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ΑΡΧΑΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΡΙΣΣΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Στὸν Ἄδωνι Κύρου1

ρισσαῖος ὀνομάζεται ὁ κόλπος τῆς Ἰτέας, στὴν ΒΑ. πλευρὰ τοῦ Κορινθιακοῦ, στὸν
ὁποῖο περιλαμβάνεται καὶ ἡ θαλάσσια περιοχὴ τοῦ Γαλαξειδίου2. Χαρακτηριστικὰ

ἐπιφανειακὰ εὑρήματα (οἰκιστικὰ κατάλοιπα, κεραμίδια, σκωρίες, δεξαμενὲς καὶ ὑστερο-
ρωμαϊκὴ–πρώιμη βυζαντινὴ κεραμικὴ) δείχνουν ὅτι τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ἑπτὰ μικρὰ
νησιὰ τοῦ Κρισσαίου κόλπου (εἰκ. 1) εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ ὡς χῶροι βιοτεχνικῶν ἢ ἐμπο-
ρικῶν ἐγκαταστάσεων, ἀλλὰ καὶ ὡς καταφύγια κατὰ τοὺς λεγόμενους «σκοτεινοὺς» πρω-
τοβυζαντινοὺς αἰῶνες. Τὰ εὑρήματα ἀποδίδονται στὴν προσωρινὴ καταφυγὴ καὶ ἐγκατά-
σταση ἐκεῖ τῶν κατοίκων τῶν χερσαίων κωμοπόλεων καὶ χωριῶν τῆς περιοχῆς, κατὰ τὶς
περιόδους τῶν ἐπιδρομῶν τῶν Σλάβων καὶ τῶν Ἀβάρων, ποὺ ξεκίνησαν κατὰ τὴ βασιλεία
τοῦ Ἰουστινιανοῦ καὶ ἔφθασαν στὴ Νότια Ἑλλάδα πρὸς τὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 
6ου αἰώνα3.

Στὸ Χρονικὸ τοῦ Γαλαξειδίου, ἕνα σημαντικότατο κείμενο γραμμένο τὸ 1703, βρί-
σκουμε τὴν πρώτη πληροφορία γιὰ χρήση τῶν νησιῶν ὡς καταφυγίων, κατὰ τὶς ἐπιδρομὲς

1. Ἡ ἐπίσκεψη στὰ νησιὰ τοῦ Κρισσαίου κόλπου
μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἄδωνι Κύρου στὶς 12 Νοεμβρίου
τοῦ 2000 ἀποτέλεσε τὴν ἀφορμὴ αὐτῆς τῆς ἔρευνας.
Μιὰ πρώτη μορφὴ αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου ἀνακοινώθηκε
στὴν ἡμερίδα πρὸς τιμήν του ποὺ ὀργάνωσε ὁ δῆμος
Πόρου (7-9 Ἰουνίου 2002) καὶ ἐπρόκειτο νὰ δημο -
σιευθεῖ στὸν Β΄ τόμο τῶν πεπραγμένων του, ποὺ ὅμως
δὲν ἐξεδόθη ποτέ. Μιὰ περίληψη τῆς ἐργασίας δημο -
σιεύθηκε μὲ τὴ φροντίδα τῆς Καλλιόπης Μπάικα στὸν
τόμο D. Blackman et al. (ἐπιμ.), Shipsheds of the
Ancient Mediterranean (2013) 240-241 καὶ 557. Τῆς
ὀφείλω θερμὲς εὐχαριστίες γιὰ τὴν συμβολή της αὐτή,
γιὰ τὴ βοήθειά της στὴν ἐπεξεργασία εἰκόνων καὶ
σχεδίων καὶ κυρίως, γιατὶ μὲ τὴ βαθιὰ γνώση τοῦ
θέματος ποὺ διαθέτει, ἀποδέχθηκε καὶ ἐπιβεβαίωσε
τὴν ἀρχικὰ τολμηρή μου ἑρμηνεία. Βλ. καὶ Σίμωση

2009, 170. Εὐχαριστίες ὀφεί λω ἐπίσης στοὺς Ν. καὶ Σ.
Καρατζά, ποὺ βοήθησαν σημαντικὰ μὲ τὸ σκάφος
τους, ἀλλὰ καὶ μὲ τήν «ἀρχαιολογική» τους εὐαισθη-
σία. Ἐπίσης στὸν ἀρχιτέκτονα καὶ τοπογράφο Κ.
Καζαμιάκη, ποὺ μὲ μεγάλη προθυμία συνέβαλε στὴν
τεκμηρίωση, κάνον τας τὰ σχέδια καὶ μερικὲς ἀπὸ τὶς
φωτογραφίες. Μὲ τὴν Ἐ. Μπαζιωτοπούλου ἔγιναν, ὡς
συνήθως, μακρὲς καὶ γόνιμες συζητήσεις γιὰ τὸ θέμα.

2. Στὴν ἀρχαιότητα Κρισσαῖος ὀνομαζόταν ὁλό-
κληρος ὁ Κορινθιακὸς κόλπος: Θουκ. 1, 107· 2, 69, 83,
86, 92, 93· 4, 76. Στράβ. 8, 335, 379· 9, 390, 400, 405,
416, 418. Παυσ. 10, 13, 10. Μόνον ὡς ὁ κόλπος τῆς
σημ. Ἰτέας ἀναφέρεται ἀπὸ τοὺς Πλίνιο 4, 7 καὶ
Ἀμμιανὸ 17, 7, 13.

3. Chamoux, Lerat 1947-8, 50. Lerat 1952, I, 158-
162. Hood 1970, 40. Κύρου 2003. Σκορδᾶ 2008, 381.

Κ
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τοῦ 10ου μ.Χ. αἰ.4 Ἡ πρώτη ἐπιστημονική τους προσέγγιση ὀφείλεται στὶς ἐπισκέψεις καὶ
τὶς μικρὲς ἀνασκαφὲς ποὺ διεξήγαγαν ἐκεῖ οἱ Γάλλοι ἀρχαιολόγοι F. Chamoux καὶ L. Lerat
τὸ 19465. Τὸ 1969 ὁ S. Hood μελέτησε ἐμπεριστατωμένα τὰ ἀρχαιολογικὰ κατάλοιπα σὲ
τρία ἀπὸ τὰ νησιά (Παναγιά, Ἀψηφιά, Ἅγιος Γεώργιος) καὶ μὲ βάση τὴν κεραμική, ἀπέ-
δωσε τὴ δημιουργία τῶν ἐγκαταστάσεων στοὺς κατοίκους τῶν χερσαίων περιοχῶν, ποὺ
κατέφυγαν ἐκεῖ γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὶς σλαβικὲς ἐπιδρομὲς τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 6ου καὶ τῶν
ἀρχῶν τοῦ 7ου αἰώνα6.

4. Χρονικὸ 203. Ἐγκαταστάσεις σ’ αὐτὰ ἀναφέ-
ρονται μέχρι καὶ τὸ τέλος τοῦ 14ου αἰ. Αὐτόθι 213. 

5. Chamoux, Lerat 1947-8, 50-55. 

6. Ηood 1970, 42. Κριτικὴ καὶ συμπληρώσεις στὶς
ἀπόψεις Hood, βλ. στοὺς Gregory 1981 καὶ Rosser
1996.
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Εἰκ. 1. Τὰ νησιὰ τοῦ Κρισσαίου κόλπου (ἀνασχεδίαση ἀπὸ Hood 1970, εἰκ. 1).
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Οἱ ἔρευνες τοῦ Ἄ. Κύρου σὲ ὅλα τὰ νησιὰ ὄχι μόνον ἐπιβεβαίωσαν τὰ συμπεράσματα
τοῦ Hood μὲ τὴν ἀνεύρεση πολλῶν νομισμάτων7, ἀλλὰ ἔδωσαν καὶ ἕνα πολὺ σημαντικὸ
ἄρθρο, στὸ ὁποῖο πειστικὰ ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἐπιδρομὲς τῶν Μπολγάρων ποὺ ἀναφέρει
τὸ Χρονικὸ δὲν εἶναι αὐτὲς τοῦ 10ου αἰ. τοῦ Σαμουὴλ καὶ τοῦ Συμεών, ἀλλὰ θὰ πρέπει
νὰ ἀποδοθοῦν σὲ μερικὰ οὐνικὰ φύλα (Ὀστρογούρους καὶ Κουτριγούρους), ποὺ ἀπὸ τὸ
541 εἰσέβαλαν στὰ ἐδάφη τῆς Αὐτοκρατορίας, φθάνοντας μέχρι τὰ παράλια τοῦ Κοριν-
θιακοῦ8. Οἱ ἐπιδρομὲς αὐτὲς ἐρήμωσαν τὸν τόπο καὶ ὁδήγησαν στὴν ὁριστική του ἐγκα-
τάλειψη ἀπὸ τοὺς παλιούς του κατοίκους καὶ στὴν ἀπώλεια τοῦ ἀρχαίου τοπωνυμίου
Χάλειον, μὲ τὸ ὁποῖο ταυτίζεται ἀσφαλῶς τὸ Γαλαξείδι9. 

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ἀπὸ τὰ νησιὰ τοῦ Κρισσαίου κόλπου, ὁ Ἅγιος Δημήτριος εἶναι τὸ πιὸ ἀπομακρυσμένο
καὶ μὲ τὴ μεγαλύτερη θέα πρὸς τὸ ἀνατολικὸ τμῆμα τοῦ Κορινθιακοῦ. Ἀπέχει ἀπὸ τὸ
λιμάνι τῆς Ἰτέας 4.400 μ. καὶ ἀπὸ τοῦ Γαλαξειδιοῦ 3.600 μ. (εἰκ. 1). Εἶναι μὲν τὸ πιὸ μικρὸ
ἀπ’ ὅλα, μὲ ἔκταση περίπου 4 στρεμμάτων (μέγ. μῆκ. 100 μ., μέγ. πλ. 80 μ.), ἀλλὰ εἶναι
ψηλό, μὲ μέγιστο ὕψος τὰ 8 μ., καὶ τηλεφανές. Κοιτάζοντάς το ἀπὸ τὴν παραλία ξεχωρίζει
γιὰ τὸ ἰδιόμορφο σχῆμα του, ποὺ τοῦ ἔδωσε καὶ τὴ λαϊκὴ ὀνομασία «τὸ καπέλο τοῦ Βενι-
ζέλου» (εἰκ. 3β, 5). Τὸ σχῆμα τοῦ νησιοῦ ὀφείλεται ἀφενὸς στὴν ἔντονη διάβρωση καὶ
ἀποκοπὴ τῶν ἀκτῶν του, καὶ ἀφετέρου στὴ βάθυνση, τοῦ μεσαίου του τμήματος, ποὺ
ἄφησε τὰ δύο ἄκρα του νὰ φαίνονται ὡς ὑψώματα.

Γεωλογικά, τὸ νησὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο εἴδη πετρώματος: τὸ κεντρικὸ καὶ πιὸ ψηλό
του τμῆμα εἶναι ἕνας σκληρὸς γκρίζος κροκαλοπαγὴς ἀσβεστόλιθος, ἐνῶ τὸ χαμηλότερο
συνίσταται ἀπὸ στρώσεις πιὸ μαλακοῦ καστανοῦ ἀσβεστόλιθου μὲ ἐγκλείσματα αἱματίτη,
ποὺ ἀποσπᾶται πολὺ πιὸ εὔκολα. 

Ἡ ἐπιφάνεια τῆς βραχονησίδας εἶναι γεμάτη ἀπὸ διάσπαρτα θεμέλια κτισμάτων ἀνα-
μεικτα μὲ στρώσεις κεραμιδιῶν. Στὴν κορυφὴ τοῦ ἀνατολικοῦ ὑψώματος σώζονται τὰ
θεμέλια ἑνὸς μικροῦ μονοχώρου ναϋδρίου (εἰκ. 2)10. Ἡ εἰκόνα τῆς οἰκιστικῆς χρήσης τοῦ
χώρου συμπληρώνεται καὶ ἀπὸ τὴν ὕπαρξη λαξευμένων στὸν μαλακὸ βράχο ἀπιόσχημων
δεξαμενῶν συγκέντρωσης ὀμβρίων, δύο ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔχουν ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὰ κύματα
καὶ οἱ τομές τους φαίνονται ἀπὸ τὴ θάλασσα (εἰκ. 2, 3β, ἀριστ.). Ἡ σημερινὴ εἰκόνα, μὲ
κομμένες ἀπὸ τὰ κύματα τὶς ἐξωτερικὲς πλευρές, καθὼς καὶ ἡ ὕπαρξη βράχων πεσμένων
στὸν βυθὸ γύρω του, δίνουν μιὰ ἰδέα γιὰ τὸ μεγάλο τμῆμα τοῦ νησιοῦ ποὺ ἔχει διαβρωθεῖ
καὶ τελικὰ ἀποσπαστεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα (εἰκ. 2, 4).
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7. Τὰ νομίσματα καὶ τὰ ἄλλα εὑρήματα ἀπὸ τὰ
νησιὰ ἐκτίθενται τώρα σὲ εἰδικὴ προθήκη στὸ Ναυ-
τικὸ καὶ Ἱστορικὸ Μουσεῖο τοῦ Γαλαξειδιοῦ.

8. Κύρου 2003, 84.

9. Μπαζιωτοπούλου, Βαλαβάνης 2003, 20 καὶ
σημ. 35.

10. Βλ. καὶ Κύρου 2003, 80.
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Εἰκ. 3α-β. Ἡ νότια καὶ ἡ βόρεια ὄψη τῆς βραχονησίδας Ἅγιος Δημήτριος (σχ. Κ. Καζαμιάκη).

Εἰκ. 2. Κάτοψη τῆς βραχονησίδας Ἅγιος Δημήτριος μὲ σημειωμένα τὰ τοπογραφικὰ καὶ ἀρχαι-
ολογικὰ δεδομένα (σχ. Κ. Καζαμιάκη).

α

β

Β
↑
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Τὰ πιὸ ἐνδιαφέροντα κατάλοιπα βρίσκονται στὸ μέσον τῆς νότιας πλευρᾶς του, ἐκεῖ
ὅπου τὰ κύματα ἔχουν ἀφαιρέσει καὶ τὸ μεγαλύτερο τμῆμα του. Στὸ μέρος αὐτὸ εἶναι
ἀμέσως φανερὸ ὅτι τὸ σημερινὸ σχῆμα τοῦ νησιοῦ ἔχει διαμορφωθεῖ ἀπὸ ἀνθρώπινη
παρέμβαση (εἰκ. 2, 3α, 4). Μιὰ ἐπιμήκης καὶ εὐρεία τάφρος ἀπὸ τὴν μιὰ ἄκρη στὴν ἄλλη
ἀπὸ Β. πρὸς Ν. καὶ μέχρι τὴν ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης ἔχει κόψει τὸ νησὶ στὴ μέση. Οἱ
ὁρατὲς διαστάσεις τῆς τάφρου εἶναι τουλάχιστον 22 μ. μῆκος καὶ περίπου 20 μ. πλάτος,
ἐνῶ τὸ ὁρατὸ σήμερα βάθος της εἶναι τουλάχιστον 5,40 μ. Ἡ τομὴ φαίνεται καλύτερα ἀπὸ
τὸ κατακόρυφα κομμένο καὶ λαξευμένο μέτωπο τοῦ βράχου στὴ ΝΔ. πλευρά (εἰκ. 6). Ἡ
ἀντίστοιχη λάξευση στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ διακρίνεται λιγότερο λόγῳ ἐπιχώσεων, εἶναι
ὅμως ἀπολύτως σαφὴς στὴν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους τοῦ νησιοῦ (εἰκ. 2).

Στὴν τομὴ τῆς τάφρου ἀπὸ τὴ νότια πλευρὰ τοῦ νησιοῦ (εἰκ. 3α, 4) διακρίνεται σήμερα
ἑνιαία, μᾶλλον, ἐπίχωση ὕψ. 4-5 μ. ἀπὸ μικρὲς καὶ μεγάλες πέτρες, χῶμα, κεραμίδια καὶ
ὄστρακα ἀπὸ μεγάλα ἀγγεῖα ποὺ φέρουν ἀνάγλυφη, κυματοειδῆ «χτενωτὴ» διακόσμηση,
καθὼς καὶ λίγα ὄστρακα ἀπὸ λεπτὰ ἐρυθροβαφῆ, ποὺ χονδρικὰ χρονολογοῦνται στὰ
Ὑστερορωμαϊκὰ καὶ στὰ πρώιμα Βυζαντινὰ χρόνια. Ἡ ἐπίχωση αὐτὴ εἶναι στὸ ἀνώτερο
μέρος της καλυμμένη ἀπὸ στρώματα κεραμιδιῶν στέγης, κάτι ποὺ συμβαίνει καὶ σὲ ἄλλα
σημεῖα στὴν ἐπιφάνεια τοῦ νησιοῦ.

Μέσα στὴν ἐπίχωση αὐτή, καὶ 2,5 μ. περίπου πάνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας,
σώζεται γωνία τοίχου ἀπὸ μεγάλους λιθοπλίνθους, σὲ ὕψ. 3-4 δόμων, ποὺ ἑδράζεται σὲ
ὑποθεμελίωση ἀπὸ μικρότερους ἀργοὺς λίθους. Δίπλα ἀκριβῶς στὴ γωνία καὶ μὲ ὄψη πρὸς
Ν. σχηματίζεται ἄνοιγμα πλ. 1 μ. περίπου, μᾶλλον εἴσοδος, ποὺ στὸ κατώτερο μέρος του
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Εἰκ. 5. Ἡ βόρεια ὄψη τῆς βραχονησίδας Ἅγιος Δημήτριος.

Εἰκ. 4. Ἡ νότια ὄψη τῆς βραχονησίδας Ἅγιος Δημήτριος. Στὸ μέσον διακρίνεται ἡ τομὴ τῆς τάφρου
καὶ τὰ κατάλοιπα τοῦ τοίχου.
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εἶναι καλυμμένο μὲ ἐπίχωση κεραμιδιῶν, ἐνῶ μπροστὰ καὶ στὸ ἴδιο περίπου ἐπίπεδο
κεῖται ἀκόμα, ὁριζόντιο, μισὸ πιθάρι (εἰκ. 7). Ὁ τοῖχος αὐτὸς εἶναι ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει στὴ
θέση του ἀπὸ μιὰ κατασκευή, ποὺ προφανῶς «πάτησε» στὴν ἐπίχωση ποὺ εἶχε συγκεν-
τρωθεῖ μέσα στὴν τάφρο, ἀρκετὰ χρόνια μετὰ τὴν ἐγκατάλειψή της. Στὴ θέση τους εἶναι
ὁρατοὶ 20 περίπου λιθόπλινθοι, ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπο μέρος τῆς κατασκευῆς αὐτῆς βρίσκεται
σήμερα στὴ θάλασσα, ὅπου μετρήσαμε τουλάχιστον 40 λιθοπλίνθους (εἰκ. 2, 3α, 4, 7).

Ἡ μὴ κανονικὴ ἁρμογὴ τῶν λιθοπλίνθων στὸν τοῖχο αὐτόν, καθὼς καὶ ἡ ὕπαρξη κερα-
μιδιῶν μέσα στὴ θεμελίωσή του, ὑποδεικνύουν ὅτι οἱ λίθοι αὐτοὶ δὲν εἶναι στὴν ἀρχική
τους θέση, ἀλλὰ βρίσκονται ἐδῶ σὲ δεύτερη χρήση. Ἀκόμη, ἡ θεμελίωση τοῦ τοίχου ἐπάνω
σὲ ἐπίχωση ποὺ περιέχει ὑστερορωμαϊκὰ καὶ πρώιμα βυζαντινὰ ὄστρακα, καθὼς καὶ ἡ
ὕπαρξη τοῦ πιθαριοῦ στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τὸ κατώφλι, ὑποδηλώνουν ὅτι καὶ τὸ κτίσμα
αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἦταν οἰκιστικοῦ χαρακτήρα, σύγχρονο μὲ τὰ διάσπαρτα θεμέλια στὴν
ἐπιφάνεια τοῦ νησιοῦ. Ἔχουμε, λοιπόν, ἐδῶ ἕνα κτίσμα ποὺ κατασκευάστηκε κατὰ τοὺς

116 Πάνου Βαλαβάνη AE 2015

Εἰκ. 6. Ἡ κατακόρυφη ὄψη τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τῆς τάφρου. Στὸ βάθος τὸ Γαλαξείδι.
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πρωτοβυζαντινοὺς αἰῶνες καὶ ἐπιβίωσε σὲ καλὴ κατάσταση μέχρι σήμερα, ἐν ἀντιθέσει
μὲ τὰ ὑπόλοιπα ἐπιφανειακά, ποὺ ἔχουν σχεδὸν ἐξαφανιστεῖ. Ἐπιβίωσε, ἀφενὸς λόγῳ τοῦ
ἰσχυροῦ ὑλικοῦ κατασκευῆς του καὶ ἀφετέρου ἐπειδὴ ἦταν προστατευμένο μέσα στὴν
τάφρο, καὶ γρήγορα καλύφθηκε μὲ νεότερες ἐπιχώσεις11.

Τὰ ἀρχαῖα κατάλοιπα

Οἱ λιθόπλινθοι τοῦ κτίσματος εἶναι μεγέθους 1,20-1,30×0,70×0,55 μ. περίπου, στὶς
στενὲς πλευρὲς φέρουν ἀναθύρωση καὶ στὴν πάνω ἐπιφάνεια μοχλοβόθρια, ὅλα σαφῆ
στοιχεῖα ἀρχαίας κατεργασίας. Οἱ λιθόπλινθοι εἶναι δύο εἰδῶν καὶ προέρχονται ἀπὸ τὰ
δύο διαφορετικὰ πετρώματα τοῦ νησιοῦ12. Αὐτὸ δείχνει ὅτι λατομεύθηκαν ἐπὶ τόπου καὶ
πιθανότατα ταυτοχρόνως μὲ τὴ διάνοιξη τῆς τάφρου. Τὸ στοιχεῖο αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι
καὶ ἡ τάφρος θὰ πρέπει χρονολογικὰ νὰ τοποθετηθεῖ στὴν Ἀρχαιότητα, συνεκτιμώντας
φυσικὰ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οὔτε τὸ μέγεθος οὔτε ἡ ὠφέλεια τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἔργου θὰ
μποροῦσε νὰ σχετιστεῖ μὲ τὸν ρόλο τοῦ νησιοῦ ὡς προσωρινοῦ πρωτοβυζαντινοῦ κατα-
φυγίου. Τὴ χρήση τοῦ νησιοῦ ἤδη ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια ἐπιβεβαιώνει καὶ ἡ ἀνεύρεση
ἀρχαίας κεραμικῆς μέσα στὴν ἐπίχωση τῆς δεξαμενῆς στὴ βόρεια πλευρά13.
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11. Γιὰ τὴ μορφὴ τῶν πρωτοβυζαντινῶν καταλοί-
πων στὰ ἄλλα νησιὰ βλ. Κύρου 2003.

12. Ἡ μόνη πέτρα ποὺ δὲν εἶναι ντόπια εἶναι μία
ἁδροῦ κυλινδρικοῦ σχήματος ἀπὸ κακῆς ποιότητας
μάρμαρο, ποὺ βρίσκεται στὴ θάλασσα.

13. Πιὸ ἐνδιαφέροντα εἶναι ἕνα ὄστρακο σκύφου
μὲ ὁριζόντια μελανὴ τεθλασμένη (YΓ ἢ ἀρχαϊκό ;) καὶ

ἄλλα ἀπὸ μελαμβαφῆ λεπτὴ κεραμικὴ τοῦ 4ου αἰ. π.Χ.
ἢ τῶν ἑλληνιστικῶν χρόνων. Ὁ πυθμένας τῆς δεξα-
μενῆς αὐτῆς ἔχει στὸ κέντρο βαθύτερο κοίλωμα γιὰ
τὴν συγκέντρωση τῶν βαρύτερων στοιχείων (χώματος
κ.ἄ.), μορφὴ γνωστὴ ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια (βλ. π.χ.
δεξαμενὲς στὴν Ἀγορὰ τῶν Ἀθηνῶν, στὸν Ραμνούντα
καὶ στὸν Πειραιά). 

Εἰκ. 7. Ἡ κατακόρυφη τομὴ τῆς τάφρου καὶ δεξιὰ ὁ τοῖχος μὲ τὴν εἴσοδο καὶ τὸ πιθάρι.
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Ὅλα τὰ δεδομένα ποὺ παραθέσαμε μᾶς ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἔχουμε νὰ
κάνουμε μὲ ἕνα μεγάλο καὶ δαπανηρὸ ἀρχαῖο τεχνικὸ ἔργο: Μιὰ μεγάλη ὀρθογώνια
τάφρος ἀνοίχθηκε ἀπὸ τὴ μία ἄκρη τοῦ νησιοῦ στὴν ἄλλη, μὲ κατεύθυνση περίπου Β.-Ν.,
ἀπὸ τὴν ὁποία προῆλθαν καὶ μεγάλοι λιθόπλινθοι. Τέτοιου εἴδους ἐπεμβάσεις συναντοῦμε
σὲ περιπτώσεις κατασκευῆς νεωρίων γιὰ τὸν ἐλλιμενισμὸ ἑνὸς ἢ λίγων πολεμικῶν σκαφῶν
σὲ περιοχὲς μεγάλου ναυτικοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἀντίστοιχα ἔργα μὲ παρόμοια χαρακτηρι-
στικὰ ἔχουν μέχρι σήμερα ἐπισημανθεῖ σὲ ἀρκετὲς χερσαῖες καὶ νησιωτικὲς βραχώδεις
παράκτιες περιοχὲς τοῦ Αἰγαίου πελάγους14.

Τὸ πιὸ κοντινὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ κατασκευὴ γιὰ τὸν ἐλλιμενισμὸ δύο τριήρεων
στὸ Σούνιο, ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὸ φρούριο καὶ τὸν ναό15. Μεμονωμένα νεώρια ἔχουν ἐπι-
σημανθεῖ καὶ στὴν Κρήτη (στὴ Σητεία, στὰ Μάταλα καὶ στὸ Ρέθυμνο)16, στὴν Ποιήεσσα
τῆς Κέας, στὰ Ἀντικύθηρα καὶ στὸν Πόρο17. Ἀρκετὲς εἶναι καὶ οἱ περιπτώσεις πολλαπλῶν
νεωρίων, μὲ πιὸ χαρακτηριστικὴ αὐτὴν στὴν Ἀλιμνιὰ τῶν Δωδεκανήσων, σὲ ἕνα νησὶ
μεγαλύτερο ἀπὸ τὸν Ἅγιο Δημήτριο, ὅπου ἔχουν δημιουργηθεῖ δύο σύνολα ἀπὸ 10 καὶ
11 διαμερίσματα σὲ δύο ὅρμους18. Αὐτὰ ἔχουν ἑρμηνευθεῖ ὡς ναύσταθμος ἢ ἀγκυροβόλιο
γιὰ ἀνεφοδιασμὸ καὶ ἐπισκευὲς τοῦ ροδιακοῦ στόλου, ἢ ὡς προκεχωρημένο φυλάκιο καὶ
βάση γιὰ καλύτερη προστασία τῶν λιμένων τῆς Ρόδου19. 

Τὸ τεχνικὸ ἔργο στὴ νησίδα Ἅγιος Δημήτριος ἔχει πολλὰ κοινὰ στοιχεῖα στὴ μορφὴ
καὶ στὶς διαστάσεις μὲ τὰ προαναφερθέντα. Παρόλο ποὺ ὁ πυθμένας τῆς τάφρου δὲν εἶναι
ὁρατὸς γιὰ νὰ διαπιστώσουμε ἂν ὑπάρχει ἡ κλίση ποὺ εἶναι ἀναγκαία στοὺς πυθμένες
τῶν νεωρίων, σήμερα σὲ σχέση μὲ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας φαίνεται ὅτι στὴ βόρεια
πλευρὰ ἦταν ὑψηλότερα ἀπὸ τὴ νότια (εἰκ. 3α-3β)20. Εἶναι, ἐπίσης, πολὺ πιθανὸν ἡ σημε-
ρινὴ εἰκόνα τοῦ κομμένου στὴ μέση νησιοῦ μὲ διαμπερῆ τάφρο νὰ μὴν εἶναι ἡ ἀρχική,
ἀλλὰ νὰ ἀποτελεῖ συνέπεια τῆς θαλάσσιας διάβρωσης ποὺ ἀπέκοψε τὸ πίσω (βόρειο)
μέρος τῆς τάφρου. Ἂν ἰσχύει κάτι τέτοιο, τότε θὰ εἴχαμε ἕνα τυπικὸ νεώριο μὲ εἴσοδο
στὴ νότια πλευρά, ἕναν κρυφὸ χῶρο ἐλλιμενισμοῦ, μιὰ κρυψώνα γιὰ 2-3 μικρὰ πλοῖα, 

Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο τῶν κατασκευῶν στὸν Ἅγιο Δημήτριο εἶναι ἡ ὕπαρξη τῶν λιθο-
πλίνθων, ποὺ φαίνεται ὅτι παρήχθησαν κατὰ τὴ διάνοιξη τῆς τάφρου. Αὐτοὶ θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν ἐπένδυση τῶν κατακόρυφων παρειῶν τῆς

14. Baika 2013b.
15. Κenny 1947. Blackman et al. 2013, 525-534

(K. Βaika). Ὁ ρόλος τῶν ἀθηναϊκῶν αὐτῶν πλοίων
ἦταν νὰ ἐλέγχουν τὴ σημαντικὴ θαλάσσια ὁδὸ πρὸς
τὸ Ἀνατολικὸ καὶ Βόρειο Αἰγαῖο.

16. Blackman et al. 2013, 501-508 καὶ 518-524
(K. Βaika).

17. Blackman et al. 2013, 489-493 (K. Βaika) καὶ
στὸν κατάλογο.

18. Blackman et al. 2013, 340-348 (K. Βaika). Ἐν δια -
φέρον εἶναι ὅτι στὴν ἐπιφάνεια τῆς Ἀλιμνιᾶς ἔχουν

βρεθεῖ οἰκιστικὰ κατάλοιπα, καθὼς καὶ δεξαμενὲς λα -
ξευμένες στὸν βράχο, ἐνῶ ὑπῆρχε οἰκισμὸς καὶ κατὰ
τὴν Παλαιοχριστιανικὴ περίοδο. Βλ. τὴ βιβλιογραφία
τῆς ἑπόμενης σημείωσης.

19. Βλ. σχετικὰ Blackman 1996, 117. Σίμωση 1997,
1189-1191. Blackman, Simosi 2002, 139-149. Blackman
et al. 2013, 340-348 (K. Βaika).

20. Στὴ βόρεια πλευρά (εἰκ. 3β, 5) ὁ πυθμένας τῆς
τάφρου δὲν φαίνεται καθόλου, ἐνῶ στὴ νότια (εἰκ. 3α,
4) βρίσκεται σήμερα 0,50-1 μ. πάνω ἀπὸ τὴν ἐπιφά-
νεια τῆς θάλασσας. 
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τάφρου, ὅπου τὸ χῶμα ἦταν μαλακὸ ἢ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ὅλου ἔργου μὲ μιὰ μορφὴ
ὀχύρωσης. Αὐτὴ θὰ ἀποτελοῦσε ἐνδιαίτημα τῶν στρατιωτῶν, ὅπως μαρτυροῦν καὶ οἱ
ἀρχαῖες δεξαμενὲς συλλογῆς ὀμβρίων21, ἀλλὰ ταυτοχρόνως θὰ λειτουργοῦσε καὶ ὡς παρα-
τηρητήριο πρὸς τὴ θάλασσα, καθὼς καὶ πρὸς γειτονικὲς χερσαῖες φρουριακὲς ἐγκατα -
στάσεις22.

Ὅλα τὰ γεωγραφικά, μορφολογικὰ καὶ ἀρχαιολογικὰ δεδομένα, λοιπόν, ὁδηγοῦν στὸ
συμπέρασμα ὅτι ὁ Ἅγιος Δημήτριος ἔπαιζε τὸν ρόλο ἑνὸς ναυτικοῦ σταθμοῦ, ἑνὸς προ-
κεχωρημένου ναυτικοῦ φυλακίου, μιᾶς «ναυλοχίας» μὲ τὸν ἀρχαῖο ὅρο, στὸν Κρισσαῖο
καὶ στὸ εὐρύτερο Κορινθιακὸ κόλπο23. Στὸν χῶρο αὐτὸν θὰ μποροῦσαν νὰ κρυφτοῦν δύο
ἢ τρία πλοῖα24, κάποιες «προφυλακίδες νῆες» ἤ «λέμβοι» γιὰ τὴν ἐπιτήρηση τοῦ θαλάσ-
σιου δρόμου τῆς περιοχῆς25. Στὴν ἐπιλογὴ τοῦ νησιοῦ γιὰ μιὰ τέτοια λειτουργία συνετέ-
λεσαν ἡ προωθημένη στρατηγικὴ θέση του στὸν Κορινθιακὸ κόλπο, ἡ γεωμορφολογία
του, καθὼς καὶ ἡ ὀπτικὴ ἐπαφή του μὲ ἰσχυρὲς στρατιωτικὲς καὶ μάλιστα ναυτικές
«βάσεις» τῆς περιοχῆς. Αὐτὲς ἦταν τὰ δύο κοντινότερα λιμάνια (εἰκ. 1): ἡ Κίρρα, ἡ ἀρχαία
πόλη δίπλα στὴν Ἰτέα, ποὺ ἀποτελοῦσε ἐπίνειο τῶν Δελφῶν, καὶ τὸ Χάλειον (Γαλαξείδι),
ποὺ ἦταν τὸ ἀσφαλέστερα ὀχυρωμένο λιμάνι τοῦ Κορινθιακοῦ26. 

Ἕνα τέτοιο στρατιωτικὸ ἔργο δὲν μπορεῖ νὰ ἔγινε μεμονωμένα ἢ νὰ λειτουργοῦσε μόνο
του. Θὰ πρέπει νὰ προγραμματίστηκε καὶ νὰ ἐκτελέστηκε ἀπὸ μιὰ ἰσχυρὴ κεντρικὴ ἐξου-
σία σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν γενικότερο στρατηγικὸ σχεδιασμὸ ὅλης τῆς περιοχῆς. Ἡ δημι-
ουργία τῆς προκεχωρημένης ναυτικῆς βάσης στὸν Ἅγιο Δημήτριο θὰ μποροῦσε, ἑπομένως,
νὰ σχετιστεῖ μὲ τὶς πολεμικὲς δραστηριότητες ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς πολέ-
μους καὶ νὰ εἶχε σκοπό της τὸν ἔλεγχο τῆς ἀκώλυτης προσέλευσης τῶν προσκυνητῶν πρὸς
τὸ ἱερὸ τῶν Δελφῶν ἀπὸ τὴ θάλασσα. Ὡς γνωστόν, κύρια ἀφορμὴ τοῦ 4ου Ἱεροῦ πολέμου
(339-338), ποὺ τελείωσε μὲ τὴ μάχη τῆς Χαιρωνείας, ὑπῆρξε ἡ τείχιση καὶ ὁ συνοικισμὸς
τοῦ λιμανιοῦ τῆς Κίρρας, δηλαδὴ τοῦ ἐπινείου τῶν Δελφῶν27. Ταυτοχρόνως, τὸ λιμάνι
τῆς Κίρρας ἦταν σὲ ὅλες τὶς ἐποχὲς ἡ ἀφετηρία ἑνὸς ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους χερσαίους
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21. Ἕνα ἀρκετὰ μεγάλο καὶ καλῆς ποιότητας τμῆ -
μα τοίχου στὴ δυτικὴ πλευρὰ τῆς ἐπιφάνειας τοῦ νη -
σιοῦ, ποὺ δὲν μοιάζει μὲ τὰ θεμέλια τῶν πρωτοβυζαν-
τινῶν σπιτιῶν ἴσως νὰ προέρχεται ἀπὸ ἀρχαία κατα-
σκευή.

22. Γιὰ ὀχυρώσεις τέτοιου τύπου μὲ παρόμοιο
ρόλο βλ. Baika 2013a, 225-6.

23. Βλ. καὶ Baika 2013b, 232-235. 
24. Αὐτόθι 235. Γενικὰ γιὰ τὰ μεγέθη τῶν πλοίων

σὲ σχέση μὲ τοὺς νεωσοίκους Blackman 1996. Rankov
2013.

25. Baika 2013b, 238.
26. Μπαζιωτοπούλου, Βαλαβάνης 2003, 24-26. Χα -

ρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἀντίστοιχη ὀπτικὴ ἐπαφὴ τοῦ

ναυτικοῦ σταθμοῦ στὴν Ποιήεσσα τῆς Κέας μὲ τὸ
φρούριο τοῦ Σουνίου, καθὼς καὶ τοῦ μικροῦ ἀθηναϊ-
κοῦ φρουρίου Βούδορον στὴ Σαλαμίνα μὲ τὸν Πει-
ραιὰ καὶ τὴν Ἐλευσίνα. Baika 2013a, 226-227.

27. Μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἐπιμήκη, μὴ συνδεόμενα μεταξύ
τους κτίσματα, ποὺ εἶχαν ἀνασκαφεῖ τὸ 1937 στὴν
Κίρρα, εἶχαν ἑρμηνευτεῖ ὡς νεώσοικοι. Βλ. Typaldou,
Fakiris 2004, 266. Ὅμως ἡ ἑρμηνεία αὐτὴ ἀμφισβητή-
θηκε (Αmandry, Luce, Rousset 1990, 39), λόγῳ τῆς
ἀπόστασής τους ἀπὸ τὴ θάλασσα καὶ τῆς ὑψομε-
τρικῆς διαφορᾶς μὲ τὴν ἐπιφάνειά της. Τὴν ἴδια ἀμφι-
σβήτηση ἐκφράζει καὶ ἡ Baika, Blackman et al. 2013,
572-573.
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δρόμους τῆς Κεντρικῆς Ἑλλάδας, ποὺ μέσῳ Ἀμφίσσης καὶ Μπράλλου ἕνωνε τὸν Κοριν-
θιακὸ μὲ τὸν Μαλιακὸ κόλπο28.

Μὲ μεγαλύτερη ὅμως πιθανότητα τὸ ἔργο θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδοθεῖ στοὺς Αἰτωλούς,
οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 3ου αἰ. ἕως τὸ 179 π.Χ. εἶχαν ἐπεκτείνει τὴν κυριαρχία τους
σὲ ὅλη τὴ δυτικὴ Λοκρίδα καὶ Φωκίδα, φθάνοντας μέχρι τοὺς Δελφούς29. Σὲ ὅλη τὴν
περιοχὴ ποὺ ἔλεγχαν, ὅπως καὶ στὴν ἴδια τους τὴν πατρίδα, ἐπέδειξαν μιὰ ὀχυρωματικὴ
ἐμμονή, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γεμίσουν μὲ μικρὰ καὶ μεγάλα ὀχυρὰ καὶ μὲ δίκτυα μεμονω-
μένων πύργων κάθε κορυφὴ καὶ κάθε δρόμο. Στοὺς ἴδιους τοὺς Αἰτωλοὺς ἄλλωστε ἀπο-
δίδεται πιθανότατα καὶ ἡ κατασκευὴ τοῦ μεγάλου ὀχυροῦ τοῦ Χαλείου (Γαλαξειδιοῦ)30. 

Δὲν θὰ πρέπει νὰ θεωροῦμε ἀπίθανο, λοιπόν, οἱ Αἰτωλοὶ νὰ δημιούργησαν αὐτὸν τὸν
προκεχωρημένο στρατιωτικὸ σταθμὸ ναυτικοῦ ἐλέγχου στὴ δυτικὴ ἐσχατιὰ τῆς ἐπικρά-
τειάς τους, ἐπάνω σὲ ἕναν σημαντικότατο θαλάσσιο δρόμο. Ἀντίστοιχα καὶ σημαντικό-
τερα νεώρια βρίσκονταν καὶ στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ κράτους τους, στὶς ἀκαρνανικὲς
Οἰνιάδες31. Καὶ τὰ δύο συγκροτήματα νεωρίων ἦταν τοποθετημένα δίπλα σὲ νευραλγικοὺς
κόμβους θαλάσσιας ἐπικοινωνίας, στὴν εἴσοδο καὶ κοντὰ στὸ πέρας τοῦ Κορινθιακοῦ
κόλπου, ἀπ’ ὅπου μποροῦσαν νὰ ἐλέγχουν καίριους θαλάσσιους δρόμους κατὰ τὴν
περίοδο τῆς μεγαλύτερης ἐπέκτασης τοῦ κράτους τους σὲ ὅλη τὴν κεντρικὴ Ἑλλάδα.

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔχει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ κυριαρχία τῶν Αἰτωλῶν στὴ θάλασσα δὲν
βασίστηκε ποτὲ σὲ ὀργανωμένο στόλο, ἀλλὰ στὰ πειρατικά τους σκάφη, μὲ τὰ ὁποῖα,
ὅπως γνωρίζουμε, ἔκαναν καὶ αἰφνιδιαστικὲς ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν βορείων παραλίων
τῆς Πελοποννήσου ποὺ ἀνῆκαν στὴν Ἀχαϊκὴ Συμπολιτεία32. Ἀφετηρία καὶ ἰδανικὲς βάσεις
γιὰ τέτοιου τύπου πολεμικὲς δραστηριότητες, ἀλλὰ καὶ γενικότερα γιὰ τὴν ἄριστη ἀπο-
τελεσματικότητα τῶν πλοίων αὐτῶν, ἀσφαλῶς θὰ ἀποτελοῦσαν προκεχωρημένα ναυτικὰ
φυλάκια, ὅπως αὐτὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸν Κρισσαῖο κόλπο.

ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ

28. Γιὰ τὴν ὁδικὴ αὐτὴ ἀρτηρία βλ. Kase et al.
1991. Σκορδᾶ 1998-1999, 11-18.

29. Γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς Αἰτωλικῆς Συμπολιτείας
βλ. Grainger 1999, 87-129. Μπαζιωτοπούλου, Βαλα-
βάνης 2003, 26. Scott 2014, 179-200.

30. Γιὰ τὶς αἰτωλικὲς ὀχυρώσεις καὶ εἰδικὰ γιὰ τὴν

ὀχύρωση τοῦ Γαλαξειδιοῦ βλ. Πορτελάνο 1998, 837-
847.

31. Γιὰ τοὺς νεώσοικους τῶν Οἰνιαδῶν βλ.
Κολώνα 1989-1990. Gerding 2013.

32. Παπαποστόλου 2014, 66.
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SUMMARY

ΑΝ ANCIENT NAVAL STATION 
AT THE ISLET AGHIOS DEMETRIOS IN KRISSAIOS BAY

Aghios Demetrios is one of the rocky islets in Krissaios Bay between Itea and Galaxidi
and the furthest away. The archaeological remains indicate that there was a refuge settlement
on it during the early Byzantine period. Traces were also noted that go back to the Ancient
period: a transverse trench cut in a north-south direction, down to sea level, which in our
time seems to divide the island in two. Digging out the trench produced a number of stones
that were probably used in the facing of the trench or in the construction of a fortress. The
trench formed probably a slipway, where 2-3 ships could be kept to control navigation along
this important sea route of the Corinthian gulf. This advanced naval base belonged to the
nearby fortified ports of Kirra (Itea) or Chaleion (Galaxidi) and must have been established
either during the 4th Sacred war (339-8 B.C.) or, more probably, during the occupation of
the area by the Aitoleans (early 3rd c. – 179 B.C.).
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