ερέτρια», στο ΠΑΕ 1982: 166· ΠΑΕ 1983: 137· ΠΑΕ 1984: 221-
222. 
1546 S. Huber, «Un atelier de bronzier dans le sanctuaire d'Apollon à Érétrie?», AntK 34 (1991): 145. 
1347 Huber, 2003, Vol. 1:23. 
1548 Auberson, 1968: 11-15 και H. Knell, "Eretria. Zur Grundrissrekonstruktion des älteren und des 
jüngeren Apollontempels", AntK 15 (1972): 40-48. 
1549 Auberson, 1968:12-13. 
1550 Βλ. P. Auberson, «Sondage au temple d'Apollon Daphnéphoros», ΑΔ 22 B2 (1967): 283. Επίσης 
Auberson, 1968: 12 -13 και Charbonnet, 1986: 157-159, «couches 10-13». 
1551 Βλ. παρακάτω, σελ. 320 κ.ε. 
1552 Πρόκειται για μία αναλογία 1:5 ανάμεσα στις δυο διαστάσεις. 
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ήταν η μονάδα μέτρησης κατά την κατασκευή του, τότε το κτήριο μπορεί να 
ταυτιστεί με «ιωνικό» εκατόμπεδο. Θεμέλια που να αντιστοιχούν σε εγκάρσιους 
εσωτερικούς τοίχους δεν βρέθηκαν, συνεπώς μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο σηκός 
αποτελούταν από μία μεγάλη επιμήκη αίθουσα, χωρίς πρόναο και οπισθόδομο. Όσον 
αφορά την ανωδομή, λίγα γνωρίζουμε για αυτή. Τα μέλη της Ελβετικής 
Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα πιστεύουν ότι οι τοίχοι μπορεί να χτίστηκαν από 
ωμές πλίνθους. Ίσως οι γωνίες του κτηρίου να ενισχύθηκαν με ογκολίθους1553. Η 
οροφή μπορεί να προσαρμόστηκε επάνω σε ξυλοδομή1 5 4 και να καλύφθηκε με 
κεραμίδια. Ορισμένα θραύσματα κεραμιδιών με κιτρινωπό επίχρισμα βρέθηκαν στο 
γύρω χώρο . 

Αφότου συνέκρινε το ερετριακό κτήριο του 7ου αι. π.Χ. με μερικούς 
συγχρόνους του ναούς1 5 5 6, ο P. Auberson ισχυρίστηκε ότι το ερετριακό κτήριο 
διέθετε ένα περιστύλιο. Παράλληλα με τα θεμέλια του βορειανατολικού τοίχου του 
σηκού και σε απόσταση 1,5 μ. από αυτόν σώζεται, πράγματι, μία σειρά μήκους 9 μ. 
από λίθους. Ο αρχιτέκτονας νόμιζε ότι επρόκειτο για τα θεμέλια ενός μέρους της 
υποτιθέμενης περιμετρικής κιονοστοιχίας. Καθώς αυτά τα θεμέλια δεν ήταν πολύ 
ισχυρά, ο Auberson θεώρησε ότι οι κίονες που ανεγέρθηκαν πάνω σε αυτά πιθανόν 
να κατασκευάστηκαν από ξύλο και όχι από πέτρα. Ο P. Auberson είκαζε την ύπαρξη 
6 κιόνων στην πρόσοψη και 19 στις πλευρές· ενός μεταξονίου διαστήματος 2,20 μ. 
στις μακριές πλευρές και 2,25 μ. στις στενές· και ενός χώρου σχετικά μεγάλου 
(βάθους 3,50 μ.) μεταξύ των εμπρόσθιων κιόνων και της εισόδου του σηκού. Το 
ερετριακό «ιωνικό» εκατόμπεδο θα μπορούσε να είχε συνολικές διαστάσεις 11,70 επί 
40,10 μ. σε περίπτωση που θα διέθετε πράγματι ένα περιστύλιο, όπως το φανταζόταν 
ο Auberson. Εντούτοις, πρέπει να ομολογηθεί ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν 
αδιαμφισβήτητες αποδείξεις που να στηρίζουν την άποψη ότι πράγματι υπήρχε η εν 
λόγω εξωτερική κιονοστοιχία1557. 

Κατά τη γνώμη μας, ο θρησκευτικός προορισμός του κτηρίου μπορεί να 
υποτεθεί αποκλειστικά από τη μορφή και τις μνημειώδεις του διαστάσεις. Επιπλέον, 
κάποια κινητά ευρήματα που φαίνεται να σχετίζονταν με το κτίσμα του 7ου αι. π.Χ. 
ενδέχεται να έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Από αυτά τα αντικείμενα, ο 
Κουρουνιώτης ξεχώρισε δύο θραύσματα που ανήκαν σε ανδρικά αγαλμάτια από 
ασβεστόλιθο. Αυτά τα γλυπτά χρονολογήθηκαν στην αρχαϊκή περίοδο. Ο 
Κουρουνιώτης αναφέρει ότι αποκαλύφθηκαν ανάμεσα στην λατύπη που γέμιζε τους 
χώρους που υπήρχαν ανάμεσα στις θεμελιώσεις του μεταγενέστερου δωρικού ναού. 
Μπορούμε να φανταστούμε ότι τα αγαλμάτια απορρίφθηκαν, όταν η χρήση τους δεν 
θεωρούταν πια αναγκαία. Ένα από τα δύο γλυπτά θραύσματα αντιστοιχούσε σε 
ανδρική κεφαλή. Το άλλο παρίστανε έναν άνδρα με έντονο πηγούνι1558. Δυστυχώς 
αγνοούμε ποιον αριθμό καταλόγου έλαβαν τα ευρήματα του Κουρουνιώτη. Η Ε. 
Τουλούπα διερωτάται μήπως τα δυο αυτά ευρήματα πρέπει να ταυτιστούν με δυο 
αγάλματα που βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο Ερέτριας. Το πρώτο (αρ. κατ. 19495) 

1553 Ducrey et al., 2004: 234. 
1554 Βλ Auberson, 1968: 14 και fig. 2. 
1555 Ι.Κ. Κωνσταντίνου, «Έκθεσης εργασιών εν Ερέτρια», ΠΑΕ 1952: 157· Ι.Κ. Κωνσταντίνου, 
«Ανασκαφή εν Ερετρία», ΠΑΕ 1955: 126. 
1556 Ειδικά με το δεύτερο ναό στο Ηραίο της Σάμου, αλλά επίσης και με το Μέγαρο Γ στο Θέρμο και 
με τον αρχαϊκό ναό στο Ηραίο του Αργούς. 
1557 Βλ Ducrey et al., 2004: 234. 
1558 Κ. Κουρουνιώτης, «Ανασκαφή Ερέτριας», ΠΑΕ 1910: 267-268. 
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είναι η κεφαλή ερμαϊκής στήλης 5 5 , το δεύτερο (αρ. κατ. 1224) είναι ο κορμός ενός 
μικρού κούρου15 . 

Ο Α. Charbonnet νομίζει ότι το «ιωνικό» εκατόμπεδο καταστράφηκε από 
πυρκαγιά. Η υπόθεση αυτή βασίζεται στη σύνθεση δύο διαδοχικών στρωμάτων, που 
συνδέονται με την τελευταία φάση του κτηρίου και που εντοπίστηκαν με διάφορες 
δοκιμαστικές τομές στο εσωτερικό του. Ένα από τα στρώματα (αυτό που έλαβε τον 
αριθμό 8 στην μελέτη του Charbonnet) περιείχε θραύσματα ωμών πλίνθων με ίχνη 
καύσης (οι πλίνθοι αυτές θεωρείται ότι προέρχονταν από τα τοιχώματα του 
κατεστραμμένου κτηρίου). Επάνω σε αυτό το «στρώμα 8» βρέθηκε ένα δεύτερο 
στρώμα (έλαβε τον αριθμό 7 στη μελέτη του Charbonnet), που εμπεριείχε τέφρα και 
απανθρακωμένα υπολείμματα (μήπως από την ξυλοδομή της οροφής του 
κατεστραμμένου κτηρίου;)15 '. Ο Charbonnet δεν συσχετίζει την καταστροφή του 
κτίσματος του 7συ αι. π.Χ. με κάποιο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, όπως είχε κάνει 
στην περίπτωση του αψιδωτού εκατόμπεδου. Όποια και αν ήταν η αιτία της 
καταστροφής του «ιωνικού» εκατόμπεδου, το σίγουρο είναι ότι τα οικοδομικά υλικά 
του κτηρίου του 7ου αι. π.Χ. ξηλώθηκαν, θάφτηκαν1 6 2, ή χρησιμοποιήθηκαν εκ νέου, 
όταν στον ίδιο χώρο ανεγέρθηκε ένας δωρικός ναός με παρόμοιο προσανατολισμό 
(ΒΔ.-ΝΑ.) . Μολονότι η πλειονότητα των συγχρόνων ερευνητών νομίζει ότι το νέο 
κτήρια οικοδομήθηκε κατά το τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. 5 , οι πρώτοι 
έλληνες αρχαιολόγοι που διενέργησαν ανασκαφές σε αυτή την περιοχή, καθώς και 
δύο Βρετανοί ερευνητές, χρονολόγησαν το κτίσμα μετά τους περσικούς πολέμους1565. 
Για τις πτυχές που αφορούν τη χρονολόγηση του θα μιλήσουμε πιο κάτω. 

Από το δωρικό ναό (εικ. 63, 64 και 65) σώζεται μόνο ένα τμήμα των 
θεμελιώσεων του και μερικά αρχιτεκτονικά μέλη της ανωδομής. Εμείς θα 
περιγράψουμε περιληπτικά αυτά τα λείψανα και θα προσθέσουμε μία σειρά 
υποθέσεων που διατυπώνονται στη σχεδιαστική αποκατάσταση του κτηρίου που 
πρότεινε ο P. Auberson1 . 

1 5 5 9 Τουλούπα, 2002: 80, κατ. IV. 12. Ύψ. του έργου, 14,5 εκ. Βλ επίσης Ι. Τριάντη, «Αρχαϊκές 
Ερμαϊκές στήλες», ΑΔ 32 Α'(1977): 118 και 122. 
1 5 6 0 Β.Γ. Καλλιπολίτης και Β.Χ. Πετράκος, «Ερέτρια», ΑΔ 18 Β1 (1963): 125· Τουλούπα, 2002: 77, 
κατ. ΐν.2.Ύψ. του έργου, 11 εκ. 
1 5 6 1 Charbonnet, 1986: 157-159. 
1 5 6 2 Βλ τα στρώματα 6 και 5 στο Charbonnet, 1986: 157-159. 
1 5 6 3 Οι ανασκαφές στο κτήριο ξεκίνησαν το 1899 υπό τη διεύθυνση του Κ. Κουρουνιώτη (βλ 
«Ανασκαφαί Ερέτριας», ΠΑΕ 1899: 34-37- «Ανασκαφαί εν Ερετρία», ΠΑΕ 1900: 53-56· «Ανασκαφή 
Ερέτριας», ΠΑΕ 1908: 227· «Ανασκαφή Ερέτριας», ΠΑΕ 1910: 267-269). Η Ι.Κ. Κωνσταντίνου 
συνέχισε τις έρευνες στην δεκαετία του 1950 («Έκθεσις εργασιών εν Ερετρία», ΠΑΕ 1952: 153-163· 
«Ανασκαφαί εν Ερετρία», ΠΑΕ 1955: 125-131). Έπειτα ο Β. Γ. Καλλιπολίτης και ο Β.Χ. Πετράκος 
δημοσίευσαν μερικά ευρήματα που εμφανίστηκαν σε αυτή την περιοχή («Ερέτρια. Ναός Δαφνηφόρου 
Απόλλωνος», ΑΔ 18 Β1 (1963): 127). Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα διενήργησε 
περεταίρω ανασκαφές εδώ. Βλ Auberson, 1968 και S. Huber, «Les fouilles dans le sanctuaire d'Apollo 
àErétrie»,y<n//(:35 (1992): 120-122. 
1564 Auberson, 1968: 23 (530-520 π.Χ.)· Θέμελης, 1969: 165 (περί το 510 π.Χ.)· Auberson και 
Schefold, 1972: 115 (530-505 π.Χ.)· Σαπουνά-Σακελλαράκη, 2000: 49 (520-490 π.Χ.)· Ducrey et al., 
2004: 236-(τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.). 
1 5 6 5 Βλ Κ. Κουρουνιώτης, «Ανασκαφή Ερέτριας», ΠΑΕ 1910: 268-1. Κ. Κωνσταντίνου, «Ανασκαφαί 
εν Ερετρία», ΠΑΕ 1955: 125-126· E. D. Francis και Μ. Vickers, "Signa Prisca Artis : Eretria and 
Siphnos", JHS 103 (1983): 49-54. 
1 5 * Auberson, 1968: 16-23. 
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Σε σχετικά καλή κατάσταση σώζονται τα θεμέλια που αντιστοιχούν στους 
αναβαθμούς του κρηπιδώματος και στο στυλοβάτη (εικ. 66). Από αυτά τα κατάλοιπα 
γνωρίζουμε ότι η ευθυντηρία κάλυπτε μία ορθογώνια έκταση 47,80 επί 20,55 μ. Η 
υποθεμελίωση κτίστηκε με ακατέργαστους γκρίζους ασβεστόλιθους. Πάνω από 
αυτούς τοποθετήθηκαν πολυγωνικοί λαξευμένοι γαλάζιοι ασβεστόλιθοι, που ίσως 
προέρχονταν από την ακρόπολη. Η σύγκριση με ύστερους αρχαϊκούς ναούς οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι επάνω στην ευθυντηρία χτίστηκε κρηπίδωμα αποτελούμενο από 
τρεις βαθμίδες. Οι διαστάσεις του κτηρίου στο ύψος του στυλοβάτη σύμφωνα με τον 
Auberson θα ήταν 46,40 επί 19,15 μ. 

Βάσει αυτών των διαστάσεων, θεωρείται ότι το ερετριακό κτήριο είχε 
περιστύλιο που αποτελούταν από 6 κίονες στην πρόσοψη και 14 στις πλευρές. Η 
διάμετρος των εν λόγω κιόνων μπορεί να ήταν 1,65 μ. στη βάση τους. Διάφορα 
τμήματα από ασβεστολιθικούς σφονδύλους που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές των Κ. 
Κουρουνιώτη και Ι. Κωνσταντίνου ίσως να ανήκαν στην περιμετρική 
κιονοστοιχία . Άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία της ανωδομής μπορεί να 
κατασκευάστηκαν με το ίδιο υλικό· τα τμήματα των τριγλύφων και των κιονόκρανων 
που έφτασαν μέχρι εμάς λαξεύτηκαν επίσης σε ασβεστόλιθο1568. Αντιθέτως, το 
γείσο1 6 9 και τα κεραμίδια που κάλυπταν τη στέγη1570 ήταν από μάρμαρο. 

Επίσης σώζεται εν μέρει η θεμελίωση του σηκού, η οποία αποτελείται από 
ασβεστολιθικούς ογκολίθους. Τα θεμέλια που αντιστοιχούν στο βορειοανατολικό 
τοίχο του σηκού κατασκευάστηκαν εκ του μηδενός. Τα θεμέλια που αντιστοιχούν στο 
νοτιοδυτικό τοίχο του σηκού εδραιώθηκαν επάνω στα θεμέλια του νοτιοδυτικού 
τοίχου του «ιωνικού» εκατομπέδου του 7ου αι. π.Χ. Από τα λείψανα συνάχθηκε το 
συμπέρασμα ότι ο σηκός του δωρικού ναού είχε (εξωτερικές) διαστάσεις 35,65 επί 
10,80 μ. Όσον αφορά τη διάρθρωση του, ο P. Auberson νομίζει ότι ο χώρος 
διαιρούταν σε τρία τμήματα, δηλαδή τον πρόναο, το σηκό και τον οπισθόδομο. 

Ο Auberson υποστηρίζει ότι ο πρόναος αποτελούσε το νοτιοανατολικό τμήμα 
του σηκού (χωρίς όμως να διευκρινίζει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτό το 
συμπέρασμα) και ότι είχε βάθος 4,25 μ. Σύμφωνα με τον ερευνητή, μεταξύ των 
παραστάδων του πρόναου υπήρχαν δύο κίονες με διάμετρο 1,40 μ. στη βάση τους. Ο 
οπισθόδομος είχε παρόμοιο σχήμα, ωστόσο το βάθος του ήταν μικρότερο (3,60 μ.). 
Δύο θραύσματα από ασβεστόλιθο που εντόπισε ο Κουρουνιώτης157 μπορεί να 

r r ' r ' Λ / Ο 1572 

άνηκαν στα κιονόκρανα των κιόνων του πρόναου ή του οπισθόδομου 

Η κύρια αίθουσα είχε μήκος 26,10 μ. και πλάτος 9,60 μ. Ο Auberson νομίζει 
ότι δύο παράλληλες σειρές 8 κιόνων διέσχιζαν κατά μήκος το χώρο. Μερικές πλάκες 
από κροκαλοπαγή λίθο αποτελούσαν τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονταν οι 
κίονες της νοτιοδυτικής σειράς. Η βορειοανατολική κιονοστοιχία εδραζόταν σε 

1567 Κ. Κουρουνιώτης «Ανασκαφαί εν Ερέτρια», ΠΑΕ 1900: 53- Ι. Κ. Κωνσταντίνου, «Έκθεσις 
εργασιών εν Ερετρία», ΠΑΕ 1952: 157. Επίσης Β. Γ. Καλλιπολίτης και Β.Χ. Πετράκος, «Ερέτρια. 
Ναός Δαφνηφόρου Απόλλωνος», ΑΔ 18 Β1 (1963): 127 καιΣχεδ. 2. 
1568 Κ. Κουρουνιώτης, «Ανασκαφαί εν Ερετρία», ΠΑΕ 1900: 53- Κ. Κουρουνιώτης, «Ανασκαφή 
Ερέτριας», ΠΑΕ 1908: 227- Β.Γ. Καλλιπολίτης και Β.Χ. Πετράκος, «Ερέτρια. Ναός Δαφνηφόρου 
'Απόλλωνος», ΑΔ 18 Β1 (1963): 127, Σχεδ. 5· Auberson, 1968: 18 -20. 
15691.Κ. Κωνσταντίνου, «Ανασκαφαί εν Ερετρία», ΠΑΕ 1955: 125· Τουλούπα, 2002: 4-5. 
1570 Ducrey et al., 2004: 236. 
1571 Κ. Κουρουνιώτης, «Ανασκαφαί εν Ερετρία», ΠΑΕ 1900: 53. 
1572 Auberson, 1968: 19-20. 
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παρόμοιες πλάκες, που ήταν όμως από πωρόλιθο, και είχαν τοποθετηθεί επάνω στις 
θεμελιώσεις του βορειοανατολικού τοίχου του «ιωνικού» εκατομπέδου του 7ου αι. 
π.Χ. Ο Auberson υπολόγισε ότι οι εσωτερικοί κίονες του ναού είχαν διάμετρο 0,90-
1,15 μ. στη βάση τους. Οι κίονες της κύριας αίθουσας υψώνονταν στον ίδιο επιμήκη 
άξονα με τους κεντρικούς πρόσθιους κίονες του περιστυλίου και τους εν παραστάσι 
κίονες του πρόναου και του οπισθόδομου. 

Πριν να συνεχίσουμε με την περιγραφή των αρχαιολογικών καταλοίπων, θα 
αναφερθούμε στο ζήτημα της χρονολόγησης του δωρικού ναού. Αυτό το θέμα αφορά 
κατ' επέκταση και το προηγούμενο κτήριο, το οποίο, όπως είπαμε, χτίστηκε τον 7° αι. 
π.Χ. Στην αφήγηση του για την πρώτη περσική εκστρατεία στην Ελλάδα (490 π.Χ.), ο 
Ηρόδοτος (VI, 10, 3) εξιστορεί ότι οι βάρβαροι κατέστρεψαν όλα τα ερετριακά 
ιερά . Με βάση τη μορφή των κιονόκρανων και το σχήμα κάποιων γραμμάτων που 
είχαν χαραχθεί πάνω στα τρίγλυφα, ο Κ. Κουρουνιώτης ισχυρίστηκε ότι ο δωρικός 
ναός ανεγέρθηκε στα μέσα του 5ο υ αι. π.Χ.· συνεπώς, κατά τον Κουρουνιώτη, τις 
επιπτώσεις του θυμού των εισβολέων υπέστη το κτήριο του 7ου αι. π.Χ.1574. Αυτή η 
γνώμη, που επανέλαβε και η Ι. Κωνσταντίνου15 5, κατόπιν αμφισβητήθηκε. Η 
πλειονότητα των σύγχρονων ειδικών νομίζει ότι ο δωρικός ναός οικοδομήθηκε στα 
τέλη του 6ου αι. π.Χ., εφόσον παρουσιάζει ομοιότητες με άλλους ναούς της 
υστεροαρχαϊκής εποχής. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο δωρικός ναός της Ερέτριας 
ήταν αυτός που κάηκε από τους Πέρσες15 . Ο P. Auberson και ο Κ. Schefold 
τάσσονται υπέρ αυτής της υπόθεσης και εικάζουν, ακόμη, ότι ο ναός 
αποκαταστάθηκε κατά τον 5° ή τον 4° αι. π.Χ.15 7 Ο D. Knoepfler υπογραμμίζει, 
σχετικά με την υπόθεση αυτή, ότι ένας ναός του Απόλλωνα Δαφνηφόρου πιθανόν να 
μνημονεύεται σε ερετριακό ψήφισμα προξενιάς που χρονολογείται στο 330-320 
π.Χ.1578. Από την πλευρά του ο J. Boardman15 9 δεν απέκλειε την πιθανότητα το 
κτήριο αυτό να παρέμεινε μετά τους περσικούς πολέμους μισοερειπωμένο για 
περισσότερους από δύο αιώνες, υπενθυμίζοντας στους πολίτες τον αγώνα κατά των 
βαρβάρων και αποτελώντας μαρτυρία του «Όρκου των Πλαταιών»1580. Ένα επίμαχο 
πρόσφατο άρθρο των Ε. D. Francis και M. Vickers, όπου ο δωρικός ναός 
χρονολογείται πάλι στα μέσα του 5ο υ αι. π.Χ.1581, αποτέλεσε αφορμή για την 
τοποθέτηση του Boardman. 

Ανάλογα με το σε ποια περίοδο χρονολογούμε το δωρικό ναό, θα συνδέσουμε 
με αυτόν ή με τον προκάτοχο του τα πολυάριθμα θραύσματα από αγάλματα που 
βρέθηκαν στην περιοχή και που πιθανό να ανήκαν στην αετωματική διακόσμηση ενός 
μνημειακού κτηρίου . Τα γλυπτά αυτά λαξεύτηκαν σε παριανό μάρμαρο στα τέλη 

1573 Επίσης Στράβωνας, Χ, 1, 10. 
1574 Κ. Κουρουνιώτης, «Ανασκαφή Ερέτριας», ΠΑΕ 1910: 268. 
1 5 7 5 1. Κ. Κωνσταντίνου, «Ανασκαφαί εν Ερέτρια», ΠΑΕ 1955: 125-126. 
1576 Βλ παραπάνω, σελ. 37 
1577 Auberson, 1968: 10· Auberson και Schefold, 1972: 120-121. 
1578 Knoepfler, 2001a: 89-96 και ειδικά 93. 
1579 J. Boardman, "Signa Tabulae Priscae Artìs", JHS 104 (1984): 161-163. 
1580 Λυκούργος, Κατά Λεοκράτη, 81· Διόδωρος, XI, 29. 
1581 E.D. Francis και Μ. Vickers, "Signa Prisca Artis: Eretria and Siphnos", JHS 103 (1983): 49-54. 
1582 Για την αποκάλυψη τους, βλ. Κ. Κουρουνιώτης, «Ανασκαφαί εν Ερέτρια», ΠΑΕ 1900: 53· Κ. 
Κσυρουνιώτης, «Ανασκαφή Ερετρίας», ΠΑΕ 1908: 227· Ι. Κ. Κωνσταντίνου, «Έκθεσις εργασιών εν 
Ερετρία», ΠΑΕ 1952: 157-159. Οι δύο αρχαιολόγοι συσχέτισαν τα αγάλματα αυτά με την αετωματική 
διακόσμηση του ναού του 7ου au π.Χ.. Σήμερα η πλειονότητα των αγαλμάτων βρίσκεται στο Μουσείο 
Ερέτριας. Βλ Σαπουνά-Σακελλαράκη, 2000: 83. Ένα άγαλμα φυλάσσεται στο Museo dei Conservatori 
της Ρώμης. Βλ Ι. Konstantinou, "Aus dem Eretriagiebel", AM 69-70 (1954-1955): 41-44. 

322 Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



5. Μύθοι, λατρείες και ιερά των Ερετριέων 

της αρχαϊκής περιόδου1583. Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν το εργαστήριο που ανέλαβε 
τη δημιουργία των αγαλμάτων ήταν παριανό, ιωνικό, αττικό ή ευβοϊκό1584. 

Η συνοπτική μελέτη των σπαραγμάτων και η σύγκριση με άλλες γλυπτές 
συνθέσεις του ελληνικού κόσμου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε ένα από τα 
αετώματα αυτού του κτηρίου απεικονιζόταν μια αμαζονομαχία1585. Πράγματι, μερικά 
από τα θραύσματα ανήκουν σε γυναικείες μορφές που φοράνε φρυγικά ενδύματα. 
Άλλα θραύσματα ανήκουν σε μία ανδρική μορφή που φοράει θώρακα. Στον κεντρικό 
άξονα της παράστασης μπορεί να εικονιζόταν η Αθηνά1586, φορώντας χιτώνα, ιμάτιο 
και αιγίδα με γοργόνειο1587. Ίσως η θεά κρατούσε μία ασπίδα στο αριστερό της χέρι 
και ένα δόρυ στο δεξί15 . Εκατέρωθεν της θεότητας ενδέχεται να είχε απεικονιστεί 
συμμετρικά από ένα τέθριππο. Ένα μικρό θραύσμα από τροχό είναι το μόνο που 
σώζεται από τα άρματα· από τα άλογα σώζονται μερικά τμήματα των ποδιών, του 
σώματος, της χαίτης και της ουράς τους. Ένας αγένειος νέος με βραχύ ιμάτιο1589 

πιθανόν να ανέβαινε πάνω σε ένα από τα τέθριππα κουβαλώντας στους ώμους του 
μια γυναίκα1590 που φορούσε χιτωνίσκο και ντύμα που κολλάει στο σώμα της1 5 9 1. Και 
τα δύο πρόσωπα μπορεί να έφεραν στο κεφάλι τους μεταλλικά στεφάνια, αφού εδώ 
διακρίνονται οπές για την ένθεση εξαρτήματος. Πιθανότατα παριστάνεται η απαγωγή 
της Αντιόπης / Ιππολύτης1592 από το Θησέα159 . 

Ένα πρόβλημα που ακόμη δεν έχει λυθεί (εφόσον δεν σώζεται κανένα 
θραύσμα) είναι η ταυτότητα του προσώπου (ή των προσώπων) που, ενδεχομένως, 
απεικονιζόταν επάνω στο άλλο άρμα. Οι μυθολογικές αφηγήσεις και οι παραστάσεις 
πάνω σε αγγεία εικονίζουν είτε τον Πειρίθου , είτε το Φόρβαντα1595, είτε τον 
Ηρακλή1 5 9 6 ως σύντροφο του Θησέα στην εκστρατεία του ενάντια στις Αμαζόνες1597. 

1 5 8 3 Βλ Μ. Robertson, A History of Greek Art, Cambridge, 1975: 163 κ,ε.- J. Boardman, Greek 
Sculpture. The Archaic Period A Handbook, Norwich, 1978: 156· B.S. Ridgway, The Archaic Style in 
Greek Archaeology, Chicago, 1993: 300· Τουλούπα, 2002. 
1584 B^ Τουλούπα, 2002: 8 και 72-75 για μια περίληψη των υποθέσεων που έχουν διατυπωθεί για αυτό 
το θέμα. 
1 5 8 5 Βλ. Α. Furtwängler, Aegina. Das Heiligtum der Aphaia, München, 1906: 321-326· D. von 
Bothmer, Amazons in Greek Art, Oxford, 1957: 126-130· Auberson και Schefold, 1972: 19· K. 
Schefold, Götter- und Heldensagen der Griechen in der spätarchaischen Kunst, München, 1978: 111, 
159-161· Τουλούπα, 2002: 62-65· Ducrey et al., 2004: 140-142. Ο Ch. Picard (Manuel d'archéologie 
grecque. La sculpture. H. Période classique- Ve siècle, Paris, 1939: 42-43) θεωρεί ότι έχουμε να 
κάνουμε με παράσταση της απαγωγής της Θέτιδας από τον Πηλέα. 
1 5 8 6 Από το άγαλμα της θέας σώζεται ο κορμός από τη μέση και πάνω, καθώς και τμήμα των χεριών 
λείπει όμως το κεφάλι. 
1 5 8 7 Η άκρη της αιγίδας διακοσμείται με μικρά κουλουριασμένα φίδια 
1 5 8 8 Τουλούπα, 2002: 14-16. 
1 5 8 9 Από το άγαλμα του νεαρού σώζεται ο κορμός, το κεφάλι και το αριστερό του χέρι. 
1 5 9 0 Από το γυναικείο άγαλμα σώζεται μέρος των ποδιών, ο κορμός μέρος του δεξιού χεριού και το 
κεφάλι. 
1591 Αυτό το ένδυμα αποδόθηκε με γραπτούς μαιάνδρους και αστερίσκους. 
1 5 9 2 Σχετικά με τηνδιπλή ταυτότητα Αντιόπη / Ιππολύτη, βλ Gantz, 1993:282-285. 
1 5 9 3 Οπως ισχυρίζεται στο G.M.A. Richter, The Sculpture and Sculptors of the Greeks, New Haven-
London, 1970: 65- Auberson και Schefold, 1972: 29· K. Schefold, Götter- und Heldensagen der 
Griechen in der spätarchaischen Kunst, München, 1978: 95, 111, 159-161, 168. 
1594 Βλ το απόσπασμα του Πινδάρου BOWRA: fr. 158 (= Παυσανίας, Ι, 2, 1). Σχετικά με τις 
παραστάσεις πάνω σε αγγεία, βλ Ganti, 1993: 282. 
1 5 9 ί Φερεκύδης, FGrH 3, F 152 (= Σχόλιο στον Πίνδαρο, Νεμεόνικος V, 89). 
1 5 9 6 Φιλόχορος, FGrH 328, F 119 (49)(= Πλούταρχος, Βίος του Θησαία, XXVI, 1)· Διόδωρος, IV, 28-
Πλούταρχος, Βίος του Θησαία, XXVI, 1· Απολλόδωρος, Επιτομή, Ι, 16- Ύγινος, Μύθοι, 30 (εδώ η 
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Έχοντας υπόψη τη σημασία του Ηρακλή στην Ερέτρια1598, κάποιοι μελετητές 
θεωρούν ως το πιο πιθανό να είχε εικονιστεί σε αυτό το αέτωμα ο γιος της 
Αλκμήνης15 9. Άλλο θέμα που επίσης πρέπει να λυθεί είναι ο λόγος για τον οποίο οι 
Ερετριείς αποφάσισαν να διακοσμήσουν το ναό με τις μορφές που αναφέραμε. Πιο 
κάτω θα σχολιάσουμε τις πηγές που μας πληροφορούν για τη λατρεία της Αθηνάς 
στην ευβοϊκή πόλη. Όσον αφορά το Θησέα, μόνο μία αφήγηση του Πλουτάρχου 
{Βίος του Θησέα, XXXV) μάς επιτρέπει να συνδέσουμε έμμεσα τον ήρωα με την 
Εύβοια. Η πλειονότητα των ειδικών δίνει έμφαση στο γεγονός ότι ο γιος του Αιγέα 
ήταν σημαντική μορφή της αθηναϊκής μυθολογικής παράδοσης. Ο P. Auberson, ο Κ. 
Schefold, ο J. P. Barron και η Ε. Τουλούπα πιστεύουν ότι το γλυπτό σύμπλεγμα 
δημιουργήθηκε γύρω στο 500 π.Χ., σε περίοδο στην οποία οι δύο πόλεις ήταν 
σύμμαχοι . Η Ελληνίδα αρχαιολόγος νομίζει ότι οι Ερετριείς ίσως υποστήριξαν την 
Αθήνα κατά την αντιπαράθεση της με τη Χαλκίδα το 507/6 π.Χ. Επιπλέον 
μνημονεύει την κοινή τους εκστρατεία το 499 π.Χ. στην Ιωνία. Η Ε. Τουλούπα 
ισχυρίζεται ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες οι Ερετριείς θα μπορούσαν να είχαν 
επιλέξει για το αέτωμα του ναού τους μία παράσταση στην οποία απεικονίζονται, σε 
ένα ίδιο πολεμικό εγχείρημα, ο Θησέας - ο Αθηναίος - και ο Ηρακλής - ήρωας που 
εκτιμούσαν ιδιαίτερα οι Ερετριείς - να μάχονται δίπλα-δίπλα εναντίον των 
Αμαζόνων, που ήταν πολεμίστριες ανατολικής προέλευσης. 

Πολλά από τα μαρμάρινα θραύσματα που ανήκαν στην παράσταση της 
αμαζονομαχίας αποκαλύφθηκαν στην περιοχή που εκτείνεται βορειοδυτικά του 
δωρικού ναού. Για αυτό το λόγο έχει υποστηριχθεί ότι αυτό το γλυπτό σύμπλεγμα 
διακόσμησε το βορειοδυτικό αέτωμα του ναού . Πιο δύσκολη, σχεδόν ανέφικτη, 
είναι η ταύτιση της παράστασης που στόλιζε το αέτωμα της αντίθετης πλευράς του 
ναού, αφού είναι ελάχιστα τα θραύσματα που εμφανίστηκαν νοτιοανατολικά του 
κτίσματος1602. Η Ε. Τουλούπα δεν έχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η πλευρά έφερε το 
δικό της διάκοσμο· στην αρχαία Ελλάδα η αποπεράτωση της διακόσμησης του 
αετώματος της εμπρόσθιας (συν. ανατολικής) πλευράς κατά κανόνα προηγούταν 
αυτής της οπίσθιας (συν. δυτικής). Η ερευνήτρια νόμιζε ότι το νοτιοανατολικό 
αέτωμα φιλοξενούσε την επιφάνεια της θεότητας, στην οποία ήταν αφιερωμένο το 
ιερό1 6 0 3. Αντίθετα, η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη φρονεί ότι το αέτωμα αυτό στέγαζε 
μια γιγαντομαχία1604, συμπληρωματικό θέμα της αμαζονομαχίας στο διάκοσμο άλλων 
ναών, όπως σε αυτόν των Βασσών 

Αντιόπη και η Ιππολύτης είναι δυο διαφορετικά πρόσωπα), 241- Παυσανίας, Ι, 2, 1 βάσει πληροφορίας 
του Ηγία του Τροιζηνίου. 
1 5 9 7 Σύμφωνα με μια τέταρτη εκδοχή, ο Θησέας έκανε την εκστρατεία του χωρίς τη βοήθεια άλλου 
ήρωα. Βλ. Φερεκύδης, FGrH 3, F 151· Ελλάνικος, FGrH 323a, F 16· Ηρόδωρος, FGrH 31, F 26-
Πλούταρχος, Βίος του Θησαία, XXVI, 1. ' 
1 5 9 8 Βλ παρακάτω, σελ. 394 κ.ε. 
1 5 9 9 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 2000: 83. 
1 6 0 0 Auberson και Schefold, 1972: 29· J. P. Barron, "Chios in the Athenian Empire", στο J. Boardman 
και CE. Vaphopoulou-Richardson (επιμ.), Chios. A Conference at the Homereion in Chios, 1984, 
Oxford, 1986: 92· Τουλούπα, 2002: 86-91. 
1 6 0 1 Βλ. ήδη Κ. Κουρουνιώτης, «Ανασκαφαί εν Ερέτρια», ΠΑΕ 1900: 54- Τουλούπα, 2002: 45. 
1602 Q ^ Κουρουνιώτης («Ανασκαφή Ερέτριας», ΠΑΕ 1908: 227) αναφέρει ένα μικρό χρυσό 
αγαλματίδιο, που βρέθηκε ανατολικά του δωρικού ναού, και το συσχετίζει με τον αετωματικό 
διάκοσμο αυτού του κτηρίου. 
1 6 0 3 Τουλούπα, 2002: 66-67. 
1 6 0 4 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 2000: 83. 
1 6 0 5 Αντιθέτως, βλ Γ. Δεσπίνης, «Τα γλυπτά των αετωμάτων του ναού της Αθηνάς Νίκης» , ΑΔ 29 Α' 
(1974): 22-24. 
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Το 1921 ο Fr. Studniczka δημοσίευσε ένα θραύσμα πλάκας από παριανό 
μάρμαρο (μήκ. 0, 70 μ. και πλ. 0,52 μ.) πάνω στο οποίο διακρίνονταν οι άκρες δύο 
ποδιών καθώς και τμήμα κυκλικής ασπίδας1606. Η πλάκα βρισκόταν τότε στο 
Μουσείο Χαλκίδας, ωστόσο ο ερευνητής την ταύτισε με τμήμα της βάσης ενός από 
τα γωνιακά ακρωτήρια της στέγης του ερετριακού ναού 1 6 0 7. Άλλοι μελετητές, όπως ο 
Ρ. Danner και η Ε. Τουλούπα, θεωρούν ότι πάνω στην βάση αυτή εδραζόταν γλυπτό 
σύμπλεγμα που δέσποζε σαν κορυφαίο ακρωτήριο1 °8. Ενδέχεται η παράσταση να 
αποτελούταν από μία ανθρώπινη μισογονατισμένη μορφή στηριζόμενη σε ασπίδα 
(μία αμαζόνα;), η οποία έπεφτε στα πόδια μίας άλλης μορφής που ίσως να ήταν 
οπλισμένη με δόρυ ή σπαθί (ενός ήρωα, ενός απλού θνητού;) . 

Τέλος, στην περιοχή που εκτείνεται γύρω από το δωρικό ναό αποκαλύφθηκαν 
θραύσματα γλυπτών που ανήκουν σε αυτοτελή αγάλματα της αρχαϊκής περιόδου. 
Πιθανότατα πρόκειται για αναθήματα. Ωστόσο, για μια ακόμα φορά, καθίσταται 
δύσκολο να αποσαφηνίσουμε αν τα αγάλματα αυτά στήθηκαν δίπλα στο κτήριο του 
7ου αι. π.Χ. ή δίπλα στο κτίσμα που το αντικατέστησε. Μεταξύ των τμημάτων που 
έχουν σωθεί, αξίζει να αναφερθεί το πίσω μέρος ενός αιλουροειδούς (ή μήπως 
πρόκειται για σφίγγα;) λαξευμένο σε ασβεστόλιθο1610. Στην έκθεση του για τις 
ανασκαφές που διενεργήθηκαν το 1900, ο Κ. Κουρουνιώτης γνωστοποίησε την 
εύρεση, κοντά στην νοτιοανατολική πλευρά του δωρικού ναού, δύο ανδρικών 
κεφαλών1 . Ίσως αυτά τα κεφάλια να είναι τα μαρμάρινα κεφάλια που εκτίθενται 
σήμερα στο Μουσείο Χαλκίδας με αρ. κατ. 44 και 45 . Σύμφωνα με την Ε. 
Σαπουνά-Σακελλαράκη, το πρώτο χρονολογείται ανάμεσα στο 590 και το 570 π.Χ. 
1 6 1 3. Αν τούτο αληθεύει, το έργο θα πρέπει να συνδέεται με το εκατόμπεδο του 7ου αι. 
π.Χ. 1 6 1 4. Το δεύτερο κεφάλι χρονολογήθηκε ανάμεσα στο 540 και το 520 π.Χ. 
Πιθανολογείται μερικοί κούροι να είχαν αφιερωθεί στη θεότητα που λατρευόταν εδώ. 
Στο Μουσείο Χαλκίδας φυλάσσεται επίσης ο κορμός ενός άλλου γυμνού νέου. Το 
γλυπτό λαξεύτηκε στην ύστερη αρχαϊκή περίοδο (520-480 π.Χ.)1615. Κατά τη 
Σαπουνά-Σακελλαράκη, το άγαλμα προέρχεται από το ερετριακό ιερό, μολονότι δεν 
υπάρχουν αδιαμφισβήτητες αποδείξεις για αυτό. Ο Β.Χ. Πετράκος πιστοποιεί την 

1 6 0 6 Fr. Studniczka, "Archäologisches aus Griechenland", Jdl 36 (1921): 323. 
1607 Q g j ç Πετράκος εικάζει ότι ο Κ. Κουρουνιώτης πληροφόρησε τον Fr. Studniczka σχετικά με τον 
τόπο εύρεσης του λίθου: Β.Χ. Πετράκος, «Ερέτρια. Ναός Απόλλωνος Δαφνηφόρου», ΑΑ Π Β (1961-
1962): 145. 
1608 ρ Qanner, Griechische Akrotere der archaischen und klassischen Zeit, Roma, 1989: 23 (n° 146)· E. 
Τουλούπα, «Το κεντρικό ακρωτήριο του ναού του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην Ερέτρια», στο Δ. 
Δαμασκός (επιμ.), Αρχαία Ελληνική Γλυπτική. Αφιέρωμα στην μνήμη του γλύπτη Στέλιου Τράιντη, 
Αθήνα, 2002: 73-80 (Μ. Κορρές, "Επίμετρο: Η αναπαράσταση του ακρωτηρίου", σ. 81-82). 
1609 jj g Τουλούπα («Το κεντρικό ακρωτήριο του ναού του Δαφνηφόρου Απόλλωνος στην Ερέτρια», 
στο Δ. Δαμασκός (επιμ.), Αρχαία Ελληνική Γλυπτική. Αφιέρωμα στην μνήμη του γλύπτη Στέλιου 
Τράιντη, Αθήνα, 2002: 75 και 77) παρουσιάζει δυο πιθανές αναπαραστάσεις. 
ίδιο j 0 0 ρ α υ σ μ α φυλάσσεται σήμερα στο Μουσείο Ερέτριας (αρ. κατ. 1225). Βλ Β. Γ. Καλλιπολίτης 
και Β.Χ. Πετράκος, «Ερέτρια. Ναός Απόλλωνος Δαφνηφόρου», ΑΔ 18 Β1 (1963): 125- Τουλούπα, 
2002: 78, κατ. IV.3. Ύψ. του θραύσματος, 12 εκ. 
1 6 1 1 Κ. Κουρουνιώτης, «Ανασκαφαί εν Ερετρία», ΠΑΕ 1900: 54. 
1 6 1 2 Τουλούπα, 2002: 78, κατ. IV.4 και 5. Ύψ. των θραυσμάτων: 25 και 30 εκ. 
1 6 1 3 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 1995: 70. 
1 6 1 4 Αντιθέτως, G.M. Α. Richter, Kouroi. Archaic Greek Youths. A Study of the Development of the 
Kouros Type in Greek Sculpture, London, 1960: 102-103, n° 102. Σε αυτό το έργο, το άγαλμα από την 
Ερέτρια καταχωρείται στην ομάδα που ονομάζεται «Melos Group». Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει 
αγάλματα που χρονολογούνται ανάμεσα στο 555 και το 540 π.Χ. 
1 6 1 5 Τουλούπα, 2002: 81, κατ. ΙΥ.14.Ύψ. του θραύσματος: 78 εκ. 
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εύρεση σε αυτόν το χώρο ενός αρχαϊκού ιωνικού κιονόκρανου, το οποίο μπορεί να 
ανήκε σε αναθηματικό κίονα1616. 

Το ιερό λεγόμενο του Απόλλωνα Δαφνηφόρου έπειτα από τα Μηδικά: μερικά 
ευρήματα. 

Όπως σημειώσαμε στην ενότητα που αφιερώσαμε στη μελέτη των επιγραφών 
που σχετίζονται με τη λατρεία του Απόλλωνα στην Ερέτρια, ένας αρκετά μεγάλος 
αριθμός ψηφισμάτων προξενιάς της κλασικής και της ελληνιστικής περιόδου 
βρέθηκαν κοντά στο δωρικό ναό που αποκάλυψε ο Κ. Κουρουνιώτης1617. Επίσης 
κάναμε λόγο για το ερετριακό ψήφισμα του 4ου αι. π.Χ. που αναφέρει μία αναζήτηση 
χρησμού (IG XII, 9, 213). Υπενθυμίζουμε ότι το ψήφισμα αυτό φέρει διάκοσμο όπου 
απεικονίζονται η Άρτεμη με δαυλό και ο Απόλλωνας με λύρα. Ένας ομφαλός 
εμφανίζεται ανάμεσα στα δυο αδέρφια1618. 

Το ψήφισμα με τη συνθήκη που συνομολογήθηκε μεταξύ των Ερετριέων και 
ενός ιδιώτη με το όνομα Χαιρεφάνης (IG XII, 9, 191) διακοσμήθηκε επίσης με 
ανάγλυφο. Από την παράσταση σώζεται πλήρως μόνο μία μορφή, η οποία 
καταλάμβανε το αριστερό άκρο της στήλης. Ο Μ. Meyer νομίζει ότι πρόκειται για 
τον Απόλλωνα, ο οποίος κρατάει σκήπτρο στα χέρια τ ο υ 1 1 9 . Αντίθετα, ο Κ. 
Κουρουνιώτης και ο D. Knoepfler ταυτίζουν την μορφή με τη Λητώ στηριγμένη σε 
ραβδί1620. Αμφότεροι οι ερευνητές εικάζουν ότι ο Απόλλωνας απεικονιζόταν στο 
τμήμα της παράστασης που σήμερα έχει χαθεί. Η υπόθεση αυτή βασίζεται στο 
γεγονός ότι ο θεός μνημονεύεται στον όρκο που αναφέρεται στην επιγραφή. Το 
ψήφισμα χρονολογείται στην προτελευταία δεκαετία του 4ου αι. π.Χ. (318-315 π.Χ.). 
Η στήλη ανευρέθηκε στη Χαλκίδα, ωστόσο αρχικά θα έπρεπε να είχε ιδρυθεί στην 
Ερέτρια, εν τώι ίερώι του Απόλλωνος του Δα[φνηφόρου], όπως διατάσσεται στο 
στίχο 46 της επιγραφής. 

Τέλος, κατά τις ανασκαφές που διενεργήθηκαν γύρω από το δωρικό ναό κατά 
τη δεκαετία του '50, βρέθηκε ειδώλιο της Αθηνάς των ελληνιστικών χρόνων, καθώς 
και μία οστέινη περόνη 

5.5. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ Σ Τ Η Ν ΕΡΕΤΡΙΑ 

Τα τεκμήρια που μας πληροφορούν για την ερετριακή λατρεία της Αρτεμης 
είναι πολυάριθμα. Τα αρχαιότερα ανάγονται στο δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ., ενώ τα 
υστερότερα χρονολογούνται στην αυτοκρατορική περίοδο. Από το σύνολο των 
σωζόμενων μαρτυριών μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στην ευβοϊκή πόλη η θεά 

1616 g ρ Καλλιπολίτης κ α ι Β.Χ. Πετράκος, «Ερέτρια. Ν α ό ς Α π ό λ λ ω ν ο ς Δ α φ ν η φ ό ρ ο υ » , ΑΔ 18 Β1 
(1963), : 127. 
1617 Βλ παραπάνω, σελ. 297 κ.ε. 
tól& Βλ παραπάνω, σελ. 304 κ.ε. 
1619 Μ. Meyer, Die griechischen Urkendenreliefs (= MDAI (A) 13. Beiheft), Berlin, 1989: 317 Ν 6 και 
πίν. 55.2. 
1620 Κουρουνιώτης, 1900: 10-18· Knoepfler, 2001c: 63-65. 
1 6 2 1 1. Κ. Κωνσταντίνου, «Έκθεσις εργασιών εν Ερέτρια», ΠΑΕ 1952: 161-163. 
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τιμήθηκε με διάφορες επικλήσεις {Αμαρυνθία, Κολαινίδα, Ολυμπία, ίσως και 
Eiteifaia), είτε μόνη της, είτε μαζί με τον αδελφό και τη μητέρα της. 

Οι φιλολογικές πηγές, οι οποίες αποδεικνύουν ότι οι Ερετριείς τιμούσαν την 
Άρτεμη, αναφέρονται αποκλειστικά σε μια λατρεία με έδρα την αρχαία Αμάρυνθο. Σε 
κάποια από αυτά τα κείμενα γίνεται λόγος για τελετές προς τιμήν της Άρτεμης 
Αμαρυνθίας (επίσης αποκαλούμενη Αμαρυσία ή Αμαρυρία: ) που δεν έχουν το 
ακριβές αντίστοιχο σε άλλες ελληνικές περιοχές. 

Ορισμένες από τις πληροφορίες που αντλούμε από συγγραφείς όπως το 
Στράβωνα, τον Τίτο Αίβιο και τον Παυσανία επιβεβαιώνονται από τις πληροφορίες 
που παρέχουν οι επιγραφές. Πράγματι, οι επιγραφές πιστοποιούν ότι η λατρεία της 
Άρτεμης Αμαρυνθίας συνδεόταν με τον πολιτικό βίο των Ερετριέων, καθώς επίσης 
ότι σημαντικά δημόσια έγγραφα εκθέτονταν στο μέχρι στιγμής ανεύρετο ιερό της, και 
ακόμα ότι η λατρεία της Άρτεμης Αμαρυνθίας δεν περιορίστηκε στην επικράτεια της 
Ερέτριας αλλά επηρέασε τις θρησκευτικές αντιλήψεις των Καρυστίων και των 
Αθηναίων. Επιπροσθέτως, διάφορες επιγραφές μνημονεύουν γιορτές με το όνομα 
Αρτεμίρια (ή Αρτεμισία), που τελούνταν με λαμπρότητα τουλάχιστον κατά τον 4° αι. 
π.Χ. Όπως θα δούμε παρακάτω, ο D. Knoepfler νομίζει ότι οι εορτές αυτές 
διεξάγονταν προς τιμήν της Άρτεμης Αμαρυνθίας. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη 
μας ότι ο εντοπισμός επιγραφών που σχετίζονται με τη λατρεία της Άρτεμης εντός 
του ερετριακού άστεως μάς επιτρέπει να συνάγουμε ότι και εδώ ιδρύθηκαν άλλα ιερά 
αφιερωμένα στη θεά. Συνεπώς, ενδέχεται να υπήρχαν ερετριακές εορτές προς τιμήν 
μιας Άρτεμης που δεν ήταν η Άρτεμη Αμαρυνθία. 

Μάλιστα, ερευνητές όπως οι S. Huber, Π. Θέμελης και Ε. Σαπουνά-
Σακελλαράκη βασίζονται στην αρχαιολογική τεκμηρίωση για να ισχυριστούν ότι η 
Ερέτρια διέθετε διάφορους χώρους λατρείας της θεάς. Κάποια από τα ευρήματα που 
περισυλλέχθηκαν σε αυτούς τους χώρους χρονολογούνται στην αρχαϊκή περίοδο. 

Από όλες τις κατηγορίες μαρτυριών που μπορούν να μας βοηθήσουν στην 
έρευνα μας, η νομισματική τεκμηρίωση είναι εκείνη που παρέχει τις λιγότερες 
πληροφορίες. Μόνο σε μερικά ερετριακά νομίσματα του 2ο υ αι. π.Χ. εμφανίζονται 
μοτίβα που υποτίθεται ότι σχετίζονται με την Άρτεμη. 

Όσον αφορά αποκλειστικά τον κύριο σκοπό της μελέτης μας, δηλαδή, την 
έρευνα των λατρειών κατά την προκλασική περίοδο, θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμη μία 
επιγραφή που αναφέρεται σε μήνα του ερετριακού ημερολογίου ο οποίος ήταν 
αφιερωμένος στην Άρτεμη. Επιπλέον, νομίζουμε ότι μια αθηναϊκή επιγραφή μάς 
επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η έρετριακή λατρεία της θεάς ήταν ήδη σημαντική 
πριν από τους μηδικούς πολέμους. 

1622 Οι πολλαπλές μορφές με τις οποίες αποδίδεται η επίκληση οφείλονται σε γλωσσικά φαινόμενα, 
όπως ο ρωτακισμός και η συριστικοποίση. Βλ M. Lejeune, «L'assibilation de θ devant ι en mycénien», 
στο συλλ. έργ., Atti e Memorie del 1" Congresso internazionale di Micenologia, Roma, 1968, Voi. 2: 
733-743 = Mémoires de philologie mycénienne, III, Roma, 1972: 223-233. 
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5.5.1. Οι φιλολογικές μαρτυρίες. 

Η ανάλυση διάφορων κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι η Άρτεμη Αμαρυνθία, γνωστή επίσης ως Κολαινίδα, υπήρξε 
θεότητα με ποικίλες ιδιότητες. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες που της απέδιδαν οι 
θνητοί ενδέχεται να περιλαμβάνονταν εκείνη της «πότνιας θηρών» και εκείνη της 
πολεμικής θεάς. 

Οι Ερετριείς τιμούσαν την Άρτεμη Αμαρυνθία με μια αιματηρή τελετή η οποία 
διέθετε και αντίστοιχο αιτιολογικό μύθο. Ο πρωταγωνιστής του μύθου αυτού είναι ο 
Αγαμέμνονας, ένας ήρωας που κάνει την εμφάνιση του και σε άλλες μυθικές 
παραδόσεις της Εύβοιας. Πράγματι, παραπάνω αναφερθήκαμε σε απόσπασμα του 
Προκόπιου (Ιστορία των πολέμων, VIII, 22, 27-30) στο οποίο μνημονεύεται ότι ο γιος 
του Ατρέα προσέφερε ένα πέτρινο πλοίο στην Άρτεμη Βολοσία· ακόμη, σε ενότητα 
αφιερωμένη στην ερετριακή λατρεία της Δήμητρας θα ασχοληθούμε με πραγματεία 
του Πλούταρχου (Ελληνικά Αίτια, 31 = Ηθικά, 298 b-c) σύμφωνα με την οποία ο 
βασιλιάς των Μυκηνών σχετιζόταν με τα ερετριακά Θεσμοφόρια. 

Οι γραπτές πηγές που έχουμε στη διάθεση μας χρονολογούνται από τον 4° αι. 
π.Χ. και μετά. Αν και ορισμένα από αυτά τα κείμενα ενδέχεται να αναπαράγουν 
προγενέστερα δεδομένα, δεν είμαστε ωστόσο σε θέση να αποσαφηνίσουμε εάν οι 
πληροφορίες αυτές ανάγονται στη γεωμετρική ή στην αρχαϊκή περίοδο. 

Η λατρεία και το ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας στις φιλολογικές μαρτυρίες. 

Οι αρχαιότερες φιλολογικές αναφορές που έχουν σωθεί σχετικά με τη λατρεία 
της Άρτεμης στην Αμάρυνθο μπορούν να αποδοθούν στον Καλλίμαχο1623 και τον 
Ευφρόνιο16 , εφόσον θεωρήσουμε αξιόπιστες τις πληροφορίες που καταγράφονται 
σε ένα σχόλιο στις Όρνιθες του Αριστοφάνη1625 και στις διηγήσεις των ποιημάτων 
του Καλλίμαχου που καταγράφονται σε πάπυρο που φυλάσσεται στο Βασιλικό 
Πανεπιστήμιο του Μιλάνου162 . Οι δύο συγγραφείς της ελληνιστικής περιόδου 
επισημαίνουν πως η Άρτεμη λατρευόταν με την επίκληση Κολαινίδα σε αυτό το 
μέρος της Εύβοιας. Ας δούμε τα αποσπάσματα τους ένα προς ένα. 

Ο κυρηναίος κωμικός Ευφρόνιος αναφέρει πως «έν Αμαρύνθφ ή Κολαινίς, 
δια το τον Αγαμέμνονα θύσαι αύτη εκεί κριόν κόλον». Έτσι λοιπόν, έχουμε να 
κάνουμε με μία παράδοση που παρουσιάζει τον Αγαμέμνονα να θυσιάζει προς τιμήν 
της θεάς ένα κριάρι χωρίς κέρατα (ή που του είχαν ίσως αφαιρεθεί). Ο Ρ. Chartraine 

1623 PFEIFFER, Vol. Ι: fr. 200b. 
1 6 2 4 Κ. Strecker, De Lycophrone Euphronio Eratosthene comicorum interpretibus, Gryphiswaldiae, 
1884: fr. 71. 
1 6 2 5 Σχόλιο στον Αριστοφάνη, Όρνιθες, 872a [873a]. Επίσης Ελλάνικος, FGrH 323a, F13 (163, 79) και 
Φανόδημος, FGrH 325, F3 (2). 
1 6 2 6 Πρόκειται για έναν πάπυρο του 20 0 αι. μ.Χ., που βρέθηκε το 1934 στο Tebtynis. Βλ. Α. Vogliano 
(επιμ.), Papiri della R. Univerità de Milano, Milano, 1966, Voi. 1: 66 κ.ε., και ειδικά τη σελίδα 107, 
όπου καταγράφεται το απόσπασμα που μας ενδιαφέρει: στήλη IX, στ. 1-11. 
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σημειώνει την πιθανή ετυμολογική σχέση ανάμεσα στην επίκληση της θεάς 
(Κολαινίς) και το κύριο χαρακτηριστικό του θυσιαζόμενου ζώου (κόλος)1627. 

Όσον αφορά στον Καλλίμαχο, ενδέχεται να είχε γράψει ένα ποίημα που 
περιείχε την πρόταση: «την ώγαμέμνων, ώς ό μύθος, εϊσατο, τη και λίπούρα και 
μόνωπα θύεται». Σε αυτό το ποίημα, λοιπόν, θα αναφερόταν ότι ο Αγαμέμνονας1628 

θυσίασε προς τιμήν της Άρτεμης ζώα χωρίς ουρά (λίπουρα) και με ένα μόνο μάτι 
(μόνωπα). Οι προαναφερόμενες διηγήσεις των ποιημάτων του Καλλίμαχου 
μνημονεύουν ότι ο ίδιος συγγραφέας έκανε λόγο για « την 'Ερετριέων Άρτεμιν, 
ότι παν τό θυόμενον ουκ άποσείεται»: η θεά της Ερέτριας δεχόταν κάθε είδους 
θυσίες. 

Με βάση όλες αυτές τις μαρτυρίες μπορούμε να συνάγουμε ότι στην 
Αμάρυνθο τελούνταν θυσίες μη αρτιμελών ζώων προς τιμήν της Άρτεμης, και ότι η 
τελετή αυτή δικαιολογούταν με ένα μύθο που ανήγαγε τις απαρχές της τελετής σε 
μια πανάρχαια εποχή, εκείνη του Αγαμέμνονα. Αυτός ο μύθος βέβαια δεν ξέρουμε 
πότε δημιουργήθηκε. 

Ιδιαίτερη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι οι Ερετριείς προσέφεραν ζώα με 
ατέλειες στην Άρτεμη, καθώς βρίσκεται σε αντίθεση με τον κανόνα (διάφοροι 
συγγραφείς όπως ο Αριστοτέλης 2 9 τον αναφέρουν) σύμφωνα με τον οποίο οι θεοί 
έπρεπε να τιμούνται με «τέλεια» ή «έγκριτα ζώα», επιλεγμένα ύστερα από 
διαδικασία που ονομαζόταν «δοκιμασία»1 . Μάλιστα, η έρευνα μας με σκοπό να 
εντοπίσουμε τελετές παραπλήσιες με εκείνη που τελούνταν στην Αμάρυνθο 
αποδείχθηκε άκαρπη. Η θυσία ευνουχισμένων βοοειδών και προβατοειδών, που 
μαρτυρείται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, δεν μπορεί να συγκριθεί με το 
τελετουργικό των Ερετριέων, αφού η έλλειψη γεννητικών οργάνων σε ένα ζώο που 
προσφερόταν σε μια θεότητα δεν θεωρούταν ως ελάττωμα . Ακόμη, ο Παυσανίας 
αναφέρει ότι στην Πάτρα (VII, 18, 11-13)1632 και στην Αυλίδα (IX, 19, 7) 
διεξάγονταν θυσίες ζώων παντός είδους στην Άρτεμη. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο 
περιηγητής εννοεί ότι σε αμφότερες τις θέσεις οι θύτες μπορούσαν να επιλέγουν το 
είδος, την ηλικία και το γένος του (αρτιμελούς) ζώου που προσέφεραν στην θεά. 
Είναι αξιοσημείωτο, άλλωστε, ότι η Άρτεμη Κολαινίδα λατρευόταν και στον αττικό 
δήμο του Μυρρινούντα1633, όπως αναφέρει ο Παυσανίας (Ι, 31, 4), το σχόλιο στις 

1 6 2 7 Ρ. Chartrain, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris, 1968: 
λήμμα «κόλος». H επίκληση «Κολαινίς» ίσως διαμορφώθηκε από την ένωση του προθήματος 
«κόλον» και του επιθήματος «αίνος». 
1 6 2 8 Για την έκφραση «ώγαμέμνων», αναφερόμενη στον Αγαμέμνονα, βλ το σχόλιο στο PFEIFFER, 
Vol. Ι: fr. 200b. 
1 6 2 9 ROSE: fr. 101(= Αθηναίος, Δειπνοσοφισταί, XV 674 f). 
1 6 3 0 Σχετικά με την εξέταση των ζώων που επρόκειτο να θυσιαστούν, βλ τα παραδείγματα που 
σχολιάζονται στο P. Gauthier, «La dokimasia des victimes. Note sur une inscription d'Entella», 
Annuali della Scuola Superior di Pisa 14 (1984): 845-848. 
1631 ρ y v a n Straten, Hier a Kala. Images of Animal Sacrifice in Archaic and Classical Greece, Leiden-
New York-Köln, 1995: 184-186. 
1632 Q Q p i c c a l a ("L'olocausto di Patrai", στο J. Rudhardt και Ο. Reverdin (επιμ.), Le sacrifice dans 
l'Antiquité.(EAC XXVII), Genève, 1981: 243-287) σχολιάζει διάφορες ερμηνευτικές προσεγγίσεις σε 
αυτή την τελετή. 
1633 Για τον αρχαίο δήμο του Μυρρινούντα, πιθανότατα η σημερινή Μερέντα, βλ J.S. Traill, Demos 
and Trittys. Epigraphical and Topographical Studies in the Organization of Attica, Toronto, 1986: 33, 
38. Επίσης βλ το χάρτη στη σελίδα 121. 
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Όρνιθες του Αριστοφάνη που παρατέθηκε πιο πάνω , και μια επιγραφή του 
δεύτερου μισού του 4ο υ αι. π.Χ. (IG Π2, 1182, στ. 19-21)1635· όμως στο Μυρρινούντα 
δεν τελούνταν θυσίες όμοιες με εκείνες που λάμβαναν χώρα στην Αμάρυνθο. 

Η τελετή που μνημονεύουν ο Ευφρόνιος και ο Καλλίμαχος μπορεί να 
παραλληλιστεί ως ένα βαθμό μόνο με εκείνες που, σύμφωνα με τον Πλάτωνα 
{Αλκιβιάδης, II, 149α), τελούσαν οι Λακεδαιμόνιοι. Ο Πλάτωνας ισχυρίζεται, 
πράγματι, ότι οι Σπαρτιάτες θυσίαζαν ατελή ζώα στους θεούς. Ωστόσο, η πράξη αυτή 
δεν ήταν εθιμοτυπική, αλλά γινόταν εξαιτίας της αδιαφορίας των Λακεδαιμόνιων. 

Καθίσταται λοιπόν εξαιρετικά δύσκολο να προσδιορίσουμε τα πραγματικά 
αίτια της τελετής που διεξαγόταν στην Αμάρυνθο. Ωστόσο, η L. Breglia Pulci Dona 
υποστήριξε το 1975 ότι η θυσία ακρωτηριασμένων ή ατελών ζώων θα μπορούσε να 
είχε σχέση με τελετές μύησης, εφόσον η αφιέρωση ατελών ζώων θα μπορούσε να 
αντιστοιχεί στην αφιέρωση ατελών ανθρώπων (δηλαδή έφηβων) σε μια θεότητα. Η L. 
Breglia Pulci Dona εικάζει, συνεπώς, ότι οι Ερετριείς απέδωσαν στην Άρτεμη δυο 
ιδιότητες: προστάτιδα των νέων μελών της κοινότητας (αφού η θεά επέβλεπε την 
μύηση τους) και «πότνια θηρών» (αφού δεχόταν όλα τα ζώα)1 6 3 6. 

Μπορούμε να φανταστούμε μια ακόμη εξήγηση για τις θυσίες μη αρτιμελών 
ζώων που τελούνταν στην Αμάρυνθο, ότι δηλαδή οι τελετές αυτές αποτελούσαν 
τελετουργίες καθαρμού. Πιθανόν οι Ερετριείς να διάλεγαν συγκεκριμένα ζώα με 
ατέλειες από τα κοπάδια τους, ώστε τα ζώα αυτά να διαδραματίζουν το ρόλο των 
«φάρμακων». Στη συνείδηση των Ερετριέων, τα ελαττώματα των επιλεγμένων ζώων 
ενδέχεται να συμβόλιζαν το κακό, το μιαρό, που μπορούσε να είχε προκύψει μέσα 
στη χώρα και την κοινωνία τους. Με τον αφανισμό των ζώων, οι Ερετριείς 
αποσκοπούσαν στον εξαγνισμό, την κάθαρση, της πόλης. Σε διάφορες αρχαίες 
φιλολογικές πηγές γίνεται λόγος για τους «φαρμακούς», οι οποίοι όμως είναι 
άνθρωποι . Τα άτομα αυτά απομακρύνονταν πέρα από τα σύνορα της πόλης τους, 
λιθοβολούνταν ή εκτελούνταν. Στην Αθήνα οι εκδιωκόμενοι ήταν μάλιστα άσχημοι, 
άχρηστοι, παραμορφωμένοι16 . Μάλιστα, οι «φαρμακοί» μπορούσαν να αποτελούν 
προσφορά σε μια θεότητα, όπως μαρτυρά ο Φώτιος (λήμμα «περίψημα») 
αναφερόμενος στον Ποσειδώνα. Η θυσία στην Αμάρυνθο τελούταν προς τιμήν της 
Άρτεμης. Από αυτό το γεγονός, συνάγουμε ότι οι Ερετριείς θεωρούσαν την Άρτεμη, 
όχι μόνο ως την επιβλέπουσα της εκδίωξης του κάθε κακού, αλλά επίσης ως την 
εγγυήτρια του ότι το κακό αυτό δεν θα είχε περαιτέρω συνέπειες. Η ιδιότητα της 
Άρτεμης ως προστάτρια όλων των μελών της ερετριακής κοινωνίας (και όχι μόνο των 
εφήβων) αναδύεται εδώ. 

Ο Στράβωνας επίσης παραθέτει πληροφορίες για τη λατρεία και το ιερό της 
Άρτεμης Αμαρυνθίας (Χ, 1, 10 και 12). Ας τονιστεί, ωστόσο, ότι ο γεωγράφος 
πιθανότατα δεν επισκέφτηκε ποτέ την Αμάρυνθο, ούτε την υπόλοιπη Εύβοια. 

1 6 3 4 Σχόλιο στον Αριστοφάνη, Ορνιθες, 872a [873a]. 
1 6 3 5 Για τη χρονολόγηση του τεκμηρίου αυτού, βλ. D. Whitehead, The Demes of Attica. 508/7 - ca. 250 
B.C. A Political and Social Study, Princeton, 1986: 384 και την πρόσφατη μελέτη του W.T. Loomis, 
Wages, Welfare Costs and Inflation in Classical Athens, Ann Arbor, 1998: 128-129. 
1 6 3 6 Breglia Pulci Dona, 1975. 
1 6 3 7 Για τις τελετουργίες καθαρμού, τα «καθάρματα» και τους «φαρμακούς», βλ. J.N. Bremmer, 
"Scapegoat Rituals in Ancient Greece", στο R. Buxton (επιμ.), Oxford Readings en Greek Religion, 
Oxford, 2000: 271-293. 
1 6 3 8 Σχόλιο στον Αριστοφάνη, Ιππείς, 1136· Σχόλιο στον Αριστοφάνη, Βάτραχοι, 733. 
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Σύμφωνα με τον Fr. Laserre, ο Στράβωνας απλά ανέτρεξε σε ειδήσεις του Εφόρου 
που μεταδόθηκαν από τον Αρτεμίδωρο1 3 9, προκειμένου να συντάξει τα εξής χωρία 

Στράβωνας, Χ, 1,10: 

Μελανηίς δ' έκαλείτο πρότερον ή 'Ερέτρια και Άρότρια- ταύτης 
δ' εστί κώμη ή Αμάρυνθος άφ' επτά σταδίων τού τείχους, την 
μέν ούν άρχαίαν πόλιν κατέσκαψαν Πέρσαι, σαγηνεύσαντες, 
ως φησιν Ηρόδοτος, τους ανθρώπους τω πλήθει, περιχυθέντων 
των βαρβάρων τω τείχει[...] την δε δύναμιν την Ερετριέων ην 
εσχον ποτέ μαρτυρεί ή στήλη, ην ανέθεσαν οτε έν τω ίερώ της 
Άμαρυνθίας 'Αρτέμιδος· γέγραπται δ' έν αύτη τρισχιλίοις μέν 
όπλίταις έξακοσίοις δ' ίππεύσιν έξήκοντα δ' άρμασι ποιείν την 
πομπήν έπήρχον δέ και Άνδρίων και Τηνίων και Κείων και 
άλλων νήσων. 

Στράβωνας, Χ, 1, 12: 

Το μέν ούν πλέον ώμολόγουν άλλήλαις αί πόλεις αύται, περί δέ 
Ληλάντου διενεχθεισαι ούδ' ούτω τελέως έπαύσαντο, ώστ έν τω 
πολέμω κατά αύθάδειαν δράν έκαστα, άλλα συνέθεντο έφ' οις 
συστήσονται τον αγώνα, δηλοί δέ και τούτο έν τω Άμαρυνθίω 
στήλη τις φράζουσα μή χρήσθαι τηλεβόλοις. 

Τα πρώτα στοιχεία που προσφέρει ο Στράβωνας σχετικά με την κώμη της 
Αμαρύνθου αφορούν την τοποθεσία της. Ο συγγραφέας από την Αμάσεια ορίζει σε 7 
περίπου στάδια (από 1 έως 2 χλμ.) την απόσταση που υπήρχε μεταξύ της Αμαρύνθου 
και των τειχών της Ερέτριας. Η πληροφορία αυτή δεν ταιριάζει με τους υπολογισμούς 
του Κλαύδιου Πτολεμαίου (III, 15, 24). Οι συντεταγμένες που σημειώνει ο 
Αλεξανδρινός για το ένα και το άλλο τοπωνύμιο καθιστούν την απόσταση μεταξύ 
των δυο θέσεων σε 20 περίπου χλμ. (ίσον 125 περίπου στάδια). Πιο κάτω θα 
εστιάσουμε την προσοχή μας σε μια πιθανή εξήγηση στο γεγονός ότι ο Στράβωνας 
και ο Πτολεμαίος παραθέτουν τόσο διαφορετικές μετρήσεις. 

Ο Στράβωνας αναφέρεται σε δυο ενεπίγραφες στήλες που εκτέθηκαν στο ιερό 
της Άρτεμης Αμαρυνθίας. Σε μία από αυτές τις επιγραφές γινόταν λόγος για μια 
πομπή στην οποία λάμβαναν μέρος 60 άρματα, 600 ιππείς και 3000 οπλίτες. Η 
επιγραφή αποτελούσε τεκμήριο της περιόδου ακμής της Ερέτριας και τοποθετήθηκε 
«πότε» στο λατρευτικό κέντρο. Τα λόγια του Στράβωνα μας φέρνουν αντιμέτωπους 
με μια σειρά ερωτημάτων. Εν συνέχεια παραθέτουμε αυτές τις ερωτήσεις μαζί με τις 
απαντήσεις που έχουν προτείνει αντίστοιχα διάφοροι ερευνητές: 

α) Τι χαρακτήρα είχε η πομπή στην οποία αναφέρεται ο Στράβωνας; 
Επρόκειτο για μια στρατιωτική αλλά και ταυτόχρονα θρησκευτική παρέλαση; Ή 
μήπως επρόκειτο για μια αποκλειστικά στρατιωτική επίδειξη που καταγράφηκε σε 
μια στήλη, η οποία μόνο εκ των υστέρων εκτέθηκε ως κειμήλιο στο ιερό της Άρτεμης 

163 Fr. Laserre (επιμ.), Strabon. Géographie. Tome VII (Libre X), (Société d'édition «Les Belles 
Lettres»/Association Guillaume Budé), Paris, 1971: 28, υποσημ. 2· 29, υποσημ. 2 και3· και 120. 
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Αμαρυνθίας;1640. Στα 17 βιβλία που έχουν σωθεί από το έργο του Στράβωνα, η λέξη 
«πομπή» χρησιμοποιείται για διάφορα είδη διελεύσεων ανθρώπων, όπως, π.χ, μια 
εκστρατεία (Ι, 2, 40), μια θριαμβική στρατιωτική παρέλαση (III, 4, 13), ακόμα και μια 
παρέλαση αιχμάλωτων (XI, 14, 15). Ωστόσο, στο απόσπασμα που παραθέτουμε 
παραπάνω, ο Στράβωνας πιθανόν να εννοεί ότι η παρέλαση των Ερετριέων ήταν 
πράγματι μια θρησκευτική εκδήλωση. Άλλωστε, ο συγγραφέας από την Αμάσεια 
χρησιμοποιεί τη λέξη «πομπή» με παρόμοια σημασία, όταν κάνει λόγο για τα 
Μύλασα (XIV, 2, 23), την Ινδία (XV, 1, 69), και την Καππαδοκία (XV, 3, 15)1641. Σε 
άλλες ελληνικές περιοχές μαρτυρούνται πομπές που είχαν «διπλό» χαρακτήρα, και 
στρατιωτικό και θρησκευτικό1 . Παραδείγματος χάρη, ο Θουκυδίδης μνημονεύει 
(VI, 56-58) ότι οι Αθηναίοι παρέλαυναν «έν οπλοις» κατά τη διάρκεια των 
Παναθηναίων. Ακόμη, σε διάφορες αττικές επιγραφές γίνεται λόγος για πομπές 
ένοπλων εφήβων που βάδιζαν προς το ιερό της Άρτεμης Αγροτέρας1643. Ο Πολύβιος 
μας πληροφορεί (IV, 35, 2-5) για μια ένοπλη πομπή που διεξαγόταν στη Σπάρτη και 
κατέληγε στο εκεί ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου. Με βάση όσα παρέχουν τα τεκμήρια 
που μόλις απαριθμήσαμε, καθίσταται λογικό να εικάσουμε ότι η ερετριακή πομπή 
ξεκινούσε από το άστυ και κατέληγε στο ιερό της Αμαρύνθου, εκεί όπου 
τοποθετήθηκε και η στήλη που μνημονεύει ο Στράβωνας. 

β) Σε ποια εποχή ανάγεται αυτή η επίδειξη δύναμης; Η πλειοψηφία των 
ερευνητών ισχυρίζεται ότι η πομπή τελούταν κατά την αρχαϊκή περίοδο, αφού 
θεωρείται ότι τότε η Ερέτρια ήταν ιδιαίτερα ισχυρή1644. Ενδέχεται δύο ακόμα 
στοιχεία της πομπής να συγκλίνουν προς αυτή τη χρονολόγηση. Το πρώτο είναι ο 
σημαντικός αριθμός ιππέων που, σε σχέση με εκείνον των οπλιτών, λάμβανε μέρος 
στην πομπή. Η Μ. Sordi επισημαίνει ότι, κατά την διάρκεια της κλασικής περιόδου, 
οι στρατοί συνήθως διαρθρώνονταν τηρώντας την αναλογία ενός ιππέα στους δέκα 
οπλίτες· ωστόσο, στην επιγραφή της Αμαρύνθου καταγραφόταν μια αναλογία ενός 
ιππέα στους πέντε οπλίτες. Από αυτό το γεγονός η Μ. Sordi συνάγει ότι η πομπή των 
Ερετριέων καθιερώθηκε σε εποχή κατά την οποία το ιππικό ακόμα αποτελούσε 
σημαντικό μέρος των στρατών1 5. Η συμμετοχή αρμάτων στην πομπή είναι άλλο 
στοιχείο το οποίο θεωρείται ότι υποδηλώνει ότι η πομπή ήταν πανάρχαια. Πράγματι, 
τα άρματα σπάνια χρησιμοποιήθηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις μετά την 
υστεροελλαδική περίοδο164 . Με βάση όλους τους παραπάνω ισχυρισμούς, οι 

1 6 4 0 Είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι στην αρχαία Ελλάδα οι νέοι προπονούνταν με σκοπό να μάθουν 
να τηρούν τις θέσεις τους στην οπλιτική διάταξη. Σχετικά με τα διάφορα είδη πομπών, βλ F. Borner, 
"Pompa", RE ΧΧΙ.2 (1952): 1883-1886. 
1 6 4 1 Για τη λέξη «πομπή» με θρησκευτική σημασία, βλ F. Graf, "Pompai in Greece. Some 
Considerations about Space and Ritual in the Greek Polis", στο Hägg, 1996: 56. Επίσης, M. True et al., 
"I . Introduction, literary and epigraphical sources. A. Processions as religious phenomena, the 
vocabulary of processions, the places of processions", στο ThesCRA, I. 1: 1-2. 
1 6 4 2 Βλ γενικά Fr. de Polignac, Cults, Territory, and the Origins of the Greek City-State, Chicago-
London, 1995: 45-60. 
1 6 4 3 IG II, 1, 467· IG II2, 1006· IG II2, 1011. Βλ Ch. Pélékidis, Histoire de l'éphébie attique. Des 
origines à 31 avant Jésus-Christ, Paris, 1962:219-220. 
1644 Ringwood, 1929: 386· M. Sordi, La Lega Tessala fino ad Alessandro Magno, Roma, 1958: 47, 
υποσημ. 2- Breglia Pulci Dona, 1975: 42· Knoepfler, 1988: 387· Novara, 1996: 86. 
1 6 4 5 Mh Sordi, La Lega Tessala fino ad Alessandro Magno, Roma, 1958: 47, υποσημ. 2. Ο A. Mele 
(Mele, 1975: 23 και υποσημ. 75) και η L. Breglia Pulci Doria (Breglia Pulci Dona, 1975: 42-43) 
επαναλαμβάνουν αυτή την άποψη. 
1 6 4 6 Για τη χρήση αρμάτων κατά την ελληνιστική περίοδο, βλ Γ. Σταϊνχαουερ, Ο Πόλεμος στην Αρχαία 
Ελλάδα, Αθήνα, 2001: 107. Βλ J.H. Crouwel, Chariots and other Wheeled Vehicles in Iron Age 
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περισσότεροι μελετητές φρονούν ότι η επιγραφή που μνημονεύει ο Στράβωνας 
αντανακλά μια κατάσταση που πρέπει να τοποθετηθεί χρονολογικά πριν από τα 
Μηδικά, και πιο συγκεκριμένα σε μια εποχή κατά την οποία οι αριστοκράτες ιππείς 
καταλάμβαναν τα ανώτερα στρώματα της ερετριακής κοινωνίας1647. Μάλιστα, αν 
αποδεχτούμε ότι η πομπή καθιερώθηκε στα προκλασικά χρόνια, τότε πρέπει να 
δεχτούμε επίσης ότι κατά την αρχαϊκή περίοδο πρώτον οι στρατιωτικά ενεργοί 
Ερετριείς ήταν περισσότεροι από 3.600 , και δεύτερον ότι η πόλη μπορούσε να 
οργανώσει μεγαλειώδεις εορτές, στις οποίες θα λάμβαναν μέρος τουλάχιστον 6.000 
άτομα, αν υπολογίσουμε, πέρα από τους οπλισμένους άνδρες, άοπλους άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά. Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, ωστόσο 
δεν προκαλούν κανέναν προβληματισμό στον D. Knoepfler. Αυτός ο ερευνητής 
πιστεύει ότι, πριν από την εκστρατεία του Ξέρξη, ο αστικός πληθυσμός της Ερέτριας 
ανερχόταν στα 15.000 άτομα, ενώ ο συνολικός πληθυσμός που κατοικούσε στην 
επικράτεια της Ερέτριας έφτανε τα 40.000 άτομα1 6 4 9. 

γ) Σε ποια εποχή χαράχθηκε η επιγραφή που αναφέρει ο Στράβωνας; Όπως 
είπαμε προηγουμένως, ο Fr. Laserre νομίζει ότι ο Στράβωνας άντλησε τις 
πληροφορίες που παραδίδει σχετικά με το ιερό της Αμαρύνθου από κάποιο έργο του 
Έφορου. Αν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, τότε η επιγραφή μπορεί να χρονολογηθεί 
το αργότερο τον 4° αι. π.Χ. Είναι, όμως, πιθανό η επιγραφή να ανάγεται ακόμα και 
στην αρχαϊκή περίοδο, και να παρέμεινε σε καλή κατάσταση για αιώνες; Μια 
καταφατική απάντηση σε αυτή την ερώτηση μας φέρνει αντιμέτωπους με δύο 
προβλήματα. Πράγματι, κάθε μελετητής που τάσσεται υπέρ της προκλασικής 
χρονολόγησης της επιγραφής, οφείλει να ισχυριστεί ότι η στήλη αυτή δεν υπέστη 
σημαντικές ζημιές κατά τη διάρκεια της περσικής εκστρατείας του 490 π.Χ., κάτι που 
δεν ταιριάζει με την πληροφορία του Ηροδότου, σύμφωνα με την οποία οι βάρβαροι 
ισοπέδωσαν τα ιερά1 5 0. Επιπλέον, οφείλει να υποστηρίξει ότι τα καθεστώτα που 
διαδέχτηκαν το αριστοκρατικό πολίτευμα δεν έκριναν αναγκαίο να αφαιρέσουν αυτήν 
την επιγραφή από το ιερό της Αμαρύνθου, παρόλο που η ίδια επιγραφή περιείχε μια 
διάταξη που είχε εκδοθεί κατά την εποχή της ολιγαρχικής κυριαρχίας, και πρόβαλλε 
ότι η Ερέτρια άκμαζε υπό την καθοδήγηση των αριστοκρατών. Είναι πιθανόν ο Paul 
Auberson και ο Karl Schefold να είχαν αντιληφθεί το 1972 τα προσκόμματα που 
απαριθμήσαμε, αφού στο «Führer durch Eretria» ισχυρίστηκαν ότι η επιγραφή 
χαράχθηκε τον 4° αι. π.Χ., με σκοπό το κείμενο να θυμίζει ένα ένδοξο παρελθόν . 

Στα αποσπάσματα που παραθέσαμε, ο Στράβωνας δεν είναι σαφής σε ότι 
αφορά την εποχή κατά την οποία θεωρούσε ότι άκμασε η Ερέτρια, πόσο μάλλον όταν 
χρησιμοποιεί τη λέξη «ποτέ». Από ένα χωρίο του «Περίπλου» του (Ψευδο)Σκύλλακα 
(58), από ένα λόγο του Δημοσθένη (XXIII, 213) και από διάφορες επιγραφές1652, 
συνάγεται ότι κατά τον 4° αι. π.Χ. η Ερέτρια ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και ότι έλεγχε το 

Greece, Amsterdam, 1992· P.A.L. Greenhalg, Early Greek Warfare. Hhorsemen and chariots in the 
Homeric and Archaic Ages, Cambridge, 1973. 
1647 Σχετικά με τους ερετριεΐς ιππείς, βλ. Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, XV, 2. 
1648 Αφού στον αριθμό των ιππέων και των οπλιτών πρέπει να προσθέσουμε εκείνον των ψιλών 
(τοξότες, σφενδονήτες, ακοντιστές, κ,ο.κ.). Το σύνολο των ερετριακών δυνάμεων είναι αξιοσημείωτο: 
υπενθυμίζουμε ότι το 490 π.Χ. οι Αθηναίοι και οι Πλαταιείς παρουσιάστηκαν στο Μαραθώνα με 
περίπου 10.000 άνδρες. BL i.V. Lazenby, The Defense of Greece, 490-479 B.C., Warminster, 1993: 54. 
1649 Auberson και Schefold, 1972: 25-26. 
1650 Ηρόδοτος VI, 99-101. 
1651 Auberson και Schefold, 1972: 26. 
1652 Μεταξύ άλλων, βλ. τις επιγραφές IG XII, 9,245-247 και IG XII, 9, 1186-89. 
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ένα τέταρτο της Εύβοιας. Ο P. Ducrey υπολογίζει ότι στα μέσα αυτού του αιώνα η 
επικράτεια της Ερέτριας καταλάμβανε γύρω στα 1.500 Km2 (έκταση που αντιστοιχεί 
στη μισή Αττική περίπου)1653 και ότι κατοικούταν από 40.000 έως 60.000 άτομα . 
Βάσει μιας συνθήκης μεταξύ Αθηναίων και Ερετριέων (IG II2, 230), ο D. Knoepfler 
επίσης εικάζει ότι στην Ερέτρια υπήρχε γύρω στο 340 π.Χ. μια ομάδα αριστοκρατών 
αποτελούμενη από 500 ιππείς. Ακόμη και σε περίοδο δημοκρατικού πολιτεύματος, 
αυτή η ομάδα είχε τη δυνατότητα να επηρεάζει τις πολιτικές αποφάσεις που έπαιρνε 
το σύνολο των πολιτών της Ερέτριας1655. Όσον αφορά στην συμμετοχή αρμάτων και 
ιππέων στις θρησκευτικές γιορτές, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι παρόμοιες 
εκδηλώσεις δεν ήταν σπάνιες κατά την κλασική περίοδο. Ας θυμηθούμε τη ζωφόρο 
του Παρθενώνα, όπου «seventy percent of its length is devoted to a cavalcade, led by 
chariots»1 5 6. Ακόμη, γνωρίζουμε για την Ερέτρια ότι κατά τον 4° αι. π.Χ. οι ιππείς 
συμμετείχαν στις γιορτές των Ασκληπιείων1 5 7. 

Κατά τη γνώμη μας, ο Στράβωνας αναφέρεται σε μια επιγραφή που 
χαράχθηκε κατά την ύστερη κλασική ή την πρώιμη ελληνιστική περίοδο. Στις 
περιόδους αυτές νομίζουμε ότι ανάγεται και η πομπή που αναφερόταν στην επιγραφή. 
Παρόλα αυτά, παραδεχόμαστε ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εντελώς την 
πιθανότητα η στήλη να παρείχε πληροφορίες για μια πομπή που διεξαγόταν πριν από 
τον 5° αι. π.Χ. 

Όπως και αν έχουν τα πράγματα, το βέβαιο είναι πως η ερετριακή πομπή 
εξηγείται μόνο εάν δεχθούμε πως η Άρτεμη Αμαρυνθία είχε για τους Ερετριείς το 
ρόλο μίας πάνοπλης θεάς προστάτιδας. Ο πολεμικός χαρακτήρας της λατρείας 
ανακύπτει επίσης στο δεύτερο απόσπασμα του Στράβωνα που παραθέσαμε 
παραπάνω. Εδώ γίνεται λόγος για μια ακόμη στήλη που εκτέθηκε στο ιερό της 
Αμαρύνθου: πάνω στη στήλη, αναφέρει ο συγγραφέας από την Αμάσεια, είχε 
χαραχθεί συμφωνία μεταξύ Χαλκιδέων και Ερετριέων σχετική με το Ληλάντιο 
πόλεμο. Σε άλλες ενότητες αυτής της μελέτης αναφέραμε πως οι περισσότεροι 
ερευνητές χρονολογούν τον εν λόγω πόλεμο (ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης και ο 
Πλούταρχος τον μνημονεύουν1658) ανάμεσα στον 8° και τον 7° αι. π.Χ.1659. 

Το Ληλάντιο πεδίο εκτεινόταν στα δυτικά του άστεως της Ερέτριας, μεταξύ 
της πόλης αυτής και της Χαλκίδας. Δεν είναι απίθανο να υπήρχαν ιερά σε αυτή την 
πεδιάδα. Με βάση τον Ομηρικό Ύμνο στον Απόλλωνα, εμείς συμπεράναμε ότι εκεί 
ιδρύθηκε ιερό προς τιμήν του Απόλλωνα1660. Ο D. Knoepfler ισχυρίζεται ότι στην 

1 6 5 3 Reber, Hansen και Ducrey, 2004: 652. 
1 6 5 4 Ducrey et al., 2004: 89. 
1 6 5 5 D. Knoepfler, «Les Cinq-Cents à Érétrie», REG 98 (1985): 243-259. 
1656 J. Boardman, Greek Sculpture. The Classical Period A Handbook, London, 1985: 106. 
1657 Βλ. παρακάτω, σελ. 402^03. 
1 6 5 8 Ηρόδοτος, V, 99· Θουκυδίδης, Ι, 15, 3· Πλούταρχος, Επτά σοφών συμπόσιον, 10 [= Ηθικά, 153f-
154a]. 
1 6 5 9 Για αυτόν τον πόλεμο, βλ W. Donlan, "Archilochus, Strabo and the Lelantine War", ΤΑΡΑ 101 
(1970): 131-142· L.H. Jeffery, Archaic Greece. The City-States, c. 700-500 B.C., London-Tonbridge, 
1976: 63-70· S. Lambert, "A Thucydidean scholium on the 'Lelantine War'", JHS 102 (1982): 216-
220- C. Bearzot, "La guerra lelantea e il κοινόν degli Ioni d'Asia", στο M. Sordi (επιμ.), Santuari e 
politica nel mondo antico. Contributi dell'Istituto di storia antica. Voi. 9, Milano, 1983: 57- 81· V. 
Parker, Untersuchungen zum Lelantische Krieg und verwandten Problemen der frühgriechischen 
Geschichte, Stuttgart, 1997· Walker, 2004: 156-171. 
1660 Βλ. παραπάνω, σελ. 221 κ.ε. 
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κοιλάδα υπήρχε ένα Ηραίο1 6 6 1. Ωστόσο, ο Στράβωνας αναφέρει ότι η στήλη με τη 
συμφωνία ανάμεσα στους Ερετριείς και τους Χαλκιδείς βρισκόταν στο ιερό της 
Αμαρύνθου, το οποίο πιθανότατα ιδρύθηκε, όπως θα δούμε παρακάτω, ανατολικά του 
άστεως της Ερέτριας. Ο Στράβωνας δεν επισημαίνει πότε τοποθετήθηκε εκεί η στήλη. 

Οι πληροφορίες που παραθέτει ο Στράβωνας μας ωθούν να συνάγουμε ότι το 
ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας συσχετίσθηκε με τον πολιτικό βίο της πόλης. Το ιερό 
ενδέχεται να ήταν το σημείο τερματισμού της πομπής που αναφερόταν σε μια από τις 
επιγραφές που αναλύσαμε. Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη θρησκευτική εκδήλωση 
φανέρωναν με την παρουσία τους ότι άνηκαν στο πολιτικό σώμα της πόλης, και ότι 
έπαιρναν μέρος στην υπεράσπιση της Ερέτριας. Η ίδια η πομπή απέβλεπε στην 
ισχυροποίηση της συνείδησης ότι όλοι, ιππείς και οπλίτες, ανήκαν στην ίδια 
κοινότητα, παρά τις κοινωνικές και οικονομικές τους διαφορές. Ακόμη, είναι 
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ιερό λειτουργούσε ως τόπος δημοσίευσης μιας 
συμφωνίας που σύναψε η κυβερνούσα αρχή και που είχε να κάνει με την πιο 
σημαντική διαμάχη που ξέσπασε πριν από τα κλασικά χρόνια σε όλο τον ελληνικό 
κόσμο, όπως την χαρακτηρίζει ο Θουκυδίδης (Ι, 15, 3). 

Οι Ερετριείς απέδωσαν στην Άρτεμη Αμαρυνθία την ιδιότητα της θεάς 
προστάτιδας τους, ωστόσο φαίνεται ότι επέτρεψαν στους πολίτες άλλων πόλεων να 
συμμετέχουν ενεργά στις γιορτές προς τιμήν της κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών 
χρόνων. Πράγματι, από χωρίο του Τίτου Λίβιου (XXXV, 38) πληροφορούμαστε ότι 
το 192 π.Χ. ένας μεγάλος αριθμός Καρυστίων ήταν παρών στις εορτές που κάθε 
χρόνο διοργάνωναν οι Ερετριείς. Σύμφωνα με τον D. Knoepfler1662, ο Τίτος Λίβιος 
βασίστηκε σε μια πληροφορία του ιστορικού του 2ο υ αι. π.Χ. Πολύβιου, η οποία δεν 
έχει σωθεί μέχρι εμάς. Μάλιστα, ο Knoepfler θεωρεί ότι οι Καρύστιοι συνήθιζαν να 
πηγαίνουν στην Αμάρυνθο κατά τους εορτασμούς και ότι η περίπτωση που 
περιγράφει ο Τίτος Λίβιος δεν ήταν μεμονωμένη16 3 . 

Ο Παυσανίας (Ι, 31, 5) επίσης μνημονεύει την ευβοϊκή λατρεία της Άρτεμης 
Αμαρυσίας (δεν την ονομάζει «Αμαρυνθία») όταν, σε μια σύντομη απαρίθμηση 
αττικών αγροτικών δήμων, αναφέρεται στο Μυρρινούντα (όπου λατρευόταν η 
Άρτεμη Κολαινίδά) και στην Άθμονία (το σημερινό Μαρούσι). 

το δε έν Μυρρινούντι ξόανόν έστι Κολαινίδος. Άθμονεις δε τιμώσιν 
Άμαρυσίαν "Αρτεμιν πυνθανόμενος δε σαφές ουδέν ές αύτας 
επισταμένους τους έξηγητάς ευρον, αυτός δε συμβάλλομαι τήδε. 
εστίν 'Αμάρυνθος έν Εύβοια- και γαρ οι ταύτη τιμώσιν Άμαρυσίαν, 
έορτήν δε και 'Αθηναίοι της 'Αμαρυσίας άγουσιν ουδέν τι Εύβοέων 
άφανέστερον ταύτη μεν γενέσθαι το όνομα έπί τούτω παρά 
Άθμονεύσιν ηγούμαι. 

Ο Παυσανίας συμπέραινα από μόνος του ότι η λατρεία της Άρτεμης 
Αμαρυνθίας διαδόθηκε στην Αττική, αφότου ήρθε από την Εύβοια. Δηλαδή, θεωρεί 
ότι η λατρεία στην Εύβοια ήταν αρχαιότερη από αυτή της Αθμονίας. Ωστόσο, ο 
Παυσανίας δεν εξακριβώνει το πότε ακριβώς ιδρύθηκε η λατρεία της Άρτεμης 
Αμαρυνθίας στην Αθμονία, ίσως επειδή το αγνοούσε. Παρακάτω θα αναλύσουμε 

1661 Knoepfler, 1981: 326-329. Βλ. παραπάνω, σελ. 206. 
1662 Knoepfler, 1988:390. 
1663 Knoepfler, 1972: 295, υποσημ. 34. 
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διάφορες επιγραφές που μας διαφωτίζουν σχετικά με αυτό το χρονολογικής φύσης 
ζήτημα. Ας τονίσουμε εδώ μονάχα πόσο ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι 
«εξηγητές» στην Αθμονία δεν ήξεραν τίποτα για τις απαρχές των τοπικών εορτών. 

Ο περιηγητής μαρτυρεί ότι οι γιορτές που αντιστοιχούσαν σε αμφότερες τις 
λατρείες τελούνταν ακόμα στην εποχή του, ήτοι, στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. Στην 
περίπτωση της Εύβοιας, οι νησιώτες γενικά, και όχι μόνο οι Ερετριείς, συνέχιζαν να 
τιμούν τη θεά . Κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορικής περιόδου, η Ερέτρια είχε 
χάσει πια την παλαιά αίγλη της, ωστόσο ακόμα διέθετε πόρους, ώστε να 
χρηματοδοτεί την ανέγερση (μικρών) δημόσιων κτηρίων και να κόβει δικά της 
νομίσματα επί Κόμοδου (180-192 μ.Χ.)16 . Από το χωρίο του Παυσανία μπορούμε 
να εικάσουμε ότι οι Ερετριείς του 2ο υ αι. μ.Χ. φρόντιζαν τις εορτές της Άρτεμης 
Αμαρυνθίας να ήταν μεγαλοπρεπείς, όμως δεν ξέρουμε εάν κατά τις εποχές ακμής της 
Ερέτριας οι γιορτές αυτές ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακές. 

Δύο σύντομες μαρτυρίες έρχονται να συμπληρώσουν το σώμα φιλολογικών 
πηγών που μνημονεύουν τη λατρεία της Άρτεμης στην Αμάρυνθο. Κατά τον 2° ή τον 
3° αι. μ.Χ., ο Κλαύδιος Αιλιανός (Περί ζώων ιδιότητος, XII, 34) επιβεβαίωνε ότι οι 
«Έρετριείς δε τη έν Άμαρύνθω Άρτέμιδι κολοβά θύουσιν», μια πληροφορία την 
οποία είχαν ήδη επισημάνει ο Καλλίμαχος και ο Ευφρόνιος. Επίσης, ένα σχόλιο στο 
δέκατο τρίτο Ολυμταόνικο του Πινδάρου (στ. 159), αναφέρεται στη διεξαγωγή 
αθλητικών αγώνων στην Αμάρυνθο: δυστυχώς αγνοούμε σε ποια πηγή πληροφορίας 
ανέτρεξε ο σχολιαστής. 

Τοπωνύμια, ανθρωπωνύμια και εικασίες για τη λατρεία της Άρτεμης 
Αμαρυνθίας. 

Δεν είναι λίγα τα συγγράμματα, που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των 
χαρακτηριστικών της λατρείας της Άρτεμης Αμαρυνθίας μέσω της έρευνας του όρου 
«Αμάρυνθος». Η λέξη αυτή αποδόθηκε σε έναν τόπο αλλά επίσης και σε ένα μυθικό 
πρόσωπο. 

Η κατάληξη «-νθος» φανερώνει ότι η λέξη είναι προελληνική, όπως 
«Κόρινθος»1666. Ένα μέρος επονομαζόμενο «a-ma-ru-to» αναφέρεται στις πινακίδες 
Γραμμικής Β Wu 58 και Of 25, 2 που βρέθηκαν στη Θήβα. Βάσει της ομοιότητας 
μεταξύ της λέξης «a-ma-ru-to» και αυτής της «Αμαρύνθου», ο J. Chadwick ταύτισε 
τη θέση «a-ma-ru-to» με την ευβοϊκή Αμάρυνθο. Ο ερευνητής δεν απέρριψε ωστόσο 
την πιθανότητα η θέση με όνομα «a-ma-ru-to» να βρισκόταν στη Βοιωτία1667. Σε 
κάθε περίπτωση, ο J. Chadwick είκασε ότι στην ευβοϊκή Αμάρυνθο υπήρξε ένα ιερό 
αφιερωμένο στη θεά ήδη κατά την ύστερη ελλαδική HIB 1 περίοδο . Το ίδιο 

1664 Σχετικά με τον πανευβοίκό χαρακτήρα, βλ. Knoepfler, 1972: 296· Breglia Pulci Dona, 1975: 41, 
υποσημ. 26· Knoepfler, 1988: 391-392, υποσημ. 43. 
1665 S.G. Schmid, "Decline or Prosperety at Roman Eretria? Industry, Purple Dye Works, Public 
Buildings, and Gravestones", JRA 12 (1999): 273-293· του ιδίου, "Worshipping the Emperador(s): a 
New Temple of the Imperial Cult at Eretria and the Ancient Destruction of its Statues", JRA 14 (2001): 
11-3-142. 
1666 Βλ. Knoepfler, 1988: 393. 
1667 Th.G. Spyropoulos και J. Chadwick, The Thebes Tablets //(Minos, Suppl. IV), Salamanca, 1975: 
94-95. 
1668 J. Chadwick, The Mycaenaean World, London-New York-Melburne, 1976: 99. 
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ισχυρίζονται και άλλοι μελετητές, όπως η L. Broglia Pulci Dona, ο D. Knoepfler και 
η D. Novara'669. 

Κατά τη γνώμη μας, το ότι η λέξη «Αμάρυνθος» είναι αρχαιότατη δεν πρέπει 
να εκληφθεί αυτόματα ως ένδειξη του ότι κάθε λατρεία θεού που μάρτυρείται στην 
Αμάρυνθο ιδρύθηκε την ίδια εποχή που ο τόπος πήρε το όνομα του. Υπενθυμίζουμε 
την περίπτωση του βοιωτικού Πτώου, εκεί όπου η λατρεία του Απόλλωνα Πτώου 
προέκυψε, όχι μόνο αφότου το βουνό ονομάστηκε Πτώο, αλλά και έπειτα από την 
ίδρυση της λατρείας του ήρωα Πτώου, όπως επισημαίνει ο Α. Schachter1670. 

Ας εξετάσουμε τώρα όσα σχετίζονται με τη δεύτερη έννοια της λέξης 
«Αμάρυνθος», δηλαδή την ονομασία ενός προσώπου. Στην πινακίδα Γραμμικής Β Ρν 
Εο 224 που βρέθηκε στην Πύλο καταγράφεται το ανθρωπωνύμιο «A-ma-ru-ta»1 . 
Δεν γνωρίζουμε εάν εδώ μνημονεύεται ένας ήρωας ή ένας απλός άνθρωπος1672. 
Αιώνες αργότερα ο Στέφανος ο Βυζάντιος κάνει λόγο (λήμμα «Αμάρυνθος») για 
έναν κυνηγό της Άρτεμης Αμαρυνθίας που ονομαζόταν Αμάρυνθος. Υπενθυμίζουμε 
ότι, σύμφωνα με κάποιους μελετητές, ο Αμάρυνθος αναφέρεται στους στίχους 211 
και 212 του Ομηρικού Ύμνου στον Απόλλωνα. Ο Πρόβος (Σχόλιο στις Εκλογές του 
Βιργιλίου, II, 48) ισχυρίζεται ότι ο Ακουσίλαος θεωρούσε τον Αμάρυνθο πατέρα του 
Νάρκισσου (FGrH2, σχόλιο στη σελίδα 385 [υποσημ. 44-45]1673). 

Ο Στράβωνας μνημονεύει έναν ήρωα με το όνομα Νάρκισσος που ήταν 
Ερετριέας. Το ταφικό μνημείο του βρισκόταν ωστόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα, 
κοντά στον Ωρωπό (IX, 2, 10). Ο D. Knoepfler νομίζει ότι η ίδρυση της λατρείας ενός 
Ερετριέα ήρωα στον Ωρωπό συνέβη κατά τη γεωμετρική ή αρχαϊκή περίοδο, όταν 
δηλαδή η Ερέτρια είχε τον έλεγχο του Ωρωπού1 4. Μάλιστα, ο Ελβετός ερευνητής 
βασίζεται σε δυο ερετριακές επιγραφές που βρέθηκαν στη δεκαετία του 1970 για να 
υποστηρίξει ότι μια από τις φυλές της Ερέτριας επονομαζόταν «Ναρκίττις» . Οι 
επιγραφές αυτές χαράχτηκαν σε δυο βάθρα τριπόδων και καταγράφουν τα ονόματα 
δύο χορηγών που νίκησαν σε διαγωνισμούς χορών. Σε καμία δημοσίευση δεν 
επισημαίνεται σε ποιον αιώνα ανάγονται οι επιγραφές, εντούτοις ο Knoepfler 
ισχυρίζεται ότι η ονομασία «Ναρκίττις» δόθηκε στην αντίστοιχη φυλή στα τέλη του 
6ου αι. π.Χ. Ο Knoepfler υποθέτει κάτι τέτοιο, αφού θεωρεί ότι οι Ερετριείς 
αντικατέστησαν το παραδοσιακό ιωνικό σύστημα κοινωνικής οργάνωσης από ένα 
άλλο παρόμοιο του Κλεισθενικού περίπου την ίδια εποχή που οι Αθηναίοι άλλαξαν 
το δικό τους σύστημα. 

1669 Breglia Pulci Dona, 1975: 38· Knoepfler, 1988: 393-394· Novara, 1996: 78-80. 
1670 Schachter, 1981-1994, Vol. 1: 52 κ.ε. 
1671 Ο. Landau, Mykenisch-Griechische Personennamen, Göteborg, 1958: 21, 163, 223. 
1672 B.C. Dietrich (The Origins of Greek Religion, Berlin-New York, 1974: 310) τονίζει «the many 
names of Greek mythological personages which describe common people on the Linear Β tablets and 
therefore could only subsequently have become associated with figures of legend». 
1673 Βλ επίσης Κ. και Th. Müller, Fragmenta Historicorum Graecorum, Paris, 1874, Vol.l: 102, fr. 21 
a. 
1674 Knoepfler, 1998: 107. 
1675 Βλ Knoepfler, 1998: 106. Η μία επιγραφή αποκαλύφθηκε το 1973 από τον Ch. Dunant. Στο 
δεύτερο στίχο της επιγραφής διαβάζεται « ....]τίδι και ΝαρκίττΓ...... Η άλλη επιγραφή αποκαλύφθηκε 
από τον ίδιο τον D. Knoepfler στην ακρόπολη της Ερέτριας. Στο δεύτερο στίχο χαράχθηκε η λέξη 
«Ναρκιττίδ[ος]». Στον τρίτο στίχο εμφανίζεται η λέξη «φυλής». Βλ. ακόμη, Κ. Schefold και D. 
Knoepfler, "Forschungen in Eretria 1974 und 1975", AnîK 19 (1976): 57. 
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Αν δεχτούμε την υπόθεση του Knoepfler που αφορά τη χρονολόγηση της 
ερετριακής κοινωνικής μεταρρύθμισης, οφείλουμε να δεχτούμε ότι ο Νάρκισσος 
υπήρξε ένας σημαντικός ήρωας για τους Ερετριείς ήδη στα τέλη της αρχαϊκής 
περιόδου. Ο Knoepfler εικάζει ότι, σύμφωνα με την ερετριακή παράδοση, ο ήρωας 
ήταν ένας νέος κυνηγός, όπως ακριβώς και ο πατέρας του, ο Αμάρυνθος. Εξάλλου ο 
ομώνυμος του Νάρκισσος των Θεσπιών ήταν και αυτός κυνηγός1676. 

Ας υπογραμμίσουμε ότι σε καμία σωζόμενη αρχαία πηγή δεν συνδέεται η 
Άρτεμη με τον ίδιο τον Νάρκισσο, είτε αυτός ο ήρωας θεωρούταν Βοιωτός είτε 
θεωρούταν Ερετριέας. Ωστόσο ο I. Chivassi, η L. Breglia Pulci Dona και ο D. 
Knoepfler δεν διστάζουν να συσχετίσουν το Νάρκισσο με την Άρτεμη Αμαρυνθία. Οι 
ερευνητές αυτοί εικάζουν ότι ο Αμάρυνθος τιμόταν μαζί με την Άρτεμη Αμαρυνθία, 
συνεπώς και ο γιος του Αμαρύνθου (ο Νάρκισσος δηλαδή) θα μπορούσε επίσης να 
είχε τη θέση του στο ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας. Ο Knoepfler υποθέτει ότι κατά 
την ερετριακή εκδοχή του μύθου του Νάρκισσου, η θεά πιθανόν να μεταμόρφωσε το 
Νάρκισσο σε φυτό . Η L. Breglia Pulci Dona προχωράει σε περαιτέρω εικασίες. 
Κατά τη γνώμη της, ο μύθος του Νάρκισσου αποτελεί τον αιτιολογικό μύθο μίας 
μυητικής τελετής μεταμόρφωσης που τελούταν στην Ερέτρια υπό την «επίβλεψη» της 
Άρτεμης Αμαρυνθίας, την οποία η ερευνήτρια θεωρεί και θεά κουροτρόφο. Ακόμη, η 
L. Breglia Pulci Doria αποδίδει στην Άρτεμη Αμαρυνθία την ιδιότητα της «πότνιας 
φυτών», επειδή μεταμόρφωσε το Νάρκισσο σε φυτό. Σύμφωνα με την ιταλίδα 
μελετήτρια, κατά την αρχαιότητα ο νάρκισσος αποτελούσε ένα από τα πολλά 
λουλούδια που εμφανίζονταν στις μυθολογικές παραδόσεις που αναφέρονται σε 
ποταμούς . Από αυτό συνάγει ότι η Άρτεμη Αμαρυνθία ήταν μια «dea dei fiumi e 
delle acque e in un certo senso anche della terra» 7 . 

Μάλιστα η L. Breglia Pulci Doria διερωτάται, εάν η λέξη «Αμάρυνθος» έχει 
κάποια σχέση με τη λέξη «άμάρη», η οποία σημαίνει «κανάλι» ή «αγωγός νερού»1 8 0. 
Η ερευνήτρια φαίνεται να πιστεύει πράγματι στη συγγένεια ανάμεσα στις δυο λέξεις, 
αφού σημειώνει, βασισμένη σε σύγγραμμα του Ο. Landau, ότι στην Πελοπόννησο 
υπάρχει ποταμός ονομαζόμενος «Αμάρυνθος»1681. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι 
καμία αρχαία πηγή δεν αναφέρει τον εν λόγω ποταμό, και ότι εμείς αδυνατούμε να 
τον εντοπίσουμε στους χάρτες της Γ. Υ.Σ. 

Τέλος, η L. Breglia Pulci Doria συνάγει ότι η Άρτεμη Αμαρυνθία είχε χθόνιο 
χαρακτήρα, με βάση τη φερόμενη σχέση της θεάς με τον Νάρκισσο, έναν ήρωα 
δηλαδή που πεθαίνει και επιστρέφει στη ζωή με τη μορφή φυτού. 

Κατά τη γνώμη μας οι υποθέσεις που εδώ παραθέσαμε είναι ελκυστικές, 
ωστόσο βασίζονται σε τεκμήρια που είναι πολύ περιορισμένα σε αριθμό και 

1676 Για τη βοιωτική εκδοχή, βλ. Ε. Pellizer, "Reflections, Echoes and Amorous Reciprocity: On 
Reading the Narcissus Story", στο J. Bremmer (επιμ.), Interpretations of Greek Mythology, London-
Sydney, 1987: 107-120. 
1<i77 Knoepfler, 1998: 106-107. 
1678 'Οπως ισχυρίζεται και ο Ι. Chirassi, Elementi di culture precereali nei miti e riti greci, Roma, 1968: 
143-155. 
1679 Breglia Pulci Doria, 1975: 38-39. 
1680 Breglia Pulci Doria, 1975: 38, υποσημ. 10. 
1681 Ο. Landau, Mykenisch-Griechische Personennamen, Göteborg, 1958: 163. Εδώ ο Αμάρυνθος 
αναφέρεται ως παραπόταμος του Αλφειού. 
1682 Εξετάσαμε κυρίως τον χάρτη του Γ.Υ.Σ. που φέρει τον τίτλο «Αμαλίας». 
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εξαιρετικά φτωχά σε πληροφορίες. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναντίρρητες 
μαρτυρίες που να επιβεβαιώνουν ότι οι Ερετριείς πίστευαν ότι η Άρτεμη Αμαρυνθία 
μεταμόρφωσε το Νάρκισσο σε φυτό, ότι η θεά είχε σχέση με τη βλάστηση, κ.ο.κ. 

5.5.2. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Πολυάριθμες επιγραφές επιβεβαιώνουν ότι οι Ερετριείς λάτρεψαν την 
Άρτεμη. Μεταξύ αυτών των μαρτυριών συγκαταλέγονται ψηφίσματα, επιγραφές 
αγώνων, καθώς και αναθήματα που αναφέρουν μέλη της ερετριακής κοινωνίας, 
ακόμα και ξένους. Τα αρχαιολογικά συμφραζόμενα όπου εντοπίστηκαν οι επιγραφές 
μάς επιτρέπουν να συνάγουμε ότι η θεά τιμήθηκε σε διάφορα ιερά. 

Η πλειονότητα των επιγραφών αντικατοπτρίζει τη σημασία που είχε το ιερό 
της Άρτεμης Αμαρυνθίας κατά τη διάρκεια της κλασικής περιόδου. Η ανάλυση των 
πληροφοριών που παρέχουν αυτά τα κείμενα επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι οι 
Ερετριείς εξέθεσαν στο ιερό της Αμαρύνθου συνθήκες που συνάψανε με άλλες 
πόλεις, διακηρύξεις που αφορούσαν εσωτερικές κρατικές υποθέσεις, τιμητικά 
αγάλματα. Οι Ερετριείς παραχώρησαν στο ιερό το δικαίωμα να λαμβάνει μερίδιο των 
δημευμένων περιουσίων πολιτών που παραβίαζαν συγκεκριμένους νόμους. Η σχέση 
της Άρτεμης Αμαρυνθίας με τον πολιτικό βίο των Ερετριέων είναι φανερή από τον 4° 
αι. π.Χ. και μετά. 

Ενδέχεται τρία ακόμα ιερά αφιερωμένα στην Άρτεμη να βρίσκονταν εντός του 
ερετριακού άστεως. Το ένα πιθανόν να ιδρύθηκε στους ανατολικούς πρόποδες του 
λόφου Καστελλίου, της ακρόπολης δηλαδή της αρχαίας πόλης. Ένα δεύτερο ίσως 
βρισκόταν σε 25 περίπου μέτρα βόρεια του ιερού του Απόλλωνα Ααφνηφόρου. Και 
ένα τρίτο (όπου η θεά τιμόταν με την επίκληση Ολυμπία) πιθανόν να ανεγέρθηκε στο 
δυτικό τμήμα του άστεως της Ερέτριας. 

Από τον 4° αι. π.Χ. κι έπειτα τεκμηριώνεται η διεξαγωγή εορτών που 
ονομάζονταν Αρτεμίρια ή Αρτεμισία. Οι γιορτές αυτές δεν συμπεριλάμβαναν μόνο 
μουσικούς αγώνες, πομπές και θυσίες, αλλά αποτελούσαν και αφορμή για 
αγοραπωλησίες με φορολογικές απαλλαγές. Εκφωνούνταν επίσης διακηρύξεις, είτε 
για να επαινεθούν οι τοπικοί ευεργέτες (στον 1° αι. π.Χ.), είτε για να διαπομπευτούν 
οι πολίτες που θα είχαν συνωμοτήσει εναντίον του δημοκρατικού πολιτικού 
καθεστώτος (4° αι. π.Χ.). 

Μια επιγραφή μαρτυρεί ότι τα Αρτεμίρια ή Αρτεμισία τελούνταν κατά το 
μήνα Αρτεμιριώνα. Η ύπαρξη ερετριακού μήνα, ο οποίος ετυμολογικά συνδέεται με 
την Άρτεμη, μας επιτρέπει να εικάσουμε ότι η ερετριακή λατρεία της θεάς ανάγεται 
το αργότερο στα πρώιμα αρχαϊκά χρόνια. Εξίσου σημαντικό, όσον αφορά τον κύριο 
στόχο της έρευνας μας, είναι το γεγονός ότι η λατρεία της Άρτεμης Αμαρυνθίας είχε 
διαδοθεί σε δύο περιοχές της Αττικής πριν την αθηναϊκή εκστρατεία στη Σικελία, 
όπως συνάγουμε από δυο επιγραφές. Κατά τη γνώμη μας, μπορούμε να εικάσουμε ότι 
η λατρεία της Άρτεμης Αμαρυνθίας στην Εύβοια όχι μόνο τελούταν στις αρχές της 
κλασικής περιόδου, αλλά επίσης είχε ήδη αποκτήσει από εκείνη την εποχή μεγάλη 
σπουδαιότητα. 
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Η λατρεία και το ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας σύμφωνα με τις επιγραφικές 
μαρτυρίες. 

Η αρχαιότερη επιγραφή που αναφέρεται στην Άρτεμη Αμαρυνθία δεν βρέθηκε 
στην Εύβοια, αλλά στην αρχαία αγορά της Αθήνας. Πρόκειται για έναν κατάλογο που 
απαριθμεί τις δημευμένες περιουσίες πολιτών που καταδικάστηκαν για τον 
ακρωτηριασμό των αττικών ερμαϊκών στηλών του 415-413 π.Χ.1683. Μεταξύ των 
καταδικασμένων συγκαταλέγεται κάποιος Πολύστρατος, ο οποίος κατείχε οικία στο 
δήμο των Κυδαθηναίων, κοντά στο ιερό «'Αρτέμιδος τες Αθμον[όθεν] 
. Α / 1684 

Αμαρυσιας» 

Όπως είναι γνωστό, ο δήμος των Κυδαθηναίων βρισκόταν αμέσως βόρεια της 
ακρόπολης της Αθήνας. Ο Αριστοφάνης (Σφήκες, στ. 895) και ο Αισχύλος (Ι, 114) 
τον αναφέρουν, καθώς επίσης και ποικίλες επιγραφές1685. Η ακριβής θέση του ιερού 
της Άρτεμης Αμαρυνθίας του Αθμόνου (ή της Αθμονίας) στο δήμο των Κυδαθηναίων 
παραμένει ωστόσο απροσδιόριστη. Χάρη στον κατάλογο με τις δημευμένες 
περιουσίες των Ερμοκοπιδών, εικάζουμε πάντως ότι το ιερό ιδρύθηκε πριν τα τέλη 
του 5ου αι. π.Χ. 

Από την ονομασία του ίδιου του ιερού μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 
λατρεία της Άρτεμης Αμαρυνθίας διαδόθηκε στην Αθμονία νωρίτερα από ό,τι στο 
δήμο των Κυδαθηναίων. Παραπάνω παραθέσαμε το απόσπασμα του Παυσανία (Ι, 31, 
5) που αφορά τις τελετές προς τιμήν της Άρτεμης Αμαρυσίας που τελούνταν στην 
Αθμονία. Δύο όροι της περιόδου του Ηρώδη του Αττικού που πιθανότατα σημάδευαν 
τα όρια του αντίστοιχου ιερού (IG 1, 865 Α και Β = IG Ι3, ρ. 972) σώζονται 
εντοιχισμένοι σε εκκλησία στο σημερινό Μαρούσι . Μια ακόμη επιγραφή (IG Π2, 
1203), η οποία χρονολογείται γύρω στο 325 π.Χ., επιβεβαιώνει ότι στην Αθμονία 
υπήρχαν, κατά τα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια, εορτές με το όνομα Αμαρύσια, που 
περιλάμβαναν και αγώνες (δεν ξέρουμε όμως εάν επρόκειτο για αθλητικούς ή 
μουσικούς) . Με βάση τον κατάλογο για τους Ερμοκοπίδες που βρέθηκε στην 
αθηναϊκή αγορά, ο D. Knoepfler θεωρεί ότι στην Αθμονία η λατρεία της Άρτεμης 
Αμαρυσίας ιδρύθηκε στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου16 8. Ακόμη και στην περίπτωση 
που η λατρεία της Άρτεμης Αμαρυσίας στην Αθμονία αναγόταν στα πρώιμα κλασικά 
χρόνια, είναι αναμφισβήτητο ότι η λατρεία της Άρτεμης στην Αμάρυνθο θα ήταν ήδη 
σημαντική κατά τον 5° αι. π.Χ.· τόσο σημαντική που μεταδόθηκε και έξω από την 
Εύβοια. Πιστεύουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μία ισχυρή ένδειξη που υποδηλώνει 

Βλ. B.D. Meritt, "Greek Inscriptions", Hesperia 8 (1939): 72, στ. 26-30 [Inscription 23: Fragment 
C= Agora Inv. No. 4408 b]· W. Kendrick Pritchett, "The Attic Stelai", Hesperia 22 (1953): 272 ["Stele 
VI", στ. 75-79]. Η στήλη ανασυντέθηκε εν μέρει, αφού συγκολλήθηκαν διάφορα τμήματα που 
βρέθηκαν διασκορπισμένα. Το τμήμα που περιέχει την αναφορά στο ιερό της Άρτεμης εντοπίστηκε σε 
τοίχο σύγχρονης οικίας που βρισκόταν στις πρόποδες της ακρόπολης 
1 6 8 4 Σύμφωνα με τον R.E. Wycherley (The Stones of Athens, Princeton, 1978: 187) ο άνθρωπος του 
οποίου οι περιουσίες δημεύτηκαν ονομαζόταν Διόδωρος. 
1 6 8 5 Για αυτές τις επιγραφές, βλ J.S. Traill, Demos and Trittys. Epigraphical and Topographical 
Studies in the Organization of Attica, Toronto, 1986: 31 κ,ε., 129. 
1 6 8 6 Γ.Α. Πίκουλας, «Άμαρυσία "Αρτεμις Άθμονησι», Horos 10-12 (1992-1998): 206-209 και το 
«Επιμέτρον II» του Μ.Κ. Langdon στις σελίδες 212-213. Βλ. επίσης J. Tobin, Herodes Atticus and the 
City of Athens. Patronage and Conflict under the Antonines, Amsterdam, 1997: 237 - 238. 
1 6 8 7 Γ.Α. Πίκουλας, «Άμαρυσία "Αρτεμις Άθμονησι», Horos 10-12 (1992-1998): 209-211- D. 
Whitehead, The Demes of Attica. 508/7 - ca. 250 B.C. A Political and Social Study, Princeton, 1986: 
376. 
1 6 8 8 Knoepfler, 1988:392. 
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ότι η λατρεία της Άρτεμης στην Αμάρυνθο τελούταν κατά την αρχαϊκή περίοδο, 
όντας τότε μια λατρεία που αφορούσε αποκλειστικά τους Ερετριείς. 

Η αρχαιότερη ευβοϊκή επιγραφή που μνημονεύει ιερό στην Αμάρυνθο είναι η 
επιγραφή IG XII, 9, 188. Στις σελίδες που αφιερώσαμε στην ερετριακή λατρεία του 
Απόλλωνα κάναμε ήδη λόγο για αυτό το κείμενο, μια συνθήκη που οι Ιστιαίοι και οι 
Ερετριείς συνάψανε γύρω στο 400 π.Χ. . Στους στίχους 15 έως 19 εμφανίζεται 
ρήτρα που ορίζει ότι ένα αντίγραφο της συνθήκης έπρεπε να στηθεί στο ιερό που 
βρισκόταν στο Κηναίο, ενώ ένα άλλο αντίγραφο έπρεπε να στηθεί στο ιερό της 
Αμαρύνθου. Μπορούμε να φανταστούμε ότι η Ιστιαία και η Ερέτρια είχαν τον έλεγχο 
του ιερού του Κηναίου και του ιερού της Αμαρύνθου αντίστοιχα. Κατά περίεργο 
τρόπο, στην επιγραφή δεν επισημαίνονται τα ονόματα των θεών που λατρεύονταν σε 
κάθε ένα από τα ιερά αυτά. Κατά πάσα πιθανότητα, το ιερό της Αμαρύνθου που 
αναφέρεται στην επιγραφή IG XII, 9, 188 είναι το ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας. 
Εξάλλου είναι λογικό η συνθήκη ανάμεσα στους Ερετριείς και τους Ιστιαίους να 
βρισκόταν στο ίδιο ιερό όπου ήταν και η συνθήκη που, σύμφωνα με τον Στράβωνα 
(Χ, 1, 12), συνάψανε οι Ερετριείς και οι Χαλκιδείς1690. 

Ο επονομαζόμενος «Νόμος κατά της τυραννίας και της ολιγαρχίας» 
χαράχθηκε περί το 340 π.Χ. σε μαρμάρινη στήλη. Από τη στήλη αυτή έχουν βρεθεί 
δύο τμήματα. Αμφότερα τα τμήματα εντοπίστηκαν κοντά στο σημερινό Αλιβέρι (εικ. 
3, αρ. 50), σε απόσταση 20 περίπου χλμ. ανατολικά της Ερέτριας. Το πρώτο τμήμα 
ταξινομήθηκε από τον E. Ziebarth με τον αριθμό IG XII, 9, 190. Αγνοούμε που 
βρίσκεται τώρα1 6 9 1. Το δεύτερο τμήμα δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τον D. Knoepfler 
και φυλάσσεται στο Μουσείο Ερέτριας (αρ. κατ. 1140)169 . Στους στίχους 3 έως 10 
του δεύτερου τμήματος ορίζεται ότι το ιερό της Άρτεμης Αμαρυρίας (μια ακόμη 
γραφή της επίκλησης) δικαιούται μία δεκάτη από το σύνολο των δημευμένων 
περιουσιών όποιου πολίτη αποπειραθεί να ανατρέψει το πρόσφατα εγκαθιδρυμένο 
δημοκρατικό πολίτευμα . Σε ενότητα που αφιερώσαμε στη λατρεία του Δία στη 
Χαλκίδα, υπογραμμίσαμε ήδη ότι ένας πολύ περιορισμένος αριθμός ιερών σε κάθε 
πόλη είχε αυτό το είδος προνομίου. Στην ουσία, τα ιερά που λάμβαναν αυτές τις 
δέκατες ήταν τα ιερά των σημαντικότερων θεοτήτων της κάθε πόλης, των θεών που 
επέβλεπαν τον πολιτικό βίο της1 6 9 4. 

Στο δεύτερο τμήμα του «Νόμου κατά της τυραννίας και της ολιγαρχίας» 
θεσπίζεται επίσης (στ. 13-17) ότι, κατά τα Αρτεμίρια, οι ιέρειες της πόλης έπρεπε να 
εκφωνήσουν κατάρες εναντίον όποιου πολίτη ενεργήσει κατά του νόμου. Είναι 
λογικό να συμπεράνουμε ότι τα Αρτεμίρια αποτελούσαν εορτές προς τιμήν της 
Άρτεμης. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να αποσαφηνίσουμε, μόνο με τη βοήθεια του 
«ιερού νόμου», εάν τα Αρτεμίρια τελούνταν προς τιμήν της Άρτεμης με την επίκληση 
Αμαρυνθία ή αντιθέτως τελούνταν για να τιμηθεί μια Άρτεμη που λατρευόταν σε ιερό 
εντός του ερετριακού άστεως. Σε κάθε περίπτωση, οι στίχοι 13-17 επιβεβαιώνουν τη 

1689 Βλ. παραπάνω, σελ. 295 κ.ε., με πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εύρεσης της επιγραφής. Οι 
διαστάσεις της είναι: ύψ. 0,46 μ.· πλ 0,33 μ.· πάχ. 0,07 μ. Βλ Knoepfler, 1988: 383-384 και υποσημ. 9· 
Knoepfler, 1980: 469 και υποσημ. 25· Picard, 1979: 234 και υποσημ. 2. 
169Q Βλ παραπάνω, σελ. 334 κ.ε. 
1691 Το τμήμα αυτό βρέθηκε στα μέσα του 19ου αι. 
1692 Βλ Knoepfler, 2001b και Knoepfler, 2002. Το τμήμα εντοπίστηκε το 1958. 
1693 Knoepfler, 2001b: 217-225. 
1694 Βλ. παραπάνω, σελ. 187 κ.ε. 
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στενή σχέση μεταξύ της Άρτεμης και του πολιτικού βίου των Ερετριέων. Κλείνουμε 
το σχολιασμό της επιγραφής αναρωτώμενοι για τη θέση, όπου στήθηκε η στήλη με 
τον ιερό νόμο. Στα σωζόμενα τμήματα του λίθου δεν βρίσκουμε μια ρητή απάντηση, 
ωστόσο είναι πιθανό η επιγραφή να είχε εκτεθεί στο ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας (ή 
Αμαρυσίας), όπως ισχυρίζεται ο D. Knoepfler . Το σύνολο των πληροφοριών που 
αποκομίζουμε από την ίδια την επιγραφή, καθώς και η τοποθεσία όπου βρέθηκαν τα 
σωζόμενα τμήματα της, μας ωθεί προς αυτό το συμπέρασμα. 

Ο επονομαζόμενος «Ιερός νόμος για τα Αρτεμίρια» (IG XII, 9, 189 = 
Sokolowski, 1969: 180-182, αρ. 92) χρονολογείται περί το 338 π.Χ.1696 και μας 
παρέχει πολυάριθμες πληροφορίες σχετικά με κάποιες τελετές που οι Ερετριείς 
τελούσαν προς τιμήν της Άρτεμης κατά τη διάρκεια των Αρτεμιρίων1697. Το κείμενο 
αυτό χαράχθηκε πάνω σε μαρμάρινη στήλη (υψ. 1,10 μ.· πλ. 0,46 μ.· πάχ. 0,10 μ.) που 
αποκαλύφθηκε στις αρχές του 20ου αι. κοντά στο σημερινό Αυλωνάρι. Από τους 
στίχους 41 και 42 της επιγραφής πληροφορούμαστε ότι η στήλη αυτή ιδρύθηκε 
αρχικά σε ιερό της Άρτεμης. Η επίκληση, με την οποία η θεά λατρευόταν στο εν 
λόγω ιερό, μας είναι άγνωστη, αφού δεν αναφέρεται στην επιγραφή. Ωστόσο ο D. 
Knoepfler ισχυρίζεται ότι έχουμε να κάνουμε με την Άρτεμη Αμαρυνθία, δεδομένου 
ότι οι τελετές που περιγράφονται στην επιγραφή είναι ιδιαίτερα λαμπερές1698. 

Βάσει των πληροφοριών που παρέχουν οι στίχοι 7 έως 10, μπορούμε να 
συνάγουμε ότι τα Αρτεμίρια ξεκινούσαν στα τέλη του μήνα Άνθεστηριώνος και 
τελείωναν στις αρχές του μήνα Άρτεμιριώνος1 " . Δηλαδή, οι εορτές αυτές 
τελούνταν στις αρχές της άνοιξης. Για τη L. Breglia Pulci Dona, το ότι οι εορτές 
διεξάγονταν κατά την εποχή αυτή του έτους αποτελεί μια ακόμα ένδειξη της 
ιδιότητας της Άρτεμης ως «πότνιας θηρών και φυτών»1700. 

Η επιγραφή μαρτυρεί ακόμη ότι οι εορτασμοί περιλάμβαναν και διάφορους 
μουσικούς αγώνες (αγώνες ραψωδίας, αυλού, κιθάρας, κ.α.). Σε αυτούς συμμετείχαν 
ενήλικες αλλά και παίδες (στ. 8-21). Ξεχωριστή σημασία είχε η πομπή, η οποία 
ξεκινούσε από την αγορά (στ. 35-36). Ο τόπος τερματισμού της πομπής δεν 
επισημαίνεται, αλλά πιθανότατα επρόκειτο για κάποιο ιερό της Άρτεμης. Στο νόμο 
καθορίζεται μάλιστα η σειρά κατά την οποία τα ζώα, που επρόκειτο να θυσιαστούν, 
έπρεπε να οδηγούνται προς το βωμό (στ. 35-38). Πρώτα, τα «δημόσια» (μήπως τα 
ζώα που παρείχαν οι δήμοι;), μετά το «καλλιστείον» (τα καλύτερα ζώα;), έπειτα τα 
«κριτά» (τα ζώα που είχαν περάσει από συγκεκριμένη εξέταση;), και τέλος τα «των 
ιδιωτών» (τα ζώα που προσέφεραν οι ιδιώτες). Οι συμμετέχοντες στην πομπή 
(συμπεριλαμβανόμενοι και όσοι είχαν λάβει μέρος στους μουσικούς αγώνες, είτε 

1 6 9 5 Knoepfler, 2001b: 197-199. 
1 6 9 6 Knoepfler, 2001a: 33. 
1 6 9 7 To κείμενο που παραθέτει ο E. Ziebarth στις Inscriptìones Graecae περιέχει κάποια λάθη. Εμείς 
ανατρέξαμε στη δημοσίευση του Sokolowski, ο οποίος πιστά καταγράφει το κείμενο που εμφανίζεται 
στην πρώτη, επιστημονική έκδοση του Γ.Α. Παπαβασιλείου («Ευβοϊκαί επιγραφαί», ΑΕ 1902: 97-106, 
αρ. 1). Επίσης λάβαμε υπόψη μας την ανάγνωση που παρουσιάζεται στο P.J. Rhodes και R. Osborne, 
Greek Historical Inscriptions 404-323 BC, Oxford, 2003: 362-367. 
1 6 9 8 Knoepfler, 1988: 385 και υποσημ. 10. Ωστόσο, με αφορμή νέων αποκαλύψεων, ο Ελβετός 
ερευνητής αναρωτιέται τώρα μήπως ο «ιερός νόμος» στήθηκε στο λεγόμενο «Αρτεμίσιο εν άστυ» 
(Knoepfler, 2001a: 140, υποσημ. 211). Βλ παρακάτω, σελ. 348-349 και 360 κ.ε. 
1 6 9 9 Βλ Trümpy, 1997: 46-47. Η ερευνήτρια θεωρεί ότι ο μήνας 'Αρτεμιρίων αντιστοιχούσε στο μήνα 
Έλαφοβολιώνα του αττικού ημερολογίου. 
1 7 0 0 Breglia Pulci Dona, 1975: 41 και υποσημ. 25. 
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αυτοί ήταν Ερετριείς είτε ήταν ξένοι) τραγουδούσαν ένα «προσόδιον» κατά τη 
διάρκεια της πορείας (στ. 13). 

Βόδια (στ. 26-28), ίσως και αρνιά (στ. 7), θυσιάζονταν στην Άρτεμη «πάντα 
τα ετη» (στ. 27). Τα βόδια, που χαρακτηρίζονται ως «κριτά» (στ. 27), 
παραχωρούνταν από τους «χώρους», δηλαδή, τις «επαρχίες» στις οποίες διαιρούταν η 
χώρα της Ερέτριας. Μάλιστα, στην επιγραφή γίνεται λόγος για τους «επιστάτες των 
ιερών» . Αυτοί όφειλαν να εξετάσουν τα ζώα «κατά τον νόμον» και να 
απορρίψουν όσα δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (στ. 30-31). Εδώ 
προκύπτει ένα πρόβλημα. Οι αναφορές στους «επιστάτες» και στα «κριτά ίερεα», 
που εμφανίζονται στη στήλη, δεν εναρμονίζονται με τις γραπτές μαρτυρίες (τα 
αποσπάσματα του Καλλίμαχου, του Ευφρόνιου και του Κλαύδιου Αιλιανού ) που 
τονίζουν ότι η Άρτεμη Αμαρυνθία δεχόταν κάθε είδους ζώα. Μήπως έχουμε να 
κάνουμε με δυο διαφορετικές τελετές, οι οποίες τελούνταν προς τιμήν δυο 
διαφορετικών θεοτήτων, της Άρτεμης Αμαρυνθίας και μίας άλλης Άρτεμης; Ήταν τα 
«Αρτεμίρια» αφιερωμένα πράγματι στην Άρτεμη που λατρευόταν στην Αμάρυνθο, ή 
αντιθέτως διεξάγονταν προς τιμήν μιας Άρτεμης που είχε την έδρα της αλλού; 

Αν εστιάσουμε την προσοχή μας στους στίχους 32 έως 35, διαπιστώνουμε ότι, 
κατά τη διάρκεια των Αρτεμιρίων, οι Ερετριείς επέτρεπαν σε όσους πωλητές το 
επιθυμοιίσαν να πουλήσουν το εμπόρευμα τους, και μάλιστα με φορολογικές 
απαλλαγές, εντός του ιερού (εννοείται της Άρτεμης). Από αυτό το γεγονός μπορούμε 
να εικάσουμε ότι το ιερό είχε μεγάλες διαστάσεις. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν 
οι Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη και D. Novara βασιζόμενες, από τη μεριά τους, στις 
πληροφορίες σχετικά με την αίγλη της πομπής1703. Όχι μόνο επιστάτες (στ. 30) αλλά 
και ιεροποιοί (στ. 34)17 φρόντιζαν για το όφελος του Αρτεμισίου, όπου διεξάγονταν 
οι θυσίες. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν τεκμήρια που να μαρτυρούν ότι οι Ερετριείς 
είχαν, εκτός από το ιερό στην Αμάρυνθο, άλλο ιερό της Άρτεμης που θα μπορούσε να 
συγκριθεί σε σημασία με εκείνο. 

Ο D. Knoepfler θεωρεί ότι οι τελετές που απαριθμούνται στην επιγραφή 
τελούνταν προς τιμήν της Άρτεμης Αμαρυνθίας ως «Μεταξύ» και «Φύλακος» (στ. 
6) 1 7 0 5. Κατά τον Ελβετό μελετητή, ο όρος «Μεταξύ» αναφέρεται στο ρόλο της 
μεσολαβήτριας που διαδραμάτιζε η θεά στις εσωτερικές διαμάχες που μπορούσαν να 
προκύψουν στην πόλη. Η Άρτεμη διαφύλασσε (ως φύλαξ) κάθε Ερετριέα, 
ανεξαρτήτως σε ποιο χώρο (επαρχία) κατοικούσε αυτός. Αν η υπόθεση του 
Knoepfler είναι σωστή, τότε η επιγραφή αποτελεί ένα ακόμη τεκμήριο για τον 
πολεμικό χαρακτήρα της Άρτεμης Αμαρυνθίας, που επίσης μαρτυρείται στα 
αποσπάσματα του Στράβωνα που παραθέσαμε παραπάνω (Χ, 1, 10 και 12)1706. 

1701 Για τους επιστάτες, βλ. S. Georgoudi, «ΠΙ. Magistrats, fonctionnaires, agents au service des dieux. 
D. Ceux qui «s'occupent de»: agents en epi-», στο ThesCRA, V. 2.a.: 52 κ,ε. Ο «ιερός νόμος για τα 
Αρτεμίρια» (IG XU, 9, 189 = Sokolowski, 1969: 180-182, αρ. 92) σχολιάζεται στη σελίδα 55 (αρ. 252). 
1702 Βλ παραπάνω, σελ. 328 κ.ε. 
1703 Sapouna Sakellaraki, 1992: 238· Novara, 1996: 77 καιυποσημ. 19. 
1704 Για τους ιεροποιούς βλ S. Georgoudi, «ΠΙ. Magistrats, fonctionnaires, agents au service des dieux. 
B. Trois groupes exemplaires. 1. Les ιεροποιοί», στο ThesCRA, V. 2.a.: 32 κε. Οι ιεροποιοί 
αναφέρονται επίσης στον «Ιερό νόμο για τα ερετριακά Ασκληπιεία» (IG XII, 9, 194 = Sokolowski, 
1969: 182-183, αρ. 93). Βλ παρακάτω, σελ. 402 κ.ε. 
1705 Knoepfler, 1997: 376-377- Knoepfler, 2001b: 208 και υποσημ. 59, 231 και υποσημ. 187-
Knoepfler, 2002: 201 -202. 
1706 Βλ παραπάνω, σελ. 330 κ.ε. 
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Επίσης στους στίχους 57 και 59 της επιγραφής IG XII, 9, 191 Α γίνεται λόγος 
για την Άρτεμη Αμαρυνθία. Στην επιγραφή αυτή χαράχθηκαν οι όροι ενός 
συμβολαίου, που οι Ερετριείς και ένας ιδιώτης με το όνομα Χαιρεφάνης σύναψαν 
περί το 315 π.Χ. Η συμφωνία αφορούσε στην αποξήρανση ελώδους περιοχής στην 
επικράτεια της Ερέτριας17 . Το απόσπασμα που κυρίως μας ενδιαφέρει (στ. 56 κ.ε.) 
έφτασε μέχρι εμάς με μερικά κενά. Κατά τους E. Ziebarth και D. Knoepfler, εδώ 
θεσπίζεται ότι όποιος προσπαθήσει να αλλάξει το συμφωνητικό θα κηρυχθεί 
«άτιμος»1708. Το σύνολο των περιουσιών του άτιμου περιερχόταν απευθείας στο ιερό 
της Άρτεμης Αμαρυνθίας. Η επιγραφή IG XII, 9, 191 στήθηκε στο ιερό του 
Απόλλωνα Δαφνηφόρου (στ. 46 κ.ε.). 

Μια επιγραφή του 3ο υ αι. π.Χ., που ίσως βρέθηκε στην Κάρυστο 
ενδέχεται να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του Τίτου Λιβίου (XXXV, 38) σχετικά με 
τη συμμετοχή των Καρυστίων στις εορτές της Αμαρύνθου1710. Σε μια άλλη επιγραφή 
(IG XII, 9, 233) του 2ο υ αι. π.Χ. που χαράχθηκε σε μαρμάρινη στήλη1711 γίνεται λόγος 
για έναν ρωμαίο ύπατο1 7 1 2 και την Άρτεμη. Ενδέχεται η θεά να ήταν ο αποδέκτης της 
ικεσίας και της θυσίας που αναφέρονται στο κείμενο. Δοθέντος ότι η επιγραφή 
εντοπίστηκε στην περιοχή, όπου πιθανότατα βρισκόταν το ιερό της Άρτεμης 
Αμαρυνθίας, ο D. Knoepfler συνάγει ότι η επιγραφή στήθηκε αρχικά σε αυτό το 
θρησκευτικό κέντρο 

Στο 2° αι. π.Χ. χρονολογείται επίσης μια ακόμη επιγραφή που χαράχθηκε σε 
μαρμάρινο αρχιτεκτονικό μέλος από το θριγκό δωρικού κτίσματος. Ο λίθος 
συμπεριλαμβάνει δυο τρίγλυφα και μια μετόπη, και αποκαλύφθηκε στη λεγόμενη 
«Συνοικία των παναθηναϊκών αμφορέων» (εικ. 18, αρ. 12)1714. Η E. Mango νομίζει 
ωστόσο ότι προέρχεται από το γυμνάσιο που βρισκόταν στους πρόποδες του λόφου 
Καστελλίου, εντός του ερετριακού άστεως . Η επιγραφή αναφέρεται σε αγώνα 
σταδίου προς τιμήν της Άρτεμης, χωρίς όμως η θεά να φέρει καμία επίκληση. Το 
κείμενο αυτό είναι η αρχαιότερη σωζόμενη μαρτυρία σχετικά με τη διεξαγωγή 
αθλητικών αγώνων προς τιμήν της Άρτεμης στην Ερέτρια. Ο Π. Θέμελης1716 και ο D. 

1 7 0 7 Βλ παραπάνω, σελ. 298, όπου παραθέτουμε τις διαστάσεις του λίθου. 
1 7 0 8 Knoepfler, 2001c. 
1 7 0 9 Πρόκειται για μαρμάρινο θραύσμα (ύψ. 0,29 μ.· πλ. 0,28 μ.· πάχ. 0,028) πάνω στο οποίο σώζεται 
τμήμα τιμητικού ψηφίσματος. Ο λίθος φυλάσσεται σήμερα στη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή στην 
Αθήνα, αρ. κατ.: Ι 18. 
1 7 1 0 Knoepfler, 1972. 
1 7 1 1 Βλ Γ.Α. Παπαβασιλείου, «Ευβοϊκοί επιγραφαί», ΑΕ 1902: 119-120, αρ. 43. Ο Παπαβασιλείου 
καταγράφει το ύψος (0,11 μ.) και το πλάτος (0,16 μ.) του λίθου. Στις Inscriptiones Graecae 
σημειώνεται και το πάχος του (0,33 μ.). Η επιγραφή βρέθηκε στην Κάτω Βάθεια (τη σημερινή 
Αμάρυνθο). Αγνοείται που βρίσκεται τώρα. 
1 7 1 2 Σε όσο αφορά την ταυτότητα του υπάτου, ο Ε. Ziebarth {Inscriptiones Graecae, συμπλήρωση του 
IG ΧΠ, 9, 233) και ο Ε.Α. Βρανόπουλος (Βρανόπουλος, 1987: 154) νόμισαν ότι η επιγραφή 
αναφερόταν στον Τίτο Φλαμινίνο. Αντιθέτως ο D. Knoepfler (Knoepfler, 1988: 388· Knoepfler, 1991: 
257-259) θεωρεί ότι η επιγραφή αναφερόταν στον Λούκιο Μούμμιο. 
1 7 1 3 Knoepfler, 1988: 388 καιυποσημ. 30. 
1 7 1 4 Βλ Π.Γ. Θέμελης, «Ανασκαφή στην Ερέτρια», ΠΛΕ 1976: 84-85, πιν. 51β (αρ. εύρ. 10526). 
Διαστάσεις: ύψ. 0,40 μ.· πλ. 0,82 μ.· πάχ. 0,20 μ. Η συνοικία αυτή βρίσκεται 200 μ. βόρεια του ιερού 
του Απόλλωνα Δαφνηφόρου. Βλ Ducrey et al., 2004: 220-222. 
1 7 1 5 Mango, 2003: 28, 82-84, 138 (Kat A5), 148 (Kat. El). Η ερευνήτρια θεωρεί ότι ο λίθος λαξεύτηκε 
στα τέλη του 4ο υ αι. π.Χ. 
1 7 1 6 Π.Γ. Θέμελης, «Ανασκαφή στην Ερέτρια», ΠΑΕ 1976: 84. 
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Knoepfler1717 εικάζουν ότι ο δρόμος σταδίου τελούνταν προς τιμήν της Άρτεμης 
Αμαρυνθίας, προφανώς διότι λαμβάνουν υπόψη τους το σχόλιο στον Πίνδαρο (Σχόλιο 
στον Πίνδαρο, Ολυμπιόνικο XIII, 159) που επισημάναμε παραπάνω1718. 

Σε τιμητικό ψήφισμα του τέλους του 2ο υ αι. π.Χ., που ανακαλύφθηκε στο 
προαναφερθέν γυμνάσιο (επιγραφή IG XII, 9, 234), γίνεται λόγος για τις 
«πανηγύρεις των Άρτεμισίων» (βλ. συγκεκριμένα τους στίχους 23 έως 28)1 ' . Στο 
κείμενο εξυμνείται ο Ερετριέας γυμνασιάρχης Ελπίνικος, επειδή κατέβαλε τα έξοδα 
(μεταξύ άλλων) για το λάδι (άλειμμα) των εορτών της θεάς. Λογικά, τα έλαια αυτά 
χρησιμοποιούνταν στους αθλητικούς αγώνες. Το προϊόν ήταν διαθέσιμο όχι μόνο για 
τους πολίτες, αλλά και για τους ξένους που ενδεχομένως λάμβαναν μέρος στους 
αγώνες1720. 

Γύρω στα 100 π.Χ. χρονολογούνται δύο αντίγραφα (επιγραφές IG XII, 9, 236 
και IG XII, 553) ενός ερετριακού τιμητικού ψηφίσματος1721. Τα κείμενα αυτά μάς 
πληροφορούν για τη διεξαγωγή πυρρίχιων χορών κατά τη διάρκεια των Αρτεμισίων. 
Με την ευκαιρία αυτή εκφωνούνταν οι τιμές που είχαν παραχωρηθεί στον Ερετριέα 
ευεργέτη Θεόπομπο (IG XII, 9, 236, στ. 44 έως 47 και IG XII, 553, στ. 28 έως 31). 
Στην επιγραφή καταγράφεται ότι ένα από τα δύο αντίγραφα έπρεπε να στηθεί στο 
ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας μαζί με το χάλκινο άγαλμα του ευεργέτη (IG XII, 9, 
236, στ. 33 έως 35, 38 έως 40 και IG XII, 553, στ. 19 έως 21 και 23 έως 24). Ένα 
διόλου ευκαταφρόνητο πρόστιμο (60.000 δραχμών) επιβαλλόταν σε οποιονδήποτε 
προσπαθούσε να αλλάξει ένα από τα ευεργετικά μέτρα του Θεόπομπου. Αυτά τα 
χρήματα κατέληγαν στο ιερό της Άρτεμης (IG XII, 9, 236, στ. 56 έως 58 και IG XII, 
553, στ. 38 έως 40)1 7 2 2. 

Επίσης στην επιγραφή IG XII, 9, 237 γίνεται λόγος για τη διεξαγωγή 
πυρρίχιων χορών (στ. 21-23) 7 3. Η επιγραφή αυτή είναι, όπως η επιγραφή IG XII, 9, 
236, ένα τιμητικό ψήφισμα. Κατά πάσα πιθανότητα τα δύο κείμενα είναι σύγχρονα 
μεταξύ τους. Η επιγραφή IG XII, 9, 237 βρέθηκε στο σημερινό Αλιβέρι (εικ. 3, αρ. 
50), όποτε ενδέχεται το ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας να ήταν ο τόπος όπου στήθηκε 
αρχικά (μάλλον κάτι τέτοιο θεσπίζεται στους στίχους 7 έως 10 της επιγραφής). 
Αναφορικά με το θέμα αυτό, αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι κάποιοι πυρριχιστές 
αναφέρονται στη συμφωνία που οι Ερετριείς και ο Χαιρεφάνης σύναψαν περί το 315 
π.Χ. (επιγραφή IG XII, 9, 191 Α, στ. 58-59). Το τμήμα της συμφωνίας που μας 
ενδιαφέρει σώζεται αποσπασματικά, και δεν καθίσταται εφικτό να εξακριβώσουμε 
εάν εδώ οι πυρριχιστές σχετίζονται πράγματι με την Άρτεμη. Ωστόσο μερικοί 
μελετητές δεν αποκλείουν αυτό το ενδεχόμενο, μάλιστα θεωρούν ότι ο πυρρίχιος 

1 7 1 7 Knoepfler, 1991. 
7 1 8 Βλ παραπάνω, σελ. 336. 

1 7 1 9 Διαστάσεις της στήλης: ύψ. 0,40 μ.- πλ. 1 3 μ.· πάχ. 0,09 μ. Βλ Mango, 2003: 59, 118-120, 149 
(Kat. E12). Επίσης Ducrey et al., 2004: 202, όπου μετάφραση τμήματος της επιγραφής. 
1 7 2 0 Knoepfler, 1988:388. 
1 7 2 1 Ένα αντίγραφο, η επιγραφή IG XII, 9, 236 (ύψ. 0,50 μ.· πλ. 1,22 μ.· πάχ. 0,09 μ.) βρέθηκε στο 
γυμνάσιο στους πρόποδες του Καστελλίου. Βλ. Mango, 2003: 14, 148 (Kat. Ε7). Το άλλο αντίγραφο, η 
επιγραφή IG ΧΠ, Suppl. 553 (ύψ. 0,30 μ.- πλ. 0,79 μ.) φαίνεται να αποκαλύφθηκε στους πρόποδες του 
λόφου των Παλαιοεκλησιών, δηλαδή, στην περιοχή όπου θεωρείται ότι βρισκόταν το ιερό της Άρτεμης 
Αμαρονθίας. Βλ. Knoepfler, 1988: 406-407. 
1 7 2 2 Knoepfler, 1988: 386 και 406. 
1 7 2 3 Διαστάσεις της στήλης: ύψ. 0,19 μ.· πλ. 0,22 μ.· πάχ. 0,09 μ. Βλ. Mango, 2003: 150 (Kat. Ε21). 
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χορός συνδέθηκε με τη λατρεία της Άρτεμης ακόμα και κατά την κλασική 
, <» 1724 

περίοδο 

Τέλος, θα αναφερθούμε σε επιγραφή του 1ου αι. π.Χ. (IG XII, 9, 139), η οποία 
σώζεται πάνω σε μαρμάρινο θραύσμα που βρέθηκε στο λόφο των Παλαιοεκκλησιών 
(εικ. 3, αρ. 33, εικ. 67)1 7 2 5. Όπως θα δούμε παρακάτω, ο λόφος αυτός υψώνεται στην 
ευρύτερη περιοχή όπου πιστεύεται ότι βρισκόταν το ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας. 
Έχοντας υπόψη αυτό, ο D. Knoepfler εικάζει ότι στην επιγραφή γίνεται λόγος για 
κάποιους νικητές σε αγώνες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια των Αμαρυσίων 
Αν η υπόθεση του D. Knoepfler είναι σωστή, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
κατά τον τελευταίο προχριστιανικό αιώνα η θεά τιμόταν όχι μόνο με αγώνες 
ραψωδίας, όπως βλέπουμε στο IG XIII, 9, 189, αλλά επίσης με αγώνες επών. 

Ένα σταθμίο για τις «πανηγύρεις των Άρτεμισίων»; 

Το 1900 ο Κ. Κουρουνιώτης γνωστοποίησε την αποκάλυψη ενός αρχαίου 
μολύβδινου σταθμίου στους πρόποδες του λόφου των Παλαιοεκκλησιών (εικ. 3, αρ. 
33, εικ. 67)1 7 2 7. Το σταθμίο αυτό είχε τετράγωνο σχήμα και βάρος περίπου 416 
γραμμάρια, ήτοι, μία αττική μνα. Σε μία από τις επιφάνειες του διακρινόταν άνθος 
εντός- τετράγωνου πλαισίου με καμπύλες γωνίες. Στην αντίθετη επιφάνεια 
εμφανιζόταν το όνομα της Άρτεμης σε γενική πτώση, διανεμημένο σε δύο στίχους 
(πάνω «Άρτε», κάτω «μιδος»). Ανάμεσα στους δύο στίχους φαινόταν μονόγραμμα, 
που αποτελούταν από το συνδυασμό των γραμμάτων Ε, Υ, Θ και Κ. Σύμφωνα με τον 
Κουρουνιώτη οι χαρακτήρες αυτοί θα μπορούσαν να αναφέρονται σε έναν άρχοντα 
με το όνομα Εύθυκλής1 7 2 8. Δεκαπέντε χρόνια μετά από τη δημοσίευση του 
Κουρουνιώτη, ο Ε. Ziebarth καταχώρησε την επιγραφή με την ταξινομική ένδειξη IG 
XII, 9, 893. Ο επιγραφολόγος ερμήνευσε το μονόγραμμα ως συντομογραφία του 
ονόματος Θευκλής. Πρόσφατα ο D. Knoepfler ισχυρίστηκε ότι ο επονομαζόμενος 
υπήρξε αγορανόμος επιφορτισμένος με την εποπτεία των οικονομικών συναλλαγών 
που γίνονταν κατά τη διάρκεια των πανηγυριών των Αρτεμισίων1 2 9, των εορτών που 
αναφέρονται στην επιγραφή IG XII, 9, 234. Άλλα παρόμοια σταθμία διακοσμημένα 
με φυτικά μοτίβα και μονογράμματα (χωρίς όμως αναφορές σε θεότητες) έχουν 
βρεθεί σε διάφορα σημεία της χώρας της αρχαίας Ερέτριας1730. 

Σύμφωνα με τον Κουρουνιώτη, το σταθμίο που βρέθηκε στο λόφο των 
Παλαιοεκκλησιών χαράχθηκε στα ρωμαϊκά χρόνια1731. 

Η τριάδα Άρτεμη - Απόλλωνας - Λητώ στην Ερέτρια. 

Η Άρτεμη, ο Απόλλωνας και η Λητώ μνημονεύονται, ακριβώς με τη σειρά 
αυτή, σε πολυάριθμες ερετριακές τιμητικές επιγραφές του 2ο υ και του 1ου αι. π.Χ. Τις 

1724 Knoepfler, 1988: 387, υποσημ. 22· Novara, 1996: 86- Ρ. Ceccarelli, Lapirrica nell'antichità greco
romana. Studi sulla danza armata, Pisa-Roma, 1998: 91-94. 
1725 Διαστάσεις του λίθου: ύψ. 0,29 μ. και πλ. 0,24 μ. 
1726 Knoepfler, 1988: 388 και υποσημ. 26. 
1727 Κουρουνιώτης, 1900: 21-22. 
1728 Ο Π. Θέμελης (Θέμελης, 1969: 167) συμφωνεί με την ανάγνωση αυτή. 
1729 Knoepfler, 1972: 298, υποσημ. 45· Knoepfler, 1988: 399 και υποσημ. 72. 
1730 Βλ Θέμελης 1969: 147 και 167-168· και Knoepfler, 1988: 399 και υποσημ. 72. 
1731 Κουρουνιώτης 1900: 22. 
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περισσότερες φορές είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε ότι οι επιγραφές αυτές 
χαράχθηκαν σε βάσεις αγαλμάτων που απεικόνιζαν τα τιμώμενα πρόσωπα. 

Οι επιγραφές που καταχωρήθηκαν από τον E. Ziebarth υπό τους αριθμούς IG 
XII, 9, 276 έως 278 έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Η συντακτική δομή των επιγραφών 
αυτών είναι ίδια. Πρώτα, αναφέρεται σε ονομαστική ο δήμος των Ερετριέων: 
πρόκειται για την ομάδα που απονέμει τιμές και την εκδότρια αρχή της κάθε 
επιγραφής. Μετά καταγράφεται το όνομα του τιμημένου προσώπου σε αιτιατική. 
Ακολουθεί η χαρακτηριστική πρόταση «αρετής ένεκεν και εύνοιας της εις 
εαυτόν». Και τέλος, σε δοτική επονομάζονται οι τρεις θεότητες. Η εμφάνιση των 
θεωνυμιών σε επιγραφές που γνωστοποιούν πολιτικές αποφάσεις μάς ωθεί να 
συμπεράνουμε ότι οι επικαλούμενοι θεοί είχαν κάποια σχέση με τον πολιτικό βίο των 
Ερετριέων. 

Η φράση «Άρτέμιδι, Άπόλλωνι, Λητοί» επίσης εμφανίζεται σε διάφορες 
τιμητικές επιγραφές ιδιωτικού χαρακτήρα. Κάποιες από αυτές καταχωρήθηκαν από 
τον Ε. Ziebarth υπό τους αριθμούς IG XII, 9, 97 έως 98, IG XII, 9, 140 έως 142, και 
IG XII, 9, 144. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει αντίστοιχα μια συντακτική δομή που 
παραμένει ίδια. Πρώτα, αναφέρονται σε ονομαστική τα άτομα που απονέμουν τιμές 
και χρηματοδοτούν την ανέγερση του κάθε αγάλματος. Μετά καταγράφεται σε 
αιτιατική το όνομα των τιμημένων προσώπων καθώς και η συγγένεια που είχαν αυτοί 
με τους ανθρώπους που τους τίμησαν (γονείς, αδέλφια, σύζυγοι, κ.α.). Επακολουθεί 
σε δοτική η αναφορά στις τρεις θεότητες. Μπορούμε να φανταστούμε ότι οι 
ερετριακές οικογένειες αφιέρωναν γλυπτά στην Άρτεμη, τον Απόλλωνα και τη Λητώ 
αφού πίστευαν ότι μια τέτοια πράξη θα ανταμειβόταν με την προστασία από τις τρεις 
θεότητες, οι οποίες μάλιστα αποτελούσαν μέλη της ίδιας οικογένειας. 

Το 1988 ο D. Knoepfler ισχυρίστηκε ότι όλες οι επιγραφές αυτές, δημόσιες 
και ιδιωτικές, μαζί με τα αντίστοιχα αγάλματα, εκτέθηκαν στο ιερό της 
Αμαρύνθου1732. Οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτό το συμπέρασμα ήταν αφενός η 
πρώτη θέση που κατείχε το όνομα της Άρτεμης μεταξύ των θεωνυμιών 7 3 3, αφετέρου 
το γεγονός ότι η πλειονότητα των επιγραφών είχαν εμφανιστεί στην ευρύτερη 
περιοχή όπου θεωρείται ότι βρισκόταν το ιερό της Άρτεμης Αμαρννθίας . 
Πράγματι, η επιγραφή IG XII, 9, 277 εντοπίστηκε σε ερειπωμένο παρεκκλήσι της 
Αγίας Παρασκευής, σε απόσταση ένα περίπου χιλιόμετρο ανατολικά της 
Ερέτριας . Η επιγραφή IG XII, 9, 276 διακρίνεται σε τμήμα μαρμάρινου ογκόλιθου 
που βρίσκεται εντοιχισμένο στον ανατολικό τοίχο της εκκλησίας της Παναγίτσας 
Θεοτόκου, στα σημερινά Άνω Βάθεια (εικ. 3, αρ. 35, εικ. 68 και 69) . Η επιγραφή 
IG XII, 9, 141 σώζεται σε τμήμα μαρμάρου που σήμερα αποτελεί μέρος της Άγιας 

1732 Knoepfler, 1988: 412-413. 
1733 Αντιθέτως, στις επιγραφές IG XII, 9, 266 (όρος του ιερού του Απόλλωνα Δηλίον, βλ παραπάνω, 
σελ, 301) και IG XII, 9, 267 (όρος του ιερού του Απόλλωνα Τριμοριδίου, βλ παραπάνω, σελ 303), η 
Αρτεμη αναφέρεται έπειτα από τον Απόλλωνα. 
17 4 Βλ παρακάτω, σελ 369 κ.ε. 
1735 Το όνομα του τιμημένου προσώπου σώζεται ελάχιστα. Διαστάσεις του λίθου: ύψ. 0,25 μ.· πλ. 0,75 
μ.· πάχ. 0,̂ 8 μ. Βλ Knoepfler, 1988: 412-413, υποσημ. 118 και εικ. 13. Σήμερα ο λίθος φυλάσσεται 
στο Μουσείο Ερέτριας. 
1736 Τιμητική επιγραφή που αναφέρεται στον Ηράκλειτο, το γιο του Δημη[...]. Διαστάσεις του λίθου: 
ύψ. 0,25 μ.· πλ. 0,45 μ. Η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη (Sapouna Sakellaraki, 1992: 239) χρονολογεί την 
επιγραφή στον Γ au π.Χ. 
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Τράπεζας της εκκλησίας αυτής . Η επιγραφή IG XII, 9, 140 εντοπίστηκε στη 
δυτική πλαγιά του λόφου Παλαιοεκκλησιών (εικ. 3, αρ. 33, εικ. 67)1738, ενώ η 
επιγραφή IG XII, 9, 142 κειτόταν για πολλά χρόνια στην παραλία δίπλα στο λόφο 
αυτό, μέχρι που μεταφέρθηκε στα Άνω Βάθεια για να ενσωματωθεί στην Άγια 
Τράπεζα της εκκλησίας του Αγίου Νικόλαου . Ακόμα, οι επιγραφές IG XII, 9, 97 
και IG XII, 9, 98 είναι παρεμφερή κείμενα, τα οποία αποκαλύφθηκαν στο Αλιβέρι 
(εικ. 3, αρ. 50)1 7 4 0. 

Ωστόσο, το Σεπτέμβριο του 1999 αποκαλύφθηκε μια ακόμη βάση αγάλματος, 
αυτή τη φορά στην καρδιά του ερετριακού άστεως: ο λίθος είχε ξαναχρησιμοποιηθεί 
στο Σεβαστείο της πόλης (εικ. 18, αρ. 9)1 7 \ Δύο τιμητικές ιδιωτικές επιγραφές 
παρόμοιες με εκείνες που αναφέραμε παραπάνω διακρίνονται σε μία πλευρά της 
βάσης. Στον τελευταίο στίχο εμφανίζεται η φράση «Άρτέμιδι, Άπόλλωνι, Λητοί». 
Οι πρώτοι εκδότες του κειμένου εικάζουν ότι το ανάθημα τοποθετήθηκε αρχικά σε 
ένα αστικό Αρτεμίσιο. Ο σημαντικός όγκος της βάσης αυτής αποτελεί έναν από τους 
λόγους που τους οδήγησε να αμφισβητήσουν το ενδεχόμενο η βάση να προέρχεται 
από την Αμάρυνθο1742. 

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε το 2001, ο D. Knoepfler συμφωνεί με τους 
πρώτους εκδότες της επιγραφής του Σεβαστείου όσον αφορά την ύπαρξη ιερού της 
Άρτεμης εντός των τειχών της Ερέτριας1743. Μάλιστα, ο D. Knoepfler επανεξετάζει 
το ενδεχόμενο η τιμητική επιγραφή IG XII, 9, 278 να είχε εκτεθεί επίσης σε αυτό το 
αστικό ιερό, δεδομένου ότι η εν λόγω επιγραφή εντοπίστηκε στη Χαλκίδα. Κατά τη 
γνώμη του, το αστικό Αρτεμίσιο θα μπορούσε να έχει φιλοξενήσει διάφορες 
επιγραφές δημοσίου χαρακτήρα, ανάμεσα τους, τα τρία ψηφίσματα προξενιάς που θα 
εξετάσουμε εν συνέχεια. 

Ένα ιερό της Άρτεμης εν άστυ. 

Όπως τονίσαμε σε προηγούμενη ενότητα, πολλά από τα ψηφίσματα 
προξενιάς, που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας, περιλαμβάνουν μια διάταξη σχετική με 
την έκθεση τους στο ιερό του Απόλλωνα Δαφνηφόρου. Ωστόσο, σε ψήφισμα 
προξενιάς του τέλους του 4ου αι. π.Χ., που αναφέρεται σε κάποιον Φανόκλη από την 
Πτελέα, συναντάμε ρήτρα που ορίζει την τοποθέτηση της επιγραφής «èv τώι της 

1 7 3 7 Διαστάσεις του λίθου: ύψ. 0,89 μ.· πλ. 0,15 μ. 
1 7 3 8 Διαστάσεις του λίθου: ύψ. 0,66 μ- πλ. 0,59 μ. Σχετικά με την επιγραφή, Knoepfler, 1988: 414-415 
και υποσημ. 130, καθώς και Sapouna Sakéllaraki, 1992: 237 και υποσημ. 17. Για τον Εύχειρα (II) και 
τον Ευβουλίδη (Π), τους γλύπτες που έκαναν το άγαλμα, βλ. Παυσανίας, νΤΠ, 14, 10 και Ι, 2, 5. 
Επίσης G. Ι. Despinis, "Studien zur hellenistischen Plastik I. Zwei Künstlerfamilien aus Athens", 
MDAI(A) 110 (1995): 321-338, ειδ. σελίδα 337 και υποσημ. 79. 
1 7 3 9 Γ.Α. Παπαβασιλείου, «Ευβοϊκαί επιγραφαί», ΑΕ 1902: 121-124, αρ. 5. Διαστάσεις του λίθου: ύψ. 
0,90 μ.· πλ. 1,25 μ.· πάχ. 0,14 μ. Όπως διαπιστώνΏ ο D. Knoepfler (Knoepfler, 1988: 413-414, υποσημ. 
123), η επιγραφή IG ΧΠ, 9, 143 αποτελεί τμήμα της επιγραφής IG XII, 9, 142. 
1 7 4 0 Διαστάσεις επιγραφής IG ΧΠ, 9, 97: ύψ. 0,22 μ.· πλ. 0,48 μ.- πάχ. 0,47 μ. Διαστάσεις επιγραφής IG 
XII, 9,98: ύψ. 0,25 μ.- πλ. 0,84 μ.- πάχ. 0,75 μ. 
1 7 4 1 Βλ. G. Brélaz και S. G. Schmid, «Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant 
d'Érétrie», RA (2004): 227-258. Διαστάσεις του λίθου: ύψ. 0,24 μ.· πλ. 1,29 μ.· πάχ. 0,69 μ. 
1 7 4 2 C. Brélaz και S. G. Schmid, «Une nouvelle dédicace à la triade artémisiaque provenant d'Érétrie», 
RA (2004): 244-245. 
1743 Knoepfler, 2001a: 141. 
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'Αρτέμιδος ίερώι» (στ. 10 έως 12)1744. Ο D. Knoepfler χρησιμοποιεί την πρόταση 
αυτή για να συμπληρώσει τα κενά που υπάρχουν σε άλλα δυο ερετριακά ψηφίσματα 
προξενιάς, στα αντίστοιχα αποσπάσματα όπου καταγράφεται ο τόπος έκθεσης 
τους1 7 4 5. ' 

Ο Ελβετός ερευνητής φρονεί ότι το αποκαλούμενο ιερό της Άρτεμης 
βρισκόταν στο ερετριακό άστυ (εφόσον οι λίθοι που φέρουν τις τρεις επιγραφές 
εντοπίστηκαν στη σημερινή Ερέτρια), και πιο συγκεκριμένα, σε ένα χώρο με 
θρησκευτικό χαρακτήρα που αποκαλύφθηκε μόλις 25 περίπου μέτρα βόρεια του 
ιερού του Απόλλωνα Δαφνηφόρου (εικ. 18, 14· εικ. 54, C- εικ. 70). Κατά τον 
Knoepfler, ενδέχεται ο «Ιερός νόμος για τα Αρτεμίρια» (IG XII, 9, 189 = Sokolowski, 
1969: 180-182, αρ. 92) να είχε τοποθετηθεί επίσης εκεί1746. 

Παρακάτω θα ασχοληθούμε εκτεταμένα με το αποκαλούμενο «χώρο θυσιών 
βόρεια του ιερού του Απόλλωνα». Ας τονίσουμε ωστόσο ότι και σε αλλά σημεία του 
ερετριακού άστεως έχουν εντοπιστεί ευρήματα που συσχετίζονται με τη λατρεία της 
Άρτεμης. Ενδέχεται η θεά να λατρεύτηκε σε διαφορά ιερά που βρίσκονταν διάσπαρτα 
εντός του άστεως. 

Το ιερό της Αρτεμης Ολυμπίας. 

Μαρμάρινο βάθρο (ύψ. 0,50 μ.· πλ. 0,45 μ.· πάχ. 0,50 μ.) που φυλάσσεται 
σήμερα στο Μουσείο Ερέτριας (αρ. κατ. 1126) φέρει, στην άνω επιφάνεια του, 
κοιλότητα διαμέτρου 0,20 μ. για την υποδοχή αγάλματος, ενώ στην εμπρόσθια 
πλευρά διακρίνεται αναθηματική επιγραφή χαραγμένη σε λειασμένη ταινία: 

Χρυσαλλίς Σημίου 
Άρτέμιδι Όλυμπίαι 

Ήδη το 1892 ο Α. Wilhelm έκανε λόγο για το βάθρο αυτό. Βάσει του 
σχήματος 
-, _ _ „ Λ Λ .Λ, V-}<w „. _ ν 1747 Λ ; „ Λ „ ^ _„ t one „ Α ν ν J. LT 1748 

η τις αρχές -

; των γραμμάτων, ο ερευνητής χρονολόγησε την επιγραφή στα τέλη του 4° 
'ές του 3ο υ αι. π.Χ.17 7. Λίγο αργότερα, το 1895, ο Δ.Σ. Σταυρόπουλος174 

ανέφερε ότι η βάση της Χρυσαλλίδας είχε εντοπιστεί στο δυτικό άκρο της αρχαίας 
πόλης, μαζί με ένα άλλο βάθρο αγάλματος. Και αυτή η δεύτερη βάση (ύψ. 0,57 μ.· 
πλ. 0,27 μ.· πάχ. 0,22 μ., αρ. κατ. 1119 του Μουσείο Ερέτριας) έφερε επιγραφή του 

του ν 1749 

πρώτου μισού του 3 αι. π.Χ. 

[ ] ι ς 

και Έ[ Άρτ]έμιδι 
εύξάμενοι άνέθηκαν 

1744 IG XII, 9, 195 = «Décret n° IX» στο Knoepfler, 2001a: 196-205. 
1745 Βλ. το «Décret n° 9» (περί το 300 π.Χ.) και το «Décret n° 14» (δεύτερο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.) 
στο Knoepfler, 2001a: 134-141 και 166-169. 
1746 Βλ. παραπάνω, σελ. 342. 
1747 Α. Wilhelm, «Επιγραφαί εξ Ευβοίας», ΑΕ 1892: 141-142, αρ. 9. 
1748 Δ. Σπ. Σταυρόπουλος, «Ερετρικά μελετήματα», ΑΕ 1895: 157, υποσημ. 9γ. 
1749 Α. Wilhelm, «Επιγραφαί εξ Ευβοίας», ΑΕ 1892: 142, αρ. 10. Στην επιγραφή εμφανίζεται η μετοχή 
παθητικού ενεστώτα «εύξάμενοι», η οποία, ωστόσο, δεν απαντά συνήθως στις αναθηματικές 
επιγραφές που χρονολογούνται μετά την κλασική περίοδο. Στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια 
απαντάται πιο πολύ η χρήση του όρου «ευχήν». Βλ Lazzarini, 1991: 850 
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Ο Δ.Σ. Σταυρόπουλος προσέθετε ότι ένα μικρό άγαλμα και μια τρίτη βάση 
χωρίς επιγραφή ανακαλύφθηκαν δίπλα στα δύο ενεπίγραφα βάθρα1750. 

Οι επιγραφές που μόλις παραθέσαμε καταχωρήθηκαν από τον Ε. Ziebarth υπό 
τους αριθμούς IG XII, 9, 260 και IG XII, 9, 261. Ωστόσο, στα αντίστοιχα λήμματα 
λανθασμένα σημειώθηκε ότι αμφότερες οι βάσεις είχαν βρεθεί στο ανατολικό τμήμα 
της πόλης. Το σφάλμα αυτό οδήγησε πολλούς ερευνητές να πιστέψουν ότι η Άρτεμη 
Ολυμπία λατρεύτηκε στο επονομαζόμενο «Ιερό Α», τα κατάλοιπα του οποίου 
βρίσκονται στη νότια κλιτύ του λόφου Καστελλίου 

Έχοντας υπόψη τις πληροφορίες του Δ.Σ. Σταυρόπουλου, οι Ελβετοί 
αρχαιολόγοι P. Auberson και Κ. Schefold το 1972 έθεσαν υπό συζήτηση το 
ενδεχόμενο τα ενεπίγραφα βάθρα και το άγαλμα να είχαν εντοπιστεί στην αρχική 
τους θέση . Ο D. Knoepfler δεν επιχειρεί να συσχετίσει τις επιγραφές IG XII, 9, 
260 και IG XII, 9, 261 με το χώρο θυσιών που εκτείνεται βόρεια του ιερού του 
Απόλλωνα1753. Πρόσφατα, η S. Huber χρονολόγησε την αφιέρωση της Χρυσαλλίδας 
στο πρώτο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. . Η χρονολογία που προτείνει ο Α. Wilhem και 
δέχεται ο Ε. Ziebarth μας φαίνεται ορθότερη, εφόσον τα γράμματα της αναθηματικής 
επιγραφής της Χρυσαλλίδας μοιάζουν με τα γράμματα διαφόρων ερετριακών 
επιγραφών του τέλους του 4ου ή των αρχών του 3ο υ αι. π. Χ. (π.χ. της επιγραφής IG 
XII, 9, 2261755). 

Η λατρεία της Άρτεμης με την επίκληση Ολυμπία μαρτυρείται αποκλειστικά 
στην Ερέτρια. Σύμφωνα με τον Α. Wilhem , η επωνυμία προέρχεται από το όνομα 
του ευβοϊκού όρους Ολύμπου. Το ερώτημα που αναδύεται εδώ είναι εάν οι Ερετριείς 
έφεραν στο άστυ μια λατρεία που προηγουμένως τελούταν στο εν λόγω βουνό και 
πιθανόν να σχετιζόταν με τη φύση. Το ζήτημα αυτό είναι παρεμφερές με εκείνο της 
λατρείας του Δία Ολυμπίου στη Χαλκίδα. Προς το παρόν, μόνο μπορούμε να 
διαπιστώσουμε ότι η λατρεία της Άρτεμης Ολυμπίας τελούταν στην Ερέτρια στις 
αρχές της ελληνιστικής περιόδου. 

Ένα ιερό της Άρτεμης στους πρόποδες της ακρόπολης της Ερέτριας; 

Στο Μουσείο Ερέτριας φυλάσσεται (αρ. κατ. 1173) μικρός κυλινδρικός 
μονολιθικός βωμός, ύψους 0,41 μ. και διαμέτρου 0,40 μ., που φέρει αναθηματική 
επιγραφή του 2ο υ αι. π.Χ. Η επιγραφή αυτή καταχωρήθηκε από τον Ε. Ziebarth υπό 

1750 Ο Knoepfler (Knoepfler, 2001a: 140 και υποσημ. 210) ταυτίζει το άγαλμα αυτό με το γλυπτό που, 
σύμφωνα με τον Κ. Κουρουνιώτη, παριστάνει μια Άρτεμη τύπου «Colonna». Πράγματι, ο 
Κουρουνιώτης αναφέρει ότι το γλυπτό αυτό βρέθηκε στην τωρινή πόλη (Κουρουνιώτης, 1900: 24-25, 
εικ. 4). Βλ παρακάτω, σελ. 366-367. 
1751 Βλ Θέμελης, 1969: 177, αρ. 3 και την τοποθεσία του ιερού στην εικ. 4 (σ. 151). Επίσης Σαπουνά-
Σακελλαράκη, 2000: 38-40. Σχετικά με τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, βλ παρακάτω, σελ. 391 κ.ε. 
1752 Auberson και Schefold, 1972: 198, υποσημ. 82. 
1753 Knoepfler, 2001a: 139-141. 
1754 Huber, 2003, Vol. 1:152. 
1755 Βλ τη φωτογραφία στο Knoepfler, 2001a: 110, fig. 18. 
1756 Α. Wilhelm, «Επιγραφαί εξ Ευβοίας», ΑΕ 1892: 141. 
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τον αριθμό IG XII, Suppl. 561 1 7 5 7. Δυστυχώς καμία δημοσίευση δεν αναφέρει που 
βρέθηκε ο βωμός. Μολοντούτο, ο D. Knoepfler εικάζει ότι το ανάθημα αυτό 
αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που διεξήχθησαν υπό την επίβλεψη 
του Κ. Κουρουνιώτη στους ανατολικούς πρόποδες της ακρόπολης, συγκεκριμένα εκεί 
όπου σώζονται τα κατάλοιπα διάφορων κατοικιών της ελληνιστικής περιόδου1758. 
Στην εξαιρετικά λιτή επιγραφή αναφέρεται το όνομα ενός ανθρώπου (χωρίς 
πατρώνυμο) και μιας θεότητας, της Άρτεμης. 

Νικόστρατος 
Άρτέμιδι 

Δεν καθίσταται εύκολο να προσδιορίσουμε που στήθηκε αρχικά ο βωμός, 
εφόσον δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα συμφραζόμενα, στα οποία 
βρέθηκε αυτός. Ενδέχεται πράγματι ο Νικόστρατος1 5 9 να αφιέρωσε το βωμό σε ένα 
δημόσιο ιερό της Άρτεμης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο βωμός θα μπορούσε να έχει 
χρησιμοποιηθεί από τον αναθέτη και την οικογένεια του για την τέλεση σπονδών ή 
μικρών θυσιών1760. Δεν αποκλείεται ωστόσο ο βωμός να είχε ιδρυθεί στο εσωτερικό 
μιας οικίας, ή ακόμη και έξω, διπλά στην είσοδο της1 6 1. Το γεγονός ότι το όνομα του 
αναθέτη είναι χαραγμένο πάνω στο βωμό μάς οδηγεί στην υπόθεση ότι ο βωμός 
στήθηκε σε επιφανές σημείο, ώστε να είναι ορατός από τους υπόλοιπους κάτοικους 
του ερετριακού άστεως1 . 

Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια επιγραφή 
της ελληνιστικής περιόδου. Δεν είναι σίγουρο ότι οι πληροφορίες που παρέχει αυτό 
το τεκμήριο μπορούν να αναχθούν στα προκλασικά χρόνια. 

Η Άρτεμη Κολαινίδα. 

Το 1901 ο P. Baux αναφέρθηκε σε μαρμάρινη πλάκα, η οποία εκείνη τη εποχή 
αποτελούσε μέρος αθηναϊκής ιδιωτικής συλλογής αρχαιοτήτων. Η πλάκα είχε 

1 7 5 7 Οπως ισχυρίζεται ο CG. Yavis {Greek Altars. Origins and Typology, Saint Louis, 1949: 142-152), 
οι κυλινδρικοί βωμοί πληθαίνουν κατά την κλασική και την ελληνιστική περίοδο. Η αξία της 
τυπολογίας που προτείνει ο CG. Yavis σταθμίζεται στο R. Etienne και M.Th. Le Dinahet (επιμ.), 
L'espace sacrificiel dans les civilisations méditerranéennes de l'Antiquité. Actes du Colloque tenu à la 
Maison de l'Orient, Lyon, 4-7juin 1988, Paris, 1991. 
1758 Knoepfler, 1990: 120 και υποσημ. 34. 
1 7 5 9 Το όνομα «Νικόστρατος» απαντάται σε επιγραφές της Ιστιαίας, της Χαλκίδας, της Καρύστου και 
της Ερέτριας (όχι μόνο στο άστυ άλλα και στους δήμους της). Βλ. Fraser και Matthews, 1987-1997, 
Vol. 1: 337-338. 
1 7 6 0 Στο ιερό των αιγυπτιακών θεοτήτων που βρίσκεται στο άστυ της Ερέτριας βρέθηκε ένας ακόμη 
κυλινδρικός βωμός (ύψ. 0,21 μ.· διαμ. 0,32 μ.), που χρονολογείται επίσης στον 3° αι. π.Χ. Φέρει 
επιγραφή (IG XII, Suppl. 563) παρόμοια με την επιγραφή IG XII, Suppl. 561. Αναφέρεται κάποιος 
Αισχύλος, γιος του Αριστέου, ο οποίος αφιέρωσε το βωμό στο Σαράπη και την Ίσιδα, στο ερετριακό 
αστικό ιερό τους. Βλ. Ph. Bruneau, Le sanctuaire et le culte des divinités égyptiennes à Érétrie, Leiden, 
1975: 72-73, Inscription n° II. 
1761 Πρβλ. τη μελέτη για τη Δήλο στο M.Th. Couilloud-Le Dinahet, «Autels monolithes et 
mononthoïdes de Délos», στο R. Etienne και M.Th. Le Dinahet (επιμ.), L'espace sacrificiel dans les 
civilisations méditerranéennes de l'Antiquité. Actes du Colloque tenu à la Maison de l'Orient, Lyon, 4-
7 juin /9SS, Paris, 1991: 109-126. 
1762 Πράγματι, φαίνεται περιττό ένας άνθρωπος να χαράξει το όνομα του σε βωμό που θα βρισκόταν 
στον οίκο του. 
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τετράγωνο σχήμα (πλευράς 0,215 μ., πάχ. 0,03 μ.), και έφερε δύο ανάγλυφους 
μαστούς καθώς και την ακόλουθη αναθηματική ενεπίγραφη: 

Καλλιστράτη 
Άρτέμιδι Κολε 
νίδι έπηκόω 

εύχήν 

Ο P. Baur θεώρησε πιθανό ο λίθος να προερχόταν από την Εύβοια, έχοντας 
υπόψη, πρώτον, τις μαρτυρίες του Καλλιμάχου και του Ευφρονίου σχετικά με την 
ερετριακή λατρεία της Άρτεμης Κολαινίδας, και δεύτερον, το γεγονός ότι ο 
ιδιοκτήτης της συλλογής είχε κτήμα κοντά στη σύγχρονη πόλη της Ερέτριας1763. Το 
1915 ο Ε. Ziebarth καταχώρησε το ανάθημα σε τόμο αφιερωμένο στα έως τότε 
γνωστά ευβοϊκά επιγραφικά τεκμήρια (υπό τον αριθμό IG XII, 9, 1262), αλλά στην 
ενότητα «aliena et falsa». Η επιγραφή καταγράφηκε επίσης από τον Ι. Kirchner 
ανάμεσα στις «Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores», με τον αριθμό IG II , 
4860. Προφανώς ο μελετητής αυτός αντιλαμβανόταν ότι το ανάθημα προερχόταν από 
τον Μυρρινούντα. 

Το ανάθημα αφιερώθηκε στην Άρτεμη Κολαινίδα, η οποία στην επιγραφή 
φέρει και το επίθετο «έπήκοος». Κατά την αρχαιότητα πολλές θεότητες 
επονομάστηκαν «έπήκοοι». Ο Ο. Weinreich αριθμεί τουλάχιστον δεκαοκτώ1 . 
Κατά τον Η .S. Versnel, «some gods are more emphatically (all-)hearing gods than 
others»1765. Η άποψη αυτή μας βρίσκει σύμφωνους. Δεν συμμεριζόμαστε ωστόσο τον 
Α. Charbonnet, όταν ισχυρίζεται ότι η επίκληση αυτή χαρακτήριζε κυρίως πολεμικές 
θεότητες1766. Ο ίδιος ο H.S. Versnel επισημαίνει ότι «the divine έπήκοοι functioned 
in the juridical sphere as well» . Ακόμη, θεραπευτικές θεότητες αποκαλούνταν 
«έπήκοοι». Στην Επίδαυρο πολυάριθμες επιγραφές εμπεριέχουν την έκφραση 
«Άσκληπιω έπηκόφ» (IG IV2, 387· 458· 467, κ.α.). 

Η αναπαράσταση των δύο μαστών στο ανάθημα της Καλλιστράτης μάς οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι αυτή ευχαρίστησε την Άρτεμη ως προστάτρια. Ο D. Knoepfler 
θεωρεί ότι η Καλλιστράτη έκανε την προσφορά, αφότου το βρέφος της ολοκλήρωσε 
τη φάση του θηλασμού, ή αφότου η γυναίκα θεραπεύτηκε από κάποια αρρώστια 
στους μαστούς1 6 8. Υπάρχει μάλιστα και ένα τρίτο ενδεχόμενο, ότι η Καλλιστράτη 
ικέτεψε την Άρτεμη ζητώντας της γάλα, ώστε η γυναίκα να μπορέσει να θρέψει το 
νεογέννητο της 1 7 6 9. Πολυάριθμα αφιερώματα, που αναπαριστούν έναν ή δύο 

1 7 6 3 P. Baur, Eileithyia (= Philologus Supplement, 8, 3), 1901:492-493. 
1 7 6 4 Ο. Weinreich, "Θεοί έπηκόοι", MDM(A) 37 (1912): 1-68. Η επιγραφή που μας απασχολεί εδώ 
αναφέρεται στη σελίδα 8, υπό τον αριθμό 22 και με το λήμμα «Athen ?». 
1 7 6 5 H.S. Versnel, "Religious mentality in ancient prayer", στο H. S. Versnel (επιμ.), Faith, hope and 
worship. Aspects of religious mentality in the ancient world, Leiden, 1981: 28. Η φράση «θεοί 
έπήκοοι» μεταφράζεται "hearing gods" 
1 7 6 6 Charbonnet, 1986: 152-153. 
1 7 6 7 H.S. Versnel, "Religious mentality in ancient prayer", στο H. S. Versnel (επιμ.), Faith, hope and 
worship. Aspects of religious mentality in the ancient world, Leiden, 1981: 36-37, υποσημ. 145. 
1 7 6 8 Knoepfler, 1990: 126. 
1 7 6 9 Η M. Guarducci {Epigrafìa Greca, IH: Epigrafi di carattere privato, Roma, 1974: 60-61) δίνει 
αυτήν την ερμηνεία όταν αναφέρεται σε ομοίωμα μαστού που βρέθηκε στη Λυδία. Η S.B. Aleshire 
(The Athenian Asklepieion. The People, their Dedications, and the Inventories, Amsterdam, 1989: 41) 
επίσης ερμηνεύει με αυτό τον τρόπο τα ομοιώματα μαστών που αποκαλύφθηκαν στο αθηναϊκό 
Ασκληπιείο. 
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γυναικείους μαστούς, έχουν εντοπιστεί σε αρχαία ιερά. Η Β. Forsen καταχωρεί 
περίπου 47 στη μελέτη της για τα αναθήματα που παριστάνουν μέλη του ανθρώπινου 
σώματος. Τα ομοιώματα αυτά αφιερώθηκαν σε θεούς όπως την Άρτεμη, τον 
Ασκληπιό, την Κόρη, την Ειλειθυία και το Δία Ύψιστο1110. 

Σε όσο αφορά τώρα το ανάθημα της Καλλιστράτης, δύο στοιχεία εμποδίζουν 
την ταύτιση του ως τεκμηρίου που ενδέχεται να μας πληροφορεί για τις λατρείες των 
Ευβοέων κατά τη διάρκεια της γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου. Όχι μόνο ο τόπος 
εύρεσης του παραμένει απροσδιόριστος, αλλά και η εποχή στην οποία τοποθετείται 
ξεφεύγει από τα χρονολογικά όρια που κυρίως μας ενδιαφέρουν. Οι P. Baur και F.T. 
Straten χρονολογούν το ανάθημα στα τέλη του 1ου αι. π.Χ. ή στις αρχές του 1ου αι. 
μ.Χ. 

Ένας μήνας με το όνομα Άρτεμιρίων. 

'Οπως επισημάναμε παραπάνω, στον «ιερό νόμο για τα Αρτεμίρια» (IG XII, 9, 
189 = Sokolowski, 1969: 180-182, αρ. 92) μνημονεύεται μήνας του ερετριακού 
ημερολογίου με το όνομα Άρτεμιρίων. Τα Αρτεμίρια τελούνταν εν μέρει κατά τη 
διάρκεια αυτού του μήνα. 

Κατά την Κ. Trümpy, ο ερετριακός μήνας Άρτεμιρίων αντιστοιχούσε στον 
1 771 

αττικό Έλαφοβολιώνα, ή αλλιώς το Μάρτιο/Απρίλιο . Η ονομασία του μήνα 
Άρτεμιριώνος εμφανίζεται, με ελάχιστες διαλεκτικές διαφοροποιήσεις, σε ποικίλες 
ελληνικές πόλεις, είτε αυτές είναι ιωνικές είτε δωρικές1 : αναφέρουμε ενδεικτικά 
την Δήλο1773, την Τήνο1 7 4 και την Επίδαυρο1775. Λαμβάνοντας υπόψη την 
ετοιμολογία της λέξης θεωρούμε ότι ο μήνας αυτός ήταν αφιερωμένος στη λατρεία 
της Άρτεμης, τόσο στην Ερέτρια, όσο και στις άλλες πόλεις όπου απαντάται. 

Ο «Ιερός νόμος για τα Αρτεμίρια» (IG XII, 9, 189 = Sokolowski, 1969: 180-
182, αρ. 92) χρονολογείται περίπου στο 338 π.Χ. 7 7 . Ωστόσο το ευβοϊκό ημερολόγιο 
θα μπορούσε να έχει ήδη καθιερωθεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στον 8° ή τον 7° 
αι. π.Χ. Το γεγονός ότι οι Ερετριείς αφιέρωσαν μια περίοδο του χρόνου στην Άρτεμη 
αντανακλά τη σημασία που πιθανότατα είχε η θεά για αυτούς ακόμα και κατά τους 
αιώνες που κυρίως μας ενδιαφέρουν. 

1 7 0 Β. Forsén, Griechische Gliederweihungen. Eine Untersuchung zu ihrer Typologie und ihrer 
religions- und sozialgeschichtlichen Bedeutung, Helsinki, 1996. Σε αύτη την έρευνα το ανάθημα της 
Καλλιστράτης καταχωρείται υπό τον αριθμό 6.1 και εντάσσεται (με ερωτηματικό) ανάμεσα στα 
ευρήματα της Αθήνας. Βλ τις σελίδες 58-59. Συνοπτικά για τα αναθήματα που παριστάνουν μέλη του 
ανθρώπινου σώματος βλ Β. Forsén, "II. Greek Votive objects. F. Votive Objects. 10. Models of body 
parts", en ThesCRA, I. 2.d.: 311- 313 και V. Lambrinoudakis, "IV. Dedications of humans. D. 
Consecration of human body parts; anatomical exvotos", στο ThesCra III, 3.b.: 331- 332. Επίσης 
Dillon, 2002: 28-29. 
1 7 7 1 Trümpy, 1997: 46-47. 
1772 Ο J. Sarkady ("Die ionischen Feste und die ionische Urgeschichte", ACD 1 (1965): 12) 
παρουσιάζει κατάλογο με τις πόλεις όπου μαρτυρείται ο μήνας Άρτεμισιών. 
1 7 7 3 'Αρτεμισιών: IG ΧΠ, 2, 203 Α στ. 31. Σύμφωνα με την Κ. Trümpy (Trümpy, 1997: 63-64) ο 
Αρτεμισιών της Δήλου αντιστοιχούσε στον αθηναϊκό Μουνιχιώνα. 
1 7 7 4 'Αρτεμισιών: IG XII, 5, 872, στ. 48, 65, 67. 
1 7 7 5 Άρταμίτιος: IG IV2, 1, 103 Β στ. 37, 68, 107...· IG IV2, 1, 108 Β, στ. 110-111, 121, 150 κ,α. 
1 7 7 6 Knoepfler, 2001a: 33. 

353 Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



5. Μύθοι, λατρείες και ιερά των Ερετριέων 

Ένα ανάθημα για την Άρτεμη Εύειθυία; 

Το 1979 αποκαλύφθηκε στην ανατολική κλιτό της ερετριακής ακρόπολης 
μαρμάρινο θραύσμα (μήκ. 0,19 μ και ύψ. 0,11 μ.) από βάση αγάλματος. Στην πάνω 
επιφάνεια του θραύσματος υπάρχει κοιλότητα, πιθανότατα για την υποδοχή του 
αγάλματος, ενώ σε μία από τις πλευρές σώζονται μερικά γράμματα από επιγραφή που 
χαράχθηκε σε δύο στίχους. 

Ο D. Knoepfler υποθέτει ότι η ενεπίγραφη πλευρά θα έπρεπε να είναι αρκετά 
πλατειά, ώστε η βάση να μπορούσε να προσφέρει σταθερότητα στο άγαλμα που θα 
είχε στηθεί πάνω της. Επομένως και η επιγραφή που χαράχθηκε στη βάση θα είχε 
μεγάλο μήκος. Ο Ελβετός ερευνητής συμπληρώνει την επιγραφή με τον εξής τρόπο. 

[Άρτέμιδι Ίλ]ειθύει 
[ ]θεώνος 

Ο D. Knoepfler χρονολογεί την επιγραφή στα τέλη του 4ου αι. ή στις αρχές του 
ι°υ _ ν 1777 

ο π. Α. 

Από τη συμπλήρωση του D. Knoepfler προκύπτει ότι η Άρτεμη λατρεύτηκε 
στην Ερέτρια με την ιδιότητα της ως προστάτιδας των ετοιμόγεννων γυναικών και 
των νεογέννητων. Παρόμοια ιδιότητα είχε αποδοθεί στη θεά και σε άλλες βοιωτικές 
πόλεις, όπως στην Ανθηδώνα (IG VII, 4174-4175), τις Θεσπιές (IG VII, 1871-1872), 
την Θίσβη (IG VII, 2228), την Τανάγρα (IG VII, 555), την Χαιρώνεια (IG VII, 3385-
3386, 3391) κ.α.1 7 7 8. 

Αβέβαιη παραμένει η τοποθεσία του υποτιθέμενου ερετριακού ιερού της 
Άρτεμης Ειλειθνίας. Ενδέχεται το θρησκευτικό κέντρο αυτό να βρισκόταν στην 
ακρόπολη, εκεί όπου αποκαλύφθηκε η σχετική επιγραφή. Από την άλλη, πρέπει να 
τονιστεί ότι πιθανότατα οι Ερετριείς ίδρυσαν στα νότια της πόλης, κοντά στην ακτή, 
ένα ιερό αφιερωμένο στην θεά Ε^ιθυία1119. Σε κάθε περίπτωση η επιγραφή που εδώ 
εξετάζουμε ανάγεται στα ελληνιστικά χρόνια, σε μια περίοδο δηλαδή πολύ 
μεταγενέστερη από αυτή που μας ενδιαφέρει. 

5.5.3. Οι νομισματικές μαρτυρίες. 

Στον εμπροσθότυπο ερετριακών τετράδραχμων που χρονολογούνται στο 
πρώτο μισό του 2ο υ αι. π.Χ. (197 - -146 π.Χ.) παριστάνεται η Άρτεμη κατά τομή. Την 
ταύτιση της θεότητας διευκολύνει η απεικόνιση ενός τόξου και μιας φαρέτρας πίσω 
από την πλάτη της1 8 0. Οι Ο. Picard και D. Knoepfler θεωρούν ότι ο ταύρος που 
αναπαριστάται στον οπισθότυπο αυτών των νομισμάτων, περιβαλλόμενος από 
στεφάνι ελιάς και στολισμένος με ταινίες, θα μπορούσε να έχει σχέση με τους 

1777 Knoepfler, 1990. 
1778 Βλ. Schachter, 1981-1994, Vol 1: 94 κ.ε.· S. Pingiatoglou, Eileithyia, Würzburg, 1981: 99 κ.ε. 
1779 Βλ παρακάτω, σελ. 404-405. 
1780 Head, 1884: 123, n°. 41 και 42 [pi. XXIII, 9 και 10]· Head, 1911: 363. 
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αφιερωμένους στην Άρτεμη Αμαρυνθία εορτασμούς. Σύμφωνα με τους δυο 
ερευνητές, αυτό το μοτίβο παριστάνει το ζώο που θυσιαζόταν στη θεά ι. 

5.5.4. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

Η ακόλουθη ενότητα αποσκοπεί στην ανάλυση κινητών ευρημάτων και 
αρχιτεκτονικών καταλοίπων που έχουν συσχετιστεί μέχρι στιγμής με τη λατρεία της 
Άρτεμης, είτε αυτά αποκαλύφθηκαν στο άστυ της Ερέτριας είτε εντοπίστηκαν στην 
επικράτεια της. 

Θα εστιάσουμε κατ' αρχάς την προσοχή μας σε τρία στοιχεία που 
προέρχονται από την περιοχή της σημερινής Αμαρύνθου (εικ. 3, αρ. 32). Το πρώτο εξ 
αυτών είναι ένα μαρμάρινο ανάγλυφο, όπου παριστάνονται η Λητώ, η Άρτεμη και ο 
Απόλλωνας. Χρονολογείται στον 4° αι. π.Χ. Το δεύτερο είναι ένας πλούσιος και 
μεγάλος σε έκταση αποθέτης που εντοπίστηκε το 1987. Παρόλο που κατά την 
αποκάλυψη του δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί αν συσχετιζόταν με κάποιο 
οικοδόμημα, η ποσότητα και η ποιότητα των αντικειμένων που απορρίφθηκαν σε 
αυτόν οδήγησε την ανασκαφέα στο συμπέρασμα ότι κάπου κοντά είχε ιδρυθεί ιερό, 
που λειτούργησε μεταξύ του 7ου και του Iου αι. π.Χ. Τα ευρήματα του αποθέτη 
υποδεικνύουν ότι η θεότητα που λατρεύτηκε εκεί ήταν γυναικεία, ίσως η Άρτεμη. Το 
Σεπτέμβριο του 2007, τμήμα μεγάλου κτηρίου του 4ου αι. π.Χ., που πιθανότατα 
ταυτίζεται με ναό αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών που διενέργησε η 
Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή σε οικόπεδο που απείχε λιγότερο από 500 μέτρα από 
τον αποθέτη. 

Επίσης υπάρχουν πειστικές ενδείξεις, αλλά ομολογουμένως όχι 
αδιαμφισβήτητα τεκμήρια, που υποδηλώνουν ότι η Άρτεμη λατρεύτηκε σε ένα χώρο 
θυσιών που εντοπίστηκε στο ερετριακό άστυ, 25 περίπου μέτρα βόρεια του ιερού του 
Απόλλωνα Δαφνηφόρου. Με βάση τα κεραμικά θραύσματα που περισυλλέχθηκαν 
εικάζεται ότι εδώ ασκήθηκε λατρεία από τον 8° έως τον 4° αι. π.Χ. 

Ακόμη, ο εντοπισμός τριών αρχαιολογικών συνόλων με ευρήματα, που 
συνδέονται με το θρησκευτικό βίο, οδήγησε πολλούς ερευνητές να υποθέσουν ότι στο 
ερετριακό άστυ υπήρχαν και άλλα ιερά αφιερωμένα στην Άρτεμη. Ωστόσο τα 
ευρήματα αυτά ανάγονται από τον 4° αι. π.Χ. και έπειτα. Τέλος, θα αναφερθούμε σε 
μερικά κινητά ευρήματα (ένα αγγείο, ένα περιδέραιο, δυο αναθηματικά ανάγλυφα), 
τα οποία, από εικονογραφικής απόψεως, σχετίζονται με την Άρτεμη. Θα γίνει 
φανερό, ωστόσο, ότι οι πληροφορίες που αντλούμε από τα συγκεκριμένα αντικείμενα 
δεν μας διαφωτίζουν ιδιαιτέρως για την ερετριακή λατρεία της θεάς κατά τα 
προκλασικά χρόνια. 

Ένα αναθηματικό ανάγλυφο από το ιερό της Αρτεμης Αμαρυνθίας; 

Το 1900 ο Κ. Κουρουνιώτης αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε ένα 
αναθηματικό μαρμάρινο ανάγλυφο, το οποίο βρισκόταν εντοιχισμένο σε σύγχρονη 
οικία στα τότε αποκαλούμενα Κάτω Βάθεια (τη σημερινή Αμάρυνθο (εικ. 3, αρ. 

Picard, 1979: 218-22· Knoepfler, 1988: 389-390. 
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32))1782. Το έργο, σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (αρ. κατ. 1892), 
σώζεται σε καλή κατάσταση, σχεδόν ακέραιο 

Στο ανάγλυφο παριστάνονται τέσσερις ανθρώπινες μορφές σε όρθια στάση: 
από τα αριστερά προς τα δεξιά, εμφανίζονται ο Απόλλωνας (που κρατάει κιθάρα ή 
λύρα), η Λητώ (με βακτηρία) και η Άρτεμη (με ένα διπλό πυρσό), ενώ απέναντι τους 
απεικονίζεται ικέτης σε πολύ μικρότερο μέγεθος. Η σύνθεση εντάσσεται σε ένα 
πλαίσιο που μιμείται αρχιτεκτόνημα· δυο δωρικές παραστάδες στηρίζουν ένα 
επιστύλιο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το έργο χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 
4ου αι. π.Χ.1784. Ο Κ. Κουρουνιώτης θεωρούσε ότι οι ανάγλυφες μορφές αποτελούσαν 
αντίγραφα τριών λατρευτικών αγαλμάτων που στέκονταν στο ιερό της Άρτεμης 
Αμαρυνθίας και αποτελούσαν κατά τη γνώμη του πραξιτέλεια έργα1 5. 

Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι το ανάθημα αφιερώθηκε σε ιερό, όπου 
λατρεύονταν και οι τρεις θεότητες. Επρόκειτο για το ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας; 
Ή επρόκειτο για το ιερό του Απόλλωνα Δηλίου, της Άρτεμης, και της Λητούς, το 
οποίο αναφέρεται στην επιγραφή IG XII, 9, 266, και πιθανότατα βρισκόταν δίπλα στα 
ανατολικά τείχη του ερετριακού άστεως; Για να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, 
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όσα θα παραθέσουμε εν συνεχεία. 

Ένας αναθηματικός αποθέτης που συσχετίζεται με το ιερό της Άρτεμης 
Αμαρννθίας; 

Στο Αρχαιολογικό Δελτίο του 1987, η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη 
γνωστοποίησε την αποκάλυψη πλουσίου αποθέτη στην περιοχή της Αγίας Κυριακής 
(εικ. 3, αρ. 34), ένα περίπου χιλιόμετρο ανατολικά της σημερινής Αμαρύνθου1786. Το 
1992 η Ελληνίδα ερευνήτρια δημοσίευσε μια εκτενέστερη αναφορά του 
περισυλλεγμένου υλικού, συνοδευόμενη από σχέδια και φωτογραφίες1787. Σε αυτή τη 
δεύτερη έκθεση επισημαίνεται ότι ο αποθέτης είχε μέγιστη έκταση 16 επί 23 μέτρα. 
Τα ευρήματα του αποθέτη εμφανίστηκαν σε βάθος 0,60 μ. έως 1,80 μ. 
Περισυλλέχθηκαν: 

• Θραύσματα από αγγεία που χρονολογούνται κυρίως στους 
γεωμετρικούς, αρχαϊκούς, κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους. 
Ανάμεσα στα σχήματα που αναγνωρίστηκαν συμπεριλαμβάνονται 
σκύφοι, υδρίες, αρύβαλλοι, λήκυθοι, κύλικες, κρατήρες κ.α. Επίσης 
βρέθηκαν όστρακα που ανήκουν σε λυχνάρια και σε δυο επίνητρα. 

• Ψήφοι, σφονδύλια και υφαντικά βάρη. 

Κουρουνιώτης, 1900: 8-18, πίναξ. 2. 1782 , 

1 7 8 3 Διαστάσεις του λίθου: ύψ. 0,64 μ.· πλ. 0,50 μ.· πάχ. 0,19 μ. 
1 7 8 4 Ο. Palagia, "Euphranor" (1980): 30, n° 11· L. Kahil, «Artemis. Catalogue. Vin. Artemis et les 
autres divinités. 1.5. Triade délienne», LIMC Π-1 (1984): 708, n° 1128· O. Pallagia, "Apollon. Katalog. 
I. D. Apollon allein mit Kithara oder Lyra. Apollon Kitharoidos : stehend, bekleidet", LIMC II-1 
(1984): 204, n° 146b· Knoepfler, 1988: 409-411 και nie. 12· M. Meyer, Die griechischen 
Urkundenreliefs (= MDAI (A) 13. Beiheft), Berlin, 1989: 317 Ν 5 και εικ. 54.2· A. Cornelia, / rilievi 
votivi greci di periodo arcaico e classico. Diffusione, ideologia, commitenza, Bari, 2002: 150 και 213. 
1 7 8 5 Κουρουνιώτης, 1900: 12 κ.ε. 
nee g Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Αμάρυνθος. Θέση Γεράνι ή Άγια Κυριακή», ΑΔ 42 Β1 (1987): 213, 
πίν. 122. 
1 7 8 7 Sapouna Sakellaraki, 1992. 
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• Μια οινοχόη, ένας αμφορέας και ακόμη ένα άλλο αγγείο από γυαλί. 
• Τρία μολύβδινα ελάσματα. Το ένα έχει κυκλικό σχήμα και διακοσμείται 

με παράσταση γυμνού νέου. Το άλλο έχει την μορφή λέοντος. Το τρίτο 
ενδέχεται να ανήκει σε ομοίωμα θρόνου. 

• Τέσσερις πόρπες (η μια από χρυσό), ένα τμήμα από περόνη, δυο 
δακτύλιοι (ο ένας από χαλκό, ο άλλος από ασήμι), και ένας χάλκινος 
κρίκος. 

• Ένας μαρμάρινος πεσσός, καθώς και μερικά πώματα πυξίδων, επίσης 
από μάρμαρο. 

Όλα αυτά τα αντικείμενα αποτελούν συνήθεις προσφορές σε ιερά διαφόρων 
ελληνικών θεών. Ωστόσο η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη τα συνέκρινε σχεδόν 
αποκλειστικά με ευρήματα που εντοπίστηκαν σε ιερά της Άρτεμης (στη Σπάρτη, τη 
Βραυρώνα, την Αθήνα κ.α.). Στην πραγματικότητα, μόνο το κοροπλαστικό υλικό που 
περισυλλέχθηκε στον αποθέτη της Αγίας Κυριακής φανερώνει ότι αυτός ο αποθέτης 
συσχετίζεται με τη λατρεία μίας γυναικείας θεότητας. Έτσι στην δημοσίευση του 
1992 η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη απαριθμεί: 

• Διάφορα πήλινα προσωπεία των αρχών του 5ο υ αι. π.Χ. που παριστάνουν 
γυναικείες μορφές. 

• Τέσσερις πήλινες αναθηματικές πινακίδες. Σε μια από αυτές τις 
πινακίδες διακρίνεται κεφάλι γυναικείας μορφής με πόλο, και πίσω της 
δέντρο. Η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη ταυτίζει τη γυναικεία μορφή με 
την Άρτεμη Βενδιδα ή Δενδρίτη. Στις υπόλοιπες πινακίδες εικονίζονται 
αντίστοιχα μια σειρήνα, μια γοργόνα, και μια ομάδα ανθρώπων δίπλα σε 
ερμαϊκή στήλη. 

• Πλήθος πήλινων γυναικείων ειδωλίων. Τα αρχαιότερα ειδώλια (αυτά 
που χρονολογούνται στον 7° έως τον 5° αι. π.Χ.) παριστάνουν μια μορφή 
(μια θεότητα, μια αναθέτρια;) που φέρει πόλο. Πολυάριθμα ειδώλια 
ανήκουν στον τύπο που απεικονίζει ένθρονη θεότητα, η οποία κατά 
περίπτωση κρατάει στα χέρια της ένα άνθος, ένα ελάφι, ένα λεοντάρι, 
ακόμα και ένα βρέφος. Επίσης περισυλλέχθηκαν ειδώλια ισταμένων 
γυναικών (θεοτήτων;), που κρατάνε άνθη ή συνοδεύονται από ένα ζώο, 
κυρίως ελάφι. 

• Σύνολο «Ταναγραίων» από τα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια. 
• Ποικίλα ειδώλια με τη μορφή παίδων σε ανάπαυση ή δραστηριότητα: 

παίζουν μουσικά όργανα (ένα τύμπανο, ένα αυλό), γράφουν, κρατάνε 
ένα ζώο (ένα σκύλο) ή κάποιο αντικείμενο (στεφάνι, κάνιστρο, βότρυ, 
κ.α.). 

• Ειδώλια που παριστάνουν μυθικά και πραγματικά ζώα (ελάφια, 
λεοντάρια, βόδια, σκύλους, περιστέρια, χοίρους, φίδια, σειρήνες, κ.α.). 

Η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη θεωρεί ότι τα ευρήματα αυτά αποτέλεσαν 
προσφορές στην Άρτεμη με την ιδιότητα της ως «πότνια φυτών και θηρών», ως 
προστάτιδα των παιδιών (κουροτρόφος), ακόμη και ως χθόνια θεότητα (Άρτεμης 
Εκάτη). Σύμφωνα με την Ελληνίδα αρχαιολόγο, η Άρτεμη λατρεύτηκε εδώ μαζί με 
άλλες θεότητες, καθώς ο αποθέτης επίσης περιείχε ειδώλια που παριστάνουν: 
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• τον Απόλλωνα με κιθάρα. Υπενθυμίζουμε ότι αυτός ο θεός επίσης 
απεικονίζεται με κιθάρα στο μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο που 
βρέθηκε στη σημερινή Αμάρυνθο. 

• τον Πάνα, τον Διόνυσο, την Αφροδίτη και τον Έρωτα. 
• άνδρες, ιστάμενους ή καθισμένους, γυμνούς ή ενδεδυμένους, κατά 

περίπτωση με αντικείμενα στα χέρια τους (ασκούς, βότρεις κ.α.). Τα 
αρχαιότερα ειδώλια αυτού του τύπου χρονολογούνται στον 7° αι. π.Χ. 

• ηθοποιούς της λεγόμενης «Νέας Κωμωδίας» που φοράνε μάσκες. 
Πολυάριθμα είναι τα ειδώλια που απεικονίζουν Παπποσιληνό, κατά 
περίπτωση μαζί με το Διόνυσο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρονολόγηση όλων των ευρημάτων, η Ε. Σαπουνά-
Σακελλαράκη συνδέει τον αποθέτη αυτό με κάποιο ιερό της Άρτεμης, το οποίο ήταν 
σε λειτουργία από την αρχαϊκή περίοδο μέχρι και τον 1° αι. π. Χ. Η ερευνήτρια 
συσχετίζει επίσης τον αποθέτη με το μαρμάρινο ανάγλυφο που περιγράψαμε λίγο 
παραπάνω, αυτό που φυλάσσεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 
Μάλιστα, η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη επισημάνει ότι ο λόφος των Παλαιοεκκλησιών 
(εικ. 3, αρ. 33, εικ. 67) βρίσκεται μόλις 500 μέτρα νοτιοδυτικά από το σημείο, όπου 
εντοπίστηκε ο αποθέτης. Όπως είδαμε, στη γύρω περιοχή του λόφου αποκαλύφθηκαν 
το μολύβδινο σταθμίο με το θεωνύμιο «Άρτεμη» σε γενική πτώση (IG XII, 9, 234)· οι 
τιμητικές ιδιωτικές επιγραφές IG XII, 9, 140 και IG XII, 9, 1421788· καθώς και η 

1 "7QQ 

τιμητική δημόσια επιγραφή IG XII, 9, 139 . Ακόμη,.η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη 
υπογραμμίζει ότι κοντά στα Άνω Βάθεια, σε 1,5 περίπου χιλιόμετρο βόρεια του 
αποθέτη της Αγίας Κυριακής, βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίτσας Θεοτόκου (εικ. 
3, αρ. 35). Όχι μόνο η επιγραφή IG XII, 9, 276 αλλά και πολλά αρχαία αρχιτεκτονικά 
μέλη και μερικές βάσεις τριπόδων και αγαλμάτων σώζονται εντοιχισμένες στους 
τοίχους της. 

Κατά την Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, τα ευρήματα του αποθέτη αντανακλούν 
τη χρονική εξέλιξη του υποτιθέμενου ιερού της Άρτεμης και οδηγούν στα εξής 

1790 

συμπεράσματα 

• Δεδομένου ότι ο αποθέτης εμπεριείχε πλούσια αρχαϊκά ευρήματα, η 
Ελληνίδα αρχαιολόγος ισχυρίζεται ότι στο ιερό αυτό υπήρχε, ήδη πριν 
από τα Μηδικά, ένας ναός όπου φυλάσσονταν τα αφιερώματα. 

• Έχοντας υπόψη ότι τα περισσότερα αντικείμενα που περισυλλέχθηκαν 
στον αποθέτη χρονολογούνται στον 4° και τον 3° αι. π. Χ., το ιερό 
πρέπει να άκμασε κατά τη διάρκεια αυτών των αιώνων. Αντιθέτως, το 
γεγονός ότι ο αποθέτης περιείχε ελάχιστα ευρήματα του 2ου και του 1ου 

αι. π.Χ. φανερώνει ότι το ιερό παράκμασε στα τέλη των ελληνιστικών 
χρόνων. 

• Δεδομένου ότι δεν βρέθηκαν ευρήματα του 1ου αι. μ.Χ. και των 
μεταγενέστερων αιώνων στον αποθέτη, στα ρωμαϊκά χρόνια «le temple 
n'était plus en service». 

Βλ παραπάνω, σελ. 347 και 348. 
Βλ παραπάνω, σελ. 346. 
Sapouna Sakellaraki, 1992: 249-250. 
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Η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη θεωρεί ότι το ιερό που συνδέεται με τον αποθέτη 
της Αγίας Κυριακής ήταν το ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας, εφόσον, πρώτον, ο 
αποθέτης εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή όπου έχουν βρεθεί πολλές επιγραφές που 
έχουν συσχετιστεί με την Άρτεμη Αμαρννθία, και δεύτερον, τα εικονογραφικά 
στοιχεία των ειδωλίων του αποθέτη ταιριάζουν με όσα αναγράφει ο «Ιερός νόμος για 
ταΑρτεμϊρια» (IG XII, 9, 189 = Sokolowski, 1969: 180-182, αρ. 92). 

Τα επιχειρήματα της Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη που μόλις παραθέσαμε μας 
βρίσκουν σύμφωνους σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορούμε 
να εξάγουμε αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα για την ιστορία του ιερού μόνο από την 
ανάλυση των ευρημάτων που περισυλλέχθηκαν σε έναν αποθέτη, ο οποίος μάλιστα 
εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια μιας τόσο περιορισμένης έρευνας. Δεν πρέπει να 
αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μελλοντικές αρχαιολογικές ανασκαφές στην ίδια 
περιοχή να φέρουν στο φως και άλλους αναθηματικούς αποθέτες με ευρήματα 
διαφορετικής χρονολογίας. 

Ο ναός της Άρτεμης Αμαρυνθίας; 

Πράγματι, κατά τη διάρκεια περιορισμένης έκτασης ανασκαφών που 
διενεργήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2007 στους πρόποδες του λόφου των 
Παλαιοεκκλησιών (εικ. 3, αρ. 33, εικ. 67) εντοπίστηκαν δυο τμήματα θεμελίων 
μνημειώδους κτηρίου1 . Σε σχετικό άρθρο του ημερήσιου τύπου με ημερομηνία 2 
Νοεμβρίου 2007 δημοσιεύθηκε φωτογραφία από τομή της ανασκαφής στην οποία 
διακρίνονται δύο δόμοι από τη θεμελίωση. Ο κατώτερος αποτελείται από σειρά 
δρομικών λίθων, πάνω στους οποίους εδράζεται δεύτερη σειρά από διάτονους. 
Σύμφωνα με τα περιεχόμενα του άρθρου, που επικαλείται πληροφορίες των 
ανασκαφέων, τα κατάλοιπα αντιστοιχούν σε δύο φάσεις που χρονολογούνται η πρώτη 
στον 4° αι. π.Χ. και η δεύτερη στον 2° αι. π.Χ. αντιστοίχως. Στο ίδιο άρθρο γίνεται 
επίσης αναφορά στην εύρεση πολυάριθμων θραυσμάτων μαρμάρου που αποδίδονται 
στην επένδυση «μνημειώδους κλίμακας». Τα κινητά ευρήματα υπήρξαν λιγοστά, 
αλλά μεταξύ τους περιλαμβάνονταν και πήλινα γυναικεία ειδώλια. Φωτογραφία ενός 
εξ αυτών δημοσιεύεται ομοίως στην ίδια σελίδα. Πρόκειται πιθανότατα για τα 
λείψανα ναού των κλασικών χρόνων που στα ελληνιστικά χρόνια δέχτηκε επιπλέον 
παρεμβάσεις. Κατά τη συντάκτρια του άρθρου, οι ανασκαφείς ταυτίζουν το ναό με το 
ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας. 

Εκτός από τα κλασικά και ελληνιστικά οικοδομικά κατάλοιπα εμφανίστηκε 
και τμήμα τοίχου των ύστερων γεωμετρικών χρόνων που μάλλον είναι ίδιος με αυτόν 
που διακρίνεται στην πρώτη από τις δημοσιευόμενες φωτογραφίες. Ο τοίχος, που 
φαίνεται να είναι κατασκευασμένος από αργούς λίθους, εισχωρεί διαγωνίως κάτω 
από την ισχυρή θεμελίωση του κλασικού οικοδομήματος. Η υπόθεση ότι πρόκειται 
για τα υπολείμματα αρχαιότερου ναού έρχεται αμέσως στο νου, αν και μέχρι να 
επεκταθεί και να ολοκληρωθεί η έρευνα του χώρου και να γίνουν λεπτομερώς γνωστά 
τα πορίσματα των ανασκαφέων οποιαδήποτε τέτοια σκέψη κινείται αναγκαστικά στα 
πλαίσια της εύλογης εικοτολογίας. 

Άρθρο της Ν. Κοντράρου-Ράσσια στην εφ. «Ελευθεροτυπία», φ. 2 Νοεμβρίου 2007, σελ. 25. 
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Πράγματι, οι κατασκευές που διακρίνονται φαίνεται να συνεχίζουν στους 
παρακείμενους άσκαφους χώρους. Εν αναμονή, λοιπόν, περισσότερων ειδήσεων και 
ερευνών δεν είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε περαιτέρω υποθέσεις ή να εξάγουμε 
επιπλέον συμπεράσματα για την ταυτότητα και την ιστορία του πιθανού αυτού ιερού. 

Ένας χώρος θυσιών για την Άρτεμη; 

Στην ενότητα όπου αναλύσαμε τις επιγραφικές πηγές που σχετίζονται με την 
ερετριακή λατρεία της Άρτεμης, αναφερθήκαμε σε τρία ψηφίσματα προξενιάς των 
αρχών της ελληνιστικής περιόδου (320 - 290 π.Χ.), τα οποία ενδέχεται να είχαν 
εκτεθεί «εν τώι της 'Αρτέμιδος ίερώι»1 7 9 2. Ο D. Knoepfler θεωρεί πιθανό το ιερό 
αυτό να βρισκόταν κοντά στο αστικό ιερό του Απόλλωνα Δαφνηφόρου, χώρο όπου 
ιδρύθηκαν κατά την εποχή εκείνη τα περισσότερα ψηφίσματα προξενιάς. Ποια ήταν, 
ωστόσο, η ακριβής τοποθεσία του αφιερωμένου στην Άρτεμη ιερού και πότε 
ιδρύθηκε το θρησκευτικό κέντρο αυτό; 

Άφθονα και πλούσια ευρήματα, κυρίως της γεωμετρικής και της αρχαϊκής 
περιόδου, έχουν αποκαλυφθεί σε μια περιοχή 7 9 3 που βρίσκεται σε απόσταση 25 
περίπου μέτρα βόρεια του δωρικού ναού του Απόλλωνα1 94 (εικ. 18, 14· εικ. 54, Ο 
εικ. 70). Σε αυτή την περιοχή εξέχουσα σημασία κατέχει μια λίθινη δακτυλιόσχημη 
κατασκευή (η λεγόμενη «Structure cylindrique 45»), διαμέτρου 2,35 έως 2,85 μ, η 
οποία ανεγέρθηκε περί το 740 π.Χ. στην ανατολική όχθη του παρακλαδιού του δέλτα 
που έρεε παράλληλα με τον τοίχο Μ191 7 9 5. Ο τοίχος της Κατασκευής 45 κτίστηκε με 
ακατέργαστους λίθους. Όταν αποκαλύφθηκε, σωζόταν σε ύψος 0,85 έως ένα μέτρο. 
Μικρές πέτρες, άμμος, πηλός, οστά ζώων, απανθρακωμένα οργανικά κατάλοιπα, 
στάχτες και κεραμικά όστρακα γέμιζαν το χώρο που περικλειόταν από την λίθινη 
δακτυλιόσχημη κατασκευή. Σύμφωνα με την S. Huber, το ανώτερο μέρος του 
μπαζώματος αυτού αποτελούσε ένα συμπαγές στρώμα από πηλό, το οποίο σχημάτιζε 
μια επίπεδη επιφάνεια. Τμήματα από αυτό το στρώμα, με υπολείμματα οστών και 
απανθρακωμένα οργανικά κατάλοιπα κολλημένα πάνω τους, εντοπίστηκαν γύρω από 
την λίθινη κατασκευή. Η S. Huber εικάζει ότι πάνω σε αυτή την επιφάνεια 
αποτεφρώθηκαν ζώα στα πλαίσια θρησκευτικών εορτών. Φαίνεται ότι τόσο το 
ανώτερο στρώμα όσο και το υπόλοιπο του μπαζώματος αποκαθίσταντο περιοδικά: 
μόνο έτσι εξηγείται το γεγονός ότι κάποια κεραμικά θραύσματα που βρέθηκαν μέσα 
στην Κατασκευή 45 χρονολογούνται στον 8° αι. π.Χ., ενώ άλλα χρονολογούνται στον 
7° „, «τ Υ 1 7 9 6 

/ αι. π.λ. 

1792 Βλ παραπάνω, σελ. 348-349. Πρόκειται για τις επιγραφές που σχολιάζονται στο Knoepfler, 2001a: 
196-205 («Décret n° DC» = IG XII, 9, 195)-134-141 («Décret n° 9»)· και 166-169 («Décret n° 14»). 
1793 Βλ G. Touchais, «Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1978», BCH 
103 (1979): 598-599· του ιδίου, «Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 
1979», BCH 104 (1980): 657· του ιδίου, «Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en 
Grèce en 1981», BCH 106 (1982) : 597-600· A. Alther-Charon, «Chantier du temple d'Apollo», AntK 
24 (1981): 82· A. Alther-Charon και S. Amstad, «Chantier du temple d'Apollo», AntK25 (1982): 157-
158· S. Huber, «Les fouilles dans le sanctuaire d' Apollon à Érétrie», Antk 34 (1991): 129-130· Huber 
1998a· Huber, 1998b· Huber, 2003. 
1794 Βλ παραπάνω, σελ. 320 κ.ε. 
1795 Βλ παραπάνω, σελ. 307. Κατά τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στη λίθινη 
δακτυλιόσχημη κατασκευή και την κοίτη του παρακλαδιού, εντοπίστηκε κοιλότητα που ενδέχεται να 
χρησίμευε για την υποδοχή πάσσαλου. Είναι πιθανόν να υπήρξε εδώ ένας λίθινος φράχτης παράλληλος 
με το παρακλάδι. Βλ Huber, 2003, Vol. 1:110. 
1796 Huber, 2003, Vol. 1:31,112-115. 
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Η ταύτιση της Κατασκευής 45 με βωμό προκύπτει όχι μόνο από το σχήμα της 
(είναι εμφανής η ομοιότητα της Κατασκευής 45 με την Κατασκευή 12 του ιερού του 
Απόλλωνα), αλλά και από τα κινητά ευρήματα που βρέθηκαν δίπλα της. Πράγματι, 
βόρεια, ανατολικά και νότια της Κατασκευής 45 βρέθηκαν, σε μία έκταση περίπου 42 
τ.μ., διαδοχικά στρώματα από άμμο και αργιλώδη χώματα, τα οποία περιείχαν 
απανθρακωμένα οργανικά κατάλοιπα καθώς και: 

• χιλιάδες μικρά θραύσματα από πήλινα αγγεία, ανάμεσα τους μικκύλες 
υδρίες, υψίλαιμες πρόχους, κύπελλα και σκύφους1797. 

• μεταλλικά αντικείμενα, μεταξύ τους ένα μικρό χάλκινο λέβητα 
(025) , ένα χάλκινο αγαλματίδιο αιγάγρου ανατολικής προέλευσης 
(026) 1 7 9 9, δακτυλίδια από ασήμι, χαλκό και υαλόμαζα (029, 031, 
038...), πόρπες από ασήμι, χαλκό και σίδερο (041, 043, 044, 054..), 
χρυσά ελάσματα (068, 069), σιδερένιες αιχμές βελών (0229, Ο230), 
κ.α.1 8 0 0. 

• φυλακτά από φαγεντιανή, αιγυπτιακής προέλευσης, τα οποία 
απεικονίζουν θεότητες (Bes, Isis-Hathor...)(O202, Ο203, Ο205...)1801. 
λίθινους, υάλινους και κεχριμπαρένιους σκαραβαίους1802. 
Πήλινα ειδώλια1 

Πήλινες ψήφους, υφαντικά βάρη, σφονδύλια, οστά ζώων. 

Η S. Huber ταυτίζει όλα τα κινητά ευρήματα με αναθήματα, τα οποία 
αφιερώνονταν σταδιακά και τακτικά σε μία θεότητα και τοποθετούνταν διπλά στην 
Κατασκευή 45, δηλαδή το βωμό. Σύμφωνα με την άποψη της Ελβετίδας ερευνήτριας, 
τα αρχικά ακέραια, αφιερωμένα κεραμικά αγγεία και πήλινα ειδώλια τεμαχίζονταν 
στη συνέχεια από το προσωπικό του ιερού χώρου. Τα όστρακα, μαζί με τα υπόλοιπα 
αναθήματα, χώμα, και κατάλοιπα θυσιών (οστά ζώων και στάχτες), 
χρησιμοποιούνταν για να δημιουργηθούν αλλεπάλληλα οριζόντια στρώματα γύρω 
από το βωμό. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζονταν διαδοχικά επίπεδα κυκλοφορίας, το 
κάθε ένα σε χρήση μέχρι την επόμενη «ανακύκλωση» των προσφορών, που 
δωρίζονταν στη θεότητα που λατρευόταν εδώ1 . 

Η S. Huber επισημαίνει ότι τα στρώματα, που αντιστοιχούν στην ύστερη 
γεωμετρική περίοδο, εντοπίστηκαν από το επίπεδο θεμελίωσης της Κατασκευής 45 
έως 0,10 - 0,20 μ. κάτω από την επιφάνεια της Κατασκευής 45. Δηλαδή, τα στρώματα 
της γεωμετρικής περιόδου είχαν συνολικό πάχος 0,50 έως 0,80 μ. Πρέπει να 
συνάγουμε λοιπόν ότι, κατά τις αρχές της αρχαϊκής περιόδου, ο βωμός εξείχε 
ελάχιστα από το τότε επίπεδο κυκλοφορίας. Τα στρώματα που αντιστοιχούν στον 7° 
και τον 6° αι. π.Χ. καλύπτουν όλη την κυλινδρική κατασκευή. 

1797 Huber, 2003, Vol. 1: 31-33. 
1798 Huber, 2003, Vol. 1: 72-73, Vol. 2: 49-50 
1799 A. Altherr-Charon, « Un petit bronze 'exotique'», Les Dossiers / Histoire et Archéologie 94 (1985): 
38-40· Huber, 2003, Vol 1: 73-76, Vol. 2: 50. 
1800 Βλ γενικά Huber, 2003, Vol. 1: 72 κ.ε., Vol. 2:49 κ.ε. 
1801 Huber, 2003, Vol. 1: 96-100, Vol. 2: 63-66. 
1802 Huber, 2003, Vol. 1: 88-93, Vol. 2: 57-62. 
1803 Huber, 2003, Vol. 1: 70-72, Vol. 2: 47-49. 
1804 Huber, 2003, Vol. 1: 146 κ.ε. 
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Ένα κτήριο, που ίσως στέγαζε συμπόσια, ανεγέρθηκε στα μέσα της αρχαϊκής 
περιόδου στην περιοχή1805. Ενδέχεται ο τοίχος Μ46, κατεύθυνσης Δ-Α, να 
αποτελούσε το νότιο τοίχο αυτού του οίκου. Ο τοίχος Μ46 σώζεται σήμερα σε μήκος 
3,86 μ. και ύψος 0,35 μ. Ένα τμήμα του κατασκευάστηκε επάνω στο βωμό, ο οποίος 
είχε ήδη αχρηστευτεί. Ο τοίχος Μ47 σώζεται σε μήκος 0,70 μ. και είναι κάθετος στον 
τοίχο Μ46. Ίσως επρόκειτο για διαχωριστικό τοίχο που κατένεμε τον εσωτερικό χώρο 
του οίκου σε δύο αίθουσες. Οι τοίχοι Μ46 και Μ47 παρουσιάζουν την ίδια 
τοιχοδομία: δυο σειρές από ακατέργαστους λίθους και, ανάμεσα τους, ένα γέμισμα 
από αργιλώδες χώμα και μικρές πέτρες. 

Στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. το παρακλάδι του δέλτα του ποταμού, το οποίο έρεε 
δυτικά του χώρου θυσιών, στέρεψε ως συνέπεια των υδραυλικών έργων που 
διεξήχθησαν στην περιοχή της λεγόμενης Δυτικής Πύλης της Ερέτριας . Την ίδια 
εποχή άλλαξε και ο τρόπος διαχείρισης των αναθημάτων στο ιερό. Τέσσερα περίπου 
μέτρα δυτικά του ήδη θαμμένου βωμού, διορύχτηκε ένας λάκκος (η λεγόμενη «Fosse 
49») βάθους 2,5 μ. και διαμέτρου 1,5 μ., ο οποίος διαπέρασε τα στρώματα της 
γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου που μόλις αναφέραμε1807. Τα τοιχώματα του 
λάκκου 49 επενδύθηκαν με λίθους, κάποιοι από τους οποίους είχαν ακόμα και μεγάλο 
μέγεθος (μήκους περίπου 0,50 μ.)· Στο λάκκο τοποθετήθηκαν με διαδοχικό τρόπο 
μονάδες αναθημάτων, διαχωρισμένες από καμένες πήλινες πλάκες και μικρές 
συσσωρεύσεις λίθων. Κάθε μονάδα αποτελούταν κυρίως από πήλινα αγγεία, τα οποία 
τοποθετήθηκαν, σε αντίθεση με όσα συνέβαιναν πριν, ακέραια. Τα περισσότερα 
αγγεία ήταν μικκύλες υδρίες και υψίλαιμες πρόχοι, αλλά επίσης βρέθηκαν λυχνάρια, 
σκύφοι, αμφορείς και μια λεκανίδα. Τα αγγεία συνοδεύονταν από οστά και υφαντικά 
βάρη (0251, 0252, 0253). Στο λάκκο αποκαλύφθηκαν επίσης ένας σκαραβαίος 
(0190), μια πήλινη σφαίρα (0263) και ένα θραύσμα από πήλινη πινακίδα με 
ανάγλυφα φυτικά και γεωμετρικά μοτίβα. 

Κατά το πρώτο μισό του 5ου αι. π.Χ. ο λάκκος είχε γεμίσει ολοκληρωτικά. 
Αφότου το στόμιο του σφραγίστηκε με λίθους, ένας τοίχος αντερείσματος («Muret 
50»), κατεύθυνσης Β-Ν, κατασκευάστηκε πάνω στο λάκκο1 . Νέα αναθήματα 
(κυρίως κεραμικά αγγεία που χρονολογούνται ανάμεσα στον 8° και 4° αι. π.Χ.) 
τοποθετήθηκαν δυτικά του τοίχου αντερείσματος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
και άλλα στρώματα από προσφορές, τα οποία ακουμπούσαν στη δυτική παρειά του 
«Muret 50». 

Ανάμεσα στα κινητά ευρήματα ιδιαίτερη σημασία έχουν οι υδρίες και οι 
υψίλαιμες πρόχοι1810, όχι μόνο διότι εμφανίστηκαν σε μεγάλη ποσότητα, αλλά επίσης 
διότι παρουσιάζουν ποικίλα σχήματα και φέρουν διακοσμήσεις που ενδεχομένως να 
συσχετίζονται με λατρευτικές τελετές. Οι υδρίες της γεωμετρικής περιόδου έχουν 
ύψος 15 έως 20 εκατοστά. Σύμφωνα με τη μορφή τους, η S. Huber αναγνωρίζει δυο 
ομάδες υδριών. Η πρώτη ομάδα χαρακτηρίζεται από σφαιρικό σώμα, έντονους ώμους 
και κατακόρυφο λαιμό. Η άλλη ομάδα χαρακτηρίζεται από ωοειδές σώμα με ομαλή 
μετάβαση προς τον κατακόρυφο λαιμό. 

1805 Huber, 2003, Vol. 1: 144 - 145. 
1 8 0 6 Βλ παραπάνω, σελ. 34 κ.ε. 
1807 Huber, 2003, Vol. 1: 33-35. 
1808 Huber, 2003, Vol. 1: 34-35. 
1809 Huber, 2003, Vol. 1: 48-58. 
1810 Huber, 2003, Vol. 1: 58-63. 
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Οι υδρίες είναι διακοσμημένες με γεωμετρικά μοτίβα (οριζόντιες, κάθετες και 
λοξές γραμμές, τρίγωνα, ρόμβους, κ.α.), καθώς και με παραστάσεις αντικειμένων 
(λέβητες), ζώων (πτηνά, άλογα, ελάφια, αίγες) και ανθρώπινων μορφών (άνδρες -
κυρίως πολεμιστές- και γυναίκες). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξής 
υδρίες: 

• Η υδρία Η125 (εικ. 71). Κατά την S. Huber στο λαιμό του αγγείου 
παριστάνονται διάφορες σκηνές που σχετίζονται με τελετουργίες1811. 
Στο κέντρο ένας ικέτης κοιτάζει το άγαλμα μιας όρθιας γυναικείας 
θεότητας, το οποίο στέκεται πάνω σε βάθρο1812. Δεξιά υπάρχει ένα 
πρόσωπο που ίσως τελεί θυσία μπροστά από μια πυρά. Η σκηνή που 
εμφανίζεται αριστερά (ένα πρόσωπο καθισμένο σε θρόνο;) δεν είναι 
εύκολο να αναγνωριστεί. 

• Οι υδρίες Η126 και Η127: ενδέχεται στο λαιμό των δυο αγγείων να 
έχουν απεικονιστεί ανθρώπινες μορφές που παρελαύνουν εν πομπή1 8 1 3. 

Δεδομένο το μέγεθος τους, οι υδρίες της γεωμετρικής περιόδου θα μπορούσαν 
να έχουν χρησιμοποιηθεί ως δοχεία κατά τη διάρκεια των τελετών που τελούνταν 
γύρω στην Κατασκευή 45, είτε για σπονδές, είτε για το πότισμα των ζώων που 
επρόκειτο να θυσιαστούν. Μετά το πέρας των τελετών, οι υδρίες αυτές γίνονταν 
αναθήματα στο ιερό. 

Οι υδρίες της αρχαϊκής περιόδου έχουν ύψος 2,2 έως 16 εκατοστά. Τα 
σχήματα τους ποικίλουν. Κάποιες υδρίες έχουν στρογγυλό σώμα και κοντό λαιμό· 
άλλες είναι απιόσχημες· άλλες μοιάζουν με όλπες· κάποιες χειροποίητες υδρίες, οι 
οποίες κατασκευάστηκαν χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα, παρουσιάζουν κυλινδρικό σώμα. 
Η διακόσμηση τους περιορίζεται σε ελάχιστες γραπτές ταινίες και γραμμές. Έχοντας 
υπόψη ότι οι περισσότερες υδρίες της αρχαϊκής περιόδου έχουν μικρές διαστάσεις, η 
S. Huber συνάγει ότι οι υδρίες αυτές απλά συνιστούσαν αποκλειστικά αναθηματικά 
μικρογραφικά αγγεία, χωρίς να έχουν κάποια άλλη, λειτουργική χρήση. 

Οι υψίλαιμες πρόχοι (αναγνωρίστηκαν περίπου 43 αγγεία αυτού του τύπου) 
έχουν ύψος 13 έως 40 εκατοστών. Η βάση τους είναι επίπεδη ή κολουροκωνική- το 
σώμα σφαιρικό· ο λαιμός ψηλός και ευθύς· και το χείλος ελαφρώς έξω νεύον Η λαβή 
τους, ελλειπτικής διατομής, φύεται από τους ώμους των αγγείων και καταλήγει στο 
στόμιο τους. Τα όστρακα που ανήκουν σε υψίλαιμες πρόχους περισυλλέχθηκαν είτε 
στο λάκκο 49 είτε στα στρώματα της αρχαϊκής περιόδου που καλύπτουν την κυκλική 
Κατασκευή 45. 

Οι υψίλαιμες πρόχοι διακοσμούνται κυρίως με γεωμετρικά μοτίβα: σειρές 
στιγμών, οριζόντιες, κατακόρυφες, λοξές, ακόμη και σιγμοειδείς γραμμές, κ.α. 
Περίπου είκοσι πρόχοι διακοσμούνται με παραστάσεις από ομάδες γυναικών. Είναι 
ιδιαιτέρως αξιοσημείωτες οι ακόλουθες: 

1811 Huber, 2003, Vol. 1: 50-51, 126-127. 
1812 Ωστόσο, αυτή η μορφή πάνω σε βάθρο σηκώνει το ένα της χέρι προς τα πάνω. Δεν γνωρίζουμε 
λατρευτικά αγάλματα με αυτή τη χειρονομία. 
1813 Huber, 2003, Vol. 1: 50 και 128. 
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• Η υψίλαιμη πρόχους C41 (εικ. 72). Κατά την S. Huber, στο αγγείο 
απεικονίζεται σκηνή προσφοράς ενός υφάσματος (ίσως ενός πέπλου) σε 
θεότητα στο εσωτερικό ενός κτηρίου. Η Ελβετίδα ερευνήτρια 
αναγνωρίζει τέσσερις μορφές· μια υπηρέτρια, μία ιέρεια, μια θεά και ένα 
φίδι1 8 1 4. 

• Η υψίλαιμη πρόχους C37 (εικ. 73). Στο λαιμό του αγγείου 
παριστάνονται δύο γυναίκες, η μία αντίκρυ στην άλλη. Ανάμεσα στις 
μορφές αλλά και πίσω τους διακρίνεται πλήθος παράλληλων οριζόντιων 
γραμμών. Ενδέχεται οι γραμμές αυτές να εικονίζουν στοίβες μαλλιού ή 
υφασμάτων, ακόμα και κάποια μέρη ενός κτηρίου (τοίχους και 
βωμό;)1815. 

• Οι υψίλαιμες πρόχοι C8 και C35, οι οποίες διακοσμούνται με 
παρελαύνουσες γυναίκες που κρατούν αντικείμενα στα χέρια τους1 8 1 6. 

| Ο Ι Τ 

Σύμφωνα με την S. Huber , οι παραστάσεις των ερετριακών υψίλαιμων 
πρόχων, καθώς και η μεγάλη ποσότητα των υδριών που εντοπίστηκαν στο χώρο 
θυσιών (πρέπει να επισημάνουμε ότι σε αγγειογραφίες της κλασσικής περιόδου 
βλέπουμε κυρίως γυναικείες μορφές να κάνουν χρήση των υδριών), υποδηλώνουν ότι 
οι γυναίκες σύχναζαν στο ιερό αυτό. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την εύρεση 
κοσμημάτων, υφαντικών βαρών, σφονδυλίων, και θραύσματος επινήτρου (0243)1 8 1 8, 
ανάμεσα στα αναθήματα. Μάλιστα, και οι άντρες θα μπορούσαν να έχουν επισκεφτεί 
το ιερό, αφιερώνοντας, λόγου χάρη, τις αιχμές βέλων που αναφέραμε παραπάνω. 

Ενδέχεται στο ιερό αυτό να τελούνταν διάφορες τελετές: πομπές (όπως 
εκείνες που εικονίζονται στις πρόχους), σπονδές (με τη βοήθεια των υδριών και των 
πρόχων), θυσίες ζώων (τα περισσότερα οστά που βρέθηκαν είναι μηριαία οστά αιγών, 
παρόλο που επίσης περισυλλέχθηκαν κάποια οστά από βόδια, χοίρους, σκυλιά και 
άλογα), τελετουργικά συμπόσια (στον οίκο), και προσφορές αναθημάτων1819. 

Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα ποια θεότητα λατρεύτηκε εδώ. Δυστυχώς δεν 
βρέθηκε κανένα ενεπίγραφο όστρακο που να φέρει κάποιο θεωνύμιο. Παρόμοια 
κινητά ευρήματα με αυτά που περισυλλέχθηκαν στο χώρο θυσιών της Ερέτριας έχουν 
αποκαλυφθεί σε διάφορα ελληνικά ιερά. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ερευνητών, που 
έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ερετριακό χώρο θυσιών, θεωρούν ότι σε αυτόν 
λατρεύτηκε μία γυναικεία θεότητα. Η S. Cole ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για τη 
Δήμητρα, ενώ η S. Huber φρονεί ότι επρόκειτο για την Άρτεμη. Κάποια από τα 
επιχειρήματα της Ελβετίδας ερευνήτριας είναι: 

• Η θέση του ιερού δίπλα στο ρεύμα και ο μεγάλος αριθμός υδριών 
υποδηλώνουν ότι το νερό αποτελούσε σημαντικό στοιχείο κατά τις 

1 8 1 4 Huber, 2003, Vol. I 
1 8 1 5 Huber, 2003, Vol. 1 
1 8 1 6 Huber, 2003, Vol. 1 
1 8 1 7 Huber, 2003, Vol. 1 
1 8 1 8 Huber, 2003, Vol. 1 
1 8 1 9 Huber, 2003, Vol. 1 

62, 129-133. 
134. 
129. 
156-157. 
102, Vol. 2: 67. 
141-146. 
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τελετές που λάμβαναν μέρος εδώ. Η Άρτεμη υπήρξε θεότητα στενά 
συνδεδεμένη με το νερό, όπως σημειώνει η Y. Morizot . 

• Τα υφαντικά βάρη, τα σφονδύλια, το θραύσμα από επίνητρο και οι 
υποτιθέμενες παραστάσεις υφασμάτων που διακοσμούν κάποια αγγεία 
παραπέμπουν στην υφαντουργία. Η Huber ανατρέχει σε φιλολογικές1821 

και επιγραφικές1822 μαρτυρίες καθώς και στην αρχαιολογική 
τεκμηρίωση1 2 3 για να φανερώσει ότι η Άρτεμη συσχετίστηκε με τα 
ενδύματα. 

• Οι αιχμές βελών θα μπορούσαν να παραπέμπουν στην Άρτεμη τοξότη. 
• Τα οστά σκύλων που αποκαλύφθηκαν ίσως υποδηλώνουν ότι αυτά τα 

ζώα επίσης θυσιάζονταν εδώ. Τα σκυλιά προσφέρονταν σε χθόνιες 
θεότητες, κυρίως στην Εκάτη, παρεμφερή θεότητα με την Άρτεμη. 

Η S. Huber ταυτίζει το χώρο θυσιών με ένα αστικό «παράρτημα» («annexe») 
του ιερού της Αμαρύνθου, «de même que l'on a, à Athènes, un Brauronion lié au 
sanctuaire a" Artémis à Brauron, un Éleusinion à celui de Demeter et Corè à Eleusis et 
un Pompéion au temple d'Athéna sur l'Acropole»1824. Προς επίρρωση της άποψης 
της, η Ελβετίδα ερευνήτρια συγκρίνει τα ευρήματα του αστικού χώρου θυσιών με 
αυτά που βρέθηκαν στον αποθέτη της Αγίας Κυριακής, εφόσον θεωρεί, όπως η Ε. 
Σαπουνά-Σακελλαράκη, ότι ο αποθέτης αυτός σχετίζεται πράγματι με το ιερό της 
Άρτεμης Αμαρυνθίας. Η S. Huber επισημαίνει ότι: 

• Τα αρχαιότερα ευρήματα που βρέθηκαν στον αστικό χώρο θυσιών και 
στον αποθέτη της Αγίας Κυριακής χρονολογούνται στην ίδια περίπου 
εποχή, τον 7° αι. π.Χ. 

• Τόσο στον αστικό χώρο θυσιών όσο και στον αποθέτη της Αγίας 
Κυριακής, τα ευρήματα που χρονολογούνται στα τέλη του 6ου και στις 
αρχές του 5ου αι. π.Χ. είναι ιδιαίτερα πολυάριθμα (ωστόσο, πρέπει να 
σημειωθεί ότι τα περισσότερα ευρήματα του αποθέτη της Αγίας 
Κυριακής χρονολογούνται στον 5°, τον 4° και τον 3° αι. π.Χ.) 

• Τα αναθήματα που ενδέχεται να είχαν αφιερωθεί από γυναίκες είναι 
πολυάριθμα τόσο στον αστικό χώρο θυσιών όσο και στον αποθέτη της 
Αγίας Κυριακής. 

Παρόλα αυτά, εμείς διακρίνουμε κάποια στοιχεία που ανθίστανται στην 
υποτιθέμενη σχέση ανάμεσα στον αστικό χώρο θυσιών και τον αποθέτη της Αγίας 
Κυριακής: 

1820 γ Morizot, «Artémis, l'eau et la vie humaine», erro R. Ginouvès, A.-M. Guimier-Sorbets, J. 
Jouanna και L. Villard (επιμ.), L'eau, la santé et la maladie dans le monde grec. Actes du colloque 
organisé à Paris du 25 au 27 novembre 1992 (BCHSuppl. 28), 1994: 201-216. 

Οδύσσεια, δ', στ. 119 κ.ε.· Αριστοφάνης, Λυσιστράτη, στ. 645. 
1 8 2 2 Πρβλ τους καταλόγους ενδυμάτων του ιερού της Άρτεμης Βραορωνίας: IG II2 1514, 1515, 1516, 
κ.α. Σχετικά με τα αναθήματα αυτά, Ρ. Brulé, La fille d'Athènes. La religion des filles à Athènes à 
l'époque-classique. Mythes, cultes et société, Paris, 1987: 226-233- Dillon, 2002: 19-23. 

Τα σφονδύλια και τα πηνία που βρέθηκαν στο Αρτεμίσιο της Δήλου (W. Deonna, Delos XVIII. Le 
mobilier délien, Paris, 1938, Vol. 1: 266-271)· τα θραύσματα από επίνητρα που περισυλλέχθηκαν στον 
αποθέτη της Αγίας Κυριακής κοντά στην Αμάρυνθο (παραπάνω, σελ. 356). 
1 8 2 4 Huber, 2003, Vol. 1: 167. 
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• Στον αποθέτη της Αγίας Κυριακής βρέθηκαν αναθήματα που 
χρονολογούνταν μεταξύ της αρχαϊκής περιόδου και του 1ου αι. π.Χ.· 
αντιθέτως, είναι δύσκολο να εξακριβωθεί εάν ο αστικός χώρος θυσιών 
χρησίμευε ως λατρευτικός χώρος και μετά τον 4° αι. π.Χ., όπως δέχεται 
η S. Huber1825. 

• Τα είδη των αναθημάτων που βρέθηκαν στον αστικό χώρο θυσιών και 
στον αποθέτη της Αγίας Κυριακής διαφέρουν μεταξύ τους. Στον 
αποθέτη της Αγίας Κυριακής υπάρχει άφθονο κοροπλαστικό υλικό, 
αντιθέτως αυτό το είδος προσφορών είναι ελάχιστο στον αστικό χώρο 
θυσιών. Μάλιστα, στον αποθέτη της Αγίας Κυριακής περισυλλέχθηκαν 
ολιγάριθμες υδρίες και πρόχοι, τα αγγεία που κυρίως βρέθηκαν στον 
αστικό χώρο θυσιών. 

Η S. Huber δέχεται ότι στον αστικό χώρο θυσιών και στο σχετιζόμενο με τον 
αποθέτη της Αγίας Κυριακής ιερό τελούνταν διαφορετικές τελετές. Θεωρούμε 
συνεπώς παρακινδυνευμένο ο αστικός χώρος θυσιών να χαρακτηρίζεται ως 
«παράρτημα». Εμείς θα αρκεστούμε στο να συμπεράνουμε ότι στον αστικό χώρο 
θυσιών λατρεύτηκε μια θεότητα, πιθανότατα γυναικεία, κατά τη διάρκεια της 
γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου. 

Άλλα ερετριακά αστικά ιερά της Άρτεμης; 

Παραπάνω έγινε λόγος για δυο επιγραφές που βρέθηκαν στα τέλη του 19ου αι. 
στο δυτικό τμήμα της σημερινής Ερέτριας. Η μία αναφέρεται στην Άρτεμη Ολυμπία 
και χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι. ή στις αρχές του 3ο υ αι. π.Χ. (IG XII, 9, 260). 
Η άλλη επιγραφή, του πρώτου μισού του 3ο υ αι. π.Χ., αναφέρεται στην Άρτεμη, χωρίς 
όμως το θεωνύμιο να συνοδεύεται από επίκληση (IG XII, 9, 261) 8 2 6. Μαζί με τις 
επιγραφές αποκαλύφθηκε και ένα μαρμάρινο άγαλμα1827. Σύμφωνα με τον D. 
Knoepfler1828, το γλυπτό είναι αυτό που εμφανίζεται στη φωτογραφία που, υπό τον 
αριθμό 4, δημοσίευσε ο Κ. Κουρουνιώτης το 1900. Πράγματι, το έργο αυτό βρέθηκε 
στη σύγχρονη πόλη της Ερέτριας18 . 

Ο Κ. Κουρουνιώτης θεώρησε ότι το άγαλμα απεικόνιζε την Άρτεμη, 
δεδομένων των ομοιοτήτων του γλυπτού με τον ονομαζόμενο τύπο «Άρτεμη 
Colonna». Για τη L. Kahil, το ερετριακό γλυπτό ήταν έργο του 4ου αι. π.Χ. και 
παρίστανε έναν τύπο παρόμοιο, αλλά όχι ίδιο, με τον τύπο «Άρτεμη Colonna»: η 
Άρτεμη, με χιτώνα και λοξή ζώνη στο στήθος (τελαμώνας;), εμφανιζόταν σε 
κίνηση . Οι Ρ. Auberson και Κ. Schefold δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι 

1825 Huber, 2003, Vol. 1: 169. 
1826 Α. Wilhelm, «Επιγραφαί εξ Ευβοίας», ΑΕ 1892: 141-142, αρ. 9 και 10· Δ.Σ. Σταυρόπουλος, 
«Ερετρικά μελετήματα», ΑΕ 1895: 157, υποσημ. 9γ. Βλ παραπάνω, σελ. 349 κ.ε. όπου και οι 
διαστάσεις των αντίστοιχων λίθων. 
1827 Δ. Σπ. Σταυρόπουλος, «Ερετρικά μελετήματα», ΑΕ 1895: 157, υποσημ. 9γ. Δεν καταφέραμε να 
μάθουμετις διαστάσεις του γλυπτού αυτού. 
1828 Knoepfler, 2001a: 140 και υποσημ. 210. 
1829 Κουρουνιώτης, 1900: 24-26, aK. 4. 
1830 L. Kahil, «Artemis. Catalogue. II. Artemis chasseresse. 1. Artemis chasseresse portant un vêtement 
long. 1.2. La déesse est en marche», LIMCII-1 (1984): 640, n° 180. 
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επιγραφές και το άγαλμα να είχαν εντοπιστεί σε ιερό, το οποίο ήταν σε λειτουργία 
στα τέλη της κλασικής και στις αρχές της ελληνιστικής περιόδου1831. 

Επίσης το 1900 ο Κ. Κουρουνιώτης έκανε λόγο για ένα ακόμα μαρμάρινο 
άγαλμα, το οποίο είχε βρεθεί ανατολικά της πόλης, μαζί με την επιγραφή που 
αναφερόταν στον Απόλλωνα Δήλιο, την Άρτεμη και την Λητώ1832. Σε αυτό το έργο η 
Άρτεμη παριστανόταν με κοντό χιτώνα και ιμάτιο, ενώ στηριζόταν σε κορμό δέντρου. 
Στο στήθος της θεάς διακρίνεται τελαμώνας. Το άγαλμα μπορεί να χρονολογηθεί 
στην ελληνιστική περίοδο1833. 

Κατά τη διάρκεια ανασκαφής που πραγματοποιήθηκε 220 μέτρα 
νοτιοανατολικά του δωρικού ναού του Απόλλωνα, ο Π. Θέμελης αποκάλυψε αποθέτη 
με κινητά ευρήματα του 4ου αι. π.Χ.1834. Σε στρώμα τέφρας εντοπίστηκαν θραύσματα 
από κύλικες καθώς και πήλινα ειδώλια. Τα περισσότερα ειδώλια παριστάνουν 
ιστάμενα ή καθισμένα παιδιά αμφότερων των φύλων. Τα κορίτσια φέρουν ποδήρεις 
χιτώνες, ενώ τα αγόρια είναι γυμνά. Επίσης περισυλλέχθηκαν ειδώλια που 
απεικονίζουν γυναίκες. Ένα από τα γυναικεία ειδώλια έχει μεγαλύτερο μέγεθος και 
παριστάνει καθισμένη μορφή. Ο Π. Θέμελης εικάζει ότι ο αποθέτης σχετίζεται με 
μικρό οικιακό ιερό αφιερωμένο στην Άρτεμη. Ο Έλληνας αρχαιολόγος συγκρίνει τα 
ευρήματα του αποθέτη με αυτά που βρέθηκαν στο ιερό της Βραυρώνας. 

Τέλος, ένα ακόμα πήλινο ειδώλιο, το οποίο παριστά καθισμένο κορίτσι που 
φέρει ποδήρη χιτώνα, αποκαλύφθηκε σε οικόπεδο' 220 μέτρα δυτικά του δωρικού 
ναού του Απόλλωνα. Τα υπόλοιπα ευρήματα που περισυλλέχθηκαν σ' αυτό το σημείο 
δεν φαίνεται να χρησίμευαν σε θρησκευτικές τελετές, ωστόσο ο Π. Θέμελης θεωρεί 
ότι το ειδώλιο σχετίζεται με λατρεία της Αρτεμης 

Παραστάσεις της Άρτεμης σε πήλινα αγγεία, μεταλλικά αντικείμενα και λίθινα 
ανάγλυφα. 

Στην δυτική αρχαία παραθαλάσσια νεκρόπολη της Ερέτριας, βρέθηκε εντός 
τάφου ως κτέρισμα ένας αρχαϊκός αμφορέας, σφαιρικού σώματος, που διακοσμείται 
με μυθολογικά θέματα. Το αγγείο φυλάσσεται σήμερα στο Μουσείο Ερέτριας (αρ. 
κατ. 16618). Στη μία όψη1 εμφανίζονται τέσσερις ανθρώπινες μορφές. Η μία 
παριστάνει «πότνια θηρών» που κρατάει στο δεξί της χέρι ένα πτηνό από το λαιμό 
και στο αριστερό ένα λέοντα από την ουρά. Η μορφή έχει ταυτιστεί με την Άρτεμη. 
Απεικονίζονται ακόμη μια γυναίκα (η Λητώ;) και ένας άνδρας (ο Απόλλωνας;), 
καθώς και μια άλλη ανδρική μορφή με φτερωτά υποδήματα (ο Αρισταίος;). Το αγγείο 
χρονολογείται γύρω στο 570 π.Χ.183 . Δεδομένου του τόπου εύρεσης του, δεν 

1831 Auberson και Schefold, 1972: 198, υποσημ. 82. 
1832 Κουρουνιώτης, 1900: 24-25, aie. 4. 
1833 L. Kahil, «Artemis. Catalogue. Π. Artemis chasseresse. 2. Artemis chasseresse vêtue d'un chiton 
court. 2.1. Type au repos», LIMC II-l (1984): 644, n° 240. 
1834 Π. Θέμελης, «[OT] 691 (G/9)», M 24 Bl (1969): 197-198 και πιν. 204β-γ, 205α. Βλ. ακόμη 
Knoepfler, 1990: 125 και υποσημ. 64. 
1835 Π. Θέμελης, «[ΟΤ] 655 (C/8)»,/U 24 Bl (1969): 197 και πιν. 204α. 
1836 Για την παράσταση στην άλλη όψη, βλ. παρακάτω, σελ. 398. 
1837 Auberson και Schefold, 1972: 162-163- L. Kahil, «Artemis. Catalogue. I. Les premiers types 
d'Artémis. 2.2. La déesse ailée, non caractérisée come chasseresse», LIMC II-l (1984): 626, n° 24· B. 
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μπορούμε να είμαστε βέβαιοι εάν ο αμφορέας μπορεί να θεωρηθεί τεκμήριο των 
λατρευτικών αντιλήψεων μίας ομάδας ανθρώπων, μεταξύ των οποίων θα ήταν εν ζωή 
και ο νεκρός που θάφτηκε με το αγγείο. 

Με τον ίδιο τρόπο, δεν ξέρουμε εάν μπορούμε να συνάγουμε ασφαλή 
συμπεράσματα για τις λατρείες των Ερετριέων, με βάση τη διακόσμηση που φέρει 
δισκάριο από κασσίτερο που βρέθηκε σε αρχαίο πηγάδι κοντά στο δυτικό σκέλος των 
τειχών της πόλης1838. Μαζί με το δισκάριο εντοπίστηκαν και άλλα ευρήματα1839, αλλά 
κανένα από αυτά δεν παραπέμπει στη θρησκευτική σφαίρα. Στο κέντρο του 
δισκαρίου απεικονίζεται η Άρτεμη ντυμένη με κοντό χιτώνα και δέρμα ζώου. Στο 
αριστερό της χέρι κρατάει δόρυ, στο δεξί τόξο. Η θεά κοιτάει προς τα αριστερά της. 
Σε αυτήν την πλευρά υπάρχει ένα ελάφι και ένας βωμός. Πάνω από το βωμό 
διακρίνεται πτηνό που κρέμεται από τοίχο. Στην άλλη πλευρά, εικονίζεται ένας 
σκύλος και πάνω του ένας λαγός που κρέμεται επίσης από τοίχο. Σύμφωνα με την L. 
Kahil, το δισκάριο χρονολογείται περί το 420 π. Χ.1840. 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η επιγραφή IG XII, 9, 213 (σχετική με το 
χρησμό ενός μαντείου) επιστέφεται με ανάγλυφη διακόσμηση1841. Απεικονίζονται η 
Άρτεμη με πυρσό και ο Απόλλωνας με κιθάρα ή λύρα δίπλα σε ομφαλό. Δεδομένου 
ότι ο λίθος βρέθηκε λίγα μέτρα νοτιοανατολικά του αστικού ναού του Απόλλωνα, 
είναι λογικό να υποθέσουμε ότι ο λίθος εκτέθηκε αρχικά δίπλα σε αυτό το κτήριο (ή 
σε ό,τι απέμενε από αυτόν κατά την κλασική εποχή). Η επιγραφή χρονολογήθηκε 
στον 4° ή τον 3° αι. π. Χ. Στο ίδιο ιερό έπρεπε να στηθεί και το ψήφισμα του 
Χαιρεφάνη (IG XII, 9, 191), σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο στίχο 46 του 
ψηφίσματος αυτού. Το ανάγλυφο που διακοσμούσε το άνω τμήμα του λίθου σώζεται 
ελάχιστα. Ωστόσο ο Κ. Κουρουνιώτης και ο D. Knoepfler υποστήριξαν ότι εδώ 
απεικονιζόταν αρχικά η Άρτεμη, με τον αδερφό και τη μητέρα της18 2. Η επιγραφή 
χρονολογείται στην προτελευταία δεκαετία του 4ου αι. π.Χ. (318 - 315 π.Χ.)1843. 
Σύμφωνα με τα κριτήρια που διέπουν την έρευνα μας, οι παραστάσεις που 
συνοδεύουν τις επιγραφές IG XII, 9, 213 και IG XII, 9, 191, λόγω της χρονολόγησης 
τους, δεν μπορούν να θεωρηθούν ασφαλή τεκμήρια για τις λατρείες των Ερετριέων 
κατά τα προκλασικά χρόνια. 

Άλλα γλυπτά που σχετίζονται με τη λατρεία της Άρτεμης; 

Στο Μουσείο Ερέτριας εκτίθεται άγαλμα, το οποίο απεικονίζει κορίτσι 
καθισμένο στο δάπεδο (αρ. κατ. 1269). Λείπουν το κεφάλι και το δεξί χέρι της. Το 
κορίτσι φέρει ποδήρη χιτώνα και ιμάτιο και κρατάει μικρή σφαίρα στο αριστερό της 

F. Cook, "Aristaios. I. Catalogue", LIMC II-l (1984): 604, n° 7. Βλ. και L. Marangou, "Aristaios", AM 
87 (1972): 82 καιυποσημ. 38. 
1838 Κ. Schefold, "Grabungen in Eretria", AntK 17 (1974): 74-75· επίσης J.-P. Michaud, «Chronique des 
fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1973», BCH9S (1974): 691. 
1839 Κυρίως όστρακα από αγγεία. 
1840 L. Kahil, «Artemis. Catalogue. II. Artemis chasseresse (à partir de l'archaïsme tardif). 5. Artémis 
portant une peau de bête», UMC Π-1 (1984): 651, n° 359. 
'841 Για την εύρεση του λίθου, βλ. Κουρουνιώτης, 1911: 32-33, αρ. 19, εικ. 21. Διαστάσεις: ύψ. 0,48 μ.· 
πλ. 0,35 μ.· πάχ. 0,11 μ. 
1842 Κουρουνιώτης, 1900: 10-18· Knoepfler, 2001c: 63-65. 
1843 Knoepfler, 2001c. 
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χέρι . Στο μουσείο φυλάσσεται ένα άλλο άγαλμα, το οποίο παριστάνει ιστάμενο 
κορίτσι που επίσης φέρει ποδήρη χιτώνα και ιμάτιο (αρ. κατ. 17505b). Το κεφάλι και 
το δεξί χέρι δεν έχουν σωθεί. Ωστόσο, μπορούμε να εικάσουμε ότι το κορίτσι 
κρατούσε με το δεξί της χέρι την άκρη του χιτώνα, αφού το ένδυμα αυτό φαίνεται 
ελαφρώς ανασηκωμένο από αυτή την πλευρά1845. Οι ομοιότητες με ένα από τα 
αγάλματα που βρίσκονται στο Μουσείο Χαλκίδας (αυτό με τον αρ. κατ. 31)1 8 4 6 μάς 
επιτρέπει να υποθέσουμε ότι το κορίτσι της Ερέτριας κρατούσε ένα πτηνό1847. Ο 
τόπος εύρεσης των αγαλμάτων των μικρών κοριτσιών του Μουσείου Ερέτριας δεν 
μας είναι γνωστός. Το κεφάλι ενός ακόμη αγάλματος κοριτσιού βρέθηκε στο 
Μαλακώντα, δηλαδή τέσσερα περίπου χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Ερέτριας (αρ. 
κατ. 15588) . Τα τρία αγάλματα του Μουσείου Ερέτριας είναι μαρμάρινα και 
χρονολογούνται στα τέλη του 4ου αι. π. Χ. 

Επίσης αναφέρουμε άγαλμα καθισμένου ημίγυμνου αγοριού (ένα ιμάτιο 
καλύπτει τους μηρούς του), που φέρει τον αρ. κατ. 625 του Μουσείου Ερέτριας. 
Λείπουν το κεφάλι και το αριστερό χέρι του. Από το δεξί χέρι σώζεται μόνο η 
παλάμη, η οποία κρατά σφαίρα και στηρίζεται σε ένα από τα γόνατα1849. 

Πιθανότατα, τα ερετριακά αγάλματα παιδιών υπήρξαν αναθήματα σε ιερό 
αφιερωμένο σε θεότητα που προστάτευε τους ανήλικους. Ο Π. Θέμελης εικάζει ότι 
εκτέθηκαν σε ιερό του Ασκληπιού, εφόσον παρόμοια γλυπτά έχουν εντοπιστεί στα 
ιερά του Αμφιάραου (υπόσταση του Ασκληπιού) στον Ωρωπό και τον Ραμνούντα, 
καθώς και στα ιερά του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, την Αθήνα και τη Λισσό1850. Από 
την πλευρά της η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη πιστεύει ότι το κορίτσι με αρ. κατ. 
17505b θα μπορούσε να έχει αφιερωθεί στην Άρτεμη 

5.5.5. Επίμετρο. Η θέση του ιερού της Άρτεμης Αμαρυνθίας. 

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, πολυάριθμες επιγραφές, που συνδέονται με τη 
λατρεία της Άρτεμης Αμαρυνθίας, έχουν εντοπιστεί στην περιοχή της σημερινής 
Αμαρύνθου, δηλαδή σε απόσταση μεγαλύτερη των οκτώ χιλιομέτρων ανατολικά του 
αρχαίου άστεως της Ερέτριας. Επίσης, κοντά στην Αμάρυνθο εντοπίζεται η περιοχή 
της Αγίας Κυριακής - όπου αποκαλύφθηκε ο πλούσιος αποθέτης με τα προσωπεία-
καθώς και η εκκλησία της Παναγίτσας Θεοτόκου έξω από τα Άνω Βάθεια - στην 
τοιχοδομία της διακρίνονται εντοιχισμένα πολλά αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη, βάσεις 

1 8 4 4 Διαστάσεις του θραύσματος: ύψ. 0,38 μ.· πλ. 0,27 μ. Βλ Hesse, 1983: 205, 352, n° 62, Tafel 23.3-
Θέμελης, 1987: 109-110, πίν. 34 α· Σαπουνά-Σακελλαράκη, 2000: 57· Ducrey et al., 2004: 143. 
1 8 4 5 Ύψ. του γλυπτού: 0,72 μ. Βλ. Hesse, 1983: 138, 346-347, n° 47, Tafel 3.2· Θέμελης, 1987: 109, 
πίν. 33· Σαπουνά-Σακελλαράκη, 2000: 97. 
1 8 4 6 Βλ παραπάνω, σελ. 236 κ.ε. 
1 8 4 7 Δεν ξέρουμε σε ποιο από τα δύο αγάλματα αναφέρονται οι Β.Γ. Καλλιπολίτης και Β.Χ. Πετράκος 
(«Ερέτρια», ^d 18 Β1 (1963): 124) όταν μνημονεύουν ένα «αγαλμάτων κορασίου». 
1 8 4 8 Διαστάσεις του θραύσματος: ύψ. 0,15 μ.· πλ. 0,12 μ. Βλ Θέμελης 1969: 168 και υποσημ. 1, πίν. 14 
ζ· Hesse, 1983: 221, 391, n° 182· Α. Καραπασχαλίδου, «Τέσσερα αγαλμάτια κοριτσιών του Μουσείου 
Χαλκίδας (Πιν. Β-Ε.)», ΑΕ 1984: 7· Θέμελης 1987: 108-109, πίν. 32 γ· Σαπουνά-Σακελλαράκη, 2000: 
57. 
1 8 4 9 Διαστάσεις του θραύσματος: ύψ. 0,30 μ.· πλ. 0,24 μ. Βλ Θέμελης, 1987: 110, πίν. 32 β· Σαπουνά-
Σακελλαράκη, 2000: 57. 
1 8 5 0 Θέμελης, 1987: 108-110. 
1 8 5 1 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 2000: 97. 
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αγαλμάτων και βάσεις τριπόδων (εικ. 3, αρ. 35, εικ. 68). Τέλος, εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα υπήρξε η πολύ πρόσφατη ανακάλυψη τμήματος αρχαίου κτηρίου το 
Σεπτέμβριο του 2007. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ημερήσιου τύπου, οι ανασκαφείς 
θεωρούν ότι τα λείψανα του κτίσματος ταυτίζονται με ναό του 4ου αι. π.Χ. που ήταν 
αφιερωμένος στην Άρτεμη Αμαρυνθία. 

Ωστόσο, ο εντοπισμός του ιερού στη περιοχή της σημερινής Αμαρύνθου 
έρχεται σε σύγκρουση με τις πληροφορίες που παρέχουν (ή φαίνεται να παρέχουν) 
ορισμένες αρχαίες φιλολογικές πηγές. Πράγματι, ο Στράβωνας, αναφερόμενος στο 
ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας (Χ, 1, 10), τοποθετεί την κώμη της Αμαρύνθου σε 
απόσταση επτά σταδίων (περίπου 1,6 χιλιομέτρων) από τα τείχη της Ερέτριας1852. 
Επιπλέον, ο Στέφανος ο Βυζάντιος, στο λήμμα του «Αμάρυνθος», αναφέρεται στο 
τοπωνύμιο ως «νήσο Εύβοιας». 

Ο D. Knoepfler επιχειρεί να εξηγήσει αυτές τις αντιφάσεις. Κατά τον Ελβετό 
ερευνητή, το χωρίο του Στράβωνα περιείχε αρχικά τις σωστές αποστάσεις ανάμεσα 
στην πόλη της Ερέτριας και το ιερό της Αμαρύνθου. Ωστόσο, η αντιγραφική 
παράδοση του αποσπάσματος ίσως να είναι προβληματική. Το κείμενο υπέστη 
παραφθορά, με συνέπεια να φτάσει μέχρι τις μέρες μας αλλοιωμένο. Ο D. Knoepfler 
υποθέτει ότι κάποια στιγμή δεν αντιγράφηκε σωστά η αλφαβητική γραφή του 
αριθμού. Εκεί όπου ο Στράβωνας είχε σημειώσει απόσταση «ξ» σταδίων μεταξύ 
Ερέτριας και Αμαρύνθου (εξήντα στάδια, δηλαδή έντεκα χιλιόμετρα), ο αντιγραφέας 
λανθασμένα σημείωσε «ζ» (επτά στάδια, δηλαδή 1,6 χιλιόμετρα)1853. Ακόμη, ο D. 
Knoepfler θεωρεί ότι η λέξη «νήσος», την οποία χρησιμοποιεί ο Στέφανος ο 
Βυζάντιος στο λήμμα του «Αμάρυνθος», ενδέχεται να αντιστοιχεί σε χερσόνησο ή 
ακρωτήριο και όχι σε ένα νησί 8 5 . Ας προσθέσουμε ότι το τοπωνύμιο αναφέρεται και 
στη Γεωγραφία του Πτολεμαίου (III, 15, 24), έργο στο οποίο καταχωρίζονται κυρίως 
παραθαλάσσιες θέσεις. 

5.6. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ 

Μέχρι πρόσφατα, οι πληροφορίες που είχαμε για τη λατρεία της Αθηνάς στην 
Ερέτρια ήταν ελάχιστες. Δεδομένου ότι η συνεισφορά των φιλολογικών κειμένων σε 
αυτή την περίπτωση είναι μηδαμινή, οι μοναδικές πηγές, για να αποσαφηνιστεί η 
σημασία της θεάς στο ερετριακό πάνθεο, περιορίζονταν σε δυο ελληνιστικές 
επιγραφές. Στην πρώτη η Αθηνά φέρει μυστηριώδη επίκληση. Από τη δεύτερη 
επιγραφή συνάγεται ότι οι γυναίκες δικαιούνταν να κατέχουν το ιερατικό αξίωμα της 
λατρείας της. Λίγα ασφαλή συμπεράσματα εξάγονταν και από τα αποκαλυφθέντα 
γλυπτά όπου παριστάνεται η θεά. Μάλιστα, αίνιγμα αποτελούσε το γεγονός ότι η 
αρχαιότερη σωζόμενη απεικόνιση της Αθηνάς δέσποζε, όπως είδαμε, στο (δυτικό;) 

1852 Ο H.J. Gehrke ("Eretria und sein Territorium", Boreas 11 (1988): 26) θεώρησε ότι το ιερό της 
Άρτεμης Αμαρυνθίας βρισκόταν κοντά στο βυζαντινό παρεκκλήσι της Αγιας Παρασκευής, σε 
απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από τη σημερινή Ερέτρια. Το 1969 ο Π. Θέμελης (Θέμελης, 
1969: 166-170) ισχυρίστηκε ότι ανατολικά του αρχαίου άστεως της Ερέτριας υπήρξαν δυο ιερά. Το 
ένα βρισκόταν κάπου κοντά στο παρεκκλήσι της Άγιας Παρασκευής και ήταν αφιερωμένο στην 
Αρτεμη Αμαρυσία. Το άλλο ιερό βρισκόταν κοντά στο λόφο των Παλαιοεκκλησιών και ήταν 
αφιερωμένο στην Άρτεμη Αμαρυνθία. 
1853 Knoepfler, 1988: 419-421. 
1854 Knoepfler, 1988:404. 
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αέτωμα του δωρικού ναού που παραδοσιακά συσχετίζεται με τη λατρεία του 
Απόλλωνα. 

Εντούτοις, νέα και σημαντικά στοιχεία προκύπτουν από τις τωρινές 
ανασκαφές της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην ακρόπολη. Φαίνεται ότι εδώ 
υπήρχε, τουλάχιστον κατά την αρχαϊκή εποχή, ιερό που ήταν αφιερωμένο στην 
Αθηνά. Αναμφίβολα οι μελλοντικές αρχαιολογικές εργασίες θα προσφέρουν 
περισσότερες πληροφορίες για την ερετριακή λατρεία της θεάς· συνεπώς, οι απόψεις 
που διατυπώνονται παρακάτω ενδέχεται να συμπληρωθούν προσεχώς με βάση τα 
καινούργια ευρήματα. 

5.6.1. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Στις επόμενες σελίδες θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε δυο επιγραφές που 
δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου ή στις αρχές του 20ου αι. Πρόκειται 
για τον όρο IG XII, 9, 265 και το ανάθημα ιδιωτικού χαρακτήρα IG XII, 9, 264. Και 
οι δυο ήρθαν στο φως στην περιοχή της σημερινής πόλης της Ερέτριας. Μια τρίτη 
επιγραφή που βρέθηκε το 2006 στην ακρόπολη θα μας απασχολήσει αργότερα, στην 
ενότητα όπου θα σχολιάσουμε τα αρχαιολογικά ευρήματα που περισυλλέχθηκαν στο 
λόφο Καστέλλι. 

Οι επιγραφές IG XII, 9, 265 και IG XII, 9, 264 χρονολογούνται στο 3° και 2° 
αι. π.Χ. Τίποτε δεν επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που απορρέουν ισχύουν και για 
τις περιόδους που κυρίως μας ενδιαφέρουν . 

Ένα ιερό της Αθηνάς Αλκομονέης. 

Στο ανατολικό τμήμα της αρχαίας Ερέτριας ανακαλύφθηκε μαρμάρινη στήλη 
(ύψ. 0,70 μ.· πλ. 0,31 μ.· πάχ. 0,05 έως 0,08 μ.), πάνω στην οποία είχε χαραχθεί 
σύντομη επιγραφή . Ο Ziebarth καταχώρισε το κείμενο ως IG XII, 9, 265. 

'Αθηνάς 
Αλκυμο-
νέης. 

Προφανώς, ο όρος αυτός σηματοδοτούσε ιερό που ήταν αφιερωμένο στην 
Αθηνά με την άγνωστη προσωνυμία Αλκομονέη. Κατά συνέπεια, η ετυμολογική 
ανάλυση της επίκλησης αποτελεί το μοναδικό τρόπο προς το παρόν να 
αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας αυτής της λατρείας. 

Ο συσχετισμός με το επίθετο άλκιμος, -η, -ον και τα ομόρριζά του (π.χ., η 
λέξη άλκιμάχος που χρησιμοποιεί ο Ηγήσιππος1856) δεν φαίνεται εφικτός. Πράγματι, 
στην παραλήγουσα της λέξης «άλκιμος» συναντάμε το φωνήεν «ι», ενώ στην λέξη 
«Αλκυμονέη» συναντάμε το φωνήεν «υ». Επιπλέον, η κατάληξη -νέος, -α, -ον δεν 

1855 Δ.Σ. Σταυρόπουλος, «Ερετρικαί επιγραφαί ανέκδοτους Αθηνά V (1893): 349-350, αρ. 4. Αγνοούμε 
που βρίσκεται σήμερα η στήλη. Στον κατάλογο επιγραφών του Μουσείου Ερέτριας, που δημοσίευσε ο 
Πετράκος, δεν εμφανίζεται. Βλ. Β. Πετράκος, «Επιγραφαί Ευβοίας», ΑΔ 29 Α' (1974): 105-108. 
1856 F. Dübner (επιμ.), Epigrammatum Anthologia Palatina, Pansus, 1864, Vol. 1: 181 [VI, 124]. 
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απαντάται στα Αρχαία Ελληνικά. Επίσης, πρέπει να απορρίψουμε το συσχετισμό με 
την λέξη άλκυον (στο πληθυντικό, αλκυα) 1 8 5 7 . Ακόμη και αν υπήρξε ποτέ μια 
κατάληξη -μονέος, ως παραλλαγή της κατάληξης -μένος, δεν εξηγείται εύκολα πώς 
ένα ουσιαστικό όπως η λέξη «άλκυον» μπορεί να συνδέεται με κατάληξη μετοχής 
παθητικού παρακειμένου. 

Πιο πιθανό είναι ο όρος IG ΧΠ, 9, 265 να μνημονεύει λατρεία της Αθηνάς 
Αλαλκομενίας στην Ερέτρια. Η προσωνυμία αυτή μαρτυρείται κυρίως στις 
Αλαλκομενές της Βοιωτίας1858, όπως επίσης στη Χίο185 και στη Μαντινεία1 . Ίσως 
η επίκληση σχετίζεται με το ρήμα «άλαλκείν»1 8 6 1. Στην Ερέτρια η αλλαγή από 
Αλαλκομενία σε Αλκυμονέη θα μπορούσε να έχει προκύψει από σειρά γλωσσικών 
φαινομένων, όπως π.χ. μια απλολογία στις πρώτες συλλαβές, και διάφορες 
μεταπτώσεις. 

Τέλος, η Αθηνά Αλκυμονέη θα μπορούσε να έχει πάρει το επίθετο της από 
άγνωστο σε εμάς αρχαίο τοπωνύμιο «Αλκύμονος» ή «Αλκύμονη». 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί ότι αγνοούμε που βρισκόταν 
το ιερό της Αθηνάς Αλκυμονέης. Για τις συνθήκες της εύρεσης της επιγραφής IG XII, 
9, 265 τίποτα δεν είναι γνωστό. Ο όρος χρονολογείται στο 3° αι. π.Χ. Με τα τωρινά 
δεδομένα, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η λατρεία αυτή ανάγεται στα γεωμετρικά και 
αρχαϊκά χρόνια. 

Μια ιέρεια της Αθηνάς. 

Μαρμάρινο τεμάχιο (ύψ. 0,23 μ.· πλ. 0,24 μ.· πάχ. 0,20 μ.), που αποτελούσε 
μέρος βάσης, παρουσιάζει αναθηματική επιγραφή που καταγράφηκε το 1915 ως IG 
XII, 9, 264. Η πέτρα χρησιμοποιήθηκε στην οικοδόμηση σύγχρονης οικίας στη 
γειτνίαση με το λεγόμενο ιερό του Απόλλωνα. Με κριτήριο το σχήμα των 
γραμμάτων, η επιγραφή χρονολογήθηκε στον 2° - 1° αι. π.Χ. 8 6 2. 

..οστράτη Βιόττο[υ] 
[ίέ]ρεια γενομέ[νη] 
[Άθ]ηνάς άνέθη[κε]. 

Σε άλλες ενότητες αυτής της εργασίας έχουμε συναντήσει παρόμοιες 
περιπτώσεις, στις οποίες ιερέας ή ιέρεια αναθέτει ένα αντικείμενο στην θεότητα που 

1 8 5 7 Πρόκειται για είδος φυτού που αναφέρεται στα Ορφικά Apyovatnuca (στ. 922). Βλ G. Dottin 
(επιμ.), Les Argonautiques d'Orphée, Paris, 1930: 37. 
1858 Για το τοπωνύμιο, Βλ Στράβωνας, ΕΚ, 2,27 και Παυσανίας, DC, 33, 5-7. Η θέση καταγράφεται στο 
Μ. Η. Hansen, "Boiotia", στο Μ.Η. Hansen και Τ. Η. Nielsen (επιμ.), An Inventory of Archaic and 
Classical Poleis, Oxford, 2004: 438. Για τη λατρεία, Schachter, 1981-1994, Vol. 1: 111-114. 
1 8 5 9 Ο. Riemann, «Inscriptions grecques provenant du recueil de Cyriaque d'Ancone», BCH 1(1877): 
82-83, n° 8. 
1 8 6 0 K. Lehmann, "A Bronze Pail of Athena Alalkomenia", Hesperia 28 (1959): 153-161· Jost, 1985: 
386-387· L. Bruit Zaidman και P. Schmitt Pantel, Religion in the Ancient Greek City, Cambridge, 
1992: 213. 
1 8 6 1 Βλ Στέφανος ο Βυζάντιος, λήμμα «Άλαλκομένιον». Το ρήμα απαντά στην Ιλιάδα, Τ', στ. 30. 
Σχετικά με τις διαφορετικές υποθέσεις για την ετυμολογία της επίκλησης «Αλακομενία» , Jost, 1985: 
387. 
1 8 6 2 Κουρουνιώτης, 1911: 36, αρ. 28, εικ. 29. 

372 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



5. Μύθοι, λατρείες και ιερά των Ερετριέων 

υπηρετούσε - η Φρίνης, ιέρεια της Άρτεμης και του Απόλλωνα, στην Κάρυστο (IG 
XII, 9, 14)· ο Ηράκλειος, ιερέας του Απόλλωνα Δελφίνιου, στην Χαλκίδα· η 
Αρισταγόρη, ιέρεια της Εστίας, στην ίδια πόλη (IG XII, Suppl. 651)· και η γυναίκα 
που προσέφερε τη στήλη όπου απεικονίζονται ο Διόνυσος και ο Πλούτωνας (IG XII, 
Suppl. 528)1 6 3. Μάλιστα, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα εκτός Εύβοιας. Θα 
αναφέρουμε ενδεικτικά την επιγραφή IG II2, 4560 (400-350 π.Χ), όπου 
μνημονεύεται ότι η «Φιλετώ Δεξικλέος θυγάτηρ / ίέρεα γενομένη Δήμητρι / 
άνέθηκεν». 

Στην επιγραφή IG XII, 9, 264 δεν εμφανίζεται καμία επονομασία της Αθηνάς. 
Μήπως πρέπει να υποθέσουμε ότι στην Ερέτρια υπήρχε μονάχα μια ιέρεια της θεάς, η 
οποία φρόντιζε επίσης και για τη λατρεία της Αλκομονέης Αθηνάς; Σχετικά με αυτό 
το θέμα, τα υπάρχοντα στοιχεία δεν μας οδηγούν σε σίγουρα συμπεράσματα. Επίσης, 
αγνοούμε αν η κόρη του Βιόττου υπηρέτησε την Αθηνά για όλη τη ζωή της. Η 
ερετριακή επιγραφή δεν παρέχει τόσες διευκρινίσεις όσο η επιγραφή IG II2, 2874, η 
οποία αναφέρει πως η Ευαμέρα, η «ιέρεια γενομένη δια βίου», ανέθεσε αφιέρωμα 
στην Άρτεμη. 

Στην ηπειρωτική Ελλάδα μαρτυρούνται πολυάριθμα ιερά της Αθηνάς, όπου 
υπηρετούσαν γυναίκες1 Μ. Ενδεικτικά μνημονεύουμε εδώ τα ιερά της Πολιάδος 
Αθηνάς, της Σκφάδος Αθηνάς και της Αθηνάς Νίκης στην Αθήνα 8 6 5, καθώς και το 
ιερό της Ιτωνίας Αθηνάς στην Κορώνεια 

Η επιγραφή IG XII, 9, 264 χρονολογείται στην ελληνιστική εποχή. Ενδέχεται 
οι πληροφορίες που αντλούμε από αυτή να μην προσθέτουν στοιχεία για τις 
λατρευτικές συνήθειες των Ερετριέων των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων. 

5.6.2. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

Στην ενότητα για τη λατρεία του Απόλλωνα στην Ερέτρια αναφερθήκαμε σε 
άγαλμα της Αθηνάς, το οποίο πιθανώς καταλάμβανε κεντρική θέση στο δυτικό 
αέτωμα του δωρικού ναού που κτίστηκε στην καρδία του άστεως. Οι ερευνητές 
δυσκολεύονταν να εξηγήσουν πειστικά τους λόγους για τους οποίους η κόρη του Δία 
απεικονίστηκε σε ένα τόσο σημαντικό μνημείο, εφόσον μέχρι πρόσφατα από τις 
γνωστές επιγραφές δεν προέκυπτε μια ιδιαίτερη σημασία της θεάς στο ερετριακό 
πάνθεο. Πολλοί ισχυρίζονταν ότι οι Ερετριείς απεικόνισαν την κυρία θεότητα των 
Αθηναίων στο αέτωμα του ναού τους, προκειμένου να τιμήσουν τους τότε συμμάχους 
τους. 

Στο Μουσείο Ερέτριας εκτίθενται άλλα τρία γλυπτά, όπου εμφανίζεται η 
Αθηνά, καθώς και μερικά πήλινα ειδώλια με τη μορφή της. Αυτά τα ευρήματα 
χρονολογούνται σε διάφορες περιόδους και προφανώς η παρουσία τους στην αρχαία 
ευβοϊκή πόλη δεν έχει να κάνει με πολιτικά - διπλωματικά γεγονότα. 

1 8 6 3 Βλ παραπάνω, σελ. 141-142,254, 147. 
1 8 6 4 Βλ γενικά J.A. Turner, Mereiai: Acquisition of Feminine Priesthoods in Ancient Greece, Ann 

Arbor, 1997 (1983). 
1 8 6 5 Για τις αρχαίες πηγές που μας πληροφορούν για αυτά, βλ Dillon, 2002: 84-90. 
1 8 6 6 Τουλάχιστον στα ρωμαϊκά χρόνια, σύμφωνα με την επιγραφή IG VII, 3426. Βλ Schachter, 1981-

1994, Vol. 1: 120. 
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Τα αποτελέσματα των τελευταίων ανασκαφών των Ελβετών στην ακρόπολη 
της Ερέτριας ρίχνουν νέο φως στις έως σήμερα γνώσεις επί του θέματος αυτού. Από 
τα καινούργια δεδομένα προκύπτει ότι η Αθηνά υπήρξε πολύ σημαντική θεότητα για 
τους Ερετριείς ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια. 

Τρία γλυπτά από τα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια. 

Στο Μουσείο Ερέτριας φυλάσσονται τρία γλυπτά, οπού διακρίνεται η μορφή 
της Αθηνάς. Δεν διαθέτουμε πληροφορίες σχετικά με τον τόπο εύρεσης τους. 

Το γλυπτό με αριθμό καταλόγου 630 ενδέχεται να είναι τμήμα από 
αναθηματικό ανάγλυφο. Παριστάνεται γυναικεία πεπλοφόρος μορφή που ακουμπά το 
αριστερό της χέρι πάνω σε ασπίδα18 7. Παρόλο που δεν σώζεται το κεφάλι, τα 
παραπάνω στοιχεία επιτρέπουν την ταύτιση της με την Αθηνά. Το έργο χρονολογείται 
στα τέλη του 5ο υ ή στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. 

Σε ένα άλλο αναθηματικό μαρμάρινο ανάγλυφο (πλ. 0,30 μ.· ύψ. 0,20 μ.) που 
χρονολογείται γύρω στο 300 π.Χ. παριστάνεται πεπλοφόρος Αθηνά, με κράνος, 
μπροστά σε βωμό (αρ. κατ. 639)ι . Με το δεξί χέρι κρατάει φιάλη και κάνει σπονδή. 
Με το αριστερό χέρι κρατάει ασπίδα. Την τελετή παρακολουθεί γενειοφόρος μορφή. 
Πιθανώς πρόκειται για θνητό, εφόσον είναι αισθητά μικρότερος από την Αθηνά. Την 
σύνθεση συμπληρώνει μια ακόμα γυναικεία μορφή, ντυμένη με ιμάτιο και πέπλο, που 
έχει ίδιο ύψος με την Αθηνά. Ενδέχεται να είναι μια ακόμα θεά1 8 6 9. 

Τέλος, ένα τμήμα από μαρμάρινο άγαλμα κλασικών χρόνων (πλ. 0,31 μ., ύψ. 
0,17 μ.) ελκύει την προσοχή μας, εφόσον σε αυτό διακρίνεται γοργόνειο πάνω σε 
φολιδωτή αιγίδα1 °. 

Πήλινα ειδώλια στο Μουσείο Ερέτριας. 

Παραπάνω έγινε λόγος για το ναό του 6ου αι. π.Χ. που κτίστηκε στο κεντρικό 
τμήμα του αρχαίου άστεως της Ερέτριας· όπως σημειώθηκε, σε αυτή την περιοχή 
βρέθηκε το 1950 πήλινο κεφάλι Αθηνάς (αρ. κατ. 7306). Η θεά φοράει αττικό 
κράνος. Τα εύρημα χρονολογείται στα ελληνιστικά χρόνια1 . Παρόμοιο κράνος 

1 8 6 7 Auberson και Schefold, 1972: 169· R.Kabus-Jahn, Die Grimanische Figurengruppe in Venedig (= 
Antike Plastik 11), Berlin, 1972: 78, Abb. 3· M. Mangold, Athenatypen auf attischen Weihreliefs des 5. 
und 4. Jhs. v. Chr. (Hefte des Archäologischen Seminars der Universität Bern), Bern, 1993: 23, 73 και 
n°59. 
1 8 6 8 Auberson και Schefold, 1972: 172· Π.Γ. Θέμελης, «Ανασκαφή στην Ερέτρια», ΠΑΕ 1981: 153, 
πίν. 117· Μ. Mangold, Athenatypen auf attischen Weihreliefs des 5. und 4. Jhs. v.Chr. (Hefte des 
Archäologischen Seminars der Universität Bern), Bern, 1993: 73 και n° 60· Ducrey et al., 2004: 109. 
1 8 6 9 Σε πολλά αττικά αναθηματικά ανάγλυφα του δεύτερου μισού του 4ο υ au π.Χ., οι θνητοί 
παριστάνονται σε μικρότερη κλίμακα σε σχέση με τους θεούς: βλ. Μ. Mangold, Athenatypen auf 
attischen Weihreließ des 5. und 4. Jhs. v.Chr. (Hefte des Archäologischen Seminars der Universität 
Bern), Bern, 1993: 64, nos 27 και 28, Taf. 7.1 και 7.2. 
1870 Π Γ θέμελης, «Ανασκαφή στην Ερέτρια», ΠΑΕ 1981: 153, πίν. 116γ. 
1 8 7 1 Ι.Κ. Κωνσταντίνου, «Έκθεσις εργασιών εν Ερετρία», ΠΑΕ 1952: 161-163, εικ. 6-7· Π.Γ. Θέμελης, 
«Ανασκαφή στην Ερέτρια», ΠΑΕ 1981: 153, πίν. 116 β· Σαπουνά-Σακελλαράκη, 2000: 91. 
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διακρίνεται σε ακέραιη προτομή Αθηνάς που επίσης πλάστηκε στην ελληνιστική 
περίοδο. Στο στήθος της θεάς σώζεται γοργόνειο1872. 

Ένα τρίτο τμήμα πήλινου ειδωλίου παρουσιάζει ενδιαφέρον για εμάς. Το 
τμήμα αποτελούσε μέρος του στήθους ανθρώπινης μορφής που φορούσε θώρακα. 
Διακρίνεται γοργόνειο πάνω σε αυτό. Το εύρημα εντοπίστηκε στην λεγόμενη 
«Συνοικία των παναθηναϊκών αμφορέων» (εικ. 18, αρ. 12), πιο συγκεκριμένα σε 
αποθέτη που εμφανίστηκε κάτω από το «ρωμαϊκό τέμενος». Ο αποθέτης περιείχε 
κεραμική του τέλους του 6ου και των αρχών του 5ου αι. π.Χ., καθώς επίσης και 
υφαντικά βάρη, πήλινα ειδώλια με γυναικεία μορφή, μικρούς λίθους, τμήματα 
πλίνθων, κεραμίδια, στάχτη, κάρβουνα, οστά ζώων, όστρεα και σκωρίες. Ο 
ανασκαφέας ταύτισε το σύνολο με βόθρο, όπου θάφτηκαν τα υπολείμματα διαφόρων 
κτηρίων που καταστράφηκαν το 490 π.Χ.1873. 

Ένα ιερό της Αθηνάς στην ακρόπολη της Ερέτριας. 

Ο λόφος που σήμερα ονομάζεται Καστέλλι βρίσκεται σε απόσταση 1200 
περίπου μέτρα βόρεια της τωρινής ακτογραμμής (εικ. 18, αρ. 1). Η κορυφή του λόφου 
παρουσιάζει, στη νοτιοδυτική πλαγιά της, σειρά επάλληλων ανδήρων, σε υψόμετρο 
125 έως 

J Γ Ι Ι " Π Ι 13 ι ι 1—ι— n \ — 5 — Γ / 

άζει, στη νοτιοδυτική πλαγιά της, σειρά επάλληλων α\ 
115 μ.1874. 

Οι Ελβετοί αρχαιολόγοι επονομάζουν το ανώτερο άνδηρο «Terrasse Β». 
Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από εφτά τοίχοι (ΜΙ, Μ4, Μ5, Μ6, Μ36, Μ40, Μ44) 
έχουν εντοπιστεί εδώ. Οι τοίχοι αυτοί χρονολογούνται στην ελληνιστική περίοδο, με 
βάση την κεραμική που εμφανίστηκε στα στρώματα που αντιστοιχούν στις φάσεις 
χρήσης τους. Ωστόσο, σε διάφορες κοιλότητες του φυσικού βράχου βρέθηκαν και 
θραύσματα αρχαϊκών μελανόμορφων αγγείων, κυρίως ληκύθων. Μαζί με τα όστρακα 
αυτά βρέθηκαν ένας μικρός τροχός, μια αρύταινα και μερικά θραύσματα από έλασμα, 
όλα από χαλκό1 8 7 5. Στο νότιο άκρο της «Terrasse Β» αποκαλύφθηκε κοιλότητα με 
θραύσματα από χρυσό έλασμα μαζί με όστρακα που ανήκουν σε περίπου δέκα 
μικκύλες υδρίες και περισσότερες από εφτά υψίλαιμες πρόχους (μερικές από τις 
πρόχους διακοσμούνται με γυναικείες μορφές). Τα αγγεία αυτά χρονολογούνται στα 
τέλη του 7ου ή στις αρχές του 6ου αι. π.Χ.1876. Όπως είδαμε στην ενότητα που 
αφιερώσαμε στη ερετριακή λατρεία της Άρτεμης, φαίνεται ότι αυτά τα δυο σχήματα 
χρησίμευαν για λατρευτικές τελετές. 

Αμέσως νότια της «Terrasse Β», εκτείνεται ένα ακόμα άνδηρο, η «Terrasse 
Α». Στο ανατολικό τμήμα του αναδύεται ο φυσικός βράχος. Αυτός έχει λαξευτεί ώστε 
να δημιουργηθεί, αφενός, μια οριζόντια επιφάνεια διαστάσεων 20 μ. (Α.-Δ.) επί 7 μ. 
(Β.-Ν.), και, αφετέρου, μια κατακόρυφη παρειά, ύψους 0,60 μ., που ορίζει προς 
βορρά την οριζόντια επιφάνεια (εικ. 74). Στο νότιο άκρο της οριζόντιας επιφάνειας 
διακρίνονται κάποιες αυλακώσεις που ενδέχεται να έχουν λαξευτεί για την υποδοχή 
τοίχων που δεν έχουν σωθεί μέχρι τις μέρες μας. Οι Ελβετοί αρχαιολόγοι εικάζουν ότι 

1872 Π.Γ. Θέμελης, «Ανασκαφή στην Ερέτρια», ΠΑΕ 1981: 153, πίν. 116α. Ο τόπος εύρεσης της 
προτομής μας είναι άγνωστος. 
1873 Π.Γ. Θέμελης, «Ανασκαφή στην Ερέτρια», ΠΑΕ 1981: 151-153, εικ. 7. 
1874 Friedemann, 1994· Friedemann, 1995· Müller, 1996· Huber, 2007. 
1875 Friedemann, 1994: 97-98· Huber, 2007: 122-124. 
1876 Friedemann, 1994: 97-98. 
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οι εργασίες λάξευσης του φυσικού βράχου χρονολογούνται στα τέλη του 3m αι. π.Χ., 
με βάση την κεραμική που περισυλλέχθηκε στα στρώματα που κάλυπταν την 
οριζόντια επιφάνεια1877. 

Ο φυσικός βράχος βρίσκεται σε μεγαλύτερο βάθος στο δυτικό τμήμα της 
«Terrasse Α». Φαίνεται ότι οι εργασίες που εκτελέστηκαν στα τέλη του 3ο υ αι. π.Χ. 
περιέλαβαν και τη δημιουργία ενός τεχνητού αναλήμματος εδώ, σαν συνέχεια της 
οριζόντιας λαξευμένης στο βράχο επιφάνειας του ανατολικού τμήματος της «Terrasse 
Α» προς δυσμάς. Τρεις τοίχοι ανεγέρθηκαν ώστε να συγκρατούν το γέμισμα του 
αναλήμματος προς βορρά (τοίχος Μ2), προς δυσμάς (τοίχος Μ38) και προς νότο 
(τοίχος Μ7). Το γέμισμα αποτελούσε ένα μείγμα από χώματα, λατύπη, κατάλοιπα 
ωμών πλίνθων, τμήματα κεραμιδιών και θραύσματα από κινητά κεραμικά 
αντικείμενα που χρονολογούνται μεταξύ του 7ου αι. π.Χ. και των ελληνιστικών 
χρόνων: όστρακα από διάφορα αγγεία, υφαντικά βάρη και πήλινα ειδώλια. Τα 
περισσότερα ειδώλια παρίσταναν καθισμένες ή ιστάμενες γυναίκες 8 7 8. Αξιοσημείωτο 
είναι ένα θραύσμα από ειδώλιο όπου διακρίνεται γοργόνειο18 9. Ακόμη, 
αποκαλύφθηκε λίθινο αγαλμάτιο (σωζ. ύψ. 10 εκ.) που παριστά αναπαυόμενο λέοντα. 
Το έργο αυτό αποτελεί δείγμα της λεγόμενης «κύπρο-ιωνικής μικροπλαστικής», 
τεχνοτροπίας που χρονολογείται ανάμεσα στα τέλη του 7ου αι. και τα μέσα του 6ου αι. 
π.Χ. Στην πλάτη του ζώου υπάρχει αναθηματική επιγραφή σε ευβοϊκή διάλεκτο που 
χαράχθηκε επί τα λαιά: «ΑΘΕΝΑΙΕΣ» 

Δυτικά του αναλήμματος ανεγέρθηκε, επίσης κατά την ελληνιστική εποχή, 
λίθινη κατασκευή (η Κατασκευή «St 38») από την οποία σώζεται μόνο η 
νοτιανατολική γωνία της. Το υπόλοιπο έχει κατακρημνιστεί προς τη δυτική πλαγιά 
της ακρόπολης, η οποία σήμερα, λόγω διάβρωσης, εμφανίζει μια απότομη κλίση. 
Κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών αμέσως νότια της Κατασκευής «St 38» 
βρέθηκαν απανθρακωμένα οργανικά κατάλοιπα 

Ένα ακόμα άνδηρο, η λεγόμενη «Terrasse C», εκτείνεται νότια της «Terrasse 
Α», σε χαμηλότερο ύψος. Οι διαστάσεις της «Terrasse C» είναι περίπου 27 μ. (Α.-Δ.) 
επί 15 μ. (Β.-Ν.). Διάφοροι λίθινοι τοίχοι έχουν εντοπιστεί εδώ. Κάποιοι έχουν 
κατεύθυνση Α.-Δ. (οι τοίχοι Μ 13, Μ14-45, Μ16 και Μ46), άλλοι έχουν κατεύθυνση 
Β.-Ν. (οι τοίχοι ΜΙ 5, Μ17 και Μ21)1 8 8 2. Ο τοίχος Μ16 είναι προϊστορικός. Οι τοίχοι 
Μ14-45, Μ15 και Μ46 χαρακτηρίζονται ως «προελληνιστικοί» . Σύμφωνα με τον Ρ. 
Friedemann, οι τοίχοι Μ14-45 και Μ15 καταστράφηκαν κατά τον 3° αι. π.Χ., προτού 
να λαξευτεί ο φυσικός βράχος στην «Terrasse Α» . Οι τοίχοι ΜΙ3 και Μ17 
χρονολογούνται στα τέλη του 3ο υ αι. π.Χ. και θεωρούνται σύγχρονοι με τα έργα 
λάξευσης της «Terrasse Α». Κατά τον P. Friedemann ο τοίχος ΜΙ 3 θα μπορούσε να 

Λ ο ' 1884 

ήταν ένας στυλοβάτης 

1877 Friedemann, 1994: 97· Huber, 2007: 124 κ.ε. 
1878 Μερικές μορφές φέρουν πόλο. 
1879 Friedemann, 1994 : 97. 
188p Huber, 2007: 126 κ,ε. 
1881 Huber, 2007: 124. 
1882 Friedemann, 1995- Huber, 2007: 122 και 125 κ,ε. 
1883 Friedemann, 1995: 110. 
1884 Friedemann, 1995: 110. 
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Βόρεια του τοίχου Μ14-45 εντοπίστηκε στρώμα που περιείχε μεγάλες 
ποσότητες κεραμικών οστράκων. Μερικά από τα θραύσματα ανήκουν σε μικκύλες 
υδρίες. Στο ίδιο στρώμα αποκαλύφθηκαν μερικά τμήματα από αρχαϊκά πήλινα 
ανάγλυφα πλακίδια, όπου απεικονίζονται ιστάμενοι και έφιπποι πολεμιστές με όπλα 
(κυρίως δόρατα). Η S. Huber εικάζει ότι τα τμήματα αυτά θα μπορούσαν να είχαν 
αποτελέσει μέρος ζωφόρου που διακοσμούσε την πρόσοψη λατρευτικού 
οικοδομήματος1 8 5. Περισυλλέχθηκαν και πήλινα ειδώλια τύπου «παπάδων» που 
χρονολογούνται περί το 525 π.Χ. Αξιοσημείωτη είναι και η εύρεση ενός θραύσματος 
από το κάτω μέρος πήλινου ειδωλίου (σωζ. ύψ. 19 εκ.), το οποίο παρίστανε γυναικεία 
μορφή που φοράει πέπλο καθώς και αιγίδα με φίδια στην άκρη της. Κατά πάσα 
πιθανότητα, πρόκειται για την Αθηνά. Το έργο χρονολογείται ανάμεσα στο 490 και 
το460π.Χ.1 8 8 6. 

Ο κατώτερος και νοτιότερος χώρος στην κορυφή του Καστελλιού είναι ο 
τομέας που επονομάζεται «Secteur D» από τους Ελβετούς αρχαιολόγους1887. Η πρώτη 
επιφανειακή έρευνα, που διενεργήθηκε σε αυτό τον τομέα, είχε ως αποτέλεσμα την 
περισυλλογή λίθινων θραυσμάτων από δωρικούς κίονες και γωνιόλιθους (μεταξύ 
τους, ένα θραύσμα από ασβεστολιθικό κατώφλι φαιού χρώματος)1888. Οι ανασκαφές 
έφεραν στο φως τα κατάλοιπα διαφόρων τοίχων (των επονομαζόμενων Μ9, MIO, 
Μ22, Μ31, Μ33, Μ35 κ.α.). Μόνο οι τοίχοι Μ33, Μ9 και MIO χρονολογούνται στην 
πρώτη χιλιετία π.Χ. Ο αρχαϊκός τοίχος Μ33 έχει κατεύθυνση ΒΔ.-ΝΑ. Έξι περίπου 
μέτρα νότια από τον τοίχο Μ33 εμφανίστηκε και ο τοίχος Μ9, ο οποίος έχει 
κατεύθυνση Δ.-Α. Σύμφωνα με τη S. Müller, ο τοίχος Μ9 χρονολογείται στα τέλη 
της αρχαϊκής εποχής ή έπειτα. Τμήμα από δωρικό κίονα εντοπίστηκε εντοιχισμένο 
στον τοίχο Μ9 1 8 8 . Βορειανατολικά του τοίχου Μ9 αποκαλύφθηκε ο τοίχος MIO, με 
κατεύθυνση Β.— Ν. Ενδέχεται οι τοίχοι Μ9 και MIO να τέμνονταν αρχικά και να ήταν 
αναλημματικοί τοίχοι1890. 

Ένα μέρος του κεραμικού υλικού, που βρέθηκε στο «Secteur D», ανάγεται 
στα τέλη της γεωμετρικής περιόδου. Επίσης συλλέχθηκαν όστρακα που ανήκουν σε 
αρχαϊκά, κλασικά και ελληνιστικά αγγεία. Αναγνωρίστηκαν διάφορα σχήματα, όπως 
μικκύλες υδρίες και υψίλαιμες πρόχοι (οι οποίες διακοσμούνται με γυναικείες 
μορφές). Το κοροπλαστικό υλικό είναι εξίσου άφθονο και χρονολογείται από τα 
αρχαϊκά έως και τα ελληνιστικά χρόνια. Τα περισσότερα πήλινα ειδώλια παριστάνουν 
γυναικείες μορφές. Εντοπίστηκαν και δυο θραύσματα από έναν ακόμα λίθινο λέοντα 
παρόμοιο με εκείνον που αναφέραμε παραπάνω. Χάλκινα αντικείμενα της αρχαϊκής 
και κλασικής περιόδου ήλθαν επίσης στο φως1 9 1. 

Κατά τη S. Huber, τα ευρήματα της ακρόπολης της Ερέτριας οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι εδώ ιδρύθηκε ένα ιερό της Αθηνάς, το οποίο ήταν σε λειτουργία 
τουλάχιστον από τον 7° αι. π.Χ. και εξής1 2. Η Ελβετίδα αρχαιολόγος ταυτίζει τα 
κινητά ευρήματα με αναθήματα που προσφέρθηκαν στη θεά. Κατά τη διάρκεια των 

1885 Huber, 2007:126. 
1 8 8 6 Huber, 2007:126 ice. 
1 8 8 7 Friedemann, 1994: 95· Müller, 1996. 
1888 Müller, 1996: 107. 
1889 Müller, 1996: 110. 
1890 Friedemann, 1994: 94-95. 
1891 Müller, 1996· Huber, 2007. 
1892 Huber, 2007: 128-129. 
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διαδοχικών ανασχηματισμών του χώρου αυτού, τα παλαιά αναθήματα 
χρησιμοποιήθηκαν για να πληρωθούν τα διάφορα άνδηρα με τα οποία διαρθρώθηκε η 
νότια πλάγια της κορυφής του Καστελλιού. Ενδέχεται οι Ερετριείς να είχαν 
κατασκευάσει εδώ κάποιο λατρευτικό οικοδόμημα πριν από την ελληνιστική περίοδο. 
Σε αυτό το οικοδόμημα θα άνηκαν τα θραύσματα αρχαϊκών ανάγλυφων πλακιδίων 
που αναφέραμε παραπάνω, καθώς και ένα τμήμα από σίμη με ανθεμωτή διακόσμηση 
που βρέθηκε στην περιοχή . Ένα οικοδομικό πρόγραμμα έλαβε χώρα στα τέλη του 
3ο υ αι. π.Χ., με κεντρικό στοιχείο την ανέγερση ενός κτηρίου στην λεγόμενη 
«Terrasse Α». Αξίζει να σημειωθεί ότι ίχνη από έγχρωμες τοιχογραφίες 
(χρησιμοποιήθηκε ερυθρό, ώχρα, και μπεζ) εντοπίστηκαν στην κατακόρυφη, 
λαξευμένη στο βράχο, παρειά της «Terrasse Α» 1 8 9 4. Η υπόθεση της S. Huber μας 
βρίσκει απολύτως σύμφωνους. 

Τέλος, η S. Huber θεωρεί ότι η πρόσβαση στην «Terrasse Α» θα μπορούσε να 
γινόταν διαμέσου του ανδήρου που ονομάζεται «Terrasse C». Παραμένει να 
αποσαφηνιστεί, πρώτον, εάν τα ελληνιστικά κτήρια της «Terrasse Β» επίσης 
συνδέονταν με τη λατρευτική σφαίρα1 , και δεύτερον, εάν το ιερό στην ακρόπολη 
της Ερέτριας προστατευόταν ήδη τον 7° αι. π.Χ. από τείχη, όπως νομίζουν κάποιοι 
ερευνητές1 6. 

5.7. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ 

Η λατρεία του Διόνυσου στη Ερέτρια μας είναι γνωστή κυρίως από τις 
επιγραφές. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από αυτές τις επιγραφές επιτρέπουν να 
συμπεράνουμε ότι, στην ευβοϊκή πόλη υπήρχε ένα ιερό αφιερωμένο στο θεό και 
επίσης ότι οι Ερετριείς τελούσαν τουλάχιστον τρεις γιορτές προς τιμήν του· τα 
Διονύσια, τα Λήναια και τα Ανθεστήρια. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ενδέχεται τα 
Λήναια και τα Ανθεστήρια να ήταν πανάρχαιες θρησκευτικές εκδηλώσεις. 

Σύμφωνα με το επιγραφικό υλικό, ο Διόνυσος λατρεύτηκε ως θεότητα του 
κρασιού και του θεάτρου. Τουλάχιστον από τον 4° αι. π.Χ. και μετά συνδέθηκε και με 
τον πολιτικό βίο. Έτσι, κατά τη διάρκεια των Διονυσίων εκφωνούνταν εγκώμια υπέρ 
προξένων και ντόπιων ευεργετών, καθώς και κατάρες εναντίον παραβατών των 
νόμων. 

Η σπουδαιότητα του Διόνυσου στην Ερέτρια δεν αντικατοπτρίζεται με τόση 
σαφήνεια σε άλλα είδη πηγών. Σε λίγα νομίσματα εμφανίζονται μοτίβα που πιθανόν 
συσχετίζονται με τη διονυσιακή σφαίρα. Όσον αφορά στην αρχαιολογική 
τεκμηρίωση, έχουν έρθει στο φως αρχιτεκτονικά λείψανα ενός ναού εντός του 
άστεως, σε γειτνίαση με το αρχαίο θέατρο, τα οποία έχουν ταυτιστεί με χώρο 
λατρείας του. Ακόμη, αποθέτης που περιείχε αγγεία πόσεως, δίπλα στο δυτικό σκέλος 
του τείχους, συνδέθηκε με το θεό. Και στις δυο περιπτώσεις η ταύτιση των 
καταλοίπων δεν είναι αναμφισβήτητη. Τέλος, καμία αρχαία φιλολογική πηγή δεν 
αναφέρεται στο ρόλο που διαδραμάτισε ο Διόνυσος στο ερετριακό πάνθεο. 

1893 Friedemann, 1995: 108, υποσημ. 4. 
1894 Friedemann, 1994:97. 
1895 Στην «Terrasse C» βρέθηκαν ελάχιστα ειδώλια. 
1896 Bérard, 1985: 29- C. Krause, «Naissance et formation d'une ville», Les Dossiers / Histoire et 
Archéologie 94 (1985): 21. Αντιθέτως, Fachard, 2004: 94-99. 
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5.7.1. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Στην παρούσα ενότητα θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε ανάθημα που 
προσέφερε ιδιώτης, καθώς και σε ορισμένα ψηφίσματα που εξέδωσαν οι ερετριακές 
αρχές. Τα κείμενα αυτά χρονολογούνται στην κλασική και την ελληνιστική περίοδο. 
Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οι πληροφορίες που αντλούμε μπορούν να 
ανάγονται στα προκλασικά χρόνια. 

Προτού ασχοληθούμε με την ανάλυση των εν λόγω πηγών, πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι δεν θα γίνει λόγος για την ψευδο-επιγραφή IG XII, 9, 1261, η 
οποία μνημονεύει ιερέα του Διόνυσου. Από τότε που ο Françoise Lenormant τη 
δημοσίευσε , η αυθεντικότητα της έχει αμφισβητηθεί επανειλημμένα. Πρώτα ο Α. 
Wihelm1898, μετά ο Ε. Ziebarth18 , πρόσφατα ο D. Knoepfler1900, θεώρησαν το 
κείμενο μια αναλήθεια του γάλλου επιγραφολόγου. 

Ένα ανάθημα για το Διόνυσο. 

Η επιγραφή IG XII, 9, 273 διακρίνεται πάνω σε μαρμάρινο λίθο, ο οποίος 
βρέθηκε στη δυτική πάροδο του αρχαίου θεάτρου'της Ερέτριας 9 0 1 . Το κάτω μέρος 
του λίθου παρουσιάζει κυκλική διατομή (διαμ. 0,42 μ.), ενώ στο ανώτερο μέρος 
σώζονται τρεις εξοχές σε ακτινωτή διάταξη. Βάσει του σχήματος, έχει υποστηριχθεί 
ότι πρόκειται για κιονόκρανο που χρησίμευε ως βάση τρίποδα. Μάλιστα, στο κέντρο 
της άνω επιφάνειας του λίθου υπάρχει κοιλότητα βάθους 0,05 μ. και διαμέτρου 0,21 
μ., πιθανόν για την υποδοχή του αξονικού στηρίγματος του τρίποδα. 

Η επιγραφή χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. Το ίδιο το 
κείμενο μαρτυρεί ότι έχουμε να κάνουμε με ανάθημα προς τιμήν του Διόνυσου. 

[ ]λης παισί 
[χορηγήσας άνέθ]ηκε Διονυσ[ωι] 
[ ]ιας Θηβαίος 

Η επιγραφή, σε συνδυασμό με το σχήμα του λίθου και τον τόπο εύρεσης του, 
επιτρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο αναθέτης ήταν χορηγός που νίκησε 
σε αγώνα που διεξήχθη προς τιμήν του Διόνυσου. Μάλιστα ο αγώνας αυτός θα 
μπορούσε να απαρτίζει μέρος μίας από τις γιορτές που θα αναφέρουμε στη συνέχεια. 

F. Lenormant, "Inscriptionum Graecarum ineditarum centuri quarta", Rheinisches Museum für 
Philologie 31 (1866): 533, n° 400. Το κείμενο καταγράφηκε ως CIG 2144. Σχετικά με τον Lenormant, 
βλ. Ο. Masson, «Françoise Lenormant (1837-1883): un érudit déconcertant», MH 50 (1993): 44-60. 
1898 A. Wilhelm, «Επιγραφαί εξ Ευβοίας», ΑΕ 1892: 138, υποσημ. 1. 
1899 Ο επιγραφολόγος καταχωρεί το κείμενο στην ενότητα «aliena et falsa» των IG XII, 9. 
1900 Knoepfler, 1989: 34, υποσημ. 48. 
1901 RJ3. Richardson, "A Temple in Eretria (1984)", Papers of the American School of Archaeology 6 
(1890-1897): 132· Δ. Σπ. Σταυρόπουλος, «Ερετρικαί επιγραφαί ανέκδοτου), Αθηνά V (1893): 348-349, 
αρ. 3· Κ. Schefold και D. Knoepfler, "Forschungen in Eretria 1974 und 1975", AntK 19 (1976): 57· 
SEG XXVI (1976-1977), 1036· Knoepfler, 1997: 390 και υποσημ. 291 (αναφέρει την επιγραφή IG XII, 
9, 272, ωστόσο πρόκειται για την επιγραφή IG XII, 9, 273)· Knoepfler, 1998: 106 (αναφέρονται ακόμα 
άλλες δυο βάσεις τριπόδων)· Ducrey et al., 2004: 196-197. 
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Τα Διονύσια στην Ερέτρια. 

Πληροφορούμαστε από πολλές επιγραφές ότι στην Ερέτρια διεξάγονταν τα 
Διονύσια. Ο λεγόμενος «Ερετριακός Νόμος κατά της Τυραννίας και της Ολιγαρχίας», 
που εκδόθηκε το 341/340 π.Χ., αποτελεί την αρχαιότερη μαρτυρία1902. Στους στίχους 
13 έως 17 του δεύτερου τμήματος του νόμου θεσπίζεται ότι οι ιέρειες (ενδέχεται και 
οι ιερείς) της πόλης έπρεπε να αποδοκιμάζουν δημόσια, κατά τη διάρκεια των 
Διονυσίων, τους πολίτες εκείνους που είχαν μιλήσει ή πράξει εναντίον του νόμου1 9 0 3. 
Τα Διονύσια επίσης μνημονεύονται στο προξενικό ψήφισμα IG XII, 9, 196, το οποίο 
χρονολογείται περίπου το 318 π.Χ. . Στην επιγραφή αναφέρεται (στ. 14-17) ότι σε 
αυτές τις γιορτές οι πρόβουλοι της πόλης έπρεπε να εκφωνούν τις τιμές που οι 
Ερετριείς είχαν παραχωρήσει σε κάποιον Τιμοκράτη από τη Μακεδονία. 
Συγκεκριμένα, η τελετή αυτή γινόταν κατά τη διάρκεια του αγώνα των κύκλιων 
χορών 1 $ 0 ( Γ 

Η επιγραφή IG XII, 9, 192 (= Sokolowski, 1962: 97-99, n°. 46) αναφέρει μια 
πομπή προς τιμήν του Διόνυσου. Στο κείμενο αυτό φαίνεται ότι μια (ανεπιθύμητη) 
φρουρά αποχώρισε από την Ερέτρια τη στιγμή που οι πολίτες της τελούσαν τη 
θρησκευτική παρέλαση. Η αποχώρηση επέτρεψε την εγκατάσταση δημοκρατικού 
καθεστώτος στην Ερέτρια. Ως υπόμνηση, η βουλή και ο δήμος αποφάσισαν μια 
αναδιοργάνωση της τελετής. Στο εξής, οι συμμετέχοντες στην εορταστική πορεία θα 
στολίζονταν με στεφάνια κισσού, τα έξοδα των οποίων αναλάμβανε το κράτος. 
Ενδέχεται στο τέλος της επιγραφής να υπήρχε και μια ρήτρα σχετικά με κάποια 
διανομή κρασιού, καθώς και διατάξεις σχετικές με χορούς. Στον πρώτο στίχο 
κατονομάζεται και ένας ιερέας του Διόνυσου. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η επιγραφή είναι γνωστή αποκλειστικά από 
πληροφορία του Κυριάκου του Αγκωνίτη. Αυτός ο ταξιδιώτης του 15ου αι. δεν 
προσθέτει πολλές διευκρινίσεις για την επιγραφή, όπως, π.χ., πώς ήταν το σχήμα των 
γραμμάτων. Συνεπώς η χρονολόγηση του κειμένου καθίσταται δύσκολη. 
Προκειμένου να αποσαφηνιστεί σε ποια εποχή χαράχθηκε το κείμενο, οι σύγχρονοι 
ερευνητές αναγκάζονται να εστιάσουν την προσοχή τους σε συγκεκριμένα δεδομένα 
που καταγράφονται στην ίδια την επιγραφή· όργανα κυβέρνησης, προσωνύμια, κ.α. 
Οι περισσότεροι ειδήμονες τείνουν να χρονολογήσουν την IG XII, 9, 192 στα τέλη 
του 4ου αι. π.Χ.1907. Μόνο ο Ν. Lewis δεν αποκλείει την πιθανότητα η επιγραφή να 

1 9 0 2 Knoepfler, 2001b· Knoepfler, 2002. 
1 9 0 3 Knoepfler, 2001b: 229-238. 
1 9 0 4 Βλ. Knoepfler, 2001a: 175-184 («Décret n° VII»). 
1905 Οι πρόβουλοι ήταν ερετριείς άρχοντες με αρμοδιότητα να προτείνουν ψηφίσματα. Βλ Knoepfler, 
2001: 133, 177,216ÄT.O. 
1906 Για αυτό το διαγωνισμό, μέρος των Διονυσίων σε ποικίλες ελληνικές πόλεις, βλ P. Ceccarelli, «Le 
dithyrambe et la pyrrique. À propos de la nouvelle liste de vainqueurs aux Dionysies de Cos (Segre, 
ED 234)», ZPE 108 (1995) : 292-293. 
1907 Γύρω στο 313 π.Χ., U. von Willamowitz-Moellendorf, Antigonos von Karystos, Berlin, 1881: 101 
και υποσημ. 1· Γύρω στο 308 π.Χ., Η. Holleaux, «Note sur un décret d'Erétrie», Etudes d'Epigraphie 
et d'Histoire grecques, I, Paris, 1938 : 41-73· S. C. Bakhuizen, Salganeus and the Fortifications on its 
Mountains. Chalcidian Studies Π, Groningen, 1970: 129 και A. J. Jaccottet, «La lierre de la liberté», 
ZPE 80 (1990): 150-156· Τέλη του 4ο υ αι. π.Χ.· Sokolowski, 1962: 97- 99, n°. 46. 

380 Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



5. Μύθοι, λατρείες και ιερά των Ερετριέων 

ανάγεται στις αρχές του 2ου αι. π.Χ.1908. Ο D. Knoepfler νομίζει ότι «la copie de 
Cyriaque n'inspire qu'une médiocre confiance»1909, και εκφράζει τις επιφυλάξεις του 
για τη χρονολόγηση του κειμένου στην τελευταία δεκαετία του 4ου αι. π.Χ.1910. Ίσως 
η επιγραφή μνημονεύει γεγονός που συνέβη το 286/285 π.Χ., όπως σημειώνεται στον 
Οδηγό της αρχαίας Ερέτριας που δημοσίευσε πρόσφατα η Ελβετική Αρχαιολογική 
Σχολή1 9 1 1. 

Στις αρχές του 3ο υ αι. π.Χ. ανάγεται η επιγραφή IG XII, 9, 207. 
Υπενθυμίζουμε ότι το κείμενο αυτό περιέχει μια σειρά διατάξεων που ρύθμιζαν τη 
διεξαγωγή δραματικών και μουσικών αγώνων κατά τη διάρκεια των Διονυσίων στον 
Ωρεό, την Κάρυστο, τη Χαλκίδα καθώς και στην Ερέτρια (στ. 25-28)1912. Οι γιορτές 
αυτές περιλάμβαναν επίσης μια πομπή και, κατόπιν, μια προσφορά αναθημάτων 
στους θεούς. 

Γύρω στο 100 π.Χ. χρονολογούνται δυο αντίγραφα ερετριακού ψηφίσματος 
που εκδόθηκε προς τιμήν του Θεοπόμπου1913. Θεσπίζεται ότι οι τιμές που 
παραχωρήθηκαν σε αυτόν τον ευεργέτη έπρεπε να εκφωνούνται στο εξής κατά τη 
διάρκεια των Διονυσίων (IG XII, 9, 236, στ. 4 4 - 4 5 και IG XII, Suppl. 553, στ. 28 -
29). Παρεμφερή διάταξη καθορίζεται στην επιγραφή IG XII, 9, 237 (βλ. 
συγκεκριμένα, τους στ. 21 και 22), η οποία παρουσιάζει παρόμοιο, ίσως σύγχρονο με 
τον IG XII, 9, 236, τιμητικό ψήφισμα1914. 

Όπως έχει σημειωθεί, κανένα από τα προαναφερόμενα κείμενα (συν την 
επιγραφή IG XII, 9, 273) δεν χρονολογείται πριν τον 4° αι. π.Χ. Συνεπώς, δεν έχουμε 
αναμφισβήτητα τεκμήρια που να πιστοποιούν ότι τα Διονύσια τελούνταν στους 
αιώνες που κυρίως μας ενδιαφέρουν. 

Ο Ληναιών στο ερετριακό ημερολόγιο. 

Εντούτοις, πρέπει να τονιστεί ότι στο στίχο 26 του IG XII, 9, 207 
διευκρινίζεται ότι τα ερετριακά Διονύσια τελούνταν κατά το μήνα Ληναιώνα. Σε 
ενότητα που αφιερώσαμε στη λατρεία του Διόνυσου στη Χαλκίδα κάναμε λόγο για 
αυτήν την ονομασία, η οποία μαρτυρείται στα μηνολόγια πολλών ιωνικών πόλεων 
(της Δήλου, Σάμου, Εφέσου, Λαμψάκου, κ.α.). Από την ύπαρξη του μήνα Ληναιώνα 
στην Ερέτρια (πιθανότατα, αντιστοιχεί στους μήνες Ιανουάριο/Φεβρουάριο) 
συνάγουμε ότι και σε αυτήν την πόλη τελούνταν τα Λήναια. Στον πρόλογο της 
έρευνας μας υπογραμμίσαμε ότι οι ονομασίες των μηνών των ελληνικών 

Ν. Lewis, "The 'Ivy of Liberation' Inscription", GRBS31 (1990): 197-202. 1908 

1909 Knoepfler, 2001: 116. 
1910 Knoepfler, 2001: 116 καιυποσημ. 55, 182-183. 
1911Ducreyetal.,2004: 191. 
1912 Στεφάνης, 1984: 501-564. Η πρώτη δημοσίευση του κειμένου οφείλεται στον Κ. Κουρουνιώτη 
(Κουρουνιώτης, 1911: 1-9, αρ. 1). Βλ ακόμη Le Guen, 2001: 41-56. 
1913 Το πρώτο αντίγραφο, IG XII, 9, 236 (ύψ. 0,50 μ.· πλ. 1,22 μ.· πάχ. 0,09 μ.), βρέθηκε στο βόρειο 
γυμνάσιο της αρχαίας πόλης. Βλ Mango, 2003: 14, 148 (Kat. Ε7). Το δεύτερο αντίγραφο, IG XII, 
Suppl. 553 (ύψ. 0,30 μ.· πλ. 0,79 μ.), ενδέχεται να βρέθηκε στους πρόποδες του λόφου των 
Παλαιοεκκλησιών, δηλαδή στην περιοχή όπου πιστεύεται ότι ιδρύθηκε το ιερό της Άρτεμης 
Αμοφννθίας. Βλ Knoepfler, 1988: 406-407. 
1914 Βλ Mango, 2003: 150 (Kat. Ε21). 
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ημερολογίων πιθανότατα καθιερώθηκαν το αργότερο στα γεωμετρικά χρόνια. 
Συνεπώς, τα ερετριακά Λήναια ενδέχεται να ήταν πανάρχαια. 

Παραπάνω σχολιάστηκαν οι ελάχιστες πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά 
με τη διεξαγωγή των Ληναίων στην αρχαία Ελλάδα.. Αγνοούμε σε πιο βαθμό τα 
αθηναϊκά, τα χαλκιδικά και τα ερετριακά Λήναια έμοιαζαν μεταξύ τους. Ωστόσο, 
φαίνεται βέβαιο ότι παντού αποτελούσαν γιορτές που σχετίζονταν με το κρασί και το 
Διόνυσο. 

Ο 'Ανθεστηρίων στην Ερέτρια. 

Η επιγραφή IG XII, 9, 189 φανερώνει ότι το ερετριακό ημερολόγιο 
περιλάμβανε έναν ακόμα μήνα που σχετιζόταν με το Διόνυσο. Στους στίχους 9 και 10 
αναφέρεται ότι τα Αρτεμισία διεξάγονταν, εν μέρει, κατά τον Άνθεστηριώνα. 

Η ονομασία απαντά στα ημερολόγια πολλών ιωνικών πόλεων, όπως π.χ., της 
Αθήνας, της Τήνου, της Πάρου, της Πριήνης, των Ερυθρών, κ.α. Έχει υποστηριχθεί 
ότι σε όλες αυτές τις πόλεις ο Ανθεστηρίων αντιστοιχούσε στους μήνες 
Φεβρουάριο/Μάρτιο 9 1 5 . Ετυμολογικά, η λέξη σχετίζεται με τα άνθη1 9 1 6 και με τα 
Ανθεστήρια. 

Οι φιλολογικές πηγές παραδίδουν ότι ο θεός του κρασιού δεχόταν τιμές κατά 
τα Ανθεστήρια1 17. Μάλιστα, ο Θουκυδίδης (Π, 15, 4) τα αποκαλεί «τα αρχαιότερα 
Διονύσια», και υπογραμμίζει τον πανιώνιο χαρακτήρα των γιορτών. Όπως συμβαίνει 
και με άλλους εορτασμούς, η πλειονότητα των αρχαίων μαρτυριών απηχεί τον 
αθηναϊκό τρόπο τέλεσης τους 9 1 8 . Στην Αθήνα τα Ανθεστήρια διαρκούσαν τρεις 
μέρες, οι οποίες ονομάζονταν «Πιθοιγία», «Χοές» και «Χύτροι» αντιστοίχως. Το 
βράδυ της πρώτης οι Αθηναίοι άνοιγαν τους πίθους (οϊγω / οϊγνυμι + πίθος = 
Πιθοιγία) του κρασιού που είχαν σφραγιστεί τον προηγούμενο Οκτώβρη. 
Ακολουθούσαν σπονδές προς τιμήν του Διόνυσου και η από κοινού κατανάλωση 
μέρους του περιεχομένου των πίθων. Τη δεύτερη μέρα πραγματοποιούνταν διάφορες 
τελετές. Η πιο σημαντική ήταν ένας αγώνας οινοποσίας, στον οποίο όλοι οι πολίτες 
με τις οικογένειες τους (ενήλικοι και ανήλικοι), αλλά και οι δούλοι είχαν το δικαίωμα 
να πάρουν μέρος. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η όσο το δυνατόν ταχύτερη 
κατανάλωση κρασιού. Τα παιδιά των τριών και τεσσάρων χρονών λάμβαναν ως δώρο 
μικρές χόες. Ένα ακόμα σημαντικό δρώμενο ήταν ο ετήσιος «Ιερός Γάμος» ανάμεσα 
στο Διόνυσο και τη σύζυγο του Άρχοντα Βασιλέα. Τα ιερά της πόλης έκλειναν τις 
πόρτες τους και οι είσοδοι των σπιτιών αλείφονταν με πίσσα. 

1 9 1 5 Trümpy, 1997: 8, 60-63, 65,94, 97, 106... 
1916 Βλ Α. W. Pickard-Cambridge, The Dramatic Festivals of Athens, Oxford, 1953: 9, με βάση το 
Ερωτικός του Φιλοστράτου (XXXV, 9). 
1 9 1 7 Σχετικά με το θέμα, βλ Burkert, 1983: 230-238· Burkert, 1985: 237-242· R. Η. Hamilton, Choes 
and Anthesteria. Athenian Iconography and Ritual, Ann Arbor, 1992· Camps-Gaset, 1994: 154-156· D. 
Noel, «Les Anthestéries et le vin», Kemos 12 (1999): 125-152. 
1918 Βλ λόγου χάριν, Ευριπίδης, Ιφιγένεια η εν Ταυροις, στ. 939-960· Αριστοφάνης, Αχαρνείς, στ. 1000-
1234· Φανόδημος, FGrH 325, F 12· Θεόπομπος, FGrH 115, F 347· Απολλόδωρος ο Αθηναίος, FGrH 
244, F 133 K.OL Οι σκηνές που απεικονίζονται σε αγγεία έρχονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις μας 
για τις γιορτές. Βλ τους καταλόγους του R. Η. Hamilton, Choes and Anthesteria. Athenian 
Iconography and Ritual, Ann Arbor, 1992. 
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Την τελευταία ημέρα, ένα μείγμα από σπόρους («πανσπερμία») 
μαγειρευόταν μέσα σε χύτρες. Όταν οι σπόροι μαλάκωναν, προσέθεταν μέλι. Δεν 
είναι σαφές αν το έδεσμα αυτό καταναλωνόταν από τους πιστούς ή αν προοριζόταν 
αποκλειστικά για τους θεούς. Αγνοούμε αν κατά την τελευταία αυτή ημέρα τιμούσαν 
με λατρεία το Διόνυσο. Οι πηγές αναφέρουν μόνο τον χθόνιο Ερμή ως αποδέκτη 
θυσιών. 

Στη σχετική βιβλιογραφία τα αθηναϊκά Ανθεστήρια χαρακτηρίζονται και 
ερμηνεύονται με ποικίλους τρόπους -γιορτές της γονιμότητας, της ετήσιας 

1919 -τ ΩΌ 

ανανέωσης, του κρασιού, των νεκρών, κ.ο.κ. . Το βέβαιο είναι οτι επρόκειτο για 
σημαντική γιορτή, στην οποία συμμετείχαν όλα τα μέλη της κοινότητας, πολίτες, 
γυναίκες, παιδιά, ξένοι και δούλοι. Πρέπει άραγε να υποθέσουμε τα Ανθεστήρια 
τελούνταν με παρόμοιο τρόπο και στις υπόλοιπες ιωνικές πόλεις (ανάμεσα τους και 
στην Ερέτρια); 

Για τον R. Hamilton, τα αττικά Ανθεστήρια ήταν τα μόνα που περιλάμβαναν 
την ημέρα που ονομαζόταν «Χοές». Ο ερευνητής ομολογεί ότι οι γραπτές πηγές 
αναφέρουν τρεις ή τέσσερις περιοχές εκτός Αττικής, στις οποίες απαντάται η ίδια 
ονομασία (Χοές στις Συρακούσες, στη Μαγνησία, κ,α.1 2 0 ) , αλλά αποδίδει το γεγονός 
στην ισχυρή επίδραση που άσκησε η Αθήνα στις συγκεκριμένες περιοχές1921. Ο Fr. 
Salviat πιστεύει ότι τα Ανθεστήρια της Θάσο περιλάμβαναν και αυτά «Χοές»1922. 

Όσον αφορά την Ερέτρια, δεν διαθέτουμε κανένα σχετικό στοιχείο που θα 
επέτρεπε την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Υποθέτουμε ότι στην Ερέτρια τα 
Ανθεστήρια θα ήταν αφιερωμένα στο Διόνυσο, όπως συνέβαινε και στις υπόλοιπες 
ιωνικές πόλεις. 

Ένα ιερό του Διόνυσου. 

Από τις παραπάνω πληροφορίες, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι υπήρχε 
τουλάχιστον ένα ερετριακό ιερό του Διόνυσου. Η επιγραφή IG XII, 9, 207 
επιβεβαιώνει αυτή τη διαπίστωση. Στους στίχους 42-49 προβλέπεται η κατάσχεση της 
περιούσιας όποιου τεχνίτη (καλλιτέχνη) θα αθετούσε το συμβόλαιο που τον δέσμευε 
να παραβρεθεί στα Διονύσια της Ερέτριας. Ως αποδέκτης των κατασχεθέντων 
περιουσιακών στοιχείων οριζόταν το ιερό του Διόνυσου. 

Υπενθυμίζουμε ότι η επιγραφή IG XII, 9, 207 χρονολογείται στις αρχές του 
3ο υ αι. π.Χ.192 . Οι πληροφορίες που παρέχει σχετικά με το ιερό του Διόνυσου 
ενδέχεται, κατά τη γνώμη μας, να μην αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που 
επικρατούσε κατά τους προκλασικούς χρόνους. 

1 9 1 9 Βλ. την επισκόπηση του D. Noel, «Les Anthestéries et le vin», Kernos \2 (1999): 125-129. Να 
συμπληρωθεί με την άποψη της Camps-Gaset, 1994: 154-156. 
1 9 2 0 Αθηναίος, Δειπνοσοφισταί, Χ, 437b-e· XII, 533d. 
1921 R.H. Hamilton, Choes and Anthesteria. Athenian Iconography and Ritual, Ann Arbor, 1992: 32-33, 
69-70. 
1 9 2 2 Salviat, 1958: 227-228. 
1 9 2 3 Στεφάνης 1984: 501-564· Le Guen, 2001: 41-56. 
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5.7.2. Οι νομισματικές μαρτυρίες. 

Τμήμα αμπέλου με δυο κρεμάμενους βότρεις εμφανίζεται στον οπισθότυπο 
• ' <-»ου -ν 1924 

αργυρών νομισμάτων του πρώτου μισού του 2 αι. π.Χ. 

5.7.3. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

Δυο χώροι που ερευνήθηκαν στο δυτικό τμήμα του αρχαίου ερετριακού 
άστεως έχουν ταυτιστεί με πιθανά λατρευτικά κέντρα του Διόνυσου. Ωστόσο, και 
στις δυο περιπτώσεις η σύνδεση τους με το θεό δεν είναι απολύτως βέβαιη. Τα 
ευρήματα που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη χρονολογούνται το νωρίτερο 
στον 4° αι. π.Χ. Είναι συνεπώς δύσκολο να εξάγουμε συμπεράσματα για τις 
θρησκευτικές αντιλήψεις των Ερετριέων πριν από τους από τους περσικούς πολέμους 
βασισμένοι σε αυτά. 

Ένα ιερό προς τιμήν του Διόνυσου; 

Σε απόσταση περίπου είκοσι μέτρων από το αρχαίο θέατρο διακρίνονται τα 
θεμέλια ορθογώνιου κτηρίου με διαστάσεις 23,05 επί 12,40 μ. (εικ. 18, αρ. 6, και εικ. 
75). Σύμφωνα με τον P. Auberson τα θεμέλια ανήκουν σε δωρικό περίπτερο ναό 
χωρίς οπισθόδομο, με έξι επί ένδεκα κίονες. Ο σηκός διέθετε βαθύ πρόναο με δυο 
κίονες εν παραστάσει. Η οικοδόμηση του χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αι. 
π.Χ. Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη αν στον ίδιο χώρο είχε ανεγερθεί πρωιμότερο 
θρησκευτικό κτήριο 9 2 5 . 

Τα κατάλοιπα δυο βάσεων για αγάλματα (2,80 επί 1,50 μ. και 2,00 επί 1,90 μ.) 
εντοπίστηκαν μπροστά ακριβώς από την είσοδο του ναού1 . Σε απόσταση 14 μ. 
προς ανατολάς ήλθαν στο φως και τα λείψανα (διατηρούνται μόλις μέχρι το ύψος του 
δεύτερου δόμου) του βωμού που ήταν σύγχρονος με το ναό. Ο Auberson υπολόγισε 
ότι η κατασκευή είχε αρχικές διαστάσεις 7,35 επί 4,20 μ.1 7. 

Η γειτνίαση του ναού με το θέατρο είναι ο (μοναδικός) λόγος για τη σύνδεση 
του με τη λατρεία του Διόνυσου. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, το 1894, δεν 
εντοπίστηκε καμία επιγραφή που να αναφέρει το θεό . Μεταξύ των ευρημάτων 
αξίζει να σημειωθεί ένα κεφάλι γυναικείου αγάλματος του 4ου αι. π.Χ. (Αφροδίτη;) 
και ένα τμήμα ειδωλίου (σειρήνα;). Ωστόσο τα αντικείμενα αυτά δεν συμβάλλουν 
ιδιαίτερα στην ταύτιση της θεότητας που τιμήθηκε εδώ. 

1 9 2 4 Head, 1884: 123, n°. 43 [pi. XXIII. 11]· Head, 1911: 362. 
1 9 2 5 Auberson, 1976: 59-67. Ο A. J. Jaccottet, («La lierre de la liberté», ZPE 80 (1990): 150-156) 
συσχετίζει το κτήριο με την επιγραφή IG XII, 9, 192 και το χρονολογεί στα τέλη του 4ου au π.Χ. 
1 9 2 6 Auberson, 1976:61. 
1 9 2 7 Auberson, 1976:61-62. 
1 9 2 8 R. Β. Richardson, "A Temple in Eretria", AIA 10 (1895): 326-335. Μερικά τρίγλυφα αποτελούν τα 
μοναδικά αρχιτεκτονικά μέλη που έχουν σωθεί από το ανώτερο τμήμα του κτηρίου. Βλ Auberson, 
1976: 62-63. 
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Σε επιγραφή που σχολιάσαμε παραπάνω αναφέρεται η ύπαρξη ιερού του 
Διόνυσου στην Ερέτρια, χωρίς ωστόσο να γίνεται πουθενά λόγος για ύπαρξη ναού. Ο 
συνύπαρξη θεάτρου και ναού του Διόνυσου είναι γνωστή από τη νότια κλιτύ της 
αθηναϊκής ακρόπολης . Παρόμοια υπόθεση έχει διατυπωθεί για το Θορικό193 , 
παρά το γεγονός ότι καμία φιλολογική ή επιγραφική μαρτυρία δεν το επιβεβαιώνει. 
Αντιθέτως, σε πόλεις όπως η Μαντινεία, οι ναοί που βρίσκονταν δίπλα στο θέατρο 
δεν ήταν αφιερωμένοι στο Διόνυσο ' '. 

Σύμφωνα με τον Ι. Nielsen, τα θέατρα που βρίσκονταν δίπλα σε ναούς 
φιλοξενούσαν ιερά δρώμενα, εννοώντας με αυτό τον όρο κάθε «dramatic 
performance with a plot taken from the myth of the god in whose honour it was 
enacted as a ritual during the festive liturgy, often with the active participation of the 
worshippers»1932. 

Κατάλοιπα από την τέλεση των Ανθεστηρίων στην Ερέτρια; 

Όπως είδαμε παραπάνω, από την επιγραφή IG XII, 9, 189, προκύπτει ότι οι 
Ερετριείς γιόρταζαν τα Ανθεστήρια. Σύμφωνα με την LR. Metzger, ένα σύνολο που 
ήρθε στο φως κατά τα έτη 1972-1973 ίσως να αποτελεί απτή μαρτυρία της τέλεσης 

<· - 1 9 3 3 

των γιορτών εντός του ερετριακου άστεως 

Τα ευρήματα, που μελετήθηκαν από την Metzger, προέρχονταν από αποθέτη 
ο οποίος εντοπίστηκε κοντά στη νοτιοδυτική γωνία της Οικίας IV, πάνω στην οδό 
που με κατεύθυνση Β-Ν διερχόταν δίπλα από και παράλληλα προς το δυτικό σκέλος 
των τειχών. Ο αποθέτης περιείχε αγγεία, πήλινα ειδώλια και ομοιώματα αυγών, 
υφαντικά βάρη, οστά ζώων, κάρβουνα και στάχτες. 

Κάποια από τα αγγεία που βρέθηκαν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
αναφερόμαστε στις έξι χύτρες και στα πολυάριθμα κυάθια. Σύμφωνα με την Metzger, 
τα κυάθια πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν για τη διανομή της «πανσπερμίας» (μείγμα 
αντίστοιχο με εκείνο που γνωρίζουμε ότι μαγειρευόταν την τελευταία μέρα των 
γιορτών στην Αθήνα). Επίσης, βρέθηκαν όλπες, κάνθαροι, αμφορείς, και λυχνάρια. 
Κατά την Metzger, ένα από τα ειδώλια (Tonstatuette 4) απεικόνιζε το Διόνυσο. Όλα 
τα ευρήματα χρονολογήθηκαν στα τέλη του 4ου ή στις αρχές του 3ο υ αι. π.Χ. 

Ωστόσο, ο Π. Θέμελης και ο Κ. Gex έχουν διατυπώσει τις αμφιβολίες τους για τη 
χρήση που η Metzger αποδίδει στα αγγεία , ενώ η Ν. Mekacher εκφράζει και αυτή 
τις επιφυλάξεις της σχετικά για την ταύτιση του ειδωλίου με το Διόνυσο19 5. 

1 9 2 9 J. Travlos, Pictorial Dictionary of Ancient Athens, London, 1971: 537-552. 
1 9 3 0 J. Travlos, Bildlexikon zur Topographie des Antiken Attika, Tübingen, 1988: 430-431· H. Mussche, 
Thorikos. A mining town in ancient Attika, Gent, 1998: 31. 
1931 Για τη Μαντινεία, βλ. Jost, 1985: 127 και 130-131 (ιερά της Ήρας και του Δία δίπλα στο θέατρο). 
1 9 3 2 Ι. Nielsen, Cultic Theatres and Ritual Drama. A Study in Regional Development and Religious 
Interchange between East and West in Antiquity, Gylling, 2002: 12. Για την Ερέτρια, σελίδες 124-125. 
1 9 3 3 Για την ανασκαφή, Κ. Schefold, "Grabungen in Eretria", AntK 17 (1974): 71-73. Για τη μελέτη και 
την ταύτιση των ευρημάτων, Ι. R. Metzger, "Die Funde aus den Pyrai", στο συλλ. έργ., Eretria VI, 
Ausgrabungen und Forschungen, Berne, 1978: 81-87. 
1 9 3 4 Π. Γ. Θέμελης στη βιβλιοκρισία του συλλ. έργ., Eretria VI. Ausgrabungen und Forschungen, 
Berne, 1978, που δημοσιεύτηκε στο Gnomon 55 (1983): 342-343· Κ. Gex, "Anthesteria in Eretria", στο 
Β. Schmaltz και Μ. Söldner (επιμ.), Griechische Keramik im Kulturellen Kontext. Akten des 
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Εμείς απλά θα υπογραμμίσουμε ότι το υλικό χρονολογείται χρονολογείται στο 
σύνολο του στην ελληνιστική περίοδο. Δεν μπορεί, συνεπώς, να συμβάλλει στην 
πρόοδο των γνώσεων μας για τις ερετριακές λατρείες κατά τους αιώνες που μας 
ενδιαφέρουν. 

5.8. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ 

Από γραπτό κείμενο που χρονολογείται στα ρωμαϊκά χρόνια 
πληροφορούμαστε ότι οι γυναίκες των Ερετριέων τελούσαν τα Θεσμοφόρια με έναν 
ιδιαίτερο τρόπο. Η ίδια πηγή αναφέρει και το μύθο που εξηγούσε την αιτία αυτής της 
ιδιαιτερότητας. Μια άλλη γιορτή, αφιερωμένη επίσης στη Δήμητρα, μνημονεύεται, 
σύμφωνα με τον D. Knoepfler, σε επιγραφή του 3 ο υ αι. π.Χ. 

Δύο επιπλέον επιγραφές του 4ου αι. π.Χ. φέρουν αφιερώσεις στη Δήμητρα και 
την Κόρη αντίστοιχα. Οι επιγραφές βρέθηκαν στη νότια κλιτύ της ακρόπολης της 
Ερέτριας, πολύ κοντά στα λείψανα δύο κτηρίων που ενδεχομένως σχετίζονται με τη 
λατρεία των δύο θεοτήτων. Τα ευρήματα που εντοπίστηκαν σε έναν από αυτούς τους 
χώρους χρονολογούνται από την πρώιμη κλασική έως και την ελληνιστική εποχή. Η 
έρευνα του δεύτερου χώρου απέδωσε υλικό των ελληνιστικών χρόνων. 

5.8.1. Οι φιλολογικές μαρτυρίες. 

Σε απόσπασμα του Πλουτάρχου (Ελληνικά αίτια, XXXI = Ηθικά, 298b-c) 
συναντάμε τις εξής πληροφορίες σχετικά με τα ερετριακά Θεσμοφόρια. 

'Δια τί τοις θεσμοφορίοις αϊ των Ερετριέων 
γυναίκες ου προς πυρ άλλα προς ήλιο ν όπτώσι τα κρέα, 
και Καλλιγένειαν οΰ καλούσιν;' ή οτι ταΐς αίχμαλώτοις, 
ας ήγεν έκ Τροίας 'Αγαμέμνων, ενταύθα συνέβη θεσμο
φόρια θύειν, πλουν δέ φανέντος εξαίφνης, άνήχθησαν 
ατελή την θυσίαν καταλιπούσαι; 

Τα Θεσμοφόρια απαντούν σε πολλές ελληνικές περιοχές1936. Η πλειονότητα 
των μαρτυριών αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο τελούνταν οι γιορτές στην 
Αττική 9 3 7 . Σώζονται όμως και σύντομες αναφορές για τα Θεσμοφόρια της Θήβας 

Internationalen Vasen-Symposions in Kiel vom 24. bis 28.9.2001 veranstaltet durch das 
Archäologische Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Paderborn, 2003: 120-122. 
1935 N. Mekacher, Eretria XII. Ausgrabungen und Forschungen. Matrizengeformte hellenistische 
Terrakotten, Lausanne, 2003: 57 και n° 190. Αυτή η ερευνήτρια αναγνωρίζει μια σειρήνα στο πήλινο 
ειδώλιο «Tonstatuette 4» της Metzger. 
1 9 3 6 Για αυτές τις εορτές, βλ U. Krön, "Frauenfeste in Demeterheiligtümern: das Thesmophorion von 
Bitalemi. Eine archäologische Fallstudie", AA 1992: 611-650 και Dillon, 2002: 110-120, με πλούσια 
βιβλιογραφία. 
19 7 Αριστοφάνης, Θεσμοφοριόζουσαι- Ισαίος, VIII, 19-20· Σχόλια στο Λουκιανό, Εταιρικοί διάλογοι, 
II, Ι, κα. Γενικά, βλ Κ. Clinton, "The Thesmophorion in Central Athens and the Celebration of the 
Thesmophoria in Attica", στο Hägg, 1996: 111-125. 
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(Ξενοφώντας, Ελληνικά, V, 2, 29), του Αλπωνού (FGrH 85, F 6 = Στράβωνας, Ι, 3, 
20), των Συρακουσσών (Διόδωρος, V, 4) κ.τ.λ. Ιερά της Θεσμοφόρου Δήμητρας 
υπήρχαν στην Αίγινα, την Πάρο (Ηρόδοτος, VI, 91 και VI, 134), την Τροιζήνα, τη 
Δρυμαία (Παυσανίας, Π, 32, 8 και Χ, 33, 12), καθώς και στη Δήλο και τον 
Πειραιά1938. Τέλος, στα ημερολόγια της Ρόδου και της Αατούς μαρτυρείται ο μήνας 

1939 

Θεσμοφοριος 

Η μελέτη των πηγών επιτρέπει να διακρίνουμε μια σειρά κοινών στοιχείων 
στα Θεσμοφόρια που τελούνταν σε όλες αυτές τις ελληνικές πόλεις. Έτσι, οι γιορτές 
ήταν πάντα αφιερωμένες στη Δήμητρα και την Κόρη, ως θεότητες της 
γονιμότητας1940. Η θυσία χοίρων αποτελούσε χαρακτηριστικό στοιχείο. Οι άνδρες δεν 
συμμετείχαν ή είχαν πολύ περιορισμένο ρόλο στις γιορτές - παραμένει άγνωστο σε 
ποιο βαθμό μπορούσαν να παίρνουν μέρες οι άγαμες γυναίκες και οι δούλες. 

Διαπιστώνονται όμως και διαφορές στην τέλεση των Θεσμοφορίων από πόλη 
σε πόλη. Στην Αττική, λόγου χάρη, οι γιορτές διαρκούσαν τρεις μέρες, ενώ στις 
Συρακούσες δέκα. Τα αττικά Θεσμοφόρια τελούνταν κατά το μήνα Πυανοψιώνα 
(Οκτώβριο / Νοέμβριο) , ενώ τα θηβαϊκά και τα δηλιακά νωρίτερα, κατά το 
Μεταγειτνιώνα (Αύγουστο / Σεπτέμβριο)1942. 

Στην περίπτωση της Ερέτριας, ο Πλούταρχος διευκρινίζει ότι οι γυναίκες των 
Ερετριέων έψηναν κομμάτια κρέατος στον ήλιο και όχι πάνω σε πυρές. Υποθέτουμε 
ότι το κρέας προερχόταν από ιερά σφάγια -χοίρους ίσως- αλλά αγνοούμε αν 
καταναλωνόταν μετά την έκθεση του στον ήλιο . Επιπροσθέτως, ο Πλούταρχος 
σημειώνει μια ακόμα ιδιαιτερότητα των ερετριακών γιορτών: την ανυπαρξία της 
Καλλιγένειας. Αυτή ήταν αρχικά η ονομασία μιας μέρας των Θεσμοφορίων (στην 
Αθήνα η τρίτη και τελευταία1 ), αργότερα, όμως, η λέξη απέκτησε και διαφορετική 
διάσταση: Καλλιγένεια αποκλήθηκε μια δευτερεύουσα θεότητα του τύπου της 
κουροτρόφου1945. 

Ο Πλούταρχος καταγράφει το μύθο που δικαιολογούσε τα ιδιάζοντα στοιχεία 
των ερετριακών γιορτών. Αγνοούμε αν το ερώτημα με το οποίο κλείνει το 

1 9 3 8 Για τη Δήλο, βλ. τα τεκμήρια που αναφέρονται στο Ph. Bruneau, Recherches sur les cultes de 
Délos à l'époque hellénistique et à l'époque impériale (BEFAR 217), Paris, 1970: 275-290. Για τον 
Πειραιά, IG Η2 1177= Sokollowski, 1969: 69-71, n° 36 (4° au π.Χ.) και σχετικό σχόλιο στο R. Garland, 
The Piraeus. From the Fifth to the First Century B.C., London, 1987: 74 κ,ε. 
1939Trümpy, 1997: 167-178, 194. 
1940 Camps-Gaset, 1994: 45-49. 
1941 Σχόλιο στον Αριστοφάνη, Θεσμοφοριόζουσαι, 80. 
1 9 4 2 Για τη Δήλο, IG XI, 287 a, στ. 67 και το σχόλιο του Ph. Bruneau, Recherches sur les cultes de 
Délos à l'époque hellénistique et à l'époque impériale (BEFAR 217), Paris, 1970: 285-286. Σε αυτό το 
έργο γίνεται μνεία και στην περίπτωση της Θήβας. 
1 9 4 3 Σχετικά με τα ερετριακά Θεσμοφόρια, η J.E. Harrison (Prolegomena to the Study of Greek 
Religion, Cambridge, 1922: 130) υποστηριζόταν ότι «in Greece to-day it is not difficult to cook a piece 
of meat to a palatable point on a stone by the rays of the burning midday sun». Εμείς αμφισβητούμε αν 
κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει τον Οκτώβριο, την περίοδο δηλαδή του χρόνου στην οποία πιθανώς 
διεξάγονταν οι γιορτές στην Ερέτρια. 
1 9 4 4 Σχόλιο στον Αριστοφάνη, θεσμοφοριόζουσαι, 80. Βλ. Η. W. Parker, Festivals of the Athenians, 
London, 1977: 87 και 88· E. Simon, Festivals of Attica. An Archaeological Commentary, Wisconsin -
London, 1983: 18-22. 
1 9 4 5 Αριστοφάνης, Θεσμοφοριόζουσαι, 295- 311. Σχετικά Th. Hadzisteliou Price, Kourotrophos. Cults 
and Representations of the Greek Nursing Deities, Leiden, 1978: 193 και 207. 
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απόσπασμα του φανερώνει την αμφιβολία του για την αξιοπιστία της παράδοσης. 
Σύμφωνα με το μύθο, ο Αγαμέμνονας επιστρέφοντας στην Πελοπόννησο από την 
Τροία σταμάτησε στην Ερέτρια . Παραδόξως, οι ιδιαιτερότητες της ερετριακής 
γιορτής (υπενθυμίζουμε ότι στην εποχή του Πλουτάρχου αυτές που συμμετείχαν στα 
Θεσμοφόρια ήταν οι γυναίκες των πολιτών της Ερέτριας) αποδίδονταν σε πράξεις 
ξένων δούλων. Οι σύζυγοι των Ερετριέων υιοθέτησαν (και καθιέρωσαν), λοιπόν, μια 
θυσία που δεν είχε ολοκληρωθεί. 

Δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι η γένεση των Θεσμοφορίων της ευβοϊκής 
πόλης ήταν το αποτέλεσμα ανατολικών επιρροών κατά τους μυκηναϊκούς χρόνους. 
Βασισμένη, εντούτοις, στο κείμενο του Πλουτάρχου, η J. Ε. Harrison ισχυρίστηκε ότι 
ο αρχικός πυρήνας των ερετριακών γιορτών ήταν αρχαιότατος, καθώς και ότι ο 
τοπικός πληθυσμός επέλεξε να διατηρήσει τα αρχαΐζοντα χαρακτηριστικά των 
εορτασμών. Η ερευνήτρια τόνισε πως το ψήσιμο του κρέατος στον ήλιο χωρίς φωτιά, 
ήταν μια πανάρχαιη μέθοδος προετοιμασίας του φαγητού. Το γεγονός ότι στις 
ερετριακές γιορτές δεν γινόταν επίκληση στην Καλλιγένεια ερμηνεύεται από την 
Harrison ως ένδειξη ότι καθιερώθηκαν σε εποχή, κατά την οποία αφηρημένες έννοιες 
(όπως αυτή της «καλής γέννησης») δεν εμφανίζονταν προσωποποιημένες1947. 

Η L. Breglia Pulci Doria θεωρεί και αυτή με τη σειρά της ότι τα ερετριακά 
Θεσμοφόρια ανάγονταν στο απώτερο παρελθόν. Οι ισχυρισμοί της είναι, ωστόσο, 
διαφορετικοί από της Harrison. Η ιταλίδα ερευνήτρια εστιάζει την προσοχή της στα 
δύο στοιχεία που απουσιάζουν από τις τοπικές γιορτές, δηλαδή τη φωτιά και την 
Καλλιγένεια. Η Pulci Doria πιστεύει ότι η φωτιά, η εστία, συμβόλιζε τη γυναίκα, και 
πιο συγκεκριμένα, τη σύζυγο του πολίτη. Σημαντικό καθήκον της ήταν να συμβάλει 
στη διαιώνιση της κοινότητας, φέρνοντας στον κόσμο τα νέα της μέλη. Η «καλή 
γέννα» των Θεσμοφορίων ήταν, ακριβώς, η γέννηση των παιδιών των πολιτών. Έτσι 
λοιπόν, η φωτιά και η Καλλιγένεια αποτελούσαν «due facce di una stessa 
'realtà'»1949, που συσχετιζόταν με το πολιτικό βίο. 

Σύμφωνα με την Pulci Doria, το απόσπασμα του Πλουτάρχου υποδηλώνει ότι 
οι δούλες και οι ξένες μπορούσαν επίσης να συμμετέχουν στα ερετριακά 
Θεσμοφόρια, προκειμένου να ζητήσουν από τη Δήμητρα και την Κόρη την ευλογία 
της γονιμότητας. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία που συμβόλιζαν αποκλειστικά την 
ανανέωση της κοινότητας των γνήσιων πολιτών είχαν εξαιρεθεί από τις τελετές1950. Η 
ιταλίδα ερευνήτρια υποθέτει ότι μια γιορτή, στην οποία λάμβαναν μέρος άτομα 
διαφορετικών κοινωνικών ομάδων υπό καθεστώ ισότητας, θα μπορούσε να έχει 
καθιερωθεί μόνο σε μία αρχαιότατη, «προ-πολιτική» εποχή. 

Το γεγονός ότι τα Θεσμοφόρια απαντούν σε πολυάριθμες ελληνικές περιοχές 
μάς ωθεί να πιστέψουμε ότι οι γιορτές αυτές ήταν, πράγματι, πολύ αρχαίες και 

Υπενθυμίζουμε εδώ το απόσπασμα του Καλλιμάχου (PFEIFFER, Vol. Ι: fr. 200b), όπου 
αναφέρεται ότι ο Αγαμέμνονας θυσίασε (πριν ή μετά από την εκστρατεία στην Τροία;) κόλουρα και 
μονόφθαλμα στην Άρτεμη Κολαανίδα. Βλ. παραπάνω, σελ. 328 κ.ε. 
1947 J. Ε. Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, Cambridge, 1922:130. 
1948 L. Breglia Pulci Doria, "Le Thesmophorie eretriesi", στο συλλ. έργ., Recherches sur les cultes 
grecs-et l'Occident, I, Naples 1979: 53-63. 
1949 L. Breglia Pulci Doria, "Le Thesmophorie eretriesi", στο συλλ. έργ., Recherches sur les cultes 
grecs et l'Occident, I, Naples 1979: 59. 
1950 Αντιθέτως, η φωτιά και η Καλλιγένεια απαντιόνταν στις πόλεις, όπου τα Θεσμοφόρια τελούνταν 
χωρίς την παρουσία δούλων και ξένων γυναικών. 
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ενδέχεται να γνώρισαν ευρύτερη διάδοση με τις μεταναστεύσεις στα τέλη της 2ης ή 
στις αρχές της 1^ χιλιετίας π.Χ. Όμως, η μοναδική μαρτυρία που διαθέτουμε για την 
τέλεση των γιορτών στην Ερέτρια είναι το απόσπασμα του Πλούταρχου, που 
χρονολογείται μόλις στον 1° - 2° αι. μ.Χ. Αγνοούμε ποιες ήταν οι πηγές από τις 
οποίες άντλησε τις πληροφορίες του. Με βάση τους κανόνες που διέπουν την επιλογή 
των χρήσιμων για τη μελέτη μας μαρτυριών, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε το χωρίο 
του Πλούταρχου αξιόπιστη πηγή για τις θρησκευτικές αντιλήψεις των Ερετριέων 
κατά τα προκλασικά χρόνια. 

5.8.2. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Στις επόμενες σελίδες θα ασχοληθούμε με τη μελέτη τριών επιγραφών που 
χρονολογούνται μετά από τους περσικούς πολέμους. Σε δυο περιπτώσεις, έχουμε να 
κάνουμε με αναθήματα γυναικών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα ονόματα των 
αναθετριών δεν συνοδεύονται από το πατρώνυμο ή από το όνομα των συζύγων ή των 
γιων τους. Η σύνδεση της τρίτης επιγραφής με τη λατρεία της Δήμητρας δεν γίνεται 
αποδεκτή από όλους τους ερευνητές. 

Αφιερώσεις στην Κόρη και τη Δήμητρα. 

Η επιγραφή IG XII, 9, 258 χαράχθηκε πάνω σε τετράγωνη μαρμάρινη βάση 
ύψ. 0,50 μ., πλ. 0,30 μ. και πάχ. 0,60 μ. Στην ανώτερη επιφάνεια της, η πέτρα 
παρουσιάζει τετράγωνη εντορμία για την υποδοχή εξαρτήματος - πιθανότατα ενός 
αγάλματος. Το σχήμα των γραμμάτων υποδηλώνει μια χρονολόγηση στον 4° αι. 
,r Υ

 1 9 5 1 

π.Α. 

Παυσώ Κόρει 

Η βάση βρέθηκε στις αρχές του 20ου αι. στη νοτιοδυτική κλιτύ της ακρόπολης 
της Ερέτριας, κοντά στο κτήριο που έχει ερμηνευθεί ως Θεσμοφόριο (εικ. 18, αρ. 2). 
Για το συγκεκριμένο οικοδόμημα θα μιλήσουμε παρακάτω. Εν προκειμένω, θα 
υπογραμμίσουμε μονάχα πόσο σπάνια είναι η εμφάνιση της Κόρης χωρίς τη συνοδεία 
του ονόματος της μητέρας ή του συζύγου της1 9 5 2. 

Στις πλαγιές του λόφου Καστέλλι, σε απόσταση 120 μ. νοτιανατολικά του 
κτηρίου που μόλις αναφέρθηκε, εντοπίστηκε τμήμα μαρμάρινου θρανίου μήκ. 1,18 
μ., πλ. 0,61 μ. και πάχ. 0,10 μ. . 0 λίθος -στις μέρες μας φυλάσσεται στο Μουσείο 
Ερέτριας (αρ. κατ. 1274)- φέρει επιγραφή του 4ου αι. π.Χ. σε μία από τις στενές 
πλευρές του. 

Ήγεμόνη Δήμητρι 

1951 Βλ Κουρουνιώτης, 1911: 35, αρ. 25, εικ. 26· Auberson και Schefold, 1972: 105· και Knoepfler, 
1990: 115-117, με φωτογραφία καλής ποιότητας (πίν. 23.3). Επίσης Σαπουνά-Σακελλαράκη, 2000: 37 
KavDuerey et al., 2004: 268. 
1952 Η λατρεία της Κόρης χωρίς πάρεδρο είναι γνωστή και στην Μαντινεία, χάρη στην επιγραφή IG V, 
2, 265 (1ο υ αι. π.Χ.). Βλ. Jost, 1985: 346-349. 
1953 Β.Γ. Καλλιπολίτης και Β.Χ. Πετράκος, «Ερέτρια», ΑΔ 18 Β1 (1963): 124. Επίσης Auberson και 
Schefold, 1972: 105, 188-189 και υποσημ. 228, και Knoepfler, 1990: 115καιυποσημ. 7. 
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Καμία από τις δυο αναθηματικές επιγραφές δεν ρίχνει φως τις ερετριακές 
λατρείες των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων. 

Τα Δημητρίεια στην Ερέτρια. 

Η επιγραφή IG XII, 9, 207 μάς έχει απασχολήσει για διάφορους λόγους σε 
άλλες ενότητες της έρευνας μας. Υπενθυμίζουμε ότι το κείμενο, που χρονολογείται 
στις αρχές του 3 ο υ αι. π.Χ.' , προσφέρει πληροφορίες για την τέλεση των 
Δημητρίειων στις τέσσερις σημαντικότερες πόλεις της Εύβοιας. Στους στίχους 36-39 
εντοπίζουμε την αναφορά στην Ερέτρια. 

Δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που θεωρούν ότι τα Δημητρίεια ήταν γιορτές 
αφιερωμένες στον Δημήτριο τον Πολιορκητή . Ο D. Knoepfler, αντιθέτως, 
πιστεύει ότι οι γιορτές τιμούσαν τη Δήμητρα1956. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η 
επιγραφή IG XII, 9, 207 χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο και δεν περιέχει 
κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει ότι τα Δημητρίεια τελούνταν κατά την διάρκεια 
των αιώνων που μας ενδιαφέρουν. 

5.8.3. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

Ένα Θεσμοφόρια στη νότια κλίτυ της ακρόπολης; 

Προηγουμένως αναφερθήκαμε σε αναθηματική επιγραφή που ανέφερε την 
Κόρη. Το σημείο εύρεσης της τοποθετείται κοντά σε τριμερές οικοδόμημα που είχε 
κτιστεί με μεγάλους ασβεστολιθικούς κυβόλιθους (εικ. 18, αρ. 2, εικ. 76 έως 78). Τον 
κεντρικό του χώρο καταλαμβάνει ορθογώνιος σηκός, πλ. 2,60 μ. και μήκ. 3,25 μ. που 
άνοιγε στα νότια. Μπροστά από την είσοδο ίσως να υπήρχε κλίμακα ή ράμπα που 
διευκόλυνε την πρόσβαση. Στο εσωτερικό του οικοδομήματος, δίπλα στο βόρειο 
τοίχο, σώζονται δυο λίθοι, ύψους 0,30 μ. και πλάτους περίπου 0,57 μ, οι οποίοι 
σχηματίζουν καμπύλη βάση και θεωρείται ότι αποτελούσαν τη βάση ισάριθμων 
αγαλμάτων1 5 . Εκατέρωθεν του σηκού διακρίνονται τα λείψανα δυο ανοικτών προς 
νότια πτερύγων, που ίσως να ταυτίζονται με στοές. Ο δυτικός χώρος, ορθογώνιας 
κάτοψης, είχε μήκος 7 μ. και πλάτος 4 μ. Ο ανατολικός, που σχημάτιζε ακανόνιστο 
πεντάγωνο, είχε μέγιστο μήκος 6 μ. και πλάτος 5 μ. 

Σύμφωνα με τον Κ. Κουρουνίωτη, εδώ βρέθηκε πλήθος πήλινων ειδωλίων, τα 
περισσότερα εκ των οποίων παρίσταναν καθιστές νεαρές κόρες. Ο Έλληνας 
ερευνητής σημείωσε, επιπλέον, την ανακάλυψη ενός ειδωλίου που απεικόνιζε 

Σύμφωνα με τον Στεφάνη (Στεφάνης, 1984: 501) η IG XII, 9, 207 χρονολογείται μεταξύ 294 και 
288 π.Χ. 
1955 Οπως ισχυρίζεται στο Στεφάνης, 1984: 512· Le Guen, 2001: 54-56 και Χιδίρογλου, 1996-1997: 
187. 
1956 Knoepfler, 1989: 52-53· Knoepfler, 1999: 236-237. 
1957 Ducrey et al., 2004: 268. H εσωτερική πλευρά του ανατολικού λίθου σχηματίζει τόξο μήκους 
περίπου 0,98 μ. Η εσωτερική πλευρά του δυτικού λίθου σχηματίζει τόξο μήκους περίπου 0,86 μ. 
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γυναίκα με χοιρίδιο στα χέρια της1 9 5 8. Τα κοροπλαστικά ευρήματα οδήγησαν τον 
Κουρουνιώτη στην ταύτιση του οικοδομήματος με ιερό της Δήμητρας και της Κόρης. 

Οι Κ. Δαβάρας και Π. Θέμελης προχώρησαν ακόμα παραπέρα, ταυτίζοντας το 
κτήριο με Θεσμοφόριο1959. Κατά τη γνώμη μας, τα υπάρχοντα στοιχεία επιβάλλουν 
μια πιο επιφυλακτική στάση. Ας υπενθυμίσουμε, καταρχάς, ότι τα ιερά της Δήμητρας 
δεν ήταν όλα Θεσμοφόρια. Πρέπει ακόμα να τονιστεί ότι οι χοίροι δεν θυσιάζονταν 
μόνο κατά τη γιορτή των Θεσμοφορίων, αλλά και στο πλαίσιο άλλων εορτασμών που 
τιμούσαν είτε τη Δήμητρα1960 είτε άλλους θεούς - όπως, π.χ., τον Απόλλωνα στο όρος 
Λύκαιο (Παυσανίας, VIII, 38, 8) και το Δία στην Κ ω 1 . Ειδώλια γυναικών που 
κρατούν χοιρίδια έχουν βρεθεί σε ιερά της Δήμητρας κυρίως 1 9 6 2, αλλά και σε ιερά 
άλλων θεοτήτων. Αναφερόμαστε ενδεικτικά σε αυτό της Αθηνάς Λινδίας1963 και στο 
Ηραίο της Τίρυνθας19 . 

Η οικοδόμηση του κτηρίου ανάγεται στην ελληνιστική περίοδο1965, ενώ η 
λατρευτική χρήση του χώρου πριν από τα μηδικά δεν έχει τεκμηριωθεί. 

Ένα ακόμα Θεσμοφόριο; 

Στην ίδια κλιτύ της ερετριακής ακρόπολης, άλλα σε απόσταση περίπου 100 μ. 
ανατολικά του λεγόμενου «Θεσμοφορίου», βρίσκεται ένα ακόμα συγκρότημα που 
ταυτίζεται με ιερό. Θα το ονομάσουμε συμβατικά «Ιερό Α», όπως έπραξε και ο Κ. 
Δαβάρας το 1965 (εικ. 18, αρ. 3, εικ. 79 και 80) . Το λατρευτικό κέντρο εκτείνεται 
πάνω σε τρία διαδοχικά άνδηρα, τα οποία διαμορφώθηκαν με τη βοήθεια 
αναλημματικών τοίχων, κατασκευασμένων με διαφορετικά συστήματα δόμησης. 
Μερικοί εξ αυτών παρουσιάζουν ισοδομική τοιχοποιία, ενώ άλλοι πολυγωνική. 
Ιδιάζων, τέλος, είναι ο τρόπος κατασκευής ενός ακόμα τοίχου, ο πρώτος δόμος του 

1 9 5 8 Κουρουνιώτης, 1911: 35, αρ. 25. 
1 9 5 9 Κ. Δαβάρας, «Ελληνοελβέπκαί ανασκαφαί. Ελληνικός Τομεύς», ΑΑ 20 Β2 (1965): 257· Θέμελης, 
1969: 177, αρ. 2 και εικ. 4 (σελίδα 151). 
1 9 6 0 S. Guettel Cole, "Demeter in the Ancient Greek City and its Countryside", στο S.E. Alcock και R. 
Osborne (επιμ.), Placing the Gods. Sanctuaries and Sacred Space in Ancient Greece, Oxford, 2001: 
203-204 και υποσημ. 18· Κ. Clinton, "Pigs in Greek Rituals", στο R. Hägg και Β. Alroth (επιμ.), Greek 
Sacrificial Ritual, Olympian and Chthonian. Proceedings of the Sixth International Seminar on Ancient 
Greek Cult, organized by the Department of Classical Archaeology and Ancient History, Göteborg 
University, 25-27 April 1997, Stockholm, 2005: 167-179. 
1961 W.R. Paton και E.L. Hicks, The Inscriptions of Cos, Oxford, 1891: αρ. 37, στ. 33-34. 
1 9 6 2 Για το Bitalemi (Gela) βλ. U. Krön, "Frauenfeste in Demeterheiligtümern: das Thesmophorion von 
Bitalemi. Eine archäologische Fallstudie", AA 1992: 624-625 και M. Sguaitamatti, L'offrante de 
porcelet dans la coroplathie géléenne. Étude typologique, Mainz, 1984. Για την Κόρινθο, Ν. 
Bookidis και J.E. Fisher, "The Sanctuary of Demeter and Kore on Acrocorint. Preliminary report IV: 
1969-1970", HesperiaAX (1972): 316. 
1 9 6 3 Chr. Blinkenberg, Lindos. Fouilles de l'Acropole 1902-1914. Vol I. Les petits objets, Berlin, 1931: 
3030-3036. 
1 9 6 4 A. Frickenhaus, "Die Hera von Tiryns", στο A. Frickenhaus, W. Müller και F. Oelmann, Tiryns. 
Die Ergebnisse der Ausgrabungen des Instituts, Vol 1, Athen, 1912: 77 κ.ε. 
1 9 6 5 Docrey et al., 2004: 268. 
1 9 6 6 Τα στοιχεία που παραθέτουμε εδώ τα αντλήσαμε από τις εξής δημοσιεύσεις: Κ. Δαβάρας, 
«Ελληνοελβετικαί ανασκαφαί. Ελληνικός Τομεύς», ΑΑ 20 Β2 (1965): 257-259- Auberson και 
Schefold, 1972: 105-107- Metzger, 1985· Ι. Metzger, «Un sanctuaire de Demeter et Coré», Les 
Dossiers / Histoire et Archéologie 94 (1985): 41-45- Willers, 1991 · και Ducrey et al., 2004: 270-271. 
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οποίου διαμορφώνεται με την εναλλαγή μεγάλων ακανόνιστων ογκολίθων και μικρών 
επάλληλων λίθων - βυσμάτων. 

Το ανώτερο άνδηρο, διαστάσεων 18,45 μ. (Α.-Δ.) επί 12,50 μ. (Β.-Ν.), είναι 
και το μεγαλύτερο. Οι P. Auberson και Κ. Schefold πίστευαν ότι ο βορειότερος 
τοίχος του ανδήρου αποτελούσε ταυτόχρονα την οπίσθια πλευρά στωικού 
οικοδομήματος 7. Περίπου στο κέντρο του πλατώματος κτίστηκε σηκός με είσοδο 
στα ανατολικά, διαστάσεων 7,20 μ. (Α.-Δ.) επί 4,25 μ. (Β.-Ν.). Ογκόλιθοι (στην 
ανατολική πλευρά) και ακατέργαστες μικρές πέτρες (στη βόρεια) αποτελούσαν τους 
κατώτερους δόμους των τοίχων του. Σύμφωνα με τον Κ. Δαβάρα, η ανωδομή ήταν 
από ωμές πλίνθους1968. 

Προς ανατολάς, σε απόσταση περίπου 2,5 μ. από το σηκό, εντοπίστηκε 
κατασκευή, η οποία εδράζεται πάνω στο φυσικό βράχο και αποτελείται από μικρούς, 
ακατέργαστους λίθους. Όταν ανακαλύφθηκε, κατά τη δεκαετία του 1960, σωζόταν σε 
μήκος 1,80 μ. και πλάτος 0,80 μ. Δίπλα της βρέθηκαν οστά και δόντια ζώων, μαζί με 
στάχτες. Η κατασκευή ταυτίστηκε με βωμό. 

Στη βορειοανατολική εσωτερική γωνία του ανώτερου ανδήρου, σε χώρο 
έκτασης 5 τ. μ. περίπου, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αγγείων που χρονολογήθηκαν 
στον 5° και 4° αι. π.Χ.· σκύφοι, σκυφίδια, κύλικες με πόδι, λεκάνες, υδρίες, οινοχόες, 
όλπες, ένας αμφορέας, κ.α. Μερικά από τα αγγεία ήταν τοποθετημένα το ένα πάνω 
στο άλλο. Βρέθηκαν επίσης υφαντικά βάρη. Το σύνολο ταυτίστηκε με αποθέτη που 
περιείχε υλικό από αναθήματα. 

Το επόμενο προς νότον άνδηρο έχει διαστάσεις 18,45 μ. (Α.-Δ.) επί 4,45 μ. 
(Β.-Ν.). Οι P. Auberson και Κ. Schefold υπέθεσαν ότι εδώ είχε ανεγερθεί μια ακόμη 
στοά1 9 6 9. Στα δυο αυτά άνδηρα ήρθαν στο φως θραύσματα αγγείων που 
χρονολογούνται από την αρχαϊκή έως και την ελληνιστική περίοδο· λήκυθοι, σκύφοι, 
πυξίδες, πινάκια, λεκάνες, κάλαθοι, κύλικες, οινοχόες, λυχνάρια, αμφορείς, ένας 
κρατήρας, κ.α. Βρέθηκαν τέλος και τμήματα από τέσσερα θυμιατήρια. 

Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι το «Ιερό Α» διέθετε και ένα τρίτο, χαμηλότερο 
άνδηρο διαστάσεων 18,45 μ. (Α.-Δ.) επί 5,20 μ. (Β. -Ν.) - τα σχετικά οικοδομικά 
λείψανα ωστόσο είναι ελάχιστα (πρόκειται για έναν μεμονωμένο ογκόλιθο) 

Από τα άνδηρα περισυλλέχθηκαν εκατοντάδες θραύσματα πήλινων ειδωλίων. 
Ο αριθμός τους από το χαμηλότερο πλάτωμα ήταν ιδιαίτερα μεγάλος. Οι τύποι είναι 
ποικίλοι, και χρονολογούνται από τον 5° έως και τον 3° αι. π.Χ. Αναφερόμαστε 
ενδεικτικά σε ειδώλια που παριστάνουν: α) καθιστές ή ένθρονες γυναικείες μορφές 
που φέρουν χιτώνα ή πέπλο και ενίοτε ιμάτιο β) υδριαφόρες, γ) νεαρές γυναίκες σε 
καθιστή ή όρθια στάση και δ) πενταετείς ή εξαετείς νεανίδες, που φέρουν ποδήρη 
χιτώνα. 

Ήρθαν επίσης στο φως λιγοστά ειδώλια που απεικονίζουν ανδρικές μορφές, 
μεταξύ των οποίων έναν σάτυρο και ένα νεαρό άνδρα με φτερά. Δεν λείπουν, ακόμα, 
οι παραστάσεις ζώων (βοοειδή, μια πάπια, ίσως ένας αετός, κ.α.) Μερικά 

Auberson και Schefold, 1972: 107. 
Κ. Δαβάρας, «Ελληνοελβετικαί ανασκαφαί. Ελληνικός Τομεύς», ΛΑ 20 Β2 (1965): 257. 
Auberson και Schefold, 1972: 107. 
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ανθρωπόμορφα ειδώλια κρατάνε στα χέρια τους καρπούς (βότρεις), ζώα (πτηνά) και 
αντικείμενα· ασκούς, φιάλες, κάτοπτρα, μουσικά όργανα (κρόταλα, κιθάρα, 
φόρμιγγες, κ.ο.κ.). Αλλα αξιοσημείωτα ευρήματα είμαι μια σειρά από πήλινες 
προτομές και ένας μικρός μολύβδινος θρόνος. 

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού γυναικείων ειδωλίων που ήρθαν στο φως, ο Κ. 
Δαβάρας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το «Ιερό Α» ήταν αφιερωμένο σε γυναικεία 
θεότητα. Δεν διακινδύνεψε ωστόσο περαιτέρω υποθέσεις ως προς την ταυτότητα της 
λατρευόμενης θεότητας1970. Το 1969, ο Π. Θέμελης συσχέτισε το ιερό με την 
επιγραφή IG XII, 9, 260, τον όρο που αναφέρεται στην Άρτεμη Ολυμπία. Ο Π. 
Θέμελης παρέπεμψε σε παρατήρηση του E. Ziebarth, σύμφωνα με την οποία η 
επιγραφή είχε βρεθεί «in parte orientali urbis». Κατά τον Π. Θέμελη, η IG XII, 9, 260 
είχε στηθεί αρχικά στο «Ιερό Α»1 ' .Οι πληροφορίες που παραδίδει ο Ε. Ziebarth δεν 
είναι ωστόσο ακριβείς. Μόλις τρία χρόνια μετά την πρώτη δημοσίευση της επιγραφής 
IG XII, 9, 260, ο Δ.Σ. Σταυρόπουλος επισήμανε ότι ο όρος είχε εντοπιστεί στο δυτικό 
(και όχι στο ανατολικό) τμήμα της αρχαίας πόλης1972. 

Για να προσδιορίσει τη θεότητα στην οποία ήταν αφιερωμένο το «Ιερό Α», η 
Ι. Metzger βασίστηκε στο κοροπλαστικό υλικό. Η ερευνήτρια ταυτίζει μερικά από τα 
ειδώλια που παριστάνουν ενήλικες γυναίκες με τη Δήμητρα. Κατ' αναλογίαν, μερικά 
από τα ειδώλια που παριστάνουν νεαρές γυναίκες πρέπει να θεωρηθούν, κατά την Ι. 
Metzger, απεικονίσεις της Κόρης . Η ερευνήτρια συμπέρανε ότι το ιερό ήταν ένα 
ακόμα Θεσμοφόριο. 

Οι ισχυρισμοί της Ι. Metzger δέχτηκαν έντονη κριτική από τους Α. Muller και 
D. Willers. Κατά τη γνώμη τους, η ταύτιση των ειδωλίων με παραστάσεις της 
Δήμητρας και της Κόρης είναι τουλάχιστον επισφαλής. Συνεπώς, και ο 
χαρακτηρισμός του «Ιερού Α» ως Θεσμοφόριο πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
επιφύλαξη 7 4 . Ο Ρ. Friedemann αναρωτιέται μήπως τα δυο ιερά που ιδρύθηκαν στη 
νότια κλίτυ της ακρόπολης συναποτέλεσαν ενιαίο λατρευτικό κέντρο1973. Η Ε. 
Σαπουνά-Σακελλαράκη συμφωνεί με την άποψη του Π. Θέμελη ότι η Άρτεμη ήταν η 
θεά που τιμήθηκε στο «Ιερό Α». Η πρώην έφορος αρχαιοτήτων της Εύβοιας τονίζει 
ότι τα κινητά ευρήματα του «Ιερού Α» μοιάζουν με εκείνα που βρέθηκαν στο ιερό 
της Άρτεμης Βραυρωνίας1976. Στο άρθρο της για τον αποθέτη της Αγίας Κυριακής1977, 
η Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη επισημαίνει πληθώρα παραλληλισμών μεταξύ των τριών 

Λ , · 1978 

αυτών αρχαιολογικών χωρών 

1970 Κ. Δαβάρας, «Ελληνοελβετικαί ανασκαφαί. Ελληνικός Τομεύς», ΑΔ 20 Β2 (1965): 259. 
1971 Θέμελης, 1969: 177, αρ. 3 καιεικ. 4 (σελίδα 151). 
1972 Δ.Σπ. Σταυρόπουλος, «Ερετρικά μελετήματα», ΑΕ 1895: 157, υποσημ. 9γ, αναφερόμενος στο Α. 
Wilhelm, «Επιγραφαί εξ Ευβοίας», ΑΕ 1892: 141-142, αρ. 9. Για το σφάλμα του Ziebarth, βλ 
Auberson και Schefold, 1972: 198, υποσημ. 82. 
1973 Metzger, 1985-1. Metzger, Ι. Metzger, «Un sanctuaire de Demeter et Coré», Les Dossiers/Histoire 
et Archéologie 94 (1985): 41-45. 
1974 A. Müller, βιβλιοκρισία του Metzger, 1985 που δημοσιεύτηκε στο RA 1989: 165-169· Willers, 
1991. 
1975 Pascal Friedemann, «À propos du nouveau plan archéologique d'Érétrie», AntK 39 (1996): 104. 
1976 Σαπουνά-Σακελλαράκη, 2000: 39. 
1977 Βλ παραπάνω, σελ. 356 κ.ε. 
1978 Sapouna Sakellaraki, 1992. 
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Πρόσφατα, η S. Guettel Cole υποστήριξε ότι το «Ιερό A» "is definitely a 
Thesmophorion. Roof tiles on the site are inscribed ΘΕΣΜ- (personal observation by 
author on site)"1979. Για να ενισχύσει τα επιχειρήματα της, η ερευνήτρια επισημαίνει 
ένα κοινό στοιχείο ανάμεσα στο ερετριακό λατρευτικό κέντρο και σε άλλα ιερά της 
Δήμητρας που βρισκόταν εντός του άστεως της Κορίνθου και της Ιάσού. Πρόκειται 

,ΛΛ , 1980 

για τη σχετική απομόνωση τους ως προς άλλα κτήρια . 

Πρέπει, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι μόλις 60 μέτρα δυτικά του «Ιερού Α» 
σώζονται τα λείψανα ελληνιστικών οικιών, ενώ στάθηκε αδύνατο να εντοπίσουμε 
ενεπίγραφα κεραμίδια κατά τη διάρκεια των επανειλημμένων επισκέψεων μας στο 
χώρο. Αγνοούμε αν η S. Guettel Cole παρέδωσε στο Μουσείο Ερέτριας τα 
θραύσματα κεραμιδιών με την επιγραφή ΘΕΣΜ- που αναφέρει. 

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, θα αρκεστούμε στη διαπίστωση ότι το «Ιερό 
Α» λειτουργούσε στις αρχές της κλασικής περιόδου και ίσως ήδη από τα τέλη των 
αρχαϊκών χρόνων. Η παρουσία των ειδωλίων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ιερό 
ήταν αφιερωμένο σε γυναικεία θεότητα, ενώ το πλήθος των αγγείων υποδηλώνει ίσως 
την τέλεση λατρευτικών δείπνων. 

5.9. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ 

Από ποικίλες πηγές πληροφορούμαστε την ύπαρξη ενός μύθου που συνέδεε 
μια ευβοϊκή τοποθεσία με τις περιπέτειες του Ηρακλή. Καθώς ο μύθος μνημονεύεται 
και από συγγραφέα του 7ου αι. π.Χ., μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια ότι η 
σχετική παράδοση είχε γνωρίσει διάδοση ήδη από την αρχαϊκή εποχή. Δυο 
ερετριακές επιγραφές που χρονολογούνται στα προκλασικά χρόνια αναφέρονται και 
αυτές στον ήρωα, ενώ επιγραφή των ύστερων ελληνιστικών χρόνων μνημονεύει 
ερετριακές γιορτές με το όνομα Ηράκλεια, αλλά και αγώνα δρόμου προς τιμήν του 
ήρωα. Η μορφή του Ηρακλή απαντάται σε ένα άγαλμα και σε ένα ανάγλυφο από 
μάρμαρο, σε δυο αγγεία και σε ένα μολύβδινο έλασμα, που σήμερα φυλάσσονται στο 
Μουσείο Ερέτριας. Κάποια από τα αντικείμενα που μόλις αναφέρθηκαν προέρχονται 
από σύνολα που μπορούν να χαρακτηριστούν λατρευτικά. Οι ανασκαφικές έρευνες 
στην αρχαία πόλη της Ερέτριας έφεραν στο φως οικοδόμημα που, βάσει των 
μορφολογικών χαρακτηριστικών του, ταυτίστηκε με ναΐσκο του Ηρακλή. 

Από τις μαρτυρίες που θα εξεταστούν στις επόμενες σελίδες είναι δυνατόν να 
συμπεράνουμε ότι, από τα αρχαϊκά χρόνια και έπειτα, ο Ηρακλής λατρεύτηκε στην 
Ερέτρια ως χθόνια θεότητα και ως προστάτης των αθλητών. Ωστόσο, τα υπάρχοντα 
στοιχεία φανερώνουν κατά πόσον οι Ερετριείς τίμησαν τον Ηρακλή ως ήρωα-ιατρό -
ιδιότητα που του αποδόθηκε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας 

1979 S. Guettel Cole, "Demeter in the Ancient Greek City and its Countryside", στο S.E. Alcock και R. 
Osborne (επιμ.), Placing the Gods. Sanctuaries and Sacred Space in Ancient Greece, Oxford, 2001: 
207-208 καιυποσημ. 39. 
198Q Si Guettel Cole, "Demeter in the Ancient Greek City and its Countryside", στο S.E. Alcock και R. 
Osborne (επιμ.), Placing the Gods. Sanctuaries and Sacred Space in Ancient Greece, Oxford, 2001: 
213. 
1981 Για την Αθήνα και την Πελοπόννησο, βλ Ch. Α. Salowey, "Herakles and Healing Cult in the 
Peloponnesos", στο Hägg, 2002: 171-177. 
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5.9.1. Οι φιλολογικές μαρτυρίες. 

Στην ενότητα, που αφιερώσαμε στην ερετριακή λατρεία του Απόλλωνα, 
κάναμε λόγο για το μύθο που περιέγραφε τη δήωση της ευβοϊκής Οιχαλίας από τον 
Ηρακλή 9 8 . Αναφορές στο μύθο απαντώνταν κατά πάσα πιθανότητα σε 
αποσπάσματα που αποδίδονται στον Κρεώφυλο το Σάμιο1983, τον Εκαταίο το 
Μιλήσιο1984, και το Στράβωνα1985. Την εποχή του Πλάτωνα, ο Σκυθίνος ο Τήιος 
περιέλαβε στο έργο του Ιστορία μια εκδοχή που εξυπηρετούσε την πρόθεση του να 
εγκωμιάσει τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, κατά τον συγγραφέα από την Τήο, δεν σκότωνε 
τον Εύρυτο και τον Ίφιτο επειδή τον είχαν προσβάλει ή επειδή ο ποθούσε την Ιόλη, 
αλλά εξαιτίας του βαρύτατου φόρου που είχαν επιβάλει οι δύο βασιλείς στους 
Ευβοείς (FGrH 13, F 1= Αθηναίος, Δειττνοσοφισταί, XI, 461 F). Αγνοούμε, πάντως αν 
-σύμφωνα με τα λεγόμενα του Σκυθίνου- είχε φονευθεί και ολόκληρος ο πληθυσμός 
της Οιχαλίας1986. 

Ο μύθος για την άλωση της ευβοϊκής Οιχαλίας πλάστηκε προφανώς στην ίδια 
την Εύβοια και διαδόθηκε κατόπιν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θεωρούμε πιθανό, η 
παράδοση να αποτελούσε αρχικά μια ανεξάρτητη επινόηση, η οποία μόνο εκ των 
υστέρων συνδέθηκε με τις θυσίες του Ηρακλή στο Κηναίο και το θάνατο του στην 
Οίτη. Ίσως ο Ηρακλής να υπήρξε σημαντική μορφή στη περιοχή όπου βρισκόταν η 
ευβοϊκή Οιχαλία, μιας και, σύμφωνα με το μύθο, είχε ηγηθεί της εκστρατείας. 

Το γεγονός ότι ο μύθος μνημονεύεται και από τον Κρεώφυλο, το συγγραφέα 
του 7ου αι. π.Χ., υποδεικνύει ίσως τη διάδοση του ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια. Η 
επιβίωση του μέχρι και τη ρωμαϊκή περίοδο (ο Στράβωνας τον αναφέρει) μάς 
επιτρέπει να αξιολογήσουμε την ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να κατείχε. 

5.9.2. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Σε ενότητα που αφιερώσαμε στη λατρεία του Δία στην Ερέτρια 
αναφερθήκαμε σε θραύσμα κίονα που έφερε αποσπασματικά σωζόμενη αγωνιστική 
επιγραφή των αρχαϊκών χρόνων και σημειώσαμε ότι οι Α. Altherr-Charon και F. 
Laserre ταύτισαν το εύρημα με τμήμα αναθήματος προς τιμήν του Ηρακλή. Κατά τη 
γνώμη τους, η περίφραση «Διός κούρος»1 9 8 7 αναφερόταν στον ήρωα. Άλλοι, όμως, 
ερευνητές θεωρούν ότι τελικός αποδέκτης του αναθήματος ήταν ο Διόνυσος ή ο 
Δίας1 9 8 8. 

Το όνομα του Ηρακλή εμφανίζεται στο χείλος δυο αγγείων από την Ερέτρια. 
Το πρώτο αγγείο υπήρξε ανάθημα, ενώ το δεύτερο αγωνιστικό έπαθλο. Χάρη σε αυτό 
μαθαίνουμε ότι στην Ερέτρια διεξάγονταν αγώνες προς τιμήν του γιου της Αλκμήνης. 

1 9 8 2 Βλ παραπάνω, σελ. 290 κ.ε. 
1 9 8 3 Στο έργο ονόματι Οιχαλίας Άλωσις, βλ EGF: 152, fr. 2Α (= FGrH 427, F 4 = Παυσανίας, IV, 2, 3) 
1 9 8 4 FGrH 1, F 28 = Παυσανίας, IV, 2, 3. 
1 9 8 5 Χ, 1,10. 
1 9 8 6 Τα σωζόμενα αποσπάσματα του Σκυθίνου συγκαταλέγονται στο Η. Diels, Poetarum 
Philosophorum Graecorum Fragmenta, vol III. Fase. 1, Berolini, 1901: 169-170. 
1 9 8 7 Altherr-Charon και Laserre, 1981. 
1 9 8 8 Βλ παραπάνω, σελ. 274 κ.ε. 
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Οι επιγραφές χρονολογούνται στον 6° αι. ή στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. Τέλος, σε 
τιμητικό ψήφισμα των ελληνιστικών χρόνων, αναφέρονται δυο αγώνες, που πήραν το 
όνομα τους από τον ήρωα. 

Δυο ενεπίγραφα αγγεία. 

Στο εσωτερικό του πρόναου του δωρικού ναού που θεωρείται ότι είχε 
αφιερωθεί στον Απόλλωνα, βρέθηκαν δυο συγκολλώμενα θραύσματα (συνολικού 
μήκους 14,6 εκ.) από περιχείλωμα πήλινου δίνου. Πάνω τους διακρίνεται 
αποσπασματική επιγραφή που χαράχθηκε επί τα λαία και χρονολογείται στον 6° αι. 
π.Χ.198 . Οι συμπληρώσεις που έχουν κατά καιρούς προταθεί είναι οι ακόλουθες: 

Κ. Κουρουνιώτης 
M. L. Lazzarini... 
IG XII, 9, 257 
L.H. Jeffery 
Π. Θέμελης 

' ]δρος τοί 'Ιιερακλεΐ ποίε[σε] 
—]δρος τοί 'Ιιερακλεΐ ποιρ[εσάς]1 9 9 0 

—]δρος τοί Ήερακλει ποιέ[σας άνέθεκε] 
]δρος τδι |-ερακλεΐ ποί/: [εσάς ανεθεκεν?]1 1 

' ]δρος τδι Γίερακλει ποι[έσας άνέθεκε]1 9 9 2 

Παρόλο που η επιγραφή δεν σώζεται ολόκληρη, μπορούμε να υποθέσουμε ότι 
το όνομα του προσώπου που κατασκεύασε και αφιέρωσε το αγγείο σημειωνόταν στην 
αρχή του κειμένου (ο [ ]δρος). Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι η πρόταση 
τελείωνε με τη λέξη ανεθεκεν. Το κείμενο ακολουθεί τον τύπο «ό δεινά έποίησε 
[και άνέθηκε] τω θεφ» που η M.L. Lazzarini καταχωρίζει στον κατάλογο των 
αρχαϊκών αναθηματικών επιγραφών 

Ο τόπος εύρεσης των δυο πήλινων θραυσμάτων ίσως να υποδεικνύει ότι ο 
Ηρακλής λατρευόταν στο χώρο που, σύμφωνα με επιγραφές του 4ου αι. π.Χ., ήταν 
αφιερωμένος στον Απόλλωνα. Η Ε. Τουλούπα θεωρεί ότι τουλάχιστον κατά την 
αρχαϊκή περίοδο ο ναός στέγασε τη λατρεία τόσο του θεού όσο και του ήρωα1 9 9 4. Αν 
και η παρουσία του Απόλλωνα στο ιερό δεν μαρτυρείται πριν από τον 
Πελοποννησιακό πόλεμο, η Ελληνίδα ερευνήτρια δεν θέλησε να εξετάσει το 
ενδεχόμενο αρχικός ιδιοκτήτης του ιερού να ήταν ο Ηρακλής, ο οποίος εν συνεχεία 
παραχώρησε τη θέση του στον ετεροθαλή του αδελφό. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το χείλος του δίνου διακοσμήθηκε από τον 
αγγειοπλάστη και αναθέτη με επίθετη κυματοειδή ταινία που έφερε πυκνές εμπίεστες 
στιγμές. Η Α. Χατζηδη μητριού αναγνωρίζει εδώ την παράσταση φιδιού - ζώο με 
εμφανή χθόνιο χαρακτήρα. Είναι, λοιπόν, πιθανό ο Ηρακλής στην Ερέτρια να 
αποτελούσε προστατευτική και αλεξίκακη θεότητα και να ήταν αποδέκτης χθόνιας 
Λ r 1995 

λατρείας . 

1989 Κουρουνιώτης, 1911: 35, αρ. 24, εικ. 25. Οι διαστάσεις των θραυσμάτων σημειώνονται στο Α. 
Kenzelmann, Th. Theurillat και S. Verdan, «Graffiti d'époque géométrique provenant du sanctuaire 
d'Apollon Daphnéphoros à Érétrie», ZPE 151 (2005): 74-75. 
1990 Lazzarini, 1976: 138 και 294, n° 818. 
1991 Jeffery, 1990: 85 και 87, n° 10. 
1992-Θέμελης, 1984-85: 357· Θέμελης 1987: 122. 
1993 Lazzarini, 1976: 137-139. 
1994 Τουλούπα, 2002: 64. 
1995 Α. Χατζηδημητρίου, «Μολύβδινο ανάγλυφο έλασμα με παράσταση Ηρακλή. Η χρήση του 
μολύβδου στην Εύβοια», ΑΔ 54 Α'(1999): 219 καιυποσημ. 39. 
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Πάνω στο χείλος χάλκινου λέβητα διακρίνεται στικτή επιγραφής (IG XII, 9, 
272), που χρονολογείται στα τέλη του 6ου ή στις αρχές του 5ο υ αι. π.Χ. . Το αγγείο 
αγοράστηκε από την Αρχαιολογική Εταιρεία στα τέλη του 19ου αι. και σήμερα 
φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (αρ. κατ. 12370). Στην καταχώριση 
της αγοράς σημειώνεται ότι το αντικείμενο προερχόταν από την Ερέτρια, χωρίς όμως 
να παρέχονται περαιτέρω διευκρινήσεις19' 

1998 Έρετριάθεν αθλον παρ1 Μερακλέος 

Ο λέβητας δόθηκε ως έπαθλο σε έναν αγώνα που διεξάχθηκε στην Ερέτρια 
προς τιμήν του Ηρακλή. Παρόμοιοι αγώνες είναι γνωστοί από τη Θήβα (όπως 
αναφέρει ο Πίνδαρος, Ισθμιόνικος III-IV). Εκεί, το βραβείο ήταν ένας χάλκινος 
τρίποδας {Σχόλιο στον Ολυμπιόνικο VII, 153). Σύμφωνα με τον Α. Schachter, οι 
απαρχές των αγωνισμάτων ανάγονταν, το αργότερο, στις πρώτες δεκαετίες του 5ου αι. 
π.Χ.1999. Στον Μαραθώνα, οι νικητές στα εκεί Ηράκλεια βραβεύονταν με αργυρές 
φιάλες {Σχόλιο στον Ολυμπιόνικο IX, 137) 

Ο A.S. Chankowski φρονεί ότι η επιγραφή IG XII, 9, 272 συντάχθηκε σε 
αττική διάλεκτο και συμπεραίνει ότι οι λέβητες που απονέμονταν στους νικητές του 
ερετριακού αγώνα ήταν παραγγελίες σε αττικό εργαστήριο2 0 1 . 

Τα Ηράκλεια της Ερέτριας. 

Το ψήφισμα IG XII, 9, 234 χρονολογείται γύρω στο 100 π.Χ. Από την 
επιγραφή πληροφορούμαστε ότι οι ερετριακές αρχές απένειμαν τιμές και προνόμια 
στον γυμνασίαρχο Ελπίνικο, τον γιο του Νικόμαχου, ως ανταπόδοση για τις 
ευεργεσίες του. Στους στίχους 19-23 αναφέρεται ότι ο Ελπίνικος πλήρωσε τα έξοδα 
για τα έπαθλα που απομενήθηκαν στα τοπικά Ηράκλεια. Οι αγώνες μνημονεύονται σε 
ένα ακόμα τιμητικό ψήφισμα, την επιγραφή IG XII, Suppl. 554 (στ. 10). Οι D. 
Knoepfler και A.S. Chankowski θεωρούν ότι τα Ηράκλεια αφορούσαν αποκλειστικά 
όσους σύχναζαν στο γυμνάσιο (κυρίως έφηβους και νέους) και όχι τον πληθυσμό της 
πόλης στο σύνολο του 

Ο δρόμος τοΰ 'Ηρακλείου, ο οποίος αναφέρεται στην επιγραφή IG XII, 9, 
234 (στους στίχους 16-19), ήταν μία ακόμα αθλητική εκδήλωση που τιμούσε τον 
ήρωα2 0 0 3. Αγνοούμε, εντούτοις, αν σχετίζεται με τους αγώνες που μαρτυρούνται από 

1996 Altherr-Charon και Laserre, 1981: 30· Θέμελης, 1984-85: 357· Θέμελης, 1987: 123· Π.Γ. 
Καλλιγάς, «Αρχαϊκά χάλκινα ενεπίγραφα αρχαία στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας», 
Ηορος 5 (1987): 163, αρ. 2· Jeffery, 1990: 85 και 88, η°. 16- Chankowski, 1993: 20 καιυποσημ. 13. 
1997 ΠΑΕ 1890: 95. 
1998 Α. Alther-Charon και Fr. Lesserre προτείνουν την ανάγνωση «αθλον». Βλ. Altherr-Charon και 
Laserre, 1981:30. 
1999 Schachter, 1981-1994, Vol. 2: 25-30. 
2000 Για πλούσια σχετική βιβλιογραφία, Β. Petrakos, Marathon, Athens, 1996: 50-52. 
2001 Chankowski, 1993: 20 καιυποσημ. 13. 
2002 D. Knoepfler, «Contributions à Pépigraphie de Chalcis. II. Les couronnes de Théoclès, fils de 
Pausanias», BCH 103 (1979): 181· Chankowski, 1993: 21. Για άλλες επιγραφές που θα μπορούσαν να 
μνημονεύουν τα Ηράκλεια, βλ. Mango, 2003 :118, 120, κ.α 
2003 Chankowski, 1993: 20. 
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το λέβητα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Οφείλουμε, πάντως, να 
σημειώσουμε ότι τόσο τα Ηρώάεια όσο και ο δρόμος του 'Ηρακλείου εμφανίζονται 
σε πηγές που χρονολογούνται σε περιόδους υστερότερες από εκείνες που μας 
απασχολούν στα πλαίσια αυτής της μελέτης. 

5.9.3. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

Στο Μουσείο Ερέτριας φυλάσσεται ένας αριθμός αντικειμένων που φέρουν 
παραστάσεις του Ηρακλή. Στις επόμενες σελίδες θα εξετάσουμε κατά πόσον τα 
ευρήματα αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις 
θρησκευτικές αντιλήψεις των Ερετριέων. Θα στρέψουμε, τέλος, την προσοχή μας σε 
οικοδόμημα που κτίστηκε μέσα στην πόλη, και σύμφωνα με μια άποψη, επρόκειτο 
για ναΐσκο του Ηρακλή. 

Απεικονίσεις του Ηρακλή σε δυο αγγεία. 

Σε ενότητα που αφιερώσαμε στη λατρεία της Άρτεμης στην Ερέτρια 
αναφερθήκαμε σε αμφορέα (αρ. κατ. 16618) που χρονολογείται γύρω στο 570 π.Χ. 
Στη μία του όψη απεικονίζονται τέσσερις μορφές: η πρώτη ανήκει στον τύπο της 
Πότναας Θηρών (Άρτεμη;), η δεύτερη ίσως να απεικονίζει τη Λητώ, ενώ διακρίνεται 
επίσης ένας νέος (Απόλλωνας;) και μια ανδρική μορφή με φτερωτά υποδήματα 
(Αρισταίος;)2 . Η άλλη όψη διακοσμείται με μάχη ανάμεσα στον Ηρακλή και τρεις 
Κενταύρους. Το αγγείο βρέθηκε σε τάφο της παράκτιας νεκρόπολης που εκτεινόταν 
νοτιοδυτικά της αρχαίας πόλης. Όπως σημειώσαμε παραπάνω, το γεγονός αυτό 
δυσχεραίνει τη συμπερίληψη του αγγείου στις μαρτυρίες που συμβάλλουν στην 
έρευνα των ντόπιων λατρειών. 

Το ίδιο ισχύει και για θραύσμα ληκύθου του τέλους του 6ου αι. π.Χ. που 
εντοπίστηκε σε τάφο του 3ο υ αι. π.Χ. κοντά στο σημερινό χωριό της Αμαρύνθου (εικ. 
3, αρ. 32). Στην επιφάνεια του (αρ. κατ. 526 του Μουσείου Χαλκίδας, αρ. κατ. 1223 
του Μουσείου Ερέτριας) απεικονίζεται ο Ηρακλής γυμνός, καθώς ακινητοποιεί, με το 
αριστερό του χέρι, ένα γενειοφόρο αντίπαλο, πιθανότατα τον Ανταίο . Πίσω του 
διακρίνεται τόξο, φαρέτρα και λεοντή. 

Ο Ηρακλής Δρακονοπνίκτης. 

Στο Αρχαιολογικό Δελτίο, του 1996 συναντάμε σύντομη αναφορά για 
παράδοση στο Μουσείο Χαλκίδας μολύβδινου ανάγλυφου ελάσματος από την 
Ερέτρια 6. Τρία χρόνια αργότερα, η Α. Χατζηδη μητριού δημοσίευσε άρθρο, που 
περιείχε λεπτομερή μελέτη του ευρήματος. Η Ελληνίδα αρχαιολόγος περιέγραψε το 
σχήμα (κυκλικό), τις διαστάσεις (μεγ. διάμ. 5,8 εκ.) και τη διακόσμηση του: ο 
Ηρακλής σε νηπιακή ηλικία πνίγει δυο φίδια με τα χέρια του. 

2 0 Μ Βλ. παραπάνω, σελ. 367κ.ε. 
2 0 0 5 F.A. Παπαβασιλείου, Περί των εν Ευβοίαι αρχαίων τάφων, Αθήναι, 1910: 86-87, πιν. ΙΘ· C.H.E. 
Haspels, Attic black-figured lekythoi, Paris, 1936: 216, n° 12· Β.Γ. Καλλιπολίτης και B.X. Πετράκος, 
«Ερέτρια», ΑΔ 18 Bl (1963): 125, αρ. 12· R. Olmos και L. J. Balmaseda, «Antaios I. Catalogue. A. 
Antaios et Héraklès luttent, tous deux en contact avec la terre», LIMC1-1 (1981): 802, n° 12. 
2006 Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Παραδόσεις», Ad 51 Bl (1996): 308. 
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Η Α. Χατζηδημητρίου δεν προτείνει ακριβή χρονολόγηση για το έλασμα, 
αλλά θεωρεί ότι η παράσταση μιμείται τον οπισθότυπο βοιωτικών νομισμάτων του 
4ου αι. π.Χ. . Αγνοούμε αν το αντικείμενο προήλθε από ιερό, τάφο η οικία. 

Ο Ηρακλής σε αναθηματικό ανάγλυφο. 

Στο Μουσείο Ερέτριας φυλάσσεται μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο (μήκ. 
0,67 μ. και ύψ. 0,49 μ.) όπου παριστάνεται σκηνή προσφοράς. Στα αριστερά 
απεικονίζεται γυμνός νέος, καθισμένος σε βράχο που καλύπτεται εν μέρει από 
λεοντή. Στα πόδια του νεαρού διακρίνεται ημικυκλικό εξόγκωμα, πιθανώς βωμός ή 
ομφαλός. Στο δεξιό τμήμα του αναθήματος εικονίζονται δυο μικρότερες ανδρικές 
μορφές, η μία γενειοφόρος, η άλλη αγένειος, που στέκονται όρθιες μπροστά από το 
νέο. Οδηγούν ταύρο που πρόκειται να θυσιαστεί, εφόσον η γενειοφόρος μορφή 
κρατάει μαχαίρι. Σε δεύτερο πλάνο, πίσω από το νέο, αποτυπώθηκε οικοδόμημα, 
ίσως θόλος. Όλη η σύνθεση περιβάλλεται από αρχιτεκτονική διακόσμηση· δυο 
παραστάδες που στηρίζουν επιστύλιο με ακροκέραμα. 

Αναμφίβολα η μεγαλύτερη μορφή είναι ο Ηρακλής. Ενδέχεται το ανάγλυφο 
να αποτέλεσε προσφορά σε ιερό του. Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία πληροφορία 
σχετικά με το σημείο όπου βρέθηκε το έργο, το οποίο χρονολογείται γύρω στο 340 
π.Χ. 

Ένα αγαλμάτιο του Ηρακλή. 

Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που διενεργήθηκαν το 1978 στην 
επονομαζόμενη «Συνοικία των Παναθηναϊκών Αμφορέων», βρέθηκε αποθέτης της 
υστερορωμαϊκής εποχής. Μεταξύ των ευρημάτων που συγκεντρώθηκαν ξεχωρίζουν 
τέσσερα μαρμάρινα γλυπτά. Το πρώτο παριστάνει τον Ασκληπιό· το δεύτερο 
απεικονίζει την Αφροδίτη που αγκαλιάζει μικρό Έρωτα· το τρίτο είναι ένας ναΐσκος 
με ένθρονη Κυβέλη· και το τέταρτο εικονίζει γυμνό νεαρό2 0 0 8. 

Το τελευταίο αγαλμάτιο (αρ. κατ. 12372 του Μουσείου Ερέτριας) σώζεται 
αποσπασματικά, σε ύψος 0,33 μ. Λείπουν τα πόδια από τα γόνατα και κάτω, τα χέρια 
από το ύψος του βραχίονα, καθώς και το κεφάλι με το λαιμό. Μαζί με το γλυπτό 
βρέθηκε και συνανήκον τεμάχιο, πιθανώς τμήμα από ρόπαλο. Ο Π. Θέμελης 
αναγνώρισε στο έργο τη μορφή του Ηρακλή και το χρονολόγησε στα μέσα του 4ο υ αι. 
π.Χ.2009. Όπως σημειώνει ο Έλληνας αρχαιολόγος, ενδέχεται το γλυπτό να 
αποτελούσε αρχικά ανάθημα σε ιερό. Θα μπορούσε, ωστόσο, να είχε κοσμήσει και 
μια απλή ιδιωτική οικία201 . 

2 9 0 7 Α. Χατζηδημητρίου, «Μολύβδινο ανάγλυφο έλασμα με παράσταση Ηρακλή. Η χρήση του 
μολύβδου στην Εύβοια», ΑΔ 54 Α'(1999): 215- 227. 
2 0 0 8 Π. Θέμελης, «Ανασκαφή Ερέτριας», ΠΑΕ 1978: 25-28. 
2 0 0 9 Θέμελης 1987: 123-124. 
2 0 1 0 Π. Θέμελης «Ανασκαφή Ερέτριας», ΠΑΕ 1978: 27. 
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Ένα ιερό του Ηρακλή; 

Στο βόρειο τομέα της αρχαίας Ερέτριας, πάνω σε μία διασταύρωση που 
εντοπίστηκε στην επονομαζόμενη «Συνοικία των παναθηναϊκών αμφορέων», 
σώζονται τα λείψανα καμπύλου τοίχου μήκ. 5,7 μ. και πλ. 0,30 - 0,40 μ. (εικ. 18, αρ. 
12). Ο τοίχος αποτελείται από δυο παράλληλες σειρές ακανόνιστων ασβεστόλιθων. 

Ένα σύγχρονο πηγάδι κατέστρεψε την αρχική μορφή της κατασκευής. Ωστόσο, από 
τα σωζόμενα τμήματα του τοίχου μπορεί ίσως να αποκατασταθεί κυκλικό 
οικοδόμημα διαμέτρου περίπου 3,20 μ. 

Ο Π. Θέμελης θεωρεί ότι πρόκειται για τον τοιχοβάτη μιας θόλου που 
κτίστηκε στα κλασικά ή στα ελληνιστικά χρόνια. Η κεραμική που προέκυψε από την 
έρευνα του χώρου δεν συνέβαλε στην ταύτιση της χρήσης του κτηρίου, αλλά ο 
Έλληνας αρχαιολόγος βασισμένος στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του το ταύτισε 
με ναΐσκο χθόνιας θεότητας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρίστηκε ότι αποτελούσε χώρο 
λατρείας του Ηρακλή, με την ιδιότητα του ως νικητή του θανάτου. Επιπροσθέτως, 
λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του οικοδομήματος, απέδωσε στον Ηρακλή και την 
ιδιότητα του προστάτη της οικογένειας2011. 

Είναι γνωστό ότι πολλές θόλοι στην αρχαία Ελλάδα είχαν λατρευτικό 
χαρακτήρα. Ενδεικτικά, αναφερόμαστε στις θόλους που κτίστηκαν στους Δελφούς (η 
θόλος στο ιερό της Προναίας) και στην Επίδαυρο (η «Θυμέλη»). Αναφορικά με τη 
θεότητα που προτείνει ο Θέμελης, στο νου έρχεται η θόλος που ανεγέρθηκε στη νότια 
αυλή του ιερού του Ηρακλή στη Θάσο. Το κτήριο, διαμέτρου 6,5 μ., διέθετε βόθρο 
στο κέντρο και περικλειόταν από πτερό2012. Ωστόσο, οι διαστάσεις του ερετριακού 
οικοδομήματος πλησιάζουν περισσότερο τις αντίστοιχες από τη μαρμάρινη θόλο της 
Πάρου. Πράγματι, το κτήριο της Παροικίας είχε εξωτερική διάμετρο 3,73 μ., ενώ οι 
τοίχοι του είχαν πλ. 0,34 μ. Ο Η. Fastje υπέθεσε ότι το ύψος του θα υπερέβαινε τα 
3,80 μ.2013. 

Στη μονογραφία του για τα κυκλικά κτήρια, ο F. Seiler αναφέρει στοιχεία που 
επιτρέπουν τη σύνδεση κάποιων από αυτά με θρησκευτικές δραστηριότητες' . Ο 
συγγραφέας αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην Ερέτρια2015. Ωστόσο, η προσοχή του 
δεν επικεντρώνεται στο οικοδόμημα από τη «Συνοικία των παναθηναϊκών 
αμφορέων», αλλά στο κατά πολύ μεγαλύτερο κτήριο της κλασικής περιόδου που 
εντοπίστηκε στην αρχαία αγορά της πόλης (εικ. 18, αρ. 17, εικ. 81 έως 83) . Η 

2 0 1 1 Θέμελης, 1982: 170-173· Θέμελης, 1987: 118-122. 
2 0 1 2 M. Launey, Études Thasiennes Ι. Le sanctuaire et le culte d'Héraklès à Thasos, Paris, 1944: 87-89-
G. Roux, «L'Héracleion thasien. Problèmes de chronologie et d'architecture», BCH Suppl. 5 (1979): 
210. 
2013 H. Fastje, "Der Rundbau von Paros", AA 1972: 421-430· G. Gruben, "Naxos und Paros. Vierter 
vorläufiger Bericht über die Forschungskampagnen 1972-1980. II Klassische und hellenistische Bauten 
auf Paros", A4 1982: 621-683, ειδικά 661-666· Seiler, 1986: 104-107. 
2 0 1 4 Βλ Seiler, 1986. Για το κυκλικό κτήριο της Λαθούριζας, Α. Μαζαρακης Αινιάν, «Λαθούριζα: μία 
αγροτική εγκατάσταση των πρώιμων ιστορικών χρόνων στη Βάρη Αττικής», στο P.N. Doukellis και 
L.G. Mendoni (επιμ.), Structures rurales et sociétés antiques. Actes du colloque de Corfu (14-16 mai 
1992), Paris, 1994:65-80. 
2015 Seiler, 1986: 36-39. 
2016 Για το οικοδόμημα, Β.Χ. Πετράκος, «Ερέτρια. Θόλος», ΑΑ Π Β (1961): 148-150· Auberson και 
Schefold, 1972: 123-125. 
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συγκεκριμένη θόλος είχε εξωτερική διάμετρο 17,50 μ. Η περίσταση της αριθμούσε 62 
ξύλινους στύλους τετράγωνης διατομής. Μερικές από τις πώρινες βάσεις της 
κιονοστοιχίας σώζονται κατά χώραν. Το κεντρικό τμήμα του κτηρίου διαμορφωνόταν 
ως κυκλικό δωμάτιο, διαμέτρου 10,50 μ. Τα θεμέλια του περιμετρικού τοίχου 
αποτελούνται από ασβεστολιθικούς γωνιόλιθους και η ανωδομή ενδέχεται να ήταν 
από ωμές πλίνθους. Εξωτερικά, υπήρχε προφανώς θρανίο. Το δωμάτιο διέθετε δυο 
εισόδους. Η μια άνοιγε στα δυτικά και η άλλη στα ανατολικά. Δίπλα στη δυτική 
είσοδο βρέθηκε βάση, πιθανώς ερμαϊκής στήλης. Στο κέντρο του δωματίου είχε 
ανοιχθεί πηγάδι, διαμέτρου 1,20 μ., επενδεδυμένο με ασβεστολιθικές πλάκες, πάχους 
0,35 μ. Το στόμιο του ήταν κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό. Σύμφωνα με την 
επικρατούσα άποψη, το πηγάδι ταυτίζεται με βόθρο. 

Όπως σημειώσαμε, ο Seiler αποδίδει λατρευτικό χαρακτήρα στην ερετριακή 
θόλο2017. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα το κτήριο να 

901 ίί 

λειτουργούσε ως χώρος συνάθροισης (βουλευτήριο;) ή συμποσίων 

Πέρα από το γεγονός ότι η χρήση των δυο θόλων παραμένει αβέβαιη, 
οφείλουμε να υπογραμμίσουμε δεν είχαν ανεγερθεί πριν από τους περσικούς 
πολέμους. 

5.10. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΕΙΛΕΙΘΥΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ «ΚΟΥΡΟΤΡΟΦΩΝ» 

ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ 

Στις επόμενες σελίδες θα ασχοληθούμε με τις μαρτυρίες που αφορούν τις 
ερετριακές λατρείες των κατεξοχήν θεραπευτικών θεοτήτων και των δαιμόνων που 
σχετίζονταν με κρίσιμα στάδια του ανθρώπινου βίου. Σημειώνουμε πάντως 
προκαταβολικά ότι οι πηγές αυτές χρονολογούνται το νωρίτερο στον 4° αι. π.Χ. 
Ενδέχεται, συνεπώς, οι πληροφορίες που παρέχουν να μην αντανακλούν τις 
θρησκευτικές αντιλήψεις των Ερετριέων κατά τους προκλασικούς χρόνους. 

Στην περίπτωση μάλιστα του Ασκληπιού, δύσκολα μπορούμε να δεχτούμε, εκ 
των προτέρων, ότι η λατρεία του καθιερώθηκε στην Ερέτρια πριν από τα Μηδικά. Ας 
υπενθυμίσουμε ότι στις περισσότερες ελληνικές περιοχές, όπου ο Ασκληπιός υπήρξε 
σημαντική μορφή, η λατρεία του ως θεού μαρτυρείται από τα μέσα του 5ο υ αι. π.Χ. 
και έπειτα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα του φαινομένου αποτελούν η 
Θεσσαλία2019 και η Αττική2020. Μοναδική εξαίρεση συνιστά η Επίδαυρος, όπου η 

2 0 1 7 Επίσης U. Sinn, "Bothros. Katalog. Ι. Gemauerte Schächte", στο ThesCRA, TV. La.: 21, n°. 1· και 
του ιδίου, "Tholos. Katalog ", στο ThesCRA, IV. La.: 126, n°. 2. 
2 0 1 8 F. Cooper και S. Morris, "Dining in Round Buildings", στο Ο. Murray (επιμ.), Sympotica. A 
Symposium on the Symposion, Oxford, 1990: 72· Ducrey et al., 2004: 241 και 246-247. 
2 " Ο Στράβωνας ισχυρίζεται ότι το ιερό του Ασκληπιού στην Τρίκκη (EX, 5, 17) ήταν το αρχαιότερο 
στην Ελλάδα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν αληθεύει. Βλ. Μ.Ε. Gorrini, "Healing Heroes in Thessaly: 
Chiron the Centaur", στο ΑΕΘΣΕ, 2006: 288. Ο Ασκληπιός παριστάνεται στον οπισθότυπο λαρισαίων 
νομισμάτων του 5°" au π.Χ. Βλ P. Gardner, A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. 
Thessaly to Aetolia, London, 1883: 28, n° 44 [pi. V, 9]. Ενδέχεται ο Ασκληπιός να είχε τιμηθεί στην 
Θεσσαλία πριν από τον 5° au π.Χ. αλλά ως απλός, θνητός ήρωας. Βλ Ιλιάδα, Β', στ. 729-732. 
2 0 2 0 Τα ιερά του Ασκληπιού στον Πειραιά και στη νότια κλιτύ της αθηναϊκής ακρόπολης ιδρύθηκαν 
περί το 421-420 π.Χ. Σχετικά με αυτό το θέμα, R. Garland, Introducing New gods. The Politics of 
Athenian Religion, Ithaca-New York, 1992: 116-118. 
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λατρεία του Ασκληπιού τεκμηριώνεται από τα τέλη της αρχαϊκής περιόδου . Η 
εμφάνιση του θεού στην Εύβοια θα μπορούσε κάλλιστα να τοποθετηθεί στην κλασική 
περίοδο, και να υπήρξε αποτέλεσμα θεσσαλικής ή αττικής επιρροής. Η Υγεία, ως 
αυτόνομη θεότητα, λατρεύτηκε στην Ελλάδα από τα τέλη του 5°" αι. π.Χ. -αν όχι 
αποκλειστικά, τουλάχιστον κατά κύριο λόγο- στα ιερά του πατέρα της Ασκληπιού202 . 

Επιπροσθέτως, θεότητες όπως η Ειλειθυία και οι «Κουροτρόφοι» δέχτηκαν 
λατρεία στην Ερέτρια. 

5.10.1. Οι επιγραφικές μαρτυρίες. 

Γιορτές προς τιμήν του Ασκληπιού. 

Θραύσμα από μαρμάρινη στήλη (ύψ. 0,70 μ., πλ. 0,54 μ. και πάχ. 0,12 μ.), που 
βρέθηκε το 1857, φέρει αποσπασματικά σωζόμενη επιγραφή του 4συ ή του 3ο υ αι. 
π.Χ., η οποία καταχωρίστηκε από τον Ε. Ziebarth με την ταξινομική ένδειξη IG XII, 
9, 194. Το θραύσμα ήταν εντοιχισμένο σε εκκλησία στο χωριό Άγιος Λουκάς, 
περίπου 4 χλμ. βόρεια του Αλιβερίου (εικ. 3, αρ. 50) 4. Σήμερα, φυλάσσεται στο 
Μουσείο Ερέτριας 0 2 5 . 

Η επιγραφή διασώζει αρχαίο νόμο που θέσπιζε τη διεξαγωγή γιορτών προς 
τιμήν του Ασκληπιού. Οι εορτασμοί περιλάμβαναν πομπή, στην οποία μπορούσαν να 
συμμετέχουν ενήλικοι και ανήλικοι, ακόμα και παιδιά κάτω των επτά ετών. Στις 
εκδηλώσεις συμμετείχαν και ιππείς (πιθανότατα, μέλη της ερετριακής 
αριστοκρατίας), που παρέλαυναν φορώντας τις επισημότερες ενδυμασίες τους (στ. 3-
8). Η πομπή κατέληγε στο ιερό του θεού, όπου προσφερόταν θυσία (στ. 8). 

Ο νόμος ορίζει (στ. 10) ότι οι ίεροποιοί έπρεπε να γράψουν σε λευκώματα 
(ξύλινες πινακίδες) τα ονόματα των ανηλίκων που θα έπαιρναν μέρος στην πομπή. 
Υπενθυμίζουμε ότι οι ίεροποιοί αναφέρονται σε άλλες δυο επιγραφές του 4ου αι. 
π.Χ.· στην IG XII, 9, 90 (που βρέθηκε στο Αλιβέρι και ίσως συνδέεται με την 
Τάμυνα2027) και στην IG XII, 9, 189 (= Sokolowski, 1969: 180-182, n°. 92, το 
ψήφισμα για τη διεξαγωγή των Αρτεμισίων2028). Αγνοούμε μολαταύτα αν οι 
ίεροποιοί, που μνημονεύονται στην επιγραφή IG XII, 9, 194, ασχολούνταν με 

Η αρχαιότερη πηγή για τη λατρεία του Ασκληπιού στην Επίδαυρο είναι η επιγραφή IG IV2 1, 136 
(= Jeffery, 1990: 179-180 και 182 (n° 10)),"η οποία χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ. 
2 0 2 2 Για την Υγεία και την Αθηνά Υγεία, βλ F. Croissant, "Hygieia", LIMC V-l (1990): 554-572. 
2023 S. Pingiatoglou, Eileithyia, Würzburg, 1981. 
2024 Για την επιγραφή και τις πληροφορίες που παρέχει , E.J. Edelstein και L. Edelstein, Asclepius. 
Collection and Interpretation of the Testimonies, Baltimore-London, 1998, Vol. 1: 397-398 (T787) · 
Vol. 2: 193 και υποσημ. 6, 247· Sokollowski, 1969: 182-183, n° 93- C. Jones, "Processional Colors", 
στο Β. Bergmann και Ch. Kondoleon (επιμ.), The Art of Ancient Spectacle, New Haven-London, 1999: 
253 και υποσημ. 20. 
2 0 2 5 Βλ Β. Πετράκος, «Επιγραφαί Ευβοίας», ΑΔ 29 Α (1974): 105 (αρ. κατ. 1135 του Μουσείου 
Ερέτριας). 
2 0 2 6 Σχετικά με τους ιεροποιούς, βλ S. Georgoudi, «III. Magistrats, fonctionnaires, agents au service 
des dieux. B. Trois groupes exemplaires. 1. Les ίεροποιοί», στο ThesCRA, V. 2.a.: 32 κε. 
2 0 2 7 Βλ παραπάνω, σελ. 126-127 κ.ε. 
2 0 2 8 Βλ παραπάνω, σελ. 342 κ.ε. 

402 Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



5. Μύθοι, λατρείες και ιερά των Ερετριέων 

ζητήματα που αφορούσαν αποκλειστικά τη λατρεία του Ασκληπιού ή αν 
μεριμνούσαν και για άλλες λατρείες. 

Η IG XII, 9, 194 ορίζει ακόμα ότι η ίδια η στήλη επρόκειτο να στηθεί στο ιερό 
του Ασκληπιού (στ. 33-37) όπου έπρεπε να φυλαχθούν και τα λευκώματα που είχαν 
συντάξει οι ίεροποιοί (στ. 13), ενώ μαρτυρείται η ύπαρξη ναού (στ. 34). 

Οι πληροφορίες που αντλούνται από το κείμενο επιτρέπουν τη διαπίστωση ότι 
το ιερό του Ασκληπιού δεν ήταν μικρό. Η ακριβής θέση του παραμένει, ωστόσο, 
άγνωστη. Ο F. Borner θεωρούσε ότι η επιγραφή σχετιζόταν με την Τάμυνα 2 9, την 
οποία τοποθετούσε στο Αλιβέρι2030. Ο D. Knoepfler, εντούτοις, ισχυρίζεται ότι το 
ιερό βρισκόταν κάπου κοντά στο σημείο εύρεσης της επιγραφής, στην περιοχή, 
δηλαδή, του σημερινού Αγίου Λουκά. Ο Ελβετός ερευνητής τονίζει ότι στο 
συγκεκριμένο χωριό σώζονται αρχαία οικοδομικά λείψανα και σημειώνει την ύπαρξη 
πηγής, στοιχείο που απαντά σε πολλά Ασκληπιεία 3 1. Τέλος, ο Π. Θέμελης 
υποστηρίζει ότι η επιγραφή IG XII, 9, 194 είναι στην πραγματικότητα ένας 
«περιπλανώμενος λίθος». Σύμφωνα με τον καθηγητή το ιερό του Ασκληπιού 
βρισκόταν στο ερετριακό άστυ ° 2. 

Μια αναθηματική επιγραφή για τον Ασκληπιό και την Υγ(ι)εία. 

Ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε το 1978 στην περιοχή της «Οικίας των 
μωσαϊκών» (εικ. 18, αρ. 10) έφερε στο φως μαρμάρινο κυβόλιθο (ύψ. 0,37 μ., πλ. 
0,62 μ. και πάχ. 0,47 μ.), που προερχόταν από αίθριο ρωμαϊκού σπιτιού. Το 
οικοδομικό μέλος είχε νωρίτερα χρησιμοποιηθεί ως βάση αγάλματος σε ιερό, όπως 
μαρτυρεί η επιγραφή που διακρίνεται σε μια από της πλευρές του. Βάσει του 
σχήματος των γραμμάτων, το κείμενο χρονολογήθηκε στα μέσα του 2ο υ αι. π.Χ. 

Το κοινον των 
Άμφιαστών 
Άμφίαν 
'Αριστοδήμου 
Άσκληπιώι και Ύγιείαι 

Αγνοείται τι είδος κοινού ήταν αυτό των Αμφιαστών. Ο Α. Charbonnet 
ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για ένα θίασο πιστών του Αμφία. Κατά τη γνώμη του, η 
λέξη «Αμφία» αποτελούσε συντομογραφία της λέξης «Αμφιάραος»2 . Αντιθέτως, ο 
P. Ducrey, η Ι. R. Metzger και ο Κ. Reber φρονούν ότι το κοινό ιδρύθηκε από 
κάποιον Αμφία και ότι συμμετείχαν σε αυτό πιστοί που έτρεφαν ιδιαίτερο σεβασμό 
για τον Ασκληπιό και την Υγεία. Ο Αμφίας, που κατονομάζεται στην επιγραφή, θα 

2 0 2 9 F. Borner, "Pompa", RE ΧΧΙ.2 (1952): 1926. 
2030 Βλ παραπάνω, σελ. 39 κ.ε. 
2 0 3 1 D. Knoepfler, «Topographie», ΑΔ 30 (1975): 170. Το ίδιο κείμενο δημοσιεύεται στο Κ. Schefold 
και D. Knoepfler, "Forschungen in Eretria 1974 und 1975", AntK 19 (1976): 58. 
2032 Θέμελης, 1987: 108 καιυποσημ. 23: 
2033 Δεν βρήκαμε καμία άλλη πηγή να μαρτυρεί ότι η λέξη «Αμφίας» προέρχεται από τη λέξη 
«Αμφιάραος». Ωστόσο, ο Α. Charbonnet σημείωνα δυο παραλλαγές της λέξης «Αμφιάραος», 
«Αμφίος» και «Αμφίων». Βλ. Α. Charbonnet, «Amphiaraos à Érétrie», ΜΗ 41.1 (1984): 50. 
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μπορούσε να ήταν ο ίδιος ο ιδρυτής του κοινού ή ένα απλό μέλος που έφερε το ίδιο 
s .2034 

όνομα με τον ιδρυτή 

Από τον τελευταίο στίχο της επιγραφής, μπορούμε να υποθέσουμε ότι στο 
ερετριακό άστυ υπήρξε ιερό του Ασκληπιού και της Υγείας. 

Ένα ιερό της (Ε)Ιλείθυιας. 

Το 1968 ο Β. Χ. Πετράκος σημείωσε την ύπαρξη δύο μαρμάρινων 
ενεπίγραφων θραυσμάτων που ήταν γνωστά από τις αρχές του 20ου αι., πρόκειται για 
τις επιγραφές IG XII, Suppl. 5722 0 3 5 και IG XII, Suppl. 5602036. Βάσει της ομοιότητας 
των γραμμάτων, ο ερευνητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δυο θραύσματα αν και 
δεν ήταν συγκολλώμενα ανήκαν στην πραγματικότητα στην ίδια επιγραφή που είχε 
χαραχθεί σε μαρμάρινο πεσσόσχημο βάθρο2037. 

IG XII, Suppl. 572 IG XII, Suppl. 560 

Κλευμ[ ]αγόρης 
Ίλει[θυίαι άνέ]θηκεν. 

Η συμπλήρωση που πρότεινε ο Πετράκος ήταν η ακόλουθη: 

Κλευμ[ένη Κλε]αγόρης 
Ίλει[θυίαι άνέ]θηκεν 

Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία του θηλυκού ανθρωπωνύμιου στο τέλος του 
πρώτου στίχου (Κλεαγόρη). Σύμφωνα με τον Πετράκο, επρόκειτο για μητρώνυμο. 
Με βάση αυτή την ερμηνεία, η αναθέτρια (η Κλευμένη) υπήρξε φυσικό τέκνο. 

Αναφερόμενος στην επιγραφή, ο G. Daux δεν αμφισβήτησε την υπόθεση του 
Πετράκου για τη νοθογονία της Κλευ[.... Απλά σημείωσε εναλλακτικές 
αποκαταστάσεις των ονομάτων των δύο γυναικών. Έτσι, η κόρη θα μπορούσε να είχε 
το όνομα Κλευμάχη ή Κλευμήτρη, αντί της Κλευμένης. Αντίστοιχα, η μητέρα θα 
μπορούσε να είχε το όνομα Ισαγόρη, Ευαγόρη ή Νικαγόρη, αντί της Κλεαγόρης . 

Ωστόσο, το 1990, ο D. Knoepfler εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά με 
την ανάγνωση του Πετράκου. Ο επιγραφολόγος θεωρούσε παράξενο το γεγονός μια 
αναθέτρια να επιθυμούσε να γνωστοποιήσει ευρέως - και μάλιστα σε ένα ιερό- τη 
νοθογονία της. Για αυτόν το λόγο, ο Knoepfler υπολόγισε ένα μεγαλύτερο μήκος για 
το βάθρο, και πρότεινε την εξής αποκατάσταση για την επιγραφή2 . 

1034 Ρ. Ducrey, LR. Metzger και Κ. Reber, Eretria Vili. Fouilles et Recherches. Le Quartier de la 
Maison aia Mosaïques, Laussane, 1993: 147. 
2035 Ύψ. 0,25 μ.- πλ. 0,17 μ.· πάχ. 0,115 μ. 
2 0 3 6 Ύψ. 0,18 μ.- πλ. 0,18 μ.· πάχ. 0,15 μ. 
2 0 3 7 Β.Χ. Πετράκος, «Επιγραφαί Ερέτριας», ΛΛ 23 Α'(1968): 100, αρ. 3 (αρ. κατ. 1337 του Μουσείου 
Ερέτριας). Σύμφωνα με το D. Knoepfler (Knoepfler, 1990: 117, υποσημ. 10), ο αριθμός κατάλογου 
που αναφέρει ο Πετράκος δεν είναι σωστός. Αντιθέτως πρόκειται για το εύρημα 1137. 
2 0 3 8 G. Daux, «Notes de lecture», BCH 94 (1970): 606-607. 
2 0 3 9 Knoepfler, 1990: M κ.ε. 
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Κλευμ[ ύπερ ]αγόρης 
Ίλει[θύει εύξαμένη άνέ]θηκεν 

Κατά τη γνώμη του Knoepfler, στην αρχή του πρώτου στίχου χαράχθηκε το 
όνομα μίας μητέρας (Κλευμένη, Κλευμάχη, Κλευμήτρη, ακόμη και Κλέϋλα ή 
Κλευλέα), ενώ στο τέλος του ίδιου στίχου χαράχθηκε το όνομα της κόρης της 
(Κλεαγόρη, Ισαγόρη, Ευαγόρη, Νικαγόρη, ακόμη και Διονυσαγόρη, Τελεσταγόρη ή 
Θεμισταγόρη) 2 0 4 0 . Η επιγραφή χρονολογήθηκε στα μέσα του 4ου αι. π.Χ.2 0 4 1. 

Ο Ε. Ziebarth, ο πρώτος εκδότης των δύο τμημάτων του βάθρου (IG XII, 
Suppl. 572 και IG XII, Suppl. 560), δεν επισημαίνει τον τόπο εύρεσης τους. Ο D. 
Knopfler εικάζει ότι τα θραύσματα εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών 
που διηύθυνε ο Κ. Κουρουνιώτης σε οικοδόμημα που καταλάμβανε την βορειοδυτική 
γωνία της λεγόμενης «Νότιας Παλαίστρας» (εικ. 18, αρ. 18, εικ. 84). Ο Ελβετός 
ερευνητής υπογραμμίζει ότι η αποκάλυψη μιας πιθανής επιγραφής προς τιμήν της 
Ειλειθυίας αναφέρεται στις σύντομες ειδήσεις των αρχαιολογικών εργασιών που 
διεξάχθηκαν εκεί2042. 

. Το οικοδόμημα αυτό είχε ορθογώνια κάτοψη (διαστάσεων 10 επί 12 μ. 
περίπου). Η είσοδος βρισκόταν στη δυτική πλευρά του. Στο εσωτερικό του 
οικοδομήματος εντοπίστηκαν πέντε πλάκες, στις οποίες ενδέχεται να εδραζόταν 
βωμός 0 4 ή βάθρο αγάλματος . Γύρω εντοπίστηκαν πολλά πήλινα ειδώλια2045. Ο 
Θέμελης θεωρεί ότι αυτός ο χώρος ήταν υπαίθριος2046. 

Ακριβώς μπροστά από την είσοδο εμφανίστηκε ακόμα ένα βάθρο. Ο D. 
Knoepfler νομίζει ότι πάνω του τοποθετήθηκε αρχικά η βάση αγάλματος που 
παρουσιάζει την επιγραφή IG XII, Suppl. 559 . Ο επιγραφολόγος αποκατέστησε το 
κείμενο ως εξής. 

[ ]ώ Μενώνδου 
[Ίλειθύ(ι)]ει άνέθηκεν 

Η βάση αυτή, ύψ. 0,09 μ., παρουσιάσει στην πάνω επιφάνεια της, κυκλικό 
κοίλωμα για υποδοχή αφιερώματος - πιθανότατα ενός αγάλματος. 

2 0 4 0 Knoepfler, 1990: 119. 
2041 Knoepfler, 1990: 118. 
2042 Κ. Κουρουνιώτης, «Ερέτρια», ΑΕ 1917: 238-239· Π. Καββαδίας, «Έκθεσις των πεπραγμένων της 
Εταιρείας», ΠΑΕ 1917: 17-18. 
2043 Κ. Κουρουνιώτης, «Ερέτρια», ΑΕ 1917: 238-239· Π. Καββαδίας, «Έκθεσις των πεπραγμένων της 
Εταιρείας», #Λ£ 1917: 17-18. 
2 0 4 4 Auberson και Schefold, 1972: 145-148. 
2 0 4 5 Κ. Κουρουνιώτης, «Ερέτρια», ΑΕ 1917: 238-239- Π. Καββαδίας, «Έκθεσις των πεπραγμένων της 
Εταιρείας», ΠΑΕ 1917: 17-18. 
2 0 4 6 Θέμελης, 1987:115-118. 
2 0 4 7 Knoepfler, 1990: 120-122. 
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Ένα ιερό για τους κουροτρόφους. 

Από την επιγραφή των ελληνιστικών χρόνων IG XII, 9, 269, η οποία 
χαράχθηκε σε ακατέργαστο λίθινο όρο, μαθαίνουμε ότι στην Ερέτρια υπήρχε ιερό 
κουροτρόφων. 

Ιερόν 
Κουροτρόφων 

Αγνοούμε που βρέθηκε ο λίθος αυτός2048. Επίσης δυσκολευόμαστε να 
εξακριβώσουμε σε ποιες συγκεκριμένες θεότητες αναφέρεται η επιγραφή, εφόσον 
στην αρχαία Ελλάδα ποικίλοι δαίμονες (θέες, θεοί, ηρωίδες, νύμφες κ.α.) είχαν ως 

e- ι · • 2049 

αρμοδιότητα την προστασία των νεογέννητων 

5.10.2. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

Στο Μουσείο Ερέτριας βρίσκονται τρία αγαλματίδια που παριστάνουν 
ιματιοφόρο άνδρα που στηρίζεται σε βακτηρία. Σε δυο από τα γλυπτά διακρίνεται 
ακόμη και φίδι που ελίσσεται στη ράβδο2 . Αναμφίβολα η εικονιζόμενη ανδρική 
μορφή είναι ο Ασκληπιός. Ο Π. Θέμελης χρονολογεί τα αγάλματα στον 4° και 3° αι. 
„ V 2051 

π.λ. 

Αγνοείται που βρέθηκαν δυο από τα γλυπτά. Το τρίτο εμφανίστηκε στον ίδιο 
αποθέτη των υστερορωμαϊκών χρόνων, όπου εντοπίστηκαν τα αγάλματα του Ηρακλή 
και της Αφροδίτης με τον Έρωτα, καθώς και ο ναΐσκος με την Κυβέλη. Όπως τονίζει 
ο Θέμελης, οι απεικονίσεις του Ασκληπιού θα μπορούσαν να είχαν ανατεθεί σε ιερό, 
αλλά επίσης θα μπορούσαν να ήταν διακοσμητικά στοιχεία σε ιδιωτική οικία205 . 

Σε άλλη ενότητα αυτής της έρευνας σημειώσαμε πως τα αγάλματα παίδων του 
Μουσείου Ερέτριας (αρ. κατ. 625, 1269, 15588, 17505b) θεωρούνται από τον Θέμελη 
αναθήματα που εκτέθηκαν σε ιερό του Ασκληπιού2053. Για να υποστηρίξει την 
υπόθεση του, ο Έλληνας καθηγητής παραπέμπει σε παρόμοια αγάλματα που έχουν 
βρεθεί στα ιερά του Αμφιάραου (υπόσταση του Ασκληπιού) στον Ωρωπό και στο 
Ραμνούντα καθώς και στα ιερά του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, την Αθήνα και την 
Λισσό. Τα γλυπτά της Ερέτριας χρονολογούνται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. . 

2 0 4 8 Ο Knoepfler (Knoepfler, 1990: 125-126) εικάζει ότι η επιγραφή εμφανίστηκε στο νοτιοανατολικό 
τμήμα της σύγχρονης πόλης. 
2 0 4 9 Βλ. Th. Hadzdsteliou Price, Kourotrophos. Cults and Representations of the Greek Nursing Deities, 
Leiden, 1978. 
2 0 5 0 Αγαλμα με τον αρ. κατ. 12370. Σωζ. ύψ., 0,24 μ. Πρόκειται για το ανώτερο μέρος του σώματος και 
το κεφάλι γενειοφόρου μορφής. Αγαλμα με τον αρ. κατ. 602. Σωζ. ύψ., 0,31 μ. Διακρίνεται το σώμα 
ανδρικής μόρφης, λείπουν κεφάλι και πόδια. Αγαλμα με τον αρ. κατ. 556. Σωζ. ύψ., 0,15 μ. Κάτω 
μέρος ανδρικού σώματος. 
2 0 5 1 Θέμελης 1987: 111-115. 
2 0 5 2 Π. Θέμελης «Ανασκαφή Ερέτριας», ΠΑΕ 1978: 27. 
2 0 5 3 Βλ παραπάνω, σελ. 368-369. 
2 0 5 4 Θέμελης, 1987: 108-110. 
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5.11. ΑΛΛΕΣ ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΕΤΡΙΕΩΝ 

Ενδέχεται οι Ερετριείς να τίμησαν και τους Διόσκουρους, τον Ερμή, την 
Αφροδίτη καθώς και τον ήρωα Κόθο. 

Οι Διόσκουροι στην Ερέτρια; 

Χάλκινη όλπη που αποτελεί μέρος της συλλογής αρχαιοτήτων των Β. και L. 
Fleischmann παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον για εμάς . Το αγγείο φέρει 
αναθηματική επιγραφή, η οποία χρονολογείται ανάμεσα στο 506 και 480 π.Χ. Το 
πρώτο μέρος του κειμένου χαράχθηκε στο σώμα της όλπης και αναφέρει τον αναθέτη 
(«Άλκίμαχος Ιΐιππαρχών»). Το δεύτερο μέρος χαράχθηκε στην λαβή και αναφέρει 
τους αποδέκτες του αναθήματος («τοίν Διοσκόροιν»). 

Ο τόπος εύρεσης του αγγείου αγνοείται, ωστόσο οι εκδότες της επιγραφής 
νομίζουν ότι το δοχείο μπορεί να συσχετίζεται με την Ερέτρια, αφού στην επιγραφή 
εμφανίζεται το χαρακτηριστικό σύμβολο του ευβοϊκού αλφάβητου «Φ», που 
αντιστοιχεί με το γράμμα «Χ». Μάλιστα, ταυτίζουν τον αναθέτη, τον Αλκίμαχο, με 
τον πατέρα του Ευφόρβου, του Ερετριέα αριστοκράτη που πρόδωσε την πόλη στους 
Πέρσες, καθώς μνημονεύει ο Ηρόδοτος (VI, 101)., 

Η επιγραφή παριστάνει τον τύπο «ό δεινά τω θεφ» που η M.L. Lazzarini 
καταχωρίζει στον κατάλογο αρχαϊκών αναθηματικών επιγραφών της2 0 5 6, 
συμπληρωμένο με μια αναφορά στο αξίωμα του αναθέτη. Εμείς δεν καταφέραμε να 
βρούμε κανένα ακριβές παράλληλο. Όμως, η Lazzarini καταγράφει δυο πιο σύνθετες 
περιπτώσεις αρχαϊκών αφιερώσεων προς τιμήν των Διοσκούρων. Η μία προέρχεται 
από την Κεφαλονιά (πρόκειται για χάλκινο δίσκο με αγωνιστική επιγραφή)· η 
δεύτερη βρέθηκε στη Λακωνία (πρόκειται για μαρμάρινο ανάγλυφο όπου 
παριστάνονται τα δυο αδέλφια)2 5 7. Η ιταλίδα ερευνήτρια αναφέρει δυο ακόμη 
επιγραφές της κλασικής περιόδου (η μια εντοπίστηκε στην αθηναϊκή ακρόπολη, η 
δεύτερη στην Ελευσίνα), όπου οι ανάθετες δηλώνουν ότι είναι ίππαρχοι . 

Δεν θεωρούμε απίθανο το αγγείο να προέρχεται από την Ερέτρια. Η ύπαρξη 
ιππάρχων στην πόλη μάς φαίνεται λογική, δεδομένου ότι οι ντόπιοι αριστοκράτες 
ονομάζονταν ιππείς. Επίσης δεν μας παραξενεύει καθόλου ένας ίππαρχος να είχε 
αναθέσει προσφορά στους Διόσκουρους, εφόσον οι γιοι της Λήδας συνδέονταν στενά 
με τα άλογα. Ο Κάστορας χαρακτηρίζεται ως «ιππόδαμος» τόσο στην Ιλιάδα (Γ', στ. 
237-38) όσο και στην Οδύσσεια (λ', στ. 300). Μάλιστα, σε ύστερα έργα (στον 

2 0 5 5 Μ. Trae και Κ. Hamma (επιμ.), Α Passion for Antiquities. Ancient Art from the Collection of 
Barbara and Lawrence Fleischmann. The J. Paul Getty Museum in association with The Cleveland 
Museum of Art, Malibu, Kyoto, 1994: 61-63. 
2 0 5 6 Lazzarini, 1976: 118 και 224-231. 
2 0 5 7 Lazzarini, 1976: 84 και297,η°. 836 (= IG LX, 1, 649), και312, α°.722 (= IG V, 1,919). 
2 0 5 8 Lazzarini, 1976: 159 και 312, n°. 933 (= IG I2, 400, la) και n°. 934 (= IG l2, 816). Η αθηναϊκή 
επιγραφή (n°. 933 = IG I2 400, la) χρονολογείται στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. Βλ. G. R. Bugh, The 
Horsemen of Athens, Princeton, 1988: 45-46. 
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Ομηρικό Ύμνο στους Διόσκουρους, καθώς και σε ποίημα του Αλκαίου2059) συναντάμε 
και άλλες σχέσεις ανάμεσα στα αδέλφια και την ιππασία 2060 

Όσον αφορά στη χρονολόγηση που αποδίδεται στο υποτιθέμενο ερετριακό 
ανάθημα, πρέπει να σημειωθεί ότι ερευνητές όπως ο Τ. Lorenz2 6 1 νομίζουν ότι η 
λατρεία των Διοσκούρων μεταδόθηκε από δωρικές περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα 
κατά τη διάρκεια του 6ου αι. π.Χ. 2 0 6 2 . Αυτή η υπόθεση βασίζεται σε φιλολογικές 
π η γ έ ς , αλλά και στην αρχαιολογική τεκμηρίωση που απαντά σε μη δωρικές 
περιοχές, όπως οι Δελφοί20 και η Κεφαλονιά2065. Στην Αθήνα η λατρεία των 
Διοσκούρων θα μπορούσε να ήταν σημαντική ήδη στον 6° αι. π.Χ., όταν τα δυο 
αδέλφια αντιπροσώπευαν «heroic 'role models', with whom young Athenian 
aristocrats might have identified»2066. Έχει υποστηριχθεί ακόμη ότι οι Πεισιστρατίδες 
ώθησαν αυτήν τη λατρεία 

Σύμφωνα με τον H.A. Shapiro, στην Αττική οι Διόσκουροι «are embodiments 
of an aristocratic ethnos which was still vital in the society of Archaic Athens, master 
horsemen, athletes, and idealized ephebes with a strong sense of devotion to family 
and to each other»2068. Μήπως στην αρχαϊκή Ερέτρια, όπου κυριαρχούσε η 
αριστοκρατία των ιππέων, θα μπορούσε να ισχύει κάτι παρόμοιο; Σε κάθε περίπτωση, 
στην ίδια την Ερέτρια δεν έχει βρεθεί καμία άλλη μαρτυρία για τη λατρεία των 
Διοσκούρων 0 6 9. 

2 0 5 9 PLF: fr. 34a, 5-6. 
2 0 6 0 Γενικά, για τους μύθους, τη λατρεία και την εικονογραφία των Διοσκούρων, βλ Α. Hermary, 
"Dioskouroi", LIMC ΠΙ-1 (1986): 567-593. Σχετικά με τις αρχαιότερες γραπτές πηγές που αναφέρουν 
τους Διόσκουρους βλ. Gantz, 1993: 323-328 και U. Bianchi, "Ι Dioscuri. Una versione della copia 
divina", SMSR 53 (1987): 41-56. 
2 0 6 1 T. Lorenz, "Die Epiphanie der Dioskuren", στο Η. Froning, T. Hölscher και Η. Mielsch (επιμ.), 
Kotinos. Festschrift fiir Erika Simon, Mainz, 1992: 114-122. 
2 0 6 2 H M. Guarducci ("Le insegne dei Dioscuri", Archeologia Classica 36 (1984): 133-154) νομίζει ότι 
η λατρεία των Διοσκούρων στην Λακωνία ανάγεται στον 8° au π.Χ. Ο G. Maddoli ("ΔΑΜΟΣ Ε 
ΒΑΣΙΛΗΕΣ. Contributo allo studio delle origini della polis", SMEA 12 (1970): 7-57) ισχυρίζεται ότι 
ήδη στα μυκηναϊκά χρόνια υπήρχε μια πρωταρχική λατρεία στους Τυνδαρίδες - Διόσκουρους στην 
Πελοπόννησο. Με βάση την επιγραφή IG XII, 3, 359 μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η λατρεία τους 
στην Θήρα είναι αρχαιότατη. Ίσως ανάγεται στον 7° au π.Χ. 
2 0 6 3 Περισυλλέχθηκαν από τον Gantz, 1993: 323-328. 
2 0 6 4 P. Faure, «Les Dioscures à Delphes», AC 54 (1985) : 56-65. 
2065 H προαναφερθείσα επιγραφή IG DC, 1, 649. 
2066 Η. Α. Shapiro, Art and Cult under the Tyrans in Athens, Mainz, 1989: 153-154. Βλ επίσης H.A. 
Shapiro, "Cult Warfare. The Dioskouroi between Sparta and Athens", στο Hägg, 1999: 99-107. 
Αντιθέτως, ο Β. Hemberg ("Αναξ, "Ανασσα und "Άνακες als Götternamen unter besonderer 
Berücksichtigung der attischen Kulte, Uppsala-Wiesbaden, 1955) νομίζει ότι στην Αθήνα υπήρχε ήδη 
στον 7° au π.Χ. μια λατρεία στους Διόσκουρους - Άνακες. 

Ph. Jockey, «Les Dioscures, Pisistrate et les Pisistratides: a propos de deux cavaliers montés 
archaïques du Musée de Délos», REA 95 (1993): 45-59. 
2068 H.A. Shapiro, Art and Cult under the Tyrans in Athens, Mainz, 1989: 154. 
2069 To όνομα «Διοσκουρίδης» απαντά στην ευβοϊκή πόλη, αλλά από τον 4° au π.Χ. και εξής. Βλ 
Fraser και Matthews, 1987-1997, Vol. 1: 141. 
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Ο Ερμής στην Ερέτρια. 

Δυο επιγραφές μάς πληροφορούν για τη λατρεία του Ερμή στην Ερέτρια 
Η πρώτη επιγραφή καταγράφηκε από τον E. Ziebarth ως IG XII, 9, 234 και 
χρονολογείται γύρω στο 100 π.Χ. Πρόκειται για το τιμητικό ψήφισμα του Ελπινίκου. 
Στους στίχους 15-16 και 28 αναφέρονται θυσίες και αγώνες αντοχής (δόλιχος) που 
διεξάχθηκαν προς τιμήν του Ερμή. Η δεύτερη επιγραφή φυλάσσεται επίσης στο 
Μουσείο Ερέτριας (αρ. κατ. 1132). Παρουσιάζει τις λέξεις [- -]ν Έρμεί2 0 7 1. 

Κατά τη γνώμη μας, αυτές οι δυο επιγραφές δεν μπορούν να θεωρηθούν ως 
αναμφίβολες μαρτυρίες για τα προκλασικά χρόνια. 

Ένα αγαλματίδιο της Αφροδίτης. 

Προηγουμένως αναφερθήκαμε στην αποκάλυψη συνόλου μαρμάρινων 
γλυπτών σε αποθέτη υστερορωμαϊκών χρόνων που εντοπίστηκε στη λεγόμενη 
«Συνοικία των παναθηναϊκών αμφορέων» (εικ. 18, αρ. 12). Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
σύμπλεγμα που εικονίζει γυμνή Αφροδίτη που αγκαλιάζει μικρό φτερωτό Έρωτα. Το 
αγαλματίδιο σώζεται αποσπασματικά, έως ύψ. 0,15 μ. Ο Π. Θέμελης χρονολογεί το 
έργο στα ελληνιστικά χρόνια2072, ο Α. Δελιβοριάς στον 4° αι. π.Χ.207 Δεδομένου του 
τόπου εύρεσης του, καθίσταται αδύνατον να καθρριστεί αν το σύμπλεγμα εκτέθηκε 
αρχικά σε ιερό ή σε ιδιωτική οικία. 

Ένα ιερό της Αφροδίτης - Ασταρτής; 

Το λεγόμενο «Κτήριο 3» βρίσκεται κοντά στο δυτικό σκέλος των τειχών του 
ερετριακόυ άστεως (εικ. 18, αρ. 13, εικ. 85 και 86) . Τα κατάλοιπα αντιστοιχούν 
στους τοιχοβάτες προπυλαίων του 5ο υ αι. π.Χ.2075, ενός περιβόλου, και ενός 
οικοδομήματος του 4ου αι. π.Χ. Αυτή η τελευταία κατασκευή είχε πλάτος 

2070 Δεν θα θεωρήσουμε τις ερμάίκές στήλες που βρέθηκαν στην χώρα της Ερέτριας ως άμεσες 
αποδείξεις για τη σημασία του Ερμή στο ντόπιο πάνθεο. Βλ Ν. Κοντολέων, «Οι Αειναύται της 
Ερέτριας», ΑΕ 1963: 3, υποσημ. 1- Knoepfler, 1990: 121 καιυποσημ. 35. 
2071 B.Chr. Petrakos, «Dédicace des Aeinautai d'Érétrie», BCH il (1963): 545. 
2072 Π. Θέμελης «Ανασκαφή Ερέτριας», ΠΑΕ 1978: 26. 
2073 Α. Delivorias, "Aphrodite. Catalog. VIII. Mythologische Darstellungen. C. Aphrodite mit Eros und 
anderen Trabanten. 1. Aphrodite und Eros", LIMC II-l (1984): 120, n°. 1245. 
2074 Auberson και Schefold, 1972: 97-98· K. Schefold, "Heiligtum", ΑΔ 27 B2 (1972): 361-362· J.-P. 
Michaud , «Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1971», BCH 96 (1972): 
764· K. Schefold, "Heiligtum", M 28 Bl (1973): 306-307· J.P. Michaud, «Chronique des fouilles et 
découvertes archéologiques en Grèce en 1972», BCH 91 (1973): 365, 368· J.-P. Michaud, «Chronique 
des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1973», BCH 98 (1974): 687· K. Schefold, 
"Grabungen in Eretria 1973", AntK 17 (1974): 70· L. Kahil, «Contribution a l'étude de l'Érétrie 
Géométrique», στο συλλ. έργ., Στήλη, Τόμος εις μνήμην Νικολάου Κοντολεόντος, Αθήνα, 1980: 526, 
530-31· Π.Γ. Θέμελης, «Εργαστήριο Χρυσοχοΐας του 8ου π. Χ. au στην Ερέτρια», AAA 14 (1981): 186-
L. KahiL, «Cultes, habitats et colonisation au Vffle siècle», Les Dossiers / Histoire et Archéologie 94 
(1985): 32-33· Mazarakis Ainian, 1997: 95-96· Huber, 1998a: 111· Ducrey et al., 2004: 166. 
2075 Στο L. Kahil, «Contribution a l'étude de l'Érétrie Géométrique», στο συλλ. έργ., Στήλη, Τόμος εις 
μνήμην Νικολάου Κοντολεόντος, Αθήνα, 1980: 526, σημειώνεται ότι τα προπύλαια χρονολογούνται 
στον 5° αι. π.Χ. Αντιθέτως, στο J.P. Michaud, «Chronique des fouilles et découvertes archéologiques 
en Grèce en 1972», BCH 97 (1973): 365, αναφέρεται στα τέλη του 4ου at π.Χ. 
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τουλάχιστον 14 μ., ενώ το μήκος της ήταν 12 μ. Ο εσωτερικός χώρος αποτελούταν 
από τουλάχιστον έξι δωμάτια διαφορετικού μεγέθους. 

Ανάμεσα στα κινητά ευρήματα που περισυλλέχθηκαν μέσα στο «Κτήριο 3», 
συγκαταλέγεται μικρό πήλινο ειδώλιο που παριστάνει Έρωτα πάνω σε χήνα. Στο 
εξωτερικό του περιβόλου βρέθηκε λαιμός και χείλος μελαμβαφούς κανθάρου τύπου 
Δυτικής Κλίτυος, που φέρει επιγραφή <<[...]ΔΙΤΗΣ». Η L. Kahil συμπλήρωσε την 
επιγραφή ως «ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ». Επίσης εντοπίστηκε θραύσμα κεραμικής (αγνοούμε τη 
χρονολόγηση του), όπου διακρίνονταν τέσσερα γράμματα γραμμένα επί τα λαιά. Η 
επιγραφή ερμηνεύτηκε ως αναθηματική, και συμπληρώθηκε ως εξής: το Έν[υαλίο]. 
Σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση, το αγγείο στο οποίο άνηκε το θραύσμα θα ήταν 
αφιέρωμα στην πολεμική θεότητα Ενυάλιο. 

Κάτω από το «Κτήριο 3», σε βαθύτερα στρώματα, εντοπίστηκε κεραμική 
γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει λάκκος, όπου 
περισυλλέχθηκαν όστρακα γεωμετρικών χρόνων (800 έως 710-700 π.Χ.) καθώς και 
τμήματα ωμών πλίνθων. Κατά τη γνώμη της L. Kahil, τα αντικείμενα από το λάκκο 
προέρχονταν από κατασκευή γεωμετρικής περιόδου, που αναγέρθηκε με φθαρτά 
υλικά. Η κατασκευή καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε στα αρχαϊκά χρόνια από 
καινούργιο οικοδόμημα. Μόνο μερικά τμήματα καμπύλου τοίχου σώζονται από το 
κτήριο αυτό. 

Με βάση τον ανατολίζοντα χαρακτήρα της γεωμετρικής και αρχαϊκής 
κεραμικής που απέδωσε η περιοχή, η L. Kahil υπέθεσε ότι εδώ υπήρξε ιερό 
γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων που ήταν αφιερωμένο στην Αφροδίτη ή, ακόμη, 
στην ανατολική υπόσταση της, την Αστάρτη. Ο Ενυάλιος θα ήταν ο πάρεδρος της. 
Σήμερα οι Ελβετοί αρχαιολόγοι που ανασκάπτουν στην Ερέτρια είναι πιο 
συγκρατημένοι όσο αφορά τη χρήση αυτού του χώρου, δεδομένης της πενιχρότητας 
των ενδείξεων2076. 

Ο ήρωας Κόθος στην Ερέτρια; 

Μαρμάρινη στήλη, διαστάσεων ύψ. 0,70 μ., μήκ. 0,41 μ. και πάχ. 0,27 μ., 
φέρει επιγραφή του 4ου αι. π.Χ. που καταχωρήθηκε από τον E. Ziebarth υπό τον 
αριθμό IG XII, 9, 406. Διακρίνεται αρσενικό όνομα σε γενική πτώση, «Κόθου». Ο Ε. 
Ziebarth νόμισε ότι επρόκειτο για επιτύμβια επιγραφή. Ωστόσο ο D. Knoepfler 
ισχυρίζεται ότι πρόκειται για όρο ιερού προς τιμήν του ήρωα Κόθου. Ο 
επιγραφολόγος βασίζεται στο γεγονός ότι στην Ερέτρια τα ονόματα των νεκρών 

• ' < '2077 

καταγράφονταν σε πτώση ονομαστική, και οχι σε γενική 

Ο Στράβωνας μαρτυρεί (Χ, 1, 8) ότι ο Κόθος υπήρξε ιδρυτής της Χαλκίδας2078 

και προσθέτει ότι ο αδελφός του ο Αίκλος θεωρούταν, αντίστοιχα, ο ιδρυτής της 

2076 Βλ. Ducrey et al., 2004: 166. 
2077 Βλ Κ. Knoepfler, "Forschungen ih Eretria 1974 und 1975. Über seine Arbeiten in Eretria 1977 
berichtete mir Denis Knoepfler", AntK 19 (1976): 56-57. 

Αντιθέτως ο (Ψευδό)Σκύμνος (572-576) θεωρούσε τον Κόθο ως ιδρυτή της Κηρίνθου. Κατά τον 
συγγραφέα αυτό, ο Πάνδωρος, γιος του Ερεχθέα, υπήρξε ο ιδρυτής της Χαλκίδας. 
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Ερέτριας2079. Κατά τον Knoepfler, στην Ερέτρια υπήρξε ιερό αφιερωμένο στα δυο 
αδέλφια. Με μόνη μαρτυρία την επιγραφή αυτή, δεν καθίσταται δυνατό να 
προσδιορίσουμε εάν το υποτιθέμενο ιερό αυτό ήταν ήδη σε λειτουργία κατά τα 
προκλασικά χρόνια. 

5.12. ΑΛΛΟΙ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ 
ΕΡΕΤΡΙΕΩΝ 

Στις επόμενες σελίδες θα μελετήσουμε κατασκευές στις οποίες έχει αποδοθεί 
λατρευτικός χαρακτήρας. 

Το Ηρώον της Ερέτριας. 

Μεταξύ του 1965 και του 1978, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή διενήργησε 
ανασκαφές σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 10 μ. νοτιοανατολικά της 
επονομαζόμενης Δυτικής Πύλης (εικ. 18, αρ. 5). Μεταξύ των αποτελεσμάτων των 
αρχαιολογικών ερευνών, ξεχωριστή σημασία είχε η αποκάλυψη μικρής νεκρόπολης 
καθώς και οικοδομικών λειψάνων, που χρονολογούνται από τα τέλη του 8ου έως τα 
τέλη του 6ου αι. π.Χ. (εικ. 87 έως 92)2 0 8 0. 

Τα αρχαιότερα κατάλοιπα συμπεριλαμβάνουν νεκρόπολη που λειτούργησε 
από το 725 έως το 680 π.Χ. (εικ. 87). Η ανασκαφή έφερε στο φως επτά καύσεις 
ενηλίκων και εννέα παιδικούς ενταφιασμούς. Η C. Antonaccio και ο Α. Μαζαράκης 
Αινιάν πιστεύουν ότι η νεκρόπολη αναπτύχθηκε σε χώρο που προηγουμένως είχε 
φιλοξενήσει άλλες χρήσεις. Η υπόθεση τους βασίζεται στο γεγονός ότι σε βαθύτερα 
στρώματα εντοπίστηκε τοίχος μήκους 4 μ. με προσανατολισμό ΒΔ.-ΝΑ.2081. 

Οι τάφοι περιείχαν πλούσια κτερίσματα - ιδιαιτέρα οι καύσεις. Έξι από τις 
επτά ταφές ενηλίκων είχαν γίνει σε χάλκινους λέβητες που περιείχαν τα 
απανθρακωμένα οστά, τυλιγμένα σε ύφασμα. Σε μια περίπτωση (τάφος 6), δεύτερος 
χάλκινος λέβητας είχε τοποθετηθεί αντεστραμμένος ως κάλυμμα του πρώτου. Σε 
άλλες ταφές, το κάλυμμα ήταν μολύβδινο έλασμα ή πέτρινη πλάκα. Τα μεταλλικά 
δοχεία είχαν τοποθετηθεί σε λάκκους σκαμμένους στο έδαφος, μερικοί εκ των οποίων 
είχαν επενδυθεί εσωτερικά με λίθους. Μέσα στους λάκκους βρέθηκε ποικιλία 
κτερισμάτων· ξίφη, αιχμές δοράτων, μεταλλικά κοσμήματα (σιδερένια, χάλκινα, 
κ.α.), χρυσά και ασημένια μικροαντικείμενα (ελάσματα, περόνες, δακτυλίδια), 

r r y r 2 0 8 2 TT r ' * <? r f r 

κεραμική και οστά ζωών . Πάρα το γεγονός οτι οι παιδικοί τάφοι ήταν 

2 0 7 9 Και οι δυο ήρωες αναφέρονται στον Πλούταρχο, Ελληνικά ama, 22 = Ηθικά, 296d-e. Ο Στέφανος 
ο Βυζάντιος (λήμμα «Έλευθερίς») παραδίδει ότι οι δυο ίδρυσαν τη βοιωτική πόλη των Ελευθερών. 
2 0 8 0 Βλ Κ. Schefold, "Die Grabungen in Eretria im Herbst 1964 und 1965", AntK 9 (1966): 106, 120-
124· K. Schefold, "Einzelfunde aus Eretria", AntK 11 (1968): 94- C. Bérard, «L'Hérôon géométrique», 
Ad 22 Β1 (1967): 273-277· Bérard, 1970· Auberson και Schefold, 1972: 75-80· Π. Θέμελης, «Ζαγορά. 
Πόλις ή νεκρόπολις;», ΑΕ 1975: 248· C. Bérard, «Topographie et urbanisme de PÉrétrie archaïque: 
l'Hérôon», στο συλλ. έργ., Eretria VI. Fouilles et recherches, Berne, 1978: 89-95· Altherr-Charon και 
Bérard, 1982: 236-238· Lang, 1996: 289-290· Crielaard, 1998· Ducrey et al., 2004: 172-175. 
2081 C. Antonaccio, An Archaeology of Ancestors: Tomb Cult and Hero Cult in Early Iron Age Greece, 
Lanham, 1995: 234· Mazarakis Ainian, 1999: 21 καιυποσημ. 68. 
2 0 8 2 Bérard, 1970. 
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φτωχότεροι2083, η συνολική εικόνα της νεκρόπολης υποδηλώνει ότι τα άτομα που 
κηδεύτηκαν εδώ άνηκαν σε εύπορη κοινωνική ομάδα, πιθανότατα στην τοπική 
αριστοκρατία2084. Ο Cl. Bérard διέκρινε ομοιότητες ανάμεσα στα ταφικά έθιμα της 
ερετριακής νεκρόπολης και αυτά που περιγράφονται στην Ιλιάδα για την ταφή 
σημαντικών ηρώων, όπως ο Πάτροκλος και ο Έκτορας 

Πάνω από μερικούς τάφους στο ανατολικό τμήμα της νεκρόπολης 
οικοδομήθηκε τριγωνική ισόπλευρη κατασκευή, πλευράς 9,20 μ. περίπου, με 
ογκώδεις ασβεστολιθικές πλάκες (πλ. έως 1,40 μ.) (εικ. 88). Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός ότι οι τρεις κορυφές του τριγώνου ήταν προσανατολισμένες προς το βορρά, 
τη δύση και την ανατολή αντιστοίχως. Ο Cl. Bérard συσχέτισε τη νεκρόπολη με την 
τριγωνική κατασκευή, βασισμένος στη στρωματογραφική συνέχεια που 
διαπιστώθηκε ανάμεσα σε αυτήν και σε υστερότερες ταφές. Η οικοδόμηση της 
χρονολογήθηκε γύρω στο 680 π.Χ. Ο Ελβετός ερευνητής υπογράμμισε ότι κατά τη 
διάρκεια των ανασκαφών δεν βρέθηκαν ίχνη ανωδομής, όπως για παράδειγμα, ωμές 
πλίνθοι ή πασσαλότρυπες για τη στήριξη κάποιου ξύλινου εποικοδομήματος. Για το 
λόγο αυτό, ισχυριζόταν ότι η λίθινη τριγωνική διαμόρφωση αποτελούσε υπαίθριο 
μνημείο. Επρόκειτο για μια πλακοστρωμένη επιφάνεια που παρουσίαζε κενό στο 
κέντρο της για την τέλεση σπονδών. Ο Ελβετός μελετητής ερμήνευσε το σύνολο ως 
σήμα. ηρώου . Εικάζει ότι το ιερό ιδρύθηκε προς τιμήν πολεμιστών (αφού στους 
τάφους βρέθηκαν ξίφη και αιχμές δοράτων) που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πόλη 
και κηδεύτηκαν εδώ. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, την ανέγερση του μνημείου 
ανέλαβαν οι συγγενείς και οι απόγονοι των νεκρών. Ενδέχεται, ακόμα, να τελούνταν 
τελετές για να τιμηθούν οι πολεμιστές πρόγονοι 7. 

Ο Bérard απέδιδε ιδιαίτερη σημασία σε λάκκο («fosse 21»), που εντοπίστηκε 
κάτω από την ανατολική γωνία της τριγωνικής κατασκευής. Στο εσωτερικό του 
βρέθηκαν όστρακα, όστρεα και οστά. Ο αρχαιολόγος ταύτισε το σύνολο με αποθέτη 
που περιείχε τα κατάλοιπα θυσίας που έγινε με αφορμή την οικοδόμηση του 
μνημείου20 . Για τον J.P. Crielaard, ενδιαφέρον παρουσίαζε ένας δεύτερος λάκκος 
(«fosse 22»), ο οποίος εντοπίστηκε σε μεγαλύτερο βάθος από το ηρώο, στο κέντρο 
της κατασκευής. Στο δεύτερο λάκκο δεν βρέθηκε λέβητας (όπως στους τάφους 
ενηλίκων), αλλά όπλα2 0 8 9 (που ήταν ελάχιστα στους τάφους ανήλικων) και όστρακα. 
Ο ολλανδός ερευνητής θεώρησε ότι πρόκειται για αποθέτη λατρευτικού 
χαρακτήρα20 °. 

Τα στρώματα με κεραμική του 5ο υ αι. π.Χ. που βρέθηκαν πάνω από τις λίθινες 
πλάκες της τριγωνικής κατασκευής, οδήγησαν τον Bérard στο συμπέρασμα ότι το 

2 0 8 3 Βλ Β. Blandin, «Recherches sur les tombes à inhumation de l'Hérôon d'Erétrie», στο Bats και 
D'Agostino, 1998: 135-146. Τα οστά είχαν τοποθετηθεί σε λάκκους, ίσως μέσα σε ξύλινα κουτιά. Λίγα 
κεραμικά αγγεία, ένα χάλκινο μαχαίρι και ελάχιστα κοσμήματα (σε χρυσό, χαλκό, κεχριμπάρι) 
αποτελούσαν τα ταφικά κτερίσματα. 
2 0 8 4 Επρόκειτο για τα μέλη μίας οικογένειας, μίας φρατρίας; Δεν καθίσταται εύκολο να προσδιοριστεί 
η σχέση που υπήρχε ανάμεσα στους ανθρώπους που θάφτηκαν εδώ. 
2 0 8 5 Bérard, 1970:28-32. 
2086 Bérard, 1970: 56-64. 
2087 C. Bérard, «Récupérer la mort du prince: héroïsation et formation de la cité», στο G. Gnoli και J.-P. 
Vernant (επιμ.), La mort, les morts dans les sociétés anciennes, Cambridge, 1982 : 89-105. 
2088 Bérard, 1970: 46, 57 και 63. 
2 0 8 9 Συγκεκριμένα, ένα σπαθί και μια αιχμή δόρατος. 
2 0 9 0 Crielaard, 1998: 45. 
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μνημείο παρέμεινε ορατό μέχρι τις αρχές της κλασικήςπεριόδου . Στις μέρες μας, 
επικρατεί η άποψη ότι ο χώρος καλύφθηκε με τύμβο που ισοπεδώθηκε μετά από 
τα Μηδικά παραχωρώντας τη θέση του σε οικίες2 3. 

Συμπληρωματικό, αλλά ταυτόχρονα σημαντικό στοιχείο είναι ένα καμπύλο 
δίτονο τοιχίο, τμήμα του οποίου σώζεται δίπλα στη δυτική γωνία του ηρώου (εικ. 88 
και 89). Κατά το πρώτο στάδιο της έρευνας, ο τοίχος χρονολογήθηκε γύρω στο 620 
π.Χ., 50 χρόνια, δηλαδή, μετά από την τριγωνική κατασκευή . Στις μέρες μας, 
τοίχος και τριγωνική κατασκευή θεωρούνται σύγχρονα, καθώς διαπιστώθηκε ότι 
εδράζονται στο ίδιο επίπεδο . Η F. Lang θεωρεί ότι ο τοίχος συγκρατούσε τον 
τύμβο που υψωνόταν πάνω στην τριγωνική κατασκευή , μπορεί ωστόσο να όριζε 
και τέμενος που περιέβαλλε το ηρώο. Δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιωθεί αν 
εκτεινόταν και στα βόρεια του μνημείου. 

9Î1Q7 

Μορφολογικά, το ερετριακό «ηρώο» έχει συγκριθεί με το τριγωνικό άβατο 
στο νοτιοδυτικό τμήμα της αθηναϊκής αγοράς2098, καθώς και με δυο τριγωνικές 
κατασκευές που ήλθαν στο φως στη Δήλο- η μία εντοπίστηκε στη νοτιοανατολική 
γωνία της Αγοράς των Ιταλών20 , η άλλη στα βόρεια της Ιερής Λίμνης2100. 

. Σε απόσταση 3 μ. βορειοδυτικά του τριγωνικού μνημείου της Ερέτριας, 
βρίσκονται τα λείψανα ορθογώνιου κτηρίου, που χρονολογείται στις αρχές του 7ου 

αι. π.Χ. (Κτήριο G στην εικ. 89)2101. Τα σημαντικότερα κατάλοιπα περιλαμβάνουν 
δυο τοιχοβάτες, πάχους 0,40 μ., που τέμνονται κάθετα. Ο πρώτος έχει 
προσανατολισμό ΒΔ.-ΝΑ. και σώζεται σε μήκος 5 μ. Ο δεύτερος, με 
προσανατολισμό ΒΑ.-ΝΔ., σώζεται σε μήκος 3,50 μ. Επιπροσθέτως, διατηρείται 
τμήμα από έναν ακόμη τοίχο μικρού πάχους, με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ, ο οποίος 
διαιρούσε τον εσωτερικό χώρο του κτηρίου σε δυο δωμάτια. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
κάτω από το ανατολικό δωμάτιο εντοπίστηκε ένας από τους παιδικούς τάφους της 
υστερογεωμετρικής νεκρόπολης («Tombe 15»)2102. Εξαιτίας της πενιχρότητας των 
καταλοίπων είναι αδύνατο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς διαστάσεις και το σχήμα 
του κτηρίου. Οι Auberson και Schefold υπέθεταν ότι διέθετε είσοδο εν παραστάσει 

2 0 9 1 Bérard, 1978: 91. 
2092 Για τους τύμβους στα ομηρικά έργα βλ. Ch. Sourvinou-Inwood, 'Reading' Greek Death. To the 
End ofthe Classical Period, Oxford, 1995: 128 κ.ε. 
2 0 9 3 Ducrey et al., 2004: 174. 
2 0 9 4 Bérard, 1969: 74· Bérard, 1970: 57 και 65· Π. Θέμελης, «Ζαγορά. Πόλις ή νεκρόπολις;», ΑΕ 1975: 
248. 
2 0 9 5 C. Antonaccio, An Archaeology of Ancestors: Tomb Cult and Hero Cult in Early Iron Age Greece, 
Lanham, 1995: 230-231- Crielaard 1998: 45· Ducrey et al., 2004: 174. 
2 0 9 6 Lang, 1996: 290. 
2 0 9 7 Bérard, 1970: 59. Βλ. επίσης Α. Seiffert, "Hereon. Katalog.E. Peribolos.2. Dreieckig", στο 
ThesCRA, IV. La.: 32, nos. 20-22. 
2 0 9 8 G.V. Lalonde, "A 5th Century Hieron Southwest of Athenian Agora", Hesperia 37 (1968): 123 -
133. 

Διαστάσεις: 6,75 x 6,98 x 7,02 μ. Βλ É. Lapalus, Exploration archéologique de Délos. L'Agora des 
Italiens, Paris, 1939: 105. 
2100 Vallois, 1944:69-70. 
2101 BL Bérard, 1970: planche II- Auberson και Schefold, 1972: 75 και 76, Abb. 12· Κ. Schefold, 
"Arbeiten in Eretria", ΑΔ 30 Bl (1975): 166· K. Schefold, "Forschungen in Eretria 1974 und 1975", 
AntK 19 (1976): 53. Πρόσφατα ο Κ. Reber χρονολόγησε το κτήριο στον 5° αι. π.Χ. (Reber, 1998: 26, 
Abb 15). 
2 1 0 2 Bérard, 1970: 45. 
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στη ΒΔ. πλευρά του 2 1 0 3. Στον καινούργιο Οδηγό της Ερέτριας της Ελβετικής 
Αρχαιολογικής Σχολής, απεικονίζεται οίκος2 με είσοδο στη ΒΔ. πλευρά, που 
διαθέτει προθάλαμο και κυρίως δωμάτιο (βάθους 3,5 μ.)2105. Οι Auberson και 
Schefold συσχέτισαν το οικοδόμημα με το ηρώο και θεώρησαν ότι θα μπορούσε να 
είχε φιλοξενήσει τελετές προς τιμήν κάποιας χθόνιας θεότητας, όπως π.χ. της 
Εκάτης210 . 

Στα νότια της τριγωνικής κατασκευής βρέθηκαν τρεις λάκκοι ελλειψοειδούς 
σχήματος που περιείχαν ευρήματα του δευτέρου και τρίτου τετάρτου του 7ου αι. π.Χ. 
(αποθέτες 1, 2 και 3 στην εικ. 89). Ένας από τους λάκκους (τον οποίο θα ονομάσουμε 
συμβατικά Αποθέτη 1) εντοπίστηκε σε απόσταση 7 μ. από τη δυτική γωνία του 
ηρώου. Ο Αποθέτης 1 είχε βάθος 0,90 μ. και μέγιστες διαστάσεις 4,20 μ. (στον άξονα 
Α.-Δ.) επί 7 μ. (στον άξονα Β.-Ν.). Ο Bérard αναγνώρισε δύο κυρίες φάσεις χρήσης 
του αποθέτη. Η πρώτη αντιστοιχούσε στην περίοδο 680-650 π.Χ. και η δεύτερη στα 
χρόνια 650-625 π.Χ. Μεταξύ των ευρημάτων υπήρχε πλήθος θραυσμάτων από 
λουτήρες, κρατήρες, δίνους, οινοχόες, σκύφους, κύπελλα και λυχνάρια. 
Ανακαλύφθηκαν επίσης πήλινα ειδώλια που απεικονίζουν γυναικείες μορφές, ιππείς 
και άλογα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ειδώλιο ένθρονης γυναικείας μορφής. 
Το υλικό βρέθηκε μαζί με στάχτες, απανθρακωμένα οργανικά κατάλοιπα και οστά 
ζώων (μεταξύ των οποίων και δέκα, περίπου, κρανία κριών)21 7. Από το σύνολο των 
ευρημάτων, οι Bérard, Auberson και Schefold συμπέραναν ότι στην περιοχή 
τελούνταν θυσίες, οινοποσία και λατρευτικά δείπνα. Ένας τοίχος με προσανατολισμό 
Δ.-Α. (Τοίχος S) πιθανόν να σημάδευε το βόρειο όριο του λατρευτικού χώρου (εικ. 
89). Οι Auberson και Schefold υποθέτουν ότι δίπλα στον Αποθέτη 1 χτίστηκε κτήριο 
από φθαρτά υλικά 

Οι άλλοι δυο λάκκοι (που θα τους ονομάσουμε συμβατικά Αποθέτη 2 και 
Αποθέτη 3) εντοπίστηκαν νοτιότερα. Απείχαν 9 και 24 μ. αντιστοίχως από το 
τριγωνικό μνημείο. Οι Αποθέτες 2 και 3 ήταν μικρότεροι από τον Αποθέτη 1, αλλά 
περιείχαν παρόμοιο με αυτόν υλικό Ι 0 9 . Κατά τον 7° αι. π.Χ. οικοδομήθηκε -εν μέρει 
πάνω τους- κτήριο μήκους περίπου 15 μ. και με προσανατολισμό ΒΔ.-ΝΑ (κτίριο Ρ 
στην εικ. 89) . Το Κτήριο Ρ^ , όπως ονομάστηκε, αποτελείται από πέντε δωμάτια 
διατεταγμένα σε παράταξη, εσωτερικών διαστάσεων περίπου 2,4 μ. επί 3,60 μ. το 
καθένα (εικ. 90). Δεν στάθηκε δυνατό να διαπιστωθεί σε ποια πλευρά βρισκόταν η 
είσοδος τους. Η C. Antonaccio πιστεύει ότι άνοιγαν προς τα ΒΔ.2112. Αντιθέτως, η F. 

103 Auberson και Schefold, 1972: 76, Abb. 12. 
2104 Σχετικά με τους οίκους κατά τη γεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο ßL Lang, 1996: 87-90. 
2105 Ducrey et al., 2004: 174 (Κτήριο Β). " 
2106 Auberson και Schefold, 1972: 75. 
2107 Th. Hadzisteliou Prize, "Hero-Cult and Homer", Historia 22 (1973): 136 επισημαίνει ότι τα 
βοοειδή θυσιάζονταν προς τιμήν ηρώων. 
2108 Σχετικά με τους λάκκους, τον τοίχο S και το κτήριο που υποτίθεται ότι ανεγέρθηκε με φθαρτό 
υλικό βλ. Bérard, 1969· J.-P. Michaud , «Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en 
Grèce en 1968 et 1969», BCH94 (1970): 1102-1105- Auberson και Schefold, 1972: 78-79. 
2109 Auberson και Schefold, 1972: 79. 
2110 J.-P. Michaud , «Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1968 et 1969», 
BCH.94 (1970): 1105. 
2111 Έτσι ονομάζεται στο Auberson και Schefold, 1972: 79. Στο Ducrey et al., 2004: 174 

ικτηρίζεται ως « 
Ζ. Antonaccio,. 

Lanham, 1995:231. 

χαρακτηρίζεται ως «Κτήριο C». 
12 C. Antonaccio, An Archaeology of Ancestors: Tomb Cult and Hero Cult in Early Iron Age Greece, 
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9 1 1 1 

Lang θεωρεί ότι η είσοδος τους βρισκόταν στα ΝΔ. . Σε αυτή την πλευρά του 
συγκροτήματος και σε απόσταση μόλις 0,70 και 1,25 μ. αντιστοίχως εντοπίστηκαν 
δυο παράλληλοι με αυτό τοίχοι21 4 - αν αποτελούσαν περιβόλους, η υπόθεση της 
Lang δεν είναι δυνατόν να ευσταθεί. 

Πολλοί αρχαιολόγοι ταυτίζουν το κτήριο με εστιατόριο. Οι Auberson και 
Schefold ισχυρίζονται ότι τα δείπνα που παρατίθενταν στο εσωτερικό του σκοπό 
είχαν να τιμήσουν τους ήρωες που είχαν ταφεί κάτω από την ισόπλευρη τριγωνική 
κατασκευή 1 1 5. Η G. Ekroth συμφωνεί με την ερμηνεία και παραλληλίζει το 
ερετριακό Κτήριο Ρ με το επίμηκες οικοδόμημα του Αρχηγεσίου της Δήλου -
τουλάχιστον όσον αφορά την κάτοψη τους2 1 1 6. Υπενθυμίζουμε ότι το κεντρικό τμήμα 
του δηλιακού οικοδομήματος (το αρχαιότερο τμήμα, κατά τον Μ. R. Vallois2 17) 
χρονολογείται στο πρώτο μισό του 6ου αι. π.Χ. και περιλαμβάνει τέσσερα δωμάτια με 
συνολικές διαστάσεις 20 μ. επί 6,35 μ.2" . Όσον αφορά τα ευρήματα από το Κτήριο Ρ 
και το επίμηκες οικοδόμημα του Αρχηγεσίου της Δήλου, θα χρειαστεί να 
περιμένουμε τις τελικές δημοσιεύσεις προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε 
διαπίστωση σχετικά με τις ενδεχόμενες ομοιότητες ή διαφορές τους. 

Κατά το R. Martin, στο Κτήριο Ρ δεν μαρτυρείται χθόνια λατρεία2119. Ο 
γάλλος ερευνητής θεωρεί πιθανό στο οικοδόμημα να πραγματοποιούνταν μυητικές 
τελετές, που ίσως συνδέονταν με τη στρατιωτική εκπαίδευση των νέων της Ερέτριας. 
Ο R. Martin συγκρίνει το Κτήριο Ρ με τη νότια στοά του ιερού του Ηρακλή στη 
Θάσο. Η στοά αυτή της κλασικής περιόδου είχε συνολικές διαστάσεις 34,60 μ. επί 
17,35 μ. και απαρτιζόταν από πέντε δωμάτια σε παρατακτική διάταξη 1 2 0. Ο Martin 
ανατρέχει σε τρεις επιγραφές (χωρίς να διευκρινίζει ποιες) για να ισχυριστεί ότι η 
στοά στέγαζε συνελεύσεις που σχετίζονταν με τον πολιτικό βίο των πολιτών της 
Θάσου2121. 

Το 1972 οι Auberson και Schefold υποστήριξαν ότι το Κτήριο Ρ 
καταστράφηκε στα τέλη του 7ου αι. π.Χ., αλλά ανοικοδομήθηκε αμέσως2122. Κατά τη 
γνώμη τους, το αρχικό κτήριο επεκτάθηκε με την προσθήκη δύο επιπλέον χώρων στα 

2 1 1 3 Lang, 1996:290. 
2 1 1 4 Βλ στο σχέδιο που υπάρχει στο Ducrey et al., 2004: 174. 
2 1 1 5 Auberson m i Schefold, 1972: 79. 
2 1 1 6 G. Ekroth, "Altare in Greek Hero-Cults", στο R. Hägg (επιμ.), Ancient Greek Cult Practice from 
the archeologica! evidence. Proceedings of the Fourth International Seminar on Ancient Greek Cult, 
organized by the Swedish Institute at Athens, 22-24 October, 1993, Stockholm, 1998: 120-121 m i 123. 
2l" Vallois, 1944:70-73. 
2 1 1 8 Για το ιερό αυτό, F. Robert, «Le sanctuaire de PArchégète Anios â Délos», RA 1953: 8-23· G. 
Daux, «Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1961», BCH 86 (1962): 959-
963· του ιδίου, «Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1962», BCH 87 
(1963): 862-869· F. Prost, «Rapport sur les travaux de l'École Française d'Athènes en 1996. Délos. 
Archégésion», BCH 121 (1997): 785-789. 
2119 R. Martin, «Problèmes de topographie et d'évolution urbaine», στο συλλ. έργ., Contribution à 
l'étude de la société et de la colonisation eubéennes (Cahiers du Centre Jean Bérard, 2), Naples, 1975: 
49. 
2120 Κάθε δωμάτιο είχε διαστάσεις 11,70 μ. (μηκ.) επί 6,20 μ. (πλ.). Για το κτήριο, Μ. Launey, Etudes 
Thasiennes Ι. Le sanctuaire et le culte d'Héraklès à Thasos, Paris, 1944: 77-85· G. Roux, 
«L'Héracleion thasien. Problèmes de chronologie et d'architecture», BCHSuppl. 5 (1979): 206-210. 
2121 R Martin, «Problèmes de topographie et d'évolution urbaine», στο συλλ. έργ., Contribution à 
l'étude de la société et de la colonisation eubéennes (Cahiers du Centre Jean Bérard, 2), Naples, 1975: 
51. 
2122 Auberson και Schefold, 1972: 79-80. 
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ήδη υπάρχοντα πέντε δωμάτια. Ο πρώτος εξ αυτών - τετράγωνης κάτοψης- κτίστηκε 
στα δυτικά του βορειότερου δωματίου του ανακαινισμένου κτηρίου2123. Ο δεύτερος -
τραπεζιόσχτπιης αυτή τη φορά κάτοψης- ανεγέρθηκε στα νότια του νοτιότερου 
δωματίου2 2 . Στις μέρες μας έχει επικρατήσει η άποψη ότι οι δύο επιπλέον χώροι 
αποτελούσαν τμήμα της αρχικής κατασκευής (εικ. 89)2125. Άλλες οικοδομικές 
εργασίες νοτίως του Κτηρίου Ρ είναι πιθανό να χρονολογούνται στα τέλη του 7ου αι. 
π.Χ.: Πρόκειται για την ανέγερση του ορθογώνιου Κτηρίου 1421 και την κατασκευή 
δυο καμπύλων τοίχων (ένας εκ των οποίων ονομάστηκε τοίχος 17) (εικ. 91)21 7. 

Οι Auberson και Schefold υποστηρίζουν ότι ο Αποθέτης 1 γέμισε κατά τα 
τέλη του 7ου αι. π.Χ. Πάνω από αυτόν κατασκευάστηκε ανάλημμα, που πληρώθηκε 
με χώμα και τμήματα ωμών πλίνθων. Στο επίπεδο άνδηρο που δημιουργήθηκε, 
οικοδομήθηκε το Κτήριο Ο με προσανατολισμό Β.-Ν. (εικ. 90 και 91). Η σχετικά 
καλή διατήρηση του τοιχοβάτη του επιτρέπει τον υπολογισμό των εξωτερικών του 
διαστάσεων που ήταν 5,1 μ. (Α.-Δ.) επί 8,20 μ. (Β.-Ν.). Σώζεται επιπλέον και μικρό 
τμήμα εγκάρσιου τοίχου, που διαιρούσε το εσωτερικό του Κτηρίου Ο σε δυο χώρους. 
Το μήκος του νότιου χώρου ήταν περίπου 1,75 μ., ενώ του βόρειου περίπου 5 μ. 
Σύμφωνα με τον Cl. Bérard, το Κτήριο Ο είχε είσοδο στην νότια πλευρά του (παρά το 
γεγονός ότι δεν εντοπίστηκε κανένα άνοιγμα ή κατώφλι) και επρόκειτο για «une sorte 
de chapelle liée au culte héroïque». Κατά τη γνώμη του μελετητή, το Κτήριο Ο 
χρησίμευε για τη διεξαγωγή συνελεύσεων και την παράθεση λατρευτικών 
δείπνων 

Έχει υποστηριχθεί ότι κατά τον 7° αι. π.Χ. η οικοδομική δραστηριότητα στην 
περιοχή αυτή συνεχίστηκε. Σύμφωνα με τον Cl. Bérard, νότια του Κτηρίου Ο 
εντοπίστηκε κατασκευή, που ταυτίστηκε με «βωμό», ωστόσο, ο αρχαιολόγος δεν 
θέλησε να την περιγράψει διεξοδικότερα2130. Επιπροσθέτως, οι Auberson και 
Schefold κάνουν λόγο για φρέαρ που αποκαλύφθηκε 10 μ. νοτίως του Κτηρίου Ο και 
3 μ. δυτικά του Κτηρίου Ρ. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν θραύσματα από αγγεία και 
άλλα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και μια χάλκινη ασπίδα. Οι Auberson και 
Schefold ισχυρίζονται ότι το φρέαρ λειτούργησε έως τα τέλη του 7ου αι. π.Χ., ενώ 
κατά τον 6° αι. π.Χ. εγκαταλείφθηκε και γέμισε με απορρίμματα από τις τελετές που 
λάμβαναν χώρα στο Κτήριο Ο2 3 1. 

Προτού συνεχίσουμε με την περιγραφή των κατασκευών του 6ου αι. π.Χ., 
θεωρούμε χρήσιμο να εξετάσουμε τον υποτιθέμενο λατρευτικό χαρακτήρα της 
περιοχής γύρω από το λίθινο ισόπλευρο τρίγωνο. Καταρχάς, θα εστιάσουμε την 
προσοχή μας στους Αποθέτες 1, 2 και 3, οι οποίοι περιείχαν, όπως προαναφέραμε, 

2123 Εσωτερικές διαστάσεις: 2,3 μ. επί 1,3 μ. 
2124 Διαστάσεις τραπεζιοειδούς δωματίου: μήκος εσωτερικής παρειάς του ανατολικού τοίχου: 3,60 μ.· 
μήκος εσωτερικής παρειάς του δυτικού τοίχου: 2,50 μ.· απόσταση ανάμεσα στους δύο τοίχους: 4,20 μ. 
2125 Βλ Ducrey et al., 2004: 174. 
2 1 2 6 Εσωτερικός χώρος: 4,65 μ. επί 3,20 μ. 
2 , 2 7 Κ. Schefold, "Arbeiten in Eretria", ΑΔ 30 Bl (1975): 166-167. Του ιδίου, "Forschungen in Eretria 
1974 und 1975", AntK 19 (1976): 53 και 54, Abb. 1. Πρόσφατα ο Κ. Reber (Reber, 1998: 26, Abb 15) 
χρονολόγησε το Κτήριο 14 (το ονομάζει «αίθουσα Τ») στον 5° au π.Χ. 
2128 Bérard, 1969· Auberson και Schefold, 1972: 79-80· Κ. Schefold, "Arbeiten in Eretria", ΑΔ 30 Bl 
(1975): 166· του ίδιου, "Forschungen üi Eretria 1974 und 1975", AntK 19 (1976): 53. 
2129 Bérard, 1969: 75-76. 
2130 Bérard, 1969: 75. Μήπως επρόκειτο απλά για το βορειότερο τοίχο του Κτηρίου Ρ; 
2 , 3 1 Auberson και Schefold, 1972: 79. 

416 Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



5. Μύθοι, λατρείες και ιερά των Ερετριέων 

πλήθος κεραμικών θραυσμάτων. Τα σχήματα των αγγείων που αναγνωρίστηκαν 
παραπέμπουν στην πρακτική των συμποσίων λουτήρια, κρατήρες και δίνοι για την 
ανάμιξη του κρασιού, οινοχόες, σκύφοι και κύλικες για την οινοποσία ι . Οι στάχτες, 
τα απανθρακωμένα οργανικά κατάλοιπα και τα οστά, που συλλέχθηκαν από τους 
αποθέτες, ενδέχεται να αποτελούν προϊόντα απόρριψης μετά από το μαγείρεμα των 
σφαγείων και την επακόλουθη κατανάλωση του κρέατος τους κοντά στους λάκκους. 
Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι στην περιοχή γίνονταν τελετές που περιλάμβαναν 
σφαγές ζώων και κοινά δείπνα, κάτι που σύμφωνα με την G. Ekroth απαντά και στις 
τελετές που σχετίζονται με τις λατρείες ηρώων 1 . Μας εκπλήσσει ωστόσο το 
γεγονός ότι στους Αποθέτες 1, 2 και 3 δεν βρέθηκαν ρηχά αγγεία, όπως πινάκια και 
λεκάνες. Ίσως κατά τα δείπνα, που παρατίθενταν κοντά στην τριγωνική κατασκευή, 
να χρησιμοποιούνταν ξύλινα, αβαθή αγγεία2134. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση 
πήλινων ειδωλίων στους αποθέτες μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι τελετές εδώ 
είχαν πράγματι λατρευτικό χαρακτήρα. 

Παραμένει ασαφές ποιος τιμήθηκε στην περιοχή, αν, δηλαδή, επρόκειτο για 
χθόνια θεότητα ή για ήρωα. Κατά τη διάρκεια των γεωμετρικών και αρχαϊκών 
χρόνων, ενδέχεται οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των χθόνιων θεών να 
έμοιαζαν πολύ με αυτές που τελούνταν προς τιμήν των ηρώων, όπως επισημαίνει ο Α. 
Μαζαράκης Αινιάν2135. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ιερά Οικία της Ελευσίνας 
εντοπίστηκε -πάνω και γύρω από τύμβο που κάλυπτε τον ακτέριστο τάφο ενός 
άνδρα - σειρά από πυρές, οι οποίες περιείχαν στάχτες, απανθρακωμένα οργανικά 
κατάλοιπα, κεραμική, οστά ζωών και όστρεα. Σύμφωνα με τον Α. Μαζαράκη 
Αινιάνα, τα ευρήματα αυτά φανερώνουν ότι στην Ελευσίνα είχαν καθιερωθεί τελετές 
προς τιμήν κάποιου επιφανούς προσώπου ι . Στην Ερέτρια, το τριγωνικό μνημείο 
απέχει λίγα μόλις μέτρα από τους αποθέτες που απέδωσαν την κεραμική, τα οστά 
ζωών, τα απανθρακωμένα οργανικά κατάλοιπα και τις στάχτες. Ας σημειωθεί ότι οι 
Αποθέτες 1, 2 και 3 της Ερέτριας είναι οπωσδήποτε πολύ μεγαλύτεροι από τις πυρές 
που συσχετίζονται με την Ιερά Οικία της Ελευσίνας. 

Αναφορικά με τα τρία κτίσματα που ανεγέρθηκαν κοντά στην τριγωνική 
κατασκευή, δηλαδή το τετράγωνο κτήριο βορειοδυτικά του μνημείου, το Κτήριο Ρ 
και το Κτήριο Ο, οι μελλοντικές δημοσιεύσεις θα αποκαλύψουν το είδος των 
ευρημάτων που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό τους. Προς το παρόν, οποιαδήποτε 
υπόθεση για τον προορισμό τους μπορεί να βασιστεί μόνο στα μορφολογικά τους 
χαρακτηριστικά και τη θέση τους σε σχέση με τις γύρω κατασκευές. Ούτως εχόντων 
των πραγμάτων, ίσως να φαίνεται τολμηρό ότι διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας 
σχετικά με τον υποτιθέμενο λατρευτικό χαρακτήρα του τετράγωνου κτηρίου 
βορειοδυτικά του τριγωνικού μνημείου. Είναι βέβαιο ότι ο νοτιοανατολικός τοίχος 
του τετράγωνου κτηρίου είναι παράλληλος με τη βορειοδυτική πλευρά του 
τριγωνικού μνημείου και αξίζει να σημειωθεί ότι κάτω από το δάπεδο του ίδιου 

Πρβλ. J.N. Coldstream et alii, Knossos Pottery Handbook. Greek and Roman, Nottingham, 2001: 
39 κ.ε. Για την αποκάλυψη παρόμοιων σχημάτων αγγείων σε οικιακά συμφραζόμενα και σε ιερά κατά 
την πρώιμη εποχή του σιδήρου, βλ Morgan, 1999: 321-326. 
2 1 3 3 G. Ekroth, The Sacrificial Rituals of Greek Hero-Cults in the Archaic to the Early Hellenistic 
Periods (Kernos, Suppl. 12), Liège, 2002: 179- 206,287 κ.ε. 
2 1 3 4 Morgan, 1999: 322. 
2 1 3 5 Mazarakis Ainian, 1999: 9. 
2 1 3 6 Ο τύμβος είχε διάμετρο 3 μ. 
2 1 3 7 Α. Μαζαράκης Αινιάν, «Νέα στοιχεία για την «Ιερά Οικία» της Ελευσίνας από το Αρχείο Ι. 
Τραυλού», ΑΕ 1999: 43-65. 
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κτηρίου εντοπίστηκε μία από τις καύσεις της γεωμετρικής νεκρόπολης. Ωστόσο, 
πρέπει να τονίσουμε ότι ανάμεσα στο τετράγωνο κτήριο και το τριγωνικό μνημείο 
αποκαλύφθηκε τοίχος σύγχρονος με το πρώτο με σωζόμενο μήκος 2,5 μ. Ο τοίχος θα 
μπορούσε να είχε ορίσει δυο περιοχές διαφορετικών χρήσεων (εικ. 89)2138. Πρέπει, 
επίσης, να συνυπολογιστεί η πιθανότητα το τετράγωνο κτήριο να είχε την είσοδο του 
στη βορειοδυτική του πλευρά του και να μην σχετιζόταν άμεσα με το τριγωνικό 
μνημείο. 

Ο προορισμός του Κτηρίου Ο μας φαίνεται αινιγματικός. Αναρωτιόμαστε 
κατά πόσον είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το κτίσμα ανεγέρθηκε εν μέρει πάνω στον 
Αποθέτη 1. Αρκεί αυτή η διαπίστωση για να συμπεράνουμε ότι ο χώρος συνέχισε να 
χρησιμοποιείται κατά τον 7° αι. π.Χ. για τελετές που τιμούσαν μια χθόνια θεότητα ή 
έναν ήρωα; Το βόρειο δωμάτιο του Κτηρίου Ο, έκτασης 20 τ.μ., θα μπορούσε 
κάλλιστα να είχε στεγάσει συναθροίσεις ατόμων2139. 

Υπενθυμίζουμε ότι παραμένει αδιευκρίνιστο σε ποια πλευρά είχε την είσοδο 
του το Κτήριο Ο. Παρά την πεναχρότητα των λειψάνων, ο Cl. Bérard υπέθετε ότι η 
είσοδος του κτηρίου βρισκόταν στη νότια πλευρά του. Αν η υπόθεση του είναι ορθή, 
τότε το Κτήριο Ο δεν σχετιζόταν με το τριγωνικό μνημείο. Για τον Ελβετό ερευνητή, 
η κάτοψη του Κτηρίου Ο θυμίζει μια ομάδα κτισμάτων της γεωμετρικής και της 
αρχαϊκής περιόδου, που χαρακτηρίζονται ως «oikoi with porch and main room» από 
τον Α. Μαζαράκη Avviava 14 . Ενδέχεται το ορθογώνιο κτήριο βορειοδυτικά του 
τριγωνικού μνημείου να είχε την ίδια μορφή, άποψη που υιοθετείται στο νέο «Οδηγό 
της Ερέτριας» της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής2141. 

Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι το Κτήριο Ο χρησίμευε ως χώρος 
συνάθροισης. Ωστόσο δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε το χαρακτήρα 
(λατρευτικό, πολιτικό;) αυτών των συναθροίσεων, μιας και τα ευρήματα της 
ανασκαφής παραμένουν, όπως είδαμε, αδημοσίευτα. 

Όσον αφορά το Κτήριο Ρ, δεν συμφωνούμε με όσους το ταυτίζουν με 
εστιατόριο. Υπενθυμίζουμε ότι κανένα από τα δωμάτια του δεν ήταν μεγαλύτερο από 
8,65 τ.μ. Τα δωμάτια του Αρχηγεσίου της Δήλου είχαν έκταση 16 έως 20 τ.μ., ενώ τα 
δωμάτια της νότιας στοάς του ιερού του Ηρακλή στη Θάσο έφταναν τα 72,5 τ.μ. 
Είναι φανερό ότι κάθε ένας από τους χώρους του ερετριακού Κτηρίου Ρ δεν 
μπορούσε να φιλοξενεί πολλά άτομα ταυτόχρονα, είτε αυτά στέκονταν όρθια είτε 
ήταν καθισμένα είτε ακόμα βρίσκονταν ανακεκλιμένα σε κλιντήρες. Θεωρούμε πιο 
πιθανό τα δωμάτια του Κτηρίου Ρ να χρησίμευαν ως αποθηκευτικοί χώροι. Αγνοούμε 
αν εντός των δωματίων αποθηκεύονταν ποτά και φαγητά, που επρόκειτο να 
καταναλωθούν σε υπαίθριες τελετές ή αν περιείχαν προσφορές, προς τιμήν κάποιας 
χθόνιας θεότητας ή ήρωα. 

2 1 3 8 Βλ. Κ. Schefold, "Arbeiten in Eretria", M 30 Bl (1975): 166- Κ. Schefold, "Forschungen in Eretria 
1974 und 1975", AntK 19 (1976): 53· Ducrey et al., 2004: 174. 

2 1 3 9 Κατά τα συμπόσια, οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να ήταν καθισμένοι, όχι ανακεκλιμένοι. Όπως 
επισημαίνει η Β. Bergquist ("Sympotic Space: A Functional Aspect of Greek Dining-Rooms", στο Ο. 
Murray (επίμ.), Sympotica. A Symposium on the Symposion, Oxford, 1990: 43 και υποσημ. 7), οι 
Έλληνες άρχισαν να γευματίζουν ανακεκλιμένοι σε συμπόσια από τα τέλη του 7ου αι. π.Χ. και έπειτα 
Κατά κανόνα, οι αίθουσες συμποσίων της κλασικής περιόδου είχαν χωρητικότητα για εφτά κλίνες και 
είχαν έκταση 20,25 τ.μ. 
214° Mazarakis Ainian, 1997: 263-264. 
2 1 4 1 Ducrey et al., 2004: 174. 
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Ένα ακόμα ερώτημα που ανακύπτει είναι το κατά πόσον μπορούμε να 
δεχτούμε με βεβαιότητα ότι τα Κτήρια Ο και Ρ αλλά και το τριγωνικό μνημείο 
σχετίζονταν άμεσα μεταξύ τους. Αν υποθέσουμε ότι το Κτήριο Ο άνοιγε προς τα 
νότια (όπως νομίζει ο Cl. Bérard) και ότι τα δωμάτια του Κτηρίου Ρ άνοιγαν προς τα 
νοτιοδυτικά (όπως νομίζει η F. Lang), μπορούμε τότε να εικάσουμε ότι μπροστά από 
τα δυο κτήρια είχε διαμορφωθεί ένας υπαίθριος χώρος που χρησίμευε για δημόσιες 
εκδηλώσεις. Ωστόσο, ο χώρος αυτός δεν θα συνδεόταν με το τριγωνικό μνημείο. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το Κτήριο Ρ άνοιγε προς τα 
βορειοδυτικά (όπως νομίζει η C. Antonaccio) και ότι το Κτήριο Ο άνοιγε προς τα 
ανατολικά. Στην περίπτωση αυτή, τα Κτήρια Ρ και Ο θα επικοινωνούσαν με την 
τριγωνική κατασκευή, κατά τρόπο που μας είναι δύσκολο να κατανοήσουμε. 
Πράγματι, θεωρούμε ότι μια διάταξη Α.-Δ. των δωματίων του Κτηρίου Ρ (δηλαδή, 
παράλληλα με τη νότια πλευρά του τριγωνικού μνημείου) θα ήταν λειτουργικότερη 
σε περίπτωση που το Κτήριο Ρ σχετιζόταν όντως με το τριγωνικό μνημείο. 

Έχοντας επίγνωση του προβλήματος αυτού, ο Cl. Bérard υποθέτει ότι 
γεωμορφολογικοί παράγοντες καθόρισαν τη οικοδομική διαμόρφωση ολόκληρης της 
περιοχής από την αρχή. Κατά τον 8° και 7° αι. π.Χ. ο χώρος του μνημείου ήταν μια 
νησίδα γης, τριγωνικού σχήματος, που οριζόταν δυτικά, βόρεια και ανατολικά από 
δυο βραχίονες του δέλτα στα νότια του λόφου Καστέλλι. Ενδέχεται το Κτήριο Ρ να 
είχε ανεγερθεί παράλληλα με το βραχίονα που έρεε ανατολικά του κτίσματος, σε 
κατεύθυνση ΒΔ.-ΝΑ. 

Σε κάθε περίπτωση, η περιοχή αμέσως νοτιότερα του λίθινου τριγωνικού 
μνημείου αναδιαμορφώθηκε στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. (εικ. 92). Τα Κτήρια Ο και Ρ 
καταστράφηκαν. Ένα καινούργιο κτίσμα, το Κτήριο Q, οικοδομήθηκε στον ίδιο 
χώρο όπου προηγουμένως είχε ανεγερθεί το Κτήριο Ρ, και μάλιστα με τον ίδιο 
προσανατολισμό. Τα κατάλοιπα του Κτηρίου Q αντιστοιχούν κυρίως σε ένα 
ορθογώνιο δωμάτιο, εξωτερικών διαστάσεων 5,6 επί 4,6 μ. Από τα λείψανα δεν είναι 
εύκολο να εξακριβώσουμε αν στα νοτιοανατολικά του δωματίου σχηματιζόταν 
προστάδα ή επιπλέον δωμάτιο 1 . 

Στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. κτίζεται το Κτήριο R, εξωτερικών διαστάσεων 17,3 
Χ 4,7 μ., που απαρτίζεται από πέντε παρατακτικά διατεταγμένα δωμάτια, το κάθε ένα 
εσωτερικών διαστάσεων 3,7 Χ 2,5-3 μ. Το Κτήριο R θεωρείται ότι αντικατέστησε το 
Κτήριο Ρ, καθώς η κάτοψη και ο προσανατολισμός των δυο οικοδομημάτων είναι 
παρόμοιος. Στα νότια του Κτηρίου R ανεγέρθηκε το Κτήριο 15, τραπεζιόσχημης 
κάτοψης) 143. Καθώς τα σχετικά ευρήματα παραμένουν αδημοσίευτα, δεν μπορούμε 
να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για τον προορισμό των κτισμάτων2144. 

Φαίνεται ότι οι P. Auberson και Κ. Schefold (Auberson και Schefold, 1972: 76 και 82, εικ. 12 και 
13) νομίζουν ότι το Κτήριο Q συνεχιζόταν προς τα ΝΑ. 

2 1 4 3 Διαστάσεις τραπεζιοειδούς Κτηρίου 15: μήκος εσωτερικής παρειάς του βορειοδυτικού τοίχου: 3,40 
μ.· μήκος εσωτερικής παρειάς του νοτιοανατολικού τοίχου: 2,50 μ.· απόσταση ανάμεσα στους δύο 
τοίχους: 4,30 μ. 
2 1 4 4 Για τα Κτήρια Q, R και 15, βλ. Auberson και Schefold, 1972: 80-81· Κ. Schefold, "Arbeiten in 
Eretria", M 30 Bl (1975): 166· του ίδιου, "Forschungen in Eretria 1974 und 1975", AntK 19 (1976): 
53-54· Ducrey et al., 2004: 174. 
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Κατά το J.P. Crielaard, και τα τρία κτήρια φιλοξενούσαν λατρευτικές 
δραστηριότητες2145. 

Τέσσερις υποτιθέμενοι λατρευτικοί χώροι στο ερετριακό άστυ. 

Πρώιμος αρχαϊκός τοίχος πολυγωνικής τοιχοποιίας, που σώζεται σε μήκος 6 
μ., αποκαλύφθηκε το 1968 σε απόσταση 260 περίπου μέτρων βορειοανατολικά του 
ιερού του Απόλλωνα Δαφνηφόρου . Ο τοίχος έχει προσανατολισμό Α.-Δ. Αμέσως 
βορειότερα εντοπίστηκε οδός που βαίνει παράλληλα με τον τοίχο, τα αρχαιότερα 
στρώματα της οποίας χρονολογούνται στον 6° αι. π.Χ. και ενδέχεται να κατευθυνόταν 
προς τα δυτικά στην επονομαζόμενη Δυτική Πύλη της Ερέτριας. Νότια του 
πολυγωνικού τοίχου βρέθηκε αψιδωτό οικοδόμημα που ανεγέρθηκε κατά το πρώτο 
μισό του 7ου αι. π.Χ. με προσανατολισμό Β.-Ν. Η αρχική μορφή του κτηρίου μάς 
είναι άγνωστη, εφόσον το νότιο τμήμα του -όπου εικάζεται ότι βρισκόταν η είσοδος-
δεν σώζεται. Βασισμένοι στα σωζόμενα κατάλοιπα του μπορούμε να συνάγουμε ότι 
το οικοδόμημα είχε μέγιστο πλάτος 5,5 μ. και μήκος που ξεπερνούσε τα 11 μ. Στο 
βόρειο τμήμα του εντοπίστηκε εγκάρσιος τοίχος που διαιρούσε τον εσωτερικό χώρο 
σε δυο άνισους χώρους. Κάτω από το δάπεδο του κτηρίου αποκαλύφθηκαν μεγάλες 
ποσότητες στάχτης και απανθρακωμένα οργανικά κατάλοιπα. 

Αποθέτης με άφθονα όστρακα του πρώτου μισού του 7ου αι. π.Χ. εντοπίστηκε 
στο σημείο όπου υποτίθεται ότι βρισκόταν η είσοδος του οικοδομήματος. Τα 
όστρακα, που άνηκαν σε κύλικες, ήταν πολυάριθμα. Βάσει των ευρημάτων οι Ρ. 
Auberson και Κ. Schefold ταύτισαν το κτήριο με ναό. Οι δυο ερευνητές ισχυρίστηκαν 
ότι δίπλα στην είσοδο του οικοδομήματος υπήρχε ιερό άλσος, μιας και εντοπίστηκαν 
κοιλότητες στο έδαφος . Ο Α. Μαζαράκης Αινιάν πιστεύει ότι το κτήριο πρέπει να 
ταυτιστεί με οικία και θεωρεί ότι ο αποθέτης που αναφέρθηκε περιείχε απορρίμματα 
της οικιακής δραστηριότητας2148. 

Μόλις δυο μέτρα ανατολικά του αψιδωτού ή ελλειψοειδούς οικοδομήματος 
αποκαλύφθηκε ένα σχεδόν τετράγωνο ευρυμέτωπο κτήριο. Ο βόρειος τοίχος του 
κτηρίου σώζεται σε όλο το μήκος του, στοιχείο που καθιστά εφικτό τον υπολογισμό 
του αρχικού πλάτους του κτίσματος: 7,70 μ. Ο δυτικός και ανατολικός τοίχος 
σώζονται αποσπασματικά, σε μέγιστο μήκος 7 μ. Όπως και στην προηγούμενη 
περίπτωση, το νότιο τμήμα του κτηρίου είχε καταστραφεί. Στο εσωτερικό του 
εντοπίστηκαν δύο παράλληλοι εγκάρσιοι τοίχοι, με προσανατολισμό Δ.-Α. Τα 
δωμάτια που διαμορφώνονται στα βόρεια των δύο εγκάρσιων τοίχων έχουν βάθος 1,6 
και 2,58 μ. αντίστοιχα. Ο προορισμός του κτηρίου παραμένει άγνωστος. 

Στη λεγόμενη «Συνοικία των Παναθηναϊκών Αμφορέων» έχουν βρεθεί 
σημαντικά κατάλοιπα της γεωμετρικής και της αρχαϊκής περιόδου. Κατά τη διάρκεια 

2 1 4 3 Crielaard 1998:45-46. 
2146 Σχετικά με αυτόν τον τοίχο και τα άλλα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που θα αναφερθούν στη 
συνέχεια βλ. J. P. Descoeudres, «F/5-1», M 23 Bl (1968): 239-242· Κ. Schefold, "Eretria 1968", M 
24 Bl (1969): 209· K. Schefold, "Eretria 1968" AntK 12 (1969): 73· J.-P. Michaud, «Chronique des 
fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1968 et 1969», BCH 94 (1970): 1106· Auberson και 
Schefold, 1972: 108-110· Mazarakis Ainian, 1987: 10- Lang, 1996: 287, 290-291· Mazarakis Ainian, 
1997: 104-105- Ducrey étal., 2004: 224-225. 

2147 Auberson και Schefold, 1972: 109-110. 
2 1 4 8 Mazarakis Ainian, 1987: 10. 
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των ανασκαφών, που διεξήγαγε ο Π. Θέμελης μεταξύ των ετών 1974- 1984, 
αποκαλύφθηκε αριθμός τοίχων και μεγάλος αποθέτης που περιείχε υλικό του 8ου και 
του 7ου αι. π.Χ.2149. 

Ο τοίχος β-β', πάχους 0,45 μ. και κατεύθυνσης ΒΔ.-ΝΑ., σώζεται σε μήκος 9 
μ. Κατά το πρώτο στάδιο της αποκάλυψης του, ο Π. Θέμελης θεώρησε πιθανό να 
άνηκε σε εκατόμπεδο ναό, ο οποίος ανεγέρθηκε στα τέλη του 9ου αι. ή στις αρχές του 
8ου αι. π.Χ.2150 Ωστόσο, με την περάτωση της έρευνας, έγινε σαφές ότι επρόκειτο για 
αναλημματικό τοίχο που κτίστηκε κατά το τρίτο τέταρτο του 8ου αι. π.Χ. 1 5 1. Τμήμα 
του τοίχου καταστράφηκε όταν διαμορφώθηκε αποθέτης στην περιοχή. Μέσα στον 
αποθέτη απορρίφθηκαν λίθοι διαφορετικού μεγέθους, θραύσματα ωμών πλίνθων, 
πηλόμαζες, στάχτη, οστά ζώων, απανθρακωμένα οργανικά κατάλοιπα, καθώς και 
πήλινα ειδώλια και κεραμική του τέλους της γεωμετρικής εποχής. Κατά τον Π. 
Θέμελη, ο αποθέτης γέμισε ολοκληρωτικά στις αρχές του 7ου αι. π.Χ. 1 5 2 Αμέσως στα 
ανατολικά του, βρέθηκε επιβλητικός τοίχος, κατεύθυνσης ΒΔ.-ΝΑ., ο οποίος, 
σύμφωνα πάντα με τον ανασκαφέα, κατασκευάστηκε ανάμεσα στο 710 και το 675 
π.Χ. Υποστήριξε περαιτέρω ότι ο τοίχος χρησίμευσε, αφενός, στην παροχέτευση των 
υδάτων από το παρακλάδι του δέλτα που διέσχιζε την περιοχή, και αφετέρου, ως 
σκέλος των αρχαϊκών τειχών της πόλης 

Περί το 670 π.Χ. τέσσερις πίθοι, που περιείχαν οστά νεογέννητων, 
τοποθετήθηκαν πάνω στον αποθέτη, που είχε ήδη γεμίσει215 . 

Κατά τον Α. Μαζαράκη Αινιάνα, ο αποθέτης ανοίχτηκε προκειμένου να 
απορριφθούν εκεί υλικά προερχόμενα από δύο γειτονικά κτήρια που καταστράφηκαν 
από φωτιά περί το 720 π.Χ. . Ο χώρος χρησιμοποιήθηκε, εν συνεχεία, ως μικρό 
νεκροταφείο νηπίων. Ο Μαζαράκης Αινιάν πιστεύει ότι στο σημείο τελούνταν 
τελετές χθονίου χαρακτήρα215 . 

Στην περιοχή της «Οικίας των Μωσαϊκών» ανακαλύφθηκε πώρινη ανδρική 
κεφαλή και αρχαϊκό ακροκέραμο που διακοσμείται με κεφαλή Μέδουσας2157. Με 
αφορμή τα ευρήματα αυτά, η Α. Ανδρειωμένου δεν απέκλεισε την πιθανότητα να είχε 
ανεγερθεί στην περιοχή ένα ιερό αρχαϊκών χρόνων2158. 

2 1 4 9 Θέμελης, 1974: 38-39· Θέμελης 1976: 74-76· Θέμελης, 1978: 19-22· Θέμελης, 1979: 43-53-
Θέμελης, 1980: 86-97- Θέμελης, 1981: 141-151- Θέμελης, 1982: 163-170· Θέμελης, 1983: 131-141· 
Mazarakis, 1987: 8-10· Mazarakis Ainian, 1997: 104. 
2 1 5 0 Θέμελης, 1979: 48. 
2 1 5 1 Θέμελης, 1983: 137-138. 
2 1 5 2 Θέμελης, 1979: 48-49· Θέμελης, 1981·; 146-151· Θέμελης, 1982: 163-164. 
2 1 5 3 Ο τοίχος έχει μέγιστο πάχος 1,30 μ. Σώζεται σε μέγιστο ύψος 1,75 μ. Σχετικά με την αποκάλυψη 
του, Θέμελης, 1974: 38-39· Θέμελης, 1976: 74-76· Θέμελης, 1978: 19-22· Θέμελης, 1979: 45 -50· 
Θέμελης, 1980: 86· Θέμελης, 1981: 141 -151· Θέμελης, 1982: 164-166. 
2 1 5 4 Θέμελης, 1979: 50-53· Θέμελης, 1980: 97· Θέμελης, 1981: 146-151· Β. Blandin, Eretria XVII. 
Fouilles et Recherches. Les practiques funéraires d'époque géométrique à Erétrie. Espaces des 
vivants, demeures des morts, Gollion, 2007. 
2155 Το ένα κτήριο, ελλειψοειδούς σχήματος, αναφέρεται στο Θέμελης, 1978: 19· Θέμελης, 1983: 131-
137· Θέμελης, 1984: 217-218. Το άλλο κτήριο αναφέρεται στο Θέμελης, 1981: 141-144. Δεν 
καθίσταται δυνατόν να προσδιοριστεί το αρχικό σχήμα του. 
2 1 5 6 Mazarakis Anian, 1987: 8. 
2 1 5 7 Παρόλο που το γλυπτό χρονολογήθηκε αρχικά στην αρχαϊκή περίοδο, σήμερα θεωρείται έργο της 
κλασικής ή ελληνιστικής περιόδου. Βλ. Τουλούπα, 2002: 83. 
2 1 5 8 Α. Κ. Ανδρειωμένου, «Ερέτρια», ΑΔ 16 (1960): 150, πτν. 130 α και δ. 
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Τρία αρχαϊκά αγαλματίδια, τέλος, που παριστάνουν ταύρους βρέθηκαν σε 
παράκτια περιοχή της Ερέτριας, όπου έχουν εντοπιστεί πολυάριθμα αψιδωτά κτήρια 
των γεωμετρικών και των αρχαϊκών χρόνων2160. Η Α. Ανδρειωμένου σημειώνει ότι 
ένα από τα αγαλματίδια είναι λίθινο. Κατά μήκος της ράχης του ζώου διακρίνονται 
δυο φίδια. Η αρχαιολόγος θεωρεί ότι το έργο είναι κυπριακής προέλευσης, με βάση 
τις ομοιότητες του ερετριακού ευρήματος με ταύρο που βρέθηκε στην Άγια Ειρήνη 
της Κύπρου21 ι. Το δεύτερο αγαλματίδιο είναι κατασκευασμένο από φαγεντιανή, ενώ 
το τρίτο από χαλκό. Η Α. Ανδρειωμένου εξετάζει την πιθανότητα ύπαρξης ιερού και 
σε αυτή την περιοχή. 

5.13. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α : ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΤΟΥ Ω Ρ Ω Π Ο Υ 

Σε αυτό το παράρτημα θα εξετάσουμε ορισμένες πηγές που αναφέρονται σε 
λατρείες των κατοίκων του Ωρωπού. Θα επιχειρήσουμε να εξακριβώσουμε αν οι 
λατρείες αυτές ανάγονται στα γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια. 

Στον πρόλογο επισημάναμε ότι φιλολογικές, επιγραφικές και αρχαιολογικές 
μαρτυρίες φαίνονται να υποδεικνύουν ότι ο προκλασικός Ωρωπός υπήρξε 
εγκατάσταση ή αποικία των Ερετριέων. Ανακύπτει, συνεπώς, το ερώτημα ποιες από 
τις προκλασικές λατρείες που απαντούν στο Ωρωπό είχαν ως αρχική τους κοιτίδα την 
Ερέτρια και διαδόθηκαν στην απέναντι ακτή πριν από τα Μηδικά. Οφείλουμε να 
σημειώσουμε προκαταβολικά ότι δεν θα ασχοληθούμε με τη λατρεία του Αμφιάραου, 
καθώς τα αρχαιολογικά δεδομένα φανερώνουν ότι το εξωαστικό ιερό του ιδρύθηκε 
στο δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ. Καμία πηγή δεν τεκμηριώνει την ύπαρξη κάποιας 
σχέσης ανάμεσα στον ήρωα και τον Ωρωπό κατά τις περιόδους που προηγήθηκαν των 
περσικών πολέμων. 

Η λατρεία της Ήρας στον Ωρωπό. 

Το 1980 ο Β. Χ. Πετράκος αναφέρθηκε σε μια στήλη (ύψ. 0,81 μ.· πλ. 0,30 μ.· 
πάχ. 0,18 μ.) που, σύμφωνα με τον Ν. Παπαδάκη, είχε βρεθεί στην περιοχή του 
Ωρωπού216 και διέσωζε επιγραφή του 4ο υ αι. π.Χ.: 

"Ηρης 
Τελέης 

Ο Πετράκος δεν μπόρεσε να διαπιστώσει αν επρόκειτο για τμήμα βωμού ή 
όρου. Ο Έλληνας ερευνητής θεώρησε ότι η αρχική θέση της επιγραφής δεν πρέπει να 
βρισκόταν στο περίφημο Αμφιάρειο του Ωρωπού, καθώς ο Παυσανίας (Ι, 34) δεν 

Α. Ανδρειωμένου, «Γεωμετρική και υπογεωμετρική κεραμεική εξ Ερέτριας», ΑΕ 1977: 129, 
υποσημ. lMazarakis, 1987: 14. 
2 1 6 0 Βλ L Kahil, «Quartier de maisons géométriques», AntK 24 (1981): 85-86· της ίδιας, «Érétrie à 
l'époque géométrique», ASAA 59 [N.S. 43] (1981): 167-169· της ίδιας, «Cultes, habitats et colonisation 
au VIIF siècle», Les Dossiers / Histoire et Archéologie 94 (1985): 33-34- Mazarakis Ainian, 1987: 4· 
Lang, 1996: 289. 

1 E. Gjerstad et alii, The Swedish Cyprus Expedition. Finds and Results of the Excavation in Cyprus 
1927-1931. Vol. II, Stockholm, 1935: Text, 730 (n°. 1556), plate CCXXVI.3 
2162 B.X. Πετράκος, Επιγραφικά του Ωρωπού, Αθήνα, 1980: 24. 
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μαρτυρά την ύπαρξη τεμένους της Τελείας Ήρας εντός του ιερού. Πρότεινε, λοιπόν, 
μια παραθαλάσσια τοποθεσία για το Ηραίο, κοντά ίσως στο ιερό της Αλίας Νύμφης. 

Η Τελεία Ήρα ήταν προστάτιδα του θεσμού του γάμου και του συζυγικού 
βίου2 1 6 3. Το επίθετο εμφανίζεται σε τραγωδία του Αισχύλου (Ευμενίδες, στ. 213-214), 
αλλά και σε υστερότερα έργα2164. Αγνοούμε αν η λατρεία στο Ωρωπό ανάγεται στα 
χρόνια της ερετριακής κυριαρχίας ή αν εισήχθη αργότερα, όταν ο έλεγχος της πόλης 
βρισκόταν στα χέρια των Αθηναίων ή των Βοιωτών. Έχοντας υπόψη τη χρονολογία 
που αποδίδεται στην επιγραφή, δηλαδή τον 4° αι. π.Χ., πρέπει να ομολογήσουμε ότι η 
μαρτυρία αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής πηγή για τη μελέτη του τοπικού 
πάνθεου κατά τα προκλασικά χρόνια. 

Ένα λιμάνι αφιερωμένο στον Απόλλωνα στον Ωρωπό; 

Σε απόσπασμα του Στράβωνα (IX, 2, 6) μαρτυρείται ότι στην αττική ακτή, 
ακριβώς απέναντι από την «αρχαία Ερέτρια», υπήρχε λιμάνι που ονομαζόταν 
Δελφίνιον. Το λιμάνι απείχε μόλις είκοσι στάδια (3,8 χλμ.) από τον Ωρωπό, ο οποίος 
πιθανότατα βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Ερετριέων μέχρι τα μέσα του 6ου αι. 
^ Υ

 2 1 6 5 

π.Λ. - . 

Έξης δε την περιήγησιν της χώρας ποιητέον άρ -
ξαμένους άπό της προς Εΰβοιαν παραλίας της συνε
χούς τη Αττική, αρχή δ' ό 'Ωρωπός και ό ιερός λιμήν 
ον καλούσι Δελφίνιον, καθ' δν ή παλαιά Ερέτρια έν 
τη Εύβοια, διάπλουν έχουσα έξήκοντα σταδίων 

Η ακριβής θέση του Δελφινίου είχε ήδη εντοπιστεί από τον H.G. Lolling στα 
τέλη του 20ου αι. Πρόκειται για το σημερινό Καμαράκι. Εδώ, σε μικρό βάθος κάτω 
από την επιφάνεια της θάλασσας, διακρίνονται δύο τοίχοι που έχουν χαρακτηριστεί 
κατάλοιπα λιμενικών εγκαταστάσεων . Το επίθετο «ιερός» που αποδίδει ο 
Στράβωνας στο λιμένα και η απόσταση που τον χωρίζει από τον Ωρωπό, οδήγησε 
κάποιους ερευνητές στη σκέψη ότι το Δελφίνιον αποτελούσε περισσότερο την κύρια 

Βλ Α. Avagiannou, The Sacred Marriage in the Rituals of Ancient Greek Religion, Berne, 1990: 
31-36, 69-70· I. Clark, "The Gamos of Hera. Myth and Ritual", στο S. Blundell και M. Williamson 
(επιμ.), The Sacred and the Feminine in Ancient Greece, London-New York, 1998: 13-26· M. 
Zammarelli, "Π matrimonio sacro e i suoi rituali", στο R. Grisolia, G. M. Rispoli και R Valenti (επιμ.), 
// matrimonio tra rito e istituzione, Napoli, 2004: 74, 83. 
2 1 6 4 Διόδωρος, V, 73,2-3· Πλούταρχος, Ρωμαϊκά Αίτια, 2 [= Ηθικά, 264b]· Παυσανίας, VIII, 22, 2. 
2 1 6 5 Για τη θέση αυτή, η οποία ίσως ήταν η ομηρική Γραία, βλ Α. Mazarakis Ainian, «Les fouilles 
d'Oropos et la fonction des périboles dans les agglomérations du début de l'Age du Fer», Pallas 58 
(2002): 203-205, με πλούσια βιβλιογραφία. Για την υποταγή του Ωρωπού στην Ερέτρια μέχρι τον 6° 
αι. π.Χ., βλ U. von Wilamowitz-Moellendorf, "Oropos un die Graer", Hermes 21 (1886): 91-115· Β. 
Πετράκος, Ο Ωρωπός και το ιερόν του Αμφιάραου, Αθήνα, 1968: 20· D. Knoepfler, «Oropos, colonie 
d'Erétrie», Les Dossiers /Histoire et Archéologie 94 (1985): 50-55· C. Bearzot, "Il ruolo di Eretria 
nella contesa Attico-Beotica per Oropo", στο Η. Beister και J. Buckler (επιμ.), Boiotika. Vorträge vom 
5. Internationalen Böotien - Kolloquium. 13.-17. Juni 1986, Munich, 1989: 114 -115. 
2166 H.G; Lolling, "Das Delphinion bei Oropos und der Demos Psaphis", AM 10 (1885): 350-358. Την 
υπόθεση του Γερμανού ερευνητή την αποδέχτηκαν ο Β. Πετράκος (Ο Ωρωπός και το ιερόν του 
Αμφιάραου, Αθήνα, 1968: 11), ο Π. Θέμελης (Θέμελης, 1969: 158-159), και πρόσφατα ο Μ.Β. 
Κοσμόπουλος (The Rural History of Ancient Greek City-States. The Oropos Survey Project (BAR 
International Series 1001), Oxford, 2001: 90-91). 
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θαλάσσια πρόσβαση στο ιερό του ήρωα Αμφιάραου, και όχι το επίνειο του Ωρωπού 
(ο οποίος διέθετε δικό του ορμίσκο) 

Το γεγονός ότι η θέση αυτή ονομάστηκε Δελφίνιον ενδέχεται να υποδηλώνει 
ότι ο Απόλλωνας λατρευόταν στη γύρω περιοχή. Όπως σημειώσαμε σε άλλη ενότητα 
της έρευνας μας, οι μυθολογικές διασυνδέσεις του δελφινιού με το θεό είναι 
πολλαπλές. Ωστόσο, αγνοούμε πότε το αττικό λιμάνι ονομάστηκε Δελφίνιον. Ο 
Στράβωνας είναι ο μόνος που καταγράφει την ονομασία. Σε επιγραφή του τέλους του 
5ου αι. π.Χ. εμφανίζεται η πρόταση «εν Ώρωπω έν ίερ[ ]» 1 6 8, η οποία 
συμπληρώθηκε από τον πρώτο της εκδότη, U. Koehler, ως «έν Ώρωπω έν ίερ[ω 
λιμένι]»2169. Με αυτή την μορφή εκδόθηκε και στις Inscriptiones Graecae (IG I2, 
332). Όπως διαπιστώνουμε, η λέξη «Δελφίνιον» απουσιάζει, και το ίδιο παρατηρείται 
στην IG VII, 413, την επιγραφή του πρώτου μισού του 1ου αι. π.Χ. - πρόκειται για 
διάταγμα που εκχωρούσε τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ωρωπού στο ιερό του 
Αμφιάραου. Αξίζει, πάντως, να τονίσουμε, ότι η μορφή ενός δελφινιού απεικονίζεται 
στον οπισθότυπο νομισμάτων του Ωρωπού του 2ου αι. π.Χ.21 . 

Αν πράγματι το Δελφίνιον υπήρξε λιμάνι του ιερού του Αμφιάραου, τότε η 
ιστορία των δύο θέσεων πρέπει να εξεταστεί από κοινού. Οι ανασκαφές που 
πραγματοποιήθηκαν στο Αμφιάρειο μαρτυρούν ότι το ιερό ιδρύθηκε στο δεύτερο μισό 
του 5ου αι. π.Χ. 7 1 Στο Καμαράκι έχει βρεθεί κεραμική που χρονολογείται από την 
ελληνιστική περίοδο και εξής. Δεν διαθέτουμε, ωστόσο, κανένα στοιχείο που να 
ανάγει το λιμάνι -και δη με την ονομασία Δελφίνιον- στις περιόδους που κυρίως μας 
ενδιαφέρουν. 

Ένα ηρώο στον Ωρωπό. 

Στο Κεντρικό Τομέα του οικισμού των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, 
που εντοπίστηκε στο «Οικόπεδο Ο.Σ.Κ.» στη Σκάλα Ωρωπού, αποκαλύφθηκαν τρεις 
κατασκευές που ενδέχεται να αποτελούσαν τμήματα ενός ηρώου2 . Οι τρεις 
κατασκευές εντοπίστηκαν αμέσως δυτικά του Κτηρίου θ σε υπαίθριο χώρο που 
περιβαλλόταν από τους Τοίχους Τ61, Τ32, Τ27 και Τ23. Η μελέτη της 
στρωματογραφίας φανερώνει ότι το ηρώο πρέπει να διαμορφώθηκε στα τέλη του 8ου 

ή στις αρχές του 7ου αι. π.Χ. 

2 1 6 7 L. Robert, Hellenica. Recueil d'épigraphie, de numismatique et d'antiquités grecques. Volumes XI-
XII, Paris, 1960: 198. 
2168 Πρόκειται για κατάλογο με τα ποσά που συλλέχθηκαν από την πούληση των δημευμένων αγαθών 
στους ερμοκοπίδες που καταδικάστηκαν το 414-413 π.Χ. 
2 1 6 9 U. Koehler, "Hermokopideiiinschriften", Hermes 23 (1888): 395-396. 
2 1 7 0 Head, 1884: 391-392· Β. Πετράκος, Ο Ωρωπός και το ιερόν τον Αμφιάραου, Αθήνα, 1968: 53, αρ. 
2-3. 
2 1 7 1 Β. Πετράκος, Ο Ωρωπός και το ιερόν του Αμφιάραου, Αθήνα, 1968: 20. 
2 1 7 2 Βλ Mazarakis Ainian, 1998: 206-209· του ιδίου, "Recent excavations at Oropos (northern Attica)", 
στο M. Stamatopoulou και M. Yeroulanou (επιμ.), Excavating Classical Culture. Recent 
Archaeological Discoveries in Greece (BAR Int. Ser. 1031), Oxford, 2002: 161-164· του ιδίου, «Les 
fouilles d Oropos et la fonction des périboles dans les agglomérations du début de l'Age du Fer», 
Pallas 58 (2002): 194 -196· του ιδίου, στις αναφορές που, με τον τίτλο «Ανασκαφή Σκάλας Ωρωπού», 
δημοσιύτηκαν στο ΠΑΕ, 1996: 105-106· ΠΑΕ, 1997: 67-69 και ΠΑΕ, 1998: 78. 

424 Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



5. Μύθοι, λατρείες και ιερά των Ερετριέων 

Την επιμήκη Κατασκευή XXXIV, μέγιστων διαστάσεων 2 μ. (ΝΔ.-ΒΑ.) επί 
0,68 μ. (ΒΔ.-ΝΑ.), αποτελούσαν τρεις επάλληλες στρώσεις πλακοειδών και 
ακανόνιστων λίθων. Ένας ορθογωνισμένος λίθος, ύψους περίπου 0,17 μ., ήταν 
τοποθετημένος κατακόρυφα στο ανατολικό τμήμα της κατασκευής. Ο Α. Μαζαράκης 
Αινιάν ταυτίζει το λίθο με σήμα. Γύρω, πάνω, αλλά και ανάμεσα στους λίθους που 
σχημάτιζαν την κατασκευή βρέθηκαν μεγάλος αριθμός κινητών ευρημάτων. Τα 
θραύσματα από κεραμικά αγγεία ήταν πολυάριθμα και άνηκαν σε πρόχους, αμφορείς, 
κοτύλες, μικκύλες υδρίες, κ.α. Περισυλλέχθηκαν και θραύσματα από ειδώλια ίππων, 
μεταλλικά αντικείμενα, οστά ζώων και όστρεα. Αξιοσημείωτη ήταν η εύρεση 
ομοιώματος πλοίου. Το σχήμα της Κατασκευής XXXIV, τα είδη των ευρημάτων, 
αλλά και η απουσία ανθρώπινων οστών, οδήγησαν τον Α. Μαζαράκη Αινιάνα στην 
ταύτιση της Κατασκευής XXXIV με κενοτάφιο. 

Σε απόσταση περίπου 1,5 μ. νοτίως της Κατασκευής XXXIV αποκαλύφθηκε 
μια ακόμη πλακόστρωτη λίθινη κατασκευή, που ενδέχεται να υπήρξε βωμός. Ο Α. 
Μαζαράκης Αινιάν ξεχωρίζει δυο οικοδομικές φάσεις. Από την πρώτη φάση 
σώθηκαν λιγοστοί μόλις λίθοι. Κατά τη δεύτερη, η κατασκευή απέκτησε τετράγωνο 
σχήμα (πλευράς1,20 μ.). Πάνω και γύρω από της απλωνόταν μια στρώση από στάχτη, 
η οποία, εκτεινόμενη προς βορρά, έφτανε μέχρι την Κατασκευή XXXIV. Γύρω από 
την τετράγωνη κατασκευή αποκαλύφθηκαν λίγα θραύσματα από πήλινα ειδώλια 
ίππων, ενώ ένα σχεδόν ακέραιο τελετουργικό (;) πήλινο λυχνάρι με πόδι βρέθηκε σε 
απόσταση ενός περίπου μέτρου στα ανατολικά της. 

Βορειοανατολικά της Κατασκευής XXXIV αποκαλύφθηκε και τρίτη -
πρόκειται για την Κατασκευή XXXVI- ωοειδούς σχήματος (0,84 Χ 0,68 μ.). 
Ερμηνεύτηκε ως τράπεζα για την τοποθέτηση προσφορών ή τελετουργικού υλικού. 

Ο Α. Μαζαράκης Αινιάν συνδέει το σύνολο με τη λατρεία τοπικού 
σημαίνοντος προσώπου, που ίσως δέχτηκε τιμές μετά θάνατον ως ήρωας -η εύρεση 
μικρού πήλινου ομοιώματος πλοίου στο κενοτάφιο οδήγησε τον ανασκαφέα στην 
εικασία ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε πεθάνει στη θάλασσα. 

5.14. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Στις σελίδες που προηγήθηκαν ξεχωρίσαμε και σχολιάσαμε τις πηγές οι 
οποίες μας παρέχουν πληροφορίες για τις λατρείες και τους μύθους των Ερετριέων 
που έζησαν πριν από τα Μηδικά. 

Σε ό,τι αφορά τις γραπτές πηγές, ξεχωριστή σημασία για εμάς έχει το 
απόσπασμα του αρχαϊκού ποιητή Κρεώφυλου του Σάμιου που αναφέρεται στο μύθο 
της άλωσης της ευβοϊκής Οιχαλίας από τον Ηρακλή. Από έναν άλλο συγγραφέα της 
αρχαϊκής εποχής, τον Εκαταίο, μαθαίνουμε πιο συγκεκριμένα ότι η Οιχαλία 
εντοπιζόταν σε περιοχή την οποία είχε υπό τον έλεγχο της η Ερέτρια. Πιθανολογείται 
ότι η παράδοση για την περιπέτεια του ήρωα είχε επινοηθεί στο τμήμα του νησιού 
όπου βρισκόταν ο οικισμός, και οι κάτοικοι του τμήματος αυτού ίσως απέδιδαν 
ιδιαίτερες τιμές στον Ηρακλή. 

Οι επιγραφικές μαρτυρίες αποδεικνύονται εξαιρετικά χρήσιμες στη μελέτη 
της θρησκευτικότητας των Ερετριέων πριν από τους περσικούς πολέμους. Το 
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ενδιαφέρον μας στράφηκε α) στην επιγραφή από τη βάση χάλκινου βοδιού που οι 
Ερετριείς ανέθεσαν προς τιμήν του Δία στην Ολυμπία, β) στην αγωνιστική επιγραφή 
από τον αρράβδωτο κίονα που αφιέρωσε ο Τιμοκράτης στο Δία ή το Διόνυσο και 
βρέθηκε στο κέντρο της αρχαίας πόλης, γ) στις δύο επιγραφές πάνω σε αγγεία (η μια 
στο περιχείλωμα πήλινου δίνου, η άλλη στο χείλος χάλκινου λέβητα) που 
μνημονεύουν τον Ηρακλή και, δ) στην επιγραφή από το λίθινο αγαλμάτιο λέοντα που 
αναφέρει την Αθηνά και ανακαλύφθηκε στην ακρόπολη της Ερέτριας. Παραμένει 
αβέβαιο αν η Ήρα μνημονεύεται όντως στους επονομαζόμενους «Αρχαϊκούς Νόμους 
της Ερέτριας». Η υπόθεση, σύμφωνα με την οποία η χάλκινη όλπη με την 
αναθηματική επιγραφή για τους Διόσκουρους προέρχεται από την Ερέτρια, αν και 
ελκυστική, παραμένει ανασκαφικά ατεκμηρίωτη. 

Από την αθηναϊκή επιγραφή του τέλους του 5°° αι. π.Χ., που αναφέρει ιερό 
της Άρτεμης Αμαρυνθίας στο δήμο των Κυδαθηναίων αλλά και στην Αθμονία, 
εικάζουμε ότι η λατρεία της Άρτεμης Αμαρυνθίας στην Αμάρυνθο ανάγεται σε 
πρωιμότερη εποχή. 

Στην Ερέτρια μαρτυρούνται επιγραφικά οι μήνες Άπατουριών, Ήραιών, 
Ίππιών, Άρτεμιριών, Ληναιών και 'Ανθεστηρίων. Μοιάζει επομένως λογικό να 
εικάσουμε ότι ο Δίας, η Ήρα, ο Ποσειδώνας, η Άρτεμη και ο Διόνυσος δέχονταν 
τιμές στην πόλη. 

Οι αρχαιολογικές έρευνες στην Ερέτρια έχουν φέρει στο φως πολυάριθμα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των προκλασικών χρόνων που σχετίζονται με το 
θρησκευτικό βίο. Ο λίθινος βωμός (Κατασκευή 12) που εντοπίστηκε στο κέντρο της 
πόλης χρονολογείται στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. Στην ίδια περιοχή είχαν ανεγερθεί 
προηγουμένως, κατά το δεύτερο και το τρίτο τέταρτο του 8ου αι. π.Χ., δύο κτήρια, το 
Κτήριο 1 και το Κτήριο 150 αντιστοίχως. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μας επιτρέπουν 
να διευκρινίσουμε αν επρόκειτο για λατρευτικά οικοδομήματα κατ' 
αποκλειστικότητα ή για κατοικίες. Τρία μνημειώδη κτήρια οικοδομήθηκαν 
διαδοχικά: στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. (ο αψιδωτός εκατόμπεδος), στα μέσα του 7ου αι. 
π.Χ. (το επίμηκες ορθογώνιο μονόχωρο κτήριο) και στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. (το 
περίπτερο δωρικό οικοδόμημα). Το μέγεθος και η μορφή τους, αλλά και τα πολύτιμα 
ευρήματα που ήρθαν στο φως στα στρώματα που αντιστοιχούν στα επίπεδα χρήσης 
τους, φανερώνουν ότι επρόκειτο για ναούς. Η ανεύρεση πήλινου δίνου με 
αναθηματική επιγραφή που μνημονεύει τον Ηρακλή μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
ο ήρωας λατρεύτηκε σε αυτό το χώρο τουλάχιστον κατά την αρχαϊκή περίοδο. Η 
αρχαιότερη σαφής μαρτυρία σχετικά με τη λατρεία του Απόλλωνα Δαφνηφόρου 
ανάγεται στα τέλη του 4ο υ αι. π.Χ. 

Σε απόσταση 25 μ. βορείως του δωρικού ναού του 6ου αι. π.Χ. βρέθηκε ένας 
ακόμα λατρευτικός χώρος, που βρισκόταν σε λειτουργία τουλάχιστον κατά τα 
υστερογεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια. Ένας λίθινος κυκλικός βωμός (η Κατασκευή 
45) αποτελούσε βασικό στοιχείο του ιερού. Κατά το τέλος της αρχαϊκής περιόδου 
φαίνεται να οικοδομήθηκε, εν μέρει πάνω από το βωμό, μικρός οίκος. Η ταπεινή 
κλίμακα των κατασκευών βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με τα πολυάριθμα πολύτιμα 
αναθήματα που εντοπίστηκαν εδώ. Βασισμένοι στα κινητά ευρήματα 
συμμεριζόμαστε την υπόθεση της S. Huber ότι το λατρευτικό κέντρο ήταν 
αφιερωμένο στην Άρτεμη, χωρίς ωστόσο να αποκλείουμε εκ προοιμίου άλλες πιθανές 
υποψήφιες, όπως η Ήρα ή η Αθηνά. 
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Η τριγωνική λίθινη κατασκευή, που οικοδομήθηκε εν μέρει πάνω στην 
«αριστοκρατική» δυτική νεκρόπολη της Ερέτριας, μάλλον αποτελούσε ταφικό 
μνημείο. Πιθανότατα, οι συγγενείς και οι απόγονοι των νεκρών που είχαν ταφεί εδώ 
να συνέρχονταν σε αυτό το χώρο προκειμένου να συμμετέχουν σε τελετές που σκοπό 
είχαν να τιμήσουν τους αφηρωισμένους νεκρούς. Παραμένουμε επιφυλακτικοί 
σχετικά με τον προορισμό των αρχαϊκών κτηρίων που ανεγέρθηκαν γύρω από το 
τριγωνικό μνημείο. Το Κτήριο Ο ίσως χρησίμευσε ως χώρος συνάθροισης. Τα 
αρχαιολογικά ευρήματα δε φανερώνουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι αυτές οι 
συναθροίσεις είχαν λατρευτικό χαρακτήρα. Το μικρό μέγεθος των δωματίων που 
απαρτίζουν το Κτήριο Ρ μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το συγκρότημα αυτό 
αποτελούσε αποθηκευτικό χώρο. Αναρωτιόμαστε, ακόμα, κατά πόσον το ιερό που 
αναγνωρίστηκε στη νότια κλίτυ του λόφου Καστέλλι (Ιερό Α), ιδρύθηκε πριν από τα 
Μηδικά. Στο χώρο βρέθηκαν αγγεία και πήλινα ειδώλια των αρχών της κλασικής 
περιόδου. 

Στην κορυφή του λόφου Καστέλλι διαπιστώνονται λατρευτικές 
δραστηριότητες τουλάχιστον από τον 7° αι. π.Χ. Η ταύτιση της λατρευόμενης 
θεότητας με την Αθηνά προκύπτει από την αναφορά του ονόματος της σε επιγραφή 
πάνω σε λίθινο αγαλμάτιο λέοντα που ανακαλύφθηκε το 2006. Η περίοπτη θέση που 
επέλεξαν οι Ερετριείς για να ιδρύσουν το λατρευτικό κέντρο της θεάς φανερώνει ότι 
η Αθηνά υπήρξε σημαντική τοπική θεότητα. Δεν γνωρίζουμε ωστόσο αν οι Ερετριείς 
είχαν ανεγείρει ναό προς τιμήν της στους χρόνους που προηγήθηκαν των Μηδικών. 

Τα πολυάριθμα αντικείμενα που ήρθαν στο φως στον αποθέτη της Αγίας 
Κυριακής προφανώς υπήρξαν αναθήματα κάποιου ιερού που βρισκόταν σε κοντινή 
απόσταση και ήταν σε λειτουργία από τους αρχαϊκούς μέχρι και τους ρωμαϊκούς 
χρόνους. Η ενδεχόμενη ταύτιση του με το ιερό της Άρτεμης Αμαρυνθίας, που 
μαρτυρείται από πλήθος αρχαίων πηγών, φαίνεται να αποτελεί την ισχυρότερη 
πιθανότητα. Η φύση του κοροπλαστικού υλικού της Αγίας Κυριακής υποδηλώνει τη 
λατρεία γυναικείας θεότητας της οποίας τα χαρακτηριστικά και οι αρμοδιότητες 
(κουροτρόφος, πότνια θηρών) είχαν από νωρίς αποδοθεί στην Άρτεμη, όπως μας είναι 
γνωστό από διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου. 

Οι εξαιρετικά πρόσφατες ανακαλύψεις της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής 
στην Αμάρυνθο, μας κάνει να ελπίζουμε ότι επιτέλους λύθηκε ο τοπογραφικός γρίφος 
αναφορικά με την ακριβή θέση του περιώνυμου ιερού. Όπως είδαμε, στα πλαίσια του 
προγράμματος ανασκαφών της Σχολής ήρθαν στο φως λείψανα σημαντικού κλασικού 
κτίσματος που φέρνει στο νου ναϊκό οικοδόμημα. Ο χαρακτήρας των κινητών 
ευρημάτων μοιάζει να συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι όντως πρόκειται για 
λατρευτικό χώρο. Σε βαθύτερο στρώμα της ίδιας ανασκαφής εντοπίστηκαν τα 
υπολείμματα τοίχου που πιθανώς χρονολογούνται στα γεωμετρικά χρόνια και ίσως 
ανήκουν ομοίως σε λατρευτικό κτήριο της περιόδου. Αναμένεται ότι η συνέχιση των 
ανασκαφών θα ρίξει περισσότερο φως στα ζητήματα που συνδέονται με την 
τοπογραφία και τις λατρείες της περιοχής. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα μελέτη στηρίζεται στην υπόθεση ότι η θρησκευτικότητα των 
αρχαίων Ελλήνων δεν αποτέλεσε ένα αμετάβλητο, παγιωμένο σύστημα. Οι 
πληροφορίες που παρέχουν οι φιλολογικές κατά κύριο λόγο πηγές φανερώνουν ότι η 
καθιέρωση νέων λατρειών στον ελληνικό κόσμο μπορούσε να αποτελεί απόρροια 
μιας ποικιλίας γεγονότων: ένας χρησμός, μια σημαντική στρατιωτική νίκη, η 
εξάλειψη ενός λοιμού, η εγκατάσταση μιας νέας ομάδας πληθυσμού σε ένα 
συγκεκριμένο χώρο, αποτέλεσαν όλα έναυσμα για την απαρχή μιας λατρείας2173. Οι 
κοινότητες δεν δίσταζαν να προσδώσουν καινούργιες αρμοδιότητες σε ήδη 
υπάρχουσες θεότητες, κάθε φορά που η τακτική αυτή εξυπηρετούσε τις - πολιτικής ή 
επεκτατικής φύσεως- φιλοδοξίες τους2 1 7 4. Καινούργιοι μύθοι ή εκδοχές μύθων 
πλάστηκαν προκειμένου να εξηγηθεί η σημασία τοπωνυμίων και να δικαιολογηθούν 
ηγεμονικές βλέψεις2175. 

Ομολογουμένως, όσοι μελετητές κάνουν δεκτή την παραπάνω υπόθεση είναι 
υποχρεωμένοι να προχωρούν με ιδιαιτέρως προσεκτικά βήματα στην προσπάθεια 
τους να χρονολογήσουν την καθιέρωση μιας λατρείας, γνωστής από πολύ ύστερες 
πηγές ή απλώς ελάχιστα μαρτυρημένης. Πράγματι, πρέπει να αντισταθούμε στον 
πειρασμό να ανάγουμε αυτόματα τις απαρχές της λατρείας, που άσκησε μια 
κοινότητα, στην εποχή της συγκρότησης της τελευταίας. 

2173 Πρβ. για παράδειγμα τις λατρείες της Άρτεμης Αριοτοβοόλης (Πλούταρχος, Βίος του Θεμιστοκλή, 
XXII, 1-2) και του Απόλλωνα Παρνόπιου (Παυσανίας, Ι, 24, 8) στην Αθήνα· τη λατρεία του Διόνυσου 
Λυσίου στη Σικυώνα (Παυσανίας, II, 7, 5-6)· ή τη λατρεία του Δία Ελευθέριου στις Πλαταιές 
(Παυσανίας, IX, 2, 6 αλλά και άλλες πηγές που αναλύθηκαν από τον Α. Schachter (Schachter, 
1981/1994, Vol. 3: 125 κ.ε.)). 
2174 Παρόμοια είναι η περίπτωση του Απόλλωνα Πατρώου στην Αθήνα: βλ Μ. Valdés Gufa, Politica y 
religion en Atenos arcaica La reorganización de la polis en època de Solon (BAR International Series 
1018), Oxford, 2002: ειδικά σελίδες 25-35 και C. W. Hedrick, Jr., "The Temple and Cult of Apollo 
Patroos in Athens", AJA 92 (1988): 185-210. 
2 1 7 5 Βλ. για παράδειγμα τους μύθους, αθηναϊκής πιθανώς προέλευσης, που υποστήριζαν ότι οι οικιστές 
των ιωνικών πόλεων είχαν προέλθει από την Αττική. Βλ σχετικά Μ.Β. Sakellariou, Between Memory 
and Oblivion. TheTtransmission of Early Greek Historical Traditions, Athens, 1990: 137-138 και τις 
αντιρρήσεις του J.M. Hall, Ethnic Identity in Greek Antiquity, Cambridge, 1997: 52 κ.ε. Σχετικά με 
την Εύβοια, αναφέρουμε ενδεικτικά τις παραδόσεις που ήθελαν τον Κόθο και τον Αίκλο, τους οικιστές 
της Ερέτριας και της Χαλκίδας, να καταφθάνουν στο νησί προερχόμενοι από την Αττική. Ο 
Στράβωνας (Χ, 1, 3) επισημαίνει ότι ορισμένοι συγγραφείς θεωρούσαν τους δύο ήρωες γιους του 
Ίωνα, ενώ ο Πλούταρχος (Ελληνικά Αίτια, XXII [= Ηθικά, 296d-e] παραδίδει μια διαφορετική 
παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο Κόθος και ο Αίκλος ήταν παιδιά του Ξούθου. 
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Στην παρούσα διατριβή επιχειρήσαμε να σκιαγραφήσουμε τις θρησκευτικές 
πεποιθήσεις των Ευβοέων των προκλασικών χρόνων. Η προσπάθεια μας αυτή 
βασίστηκε κυρίως σε πληροφορίες προερχόμενες από φιλολογικές, επιγραφικές, 
νομισματικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες, οι οποίες χρονολογούνται πριν από το 
450 π.Χ. Σταθερή επιδίωξη μας ήταν να απομονώσουμε και να αξιοποιήσουμε όλα 
εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσαν αναμφίβολα να ρίξουν φως στις ποικίλες 
πτυχές του θέματος που εξετάζουμε. 

Η εικόνα που παρουσιάζει το λατρευτικό πάνθεο των σημαντικότερων 
ευβοϊκών οικισμών των προκλασικών χρόνων είναι αποσπασματική. Είμαστε, 
ωστόσο, σε θέση να αναγνωρίσουμε τα ονόματα ορισμένων θεοτήτων που 
λατρεύτηκαν στις κυριότερες θέσεις του νησιού, και ενίοτε ακόμα και να διακρίνουμε 
τις ιδιότητες που τους είχαν αποδοθεί. Δεν αποκλείουμε, ασφαλώς, το ενδεχόμενο 
μελλοντικές αρχαιολογικές έρευνες να φέρουν στο φως νέα στοιχεία που θα 
επαυξήσουν και θα συμπληρώσουν τις γνώσεις μας για τις ευβοϊκές λατρείες. 

Τα διαθέσιμα τεκμήρια φανερώνουν ότι από τα τέλη των γεωμετρικών 
χρόνων, ο τοπικός πληθυσμός οριοθετεί συνειδητά χώρους, που προορίζονται κατ' 
αποκλειστικότητα για την εξυπηρέτηση λατρευτικών αναγκών. Τέτοιοι χώροι κάνουν 
την εμφάνιση τους τόσο εντός όσο και εκτός των αστικών μορφωμάτων - που 
αρχίζουν τώρα για πρώτη φορά να ξεπροβάλλουν. Παράλληλα, επινοούνται μύθοι με 
πρωταγωνιστές θεούς και ήρωες που - όπως υποστηρίζουμε- διέθεταν ξεχωριστή 
σημασία για τους κατοίκους του νησιού. Κατά την πορεία της μελέτης μας οι 
μυθοπλασίες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς φρονούμε ότι αποτελούν 
επιπρόσθετη και πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των 
Ευβοέων. Στις παραγράφους που ακολουθούν θα δούμε κατά περιοχές τι είδους 
συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από τη μελέτη του υλικού που συγκεντρώσαμε. 

Όσα γνωρίζουμε για το ιερό του Δία Κηναίου - το οποίο άνηκε κατά τους 
πρώτους αιώνες της πρώτης χιλιετίας π.Χ. στην επικράτεια του Δίου- μας οδηγούν 
στη σκέψη ότι ο πατέρας των θεών λατρεύτηκε στο ακρωτήριο ως θεός πολεμικός ή 
ως δωρητής της νίκης. Στις γραπτές πηγές (βλ. π.χ. τις Τραχίνιες του Σοφοκλή) 
διευκρινίζεται ότι το ιερό ιδρύθηκε από τον Ηρακλή μετά την πολιορκία και τη 
δήωση της Οιχαλίας. Σύμφωνα, μάλιστα, με την παράδοση, ο ήρωας ανέθεσε μέρος 
των λαφύρων από τη διαρπαγή της πόλης του Εύρυτου. Ο μύθος παρουσιάζει 
αναλογίες με όσα παραδίδονται από χωρίο του Παυσανία (III, 12, 9) που περιγράφει 
την ίδρυση του ιερού του Δία Τροπαίου στη Σπάρτη: οι Δωριείς ιδρύουν το 
λατρευτικό αυτό κέντρο στον απόηχο της σαρωτικής τους νίκης επί των Αμυκλαίων 
και άλλων Αχαιών. Ομολογουμένως, η πολεμική αυτή έκφανση του Δία δεν είναι από 
τις καλύτερα μαρτυρημένες. Φαίνεται πάντως ότι ήταν γνώριμη στην Ολυμπία (όπου 
λατρευόταν ο Άρειος Δίας)2 1 7 6 και στην Αρκαδία (όπου υπήρχε λατρεία του Δία 
Οτζλόσμιου)2117. Μία επιπλέον πιθανότητα είναι ο θεός στο Κηναίο να συσχετίστηκε 
με τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Το ιερό βρισκόταν, εξάλλου, στο σημείο διέλευσης 
των πλοίων που εξέρχονταν από τον βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο με κατεύθυνση το 
κεντρικό Αιγαίο και αντίστροφα. Υπ' αυτό το πρίσμα, μπορεί να συγκαταλεχθεί σε 
μια κατηγορία εξωαστικών ιερών, το κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο 
εντοπισμός τους σε παραμεθόριες περιοχές ή σε κομβικά σημεία θαλάσσιας και 

2 1 7 6 Παυσανίας, V, 14, 6. Σχετικά C.P. Kardara. "Olympia: Peirithoos Apollo or Zeus Areios?", ΑΔ 25 
A (1970): 13. 
2 1 7 7 Jost, 1985: 277-278. 
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χερσαίας επικοινωνίας: μια τέτοια αντιπροσωπευτική περίπτωση αποτελεί το ιερό του 
Ποσειδώνα στο Σούνιο. Δεν αποκλείεται ακόμα, ο Δίας Κηναίος να ήταν ένας θεός 
των καιρικών φαινομένων. Το επίθετο «ευρυνεφής» που του αποδίδει ο Βακχυλίδης 
είναι ίσως ενδεικτικό. Πέρα από το Δία, στο ιερό του Κηναίου δέχτηκε λατρεία ο 
Ποσειδώνας, η Αθηνά και ο Λίχας. Οι γραπτές πηγές κάνουν λόγο για το ταφικό 
μνημείο του ήρωα που υψωνόταν στο ακρωτήρι. Πρόκειται ασφαλώς για μία ακόμα 
εκδήλωση του γενικότερου φαινομένου της ηρωολατρείας που ακριβώς αυτή την 
περίοδο γνωρίζει πλατειά διάδοση στον ελληνικό χώρο. 

Οι ανασκαφικές έρευνες που διεξάχθηκαν από τον Μ.Ν. Παππαδάκη στις 
αρχές του 20ου αι. στη θέση όπου υποτίθεται ότι είχε ανεγερθεί το ιερό του Δία 
Κηναίου, έφεραν στο φως λίθινη κατασκευή «de type archaïque», που ήταν «sans 
doute à l'usage des pèlerins». H επανάληψη των ανασκαφών στο χώρο θα επέτρεπε 
τον έλεγχο των πληροφοριών που παρείχε ο Ελληνας αρχαιολόγος και τον 
εμπλουτισμό των γνώσεων μας για το ιερό και τη λατρεία αυτής της θεότητας. 

Η ονομασία δύο μηνών του ημερολογίου της Ιστιαίας, Δημητριών και 
"Αρειος (βλ. IG XII, 9, 207 και IG XII, 9, 1188) πιθανώς να υποδηλώνει ότι οι 
κάτοικοι της ασκούσαν τη λατρεία της Δήμητρας και του Άρη πριν από τους 
περσικούς πολέμους. Το ενδεχόμενο η θεά της γεωργίας να δεχόταν τιμές στην πόλη 
δεν πρέπει να μας ξενίζει. Η επικράτεια της Ιστιαίας άλλωστε περιλάμβανε την 
εύφορη πεδιάδα του Ξεροπόταμου. Αντιθέτως, η παρουσία του Άρη μεταξύ των 
τοπικών θεοτήτων είναι οπωσδήποτε αξιοσημείωτη και χρήζει περαιτέρω ερμηνείας. 
Η εγκατάσταση στη Βόρεια Εύβοια μιας πληθυσμιακής ομάδας από τη γειτονική 
Θεσσαλία (μήνας με την ονομασία Άρειος μαρτυρείται στη Λαμία και τη 
Μαγνησία)2 7 8 θα μπορούσε ίσως να εξηγήσει τη μετάδοση της λατρείας του θεού 
του πολέμου στο τμήμα αυτό του νησιού. 

Το αρχαϊκό άγαλμα, που εντοπίστηκε στο σημερινό Νέο Πύργο και 
παριστάνει τον Ηρακλή να μάχεται με λιοντάρι, ίσως να προήλθε από ιερό που 
βρισκόταν στο δυτικό όριο του δέλτα του Ξεροπόταμου, στις βόρειες υπώρειες του 
όρους Τελέθριον. Στο ανατολικό όριο του δέλτα ιδρύθηκε το ιερό της Άρτεμης που 
αναφέρει ο Σιμωνίδης. Από το μεγαρικό επίγραμμα που περιέχει τη μαρτυρία του 
ποιητή (IG VII, 53), αλλά και από υστερότερες πηγές καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
ότι η αδελφή του Απόλλωνα είχε τιμηθεί στο Αρτεμίσιο ως «αγνή/παρθένος», 
«τοξοφόρος» και «πότνια θηρών». Η πολεμική έκφανση της θεάς προστέθηκε 
ενδεχομένως μετά από την ναυμαχία του 480 π.Χ. Δεν είναι διόλου ασυνήθιστη η 
παρουσία στα φυσικά σύνορα μιας πεδιάδας ιερών που ορίζουν τη διαχωριστική 
γραμμή ανάμεσα στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τα εδάφη που δεν προσφέρονται 
για γεωργική εκμετάλλευση2 7 . Ενδιαφέρουσα είναι εξάλλου και η ίδια η φύση των 
θεών που λατρεύονται στα δύο ιερά. Η λατρεία της Άρτεμης, που συνδύαζε τα άγρια 
χαρακτηριστικά της «αγροτέρας» και «πότνιας θηρών» με την έκφανση της «αγνής» 
και «παρθένου» θεάς, μοιάζει να είχε εγκαθιδρυθεί στο πλέον κατάλληλο σημείο, εκεί 
που η άγρια φύση παραχωρούσε τη θέση της στον εξημερωμένο κόσμο του 
καλλιεργητή. Με τη σειρά της, η λατρεία του Ηρακλή -του ήρωα, που δάμαζε τις 
βλαπτικές για τους ανθρώπους, τις ανεξέλεγκτες και άλογες δυνάμεις της φύσης- είχε 

2 1 7 8 Trümpy, 1997: 232 και 266. 
2 1 7 9 Βλ. Fr. de Polignac, La naissance de la cité grecque: cultes, espace et société. Ville - Vile siècles 
avant J.-C, Paris, 1984· του ίδιου, Cults, Territory, and the Origins of the Greek City-State, Chicago-
London, 1995. 
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βρει ιδανική τοποθεσία στα όρια ανάμεσα στην άναρχη επικράτεια των φυσικών 
δυνάμεων και τον ελεγχόμενο χώρο της ανθρώπινης δράσης. Η επιγραφή, τέλος, από 
την ερμαϊκή στήλη του Κεφάλωνα αναφέρεται σε ιερό που πιθανώς είχε ιδρυθεί στην 
περιοχή της Ιστιαίας και ήταν αφιερωμένο σε ένα από τα παιδιά της Λητούς. Όπως 
πληροφορούμαστε στο «τέμενος» αυτό εκτελούνταν χοροί θρησκευτικού χαρακτήρα. 

Η αναφορά του Σοφοκλή στο «Νυμφικόν Ελύμνιον» μάς κάνει να 
υποθέσουμε ότι η Ήρα λατρεύτηκε στην περιοχή που πιθανότατα ταυτίζεται με τη 
σημερινή Λίμνη ως θεά του γάμου και του συζυγικού βίου εν γένει. Στις ευβοϊκές 
Αιγές, ο Ποσειδώνας τιμήθηκε με την ιδιότητα του θεού του υγρού στοιχείου. 

Ο Δίας υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικός για τους Χαλκιδείς. Στην πόλη του 
Ευρίπου, ο πατέρας των θεών συνδέθηκε με τον τοπικό πολιτικό βίο. Είναι πολύ 
πιθανό να τον τιμούσαν κατά τη διάρκεια των τοπικών Απατουρίων, τις γιορτές, 
δηλαδή, που τελούνταν το μήνα Άπατουριώνα (βλ. IG XII, 9, 207). Όπως 
μαθαίνουμε, το ιερό του Δία Ολύμπιου είχε εξασφαλίσει ιδιαίτερα οικονομικά 
προνόμια (βλ. SGHI 52 (42) = IG Ι3, 40 = IG Ι2, 39), γεγονός που υπογραμμίζει για 
μια ακόμη φορά τη σημασία του θεού για τους Χαλκιδείς. Αδυνατούμε να 
εξακριβώσουμε αν ο χαλκιδικός Δίας Ολύμπιος είχε θεωρηθεί θεός «της 
αριστοκρατίας», της μαντικής ή των καιρικών φαινομένων και της γεωργίας. Κάθε 
μία από τις παραπάνω αρμοδιότητες αποδόθηκε στο Δία Ολύμπιο σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας - στο θεσσαλικό Όλυμπο, στην Ολυμπία της Πελοποννήσου, 
και στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της ελληνικής πολυθεΐας, μια θεότητα που συνοδευόταν 
από συγκεκριμένη επίκληση μπορούσε να λατρεύεται σε δύο ή περισσότερους τόπους 
με την ίδια ιδιότητα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο R. Parker, το σύστημα των θεϊκών 
επιθέτων που απαντάται στην αρχαία ελληνική θρησκεία υπήρξε άκρως περίπλοκο 
και συχνά αμφίσημο 1 8 . Έτσι, ο Δίας Σωτήρας της Μεγαλόπολης δεν είχε την 
παραμικρή σχέση με τη θάλασσα, σε αντίθεση με το Δία Σωτήρα που λατρευόταν 
στον Πειραιά. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη προτού 
επιδοθούμε αδιακρίτως στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά μιας λατρείας, επικαλούμενοι πληροφορίες που προέρχονται από 
διαφορετικές περιοχές. Επιπροσθέτως, η θέση του χαλκιδικού ιερού του Δία 
Ολύμπιου αποτελεί καίριο πρόβλημα που δυστυχώς δεν έχει ακόμα βρει τη λύση του. 
Οι πληροφορίες που θα προκύψουν από τον ενδεχόμενο εντοπισμό του, θα έδιναν 
σίγουρα απάντηση σε πολλά από τα ερωτήματα που σχετίζονται με την τοπική 
λατρεία του θεού. Εν αναμονή, λοιπόν, νέων ανακαλύψεων που θα επιλύσουν κατ' 
αρχάς το τοπογραφικό ζήτημα, οφείλουμε να μην προχωρήσουμε στη διατύπωση 
περαιτέρω υποθέσεων για το χαρακτήρα και τις επιμέρους ιδιαιτερότητες του θεού. 

Σε κάθε περίπτωση, διαθέτουμε μια ακόμα ένδειξη της σημασίας του Δία στη 
Χαλκίδα: όπως είδαμε η πόλη έκοψε ήδη από τα τέλη της αρχαϊκής περιόδου 
νομίσματα πάνω στα οποία απεικονιζόταν αετός εν πτήσει - πρόκειται, κατά τη 
γνώμη μας, για έμβλημα του Δία. 

Με αφορμή το μύθο του Ποσειδώνα και της Αρέθουσας -η ύπαρξη του 
οποίου υπονοείται στον Γυναικών Κατάλογο (SOLMSEN, MERKELBACH και 
WEST:, fr. 188Α)- πιθανολογούμε ότι η Ήρα λατρεύτηκε στη Χαλκίδα ως 
προστάτιδα των γυναικών. Δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία ώστε να ισχυριστούμε 

R. Parker, "The Problem of the Greek Cult Epithet", Opuscula Atheniensia 28 (2003): 173-183. 
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ότι αναγνωριζόταν και ως πολεμική θεά (όπως συνέβαινε στο Άργος) ή αρχηγέτιδα -
καθοδηγήτρια δηλαδή των αποικιστικών δραστηριοτήτων των Χαλκιδέων. Μάλιστα, 
στην ευβοϊκή πόλη, η Ήρα δεν φαίνεται να σχετιζόταν με τη μαντική, σε αντίθεση με 
αυτό που πιθανώς συνέβαινε στην Κύμη της Ιταλίας2181, μίας από τις πρώτες αποικίες 
που ίδρυσαν οι Χαλκιδείς: στη θέση αυτή της Καμπάνιας βρέθηκε χάλκινος δίσκος 
που φέρει επιγραφή του 7ου αι. π.Χ. «hépe ούκ έοα έπιμαντεύεσθαι» («ή Ήρα δεν 
επιτρέπει να ζητηθεί εκ νέου χρησμός από το μαντείο»21 ή «ή Ήρα δεν επιτρέπει να 
δοθεί χρησμός»2183). 

Ενδέχεται ο Ποσειδώνας να δεχόταν λατρεία στη Χαλκίδα με την ιδιότητα του 
θεού του υγρού στοιχείου, μιας και η τοπική παράδοση τον ήθελε εραστή της 
Αρέθουσας, της νεαρής που μεταμορφώθηκε σε πηγή. Ίσως στην πόλη να υπήρχαν 
τελετές που τον τιμούσαν με την επίκληση Ίτααος κατά τη διάρκεια του μήνα 
Ίππιώνα. 

Στο χαλκιδικό ημερολόγιο συναντάμε και το μήνα Ταργηλιών (IG XII, 9, 
900Α). Κάτι τέτοιο ίσως φανερώνει την τέλεση στην πόλη γιορτών, που ονομάζονταν 
Ταργήλια και είχαν αγροτικό χαρακτήρα. Δεν αποκλείεται οι εορτασμοί να ήταν κατά 
πρώτο λόγο αφιερωμένοι στον Απόλλωνα, όπως γνωρίζουμε ότι συνέβαινε σε άλλες 
ελληνικές περιοχές (την Αττική, τη Λακεδαίμονα...). Οι αγροτικές συνδηλώσεις της 
λατρείας του Απόλλωνα διακρίνονται και στην ίδια την ονομασία των γιορτών. Το 
όνομα τους συνδέεται με τον Θάργηλο που αποτελούσε προσφορά στους θεούς, μια 
απαρχή. Κατά τη γνώμη μας, ο Ομηρικός Ύμνος στον Αποβίωνα υποδηλώνει εμμέσως 
την ύπαρξη ιερού του θεού στο εύφορο Ληλάντιο πεδίο. Η παρουσία του εκεί δεν 
αποτελεί παραδοξότητα, καθώς αναφέραμε μόλις τη σχέση του θεού με τη γεωργία. 
Υπενθυμίζουμε ότι η πεδιάδα αποτέλεσε μήλον της Έριδος μεταξύ Χαλκίδας και 
Ερέτριας κατά τα γεωμετρικά και αρχαϊκά γρόνια. Η τελική έκβαση της σύγκρουσης 
που ίσως βρήκε ηττημένη την Ερέτρια θα είχε ως πιθανό αποτέλεσμα το 
απολλώνιο ιερό να περιέλθει οριστικά στα χέρια της Χαλκίδας. Πολλά ελληνικά ιερά 
είχαν ιδρυθεί σε διαφιλονικούμενες θέσεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων πόλεων: το 
Ηραίο του Αργούς, το ιερό του Ποσειδώνα Ογχήστιου, το ιερό της Άρτεμης 
Λιμνάτιδος, κ.λ.π. Για να επιστρέψουμε τώρα στο ζήτημα του ιερού στο Ληλάντιο 
πεδίο, τολμάμε να ισχυριστούμε ότι η ακτινοβολία του πρέπει να υπήρξε σημαντική 
κατά τα αρχαϊκά χρόνια. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι η δελφική προπαγάνδα -
προϊόν της οποίας είναι η συγγραφή του Ομηρικού Ύμνου - το ενέταξε σε δεύτερη 
μοίρα, περιορίζοντας τη σημασία του και εμφανίζοντας το ως μία από τις θέσεις που 
απέρριψε ο θεός. 

Ο Θουκυδίδης (VI, 3) ιστορεί ότι η Νάξος υπήρξε η πρώτη αποικία των 
Χαλκιδέων στην Σικελία. Όταν οι άποικοι, με επικεφαλής το Θουκλή, έφτασαν στις 
σικελικές ακτές ανίδρυσαν «'Απόλλωνος Άρχηγέτου βωμον όστις νυν εξω της 
πόλεως έστιν» (Θουκυδίδης, VI, 3). Ο ακριβής χαρακτήρας αυτού του Απόλλωνα 

2 , 8 1 Valenza Mele, 1977: 493-524· Ν. Valenza Mele, 1991-1992: 5-72. 
2182 M. Guarducci, Epigrafìa Greca, I. Caratteri e storia della disciplina. La scrittura greca dalle 
origini all'età imperiale, Roma, 1969: 229-230. 
21^ G. Pugliese Carratelli, "Per la storia dei culti delle colonie euboiche d'Italia", erto συλλ. έργ., Gli 
eubei in Occidente. Atti del 18° Convegno di studi sulla Magna Grecia. Taranto, 8-12 Ottobre 1978, 
Taranto, 1979:222-224. 
2184 Βλ Σαπουνά-Σακελλαράκη, 2000: 12 και Ducrey et al., 2004: 27. Για μία διαφορετική άποψη, J. 
Boardman, "Early Euboean Pottery and History", BSA 52 (1957): 28. 
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έχει προκαλέσει πλήθος συζητήσεων: αν δηλαδή επρόκειτο για τον Πύθιο ή Δήλιο 
Απόλλωνα2185. Αν δεχτούμε την πιθανότητα ότι οι Χαλκιδείς λάτρευαν τον 
Απόλλωνα σε ένα εξωαστικό ιερό, που βρισκόταν στα σύνορα της επικράτειας τους, 
τη σημασία του οποίου η δελφική προπαγάνδα θεώρησε σκόπιμο να μειώσει, τότε 
ίσως μπορούμε να υποστηρίξουμε -κάτι που κανείς δεν έχει πράξει μέχρι τώρα- ότι ο 
Απόλλωνας αυτός υπήρξε ο θεός αρχηγέτης των Χαλκιδέων. 

Η επιγραφή IG XII, 9, 207 μαρτυρά την παρουσία του μήνα Ληναιώνα στο 
ημερολόγιο της Χαλκίδας. Δεν θα ήταν άστοχο να υποστηρίξουμε ότι κατά τη 
διάρκεια του τελούνταν τα Λήναια, προς τιμήν του Διόνυσου, του θεού του κρασιού. 

Τα προκλασικά οικοδομικά λείψανα που ανακαλύφθηκαν στην πόλη της 
Χαλκίδας είναι ελάχιστα. Σε αυτό έχει συμβάλλει η αδιάκοπη κατοίκηση της θέσης 
από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας και η συνεχής επέκταση της οικοδομικής 
δραστηριότητας. Αξιοσημείωτα είναι τα πέντε πώρινα δωρικά κιονόκρανα που 
προέρχονται από υστεροαρχάΐκό κτήριο - κατά πάσα πιθανότητα ναό. Παραμένει 
ωστόσο άγνωστο πού ανεγέρθηκε το προκλασικό αυτό οικοδόμημα και σε ποια 
θεότητα ήταν αφιερωμένο. 

Ενδέχεται τα μικρά χάλκινα αγαλματίδια που βρέθηκαν κοντά στο Δοκό -
δεκατρία βοοειδή και δύο ανδρικές μορφές- να είχαν αφιερωθεί σε ιερό. Η 
χρονολόγηση τους αποδεικνύεται δύσκολη. Κάθε ένα από τα ομοιώματα των 
βοοειδών παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα διαθέσιμα στοιχεία για το 
σημείο εύρεσης τους είναι περιορισμένα. Αγνοούμε, για παράδειγμα, αν στο χώρο 
εντοπίστηκε κεραμική που θα συνέβαλε στη χρονολόγηση των ειδωλίων. Το 
ενδεχόμενο οι δύο ανδρικές μορφές να παριστάνουν τους Διόσκουρους, όπως 
πίστευε ο Γ.Α. Παπαβαστλείου, και η υποτιθέμενη χρονολόγηση τους στα 
πρωτογεωμετρικά ή γεωμετρικά χρόνια θα προκαλούσε οπωσδήποτε έκπληξη. Όπως 
είδαμε, οι πλειονότητα των ερευνητών θεωρεί ότι η λατρεία των Διοσκούρων 
γεννήθηκε στη Λακωνία κατά τον 8° αι. π.Χ. και διαδόθηκε στην υπόλοιπη Ελλάδα 
κατά τον 6° αι. π.Χ.2186. Μία άλλη ομάδα ερευνητών, ωστόσο, δέχεται ότι στην 
Πελοπόννησο είχαν λατρευτεί οι Τυνδαρίδες - Διόσκουροι ήδη από τους μυκηναϊκούς 
χρόνους218 . Πρέπει άραγε να υποθέσουμε ότι και η λατρεία των Διοσκούρων στην 
Εύβοια ήταν εξίσου πρώιμη; 

Είναι πολύ πιθανό τα αρχαία οικοδομήματα που εντοπίστηκαν στους 
πρόποδες της Δίρφης, στο βορειοανατολικό άκρο του κάμπου των Ψαχνών, να 
άνηκαν σε εξωαστικό ιερό - υπενθυμίζουμε ότι εδώ βρέθηκε και η επιγραφή IG XII, 
9, 1172. Η θέση βρίσκεται στα όρια των καλλιεργήσιμων εδαφών, που εκτείνονται 
αμέσως βόρεια της πόλης της Χαλκίδας, και πάνω στο φυσικό πέρασμα που υπάρχει 
ανάμεσα στις κορυφές Δίρφη και Ξεροβούνι. Το πέρασμα, κατεύθυνση Β.-Ν., ένωνε 

2 1 8 5 Valenza Mele, 1977: 493-524· Valenza Mele, 1991-1992: 5-72· I. Malkin, "Apollo Archegetes and 
Sicily", Armali della Scolla Normale Superiore di Pisa, ser. 3, 4 (1986): 959-972· V. Lambrinoudakis, 
"The Emergence of the City-State of Naxos in the Aegean", στο M.C. Lentini (επιμ.), Le due città di 
Naxos. Atti del Seminario di Studi. Giardini Naxos 29-31 Ottobre 2000, Firenze-Milano, 2004: 69· F. 
Cordano, "Naxos di Sicilia e l'Egeo", στο M.C. Lentini (επιμ.), Le due città di Naxos. Atti del 
Seminario di Studi. Giardini Naxos 29-31 Ottobre 2000, Firenze-Milano, 2004: 103-104. 
2186 T. Lorenz, "Die Epiphanie der Diòskuren", στο H. Froning, T. Hölscher και H. Mielsch (επιμ.), 
Kotinos. Festschrift für Erika Simon, Mainz, 1992: 114-122. 
2187 G. Maddoli, "ΔΑΜΟΣ Ε ΒΑΣΙΛΗΕΣ. Contributo allo studio delle origini della polis", SMEA 12 
(1970): 7-57. 
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την πεδιάδα των Ψαχνών με τα αιγαιακά παράλια της Εύβοιας όπου εντοπίζονται το 
Μετόχι (το χώρο εύρεσης αρχαϊκού λίθινου κούρου που σήμερα εκτίθεται στο 
Μουσείο Χαλκίδας) και το Καστρί Λάμαρης (όπου σώζονται τα λείψανα ενός ακόμα 
πιθανού ιερού). 

Πρόσφατες ανασκαφές απέδειξαν την ύπαρξη λατρείας της Αθηνάς στο λόφο 
Καστέλλι, την ακρόπολη της Ερέτριας. Είναι πολύ πιθανό η κόρη του Δία να ήταν η 
πολιούχος των Ερετριέων και προστάτιδα του αστικού τους κέντρου, τουλάχιστον 
από τον 7ου αι. π.Χ. Η Ερέτρια προστίθεται λοιπόν στο κατάλογο των ελληνικών 
πόλεων -μαζί με την Αθήνα , τη Σπάρτη , τη Λίνδο και πιθανότατα τα 
Μέγαρα2 - που διέθεταν στην ακρόπολη τους ιερά αφιερωμένα στη θεά κατά τους 
αρχαϊκούς χρόνους. Φαίνεται ότι ήδη από τον 6° αι. π.Χ. η κορυφή του λόφου 
Καστέλλι οχυρώθηκε με τείχη ' . 

Ο βωμός που ανασκάφηκε στο κέντρο περίπου της αρχαίας πόλης 
(Κατασκευή 12) χρονολογείται κατά πάσα πιθανότητα στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. Ο 
προορισμός του Κτηρίου 1 και του Κτηρίου 150 δεν έχει μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. 
Πρόκειται για τα δύο μικρά κτήρια που εντοπίστηκαν στα ΒΔ και τα ΝΔ του βωμού 
και χρονολογούνται στο δεύτερο και το τρίτο τέταρτο του 8ου αι. π.Χ. αντιστοίχως. 
Δεν αποκλείεται τα δύο οικοδομήματα να επιτελούσαν κάποια θρησκευτική 
λειτουργία. Το Κτήριο 2 (δηλαδή, ο αψιδωτός εκατόμπεδος) ανεγέρθηκε στα τέλη 
του 8ου αι. π.Χ. και κατά πάσα πιθανότητα υπήρξε ναός. Η ταύτιση αυτή βασίζεται 
περισσότερο στις μεγάλες διαστάσεις του οικοδομήματος (μήκ. 35 μ. και πλ. 8 μ.) και 
στη θέση του σε σχέση με το βωμό (απέχει 6 μόλις μ. από την Κατασκευή 12), και 
λιγότερο στο χαρακτήρα των κινητών ευρημάτων που εντοπίστηκαν στον 
περιβάλλοντα χώρο και το εσωτερικό του. 

Τα δύο μνημειώδη κτήρια, που ανεγέρθηκαν διαδοχικά κατά τον 7° και 6° αι. 
π.Χ. εν μέρει πάνω και ΝΔ. του αψιδωτού εκατομπέδου, παρουσιάζουν μορφολογική 
ομοιότητα με ναούς των αρχαϊκών χρόνων από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οι 
διαστάσεις του ερετριακού κτηρίου του 7ου αι. π.Χ. μοιάζουν με εκείνες του αρχαϊκού 
Ηραίου της Σάμου 1 9 3. Φαίνεται ότι το ερετριακό κτήριο του 6ου αι. π.Χ. ήταν 
μικρότερο από το ναό των Αλκμεωνιδών στους Δελφούς, αλλά αισθητά μεγαλύτερο 
από το ναό της Αφαίας στην Αίγινα. Θεωρούμε προτιμότερο να είμαστε 
επιφυλακτικοί ως προς την ταυτότητα της κύριας θεότητας που λατρεύτηκε κατά τη 
γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο στο κέντρο του ερετριακού άστεως. Η λατρεία 

Για αρχαϊκές επιγραφές που αναφέρονται στη θεά και βρέθηκαν στο αθηναϊκό ιερό βλ Lazzarini, 
1976: 181, n°. 3; 182, n°. 6, 9, 10, 13... 

2 1 8 9 Για το ιερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου; βλ. Παυσανίας, III, 17, 2. Για αρχαϊκές επιγραφές που 
αναφέρονται στη θεά και βρέθηκαν στην ακρόπολη, βλ Lazzarini, 1976: 191, n°. 88-89. Γενικά, A.C. 
Villing, "Aspects of Athena in the Greek Polis: Sparta and Corinth", στο A.B. Lloyd (ed.), What is a 
God?, Studies in the nature of Greek divinity, London, 1997: 81-100. 
2 1 9 0 Σχετικά με το ιερό, D. Morelli, / culti di Rodi, Pisa, 1959. Σχετικά με κάποιες αρχαϊκές επιγραφές 
που βρέθηκαν στο ιερό και αναφέρουν τη θεά, βλ Lazzarini, 1976: 200, n°. 161-162. 
2 1 9 1 Σχετικά με το ιερό, Παυσανίας, Ι, 42,4. Για την επιγραφή του τέλους του 6ου αχ. ή τις αρχές του 5ου 

αι. π.Χ. που αναφέρει την Αθηνά των Μεγαραίων, Lazzarini, 1976: 256, n°. 570. Επίσης Lazzarini, 
1976: 272, n°. 683 (μέσα του 5 0 0 αχ. π.Χ.). Γενικά, C. Antonetti, «Le développement du panthéon 
d'une métropole: Mégare», στο V. Pirenne-Delforge (επιμ.), Les Panthéons des cités, des origines à la 
Périégèse de Pausanias. Actes du Colloque organisé à l'Université de Liège du 15 au 17 mai 1997 (T 
partie) (Kernos, Suppl. 8), Liège, 1998: 42-43. 
2192 Fachard, 2004: 98-99. 
2193 Βλ Mazarakis Ainian, 1997: 199 κ.ε. 
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του Απόλλωνα Δαφνηφόρον μαρτυρείται μόλις από τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. Η 
ανεύρεση πήλινου δίνου με αναθηματική επιγραφή του 6ου αι. π.Χ. που μνημονεύει 
τον Ηρακλή δίνει αφορμή να διατυπωθούν οι πλέον διαφορετικές υποθέσεις σχετικά 
με τον τιμώμενο θεό. Δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε αν ο Απόλλωνας και ο 
Ηρακλής συλλατρεύτηκαν από τα προκλασικά ήδη χρόνια ή αν ο θεός αντικατέστησε 
στην πορεία τον ετεροθαλή, ήρωα αδελφό του. 

Σε κάθε περίπτωση είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι Ερετρείς 
κατασκεύασαν τρεις μνημειακούς ναούς σε διάστημα μόλις 200 χρόνων. Κατά την 
υστερογεωμετρική και αρχαϊκή περίοδο, η πόλη διέθετε τους πόρους που της 
επέτρεπαν να χρηματοδοτεί την ανέγερση σημαντικών δημόσιων κτηρίων - ένα από 
το οποία κοσμήθηκε μάλιστα με εναέτια γλυπτά από εισαγόμενο (παριανό) μάρμαρο. 
Έχουμε, λοιπόν, μία ακόμα ένδειξη που μαρτυρά την ευημερία της Ερέτριας κατά 
τους προκλασικούς χρόνους: οι Ερετριείς δεν χρηματοδότησαν απλώς την 
συγκρότηση ενός στόλου από τριήρεις ' 4 ή την υποστήριξη των σχεδίων του 
αθηναίου τύραννου Πεισιστράτου χ 5, αλλά και τον εξωραϊσμό της πόλης τους. Κατά 
τα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια οι Ερετριείς προίκισαν το άστυ τους και με 
άλλους ναούς (τον επονομαζόμενο ναό του Διονύσου, το τριμερές Θεσμοφόριο στη 
νότια κλίτυ της ακρόπολης, ίσως και το ναό που ανεγέρθηκε στην κορυφή του λόφου 
Καστέλλι), που απείχαν ωστόσο πολύ από τη μνημειακότητα όσων είχαν οικοδομηθεί 
πριν από τα Μηδικά 

Σε απόσταση 25 μ. βορείως του μνημειώδους ναού του 6ου αι. π.Χ. 
αναγνωρίστηκε ένας ακόμα λατρευτικός χώρος, που βρισκόταν σε λειτουργία 
τουλάχιστον κατά τα υστερογεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια. Φαίνεται ότι γύρω από 
έναν κυκλικό βωμό μέγιστης διαμέτρου 2,85 μ. (την Κατασκευή 45) γίνονταν 
τελετές, στις οποίες το υγρό στοιχείο διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο. Πλήθος αγγείων, 
που χρησιμοποιήθηκαν ή αφιερώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελετών, θραύονταν εν 
συνεχεία εσκεμμένα. Με τα σπασμένα υπολείμματα τους διαμορφώθηκαν διαδοχικά 
επίπεδα κυκλοφορίας γύρω από το βωμό. Παρόμοια «ανακύκλωση» κεραμικού 
υλικού έχει διαπιστωθεί στο ιερό του Ποσειδώνα στην Ισθμία2196. Κατά τα αρχαϊκά 
χρόνια ενδέχεται να είχε οικοδομηθεί μικρός οίκος εντός του ερετριακού ιερού. Η 
ταύτιση της θεότητας που λατρεύτηκε στο χώρο είναι δύσκολη. Η αρχαιολογική 
έρευνα δεν απέδωσε κανένα ενεπίγραφο όστρακο. Τα κινητά ευρήματα της 
ανασκαφής περιλαμβάνουν εκατοντάδες υδρίες και υψίλαιμες πρόχους (που φέρουν 
ενίοτε παραστάσεις υφασμάτων), θραύσμα επίνητρου, υφαντικά βάρη και σφονδύλια, 
καθώς και αιχμές βελών. Αυτές οι κατηγορίες ευρημάτων απαντούν σε ιερά πολλών 
διαφορετικών θεοτήτων. Συμμεριζόμαστε, ωστόσο, την υπόθεση της S. Huber ότι το 
λατρευτικό κέντρο ήταν αφιερωμένο στην Άρτεμη, χωρίς ωστόσο να αποκλείουμε εκ 
προοιμίου άλλες πιθανές υποψήφιες, όπως η Ήρα ή η Αθηνά. Κατά την αρχαιότητα, 
όλες αυτές οι θεότητες συνδέθηκαν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με το υγρό 
στοιχείο· με την υφαντουργία· αλλά και με λιγότερο ειρηνικές δραστηριότητες (οι 

Το 499 π.Χ. πέντε από τα πλοία του στόλου αυτού στάλθηκαν στην Ιωνία προκειμένου να 
παρέχουν βοήθεια στις ελληνικές πόλεις που είχαν επαναστατεί εναντίον των Περσών. Βλ. Ηρόδοτος, 
VI, 99· νΠ, 101. 
2 1 9 5 Ηρόδοτος, Ι, 61. 
2 1 9 6 C Morgan, "Ritual and Society in the Early Iron Age Corinthia", στο R. Hägg (επιμ.), Ancient 
Greek Cult Practice from the archeological evidence. Proceedings of the Fourth International Seminar 
on Ancient Greek Cult, organized by the Swedish Institute at Athens, 22-24 October, 1993, Stockholm, 
1998: 73-10- C. Morgan, "The Corinthian Aristocracy and Corinthian Cult during the Eighth Century 
B.C.", στο Hägg, 2002: 45-51. 
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αιχμές βελών, που εντοπίστηκαν κοντά στην Κατασκευή 45 ίσως να είχαν αφιερωθεί 
σε μια θεά με πολεμικές ή κυνηγετικές συνδηλώσεις). Πρέπει ωστόσο να 
σημειώσουμε ότι αυτή που κατεξοχήν συνδέθηκε συνολικά με τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά ήταν η Άρτεμη. 

Φαντάζει λογικό να υποθέσουμε ότι η τριγωνική λίθινη κατασκευή - που 
οικοδομήθηκε στις αρχές του 7ου αι. π.Χ. πάνω εν μέρει στην «αριστοκρατική» 
δυτική νεκρόπολη της Ερέτριας- υπήρξε ταφικό μνημείο. Στο χώρο ενδέχεται να 
γίνονταν τελετές προς τιμήν των νεκρών που είχαν ταφεί εδώ. Δεν είναι απολύτως 
σίγουρο ότι οι νεκροί αυτοί άνηκαν στην ομάδα που ίδρυσε την πόλη: όπως 
αναφέραμε, οι τάφοι χρονολογούνται μεταξύ του 725 και του 680 π.Χ. ενώ η 
κατοίκηση στην ευρύτερη περιοχή ανάγεται στο πρώτο μισό του 8ου αι. π.Χ. Ίσως οι 
νεκροί που τάφηκαν μαζί με όπλα υπήρξαν πολεμιστές που συμμετείχαν στο 
Ληλάντιο πόλεμο. Η θέση του ηρώου στις παρυφές του οικισμού, στην ανατολική 
όχθη του δυτικού βραχίονα του δέλτα που απλωνόταν στα πόδια του λόφου Καστέλλι 
πρέπει να ληφθεί άποψη. Από τις αρχαιολογικές μαρτυρίες δεν βεβαιώνεται óu στην 
περιοχή είχε ανεγερθεί οχυρωματικό τείχος πριν από την κατασκευή του ταφικού 
μνημείου2197. Κατά τον 7° αι. π.Χ., το κτίσμα αυτό ήταν ένα από τα πρώτα που 
συναντούσαν όσοι εισέρχονταν στην Ερέτρια προερχόμενοι από το Ληλάντιο πεδίο -
την πεδιάδα δηλαδή για την οποία ερίζανε οι Ερετριείς και η Χαλκιδείς. Τον 6° αι. 
π.Χ. το τριγωνικό μνημείο περιλήφθηκε εντός των τειχών, που τότε οικοδομήθηκαν 
ώστε να παρέχουν προστασία στο άστυ. Η είσοδος στην πόλη εξασφαλιζόταν μέσω 
της επονομαζόμενης Δυτικής Πύλης, η οποία βρισκόταν σε απόσταση 10 μόλις 
μέτρων βορείως του ηρώου. Ανατολικά του ταφικού μνημείου και παράλληλα με την 
ανατολική πλευρά του, χαράχθηκε μία οδική αρτηρία, με κατεύθυνση ΒΔ.-ΝΑ., η 
οποία κατά πάσα πιθανότητα ένωνε τη Δυτική Πύλη με την αγορά, στο κέντρο της 
πόλης. Παραμένουμε επιφυλακτικοί σχετικά με τον υποτιθέμενο λατρευτικό 
χαρακτήρα των αρχαϊκών κτηρίων που οικοδομήθηκαν γύρω από το τριγωνικό 
μνημείο. Στους τρεις αποθέτες που εντοπίστηκαν στα νότια του, ήρθε στο φως 
κεραμικό υλικό που παραπέμπει σε συμποσιακές συνήθειες, αλλά και ειδώλια που 
ίσως είχαν αποτελέσει αφιερώματα σε κάποιον ήρωα ή θεό. 

Στο παράκτιο τμήμα της πόλης ανακαλύφθηκαν τρία αρχαϊκά αγαλματίδια 
που παριστάνουν ταύρους -ένα κατασκευασμένο από φαγεντιανή, ένα λίθινο κι ένα 
χάλκινο. Μοιάζει, λοιπόν, λογικό να υποθέσουμε ότι στην περιοχή είχε ιδρυθεί 
κάποιο ιερό, όπου αφιερώθηκαν τα ξεχωριστά αυτά δείγματα μικρογλυπτικής. 
Αναρωτιόμαστε, ακόμα, κατά πόσον το λατρευτικό κέντρο που αναγνωρίστηκε στη 
νότια κλίτυ του λόφου Καστέλλι, ιδρύθηκε πριν από τα Μηδικά. Στο χώρο βρέθηκαν 
αγγεία και πήλινα ειδώλια των αρχών της κλασικής περιόδου. 

Οι Ερετρείς των προκλασικών χρόνων ίδρυσαν, λοιπόν, ιερά στην ακρόπολη 
καθώς και στο σημείο που, κατά τα μεταγενέστερα χρόνια, αποτέλεσε το κέντρο της 
πόλης. Επίσης όρισαν λατρευτικούς χώρους σε τόπους που, ήδη κατά τα αρχαϊκά 
χρόνια, εντοπίζονταν στην περιφέρεια του άστεως. Βάσει των επιγραφικών και 
αρχαιολογικών μαρτυρίων μπορούμε να εικάσουμε ότι κατά την κλασική και 
ελληνιστική περίοδο λειτούργησαν περιαστικά ιερά, όχι μόνο κοντά στο δυτικό 
σκέλος των τειχών της πόλης (π.χ., το επονομαζόμενο ιερό του Διόνυσου δυτικά του 
θεάτρου, καθώς και αυτό που ήταν αφιερωμένο στο Δία Ομολώιο), άλλα και κοντά 

Fachard, 2004. 
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στο ανατολικό σκέλος των τειχών (π.χ., το ιερό του Απόλλωνα Δηλίου, και αυτό που 
πιθανώς ήταν αφιερωμένο στην Ειλείθυια, στη βορειοδυτική γωνία της «Νότιας 
Παλαίστρας»). Αγνοούμε ωστόσο αν τα ιερά αυτά ιδρύθηκαν πριν από τα Μηδικά. 
Δεν αποκλείεται οι Ερετριείς να όρισαν καινούργιους λατρευτικούς χώρους μετά την 
κατάκτηση της πόλης (και την πυρπόληση των ιερών της) από τους Πέρσες το 490 
π.Χ. (Ηρόδοτος, VI, 101). 

Τα αναθήματα που έχουν βρεθεί στα ερετριακά ιερά των γεωμετρικών και 
αρχαϊκών χρόνων είναι, ως επί το πλείστον, ταπεινά. Σε μεγάλο ποσοστό πρόκειται 
για αγγεία και πήλινα ειδώλια. Σε κάποιους λατρευτικούς χώρους εμφανίστηκαν, 
ωστόσο, πολύτιμα αντικείμενα, οι ανάθετες των οποίων υπήρξαν πιθανώς μέλη της 
αριστοκρατικής τάξης. Ενδεικτικά αναφέρουμε α) το ενεπίγραφο λίθινο αγαλμάτιο, 
δείγμα της λεγόμενης «κύπρο-ιωνικής μικροπλαστικής» τεχνοτροπίας, που 
εντοπίστηκε στην ακρόπολη και παριστά αναπαυόμενο λέοντα- β) το αγαλμάτιο 
(περίαπτο;) από φαγεντιανή που βρέθηκε δίπλα στην Κατασκευή 12 (το βωμό νότια 
του αψιδωτού εκατομπέδου) και απεικονίζει αιγυπτιακή ανδρική θεότητα· γ) οι 
παρωπίδες αλόγου συριακής προέλευσης, καθώς και το αγαλμάτιο που αποδίδει 
ανατολική γυναικεία θεότητα - αμφότερα από το Κτήριο 2· δ) οι μεγάλοι κρατήρες, 
θραύσματα των οποίων αποκαλύφθηκαν διάσπαρτα στο χώρο που εκτείνεται μεταξύ 
των αναλημματικών τοίχων Μ19 και Μ3 στο κέντρο της Ερέτριας· ε) το χάλκινο 
αγαλματίδιο αίγαγρου ανατολικής προέλευσης που βρέθηκε στην επονομαζόμενη 
«Βόρεια Περιοχή Θυσιών»· στ) τα φυλακτά από φαγεντιανή, αιγυπτιακής 
προέλευσης, που απεικονίζουν θεότητες (Μπες, Ίσιδα-Αθώρ...) και εντοπίστηκαν 
στην ίδια περιοχή θυσιών· ζ) τα χρυσά ελάσματα που αποκαλύφθηκαν δίπλα στο 
Κτήριο 2 καθώς και στη «Βόρεια Περιοχή Θυσιών»· η) δύο μεταλλικές αλυσίδες, 
ιταλικής προέλευσης, που εμφανίστηκαν νότια του Κτηρίου 2 και στη «Βόρεια 
Περιοχή Θυσιών»· θ) τους ταύρους από φαγεντιανή και χαλκό που ανακαλύφθηκαν 
στο παράκτιο τμήμα της πόλης. Όλα αυτά τα αφιερώματα συνιστούν μία επιπλέον 
απόδειξη ότι η Ερέτρια διατηρούσε στενές εμπορικές επαφές με την Ανατολική άλλα 
και την Κεντρική Μεσόγειο2 8. Αλλωστε, δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που εξετάζουν 
την πιθανότητα ξένοι από την Ανατολή να είχαν εγκατασταθεί στην κεντρική Εύβοια 
ήδη κατά τα πρωτογεωμετρικά χρόνια2199. Δεν είναι εύκολο να εκτιμήσουμε κατά 
πόσο οι σχέσεις αυτές επηρέασαν τις λατρευτικές αντιλήψεις των Ερετριέων. Όπως 
είδαμε, η L. Kahil υπέθεσε ότι κατά τα αρχαϊκά χρόνια η Αστάρτη -η ανατολική 
εκδοχή της Αφροδίτης- λατρεύτηκε στο δυτικό τμήμα της πόλης, συγκεκριμένα, στο 
οικοδόμημα που βρέθηκε κάτω από το λεγόμενο «Κτήριο 3». 

Είναι επίσης αξιοσημείωτη η ανεύρεση όπλων (μαχαίρια, βέλη, δόρατα) 
ανάμεσα στα αναθήματα των προκλασικών ιερών της Ερέτριας. Αυτό το είδος 
αφιερωμάτων απαντά σε πολυάριθμα λατρευτικά κέντρα της Ελλάδας, όπως στο 
Ηραίο του Αργούς, το ιερό του Ποσειδώνα στην Ισθμία, τους Δελφούς, τη Λίνδο, 
κ.α.2 2 0 0. Στην Ερέτρια, όπως και στην Αθήνα2201, οι μεγάλοι χάλκινοι λέβητες 

n w Huber, 2003: 169-174. 
2 1 9 9 J.N. Coldstream, "Foreigners at Lefkandi?", στο A. Mazarakis Ainian (επιμ.), Oropos and Euboea 
in the Early Iron Age. Acts of an International Round Table. University ofThessaly. June 18-20, 2004, 
Volos,2007: 135-139 
2 2 0 0 M.M. Gabaldón Martinez, Rituales de armas y de Victoria. Lugares de culto y armamento en el 
mundo griego (BAR Int. Series 1354), Oxford, 2005: 39-85. 
2201 Βλ. Nassos Papalexandrou, The Visual Poetics of Power. Warrior, Youths, and Tripods in Early 
Greece, Maryland, 2005 και M. Andronikos, Totenkult (Archaeologia Homerica HI, W), Göttingen, 
1968 :73 κ.ε. 
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απαντούν όχι μόνο σε τάφους (εφτά αγγεία αυτού του τύπου χρησιμοποιήθηκαν, 
όπως είδαμε, ως τεφροδόχοι στην δυτική, αριστοκρατική νεκρόπολη της Ερέτριας), 
αλλά και σε λατρευτικούς χώρους (αναφερόμαστε στο χάλκινο λέβητα του τέλους 
του 6ου ή των αρχών του 5ου αι. π.Χ. που έφερε τη στικτή επιγραφή IG XII, 9, 272). 
Στη «Βόρεια Περιοχή Θυσιών», αλλά και κοντά στο Κτήριο 2, ήρθαν στο φως 
θραύσματα μικρογραφικών χάλκινων λεβήτων 

Ενδέχεται οι ερετριακές φρατρίες, όπως και οι χαλκιδικές, να λάτρευαν το Δία 
κατά το μήνα Άπατουριώνα (βλ. IG XII, 9, 223) στα πλαίσια του εορτασμού των 
Απατουρίων. Η σημασία της λατρείας του θεού για τους Ερετριείς γίνεται 
εμφανέστερη και από το γεγονός ότι ήδη στις αρχές του 5ο υ αι. π.Χ. αφιέρωσαν στην 
Ολυμπία πολύτιμο άγαλμα προς τιμήν του. 

Ο μήνας Ίππιών ίσως ήταν αφιερωμένος στον Ποσειδώνα με την ιδιότητα 
του χθόνιου θεού (ή του θεού της αριστοκρατικής τάξης)· οι μήνες Ληναιών και 
'Ανθεστηρίων είχαν με τη σειρά τους αφιερωθεί στο Διόνυσο ως θεό του κρασιού, 
ενώ ο Ήραιών ήταν αφιερωμένος στην Ήρα (αν και δεν γνωρίζουμε ποια από τις 
εκφάνσεις της θεάς τονιζόταν). Οι Ερετριείς τελούσαν γιορτές κατά το μήνα 
Αρτεμιριώνα για να τιμήσουν την κόρη της Λητούς. Η λατρεία του Ηρακλή στην 
αρχαϊκή Ερέτρια μαρτυρείται από δυο επιγραφές πάνω σε αγγεία. Η μία εξ αυτών (η 
IG XII, 9, 272) αναφέρεται σε (αθλητικούς μάλλον) αγώνες που διεξάγονταν προς 
τιμήν του ήρωα. Η αγωνιστική επιγραφή πάνω στον αρράβδωτο κίονα που αφιέρωσε 
ο Τιμοκράτης φαίνεται να υποδεικνύει ότι οι Ερετριείς τιμούσαν το Δία ή το Διόνυσο. 

Είναι ίσως ακόμα νωρίς για να μιλήσουμε με σιγουριά για την ακριβή θέση 
του εξωαστικού ιερού με το οποίο συνδέεται ο αποθέτης της Αγίας Κυριακής - το 
χωριό βρίσκεται σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων ανατολικά της Ερέτριας. Τα 
ευρήματα - πράγματι πολυάριθμα - υποδεικνύουν ότι ο λατρευτικός χώρος 
λειτούργησε αδιάλειπτα από τους αρχαϊκούς χρόνους μέχρι τον 1° αι. π.Χ. 
τουλάχιστον. Συμφωνούμε με την άποψη της Ε. Σαπουνάς-Σακελλαράκη που 
υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο του αποθέτη προήλθε πιθανώς από το ιερό της 
Άρτεμης Αμαρυνθίας - το ιερό μάς είναι γνωστό από φιλολογικές και επιγραφικές 
πηγές των κλασικών και των μεταγενέστερων χρόνων . Το κοροπλαστικό υλικό από 
την Άγια Κυριακή παραπέμπει σε χαρακτηριστικά και αρμοδιότητες που αποδόθηκαν 
από πολύ νωρίς στην Άρτεμη σε ποικίλες περιοχές του ελληνικού κόσμου. Φαίνεται, 
πράγματι, λογικότερο να υποθέσουμε ότι τα πήλινα προσωπεία των αρχών του 5ου αι. 
π.Χ. και τα αρχαϊκά ειδώλια που παριστάνουν γυναίκες είχαν αφιερωθεί σε γυναικεία 
και όχι σε ανδρική θεότητα. Τα ειδώλια με μορφή κορασίδων ή ζώων - που 
χρονολογούνται, ωστόσο, το νωρίτερο στον 4° αι. π.Χ- ίσως φανερώνουν ότι η 
τιμώμενη θεά ήταν προστάτιδα της παιδικής ηλικίας, αλλά και «πότνια θηρών». Κατά 
κανόνα, η παρουσία πήλινων ειδωλίων κοριτσιών και αγοριών στα λατρευτικά 
κέντρα θεωρείται ένδειξη ότι η θεά λατρευόταν ως κουροτρόφος2203. 

Σε κάθε περίπτωση, το ιερό, όπου αρχικά ανατέθηκαν τα ευρήματα της Αγίας 
Κυριακής, φαίνεται να βρισκόταν στο ανατολικό όριο της πεδιάδας του 
Σαρανταπόταμου, δίπλα στις νότιες υπώρειες του όρους Σερβουνίου. Είναι πολύ 
πιθανό η Ερέτρια να είχε αποκτήσει ήδη κατά τον 8° αι. π.Χ. τον έλεγχο αυτού του 

Huber, 2003: 72-73. 
Βλ. για παράδειγμα, Λ. Παλαιοκρασσά, Το Ιερό της Αρτέμιδος Μουνιχίας, Αθήνα, 1991. 
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εύφορου κάμπου που εκτείνεται αμέσως ανατολικά της πόλης, ενώ το Σερβούνι 
σίγουρα αποτέλεσε σύνορο της επικράτειας της στους πρώτους χρόνους ύστερα από 
την ίδρυση του οικισμού. Πρόσφατα, ανακοινώθηκε στον τύπο ότι η Ελβετική 
Αρχαιολογική Σχολή εντόπισε στα πλαίσια του προγράμματος των ερευνών της τη 
θέση και τα λείψανα του ιερού της Άρτεμης Αμαρυνθίας220*. Αν και η έρευνα 
βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο, αναμένεται ότι η συνέχιση των ανασκαφών θα 
φέρει στο φως σημαντικά ευρήματα που θα επιλύσουν πολλά από τα ερωτήματα τα 
οποία περιβάλλουν τη λατρεία που ασκήθηκε στο χώρο αυτό. 

Για το Βιγλατούρι του Οξύλιθου, έχει υποστηριχθεί ότι το Κτήριο Α - το 
οποίο χρονολογείται στο τέλος της γεωμετρικής περιόδου- υπήρξε ηρώο. Η 
επιβεβαίωση αυτής της ερμηνείας αποβαίνει εξαιρετικά δυσχερής. Τα ίδια τα 
οικοδομικά λείψανα, αλλά και τα κινητά ευρήματα, δεν πιστοποιούν πέραν πάσης 
αμφιβολίας ότι ο χώρος είχε στεγάσει τη λατρεία ενός ήρωα. 

Στους Ζάρακες, τα Κτήρια II και IV ενδέχεται να φιλοξένησαν θρησκευτικές 
τελετές κατά τους γεωμετρικούς και / ή αρχαϊκούς χρόνους. Στο συμπέρασμα αυτό 
μας οδηγεί κυρίως η ανεύρεση, κοντά στα κτήρια, διάφορων θραυσμάτων αρχαϊκού 
πίθου με την αναθηματική επιγραφή «ΙΕΡΟΣ». Δεν είμαστε σε θέση να 
εξακριβώσουμε αν ο Απόλλωνας Αήλιος — η θεότητα που αναφέρεται σε επιγραφή 
ορειχάλκινου σταθμίου κλασικών χρόνων που ανακαλύφθηκε κατά την έρευνα του 
χώρου - λατρεύτηκε εδώ πριν από τους περσικούς πολέμους. Όπως και να έχει, το 
ιερό βρισκόταν σε κομβικό σημείο χερσαίας επικοινωνίας. Ο δρόμος που ένωνε το 
κεντρικό και το νότιο τμήμα του νησιού περνούσε κατά πάσα πιθανότητα από αυτή 
τη θέση, η οποία βρίσκεται σε μία ισόπεδη ράχη ανάμεσα στις χαράδρες που 
διαρρέονται από το ρέμα Παλιοπηγάδα και το ρέμα Κάνδαλο - το πρώτο εκβάλλει 
στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο, ενώ το δεύτερο στο Αιγαίο. Εδώ, η απόσταση ανάμεσα 
στη δυτική και την ανατολική ακτή της Εύβοιας είναι μόλις 7 χλμ. Οι περιορισμένες 
σε έκταση αρχαιολογικές έρευνες, που διεξάχθηκαν στο χώρο, δεν επέτρεψαν να 
διαπιστωθεί αν το ιερό ανεγέρθηκε εντός των ορίων ενός οικισμού. Δεν αποκλείεται 
τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα να ανήκουν σε αγροτικό ιερό που αποτελούσε τόπο 
συνάντησης των πληθυσμών που κατοικούσαν την ευρύτερη περιοχή. Αν η υπόθεση 
αυτή είναι ορθή, τότε μπορούμε να εικάσουμε ότι οι θρησκευτικές τελετές στο 
λατρευτικό κέντρο στους Ζάρακες συνοδευόταν και από άλλες δραστηριότητες: 
οικονομικές συναλλαγές, συμφωνίες γάμων, ίσως και αθλητικούς ή μουσικούς 
αγώνες2205. Μάλιστα, το ιερό στους Ζάρακες θα μπορούσε να είχε δεχτεί κατά 
περίπτωση την επίσκεψη περαστικών ταξιδιωτών που προσέφεραν τα αφιερώματα 
τους. 

Πιστεύουμε ότι δεν απέχουμε πολύ από την πραγματικότητα αν 
υποστηρίξουμε πως οι κόγχες που εντοπίστηκαν στην κορυφή της Πλακαρής - στο 
υψηλότερο, δηλαδή, σημείο της φερόμενης ως ακρόπολης της αρχαϊκής Καρύστου-
είχαν κοσμηθεί με λατρευτικά αγαλματίδια ή αναθήματα. Στο χώρο που εκτείνεται 
γύρω από τις κόγχες βρέθηκαν μικρά αντικείμενα (πόρπες, χάνδρες από κρύσταλλο 
και λίθο, ένα ενώτιο, μία περόνη, ένα ειδώλιο ταύρου, κ.α.), τα οποία αποτελούσαν 
κατά τα γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια συνήθη αφιερώματα σε ελληνικά ιερά. 

T. Theurillat, S. Fachard, «Campagne de fouilles à Amarynthos», AntK 50 (2007): 135-139. 
2205 Βλ σχετικά Fr. de Polignac, "Mediation, Competition, and Sovereignty: The Evolution of Rural 
Sanctuaries in Geometrie Greece", στο S.E. Alcock και R. Osborne (επιμ.), Placing the Gods. 
Sanctuaries and Sacred Space in Ancient Greece, Oxford, 2001: 4 κ.ε. 
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Ενδέχεται το σπάνιο, εισαγόμενο ορειχάλκινο εξάρτημα που ο D.R. Keller 
περιγράφεται ως «jug stopper» να αποτέλεσε πολύτιμο ανάθημα. Η παρουσία του 
αντικειμένου αυτού αλλά και των χανδρών από κρύσταλλο στην Κάρυστο θα 
μπορούσε να ερμηνευτεί ως ένδειξη της συμμετοχής των Καρυστίων σε οικονομικές 
συναλλαγές με ξένους εμπόρους και θαλασσοπόρους. Μέχρι στιγμής, δεν έχει σταθεί 
δυνατό να ταυτιστούν οι θεότητες που λατρεύτηκαν στην κορυφή της Πλακαρής. 
Αγνοούμε ακόμα αν δίπλα στις κόγχες ανεγέρθηκε ναός. 

Το χωρίο του Ηρόδοτου (IV, 33) που μνημονεύει την Κάρυστο ανάμεσα 
στους σταθμούς της Υπερβόρειας Οδού μας κάνει να πιστεύουμε ότι η πόλη 
διοργάνωνε εορτασμούς προς τιμήν του Απόλλωνα με αφορμή την άφιξη των 
Υπερβόρειων Προσφορών. Απομένει να διευκρινιστεί α) αν ο τοπικός μήνας 
Βουφονιών (βλ. IG XII, 9, 207) ήταν αφιερωμένος στον Απόλλωνα ή στο Δία, β) αν ο 
Θησαυρός 5 της Δήλου υπήρξε πράγματι Οίκος των Καρυστίων και γ) αν οι 
αποσπασματικά σωζόμενες επιγραφές που βρέθηκαν κοντά στο Βουλευτήριο των 
Δελφών αναφέρονται -όπως πίστευε ο É. Bourguet- στο χάλκινο ταύρο που είδε ο 
Παυσανίας στο ιερό (Χ, 16, 6). 

Ίσως το άνδηρο που διαμορφώθηκε σε μια από τις πλαγιές του Καράμπαμπα 
της Καρύστου -οπού σώζονται τα λείψανα ημικυκλικής κατασκευής (βωμού ή βάσης 
αγάλματος)- να εξυπηρετούσε λατρευτικούς σκοπούς. Η επαλήθευση, ωστόσο, της 
παραπάνω εικασίας καθιστά αναγκαία τη διενέργεια ανασκαφής. Η έρευνα δεν θα 
έπρεπε να περιοριστεί μόνο στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά να περιλάβει και τη 
γειτονική ορθογώνια εξέδρα που αναγνωρίστηκε δίπλα σε βραχώδες εξάρμα. 

Σε απόσταση 15 χλμ. από την πόλη της Καρύστου βρισκόταν το ιερό του 
Ποσειδώνα Γεραιστίου, ένα λατρευτικό κέντρο εξαιρετικής ίσως αρχαιότητας. Κύριο 
χαρακτηριστικό αυτού του εξωαστικού ιερού είναι ο εντοπισμός του σε παραμεθόρια 
περιοχή αλλά και σε κομβικό σημείο θαλάσσιας επικοινωνίας. Υπό την προστασία 
του θεού των υδάτων, ο τοπικός πληθυσμός θα μπορούσε να επιδίδεται εδώ σε 
εμπορικές δοσοληψίες με ξένους θαλασσοπόρους, κατά τον ίδιο τρόπο που οι 
Σαμιώτες, για παράδειγμα, εμπορεύονταν προϊόντα με ανατολίτες στο ιερό της Ήρας 

ν ' 2207 

στη Σάμο 

Πιστεύουμε ότι τα εντυπωσιακά οικοδομικά λείψανα που σώζονται στον 
Πλατανιστό ανήκουν σε ιερό: θεωρούμε το γλυπτικό σύνολο, που βρέθηκε εδώ και 
απεικονίζει λιοντάρι τη στιγμή που σπαράζει ζώο (μάλλον ελάφι), μία ισχυρή ένδειξη 
του θρησκευτικού χαρακτήρα του χώρου. Το λατρευτικό κέντρο ιδρύθηκε στη 
βουνοπλαγιά της Όχης, προφανώς πάνω στο δρόμο με κατεύθυνση Β.-Ν. που ένωνε 
την Κάρυστο με το ακρωτήριο του Καφηρέα. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την 
πυκνή βλάστηση. Λαμβάνοντας υπόψη όσα γνωρίζουμε για το ελληνικό πάνθεο, θα 
έμοιαζε λογικό να υποθέσουμε εκ των προτέρων ότι το ιερό ήταν αφιερωμένο σε μία 
θεότητα της αγροτικής ευημερίας (τη Δήμητρα, την Κόρη, τον Απόλλωνα) ή της 
άγριας φύσης (την Αρτεμη). Η προτεινόμενη από τον H.R. Goette ανάγνωση της 
επιγραφής που βρίσκεται σε έναν από τους σωζόμενους τοίχους οδηγεί ωστόσο στο 
συμπέρασμα ότι εδώ τιμήθηκε η Αθηνά - θεά τα ιερά της οποίας απαντώνται κατά 

2 2 0 6 Keller, 1985: 181. 
2207 Fr. de Polignac, «Influence extérieure ou évolution interne?. L'innovation cultuelle en Grèce 
géométrique et archaïque», στο G. Kopeke και I. Tokumaru (επιμ.), Greece between East and West 
WthSth B.C., Mainz, 1992: 114-127. 
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κύριο λόγο εντός των πόλεων. Ας επισημάνουμε ότι εξωαστικά ιερά της Αθηνάς 
*}^ΠΑ 99ΛΟ 

μαρτυρούνται στο Σούνιο , στο Καλλίδρομο (Αθηνάς Κραναίας) , στο βουνό 
Βόρειος της Αρκαδίας (Αθηνά Σωτείρά) κ.α. Σε κάθε περίπτωση, είναι 
αναμφισβήτητο ότι ο πληθυσμός που κατοικούσε γύρω από το ευβοϊκό ιερό διέθεσε 
σημαντικά ποσά στην κατασκευή και την διακόσμηση του: χαρακτηριστικό της 
πολυτέλειας του είναι η χρήση εισαγμενου παριανού μαρμάρου. 

Η επισήμανση των ομοιοτήτων και διαφορών, που υπήρχαν ανάμεσα στις 
θρησκευτικές δραστηριότητες και πεποιθήσεις των διάφορων ευβοϊκών πόλεων κατά 
τα προκλασικά χρόνια, αποδεικνύεται δύσκολη, μιας και οι σχετικές πληροφορίες 
είναι ομολογουμένως λιγοστές. 

Κατά τη γνώμη μας, η σημασία του Δία για το σύνολο των Ευβοέων γινόταν 
έκδηλη στον ψευδοησιόδειο Αιγιμιό, η πλοκή του οποίου περιλάμβανε την ευβοϊκή 
εκδοχή του μύθου της Ιούς. Είναι άλλωστε ενδεικτική η εδραιωμένη πίστη των 
ευβοϊκών πληθυσμών ότι χρωστούσαν το όνομα του νησιού τους στον πατέρα των 
θεών. Από την ερευνά των διαθέσιμων πηγών προκύπτει ότι συγκεκριμένες θεότητες 
(ο Δίας, ο Διόνυσος, ο Ποσειδώνας) λατρεύτηκαν σε πολλές τοποθεσίες του νησιού. 
Ωστόσο, δεν καθίσταται πάντα δυνατό να προσδιορίσουμε ποια ή ποιες αρμοδιότητες 
είχαν. αποδοθεί κάθε φορά στις θεότητες αυτές. Για παράδειγμα, βασισμένοι σε 
επιγραφική μαρτυρία συμπεράναμε ότι στην Ερέτρια και τη Χαλκίδα ο Δίας 
συνδέθηκε με τον πολιτικό βίο. Στο ενδεχόμενο ο πατέρας των θεών να είχε ανάλογο 
ρόλο στους οικισμούς της βόρειας και νότιας Εύβοιας, φαντάζει α priori πολύ 
ελκυστική η υπόθεση ότι ο Δίας υπήρξε ο πολιούχος και ο επόπτης του πολιτικού 
βίου του Δίου, καθώς η πόλη αυτή είχε πάρει το όνομα της από το θεωνύμιο. Δεν 
μπορεί επίσης να απορριφθεί τελείως η πιθανότητα οι Καρύστιοι να τιμούσαν το Δία 
Πολιέα κατά τα τοπικά Βουφόνια, όπως ακριβώς έπρατταν οι Αθηναίοι. Το γεγονός 
πάντως παραμένει ότι δεν διαθέτουμε επαρκείς αποδείξεις για όλες αυτές τις 
υποθέσεις. Ο Ποσειδώνας λατρεύτηκε ως θεός του υγρού στοιχείου στο Κηναίο (ο 
Βακχυλίδης, αναφερόμενος σε αυτόν, τον αποκαλεί «όρσίαλος»), στις Αιγές, στη 
Χαλκίδα (όπου θεωρούταν ο εραστής της Αρέθουσας), και στη Γεραιστό (όπου ο 
Νέστορας του προσέφερε θυσίες μετά από το θαλασσινό του ταξίδι). Ως θεός των 
σεισμών και των υπογείων δυνάμεων ίσως να τιμήθηκε στο Κηναίο (ο Βακχυλίδης, 
τον αποκαλεί και «δαμασίχθωνα»), καθώς και στη Χαλκίδα και την Ερέτρια - με 
την προϋπόθεση πάντα ότι η έκφανση αυτή του θεού λανθάνει πίσω από την 
επίκληση Ίτααος. 

Διαπιστώνουμε ακόμα ότι οι περιοχές της Εύβοιας μοιράζονταν από κοινού 
θρησκευτικά στοιχεία με τους πλησιέστερους σε αυτές γεωγραφικούς χώρους των 
γειτονικών ακτών. Ο Αρισταίος, για παράδειγμα, υπήρξε σημαντικός ήρωας για τους 
Καρύστιους, καθώς επίσης και για τους κάτοικους της κοντινής Κέας και Νάξου. Στα 
ημερολόγια της Ιστιαίας, αλλά και της γειτονικής Θεσσαλίας υπήρχε μήνας η 
ονομασία του οποίου προερχόταν από το θεό Άρη. Αυτές οι θρησκευτικές ομοιότητες 

Π. Γ. Καλλιγάς, «Πρώιμη ιστορία των Ιερών του Σουνίου», στο Π.Ι. Φιλίππου-Αγγέλου (επιμ.), 
Πρακτικά Δ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής (Καλύβια Αττικής 30 Νοεμβρίου, 1-3 
Δεκεμβρίου 1989). Αφιέρωμα Eugene Vanderpool / Κώστα Δ. Σωτηρίου, Καλύβια Αττικής, 1992: 
301-312. 
2 2 0 9 Γ.Α. Ζάχος και Σ.Π. Δημάκη, «Ελάτεια (Φωκίς). Ιερό Αθηνάς Κραναίας. Το αρχείο του Κοινού 
των Φωκέων», στο ΑΕΘΣΕ, 2006: 869-887. 
2 2 1 0 Jost, 1985:293-294. 
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ανάμεσα στις ευβοϊκές και τις γειτονικές τους θέσεις σχετίζονται με δύο παράγοντες: 
α) την εγγύτητα της Εύβοιας με την ηπειρωτική Ελλάδα και τις Κυκλάδες και β) στο 
γεγονός ότι οι κάτοικοι της «ναυσικλειτής» Ευβοίας {Ομηρικός Ύμνος στον 
Απόλλωνα, στ. 219) επιδόθηκαν από νωρίς και με ιδιαίτερο ζήλο στη ναυτιλία. 

Ως τελευταία διαπίστωση, αξίζει να σημειώσουμε ότι η εμφάνιση ιερών -τόσο 
εξωαστικών όσο και αστικών- στον ευβοϊκό χώρο, συμπίπτει χρονικά με τη 
συγκρότηση των πρώτων πόλεων των ιστορικών χρόνων στο νησί. Μέσα στην ίδια 
χρονική περίοδο, οι Ευβοείς φαίνεται ότι αρχίζουν να οριοθετούν τους χώρους που 
«κατοικούν» αποκλειστικά οι θεοί, αλλά κι εκείνους που κατοικούν οι αστικές πλέον 
κοινότητες των θνητών. Οι κατοικίες αυτές των θεών αποκτούν από πολύ νωρίς 
μνημειακό χαρακτήρα και ξεχωρίζουν με το μέγεθος και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
τους από τον υπόλοιπο οικιστικό ιστό. Η οικοδόμηση τους προϋποθέτει την από 
κοινού συμμετοχή και προσπάθεια του συνόλου των μελών όλων αυτών των 
νεότευκτων κοινοτήτων, είτε τα ιερά κάνουν την εμφάνιση τους εντός του αστικού 
πολεοδομικού πλέγματος (Ερέτρια) είτε στην περιφέρεια του (Ζάρακες). Ένα ακόμα 
αξιοσημείωτο φαινόμενο που παρατηρείται στην ίδια περίοδο έχει να κάνει με τα 
πολύτιμα αντικείμενα που έφεραν οι έρευνες στο φως. 'Οπως είδαμε κατά τα 
γεωμετρικά και αρχαϊκά χρόνια μεγάλος αριθμός αυτού του είδους των αντικειμένων 
εντοπίζεται μέσα σε λατρευτικά σύνολα. Οι ανάθετες από τον 8° αι. π.Χ. και μετά 
επιλέγουν να επιδείξουν τον πλούτο και το κύρος τους κυρίως μέσα από την πράξη 
της ανάθεσης. Παρόμοια είναι και η πρακτική που διαπιστώνεται και για τον 
υπόλοιπο ελληνικό χώρο, στοιχείο που υποδεικνύει ότι η Εύβοια παρακολουθούσε 
στενά τις πανελλήνιες εξελίξεις, συμμετέχοντας κι ή ίδια σε αυτές2211. 

Στην παρούσα διατριβή επιλέξαμε να κινηθούμε με ιδιαιτέρως προσεκτικά 
βήματα προκειμένου να απομονώσουμε, να ερμηνεύσουμε και να αξιοποιήσουμε τις 
μαρτυρίες που μας πληροφορούν για τις λατρείες, τους μύθους και τα ιερά των 
Ευβοέων κατά τα προκλασικά χρόνια. Η προσέγγιση μας δεν πρέπει να εκληφθεί ως 
ριζική απόρριψη της πιθανότητας συγκεκριμένες λατρείες να είχαν καθιερωθεί σε 
εποχή κατά πολύ πρωιμότερη των πρώτων μαρτυριών που τις στοιχειοθετούν. 
Προτιμήσαμε εντούτοις να εφαρμόσουμε απαρέγκλιτα μία αυστηρή μεθοδολογία, η 
τήρηση της οποίας θα μας προφύλασσε από την υιοθέτηση βολικών πλην 
εσφαλμένων ερμηνειών. 

2211 Βλ. π.χ., R. Osborne, Η γένεση της Ελλάδας. 1200-479 π.Χ., Αθήνα, 2000: 150 κ.ε. 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΗΓΩΝ 

Κύρια έργα. 

BOWRA, CM. (επιμ.), Pìndari Carmina cum fragmentìs, Editio altera, [Oxford 
University Press], Oxford, 1965. 

EUSTATHII: Eustathiì archiepiscopi Thessalonìcensis comentarii ad Homeri 
Odysseam et Iliadem adfìdem exempli romani editi, Hildesheim, 1960. 

IRIGOIN, J., DUCHEMIN, J., BARDOLLET, L. (επιμ.), Bacchylide, Dithyrambes. 
Epinicies. Fragments, [Société d'édition Les Belles Lettres/Association Guillaume 
Budé], Paris, 1993. 

PFEIFFER, R. (επιμ.), Callimachus, [Oxford University Press], Oxford. 
Vol. I. Fragmenta, 1949. 
Vol. II. Hymni et epigrammata, 1953. 

ROSE, V. (επιμ.), Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta. Editio stereotypa 
editionis primae (MDCCCLXXXVI), [Teubner], Stutgardiae, 1966. 

SNELL, Β. (επιμ.), Pindari Carmina cum fragmentìs. Editio Tertia. Pars altera. 
Fragmenta. Indices, [Teubner], Lipsiae, 1964. 

SOLMSEN, F., MERKELBACH, R., WEST, M.L. (επιμ.), Hesiodi. Theogonia. 
Opera et Dies. Scutum. Fragmenta Select a. Editio tertia, [Oxford University Press], 
Oxford, 1990. 

Σχόλια. 

Σχόλια στον Απολλώνιο το Ρόδιο: · 
C. Wendel (επιμ.), Scholia in Apollonium Rhodium velerà, Berolini, 1958. 

Σχόλια στον Αριστοφάνη: 
Fr. Dübner (επιμ.), Scholia graeca in Aristophanem, Paris, 1877. 
W. J. W. Koster (επιμ.), Scholia in Aristophanem, Groningen-Amsterdam. 

Pars I, Fase. II: D. Mervyn Jones; N.G. Wilson (επιμ..), Scholia vetera 
et tricliniana in Aristophanis Equités, 1969. 
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D. Holwerda (επιμ.), Scholia in Aristophanem, Groningen. 
Pars II, Fase. II: D. Holwerda (επιμ.), Scholia vetera et recentiora in 
Aristophanis Pacem, 1982. 
Pars II, Fase. Ill: D. Holwerda (επιμ.), Scholia vetera et recentiora in 
Aristophanis Aves, 1991. 
Pars II, Fase. IV: J. Hangard (επιμ.), Scholia vetera et recentiora in 
Aristophanis Lysistratam, 1996. 
Pars III, Fase. IVa: M. Chantry (επιμ.), Scholia vetera in Aristophanis 
Plutum, 1994. 
Pars III, Fase. IVb: M. Chantry (επιμ.), Scholia recentiora in 
Aristophanis Plutum, 1996. 

Σχόλια στον Ευριπίδη: 
Gulielmus Dindorfius (επιμ.), Scholia Graeca in Euripidis Tragoedias. Ex codicibus 

aucta et emendata. Oxonii, 1863. 
Tomus II, Scholia in Orestem. 
Tomus III, Scholia in Phoenissas. 

Σχόλιο στον Ησίοδο: 
A. Pertusi (επιμ.), Scholia Vetera in Hesiodi opera et dies, Milano, 1955. 

Σχόλια στο Θουκυδίδη: 
C. Hude (επιμ.), Scholia in Thucydidem ad optimos codices collata, Lipsiae, 1927. 

Σχόλια στον Καλλίμαχο: 
R. Pfeiffer (επιμ.), Callimachus, Vol. II. Hymni et epigrammata, Oxonii, 1953. 

Σχόλια στο Λυκοφρόντη: 
G. Kinkel (επιμ.), Lycophronis Alexandra. Scholia vetera Codicis Marciani addidit, 

Lipsae, 1880. 

Σχόλιο στα ομηρικά έργα: 
Η. Erbse (επιμ.), Scholia graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berolini, 1969 

1988. 
G. Dindorfius (επιμ.), Scholia Graeca in Homeri Odysseam. Ex codicibus aucta et 

emendata, Oxonii, 1855. 

Σχόλια στον Πίνδαρο: 
A.B. Drachmann (επιμ.), Scholia vetera in Pindari Carmina, Lipsiae. 

Vol. I, Scholia in Olympionicas, 1903. 
Vol. II, Scholia in Pythionicas, 1910. 
Vol. Ill, Scholia in Nemeonicas et Isthmionicas. Epimetrum. Indices, 
1927. 

Σχόλια στον Πλάτωνα: 
G. C. Green (επιμ.), Scholia Platonica. Contulerunt atque investigaverunt F. de 

Forest Allen, I. Burnet, C. Pomeroy Parker, Pennsylvaniae, 1838. 
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Σχόλια στο Σοφοκλή: 
P. Elmsley (επιμ.), Scholia in Sophoclis tragoedias septem e Codice Ms. Laurentiano, 

Oxonii, 1825. 
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Ευρητήρια 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

Αβαντίδα, 22, 48, 50, 96, 97, 217 
Άγια Κυριακή, 356-359, 365, 366, 

369, 393, 427, 438 
Άγιος Νικόλαος, 43, 59 
Άγιος Νικόλαος Γαλατάκη, 91 
Αθηνά, 65, 66, 92, 117, 150-152, 158, 

159, 164, 173, 175, 189, 192, 194, 
195, 197, 199, 202, 212, 213, 239-
244, 287, 309, 323, 324, 326, 332, 
370-378, 391, 426, 427, 430, 434, 
435, 440, 441 

Αθήνα, 16, 18, 20, 23, 37, 70, 94, 106, 
113,116, 120,135-137,151,153, 
187-192, 194, 197, 200, 212, 220, 
221, 229, 330, 234, 237, 239, 240, 
242, 246, 250, 256, 276, 279, 287, 
296, 305, 324, 330, 340, 357, 369, 
373, 382, 383, 385, 387, 406, 408, 
431,434,437 

Αιγές, 24, 89-92, 103, 104, 146, 164, 
173,431,441 

Λουτρά Αιδηψού, 123, 156, 157, 186, 
211 

Αλιβέρι, 39, 40, 126, 127, 140, 341, 
345, 348, 402, 403. 

Αμάρυνθος, 18, 34, 51, 289, 290, 295, 
296, 327-348, 355-360, 369, 370, 
398, 425, 427 

Αμφιτρίτη, 283-284 
Απόλλωνας, 55, 56, 104-131, 134, 

135, 144, 149, 156, 167, 173,174, 
199, 215, 218-233, 263, 268, 271, 
273, 274, 285-326, 334, 337, 339, 
341, 344, 346-350, 355, 356, 358, 
360, 361, 367, 368, 371-373, 391, 
395, 396, 398, 420, 423, 424, 426, 

430, 432, 433,435, 437, 439, 440, 
442 

Άργος (τοπωνύμιο), 47, 48, 51, 68, 76, 
80, 97, 120, 145, 205, 206, 281, 305, 
432, 437 

Άργος (μυθικό πρόσωπο), 48, 50. 51, 
52, 53, 54, 206 

Άργουρα, 51,52, 53,206 
Αρέθουσα, 31, 96-100, 202-204. 209-

210, 234, 238, 263, 431, 432, 441 
Άρης, 150, 154-156, 159, 173, 271, 

273,430,441 
Αρισταίος, 143-144, 150, 367, 398 
Άρτεμη, 15, 27, 55, 61, 81, 87, 93, 94, 

117,129,131-142,147,173,174, 
198, 212, 229, 230, 231, 233-239, 
260, 261, 262, 280, 282, 290, 295, 
297, 298, 301, 303-305, 311, 326-
370, 373, 375, 393, 398, 426, 427, 
430, 432, 435, 436, 438-440 

Αρτεμίσιο, 24, 27, 42, 93, 94, 110, 
132-139,142,173,174,210,211, 
213,430 

Αρχάμπολη, 90, 164-165 
Ασκληπιός, 126, 150, 158,237. 334, 

353, 369, 399, 401-406 
Αστάρτη,410, 437 
Αυλίδα, 14, 15, 61, 141, 260-263, 329 
Αυλωνάρι, 40, 172, 294, 342 
Αφροδίτη, 254, 255, 358, 384, 399, 

406,407,409,410,437 
Βιγλατούρι, 42, 168-169, 174, 439 
Βουρλάκι, 53 
Βριάρεως, 56, 150, 158-159 
Γανυμήδης, 180-183, 198, 200. 201 
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Δελφοί, 91, 105, 113, 117-122, 129-
131, 173, 199-226, 266, 267, 280, 
304, 305, 309, 400, 408, 434, 437 

Δήλος, 105-114, 116, 117, 119, 131, 
136, 149, 199, 220, 223, 227-229, 
245, 250, 282, 301, 353, 381, 387, 
413,415,418,440 

Δήμητρα, 130, 147, 150, 153-155, 159, 
173, 229, 231, 247, 250-254, 328, 
364, 384-394, 430, 440 

Δίας, 25, 46-77, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 
88,92,93,103, 115,116, 119,142, 
145,151,156,158, 159, 173,174, 
176-206, 211-213, 229, 239, 241-
243, 247, 252, 261, 263, 265-277, 
296,341,350,353,373,391,395, 
426, 429, 431, 434, 436, 438, 440, 
441 

Δίον, 24-27, 63, 67, 90, 93, 11, 174, 
429,441 

Διόνυσος, 76, 90, 142-150, 154, 173, 
187, 205, 231, 233, 244-249, 257, 
263, 275, 358, 373, 378-386, 395, 
420,433,436,438,441 

Διόσκουροι, 407-408, 433 
Δίρφη, 14, 33, 34, 204-206, 231, 232, 

250, 252, 253, 264, 433 
Δοκός, 80, 147, 241, 259, 264, 433 
Δρακόσπιτο, 200-201, 259 
Δύστος, 14, 38,42,43,95, 111 
Ειλειθυία, 237, 401,402, 404, 405, 437 
Επισκοπή, 140 
Ερέτρια, 15-19, 23, 24, 32-42, 44, 50, 

53,63,80,81,95,110,111,115, 
119,125-127, 131,140,142,147, 
148, 150, 153, 156, 185, 189, 190, 
194, 200, 206, 214, 216, 217, 224, 
225, 227, 228, 237, 245, 247, 248, 
253, 265-427, 432, 434-438, 441, 
442 

Ερμής, 50, 52, 85, 171, 249, 255-257, 
383, 407 

Εστία, 254, 373 
Ζάρακες, 24, 111, 165-167, 174, 302, 

439, 442 
Ήρα, 47, 50, 55, 68-82, 100,157, 158, 

173, 202-209, 263, 277-282,422, 
423, 426, 431, 432, 435, 438, 440 

Ηρακλής, 49, 63-67, 92, 93, 150, 151, 
156-157,159, 173,174,255-257, 

275, 276, 291-293, 306, 323, 324, 
394-401, 406, 415, 418, 425, 426, 
429,430,435,438 

Θαρρούνια, 172, 173 
Ιδαίοι Δάκτυλοι, 258, 265, 271-273 
Ιστιαία, 14, 16, 17, 24, 25, 26-28, 50, 

63,71-73,80,81,94,96,103,123, 
124,128,129,131-133, 136,139, 
142, 149-156,173, 189,296,297, 
341,430,431,441 

Ιώ, 47-55, 67, 100, 173, 206, 441 
Κάρυστος, 14, 16, 17, 24, 42-45, 50, 

51, 58, 59, 71-74, 80, 89, 90, 95, 96, 
103-105,11-121,126,147,148, 
149,152,157,159,160-162,174, 
439, 440 

Καστρί Γεραιστού, 44, 84-88, 103, 
104, 141, 175 

Καστρί Λιχάδας, 24, 25 
Καστρί Ποταμιάς, 38, 41, 169-171, 

293-295 
Κάψαλα, 59 
Κήρινθος, 14, 23, 24, 28-30, 34, 72, 

95, 123, 174, 177-179 
Κόθος, 123, 287,407,410,411 
Κόρη, 153, 154, 181, 247, 250-254, 

353,386-391,393,440 
Κοτύλαιον, 14, 139-140 
Κουρήτες, 184-187,258,265,273 
Κουροτρόφοι, 406 
Κύμη, 24, 40-42, 169 
Λάμαρη, 171,434 
Λευκαντί, 32, 34, 53, 130, 186, 206, 

216,224,288,294,315 
Ληλάντιο πεδίο, 22, 32, 37, 110, 177-

179, 185, 218, 221-228, 239-240, 
242, 244, 250, 263, 288, 289, 318, 
334, 432, 436 

Λίμνη, 72, 82, 91, 157, 173, 413, 431 
Λουτρά Γιάλτρων, 26 
Μάκρη, 75-77, 143-146 
Μάνικα, 33 
Μαρμάρι, 44, 73, 89, 122 
Μετόχι, 172,434 
Μύλοι, 44 
Νέος Πύργος, 24, 156, 159, 174, 430 
Οιχαλία, 24, 38, 64, 66, 170, 171, 286, 

290-295, 395, 425, 429 
Οροβίες,28, 122-125, 157 
Όχη, 14, 44, 73-75, 162, 205, 440 
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Παλαιοεκκλησιές, 34, 305, 346, 348, 
358,359 

Παρθένα, 140,281-282 
Πει, 33 
Πετριές, 38 
Πευκί, 28, 132, 134, 137 
Πλακαρή, 16, 43, 44, 73, 89, 122, 159, 

160-162,174,175,439,440 
Πλατανιστός, 162, 175,440 
Ποσείδιον, 24, 28, 81, 82, 93-95 
Ποσειδώνας, 20, 44, 60, 65, 66, 71, 82-

104,115,141, 151,158, 164,171, 
173, 175, 202-204, 208-218, 263, 
282-285, 287, 330, 426, 430, 431, 
432,435,437,438,440,441 

Ροβιές,/j/l. Οροβίες 
Στύρα, 24, 42, 43, 59, 111, 153, 158, 

161 

Τιτυός, 47, 55-58, 67 
Φιλάγρα, 91, 146 
Χαλκίδα, 14, 16-19, 23, 24, 29-34, 37, 

38, 51, 53, 56, 71-73, 80, 91, 95, 97, 
103,110,111,115,126,131,136, 
142, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 
156,157,158,172,175-265,269, 
276, 280, 296, 298, 324-326, 334, 
341, 348, 350, 369, 373, 381, 398, 
410,431-434,441 

Χάνια, 40, 41, 125-127, 140, 294 
Ωρεός, 16, 23, 24, 26, 27, 70, 71, 72, 

81,82,94,96,103,123,129,134, 
142, 147-149, 153, 156, 174, 194, 
210,226,245,247,381 

Ωρωπός, 14, 15, 39, 276, 337, 369, 
406, 422-425 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Όπου δεν αναφέρεται η πηγή της εικόνας, η λήψη της φωτογραφίας είναι του 
συγγραφέα. 

Εικ. 1. Κεντρική Ελλάδα. Δορυφορική φωτογραφία. 
Εικ. 2. Εύβοια. Γεωφυσικός χάρτης (κλίμακα 1: 500.000). Γ.Υ.Σ. 
Εικ. 3. Εύβοια. Σημαντικότερες θέσεις που αναφέρονται στην παρούσα εργασία. 
Εικ. 4. Καστρί Λιχάδας. 
Εικ. 5. Χερρονήσι Λιχάδας. 
Εικ. 6. Πεδιάδα του Ξεροπόταμου. Δορυφορική φωτογραφία. 
Εικ. 7. Κάστρο Ωρεών. 
Εικ. 8. Κήρινθος. Σχεδιαστική αποτύπωση. Sackett et al., 1966: 44, εικ. 3. 
Εικ. 9. Κήρινθος. Παραλία. 
Εικ. 10. Κήρινθος. Τμήματα τείχους. 
Εικ. 11. Κεντρική Εύβοια. 
Εικ. 12. Χαλκίδα. Έκταση της πόλης κατά τους προκλασικούς χρόνους. 
Εικ. 13. Χαλκίδα. Ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας. 
Εικ. 14. Ερέτρια. Η Ερέτρια κατά τον 8° αι. π.Χ. σύμφωνα με τον Krause. C. Krause, 

"Zur Städtebaulichen Entwicklung Eretrias", AntK 25 (1982): 140, εικ. 2. 
Εικ. 15. Ερέτρια. Η Ερέτρια κατά τον 7° αι. π.Χ. σύμφωνα με τον Krause. C. Krause, 

"Zur Städtebaulichen Entwicklung Eretrias", AntK 25 (1982): 143, εικ. 6. 
Εικ. 16. Ερέτρια. Η Ερέτρια κατά τον 7° αι. π.Χ. σύμφωνα με την Ξ. Χαραλαμπίδου. 

Ξ. Χαραλαμπίδου, «Συμβολή στην τοπογραφία της Ερέτριας των Αρχαϊκών 
Χρόνων», ατο ΑΕΘΣΕ, 2006: 1016, εικ. 1. 

Εικ. 17. Ερέτρια. Η Ερέτρια στα μέσα του 6° αι. π.Χ. σύμφωνα με τον Krause. C. 
Krause, "Zur Städtebaulichen Entwicklung Eretrias", AntK 25 (1982): 142, 
εικ. 4. 

Εικ. 18. Ερέτρια. Η Ερέτρια κατά τον 6° αι. π.Χ. και πρώιμο 5° αι. π.Χ. 
Επεξεργασμένη εικόνα βασισμένη στο σχέδιο της Ξ. Χαραλαμπίδου, 
«Συμβολή στην τοπογραφία της Ερέτριας των Αρχαϊκών Χρόνων», στο 
ΑΕΘΣΕ, 2006: 1017, εικ. 2. 

Εικ. 19. Πεδιάδα του Σαρανταπόταμου. 
Εικ. 20. Κάρυστος. Ο λόφος Πλακαρή. 
Εικ. 21. Κάρυστος. Η πεδιάδα του Ρηγιά. 
Εικ. 22. Μαρμάρι. 
Εικ. 23. Μύλοι. 
Εικ. 24. Το ακρωτήριο Λιχάδα. 
Εικ. 25. Λίμνη. 
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Εικ. 26. Όχη. Σχεδιαστική τομή και κάτοψη του δρακόσπιτου. Ν.Κ. Μουτσόπουλος, 
«Τα 'δρακόσπιτα' της ΝΔ Εύβοιας. Συμβολή στην Αρχιτεκτονική, την 
Τυπολογία και τη Μορφολογία τους», Επιστημονική Επετηρίδα της 
Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα Αρχιτεκτόνων) 8 (1982): 290, εικ. 9. 

Εικ. 27. Όχη. Σχεδιαστική κάτοψη του δρακόσπιτου. Ν.Κ. Μουτσόπουλος, «Τα 
'δρακόσπιτα' της ΝΔ Εύβοιας. Συμβολή στην Αρχιτεκτονική, την 
Τυπολογία και τη Μορφολογία τους», Επιστημονική Επετηρίδα της 
Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα Αρχιτεκτόνων) 8 (1982): 285, εικ. 5. 

Εικ. 28. Καστρί Γεραιστού. Ο όρμος. 
Εικ. 29. Καστρί Γεραιστού. Ο όρμος. 
Εικ. 30. Καστρί Γεραιστού. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. 
Εικ. 31. Καστρί Γεραιστού. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. 
Εικ. 32. Καστρί Γεραιστού. Επιγραφή. 
Εικ. 33. Άγιος Νικόλαος Γαλατάκη. 
Εικ. 34. Χερρονήσι Ελληνικών. 
Εικ. 35. Χερρονήσι Ελληνικών. 
Εικ. 36. Κάρυστος. Πλακαρή (ακρόπολη). Κόγχες. 
Εικ. 37. Κάρυστος. Πλακαρή (ακρόπολη). Κόγχες. 
Εικ. 38. Πλατανιστός. Κάτοψη του αρχαίου οικοδομήματος. H.R. Goette, "Parian 

Marble in Southern Euboia", στο D.U. Schilarci και D. Katsonopoulou 
(επιμ.), Paria Lithos. Parian Quarries, Marble and Workshops of Sculpture. 
Proceedings of the First International Conference on the Archaeology of 
Paros and the Cyclades, Paros, 2-5 October 1997, Athens, 2000: 400, εικ. 2. 

Εικ. 39. Πλατανιστός. Αρχαίο οικοδόμημα. Νότιος τοίχος. 
Εικ. 40. Πλατανιστός. Αρχαίο οικοδόμημα. Ανατολικός τοίχος. 
Εικ. 41. Πλατανιστός. Εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. 
Εικ. 42. Καστρί Ποταμιάς. 
Εικ. 43. Καστρί Ποταμιάς. Κόλπος της Κύμης. 
Εικ. 44. Καστρί Ποταμιάς. Τείχος. 
Εικ. 45. Χαλκίδα. Οικοδόμημα στο ύψωμα Δρακόσπιτο. Bakhuizen, 1985: 149, εικ. 

78. 
Εικ. 46. Χαλκίδα. Μαρμάρινος τρίποδας. P. Amandry, «Trépieds d'Athènes: I. 

Dionysies», BCH100 (1976): 33, εικ. 15. 
Εικ. 47. Κάτω Στενή. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. 
Εικ. 48. Κάτω Στενή. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. 
Εικ. 49. Ολύμπια. Γενική κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου. Ανάθημα των 

Ερετριέων. 
Εικ. 50. Ολύμπια. Ανάθημα των Ερετριέων. Τομή και κάτοψη. F. Eckstein, 

ΑΝΑΘΗΜΑΤΑ. Studien zu den Weihgeschenken strengen Stils im Heiligtum 
von Olympia, Berlin, 1969: 51, εικ. 10. 

Εικ. 51. Ολύμπια. Ανάθημα των Ερετριέων. Επιγραφή. W. Dittenberger και Κ. 
Purgold, Die Inschriften von Olympia, Berlin, 1896: 364, n°. 248. 

Εικ. 52. Ερέτρια. Αεροφωτογραφία του ιερού του Απόλλωνα Δαφνηφόρου. Σαπουνά-
Σακελλαράκη, 2000: 48, εικ. 30. 

Εικ. 53. Ερέτρια. Κάτοψη του ιερού του Απόλλωνα Δαφνηφόρου. Αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα της γεωμετρικής περιόδου. 

Εικ. 54. Ερέτρια. Κάτοψη του ιερού του Απόλλωνα Δαφνηφόρου. Τοίχος κλασικής 
περιόδου. Εργαστήρια. 
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Κατάλογος και πηγές εικόνων 

Εικ. 55. Ερέτρια. Κάτοψη του ιερού του Απόλλωνα Δαφνηφόρου. Κτίσματα του 
πρώτου μισού του 8ου αι. π.Χ. Κτήρια 1, 5, 150 και 9. Ducrey et al., 2004: 
229. 

Εικ. 56. Ερέτρια. Αεροφωτογραφία του ιερού του Απόλλωνα Δαφνηφόρου. 
Κατασκευή 12 και Κτήρια 1 και 5. 

Εικ. 57. Ερέτρια. Ιερό του Απόλλωνα Δαφνηφόρου. Κάτοψη του Κτηρίου 1, σύμφωνα 
με τον P. Auberson. Auberson, 1974: 62, εικ. 1. 

Εικ. 58. Ερέτρια. Ιερό του Απόλλωνα Δαφνηφόρου. Πλήρης σχεδιαστική 
αποκατάσταση της κάτοψης του Κτηρίου 1, σύμφωνα με τον Ρ. Auberson. 
Auberson, 1974: 63, εικ. 2. 

Εικ. 59: Ερέτρια. Κάτοψη του ιερού του Απόλλωνα Δαφνηφόρου. Κτίσματα του 
δευτέρου μισού του 8ου αι. π.Χ. Κτήρια 2, 5, 17, 150 και Κατασκευή 12. 
Ducrey et al, 2004:233. 

Εικ. 60. Ερέτρια. Κάτοψη του ιερού του Απόλλωνα Δαφνηφόρου. Κτίσματα του 7ου 

αι. π.Χ. Huber, 2003, Vol. 2: Planche 5. 
Εικ. 61: Ερέτρια. Κάτοψη του (εκατομπέδου;) ναού του 7ου αι. π.Χ. Auberson, 1968: 

Planche Π. 
Εικ. 62: Ερέτρια. Πλήρης σχεδιαστική αποκατάσταση της κάτοψης του 

(εκατομπέδου;) ναού του 7ου αι. π.Χ. Auberson, 1968: Planche IV. 
Εικ. 63. Ερέτρια. Κάτοψη του ιερού του Απόλλωνα Δαφνηφόρου. Κτίσματα του 

τέλους της αρχαϊκής περιόδου. Huber, 2003, Vol. 2: Planche 5. 
Εικ. 64: Ερέτρια. Κάτοψη του ναού του τέλους της αρχαϊκής περιόδου. Auberson, 

1968: Planche III. 
Εικ. 65: Ερέτρια. Πλήρης σχεδιαστική αποκατάσταση της κάτοψης του ναού του 

τέλους της αρχαϊκής περιόδου. Auberson, 1968: Planche V. 
Εικ. 66: Ερέτρια. Θεμέλια του ναού του τέλους της αρχαϊκής περιόδου. 
Εικ. 67: Αμάρυνθος. Ο λόφος των Παλαιοεκκλησιών. 
Εικ. 68: Άνω Βάθεια. Η εκκλησία της Παναγίτσας Θεοτόκου. 
Εικ. 69: Άνω Βάθεια. Η εκκλησία της Παναγίτσας Θεοτόκου. Η επιγραφή IG XII, 9, 

276. 
Εικ. 70: Ερέτρια. Ο Βόρειος Χώρος Θυσιών. Κάτοψη της περιοχής. Huber, 2003, 

Vol. 2: Planche 7. 
Εικ. 71: Ερέτρια. Ο Βόρειος Χώρος Θυσιών. Η υδρία Η125. 
Εικ. 72: Ερέτρια. Ο Βόρειος Χώρος Θυσιών. Η υψίλαιμη πρόχους C41. 
Εικ. 73: Ερέτρια. Ο Βόρειος Χώρος Θυσιών. Η υψίλαιμη πρόχους C37. 
Εικ. 74: Ερέτρια. Ακρόπολη. 

Εικ. 75. Ερέτρια. Κάτοψη του ιερού του Διονύσου. Auberson, 1976: Planche V. 
Εικ. 76. Ερέτρια. Κάτοψη του «Θεσμοφορίου 1». Ducrey et al., 2004: 269. 
Εικ. 77. Ερέτρια. «Θεσμοφόριο 1». 
Εικ. 78. Ερέτρια. «Θεσμοφόριο 1». · 
Εικ. 79. Ερέτρια. Κάτοψη του «Ιερού Α». Metzger, 1985: Tafel 1. 
Εικ. 80. Ερέτρια. «Ιερό Α». 
Εικ. 81. Ερέτρια. Αρχαία αγορά. Κάτοψη της Θόλου. Β.Χ. Πετράκος, «Ερέτρια. 

Θόλος», ΑΔ 17 Β (1961): 150, σχεδ. 7. 
Εικ. 82. Ερέτρια. Αρχαία αγορά.. Σχεδιαστική αποκατάσταση βάσης της 

κιονοστοιχίας της Θόλου. Β.Χ. Πετράκος, «Ερέτρια. Θόλος», ΑΔ 17 Β 
(1961): 151, σχεδ. 8. 

Εικ. 83. Ερέτρια. Αρχαία αγορά. Θόλος. Ducrey et al., 2004: 247. 
Εικ. 84. Ερέτρια. Κάτοψη της «Νότιας Παλαίστρας». Ducrey et al., 2004: 261. 
Εικ. 85. Ερέτρια. Κάτοψη του «Κτηρίου 3». Ducrey et al., 2004: 166. 
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Κατάλογος και πηγές εικόνων 

Εικ. 86. Ερέτρια. Το «Κτήριο 3». 
Εικ. 87. Ερέτρια. Το Ηρώον. Κάτοψη των τάφων της νεκρόπολης και του τριγωνικού 

μνημείου. Ducrey et al., 2004: 173. 
Εικ. 88. Ερέτρια. Το Ηρώον. Το τριγωνικό μνημείο. Ducrey et al., 2004: 173. 
Εικ. 89. Ερέτρια. Το Ηρώον. Κάτοψη του τριγωνικού μνημείου, των κτηρίων και των 

αποθετών στην περιοχή του Ηρώου. 
Εικ. 90. Ερέτρια. Το Ηρώον. Το Κτήριο Ρ. 
Εικ. 91. Ερέτρια. Το Ηρώον. Κάτοψη των κτηρίων στην περιοχή του Ηρώου στα τέλη 

του 7ου αι. π.Χ. Ducrey et al., 2004: 174. 
Εικ. 92. Ερέτρια. Το Ηρώον. Κάτοψη των κτηρίων στην περιοχή του Ηρώου στα 

μέσα του 6ου αι. π.Χ. Ducrey et al., 2004: 175. 
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Εικόνες 

ΕΙΚΟΝΕΣ 
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Υπόμνημα εικ. 3: 
Σημαντικότερες θέσεις 
που αναφέρονται στην παρούσα έρευνα (αριθμητική σειρά). 

1. Καστρί Λιχάδας. 
2. Χερρονήσι Λιχάδας. 
3. Λουτρά Γιάλτρων. 
4. Λουτρά Αιδηψού. 
5. Άγιος Γεώργιος Ηλίας. 
6. Νέος Πύργος. 
7. Ωρεοί. 
8. Κανατάδικα. 
9. Ιστιαία. 
10. Πευκί. 
11. Άγιου Νικόλαος Ελληνικών - Χερρονήσι. 
12. Παλιόκαστρο Βασιλικών. 
Π.Ροβιές. 
14. Ακρωτήριο Αραχλη. 
15. Λίμνη. 
16. Κρύα Βρύση - Κήρινθος. 
17. Άγιος Νικόλαος Γαλατάκη. 
18. Ψαχνά. 
19. Νέα Αρτάκη. 
20. Δρακόσπιτο. 
21. Προφήτης Ηλίας - Άγια Παρασκευή. 
22. Πέι - Δοκός. 
23. Μάνικα. 
24. Χαλκίδα. 
25. Άγια Ελεούσα. 
26. Ιερό της Άρτεμης Αυλιδίας. 
27. Νέα Λάμψακος. 
28. Φύλλα Βράχου. 
29. Λευκαντί. 
30. Βουρλάκι. 
31. Ερέτρια. 
32. Αμάρυνθος. 
33. Παλαιοεκκλησιές (λόφος). 
34. Άγια Κυριακή. 
35. Παναγίτσα Θεοτόκου. 
36. Στενή Δίρφης. 
37. Λάμαρη. 
38. Μετόχι. 
39. Θαρρούνια. 
40. Παρθένι. 
41. Κύμη. 
42. Καστρί Ποταμιάς. 
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43. Οξύλιθος. 
44. Βιγλατούρι Οξλυλίθου. 
45. Βρύση. 
46. Επισκοπή. 
47. Πιρνάκι. 
48. Χάνια. 
49. Άγιος Γεώργιος. 
50. Αλιβέρι. 
51. Πετριές. 
52. Κριεζά. 
53. Καστρί (Δύστος). 
54. Ζωοδόχος Πηγής Ζαράκων. 
55. Νέων Στύρων. 
56. Άγιος Νικόλαος. 
57. Κάψαλα. 
58. Μαρμάρι. 
59. Πλακαρή. 
60. Κάρυστος. 
61. Παλιοχώρα. 
62. Μύλοι. 
63. Καστρί Γεραιστού. 
64. Πλατανιστός. 
65. Αρχάμπολη. 
66. Ακρωτήριο Καφηρέας. 
67. Φιλάγρα. 
68. Σκάλα Ωρωπού. 
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Υπόμνημα εικ. 3: 
Σημαντικότερες θέσεις 
που αναφέρονται στην παρούσα έρευνα (αλφαβητική σειρά). 

Άγια Ελεούσα. 25. 
Άγια Κυριακή. 34. 
Άγιος Γεώργιος Ηλίας. 5. 
Άγιος Γεώργιος. 49. 
Άγιος Νικόλαος Γαλατάκη. 17. 
Άγιος Νικόλαος. 56. 
Άγιου Νικόλαος Ελληνικών - Χερρονήσι. 11. 
Ακρωτήριο Αραχλη. 14. 
Ακρωτήριο Καφηρέας. 66. 
Αλιβέρι. 50. 
Αμάρυνθος. 32. 
Αρχάμπολη. 65. 
Βιγλατούρι Οξλυλίθου. 44. 
Βουρλάκι. 30. 
Βρύση. 45. 
Δρακόσπιτο. 20. 
Επισκοπή. 46. 
Ερέτρια. 31. 
Ζωοδόχος Πηγής Ζαράκων. 54. 
Θαρρούνια. 39. 
Ιερό της Άρτεμης Αυλιδίας. 26. 
Ιστιαία. 9. 
Κανατάδικα. 8. 
Κάρυστος. 60. 
Καστρί (Δύστος). 53. 
Καστρί Γεραιστού. 63. 
Καστρί Λιχάδας. 1. 
Καστρί Ποταμιάς. 42. 
Κάψαλα. 57. 
Κριεζά. 52. 
Κρύα Βρύση - Κήρινθος. 16. 
Κύμη. 41. 
Αάμαρη. 37. 
Λευκαντί. 29. 
Λίμνη.15. 
Λουτρά Αιδηψού. 4. 
Λουτρά Γιάλτρων. 3. 
Μάνικα. 23. 
Μαρμάρι. 58. 
Μετόχι. 38. 
Μύλοι. 62. 
Νέα Αρτάκη. 19. 
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Νέα Λάμψακος. 27. 
Νέος Πύργος. 6. 
Νέων Στύρων. 55. 
Οξύλιθος. 43. 
Παλαιοεκκλησιές (λόφος). 33. 
Παλιόκαστρο Βασιλικών. 12. 
Παλιοχώρα. 61. 
Παναγίτσα Θεοτόκου. 35. 
Παρθένι. 40. 
Πέι - Δοκός. 22. 
Πετριές. 51. 
Πευκί. 10. 
Πιρνάκι. 47. 
Πλακαρή. 59. 
Πλατανιστός. 64. 
Προφήτης Ηλίας - Άγια Παρασκευή. 21. 
Ροβιές. 13. 
Σκάλα Ωρωπού. 68. 
Στενή Δίρφης. 36. 
Φιλάγρα. 67. 
Φύλλα Βράχου. 28. 
Χαλκίδα. 24. 
Χάνια. 48. 
Χερρονήσι Λιχάδας. 2. 
Ψαχνά. 18. 
Ωρεοί. 7. 
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Εικ. 4. Καστρί Λιχάδας. 

Εικ. 5. Χερρονήσι Λιχάδας. 
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Εικ. 6. Πεδιάδα του Ξεροπόταμου. Δορυφορική φωτογραφία. 
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Εικ. 7. Κάστρο Ωρεών. 
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Εικ. 8. Κήρινθος. Σχεδιαστική αποτύπωση. 
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Εικ. 9. Κήρινθος. Παραλία. 

ϊ?~5β? • . Hi 

Εικ. 10. Κήρινθος. Τμήματα τείχους. 
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Εικ. 11. Κεντρική Εύβοια. 

._,„., 

Εικ. 12. Χαλκίδα. Έκταση της πόλης κατά τους 
προκλασικούς χρόνους. 
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Εικ. 13. Χαλκίδα. Ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας. 
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Εικ. 14. Ερέτρια. Η Ερέτρια κατά τον 8° αι. π.Χ. 
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Εικ. 15. Ερέτρια. Η Ερέτρια κατά τον 7° αι. π.Χ. 
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Υπόμνημα 

C* Ορθογώνια κτίσματα Γ Τοίχοι • Κλίβανοι 

Ç"- Καμπυλόγραμμα χτίσματα · Μόνο κινητά ευρήματα Δ Αποθέτες 

•>. Αναλημματικοί τοίχοι ° Τάφοι (Γ) Τπογεωμ. 

Εικ. 16. Ερέτρια. Η Ερέτρια κατά τον 7° αι. π.Χ. 
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Εικ. 17. Ερέτρια. Η Ερέτρια στα μέσα του 6° αι. π.Χ. 
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ΟΤ 6ος - πρώιμος 5ος οι. π. Χ. — Τείχος 

ΟΤ Αρχαϊκοί χρόνοι ν Τοίχοι 

• Μόνο κινητό ευρήματα 

ο Τάφοι - ταφχκές πυρές 

Κλίβανοι * Πηγάδια 

Εικ. 18. Ερέτρια. Η Ερέτρια κατά τον 6° αι. π.Χ. και πρώιμο 5° αι. π.Χ. 
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Υπόμνημα εικ. 18. 

1. Η Ακρόπολη. 
2. Το Θεσμοφόριον 1. 
3. Το Ιερό Α. 
4. Η Δυτική Πύλη. 
5. Το Ηρώον. 
6. Ο Ναός του Διονύσου. 
7. Το Θέατρο. 
8. Το Γυμνάσιο. 
9. Το Σεβαστείον. 
10. Οικία των Μωσαϊκών. 
11. Ο Ανατολικός Τομέας. 
12. Συνοικία των παναθηναϊκών αμφορέων. 
13. Το Κτίριο 3. 
14. Ο Βόρειος Χώρος Θυσιών. 
15. Το ιερό λεγόμενο του Απόλλωνα Δαφνηφόρου. 
16. Η Κρήνη. 
17. Η Θόλος. 
18. Η Νότια Παλαίστρα. 
19. Η υποτιθέμενη Νοτιοανατολική Πύλη. 
20. Το οικόπεδο ΟΤ 26/ ΟΤ 27. 
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Εικ. 19. Πεδιάδα του Σαρανταπόταμου. 
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i l 
Εικ. 20. Κάρυστος. Ο λόφος Πλακαρή. 
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Εικ. 21. Κάρυστος. Η πεδιάδα του Ρηγιά. 
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Εικ. 22. Μαρμάρι. 
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Εικ. 23. Μύλοι. 

Εικ. 24. Το ακρωτήριο Λιχάδα. 
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Εικ. 26. Όχη. Σχεδιαστική τομή και κάτοψη του ορακόσπιτου. 
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Εικ. 28. Καστρί Γεραιστού. Ο όρμος. 

k .*_:- j, :^Φ, 

Εικ. 29. Καστρί Γεραιστού. Ο όρμος. 
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Εικ. 30. Καστρί Γεραιστού. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. 

Εικ. 31. Καστρί Γεραιστού. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. 
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Εικ. 32. Καστρί Γεραιστού. Επιγραφή. 

Εικ. 33. Άγιος Νικόλαος Γαλατάκη. 
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Εικ. 34. Χερρονήσι Ελληνικών. 
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Εικ. 35. Χερρονήσι Ελληνικών. 
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Εικ. 36. Κάρυστος. Πλακαρή (ακρόπολη). Κόγχες. 

Εικ. 37. Κάρυστος. Πλακαρή (ακρόπολη). Κόγχες. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



... »π Ί nn^liiliiil«iM«miv-r· π nu;; 

Ο 

ο 
Η 
Ö 
a. 
^-
3. 
ο 

(Ο 
ο 

Ρ 
ο 
Ö 
?< 
CU 
Ö 

Ρ 
ο 
Η 

ff-

5-
ο 

LP 
Ό 
Η 

e 
Ρ-* 

> 
Ö 
Ι
Ο 

< ^ ; 

e 

ω 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



Εικ. 39. Πλατανιστός. Αρχαίο οικοδόμημα. Νότιος τοίχος. 

Εικ. 40. Πλατανιστός. Αρχαίο οικοδόμημα. Ανατολικός τοίχος. 
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Εικ. 41. Πλατανιστός. 
Εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. 

Εικ. 42. Καστρί Ποταμιάς. 
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Εικ. 43. Καστρί Ποταμιάς. Κόλπος της Κύμης. 

Εικ. 44. Καστρί Ποταμιάς. Τείχος. 
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Εικ. 45. Χαλκίδα. Οικοδόμημα στο ύψωμα Δρακόσπιτο. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168



^ \ 

\ 
V 

+ 

\v 

i 
' iJ 

f ι! 
/ // 

coupe c 

It ' 

't a-- 380 

ADW£ATY?OyiPHTEYSAS:AT!ttll< io 
-~SE23BmGBXZS 3 

pf=W / i 

! 

Λ 

Ρ 

A 

L 

0 
« if 
I 

IJ 

V. ο 

Wym mm. 

L 

100 0 Î 

(•πτφτηφ 

J 
r.0'JDQ D 

200 300 400 500mm a.JPe a - a 

600> 

Fig. hi. — TrOpìciJ il« Chain's (l:JU:. 

Εικ. 46. Χαλκίδα. Μαρμάρινος τρίποδας. 
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Εικ. 47. Κάτω Στενή. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. 

Εικ. 48. Κάτω Στενή. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. 
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Εικ. 49. Ολύμπια. Γενική κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου. 
Ανάθημα των Ερετριέων. 
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Εικ. 50. Ολύμπια. Ανάθημα των Ερετριέων. Τομή και κάτοψη. 
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Εικ. 51. Ολύμπια. Ανάθημα των Ερετριεων. Επιγραφή. 

Εικ. 52. Ερέτρια. Αεροφωτογραφία του ιερού του Απόλλωνα Δαφνηφόρου. 
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Εικ. 53. Ερέτρια. Κάτοψη του ιερού του Απόλλωνα Λαφνηφόρου. 
Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της γεωμετρικής περιόδου. 
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Εικ. 54. Ερέτρια. Κάτοψη του ιερού του Απόλλωνα Δαφνηφόρου. 
Τοίχος κλασικής περιόδου. Εργαστήρια. 
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Εικ. 55. Ερέτρια. Κάτοψη του ιερού του Απόλλωνα Ααφνηφόρον. Κτίσματα 
του πρώτου μισού του 8ου αι. π.Χ. Κτήρια 1, 5,150 και 9. 

Εικ. 56. Ερέτρια. Αεροφωτογραφία του ιερού του Απόλλωνα Ααφνηφόρον. 
Κατασκευή 12 και Κτήρια 1 και 5. 
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Εικ. 57. Ερέτρια. Ιερό του Απόλλωνα Δαφνηφόρον. 
Κάτοψη του Κτηρίου 1 

(σύμφωνα με τον P. Auberson). 

Εικ. 58. Ερέτρια. Ιερό του Απόλλωνα Λαφνηφόρου. 
Πλήρης σχεδιαστική αποκατάσταση της 

κάτοψης του Κτηρίου 1 
(σύμφωνα με τον P. Auberson). 
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Εικ. 59: Ερέτρια. Κάτοψη του ιερού του Απόλλωνα 
Ααφνηφόροο. Κτίσματα του β' μισού του 8ου αι. π.Χ. 

Κτήρια 2, 5,17,150 και Κατασκευή 12. 

Εικ. 60. Ερέτρια. Κάτοψη του ιερού 
του Απόλλωνα Δαφνηφόρου. 

Κτίσματα του 7ου αι. π.Χ. 
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Εικ. 63. Ερέτρια. Κάτοψη του ιερού του Απόλλωνα Δαφνηψόρου. Κτίσματα του 
τέλους της αρχαϊκής περιόδου. 
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Εικ. 66: Ερέτρια. Θεμέλια του ναού του τέλους της αρχαϊκής περιόδου. 
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Εικ. 67: Αμάρυνθος. Ο λόφος των Παλαιοεκκλησιών. 
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Εικ. 68: Ανω Βάθεια. Η εκκλησία της Παναγίτσας Θεοτόκου. 

Εικ. 69: Ανω Βάθεια. Η εκκλησία της Παναγίτσας Θεοτόκου. Η επιγραφή IG 
XII, 9, 276. 
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Εικ. 71: Ερέτρια. Ο Βόρειος Χώρος Θυσιών. Η υδρία Η125. 

Εικ. 72: Ερέτρια. Ο Βόρειος Χώρος Θυσιών. Η υψίλαιμη πρόχους C41. 
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C37 

Εικ. 73: Ερέτρια. Ο Βόρειος Χώρος Θυβιών. Η υψίλαιμη πρόχους C37. 

Εικ. 74: Ερέτρια. Ακρόπολη. 
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Εικ. 75. Ερέτρια. Κάτοψη του ιερού του Διονύσου. 
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Εικ. 76. Ερέτρια. Κάτοψη του «Θεσμοφορίου 1». 
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Εικ. 77. Ερέτρια. «Θεσμοφόριο 1». 

Εικ. 78. Ερέτρια. «Θεσμοφόριο 1». 
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Εικ. 79. Ερέτρια. Κάτοψη του «Ιερού Α». 
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Εικ. 80. Ερέτρια. «Ιερό A». 

V* - i l 

/ . '>** ; Y 
\ V ' *ΐ \ ^ . 

\ \ ^ \v^r 
* * · * . . 

0 

<. _ 

«-« 

• ^ 

" ~ * • * > . 

J 

~j0$ 
-^^ 

%* 

— • _ . . . . . _ 

< 
\ 

V\^ 
V ' )h ^ / » 

^ / 
* 

* 
* - * 

5 

_I 

Εικ. 81. Ερέτρια. Αρχαία αγορά. Κάτοψη της Θόλου. 
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Εικ. 82. Ερέτρια. Αρχαία αγορά. 
Σχεδιαστική αποκατάσταση βάσης 

της κιονοστοιχίας της Θόλου. 

Εικ. 83. Ερέτρια. Αρχαία αγορά. Θόλος. 
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Εικ. 84. Ερέτρια. Κάτοψη της «Νότιας Παλαίστρας». 

Εικ. 85. Ερέτρια. Κάτοψη του «Κτηρίου 3». 
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Εικ. 86. Ερέτρια. Το «Κτήριο 3». 
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Εικ. 87. Ερέτρια. Το Ηρώον. Κάτοψη των τάφων της νεκρόπολης και του 
τριγωνικού μνημείου. 
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Εικ. 88. Ερέτρια. To Ηρώον. To τριγωνικό μνημείο. 
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Εικ. 89. Ερέτρια. Το Ηρώον. Κάτοψη του τριγωνικού 
μνημείου, των κτηρίων και των αποθετών 
στην περιοχή του Ηρώου. 
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Εικ. 90. Ερέτρια. Το Ηρώον. Το Κτήριο P. 

Εικ. 91. Ερέτρια. Το Ηρώον. Κάτοψη των κτηρίων στην περιοχή του 
Ηρώου στα τέλη του 7ου αι. π.Χ. 
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Εικ. 92. Ερέτρια. To Ηρώον. Κάτοψη των κτηρίων στην περιοχή του 
Ηρώου στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. 
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ΕΛΛΑΔΑ 
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fvâmv&t παντού Ανάπτυξη yta όλοος. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΓΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΙΕΔΕΚ 

ΕΥΡΟΠΑΪΚΗ ΕΗϋίΗ 
ΣΥίΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΥΡΠΠΔΪΚΟ K0INÎ1NIK0 ΤΑΜΕΙΟ 

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ 
Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ό Πρόγραμμα 
Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι Α ρ χ ι κ ή ς 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:23 EEST - 13.56.182.168


