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Σε μια στενή παράκτια λωρίδα γης στη βόρεια πλευρά του Κορινθιακού,
συνορεύοντας με την ιερή χώρα των Δελφών, με τη Δωρίδα και την
Αιτωλία, κατοικούσαν οι Εσπέριοι Λοκροί. Η Φωκίδα τούς χώριζε από
τους ομοεθνείς τους, τους Οπούντιους Λοκρούς, που ήταν
εγκατεστημένοι στην Εύβοια. Σημαντικά ανασκαφικά ευρήματα
συμπληρώνουν τις φειδωλές γραπτές πηγές και φωτίζουν τη μακραίωνη
ιστορία που τώρα μόλις ανακαλύπτουμε.

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ–
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ
ΧΡΟΝΟΙ

13ος
αι. π.Χ.
έως
3ος αι. μ.Χ.
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ΤΩΝ
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ΛΟΚΡΏΝ

τευχοσ 1 24 Αύγουστος 2017 — 4 1

ΙΣΤΟΡΙ Α
Εσπέριοι Λοκροί

ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΠΕΤΡΌΧΕΙΛΟΣ
Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος
ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΑΝ ΕΛΆΧΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΊΟΥΣ

συγγραφείς είναι η Εσπερία ή Οζολίς Λοκρίδα, η οποία εκτείνεται σε βάθος λίγων
χιλιομέτρων προς την ενδοχώρα κατά μήκος της βόρειας ακτής του Κορινθιακού
κόλπου από την πεδιάδα του ποταμού Πλειστού έως το Ρίο. Σε αυτή την περιοχή
εγκαταστάθηκε ο δυτικός κλάδος των Λοκρών, ενός έθνους το οποίο, κατά την παράδοση, είχε την κοιτίδα του στην Οπουντία Λοκρίδα, απέναντι από την Εύβοια.
Ο ενιαίος χαρακτήρας του έθνους με τους δύο διακριτούς κλάδους σε δύο απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές, στην ακτή του Κορινθιακού κόλπου αφενός
και στον Ευβοϊκό κόλπο αφετέρου, διατρέχει τους μύθους και τις παραδόσεις των
Λοκρών. Ωστόσο, το κεφάλαιο για την ιστορία των Εσπερίων Λοκρών είναι εξαιρετικά δυσανάγνωστο, καθώς εκτός από τις πενιχρές φιλολογικές μαρτυρίες λείπουν και τα αρχαιολογικά δεδομένα. Η πλέον ενδεικτική από τις δυσχέρειες στην
αρχαιογνωστική προσέγγιση της περιοχής είναι η ταύτιση των οικιστικών κέντρων
τα οποία εντοπίζονται στη χώρα των Λοκρών με τα ονόματα που παραδίδουν οι
πηγές. Οι αναφορές των τελευταίων, σποραδικές και άνισες καθώς είναι, παραδίδουν μεγάλο αριθμό πληθυσμιακών ομάδων, των «εθνών», καθώς και πόλεων∙
από το σύνολο αυτών των μαρτυριών μόνο λίγες περιπτώσεις έχει καταστεί δυνατόν να συσχετιστούν με ασφάλεια με τους οικισμούς που εντοπίζονται στη χώρα
τους. Έτσι, το κεφάλαιο της λοκρικής αρχαιολογίας που αφορά την ταύτιση των
οικιστικών κέντρων, πόλεων ή κωμών, ενώ μετράει περισσότερο από έναν αιώνα, έχει καταλήξει σε μάλλον περιορισμένα συμπεράσματα. Η ελλιπής γνώση δεν
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03
Η χώρα των Εσπερίων
Λοκρών και οι όμορες
περιοχές.

έχει καν επιτρέψει την κατανόηση και αυτών ακόμα των συνθηκών κάτω από τις
οποίες διαμορφώθηκε ο διακριτός χαρακτήρας του έθνους των Εσπερίων Λοκρών.
Σύμφωνα με την παράδοση, οι Λοκροί, κατερχόμενοι προς τα νότια στο πλαίσιο των μεγάλων μετακινήσεων της 2ης χιλιετίας π.Χ. και προσεγγίζοντας το όρος
Οίτη, διαχωρίστηκαν σε δύο μεγάλες ομάδες. Η μία κινήθηκε ανατολικά, για να
εγκατασταθεί τελικά στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου, όπου αργότερα αναπτύχθηκαν οι Οπούντιοι ή Εώοι Λοκροί με κέντρο τους τον Οπούντα. Η δεύτερη
ομάδα κινήθηκε προς τα νοτιοδυτικά, στην περιοχή του Μόρνου, και εγκαταστάθηκε γύρω από την πόλη των Φυσκέων —που πολύ αργότερα αποτέλεσε την έδρα του Κοινού των Εσπερίων Λοκρών—, από όπου σταδιακά
ΤΑ ΈΘΝΗ
εξαπλώθηκαν στην περιοχή της δυτικής Λοκρίδας. Μια εναλλακτική
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ
θεωρία ερμηνεύει τη διάσπαση του έθνους σε δύο κλάδους ως το αποΟ όρος ἔθνος στην αρχαία γραμματεία,
τέλεσμα της καθόδου των Φωκέων και της εγκατάστασής τους στο μέσο
πολύ διαφορετικός από τη σύγχρονη
του γεωγραφικού χώρου που καταλάμβαναν οι Λοκροί. Πιο συνεπής,
έννοια, περιγράφει τις συλλογικότητες
ίσως, με τα αρχαιολογικά δεδομένα είναι η παράδοση σύμφωνα με την
που αναφέρονταν συνήθως σε ομάδες και
οποία οι Εσπέριοι Λοκροί υπήρξαν άποικοι των Ανατολικών Λοκρών
περιλάμβαναν μία ή περισσότερες πόλεις
(των Οπουντίων), καθώς και ότι εγκαταστάθηκαν στη δυτική Λοκρίδα
− όπως τα έθνη των Ιώνων, των Δωριέων,
πιθανώς σε κάποια χρονική στιγμή ανάμεσα στον Τρωικό Πόλεμο και
των Βοιωτών, των Αιτωλών, των Θεσσαλών,
την κάθοδο των Δωριέων. Στην Ιλιάδα (Β 535) ο ποιητής, αναφερόμενος
των Αρκάδων και των Αχαιών. Η συνοχή των
στους Ανατολικούς Λοκρούς, φροντίζει να προσδιορίσει ρητά τη γεωομάδων αυτών οφείλεται σε κοινούς μύθους
γραφική τους θέση («Λοκρῶν οἵτινες κεῖνται ἔναντι τῆς ἱερᾶς Εὐβοίας»),
και λατρείες και ίσως σε μια ενιαία διάλεκτο και
γεγονός που ίσως αφήνει να εννοηθεί ότι γνώριζε την ύπαρξη μιας ομώσε κοινές θρησκευτικές εορτές. Παλαιότερα η
νυμης ομάδας που ζούσε σε άλλη περιοχή. Προφανώς η ομάδα αυτή δεν
διαμόρφωση της ενιαίας συνείδησης των εθνών
θα ήταν άλλοι από τους Εσπέριους Λοκρούς.
είχε θεωρηθεί ότι αναγόταν στη Μυκηναϊκή
Εφόσον γίνει δεκτή η τελευταία υπόθεση σχετικά με την καταγωγή
περίοδο ή ότι σχετιζόταν με τους δεσμούς που
των Εσπερίων Λοκρών, θα πρέπει να αποκατασταθεί και η πορεία της
διαμορφώθηκαν κατά τη μετακίνηση φυλετικών
μετακίνησης του πληθυσμού αλλά και του χρόνου της εγκατάστασής
ομάδων μετά την κατάρρευση της ανακτορικής
του στην Εσπερία Λοκρίδα. Πιθανώς οι Λοκροί μετακινήθηκαν προς τα
οικονομίας των μυκηναϊκών χρόνων. Σήμερα
νότια μέσω ενός φυσικού περάσματος που σχηματίζεται ανάμεσα στους
τείνει να γίνει δεκτό ότι η έννοια του έθνους
ορεινούς όγκους στο ανατολικό άκρο της χώρας. Το συγκεκριμένο πέυπήρξε ελάχιστα σταθερή και ενιαία, καθώς και
ρασμα, ο λεγόμενος «δωρικός διάδρομος», διερχόταν τις ανατολικές
ότι οι συνεκτικοί δεσμοί των εθνικών ομάδων
παρυφές της χώρας των Λοκρών και υπήρξε, από τους προϊστορικούς
αναπτύχθηκαν σταδιακά, ακόμα και έως τους
χρόνους έως τις μέρες μας, δρόμος εμπορικός, αλλά και δρόμος πολικλασικούς χρόνους. Πολιτική έκφραση της
τιστικών ανταλλαγών. Μέσω της στενής πεδινής περιοχής που σχημαεθνικής συνείδησης, ιδιαίτερα κατά τους
τίζεται ανάμεσα στους ορεινούς όγκους του Παρνασσού και τους προύστερους κλασικούς και τους ελληνιστικούς
βούνους της Γκιώνας, οδηγούσε από την Κίρρα και τις βόρειες ακτές του
χρόνους, υπήρξε η σύσταση των Κοινών (π.χ. των
Κορινθιακού κόλπου στις ακτές του Μαλιακού και του Ευβοϊκού κόλΑιτωλών, των Αρκάδων, των Λακώνων), τα οποία
που. Αντικείμενα εμπορικών ανταλλαγών, κυρίως κεραμικά προϊόντα
συνιστούσαν μορφή ομοσπονδιακών κρατών.
και έργα μικροτεχνίας, τα οποία έφταναν από τη νότια στην κεντρική
Ελλάδα και το αντίστροφο, αποτελούν ενδείξεις λειτουργίας αυτού του
συστήματος από τους προϊστορικούς χρόνους. Η λειτουργία του «δωρικού διαδρόμου» με τους ενδιάμεσους οικισμούς είναι καλά τεκμηριωμένη, όπως
και η σημασία του για την πολιτιστική και οικονομική άνθηση στις δύο απολήξεις
του. Ιδιαίτερα κατά τους μυκηναϊκούς χρόνους, αυτό το σύστημα επικοινωνίας
πρέπει να συστηματοποιήθηκε με τη χάραξη διαδρομών που διευκόλυναν τη μετάβαση από το ένα σημείο στο άλλο. Η νότια απόληξη του διαδρόμου, η πεδιάδα
του Πλειστού και η γύρω περιοχή, έχει αποδώσει αρκετές θέσεις που χρονολογούνται στους μυκηναϊκούς χρόνους, στην Κίρρα, στον Γλα Ιτέας, στην Κρίσσα, στον
Άμπλιανο κοντά στην Άμφισσα και λιγότερο σε κοντινές περιοχές, όπως στους
σύγχρονους οικισμούς της Τριταίας και την περιοχή του Γαλαξιδίου, γεγονός που
δείχνει τη γεωγραφική σημασία της περιοχής.
Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της περιοχής είναι ο θολωτός τάφος που
ερευνήθηκε το καλοκαίρι του 2014 στα περίχωρα της Άμφισσας. Πρόκειται για
μνημείο με διάρκεια χρήσης σχεδόν τριών αιώνων, από την ΥΕ ΙΙΙΑ2 έως την ΥΕ
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ΙΣΤΟΡΙ Α
Εσπέριοι Λοκροί

ΙΙΙΓ περίοδο, δηλαδή περίπου από τα μέσα του 14ου έως τα μέσα του 11ου αιώνα
π.Χ. Από τα έως τώρα δεδομένα δεν είναι δυνατόν να τεκμηριωθεί η υπόθεση ότι
το μνημείο ανήκε σε επιφανές γένος που θα είχε ηγετικό ρόλο στη διαχείριση της
περιοχής. Τα κτερίσματα που βρέθηκαν στον ταφικό θάλαμο, καθώς και σε έναν
αποθέτη, όπου ρίπτονταν τα σκεύη μετά την ολοκλήρωση της ταφικής πρακτικής,
μαρτυρούν τις επαφές με τις γειτονικές θέσεις Κρίσσα και Δελφούς, με τη βορειοανατολική Πελοπόννησο και την περιοχή της Αχαΐας, καθώς και με την Κεντρική
Ελλάδα. Τα ευρήματα που σχετίζονται με τον «δωρικό διάδρομο» εξηγούν την ιδιαίτερη ανάπτυξη για την οποία ανέκαθεν διακρινόταν το ανατολικό τμήμα της Δυτικής Λοκρίδας, ιδιαίτερα η Άμφισσα και η γύρω περιοχή της μέχρι τους Δελφούς.
Στην υπόλοιπη Δυτική Λοκρίδα δεν έχουν βρεθεί επιβλητικά ταφικά μνημεία
των υστεροελλαδικών χρόνων και η μυκηναϊκή παρουσία γενικώς δείχνει λιγότερο
έντονη. Είναι χαρακτηριστικό ότι, με την εξαίρεση ενός βέβαιου ευρήματος, ενός
μικρού θαλαμωτού τάφου στο Ευπάλιο, στον οποίο αναφέρεται ότι βρέθηκαν δύο
ψευδόστομοι αμφορείς, καθώς και ενός μικρού οικισμού που περιβάλλεται με
τείχος κτισμένο με τη χαρακτηριστική κυκλώπεια τοιχοποιία στη θέση Μαθιού ή
Μαραθιού, πολύ κοντά στον σύγχρονο οικισμό της Τολοφώνας, η μυκηναϊκή παρουσία είναι σχεδόν άγνωστη.
Σποραδικά αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η κατοίκηση στο ανατολικό
τμήμα της χώρας των Λοκρών δεν διακόπηκε κατά τους επόμενους αιώνες, τους
λεγόμενους «σκοτεινούς». Στους Δελφούς και την Ιτέα έχουν εντοπιστεί ταφές
του 11ου και του 10ου αιώνα π.Χ., ενώ η Άμφισσα, ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ., άρχισε να εξελίσσεται σε πολυάνθρωπη περιοχή. Στην Άμφισσα έως σήμερα δεν
έχουν βρεθεί λείψανα τα οποία να αποδίδονται σε οικίες. Ωστόσο, δύο νεκροταφεία,
τμήματα των οποίων έχουν πλέον ερευνηθεί —το ένα πλησίον του Κάστρου, στον
οικισμό Χάρμαινα, στο βορειοδυτικό άκρο της πόλης, και το δεύτερο έξω από το
νοτιοανατολικό σκέλος του τείχους, στο οικόπεδο που βρίσκεται σήμερα το κτήριο του ΟΤΕ—, επιτρέπουν την υπόθεση ότι κατά την εποχή αυτή στην Άμφισσα
αναπτύχθηκε ένας αρκετά εκτεταμένος οικισμός ή —το πιο πιθανό— ότι υπήρξαν
μικρής έκτασης κώμες, από τις οποίες αργότερα, κατά τους αρχαϊκούς χρόνους,
εξελίχθηκε ο οικισμός και στη συνέχεια η γνωστή πόλη των κλασικών χρόνων. Οι
Αμφισσείς εξακολούθησαν να διατηρούν κατά τους γεωμετρικούς και αρχαϊκούς
χρόνους εμπορικές επαφές με μακρινές περιοχές: τα κτερίσματα από τους τάφους
στη Χάρμαινα, ιδιαίτερα τα χάλκινα βραχιόλια και οι πόρπες με τη σπειροειδή διακόσμηση, το ζευγάρι χρυσών σφηκωτήρων και μια χάλκινη φιάλη, βρίσκουν παράλληλα σε αντίστοιχα αντικείμενα από την Πελοπόννησο, την κεντρική και τη
βόρεια Ελλάδα, ακόμα και την Κύπρο. Αργότερα, η εμπειρία του πρώτου Ιερού
Πολέμου οδήγησε τους Αμφισσείς στην οικοδόμηση, ίσως ήδη από τον 6ο αιώνα
π.Χ., ισχυρού οχυρωματικού περιβόλου, γεγονός που τους έδωσε τη δυνατότητα
παροχής ασύλου σε Φωκείς κατά την κάθοδο των Περσών. Η συνεχής κατοίκηση και η ανάμνηση των παλαιότατων κατοίκων στην ίδια θέση εξηγεί πιθανόν τη
διαπίστωση ότι οι αρχαιότεροι μύθοι των Οζολών Λοκρών αναφέρονται σχεδόν
αποκλειστικά στην Άμφισσα.
Ανάλογη, αν και λιγότερο καλά τεκμηριωμένη, φαίνεται ότι ήταν η εξέλιξη της
κατοίκησης στην περιοχή του σημερινού Γαλαξιδίου. Στα νοτιοδυτικά του σύγχρονου οικισμού εντοπίζεται οικισμός των προϊστορικών χρόνων, ενώ στην ίδια
περιοχή αναπτύχθηκαν κατά τους γεωμετρικούς και αρχαϊκούς χρόνους μικροί οικισμοί, οι οποίοι φαίνεται ότι αποτελούσαν συνέχεια της αρχαιότερης κατοίκησης.
Τα στρώματα κατοίκησης των γεωμετρικών χρόνων αναπτύχθηκαν πάνω από αυτά
των μυκηναϊκών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται ότι διατηρήθηκαν παλαιότερες, προϊστορικές παραδόσεις, όπως η συνεσταλμένη στάση των νεκρών στο
γεωμετρικό νεκροταφείο του Αγίου Αθανασίου. Όπως και στην περίπτωση της
Άμφισσας, έτσι και στην περιοχή του Γαλαξιδίου οι οικισμοί επιδεικνύουν κατά
τους αρχαϊκούς χρόνους μια αξιοσημείωτη εξωστρέφεια. Στην περιοχή του μικρού
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ναού που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Βλάση, οικοδομικά μέλη, η διαμόρφωση
του εδάφους με πολυγωνικούς τοίχους σε επίπεδα, ένα εκτεταμένο νεκροταφείο
των αρχαϊκών χρόνων, που εντοπίστηκε σε χαμηλότερο υψόμετρο στην πλαγιά,
καθώς και η μαρτυρία για την εύρεση στην ίδια θέση δύο ιδιαίτερα σημαντικών χάλκινων επιγραφών, που σήμερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, επιτρέπουν
την υπόθεση ότι στη θέση εντοπίζεται ένας σημαντικός οικισμός και πιθανώς ένα
ιερό που αποτέλεσε θρησκευτικό κέντρο, σημείο αναφοράς των οικισμών της περιοχής. Ιδιαίτερα πειστική είναι η ταύτιση αυτού του θρησκευτικού κέντρου με το
ιερό του Απόλλωνος Νασιώτα.
Μία ακόμα ιδιαίτερα σημαντική θέση εντοπίζεται στην ευρύτερη πεΟΖΌΛΑΙ
ριοχή του Γαλαξιδίου και σε μικρή απόσταση από τις προαναφερθείσες,
Το προσωνύμιο Οζόλαι απασχόλησε
το Παλαιογαλάξιδο ή Ελαφοκάρτο. Επίπεδο και σχεδόν τριγωνικό σε κάμεταξύ άλλων και τον Παυσανία, ο οποίος
τοψη πλάτωμα, στην απόληξη ενός από τους χαμηλούς ορεινούς όγκους
συγκέντρωσε τις πιθανές ερμηνείες που είχε
που ορίζουν προς τα βόρεια και τα δυτικά τον ελαιώνα του Γαλαξιδίου,
προφανώς διαφυλάξει ως τις μέρες του η
προστατεύεται στην ανατολική, εύκολα προσιτή πλευρά με ισχυρό τείχος
λαϊκή παράδοση. Σύμφωνα με την τελευταία
πλάτους σχεδόν 3 μ. και μήκους, στην ανατολική πλευρά, σχεδόν 80 μ.,
από αυτές, το όνομα ετυμολογείται είτε
καθώς και με χθαμαλό προτείχισμα. Ενδεχομένως το πλάτωμα, έκτασης
από τους ὄζους, τους κλάδους δηλαδή του
σχεδόν 55 στρεμμάτων, να προστατευόταν και στις άλλες πλευρές με τείξύλου, είτε από το ρήμα ὄζειν, που σημαίνει
χος, το οποίο έχει κατακρημνιστεί στις απότομες κλιτύς του υψώματος.
Ο χρόνος κατασκευής του τείχους στο Παλαιογαλάξιδο ή Ελαφοκάρτο
τεκμηριώνεται αποκλειστικά με βάση την τοιχοποιία του, πολυγωνική
και λέσβια, η οποία βρίσκει στην περιοχή παράλληλα σε αντίστοιχες κατασκευές των αρχαϊκών ή πρώιμων κλασικών χρόνων, στους Δελφούς, στην Άμφισσα, στην Αγία Βαρβάρα Χρισσού και στο Παλαιόκαστρο (αρχαίο Κυτίνιο της
δωρικής Τετραπόλεως). Στο Παλαιογαλάξιδο, στο εσωτερικό του περιβόλου, δεν
διακρίνονται κατασκευές ή κινητά ευρήματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η χρήση
του χώρου υπήρξε βραχύβια και ίσως εξυπηρετούσε μόνο την ανάγκη ασφαλούς
καταφυγής σε περίπτωση κινδύνου. Άλλωστε, ανάλογη εικόνα σχηματίζεται και
στη Μυωνία (σημερινή Αγία Ευθυμία), όπου σε έκταση σχεδόν 75 στρεμμάτων στο
εσωτερικό του οχυρωματικού περιβόλου δεν διακρίνονται λείψανα αρχιτεκτονικών
κατασκευών. Ωστόσο, επιγραφικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες βεβαιώνουν ότι
η Μυωνία υπήρξε από τους κλασικούς έως τους ελληνιστικούς χρόνους πόλη όχι
ασήμαντη, με τις απαρχές της να ανάγονται μάλλον στους αρχαϊκούς χρόνους. Στην

«αποπνέω οσμή» (Παυσ. 10.38.4).
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ευρύτερη περιοχή της Αγίας Ευθυμίας εντοπίστηκε ταφή πολεμιστή με χάλκινο
κράνος κορινθιακού τύπου, αιχμές δοράτων και σιδερένια ξίφη, η οποία χρονολογείται στον 6ο αιώνα π.Χ. Ο νεκρός αποτέθηκε στο ταφικό όρυγμα ανακαθισμένος
και με τα γόνατα λυγισμένα, στάση που έδωσε την εντύπωση στον Κεραμόπουλλο
ότι ο νεκρός «φαίνεται ὡσεὶ ἀποσυρθεὶς ἐκ τοῦ πεδίου τῆς μάχης βαρέως τετρωμένος,
ἐκάθησέ που ἐρείδων τὰ νῶτα καὶ οὔτω κατελήφθη ὑπὸ τῆς θανασίμου λιποθυμίας».
Ενώ στο ανατολικό τμήμα της Δυτικής Λοκρίδας η κατοίκηση συνεχίστηκε από
τους προϊστορικούς χρόνους και ενδεχομένως χωρίς διακοπές, για την υπόλοιπη
χώρα και με τα έως σήμερα δεδομένα δεν υπάρχουν παρά αμυδρές ενδείξεις κατοίκησης πριν από τον 8ο αιώνα π.Χ. Ταφές των γεωμετρικών και των πρώιμων
αρχαϊκών χρόνων έχουν ερευνηθεί έως σήμερα στη Ναύπακτο και στον Μαραθιά
της Ερατεινής. Στην τελευταία θέση βρέθηκαν εγχυτρισμοί, δηλαδή ενταφιασμοί
ενηλίκων σε συνεσταλμένη στάση μέσα σε αγγείο, οι οποίοι συνοδεύονταν από
λίγα κτερίσματα, ένα σκαραβαίο και κορινθιακούς απιόσχημους αρύβαλλους, οι
οποίοι χρονολογούνται περί τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. Αργότερα, κατά τα τέλη
του ίδιου αιώνα, οι Οιανθείς απέστειλαν στην Κέρκυρα έναν πρόξενο, τον Μενεκράτη, γιο του Τλασία, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ναυάγιο και οι Κερκυραίοι
του ανήγειραν ταφικό μνημείο.
Ωστόσο, ενώ η κατοίκηση στην Εσπερία Λοκρίδα έως και τους αρχαϊκούς χρόνους δείχνει ότι ήταν ισχνή, κατά τους κλασικούς και τους πολύ πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους πυκνώνει. Στον 5ο και τον 4ο αιώνα π.Χ. χρονολογούνται πολλοί
μικροί οικισμοί, κάποιοι από τους οποίους φαίνεται ότι διέθεταν και οχυρωματικό
περίβολο: εντοπίζονται στη σημερινή Τριταία, της οποίας η θέση μάλλον ταυτίζεται
με την αρχαία Ιπνία, στο Παλαιόκαστρο, κοντά στο χωριό Καλλιθέα, όπου επίσης
έχουν βρεθεί συστάδες τάφων των ελληνιστικών χρόνων, στη θέση Κοκκοβίστα
Μακρινή, όπου εντοπίζονται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και ίχνη τάφων των ελληνιστικών χρόνων, στην περιοχή του Πανόρμου, καθώς και στα βορειοανατολικά
της σημερινής Πενταπόλεως, όπου υπάρχει και μικρός οχυρωματικός περίβολος
46 — teyχοσ 1 24 Αύγουστος 2017
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κατασκευασμένος από μεγάλους λιθοπλίνθους. Το μέγεθος των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, η πλήρης έλλειψη μνημειακών δομών και
η κατασκευή των οχυρωματικών περιβόλων από αργολιθοδομή ίσως
επιτρέπουν να δούμε σε αυτούς τους οικισμούς τις «κώμες», κατά το
χαρακτηρισμό του Θουκυδίδη. Ο Αθηναίος ιστορικός ενσωμάτωσε τα
σχόλιά του για τον πρωτόγονο τρόπο ζωής των Λοκρών και των Αιτωλών στην εξιστόρηση της εκστρατείας του συμπολίτη του στρατηγού
Δημοσθένη, ο οποίος είχε αναλάβει να οδηγήσει αθηναϊκό στρατιωτικό σώμα διαμέσου της χώρας των Εσπερίων Λοκρών, προκειμένου να
πλήξει τους συμμάχους των Λακεδαιμονίων, Αιτωλούς. Στα μάτια
ενός Αθηναίου του 5ου αιώνα π.Χ., οι οικισμοί της περιοχής θα
έμοιαζαν ταπεινά χωριά με κατοίκους που διήγαν βίο καθυστερημένο, σχεδόν πρωτόγονο.
Η έκταση αυτών των μικρών οικισμών επιτρέπει την υπόθεση ότι
αποτελούσαν τον τόπο εγκατάστασης μικρού αριθμού οικογενειών, οι
οποίες θα εκμεταλλεύονταν τους φυσικούς πόρους των γύρω περιοχών.
Οι αναλημματικοί τοίχοι στην Κοκκοβίστα Μακρινή, ο ελαιώνας του Γαλαξιδίου, η εγγύτητα στη θάλασσα του Γύρου Ευπαλίου αλλά και η ρητή αναφορά στη
διευθέτηση των προς βοσκή περιοχών σε επιγραφή που βρέθηκε στις παρυφές
της χώρας των Λοκρών, δείχνουν ότι οι οικισμοί ήταν προσανατολισμένοι σε γεωργικές και κτηνοτροφικές ασχολίες. Ίσως κάποιοι από αυτούς τους οικισμούς να
σχετίζονται με γνωστά, κυρίως από επιγραφικές μαρτυρίες, ιερά: του Απόλλωνος
Φαιστίνου κοντά στην Ερατεινή, της Αθηνάς Ιλιάδας στην πόλη των Φυσκέων,
καθώς και το γνωστό από την εκστρατεία του Δημοσθένη τέμενος του Νεμέου
Διός κοντά στο σημείο όπου αποβιβάστηκε ο αθηναϊκός στρατός, στον Οινεώνα,
το σημερινό Κλίμα. Σε μικρή απόσταση από τους οικισμούς εκτείνονται τα νεκροταφεία τους όπου, έως και τους κλασικούς χρόνους, βασική μέθοδος ταφής παρέμεινε ο εγχυτρισμός των ενηλίκων. Πρόκειται για μια ταφική πρακτική που απαντά
ιδιαίτερα σπάνια στον αρχαίο κόσμο∙ εκτός της Εσπερίας Λοκρίδας, είναι γνωστή
μόνο στην Οπουντία Λοκρίδα, όπου το έθιμο διατηρήθηκε ακόμα και κατά τους
πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους.
Ωστόσο, οι δύο κλάδοι του έθνους των Λοκρών δεν είχαν την ίδια ακριβώς εξέλιξη, καθώς χαρακτηριστική είναι η διαφορά στην ωρίμανση των συλλογικών πολιτικών θεσμών στις δύο περιοχές. Στην Οπουντία Λοκρίδα, ήδη από τους αρχαϊκούς
χρόνους, αναπτύχθηκε ένα ομοσπονδιακό πολιτικό όργανο, στο οποίο εκπροσωπούνταν οι πόλεις–μέλη. Προεξάρχουσα θέση σε αυτό τον οργανισμό είχε ο Οπούς,
η σημερινή Αταλάντη, τον οποίο οι Λοκροί θεωρούσαν ως τόπο καταγωγής τους.
Αντίθετα, στην Εσπερία Λοκρίδα τα δεδομένα μάλλον αποκλείουν το ενδεχόμε-
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νο να υπήρχε πριν από τον προχωρημένο 4ο αιώνα π.Χ. κάποιος μηχανισμός συλλογικής λήψης αποφάσεων, ίσως μέσω της σύγκλησης συνελεύσεων κατά τακτά
διαστήματα. Χαρακτηριστική είναι η στάση των Εσπερίων Λοκρών στη διάρκεια
του δεύτερου μισού του 5ου αιώνα π.Χ. Κατά την έναρξη του Πελοποννησιακού
Πολέμου οι τελευταίοι υπήρξαν σύμμαχοι των Αθηναίων και εμφανίστηκαν πρόθυμοι να συνδράμουν με όλες τους τις δυνάμεις το στρατηγό Δημοσθένη, όταν αυτός επιχείρησε να πλήξει τους Αιτωλούς κατά τους θερινούς μήνες του 426 π.Χ. Η
βοήθεια δεν έφτασε τελικά, μάλλον λόγω της σπουδής των Αθηναίων, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να υποστούν βαριά ήττα από τους Αιτωλούς. Σε απάντηση, οι
Σπαρτιάτες εκστράτευσαν το ίδιο καλοκαίρι ενάντια στη Ναύπακτο, έχοντας πρώτα
διασχίσει τη χώρα της Εσπερίας Λοκρίδας. Σε αυτή την επιχείρηση βρήκαν ένθερμους υποστηρικτές τους Αμφισσείς ενώ, από τους υπόλοιπους Λοκρούς, άλλοι —
προφανώς χωρίς την ίδια θέρμη— υποστήριξαν τους Λακεδαιμονίους, «φοβουμένους τὸν ἐπιόντα στρατόν» (Θουκ. 3.101.2), και άλλοι δεν συναίνεσαν.
Αντίθετα, κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται οι συνθήκες
για τη δημιουργία μιας ενιαίας ομοσπονδίας των πόλεων της Εσπερίας Λοκρίδας
και οι σχετικές ενδείξεις είναι ισχυρές. Eπί άρχοντος Αργιλίου στους Δελφούς,
μεταξύ των ετών 360–357 π.Χ., αναγράφεται ο κατάλογος των συνδρομών για την
ανοικοδόμηση του ναού του Απόλλωνος ο οποίος είχε καταστραφεί το 373 π.Χ.
Μεταξύ των οικονομικών συμβολών αναφέρεται και αυτή των Εσπερίων Λοκρών,
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(Μ.Γ. 8).
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Οινοχόες, πήλινη (άνω) και
χάλκινη (κάτω), από το αρχαίο
Χάλειον, 4ος αι. π.Χ.
(Μ.Γ. 82 και 346).

μιας συλλογικότητας η οποία μάλλον θα πρέπει να γίνει αντιληπτή όχι ως γεωγραφική έννοια αλλά ως πολιτικός οργανισμός. Ακόμα πιο ασφαλής μαρτυρία είναι η
επιγραφή που βρέθηκε στο σημερινό Μαλανδρίνο, τους αρχαίους Φυσκείς, στην
οποία γίνεται ρητή αναφορά στο Κοινό των Εσπερίων Λοκρών. Οι συνθήκες που
οδήγησαν στη συγκεκριμένη εξέλιξη σχετίζονται με την πολιτική που διαμορφώθηκε μετά την Ειρήνη του Βασιλέως και τις επιδιώξεις του Θηβαίου στρατηγού
Επαμεινώνδα, όταν ευνοήθηκε και ενθαρρύνθηκε η ανάπτυξη ομοσπονδιακών
πολιτικών οργανισμών.
Οι σημαντικότερες πληροφορίες για τους Εσπέριους Λοκρούς κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. προέρχονται από το αρχαιότερο ιερό της χώρας, του Απόλλωνος Νασιώτα, στην περιοχή του Χαλείου, εκεί όπου σήμερα εντοπίζεται ο ναός του Αγίου
Βλασίου, στον οποίο έγινε ήδη αναφορά. Η σημασία του ιερού για την περιοχή θα
ήταν μεγάλη και, αν η θέση δεν είχε σε τόσο εκτεταμένο βαθμό συληθεί από τους
αρχαιοκάπηλους, θα μπορούσε ίσως να έχει δώσει σημαντικές πληροφορίες για
τη λειτουργία του στο πλαίσιο της συσπείρωσης των μικρών οικισμών στη γύρω
περιοχή ή ακόμα και στην Εσπερία Λοκρίδα. Στη συγκεκριμένη θέση βρέθηκαν
σχεδόν 100 χάλκινα αγγεία, τα περισσότερα από τα οποία σήμερα βρίσκονται σε
μεγάλα μουσεία στο εξωτερικό, καθώς και δύο ιδιαίτερα σημαντικές επιγραφές
του 5ου αιώνα π.Χ. Η πρώτη είναι η περίφημη χάλκινη επιγραφή στην οποία αναγράφηκε ένας τεθμός, δηλαδή ένας νόμος, που ψηφίστηκε από τους Οπουντίους
Λοκρούς κατά το πρώτο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. και πριν από την κατάληψη της
Ναυπάκτου από τους Αθηναίους το 458 π.Χ. Με το νόμο καθορίζεται ότι ένας αριθμός πολιτών θα σταλούν στη Ναύπακτο με τη συμμετοχή μιας ομάδας Χαλιέων,
επικεφαλής της οποίας θα είναι κάποιος Αντιφάτας. Με το ψήφισμα δίνονται οδηγίες για την ίδρυση μιας αποικίας και για τη διαδικασία με την οποία Υποκνημίδιοι
Λοκροί, δηλαδή Λοκροί που κατοικούσαν στους πρόποδες του όρους Κνημίς, θα
γίνουν Εσπέριοι με την εγκατάστασή τους στη Ναύπακτο, χωρίς, ωστόσο, να διακοπούν πλήρως οι δεσμοί τους με τη μητρόπολη, ενώ προβλέπεται το δικαίωμα να
επιστρέψουν στην πατρίδα υπό κάποιες προϋποθέσεις. Η επιγραφή συνιστά μια
μοναδική μαρτυρία, καθώς καταγράφει τη διαδικασία με την οποία η μητρόπολη
αποστέλλει, σε συνεργασία με συγγενείς πληθυσμιακές ομάδες, νέους αποίκους σε
μια περιοχή που εμφανίζει γεωγραφικά πλεονεκτήματα. Στην ίδια τη Ναύπακτο,
με την εξαίρεση των τάφων του 8ου αιώνα π.Χ., όσα αρχαιολογικά ευρήματα έχουν
γίνει γνωστά έως σήμερα δεν χρονολογούνται πριν από τον 5ο αιώνα π.Χ., γεγονός
που συμφωνεί με τη χρονολόγηση της επιγραφής. Αποικιακή κίνηση ίσως υποδηλώνει και μία ακόμα επιγραφή που βρέθηκε σε μικρή απόσταση από τη Ναύπακτο
και χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ. Πρόκειται για νόμο με
τον οποίο καθορίζονται τα κληρονομικά δικαιώματα βοσκής τα οποία έχουν οικογένειες που εγκαθίστανται σε μια περιοχή που έχει ήδη χωριστεί σε μέρη ἀπότομα
και δημόσια. Το ιερό στον Άγιο Βλάση αναφέρεται ως τόπος εύρεσης μιας ακόμα
ενεπίγραφης μεταλλικής πλάκας που ρυθμίζει τις σχέσεις ανάμεσα σε Οιανθείς
και Χαλιείς. Η επιγραφή δεν πρέπει να απέχει χρονικά πολύ από την πρώτη επιγραφή που βρέθηκε στην ίδια θέση και κατά την επικρατέστερη άποψη χρονολογείται γύρω στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Το κείμενο αποτελείται από δύο μέρη:
Στο πρώτο ρυθμίζονται τα σχετικά με τις κατασχέσεις, ως αντίποινα στο έδαφος
των δύο συμβαλλομένων μερών, και στο δεύτερο τα σχετικά με την προξενία στις
δύο πόλεις. Πρόκειται, δηλαδή, για μια συνθήκη, με την οποία οι συμβαλλόμενες
πόλεις ρυθμίζουν τις διπλωματικές τους σχέσεις.
Στο γεγονός ότι ο αποικισμός της Εσπερίας Λοκρίδας δεν ολοκληρώθηκε παρά
μόνο στους πρώιμους κλασικούς χρόνους οφείλονται πιθανώς οι αντιστοιχίες ανάμεσα στους δύο κλάδους του έθνους, ακόμα και στη σύνθεση της αριστοκρατικής
δομής των δύο περιοχών. Ο αριθμός των 100 οικογενειών που βρίσκονται στην
κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας στην Οπουντία Λοκρίδα βρίσκει αντιστοιχία
στους 101 διαλεγμένους πολίτες που θα αποφασίσουν να προσκαλέσουν 200 επι-

13

14

τευχοσ 1 24 Αύγουστος 2017 — 49

ΙΣΤΟΡΙ Α
Εσπέριοι Λοκροί

πλέον μάχιμους σε περίπτωση που παρουσιαστεί κίνδυνος σύγκρουσης, όπως γίνεται γνωστό από την επιγραφή του τέλους του 6ου αιώνα π.Χ. από την περιοχή
της Ναυπάκτου. Αλλά ακόμα και σε ευρύτερο πλαίσιο, όλοι οι Λοκροί θεωρούν
ως απώτερη πατρίδα τους τον Οπούντα. Σε μία από τις στήλες στο πολυάνδριο
των Θερμοπυλών ο Οπούς χαρακτηρίζεται ως μητρόπολη των Λοκρών:
ΟΙ ΙΕΡΟΊ ΠΌΛΕΜΟΙ
«τούσδε ποθεῖ φθιμένους ὑπὲρ Ἑλλάδος ἀντία Μήδων, μητρόπολις Λοκρῶν
εὐθυνόμων Ὀπόεις» (Στράβων 9.4.2). Ομοίως, το τιμητικό ψήφισμα του
Η Άμφισσα και σε μικρότερο βαθμό η Εσπερία
2ου αιώνα π.Χ. προς τον γιατρό Μηνόφαντο, οι Αμφισσείς αποφασίζουν
Λοκρίδα ενεπλάκησαν σε δύο πολέμους με
να το στείλουν όχι μόνο στην πόλη από την οποία κατάγεται ο Μηνόφααντικείμενο διεκδίκησης την Ιερά Χώρα του
ντος, τη Σκάρφεια, αλλά και στον Οπούντα, ενώ και στο ψήφισμα για
Απόλλωνος, που αποτέλεσαν τον καταλύτη για
τον αποικισμό της Ναυπάκτου, οι Ναυπάκτιοι επικαλούνται τον Οπούτην ανατροπή των πολιτικών ισορροπιών. Αυτοί
ντα ως μητρόπολη.
οι λεγόμενοι Ιεροί Πόλεμοι είχαν ως γενεσιουργό
Αυτή η συγγένεια εξηγεί, επίσης, το λόγο για τον οποίο οι Εσπέριοι Λοαιτία την πολιτική των Φωκέων να καταπατούν
κροί μοιράζονται το ίδιο κληρονομικό άχθος με τους Οπουντίους. Κατά
μέρος των κτημάτων που ήταν αφιερωμένα στο
το πρώτο μισό του 3ου αιώνα π.Χ. στήθηκε στη Βιτρινίτσα ενεπίγραφη
Δελφικό Ιερό. Κατά τον Γ΄ Ιερό Πόλεμο (356–346
στήλη με ψήφισμα σχετικό με τη ρύθμιση των σχέσεων ανάμεσα στους
π.Χ.) οι Φωκείς αντέδρασαν στην απειλή της
κατοίκους της Νάρυκας στην Ανατολική Λοκρίδα και μια τοπική φυλή,
Αμφικτιονίας με την οργάνωση πολυπληθούς
τους Αιαντείους της Νάρυκας. Με το ψήφισμα ορίζεται ότι οι Αιάντειοι
μισθοφορικού στρατού, ικανού να αντισταθεί
θα αναλάβουν την αποστολή νεαρών κοριτσιών στο Ίλιον ως εξιλέωση
απέναντι στις ενωμένες δυνάμεις των πόλεων
της ιεροσυλίας την οποία διέπραξε ο Αίας ο Οϊλεύς στο ιερό της Αθηνάς
που συμμετείχαν στην Αμφικτιονία και των
Τρωάδας μετά την κατάληψη της Τροίας, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα
συμμάχων τους, ο οποίος είχε χρηματοδοτηθεί
πολιτικά και οικονομικά προνόμια. Οι Εσπέριοι Λοκροί δεν αναφέρονται
από τη λαφυραγώγηση των θησαυρών του
σε κανένα σημείο στη σωζόμενη ενεπίγραφη επιφάνεια της στήλης, κάτι
Ιερού. Μετά από αναμετρήσεις που έβρισκαν
που ίσως εξηγείται από το ότι η χώρα τους είχε ήδη περιέλθει στην κυνικητές άλλοτε μεν τους ιερόσυλους Φωκείς
ριαρχία των Αιτωλών. Αντιθέτως, μνημονεύονται οι Οπούντιοι Λοκροί,
και άλλοτε τους αντιπάλους τους, μεταξύ
η πόλη Νάρυξ και οι Αιάντειοι, γεγονός το οποίο θέτει ερωτήματα, δετων οποίων και οι Λοκροί, το αποφασιστικό
δομένου ότι η στήλη βρέθηκε στη Βιτρινίτσα, στη Δυτική Λοκρίδα, ενώ
πλήγμα στους πρώτους δόθηκε από τον
λόγω του μεγέθους και του βάρους της δεν θα ήταν δυνατόν να έχει μεΦίλιππο Β΄, ο οποίος αξιοποίησε με αυτό τον
ταφερθεί από μακριά. Συνιστά άραγε μια υπενθύμιση αυτού του άγους
τρόπο μια εξαιρετική ευκαιρία για να εμπλακεί
και συνδέεται με την ίδρυση κάποιου ιερού ή λατρείας; Ή μήπως πρόστις υποθέσεις της νότιας Ελλάδας. Ο Δ΄ Ιερός
κειται για μια ρύθμιση του παλαιού άγους, στο οποίο συμμετέχουν όλοι
Πόλεμος υπήρξε απόρροια του προηγούμενου.
οι Λοκροί, Ανατολικοί και Δυτικοί, επειδή βάρυνε τον προπάτορα των
Οι νικητές Αμφισσείς προσήψαν στους
Λοκρών; Η απάντηση στο κεντρικό αυτό ερώτημα που θέτει η επιγραΑθηναίους κατηγορίες ενώπιον του συμβουλίου
φή δεν είναι δυνατό να δοθεί. Πιθανότερο είναι να πρόκειται για κάποια
των Αμφικτιόνων, στο οποίο παρίστατο ως
μορφή εξιλέωσης προς τη φυλετική ομάδα η οποία κυρίως έφερε το βάεκπρόσωπος των Αθηναίων ο ρήτορας Αισχίνης.
ρος του άγους, τους Αιαντείους, που θα ήταν πλέον σε θέση να συμμεΟ τελευταίος μετέπεισε το συμβούλιο και
τέχουν πλήρως στα συλλογικά δρώμενα των Λοκρών. Αυτή η μακρινή
ανέστρεψε την κατάσταση, κατηγορώντας τους
παράδοση ίσως αποτέλεσε την αιτία για την εγκαθίδρυση, άγνωστο από
Αμφισσείς ότι είχαν κατασκευάσει κεραμεία στην
πότε, της λατρείας της Αθηνάς Ιλιάδας στους Φυσκείς. Το ιερό της, το
Ιερά Χώρα. Η κλιμάκωση της έντασης οδήγησε
οποίο σήμερα εντοπίζεται με σχετική ασφάλεια σε μικρή απόσταση έξω
τους Αμφικτίονες στην ανάθεση της διεξαγωγής
από τον οχυρωμένο οικισμό των Φυσκέων (το σημερινό Μαλανδρίνο),
του πολέμου στον Φίλιππο, ο οποίος πράγματι
αποτέλεσε πιθανώς ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ., και με βεβαιότητα από
το 338 π.Χ. νίκησε τους Αμφισσείς κοντά στην
το 167 π.Χ., την έδρα του Κοινού των Εσπερίων Λοκρών και τον επιφαΆμφισσα και κατά την επικρατέστερη άποψη
νέστατο τόπο, το σημείο ανίδρυσης ενεπίγραφων λίθων με αποφάσεις
κατέστρεψε την πόλη.
για την απελευθέρωση δούλων.
Οι μυθικές αναφορές των Εσπερίων Λοκρών στην Ανατολική Λοκρίδα έως και το τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. εκτείνονται και στο πεδίο της νομισματικής. Κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. οι Οπούντιοι Λοκροί κυκλοφόρησαν νομίσματα στα
οποία απεικονιζόταν ο μυθικός τους πρόγονος και ομηρικός ήρωας, ο Αίας ο Λοκρός. Αντίθετα, στην Εσπερία Λοκρίδα ουδέποτε κυκλοφόρησε κάποιο τοπικό,
ομοσπονδιακό νόμισμα, ενώ και οι πόλεις δεν προχώρησαν στην κοπή δικού τους
νομίσματος παρά μόνο σε μικρή κλίμακα και μόνο κατά την περίοδο της αιτωλικής
κυριαρχίας, υιοθετώντας και τα σύμβολα των αιτωλικών νομισμάτων με τη σιαγόνα
του κάπρου. Έως την περίοδο της αιτωλικής κυριαρχίας οι ανάγκες καλύπτονταν
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με την κυκλοφορία νομισμάτων, η κοπή των οποίων γινόταν στις όμορες περιοχές αλλά κυρίως στην Οπουντία, την Επικνημιδία και την Υποκνημιδία Λοκρίδα.
Ενδεικτικοί ως προς αυτό είναι οι νομισματικοί θησαυροί που έχουν βρεθεί στην
περιοχή. Ο ένας, που βρέθηκε κατά τη διάνοιξη δρόμου στο σύγχρονο χωριό της
Αγίας Ευθυμίας στις αρχές του 20ού αιώνα, περιείχε αργυρούς στατήρες κοπής
της Δελφικής Αμφικτιονίας μεταξύ των ετών 336–334 π.Χ., ενώ από το σύνολο
των νομισμάτων ενός δεύτερου θησαυρού, που βρέθηκε το 1984 σε σωστική ανασκαφή στην Άμφισσα, περισσότερα από τα μισά αποτελούσαν κοπές της Οπουντίας Λοκρίδας.
Τα πιο πάνω αρχαιολογικά, επιγραφικά και νομισματικά δεδομένα φαίνεται
να επαληθεύουν την αρχαία παράδοση σύμφωνα με την οποία οι Λοκροί, προερχόμενοι από την περιοχή στην ακτή του Ευβοϊκού κόλπου, μετακινήθηκαν νότια
και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή που εκτείνεται από τον Κόλπο της Ιτέας έως
τη Ναύπακτο. Μάλιστα, αυτή η μετακίνηση δείχνει να πραγματοποιήθηκε σταδιακά και σε χρονικό βάθος αρκετών αιώνων, ίσως ήδη από το τέλος της Εποχής
του Χαλκού και έως τους πρώιμους κλασικούς χρόνους. Τα τελευταία στάδια αυτής της κίνησης φαίνεται ότι συντελέστηκαν με τρόπο περισσότερο συστηματικό, αφήνοντας επίσημες καταγραφές, όπως οι ενεπίγραφες χάλκινες πλάκες στο
Γαλαξίδι και τη Ναύπακτο. Οι Λοκροί πιθανότατα εγκαταστάθηκαν πρώτα στις
ανατολικές παρυφές της χώρας, στην Κοιλάδα του Πλειστού και τον Κόλπο της
Ιτέας, όπου απολήγει ο «δωρικός διάδρομος», και σταδιακά μετακινήθηκαν προς
τα δυτικά, έως την περιοχή στα δυτικά της Ναυπάκτου, όπου εκτεινόταν η χώρα
των Αιτωλών. Εκεί συναντήθηκαν και με πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες προϋπήρχαν στην περιοχή, όπως στο Μολύκρειο, όπου είχαν εγκατασταθεί Κορίνθιοι
άποικοι από την εποχή του τυράννου Κυψέλου, και στη Ναύπακτο, όπου ακόμα
και κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. αναφέρονται Αχαιοί, ενδεχομένως απόγονοι παλαιών
κατοίκων, εγκατεστημένων από παλιά, ίσως ακόμα και από την Εποχή του Χαλκού.
Σημείο καμπής στην ιστορία της Εσπερίας Λοκρίδας υπήρξε το τέλος του 4ου
ή οι αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., όταν η περιοχή περιήλθε στην κυριαρχία των Αιτωλών. Οι τελευταίοι ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ. είχαν θέσει τις βάσεις για την πολιτική σύγκλιση και τη συνεννόηση σε θέματα εξωτερικών σχέσεων, έχοντας ως
σημείο αναφοράς το ιερό του Απόλλωνος στο Θέρμο. Οι Αιτωλοί, σύμμαχοι των
Λακεδαιμονίων κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, αποκόμισαν τα οφέλη από
την επικράτηση των τελευταίων επί των Αθηναίων, καταλαμβάνοντας τις δυτικές παρυφές της χώρας των Λοκρών, το Μολύκρειον, τη Μακύνεια, ακόμα και τα

15
Άποψη του τείχους
στη θέση Παλαιόκαστρο
Γλυφάδας.

τευχοσ 1 24 Αύγουστος 2017 — 51

ΙΣΤΟΡΙ Α
Εσπέριοι Λοκροί

περίχωρα της Ναυπάκτου, μια ευρεία περιοχή, η οποία έκτοτε καλούνταν Αἰτωλία
ἐπίκτητος, προκειμένου να διακρίνεται από την ἀρχαία Αἰτωλία. Η ίδια η Ναύπακτος περιήλθε οριστικά στους Αιτωλούς αργότερα, πιθανώς κατά τα τέλη του 4ου
αιώνα π.Χ., μετά από αρκετές διακυμάνσεις στην ανατολική συνοριακή γραμμή
της χώρας των Αιτωλών. Οι τελευταίοι, εκμεταλλευόμενοι τις πολιτικές συνθήκες
στην περιοχή, επεξέτειναν ακόμα περισσότερο την επικράτειά τους σε βάρος των
Εσπερίων Λοκρών, αρχικά το 321 π.Χ., εισβάλλοντας έως τα περίχωρα της Άμφισσας και υποχωρώντας κάτω από την απειλή των Ακαρνάνων, και οριστικά κατά
την περίοδο πριν από το 280 π.Χ. και έως λίγο μετά το 270 π.Χ., εκμεταλλευόμενοι
στο έπακρο τη μέγιστη συμβολή τους στην απόκρουση των Γαλατών το 289 π.Χ.
Για τις επόμενες δεκαετίες η Εσπερία Λοκρίδα όχι μόνο έπαψε να υφίσταται ως
ανεξάρτητη πολιτική οντότητα αλλά και οι Εσπέριοι Λοκροί μάλλον αφομοιώθηκαν πλήρως από την πολιτική πραγματικότητα που είχαν διαμορφώσει οι Αιτωλοί.
Επιφανειακές και ανασκαφικές έρευνες δείχνουν ότι η κυριαρχία των Αιτωλών
προκάλεσε αλλαγές και στο επίπεδο της κοινωνικής ζωής. Κατά την Ελληνιστική
περίοδο στην περιοχή των Εσπερίων Λοκρών αρκετές από τις κώμες και τους ανοχύρωτους οικισμούς που είχαν ιδρυθεί παλαιότερα φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκαν,
ενώ η κατοίκηση μεταφέρθηκε σε τειχισμένες πόλεις, μικρού ή μεσαίου μεγέθους,
οι οποίες σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία διέθεταν επίσης αστικές δομές οργάνωσης. Ο Lucien Lerat, στον οποίο οφείλουμε την πληρέστερη μελέτη
για την Εσπερία Λοκρίδα, αξεπέραστη για περισσότερα από 60 χρόνια,
θεώρησε ότι η ίδρυση των πόλεων με τους ισχυρούς οχυρωματικούς
περιβόλους και τα στοιχεία οργανωμένης αστικής δομής θα πρέπει να
αναχθεί στην περίοδο της αιτωλικής κυριαρχίας. Σύμφωνα με τα έως
τώρα δεδομένα, οι οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή του Γαλαξιδίου,
στους οποίους αναφερθήκαμε νωρίτερα σε σχέση με το αρχαϊκό ιερό
στον Άγιο Βλάση, δεν επιβίωσαν στους ελληνιστικούς χρόνους. Αντίθετα, με σχετική βεβαιότητα μπορεί να υποστηριχθεί ότι αυτή την εποχή το μοναδικό οικιστικό κέντρο στην περιοχή υπήρξε το Χάλειον, το
σημερινό Γαλαξίδι. Ο χρόνος κατά τον οποίο ιδρύθηκε ο οικισμός δεν
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Έρευνες, ωστόσο, που
πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν επιτρέπουν τη χρονολόγηση
του τείχους είτε στα τέλη του 4ου ή στη μετάβαση προς τον 3ο αιώνα
π.Χ. Αντίστοιχες εξελίξεις είναι δυνατόν να διαπιστωθούν σε θέσεις
κατά μήκος της παραλίας, όπου αναπτύσσονται σημαντικές πόλεις,
όπως η Οιάνθεια (σημερινή Παραλία Τολοφώνας) —στην οποία αρχαιολογικές έρευνες έφεραν στο φως τμήματα οικιών του 3ου και
του 2ου αιώνα π.Χ.—, η Τολοφώνα, η Πόλις ή Οινεών (ενδεχομένως η σημερινή Γλύφα), στην οποία ο οικισμός περικλείεται από
δύο περιβόλους, έναν τριγωνικής κάτοψης κτισμένο σχετικά αμελώς με αργολιθοδομή, και τον εσωτερικό περίβολο από λαξευμένους
ορθογώνιους λίθους και με πύργους ημικυκλικής κάτοψης, κορυφαίο
δείγμα αμυντικής αρχιτεκτονικής των ελληνιστικών χρόνων. Πόλεις
στην ενδοχώρα είναι η Τριταία και οι Φυσκείς. Σε όλες αυτές τις θέσεις οι οχυρώσεις εμφανίζουν αξιοσημείωτη ομοιομορφία, γεγονός
που επιτρέπει την άποψη ότι εντάσσονται σε μια ενιαία πολιτική ως
προς την οχύρωση οικισμών.
Η κατάκτηση από τους Αιτωλούς ίσως από τα τέλη του 4ου και οπωσδήποτε από τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. θα προκάλεσε την εξασθένηση των
σχέσεων με την Οπουντία Λοκρίδα και με τρόπο μάλλον απότομο θα ώθησε τους
Εσπέριους Λοκρούς να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους. Κατά τη διάρκεια της
αιτωλικής κατάκτησης οι Λοκροί δείχνουν να συμμετέχουν πλήρως στην πολιτική
πραγματικότητα που έχουν διαμορφώσει οι κυρίαρχοι της χώρας, καθώς Εσπέριοι
Λοκροί συμμετέχουν στην αιτωλική πολιτική ζωή. Έτσι, στις πηγές αναφέρεται
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μόνο η αιτωλική ταυτότητα της χώρας χωρίς να γίνεται η παραμικρή μνεία στη λοκρική. Παράλληλα, οι Αιτωλοί φαίνεται ότι επαναπροσδιόρισαν πλήρως το αμυντικό σύστημα της χώρας από την περιοχή των Δελφών έως την Αιτωλία. Κατά
τους ελληνιστικούς χρόνους, και πιθανότατα αφότου όλη η Δυτική Λοκρίδα είχε
περιέλθει στον έλεγχο των Αιτωλών, ανεγείρονται κατά μήκος των οδικών αξόνων
αλλά και σε καίριες θέσεις πύργοι για τον έλεγχο των στενῶν (Πλούτ., Δημήτριος,
40.7) και τελικά για τον έλεγχο της επικοινωνίας, την έγκαιρη επισήμανση του
κινδύνου και την ενίσχυση της άμυνας των οχυρωμένων πόλεων. Αυτό το δίκτυο
των πύργων, το οποίο εντοπίζεται σε μεγάλο τμήμα της περιοχής κατά μήκος των
ακτών του Κορινθιακού κόλπου και της ενδοχώρας, είναι ιδιαίτερα πυκνό στο ανατολικό τμήμα της περιοχής από την Αράχωβα έως το Γαλαξίδι. Με τα επάλληλα
επίπεδα ασφαλείας αλλά και ανάσχεσης της ελεύθερης επικοινωνίας, γίνεται κατανοητό ότι η επαφή των Εσπερίων με τους Οπούντιους Λοκρούς μετά τις αρχές
του 3ου αιώνα π.Χ. θα ήταν πλέον σχεδόν αδύνατη. Ίσως η επιγραφή για τις κόρες των Λοκρών, που βρέθηκε στη Βιτρινίτσα και στην οποία προαναφερθήκαμε,
αποτελεί την τελευταία σχετική μαρτυρία.
Η κυριαρχία των Αιτωλών στην περιοχή διατηρήθηκε αδιαμφισβήτητη έως το
197/196 π.Χ., όταν ο Ρωμαίος ύπατος Τίτος Κόιντος Φλαμινίνος ανακοίνωσε το
δόγμα της ρωμαϊκής συγκλήτου για την αυτονομία των πόλεων. Το έτος αυτό και
το αμέσως επόμενο οι Αμφισσείς έκοψαν νομίσματα τα οποία φέρουν τα αιτωλικά σύμβολα, την αιχμή δόρατος και τη σιαγόνα του καλυδωνείου κάπρου, που συνοδεύονται από την επιγραφή ΑΜΦΙΣΣΕΩΝ, καθώς και από μονογράμματα των
αρχόντων της πόλεως που είχαν την ευθύνη για την κοπή. Λίγο αργότερα, και μάλλον μετά τη μάχη της Πύδνας το 168 π.Χ., συστάθηκε —ή ανασυστάθηκε, εφόσον
γίνει δεκτή η ίδρυση και λειτουργία του κατά τον 4ο αιώνα π.Χ.— το Κοινὸν τῶν
Λοκρῶν. Στο Κοινό είναι βέβαιο ότι δεν συμμετείχαν οι πόλεις του δυτικού άκρου
της Εσπερίας Λοκρίδας έως τη Ναύπακτο, περιοχής η οποία είχε περιέλθει στον
έλεγχο των Αιτωλών ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. Η περιοχή της Ναυπακτίας είχε
από αιώνες λησμονήσει τις λοκρικές της καταβολές. Οι Αμφισσείς, επίσης, φαίνεται ότι δεν έκριναν πρόσφορη τη συμμετοχή τους σε έναν πολιτικό οργανισμό με
περιορισμένη έκταση και ακόμα μικρότερη πολιτική δύναμη, επιλογή την οποία
μάλλον ακολούθησαν και οι Χαλιείς. Συνεπώς στο Κοινό των Λοκρών συμμετείχαν
ουσιαστικά μόνο οι πόλεις του κεντρικού τμήματος της Εσπερίας Λοκρίδας και
συγκεκριμένα η Οιάνθεια, η Τολοφών, η Φαιστίνος, η Ιπνία, η σημερινή Τριταία,
όπου διατηρούνται σε καλή κατάσταση τρεις οχυρωματικοί περίβολοι σε σχήμα
ομόκεντρων κύκλων, η Μυωνία ή Μυανία, η σημερινή Αγία Ευθυμία, καθώς και οι
Φυσκείς, το σημερινό Μαλανδρίνο, πόλη η οποία αποτέλεσε την έδρα του Κοινού.
Σημείο αναφοράς του Κοινού μάλλον ήταν το Ιερό της Αθηνάς Ιλιάδος, όπου έχει
βρεθεί ικανός αριθμός από απελευθερωτικές επιγραφές. Μικρότεροι οικισμοί ή πολίσματα εντοπίζονται και σε άλλες θέσεις, στους Αγίους Πάντες, όπου διατηρείται
οχύρωση με κάτοψη τριγωνικού σχήματος και ορθογώνιους, ισχυρούς πύργους σε
ίσες αποστάσεις, στα Πεντεόρια, όπου επίσης μαρτυρείται ιερό αφιερωμένο στην
Αρτέμιδα Ταυροπόλο, στον Σουλέ ή Γύρο Ευπαλίου, όπου διατηρείται σε αρκετά
καλή κατάσταση ένας οχυρωμένος οικισμός των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, καθώς και κοντά στον σύγχρονο οικισμό Φιλοθέη.
Η εικόνα που σχηματίζεται για τις πόλεις της Εσπερίας Λοκρίδας κατά τους
αυτοκρατορικούς χρόνους είναι και πάλι πολύ άνιση. Πλούσια είναι τα δεδομένα
για την Άμφισσα, όπου η σύγχρονη οικοδομική δραστηριότητα με τις σωστικές
ανασκαφές που τη συνόδευσαν έχει δώσει τις ευκαιρίες για τη διερεύνηση του παρελθόντος της πόλης, αλλά τα δεδομένα είναι αισθητά λιγότερα για την υπόλοιπη
χώρα. Το Χάλειον φαίνεται ότι διατήρησε τη σημασία που είχε κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, ενώ οι έξι πόλεις που συμμετείχαν στο Κοινό των Λοκρών δείχνουν ότι άλλες διατήρησαν τον πληθυσμό τους και άλλες συρρικνώθηκαν ή ακόμα
και σταδιακά εγκαταλείφθηκαν. Στην Τολοφώνα ένα τμήμα μόνο των οικιστικών
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περιοχών εξακολούθησε να κατοικείται κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους, ενώ
ανάλογη είναι η εικόνα στη Γλύφα, όπου η κεραμική είναι διάσπαρτη τόσο εσωτερικά και των δύο οχυρωματικών περιβόλων όσο και στις πλαγιές του λόφου, οι
οποίες με ψηλούς αναλημματικούς τοίχους έχουν διαμορφωθεί σε πλατώματα
προς καλλιέργεια.
Οι Φυσκείς ομοίως διατήρησαν τη σημασία τους καθ’ όλη τη διάρκεια των αυτοκρατορικών και έως τους πρωτοβυζαντινούς χρόνους, οπότε εξωτερικά του τείχους
και κοντά σε μία από τις πύλες του ιδρύθηκε μικρός χριστιανικός ναός.
Μακράν η σημαντικότερη πόλη της περιοχής υπήρξε η Άμφισσα, όπως επιβεβαιώνεται από τον περιηγητή Παυσανία, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη το 176
μ.Χ., στο πλαίσιο της συγγραφής του 10ου βιβλίου του και αμέσως μετά την παραμονή του στο δελφικό ιερό. Στη λακωνική περιγραφή των μνημείων της, ο Παυσανίας αρκείται στην αναφορά των τάφων της Αμφίσσης και του Ανδραίμονος,
καθώς και του ναού της Αθηνάς με το όρθιο χάλκινο άγαλμα της θεάς, ο οποίος
μάλλον θα πρέπει να εντοπίζεται στην ακρόπολη. Ωστόσο, η Άμφισσα περιγράφεται από τον περιηγητή ως «ἡ μεγίστη καὶ ὀνομαστοτάτη πόλις τῶν Λοκρῶν». Η
Άμφισσα φαίνεται ότι άρχισε να γνωρίζει μια περίοδο οικονομικής ευημερίας αφενός λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η ρωμαϊκή ειρήνη αλλά και λόγω της
πληθυσμιακής ενίσχυσης της πόλης επί της αρχής του Οκταβιανού Αυγούστου.
Ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας, σε ανάμνηση της νίκης του κατά τη ναυμαχία
του Ακτίου, ίδρυσε μια νέα πόλη, τη Νικόπολη, στην οποία όρισε να εγκατασταθούν οι πληθυσμοί από μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περιοχή. Πολλοί ήταν οι Αιτωλοί
που δεν συμμορφώθηκαν με αυτήν τη διαταγή και προτίμησαν να εγκατασταθούν
στην Άμφισσα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο Παυσανίας, όταν επισκέφθηκε την πόλη, συνάντησε απογόνους εκείνων των Αιτωλών οι οποίοι υπερήφανα
δήλωναν την καταγωγή τους.
Οι σποραδικές και σωστικού χαρακτήρα αρχαιολογικές έρευνες στην πόλη έχουν
έως σήμερα αποκαλύψει τμήματα ιδιωτικών οικιών, το μέγεθος και η ποιότητα
κατασκευής των οποίων μαρτυρούν αξιοσημείωτες οικονομικές δυνατότητες. Σε
μικρή απόσταση από την οχυρωμένη ακρόπολη διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση τμήμα αστικής επαύλεως με πλούσια διακοσμημένα ψηφιδωτά δάπεδα, ενώ
κοντά της βρέθηκε και άλλη αστική έπαυλη, από την οποία επίσης ερευνήθηκαν
τμήματα δωματίων με ψηφιδωτό διάκοσμο στα δάπεδα. Σε άλλο σημείο της πόλης
έχουν ερευνηθεί τμήματα επαύλεως, η οποία διέθετε μεταξύ άλλων και λουτρική
εγκατάσταση με υπόκαυστα. Η καλύτερα ερευνημένη οικία των αυτοκρατορικών
χρόνων διέθετε αποθήκες, χώρο για την ετοιμασία του φαγητού, ενώ ο επίσημος
χώρος εστίασης και συνάθροισης των ενοίκων ταυτίζεται με αίθουσα της οποίας
οι καλυμμένοι με κονίαμα τοίχοι απομιμούνται ορθομαρμάρωση. Η πόλη διέθετε,
εκτός από τις αστικές επαύλεις, βαλανείο, γνωστό από επιγραφή, καθώς και υδραγωγείο, τμήμα του οποίου διατηρείται στα βορειοανατολικά της. Στο υδραγωγείο
αυτό ίσως αναφέρεται σε επιστολή του, που διατηρήθηκε σε ενεπίγραφο λίθο, ο
ανθύπατος Δέκιμος Σεκουνδίνος, ο οποίος, προφανώς αποδέκτης παραπόνων για
τη μη πρόσβαση Αμφισσέων σε καθαρό νερό, διακηρύσσει ότι έλαβε μέριμνα για
τον καθαρισμό του υδραγωγείου και την ελεύθερη υδροληψία. Η λατινική επιγραφή είχε τοποθετηθεί κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους κοντά στο ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, όπου την εντόπισε ο περιηγητής Sporn Wheeler∙ χάρη
σ' αυτήν ταύτισε την πόλη των Σαλώνων με την αρχαία Άμφισσα.
Θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι η κύρια πηγή για την ευημερία των Αμφισσέων ήταν η εκμετάλλευση του εύφορου Κρισσαίου πεδίου. Πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες έχουν φέρει στο φως ικανό αριθμό μικρών αγροτικών εγκαταστάσεων, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια της πεδιάδας. Πρόκειται για
μάλλον μικρών διαστάσεων ισόγειες οικίες, με δάπεδα από πατημένο χώμα, χωρίς πλούσιο εξοπλισμό, ενώ επιμέρους κατασκευές, όπως οι ληνοί και οι τραπητές, επιτρέπουν την υπόθεση ότι η καλλιέργεια αφορούσε κυρίως την ελιά και την
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άμπελο. Είναι γνωστό από συγγραφείς των αυτοκρατορικών χρόνων αλλά και από
τα αρχαιολογικά ευρήματα ότι σε πόλεις διέμεναν οι ευκατάστατοι, ισχυροί γαιοκτήμονες, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν την έγγειο περιουσία τους μέσω υπαλλήλων
και επιστατών που διέμεναν έξω από την πόλη ή στις ιδιοκτησίες τους. Η ευημερία
της πόλης συνεχίστηκε και μετά την εδραίωση του χριστιανισμού.
Με την εξαίρεση των περιοχών στο δυτικό άκρο της χώρας, από τη Ναύπακτο
έως την Αιτωλία, που είχαν από αιώνες λησμονήσει τις λοκρικές τους ρίζες, οι υπόλοιπες πόλεις στην Εσπερία Λοκρίδα φαίνεται ότι δεν απεμπόλησαν την καταγωγή τους, μάλλον στο ιδεολογικό πλαίσιο μιας ρομαντικής αναγωγής σε μακρινές
παραδόσεις παρά σε ανταπόκριση μιας πραγματικής επιταγής για την ένταξη στην
ομάδα των ομοεθνών. Ανάμεσα στις πόλεις των Εσπερίων Λοκρών η Άμφισσα
ξεχώριζε όχι μόνο διότι οι κάτοικοί της μπορούσαν να ανάγουν τις ρίζες της στους
προϊστορικούς χρόνους αλλά και διότι, λόγω της θέσης της πόλης στο μέσο ενός
περιβάλλοντος με πλούσιους πόρους, αυτοί είχαν τη δυνατότητα να επιλέγουν αν
χρειαζόταν να συμπλεύσουν με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς ή να παραμείνουν αυτόνομοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι πρώτοι μελετητές της περιοχής
έκαναν λόγο για την ιδιαίτερη θέση της Άμφισσας ως λοκρικής πόλης. Κατά μία
έννοια οι Αμφισσείς θεωρούσαν τους εαυτούς τους Λοκρούς, χωρίς ωστόσο να
αισθάνονται την ανάγκη να υπερασπίζονται διαρκώς αυτή την ταυτότητα. Η διφορούμενη αυτή στάση διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των κλασικών, ελληνιστικών και αυτοκρατορικών χρόνων με διαρκώς μειούμενη ένταση. Η αντίληψη για τη λοκρική καταγωγή όλων όσοι ζούσαν στη χώρα της Εσπερίας Λοκρίδας
σταδιακά ατονούσε, μια εξέλιξη η οποία είχε αρχίσει να συντελείται ασφαλώς πολύ
πριν από τους αυτοκρατορικούς χρόνους, ίσως ακόμα και πριν από την απόσυρση
των Αιτωλών από τη χώρα.
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