ΑΝΑΣΚΑΦΗ

Νέοι οικισμοί, άγνωστα
νεκροταφεία, αγροτικές και
εργαστηριακές εγκαταστάσεις,
αγροτικά ιερά συγκαταλέγονται
στα νέα δεδομένα που έχουν
ήδη αλλάξει τον αρχαιολογικό
χάρτη της περιοχής.

ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΣ
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ΚΟΣΜΟΣ

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (I)
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ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ
Δρ Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων
Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος
ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΤΗΣ ΙΟΝΊΑΣ ΟΔΟΎ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑ,

τη μεγαλύτερη σε έκταση Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, αποτέλεσε την αφορμή για τη διενέργεια πολλών σωστικών ανασκαφών σε διάφορα σημεία του οδικού άξονα. Το νέο έργο της Ιονίας περιλαμβάνει την κατασκευή δύο τμημάτων,
Αντίρριο–Κεφαλόβρυσο και Κουβαράς–Κομπότι, και ξεκίνησε το 2009, έτος στο
οποίο ολοκληρώθηκε το ενδιάμεσο τμήμα της, «Ευρεία Παράκαμψη Αγρινίου.
Τμήμα Κεφαλόβρυσο–Κουβαράς»1. Το μεγαλύτερο τμήμα της νέας οδού έχει
ήδη κατασκευαστεί και το έργο αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία στις
αρχές του 2017. Στην πορεία της υπό κατασκευή οδού, μήκους 90 χλμ. περίπου,
διενεργήθηκαν αρχικά 1.019 δοκιμαστικές τομές συνολικού μήκους 12.161,77 μ.,
εντοπίζοντας αρχαιότητες σε πολλές θέσεις. Από το 2009 μέχρι και σήμερα πραγματοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος
σωστικές ανασκαφές σε 32 θέσεις και συνολική έκταση 120 στρεμμάτων, τα ευρήματα των οποίων χρονολογούνται από τη Μεσοελλαδική περίοδο μέχρι και τους
πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Νέοι οικισμοί, άγνωστα νεκροταφεία, αγροτικές
και εργαστηριακές εγκαταστάσεις, αγροτικά ιερά συγκαταλέγονται μεταξύ των
νέων δεδομένων, που έχουν ήδη αλλάξει τον αρχαιολογικό χάρτη της περιοχής.
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των ανασκαφών
αυτών, που αφορούν στις έρευνες αρμοδιότητας της πρώην ΛΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν, σύμφωνα
με το Νόμο Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς», από τον κύριο του έργου, κατόπιν των σχετικών
εγκρίσεων από την κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ. Στις ανασκαφές, εκτός από
το μόνιμο επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας, συμμετείχε έκτακτο προσωπικό που απαρτίζεται από 170 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (αρχαιολόγοι, συντηρητές, σχεδιαστές, τεχνίτες, εργάτες κ.ά.). Καθώς τα ανασκαφικά μέτωπα έχουν
κλείσει, σήμερα συνεχίζεται η συντήρηση, καταγραφή και μελέτη του υλικού.
Το πρώτο τμήμα της Ιονίας οδού (Αντίρριο–Κεφαλόβρυσο) διέρχεται από περιοχή που παρουσιάζει εξαιρετικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κατά μήκος του
οδικού άξονα, αρχίζοντας από Νότο προς Βορρά, συναντάμε πρώτα την αρχαία
Μακύνεια, στη συνέχεια μεταξύ Παλιοβούνας και Βαράσοβας την κοιλάδα της
Γαβρολίμνης, όπου η αρχαία Χαλκίδα, και βορειότερα δύο από τις σπουδαιότερες
και παλαιότερες αιτωλικές πόλεις, την Καλυδώνα και την Πλευρώνα, οι οποίες
σύμφωνα με τη μυθολογία πήραν μέρος στον Τρωικό πόλεμο. Αναμενόμενο λοιπόν ήταν σε μία τέτοια περιοχή να ανευρεθούν νέες αρχαιολογικές θέσεις, που
αφορούν είτε σε οικιστικά, είτε σε ταφικά κατάλοιπα. Άλλωστε, από την ίδια περιοχή περνούσε και κατά την αρχαιότητα η μεγάλη οδός που, αρχίζοντας από την
Ήπειρο, έφτανε έως τη Ναύπακτο και τον Πατραϊκό κόλπο, εφόσον η κύρια αυτή
οδική αρτηρία συνέδεε τη Νικόπολη με την Πάτρα. Ο δρόμος αυτός εξασφάλιζε
την επικοινωνία της Αιτωλίας με τον βορειοδυτικό ελλαδικό χώρο. Στη συγκεκριμένη περιοχή φαίνεται ότι περνούσε πολύ κοντά στο Λάφριο ιερό της Καλυδώνος,
έφτανε στα δυτικά ριζά της Βαράσοβας και στην κοιλάδα της Γαβρολίμνης, και
στη συνέχεια ανέβαινε στις νότιες πλαγιές της Παλιοβούνας, όπου υπήρχε και το
πιο δύσκολο πέρασμα. Ύστερα, κατέβαινε και περνούσε από τις αρχαίες πόλεις
Μακύνεια, Μολύκρειο, Αντίρριο και κατέληγε στη Ναύπακτο2.

Μακύνεια

Από την αρχή της Ιονίας οδού, στην προέκταση της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου ως
το 14ο περίπου χιλιόμετρο, ερευνήθηκαν μια σειρά οικιστικών καταλοίπων που
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Σημειώσεις
1

Η κατασκευή του τμήματος αυτού, μήκους
35 χλμ., που έχει παραδοθεί πλέον στην
κυκλοφορία, είχε ως αποτέλεσμα τον
εντοπισμό σημαντικών αρχαιολογικών
θέσεων. Εκτελέστηκαν σωστικές
ανασκαφές, υπό τη διεύθυνση της Μ.
Σταυροπούλου–Γάτση, σε τέσσερα
διαφορετικά σημεία. Για μία πρώτη
παρουσίαση αυτών βλ. Σταυροπούλου–
Γάτση 2007. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν
η ανασκαφή στον Κουβαρά, όπου
ερευνήθηκε μυκηναϊκός κιβωτιόσχημος
τάφος των τελευταίων μυκηναϊκών χρόνων,
ο οποίος ανήκε σε πολεμιστή και απέδωσε
σπουδαία και πολύτιμα ευρήματα, βλ.
Σταυροπούλου–Γάτση κ.ά. 2012.

2

Για περιγραφή της πορείας του αρχαίου
δρόμου, βλ. Αλεξανδροπούλου 1993, σ. 46
κ.ε.

02
Γενική άποψη της ανασκαφής στη
θέση Ριζό Μακύνειας.
03
Ελληνιστικό κτήριο στη θέση Ριζό
Μακύνειας.
04
Οικιστικά κατάλοιπα στην περιοχή
της Μακύνειας.
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εντοπίζονται σε δύο κυρίως περιοχές, αυτές της Μακύνειας και της Γαβρολίμνης3.
Στα νοτιοανατολικά της ακρόπολης της αρχαίας Μακύνειας, στη θέση Ριζό που
βρίσκεται μεταξύ δύο χειμάρρων, ερευνήθηκε τμήμα του οικισμού της αρχικά
λοκρικής και εν συνεχεία αιτωλικής αρχαίας πόλης4. Ο οικισμός αναπτύσσεται σε
συνολικό μήκος 600 μ. κατά μήκος μιας εδαφικής βαθμίδας συνολικού εμβαδού
32 περίπου στρεμμάτων, ενώ ερευνήθηκε τμήμα του τεσσάρων στρεμμάτων. Ο
οικισμός είχε μεγάλη διάρκεια ζωής, από την Ύστερη Γεωμετρική έως και τη
Μέση Ελληνιστική περίοδο. Αποκαλύφθηκαν συνολικά 30 κτήρια, καθώς και
πολυάριθμα άλλα αποσπασματικά κατάλοιπα κτηρίων και αναλημμάτων, αλλά
και λιθόστρωτος δρόμος. Ο οικισμός αναπτύσσεται σε ακανόνιστα άνδηρα, χωρίς οργανωμένο σχέδιο. Μεταξύ των κτηρίων που έχουν έως σήμερα ερευνηθεί
ξεχωρίζει ένα συγκρότημα της Κλασικής περιόδου, πολύχωρα κτήρια της Ελληνιστικής εποχής του τύπου με κεντρικό δωμάτιο εστίας — οίκος, ο οποίος θεωρείται χαρακτηριστικός της βορειοδυτικής Ελλάδας. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει ένας μνημειώδης πύργος, κατασκευασμένος με λιθόπλινθους, ο
οποίος είναι ενσωματωμένος στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού. Προφανώς
αποτελούσε οχυρή κατοικία που είχε κατασκευαστεί σε καίριο σημείο, εφόσον
έχει την εποπτεία όλης της περιοχής. Ο τελευταίος έχει παράλληλα στην Αττική, αλλά και στη γειτονική περιοχή της Αιτωλίας. Τα κινητά ευρήματα από τον
οικισμό είναι αρκετά και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρόκειται κυρίως
για γραπτή και χρηστική κεραμική, διάφορα μικροευρήματα, σταθμία, αγνύθες,
αρκετά νομίσματα, εργαλεία κ.ά. Στο χώρο είχε προηγηθεί εγκατάσταση πρωτοελλαδικών–υστεροελλαδικών χρόνων, από την οποία καλύτερα αντιπροσωπεύεται
η τελευταία μυκηναϊκή φάση.
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3

Οι ανασκαφές στις περιοχές Μακύνειας και
Γαβρολίμνης έγιναν υπό την εποπτεία
της αρχαιολόγου Φωτεινής Σαράντη.

4 Για την αρχαία Μακύνεια γενικά και για
την ανασκαφή στη θέση Ριζό, βλ. Σαράντη
2015, Σαράντη υπό έκδ., Σαράντη–Γεώρμα
υπό έκδ.

Στην ευρύτερη περιοχή ερευνήθηκαν κατάλοιπα αγροικιών της Ελληνιστικής και Υστερορωμαϊκής περιόδου, οι οποίες εντάσσονται στην περιφέρεια της
αρχαίας πόλης. Ξεχωρίζει μια μεγάλη ρωμαϊκή αγροικία στη θέση Λουτρό, που
χρονολογείται στον 2ο–3ο αι. μ.Χ. Η αγροικία, με διαστάσεις 17,80x16,80 μ., απαρτιζόταν από δέκα χώρους διατεταγμένους σε τέσσερις επάλληλες σειρές. Σε έναν
από τους χώρους της υπήρχε κτιστό υπολήνιο. Το κτήριο είχε κτιστεί πάνω σε
άλλο της Ελληνιστικής περιόδου. Από τη ρωμαϊκή αγροικία προέρχονται πολλά
αποθηκευτικά αγγεία, ένας μυλόλιθος ελαιοπιεστηρίου, τριβεία, τριπτήρες, οστά
ζώων και μεγάλος αριθμός κινητών ευρημάτων από χαλκό και σίδηρο, καθώς και
μολύβδινα βάρη.

05
Συγκρότημα ΥΕ περιόδου
στη Γαβρολίμνη.

Γαβρολίμνη

Η κοιλάδα της Γαβρολίμνης, μεταξύ Βαράσοβας και Παλιοβούνας, προσέλκυσε το
ενδιαφέρον του ανθρώπου ήδη από την Προϊστορική εποχή, κι έχουν έρθει στο φως
σημαντικά κατάλοιπα της περιόδου. Βορειότερα των θέσεων που προαναφέρθηκαν,
στο τμήμα Χάλκειας–Γαβρολίμνης ερευνήθηκαν εξαιρετικά σημαντικά κτηριακά
κατάλοιπα, προϊστορικών χρόνων5. Πρόκειται για δύο μεγάλα πολύχωρα κτηριακά
συγκροτήματα που ανήκουν στον οικισμό της ΜΕ–ΥΕ εποχής, ο οποίος έχει από
παλιότερα εντοπιστεί στην κοιλάδα της Γαβρολίμνης και χρονολογείται από τη
μετάβαση της ΜΕ–ΥΕ έως και την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο. Το πρώτο συγκρότημα των
μεσοελλαδικών χρόνων συνδεόταν σαφώς με εργαστηριακές δραστηριότητες, όπως
υποδηλώνουν κατάλοιπα δύο κλιβάνων, ενός κυκλικού και ενός πεταλόσχημου,
που βρέθηκαν εντός και εκτός του κτηρίου. Το συγκρότημα αποτελείται από δύο
κτήρια, εκ των οποίων το δεύτερο είναι μεγαλύτερο με 11 συνολικά χώρους και
φαίνεται ότι καταστράφηκε από φωτιά. Από την ανασκαφή του προέρχεται μεγάλη
ποσότητα χρηστικής κεραμικής.
Το δεύτερο συγκρότημα της ΥΕ εποχής αποτελεί το αντιπροσωπευτικότερο
της τελευταίας μυκηναϊκής φάσης και χαρακτηρίζεται από την άφθονη παρουσία
αποθηκευτικών πίθων που υποδηλώνουν ότι πιθανότατα το κτήριο είχε βιοτεχνική ή εμπορική χρήση. Αν και δεν διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση,
διαπιστώθηκε ότι διέθετε δέκα χώρους και ξεχωρίζουν τρεις κατασκευαστικές
φάσεις. Από το κτήριο προέρχεται αρκετή κεραμική, κυρίως χρηστική, και διάφορα μικροευρήματα.
Λίγο νοτιότερα, και σε μικρή απόσταση, ερευνήθηκε μεγάλο πολύχωρο κτηριακό συγκρότημα, εξαιρετικής διατήρησης, που χρονολογείται στους ελληνιστικούς
χρόνους.
Τόσο από τις παλαιότερες σωστικές ανασκαφές της Εφορείας Αρχαιοτήτων
στην περιοχή, όσο και από τις πρόσφατες που επιγραμματικά αναφέρονται εδώ,
είναι φανερό ότι η κοιλάδα της Γαβρολίμνης είναι μια πολύ σημαντική αρχαιολογική θέση, που παρουσιάζει διαχρονική κατοίκηση, ενώ συνεχώς έρχονται στο
φως νέα στοιχεία. Σημαντικότερη ωστόσο μέχρι τώρα αναδεικνύεται η προϊστορική κατοίκηση, μετά την ανεύρεση των εκτεταμένων οικιστικών καταλοίπων
της περιόδου.

Περιοχή Καλυδώνας

Σημαντική πόλη της παράλιας Αιτωλίας, η Καλυδώνα γνώρισε άνθηση κατά την
Ελληνιστική περίοδο, λόγω της πλεονεκτικής γεωγραφικής της θέσης στη δεξιά
όχθη του Εύηνου ποταμού6. Η πόλη αναπτυσσόταν σε λοφώδη περιοχή και ήταν
τειχισμένη με ισχυρό περίβολο, ενώ φαίνεται ότι εκτός των τειχών υπήρχαν μικρότεροι οικισμοί που ανήκαν στην επικράτειά της. Ένας από αυτούς τους οικισμούς
ερευνήθηκε στη θέση Χονδραίικα, πλησίον της σήραγγας της Καλυδώνας. Εδώ οι
εργασίες άρχισαν το 2009 και ολοκληρώθηκαν το 2011, φέρνοντας στο φως τμήμα
οικισμού έκτασης 11 στρεμμάτων7. Ο οικισμός αναπτυσσόταν ανδηρωτά στους
πρόποδες χαμηλού λόφου, ενώ οι κύριες φάσεις κατοίκησής του ανάγονται στην

5

Σαράντη 2010.
6 Για την αρχαία Καλυδώνα γενικά, βλ.
Dietz/Stavropoulou–Gatsi 2011, όπου
και συγκεντρωμένη η παλαιότερη
βιβλιογραφία.
7 Προκαταρκτική δημοσίευση των
αποτελεσμάτων της ανασκαφής έγινε στο
πλαίσιο του 4ου ΑΕΘΣΕ, βλ. Βικάτου 2015.
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Ελληνιστική και Υστερορωμαϊκή περίοδο. Ερευνήθηκαν επτά κτήρια, επιμελημένης τοιχοποιίας από μεγάλες λιθοπλίνθους αμμολιθικής σύστασης. Ο πυρήνας
τους ανήκει στην Ελληνιστική περίοδο, ενώ με προσθήκες και μετασκευές χρησιμοποιούνται και στην Υστερορωμαϊκή περίοδο. Στην τελευταία ανήκει και κτηριακό
συγκρότημα με λουτρό, διατηρούμενο αποσπασματικά σε επίπεδο θεμελίωσης, που
είχε κτιστεί σε ελληνιστικό κτήριο διαφορετικού προσανατολισμού. Τον οικισμό
διέτρεχε δρόμος που χρησιμοποιήθηκε και σε μεταγενέστερες περιόδους, ο οποίος
φαίνεται πως οδηγούσε στην Καλυδώνα μέσω της βορειοανατολικής της πύλης. Το
ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως ο αρχαίος δρόμος αποκαλύφθηκε ακριβώς κάτω από
σύγχρονο αγροτικό δρόμο που χρησιμοποιείτο από τους κατοίκους μέχρι πρόσφατα,
πριν από την έναρξη των ανασκαφικών εργασιών.
Από το ελληνιστικό νεκροταφείο του οικισμού ξεχωρίζει τάφος μακεδονικού
τύπου, κτισμένος με μεγάλες δουλεμένες πέτρες ορθογωνίου σχήματος από ψαμμιτόλιθο κατά το ψευδοϊσόδομο τραπεζιόσχημο σύστημα δόμησης, ο οποίος διατηρήθηκε σε ύψος τριών δόμων. Τη θύρα εισόδου στο μέσο της βορειοδυτικής
μακριάς πλευράς του έφραζε πλάκα από ψαμμιτόλιθο. Αν και είχε συληθεί απέδωσε μεγάλο αριθμό ευρημάτων και από την πρόσφατη έρευνα στο χώρο των κλινών
προήλθαν μερικά αγγεία και ένα χρυσό νόμισμα. Ενδιαφέρον εύρημα αποτέλεσε
και η ταφή ενός σκύλου, που προφανώς συνόδευε το αφεντικό του.
Η κατοίκηση της θέσης συνεχίστηκε κατά τους χριστιανικούς χρόνους, όπως
μαρτυρεί τρίκλιτη βασιλική και χριστιανικό νεκροταφείο, το οποίο χωροταξικά
συνυπάρχει με το ελληνιστικό. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί ο εντοπισμός δύο παιδικών τάφων των γεωμετρικών χρόνων, φανερώνοντας τη χρήση του
χώρου ήδη από την περίοδο αυτή. Ο ένας ήταν κιβωτιόσχημος και από τα κτερί-

06
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06
Θέση Χονδραίικα Ευηνοχωρίου, πλησίον
της αρχαίας Καλυδώνας. Ταφή σκύλου.
Ελληνιστικοί χρόνοι.
07
Οικιστικά κατάλοιπα στην περιοχή της
Καλυδώνας.
08
Θέση Χονδραίικα Ευηνοχωρίου, πλησίον
της αρχαίας Καλυδώνας. Ταφικός πίθος
γεωμετρικών χρόνων με παιδική ταφή.

σματά του ξεχωρίζει χρυσός σφηκωτήρας, ενώ η δεύτερη παιδική ταφή ήταν εντός
πίθου και συνοδευόταν από έναν αμφορέα, μία οινοχόη κι ένα χάλκινο δακτυλίδι.

Αρχαία Αλίκυρνα

Γνωστή από τις αρχαίες πηγές, στις οποίες γίνεται απλή αναφορά του ονόματός της,
η αιτωλική πόλη Αλίκυρνα μέχρι σήμερα δεν έχει ταυτιστεί επιγραφικά με κάποια
αρχαιολογική θέση. Με βάση τις πηγές, οι περισσότεροι μελετητές τοποθετούν την
Αλίκυρνα στο λόφο Χίλια Σπίτια, κοντά στον οικισμό του Αγ. Θωμά Μεσολογγίου, όπου διατηρούνται τα ερείπια μικρού οχυρωματικού περιβόλου. Ο περίβολος
περικλείει έκταση περίπου 20 στρεμμάτων, που ταυτίζεται με την ακρόπολη της
αιτωλικής κώμης, όπως την αποκαλεί ο Στράβωνας (10, 2, 21). Η θέση κατοικείτο ήδη
από την Πρωτογεωμετρική περίοδο, όπως μαρτυρεί ένας κιβωτιόσχημος τάφος του
8ου αι. π.Χ., ενώ τα στοιχεία για την ελληνιστική κώμη ήταν μέχρι σήμερα πενιχρά
και αφορούσαν κυρίως σε ταφικά κατάλοιπα. Τη Ρωμαϊκή περίοδο, φαίνεται ότι η
πόλη ευημερεί καθώς αποκτά ένα εντυπωσιακό συγκρότημα θερμών, που χτίστηκε
τον 2ο αι. μ.Χ., πιθανότατα στο πλαίσιο κατασκευής της οδού του Τραϊανού που
συνέδεε την Πάτρα με τη Νικόπολη, η οποία διερχόταν στα βόρειά του8.
Στο πλαίσιο κατασκευής της Ιονίας οδού πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές σε
δύο θέσεις γύρω από το λόφο της οχύρωσης, στον σημερινό οικισμό του Αγ. Θωμά
και στη θέση Ρηγαίικα Μεσολογγίου, φέρνοντας στο φως τμήμα του οικισμού της
αρχαίας πόλης και τμήμα εκτεταμένου νεκροταφείου που πιθανόν αποτελεί την
οργανωμένη νεκρόπολή της.
Στον σημερινό οικισμό του Αγ. Θωμά Μεσολογγίου ήλθε στο φως τμήμα της
αρχαίας πόλης, από την οποία ερευνήθηκε έκταση σχεδόν 25 στρεμμάτων. Η πόλη
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8 Πετρόπουλος 2004.
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φαίνεται πως ήταν εξαρχής οργανωμένη σύμφωνα με πολεοδομικό σχέδιο, καθώς
έχουν έρθει στο φως έξι δρόμοι πλάτους 4,5 μ. που με κατεύθυνση Β–Ν τη διασχίζουν ανά 32 μ. Μια φαρδύτερη οδός, πλάτους 5,20 μ. φαίνεται πως ήταν η κεντρική
οδός που διέσχιζε την πόλη με κατεύθυνση Α–Δ. Αποκαλύφθηκαν τμήματα από
27 συγκροτήματα, στα περισσότερα από τα οποία αναγνωρίζονται χώροι εμπορικών και εργαστηριακών δραστηριοτήτων (αποθήκες, εργαστήρια, καταστήματα),
ενώ ερευνήθηκε και ένα δημόσιο λουτρό. Πρόκειται για λουτρό–βαλανείο του
τύπου με θόλο. Δεν έχει αποκαλυφθεί στο σύνολό του, καθώς εκτείνεται εκτός του
ανασκαφικού χώρου. Περιλαμβάνει 21 χώρους οργανωμένους σε τρεις πτέρυγες.
Στη θόλο, διαμέτρου 5 μ., εντοπίστηκαν τα κατάλοιπα 16 πήλινων ατομικών λουτήρων, ενώ στο κέντρο του δαπέδου κυκλικός βοτσαλωτός διάκοσμος, διαμ. 2,80
μ., σχηματίζει φυτικά θέματα τα οποία περιβάλλει ζώνη τρεχούμενης σπείρας.
Η οικιστική ζώνη της πόλης φαίνεται ότι ξεκινούσε νότια της κεντρικής οδού
Α–Δ, όπου έχουν εντοπιστεί οι μόνες οικίες. Μία εξ αυτών φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα πολυτελής, καθώς ήταν εξοπλισμένη με λουτρό, ενώ σε μια άλλη εντοπίστηκε
ανδρώνας ιδιαίτερα επιμελούς κατασκευής, με διακόσμηση στους τοίχους και το
δάπεδο. Εκτός των ορίων της πόλης, προς τα δυτικά, στην όχθη υδατορέματος
αποκαλύφθηκε αποθέτης, από τον οποίο προήλθαν χιλιάδες θραύσματα πήλινων
αγγείων και ειδωλίων. Ερμηνεύοντας το υλικό του αποθέτη ανιχνεύουμε στοιχεία
από τους λατρευτικούς κύκλους της Αρτέμιδος, της μεγάλης θεάς που στην Αιτωλοακαρνανία λατρευόταν τόσο στα αστικά ιερά (Λαφριαίο Καλυδώνας) όσο και
στα μικρότερα αγροτικά ιερά, του Διονύσου, που επίσης λατρεύεται στη γειτονική
Καλυδώνα, και της Αφροδίτης. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι αναγνωρίζονται στοιχεία από τον κύκλο της Δήμητρας και της Κόρης, όπως καταδεικνύει το ειδώλιο
τρικέφαλου Κέρβερου και θραύσματος με σχηματοποιημένες αποφύσεις που παραπέμπουν στην κοτυλίσκη, το λατρευτικό σκεύος των ελευσινιακών μυστηρίων.
Στον χαμηλό λόφο που υψώνεται ανατολικά της πόλης, αποτελώντας και το
ανατολικό όριό της, αποκαλύφθηκε εγκατάσταση μυκηναϊκών και πρωτογεωμετρικών χρόνων.
2 8 — teyχοσ 1 2 1 Αύγουστος 2016
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Χάλκινα ευρήματα από την αρχαία
Αλίκυρνα.
10
Λεωφόρος στην αρχαία Αλίκυρνα.
11
Αλίκυρνα. Αεροφωτογραφία
της ανασκαφής.
12
Οικία στην αρχαία Αλίκυρνα.
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Ανατολικά της αρχαίας πόλης, σε πεδινή έκταση μεταξύ των πόλεων Καλυδώνα
και Αλίκυρνα, βόρεια της σημερινής εθνικής οδού, αποκαλύφθηκε ένα από τα
μεγαλύτερα νεκροταφεία που έχουν ερευνηθεί μέχρι στιγμής στην αρχαία Αιτωλία, αλλά και τη γειτονική Ακαρνανία9. Το νεκροταφείο χρονολογείται στους
κλασικούς–ελληνιστικούς χρόνους και αναπτύσσεται κατά μήκος ενός μακρού
άξονα με κατεύθυνση Α/ΝΑ–Δ/ΒΔ, μήκους 1 χλμ. περίπου, στον οποίο προφανώς ανιχνεύεται η πορεία ενός αρχαίου δρόμου. Αν και δεν εντοπίστηκαν σταθερά
κατάλοιπά του, η διάταξη του νεκροταφείου συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι κάτω
από τη νέα οδό διερχόταν η αρχαία οδός που διέσχιζε την παράλια Αιτωλία.
Κατά τις εργασίες στο πλαίσιο κατασκευής της Ιονίας οδού ερευνήθηκαν περίπου 550 τάφοι, κατά κύριο λόγο κιβωτιόσχημοι και λακκοειδείς, οργανωμένοι
σε συστάδες εκατέρωθεν του αρχαίου δρόμου. Περιείχαν κατά κανόνα μία ταφή
ενήλικα, ενώ βρέθηκαν και αρκετοί παιδικοί ή βρεφικοί τάφοι. Στους περισσότερους τάφους διατηρήθηκαν οι σκελετοί σε αρκετά καλή κατάσταση, ενώ σε
30 — teyχοσ 1 2 1 Αύγουστος 2016

9 Προκαταρκτική παρουσίαση του
νεκροταφείου έγινε στο 4ο ΑΕΘΣΕ,
βλ. Βικάτου 2015.
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κάποιες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν ίχνη καύσης πάνω στα οστά ή κοντά τους.
Η ανεύρεση σιδερένιων καρφιών σε αρκετούς υποδηλώνει πιθανόν τη χρήση
φερέτρου ή κάποιας άλλης παρόμοιας κατασκευής.
Η θέση του νεκροταφείου ήταν άγνωστη και οι τάφοι του, αν και σε μικρό σχετικά βάθος, βρέθηκαν ασύλητοι με πλούσιο κτερισματικό υλικό που προσφέρει
σημαντικές πληροφορίες για τα ταφικά έθιμα και τον υλικό πλούτο της κοινωνίας
στην οποία ανήκαν. Πρόκειται για πήλινα αγγεία, αρκετά ζωόμορφα και ανθρωπόμορφα ειδώλια, ειδώλια σατύρων, χάλκινα κοσμήματα και εξαρτήματα ενδυμασίας και καλλωπισμού (κάτοπτρα, περόνες, πόρπες, περιδέραια), στλεγγίδες,
ασημένιους «χαρώνειους οβολούς». Η θέση των κτερισμάτων σε σχέση με τον
νεκρό δεν ήταν αυστηρά καθορισμένη. Εν τούτοις μπορούμε να παρατηρήσουμε
κάποιες προτιμήσεις, όπως: κοντά στους ώμους και το κεφάλι, κοντά στα πόδια,
κυρίως στο ύψος των μηρών ή των δακτύλων του ποδιού, ανάμεσα στα σκέλη, σε
κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα στην παλάμη του

13
Ειδώλια Αφροδίτης, Σφίγγα και ειδώλιο
Αρτέμιδος, από το νεκροταφείο στα
Ρηγαίικα Μεσολογγίου.
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νεκρού. Τα ειδώλια συνόδευαν κυρίως παιδικές ταφές και εντοπίζονται δεξιά και
αριστερά του σώματος, ενώ σε αρκετούς παιδικούς τάφους βρέθηκαν αστράγαλοι. Τα λίγα νομίσματα που προέρχονται από τις ταφές ήταν τοποθετημένα στη
στοματική κοιλότητα του νεκρού. Τα κοσμήματα βρίσκονταν στις θέσεις που
αντιστοιχούν στη χρήση τους.
Στο ανατολικό όριο του νεκροταφείου, ήλθε στο φως κατεστραμμένο παρόδιο
ταφικό μνημείο, το οποίο είχε κτιστεί πάνω από την αρχαία οδό Καλυδώνος–
Πλευρώνος, η οποία πιθανότατα διερχόταν λίγα μέτρα νοτιότερα και σε χαμηλότερο επίπεδο αλλά, παρά τη διενέργεια δοκιμαστικών τομών, δεν εντοπίστηκε.
Το δομικό υλικό του μνημείου βρέθηκε διασκορπισμένο σε έκταση περίπου
ενός στρέμματος. Ως υλικό κατασκευής είχε χρησιμοποιηθεί, κυρίως, ψαμμίτης
και μάρμαρο. Πρόκειται για επίμηκες μνημείο (μήκους 17 μ. και πλάτους περισσότερο από 3 μ.) με κατεύθυνση Α–Δ, και πρόσοψη προς Ν, επί της αρχαίας οδού. Τα
διακοσμημένα αρχιτεκτονικά μέλη που προέρχονται από τη νότια μακρά πλευρά
της πρόσοψης και τις δύο στενές πλευρές, ανατολική και δυτική, μαρτυρούν την
περίτεχνη αρχιτεκτονική διάπλαση του μνημείου. Η βόρεια οπίσθια πλευρά θα
είχε την απλή εμφάνιση λιθοδομής από ψαμμίτες. Ο εντοπισμός επτά σπονδύλων
δωρικού κίονα οδήγησε τον Μανόλη Κορρέ10, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία, στο συμπέρασμα ότι το μνημείο διέθετε δύο δωρικούς κίονες, συμμετρικά
τοποθετημένους στα δύο ακραία τμήματα της επίστεψης, ανατολικό και δυτικό.
Η θέση ανεύρεσης όλων των λίθων υποδηλώνει και το λόγο καταστροφής του
μνημείου, το οποίο φαίνεται ότι κατέστρεψαν αφενός για να συλήσουν κάποια
ταφή με πολύτιμα κτερίσματα, αφετέρου για να αφαιρέσουν το μόλυβδο ή το
σίδηρο των συνδέσμων. Οι ίδιοι οι λίθοι, με εξαίρεση τους λίθους από μάρμαρο,
δεν αποτέλεσαν αντικείμενο διαρπαγής και οι περισσότεροι απομένουν στη θέση
που απέκτησαν μετά τη διάλυση.
Το μνημείο είχε κτιστεί σε περίοπτη θέση, 15 μ. ψηλότερα του εγγύς πεδινού
εδάφους, ενώ στην οπτική του έξαρση συνέβαλε το λατομείο που διαμορφώνεται
έμπροσθεν του μνημείου, που αποκαλύφθηκε σε μήκος 41 μ. και πλάτος 18 μ., ενώ
στο βραχότμητο μέτωπο διαμορφώνονται τέσσερις βαθμίδες.
Βόρεια του μνημείου αποκαλύφθηκε μνημειακός τάφος, μέγιστων διαστάσεων 3,30x2,55 μ., ο οποίος αποτελείται από δύο θαλάμους μέγιστων εσωτερικών
διαστάσεων 2x0,92 μ. ο καθένας. Ο τάφος ήταν συλημένος και κενός ευρημάτων.
Τα κινητά ευρήματα που προήλθαν από το χώρο του μνημείου ήταν ελάχιστα.
Συγκεντρώθηκε λίγη κεραμική, λίθινα και μολύβδινα εργαλεία αδιάγνωστα, τμήματα λεπίδων από πυριτόλιθο, καθώς και σιδερένια καρφιά, ως επί το πλείστον
προερχόμενα από επιφανειακά στρώματα.
Τα νέα ανασκαφικά δεδομένα που έχουν έρθει στο φως στην περιοχή της Αλίκυρνας και φυσικά η ολοκλήρωση της μελέτης τους, έργο χρονοβόρο και επίπονο,
θα φωτίσουν την ιστορία της άγνωστης αυτής αιτωλικής κώμης, η οποία, αν και
οι λιγοστές πηγές την αναφέρουν ως «μικρή» δίπλα στις μεγάλες και παλαιές,
Καλυδώνα και Πλευρώνα, αποκαλύπτει σταδιακά το πλούσιο παρελθόν της.

14
Ρηγαίικα Μεσολογγίου. Άποψη
συστάδας τάφων του νεκροταφείου.
15
Ρηγαίικα Μεσολογγίου. Ο κιβωτιόσχημος
τάφος 255.

Πλευρώνα

Η πόλη της Νέας Πλευρώνας ήταν χτισμένη σε ψηλό βραχώδη λόφο σε θέση στρατηγικής σημασίας, καθώς ήλεγχε τόσο τον χερσαίο δρόμο που οδηγούσε στην κεντρική Αιτωλία και την Ήπειρο όσο και το θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Ιονίων νήσων
και Δυτικής Στερεάς11. Αν και μεσόγεια, διέθετε λιμάνι στη σημερινή λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου, στο οποίο τα πλοία έφταναν μέσω διώρυγας που εξασφάλιζε εύκολη
και λιγότερο δαπανηρή συγκοινωνία12. Η θέση του λιμανιού τοποθετείται από τους
περισσότερους μελετητές στη θέση Τρεις Εκκλησιές ή Σκαλί Μεσολογγίου, όπου
διατηρείται τμήμα οχύρωσης μήκους 800 μ. περίπου που, σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, προστάτευε το λιμάνι. Το τείχος εκτείνεται στα χαμηλότερα πρανή
του λόφου όπου είναι κτισμένη η αρχαία πόλη και η ακρόπολή της, ακολουθώντας
32 — teyχοσ 1 2 1 Αύγουστος 2016

10 Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στον
καθηγητή Μανόλη Κορρέ για τη
γενναιόδωρη διάθεση των επιστημονικών
του γνώσεων και τις οξυδερκείς του
παρατηρήσεις για τη διάσωση και
μελλοντική ανάδειξη του μνημείου.
11 Γενικά για την Πλευρώνα, Κολώνας 2008.
12 Αλεξανδροπούλου 2002, σ. 45. Σήμερα
διατηρούνται ίχνη αυτού του δίαυλου, ο
οποίος χρησιμοποιήθηκε έως την Ελληνική
Επανάσταση, βλ. Αλεξανδροπούλου 1993,
σ. 64.
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Άγ. Θωμάς Μεσολογγίου. Ειδώλια
από τον αποθέτη.
17
Άγ. Θωμάς Μεσολογγίου. Άποψη
από νοτιοδυτικά του χώρου
απόθεσης ειδωλίων.
18
Θέση Τρεις Εκκλησιές Μεσολογγίου.
Το δυτικό τμήμα της οχύρωσης
του λιμανιού της αρχαίας Πλευρώνας.
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ευθύγραμμη σχεδόν πορεία κατεύθυνσης ΒΑ–ΝΔ, και σταματά στη ράχη μικρού λόφου που, εν είδει χερσονήσου, εισέρχεται στις βαλτώδεις ακτές της λιμνοθάλασσας.
Στο πλαίσιο των ανασκαφών του έργου, εντοπίστηκε ένα νέο τμήμα της οχύρωσης του λιμανιού, μήκους 91,50 μ., σε απόσταση 91 μ. περίπου από το δυτικότερο
γνωστό πέρας της οχύρωσης, σε πεδινή βαλτώδη έκταση. Ακολουθεί τα ίδια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά με το προηγούμενο προς Δ τμήμα της, έχοντας δύο
παρειές και εσωτερικό έμπλεκτο με τοίχους κατασκευασμένους από μεγάλους
λίθους, αντίστοιχων διαστάσεων με τις λιθοπλίνθους των εξωτερικών μετώπων.
Διατηρείται σε ύψος ενός δόμου και το πλάτος του φτάνει τα 4 μ. Στο ήδη γνωστό
τμήμα της οχύρωσης αυτής, στα δυτικά της σημερινής Ε.Ο., πραγματοποιήθηκαν
τομές θεμελίωσης στην εξωτερική παρειά του τείχους, οι οποίες επιβεβαίωσαν
την κατασκευή του κατά την Ελληνιστική περίοδο. Επιπλέον, αποκάλυψαν σε
βαθύτερο επίπεδο τοίχους αμελούς κατασκευής από αργολιθοδομή που χρονολογούνται στους προϊστορικούς χρόνους.
Η διεξαγωγή των ανασκαφών αυτών, αλλά και η διαχείριση του υλικού τους
ήταν ένα δύσκολο έργο για την Εφορεία μας, η οποία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια σε διοικητικό επίπεδο και πέτυχε ώστε οι αποδομήσεις των αρχαίων
καταλοίπων να είναι ελάχιστες και μόνο εκεί όπου δεν υπήρχε πρακτικά άλλη
λύση. Έτσι, οι περισσότερες αρχαιότητες παραμένουν σε κατάχωση κάτω από τη
νέα οδό, ενώ αρκετές διατηρήθηκαν ορατές. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι η μελέτη
των ανασκαφικών δεδομένων τους και οι τελικές δημοσιεύσεις που ελπίζουμε
ότι θα καταφέρουμε να πραγματοποιηθούν, θα φωτίσουν ακόμη περισσότερο
την ιστορία της περιοχής.
* Οι φωτογραφίες του άρθρου προέρχονται από το Φωτογραφικό Αρχείο της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.
—Το Αφιέρωμα στην Ιονία Οδό θα ολοκληρωθεί στο επόμενο τεύχος του περιοδικού
Αρχαιολογία και Τέχνες.
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