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ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΊΊΝΗ ΤΕΝΕΑ

Εισαγωγή
Η τοπογραφική μελέτη ενός περιορισμένου χώρου, από την αρχαία 

εποχή ως τις μέρες μας, παρουσιάζει πλεονεκτήματα, γιατί είναι σε θέση 
να παρακολουθήσει κανείς καλύτερα την εξέλιξη και να κατανοήσει τις 
τομές ή μάλλον τις μεταβατικές περιόδους, αλλά και μειονεκτήματα που 
προέρχονται κυρίως από το γεγονός ότι ένας ερευνητής δεν μπορεί να εί
ναι ειδικός για όλες τις περιόδους. Μελετώντας στην εργασία αυτή, σε 
όλες τις ιστορικές περιόδους, τον περιορισμένο χώρο που καλύπτουν οι 
σημ. κοινότητες Κλένια και Χιλιομόδι και στην αρχαιότητα η πόλη Τενέα, 
είναι αναγκαίο να αρχίσω από την τελευταία, με τη βοήθεια ειδικών συ
ναδέλφων, κυρίως αρχαιολόγων, τους οποίους οφείλω να ευχαριστήσω 
ιδιαίτερα*. Πολλές ευχαριστίες επίσης οφείλω και σε κατοίκους των δύο 
παραπάνω χωριών, ιδιαίτερα της Κλένιας, που βοήθησαν σημαντικά με 
τις πληροφορίες τους**, δεδομένου ότι είναι οι καλύτεροι γνώστες του

* Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τον κ. Γιάννη Πίκουλα, που έκανε τον κόπο (με 
ομάδα μεταπτυχ. φοιτητών του Σεμινάριου Ιστορικής Τοπογραφίας, της Ελλην. Επιγρα
φικής Εταιρείας) να επισκεφθεί μαζί μου τον χώρο της αρχαίας πόλης και να συμβάλει 
αποφασιστικά στη διαμόρφωση συμπερασμάτων, που έχουν σχέση με την επιφανειακή 
έρευνα, τον κ. Σ. Μαρινό, για πολλά χρόνια αρχιφύλακα στο αρχαιολογικό μουσείο Κό
ρινθου, καθώς και τους συναδέλφους Χρυσ. Σούλη, Αμαλ. Βλαχοπούλου, Γιάννη Πετρό- 
χειλο, Παν. Φάκλαρη, Κων. Οικονόμου, Ελένη Κίγκα και, ιδιαίτερα, την Κων. Γραβάνη, 
που είδε και χρονολόγησε όστρακα που προέρχονταν κυρίως από τη θέση «Βουνό».

** Τους προέδρους της Κλένιας, Βασ. Σκούρτη (και για την πολύπλευρη βοήθειά του) 
και Χιλιομοδίου Χρήστο Δράκο, καθώς και τους Χρ. Παπαθανασίου, Μιχ. Ν. Κορδώση, 
Θεόδ. Μαρδίκη, Γεώρ. Σκούρτη, Κων. και Νικ. Δήμα, Χρήστο Σκούπα, Στέφ. Κορδώση, 
Ιω. Κορδαλή, Παν. Κορδώση, Ευτ. Ρουμελιώτη, Δημ. Κορδώση, Παν. Αθανασάκο, που 
συνέβαλαν με την αποκάλυψη υλικού ή με τις πληροφορίες τους. Επίσης τους Κων. Γκό- 
τση και Θωμά Αλλατζάκη που με συντρόφευσαν στις επισκέψεις αρχαίων θέσεων στην 
Αργολιδοκορινθία. Για την επιφανειακή έρευνα, ενημερώθηκε η Δ ' Εφορεία, δια των εκ
προσώπων του Τμήματος Κορίνθου. Ευχαριστώ γι' αυτό την κ. Ζ. Ασλαματζίδου καθώς 
και τα υπόλοιπα μέλη.
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τόπου. Πάντως, πρέπει να σημειώσω ότι τα συμπεράσματα που στηρίζο
νται στην τοπογραφία και ιδιαίτερα στην αρχαιολογία δεν είναι οριστι
κά.

Οι περισσότεροι περιηγητές και ερευνητές, ως σήμερα, τοποθετούν την 
Τενέα στην Κλένια και συγκεκριμένα στο λόφο «Βουνό» και τη γύρω 
έκταση. Σχεδόν όλοι πρόσεξαν το βραχίονα, που ξεκινώντας από το βου
νό Νυφίτσα1, εισχωρεί στην πεδινή περιοχή (σε απόσταση περ., 1,5 χιλιομ. 
από τη δυτική και 2 από την ανατολική πλευρά) και φθάνει, με βορεινή κα
τεύθυνση, ως τη θέση Παλ(α)ιό Σχολείο, σχηματίζοντας, εδαφικές εξάρ
σεις, επίπεδους χώρους και περάσματα. Πράγματι, κατερχόμενοι από την 
πλαγιά του βουνού Νυφίτσα και συγκεκριμένα από την Πάνω Κλένια, 
σχηματίζετια ο πρώτος λόφος, (υψόμ. περ. 420 μ.), καθ' ολοκληρίαν πε
τρώδης, όπου υπάρχει σήμερα το τριγωνομετρικό της Υπηρεσίας Στρα
τού. Διακόσια περ. μ. βορειότερα, το έδαφος αρχίζει να γίνεται επίπεδο 
και σε δυο σημεία, μάλιστα, στα οποία θα αναφερθούμε λεπτομερώς πα
ρακάτω, το έδαφος ανεβαίνει ανεπαίσθητα. Ακολούθως, περνώντας τον 
δρόμο προς Αγιονόρι σχηματίζεται ο λόφος του (Κάτω) Αγιάννη, όπου 
είναι σήμερα το νεκροταφείο (υψόμ. 375 μ.), και στη συνέχεια ο σπουδαι
ότερος λόφος, το «Βουνό», (υψόμ. 370 μ.). Αίγο πριν από το Παλιό Σχο
λείο το έδαφος ανέρχεται ξανά ανεπαίσθητα σχηματίζοντας πρώτα ένα 
μικρό επίπεδο ύψωμα, το μοναδικό που σήμερα είναι χέρσο, και τέλος, 
πιο κάτω, μικρή πέτρινη έξαρση, της οποίας η βόρεια πλευρά δίνει την 
εντύπωση ότι έχει λαξευθεί.

Η ευρύτερη περιοχή γύρω από την Τενέα, στην αρχαιότητα, αποτελού
σε την Τενεάτιδα. Παρακάτω, θα γίνει λόγος για τα όρια της Τενεάτιδος. 
Ο χώρος που εκάλυπτε ταυτίζεται περίπου με το κεντρικό και ανατολικό 
τμήμα του τ. δήμου Κλεωνών (σημερ. περιοχές Χιλιομοδίου και Αθι- 
κίων). Ο δήμος είχε πάρει το όνομά του από τις αρχαίες Κλεωνές, που 
βρίσκονταν στο δυτικότερο τμήμα των ορίων του (σημ. περιοχή Αγ. Βα
σιλείου). Ολόκληρη η έκταση του εν λόγω δήμου, γεωφυσικά, σήμερα, ή 
πρέπεινα εκλαμβάνεται ως ενιαία, με ένα κέντρο (το Χιλιομόδι), ή χωρι
σμένη σε τρία τμήματα με τρία κέντρα (Αγιος Βασίλειος-Χιλιομόδι-Αθί- 
κια). Παλαιότερα, σε κάποια μεταβατική περίοδο, υπήρξαν τρεις δήμοι: 
Κλεωνών, Αγιονορίου, Ρειτού.

1. Κ. Οικονόμου, Συμβολή στο τοπωνυμικό Κορινθίας. Τα τοπωχνμια του Αγιονορί- 
ου, Ιστορικογεωγραφικά 2 (1987-88) 283: «...μάλλον φυτώνυμο... ούσ. νυφίτσα ... είδος 
κυκλάμινου».
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Η περιοχή που μας ενδιαφέρει, από το νότιο μέρος κλεινόταν από το 
όρος Κερνίκελο (1048 μ.) και κυρίως την οροσειρά της Νυφίτσας (Ψηλή 
Ράχη, 1079 μ.), πρόβουνο της οποίας είναι ο Δαφνιάς και συνέχεια προς 
τα δυτικά τα βουνά των στενών του Αγίου Σωστή και Δερβενακίων, ο αρ
χαίος Τρητός. Βορειοδυτικά, οριζόταν από τις βόρειες διακλαδώσεις της 
Παλουκόραχης (Σκιώνα) και ανατολικά από τα βουνά των Αθικίων 
(Βουτσίνα). Δυτικά, προς το μέρος των Κλεωνών (που αποτελούσε ξεχω
ριστό κράτος), δεν χωριζόταν από βουνό. Τα περισσότερα από τα νερά 
της περιοχής συγκεντρώνονται στον Ξεριά, χείμαρρο που εκβάλλει στη 
Νέα Κόρινθο. Στο δυτικότερο τμήμα, ακριβώς δυτικά του βραχίονα όπου 
ήταν χτισμένη η αρχαία Τενέα, τα νερά χύνονται προς τον Λογγοπόταμο, 
που περνάει κοντά από τις αρχαίες Κλεωνές. Δεν γνωρίζουμε τα ονόμα
τα των χειμάρρων και των βουνών της περιοχής της Τενέας στην αρχαιό
τητα. Το έδαφος είναι πεδινό γύρω από την αρχαία πόλη, και σε μικρότε
ρη έκταση, δυτικά από το χωριό Αθίκια. Εύφορο επίσης είναι το έδαφος 
στη λοφώδη περιοχή που εκτείνεται πριν από τα όρια του κράτους των 
αρχαίων Κλεωνών, όπου σήμερα φύονται κυρίως ελιές.

Η περιοχή, ως τον ασβεστολιθικό όγκο του Αραχναίου, αποτελεί πα
ρακλάδι της ζώνης (Μειοκαίνου περιόδου) της νότιας πλευράς του Κο
ρινθιακού, όπου υπερτερούν τα κροκαλλοπαγή πετρώματα, ενώ υπάρ
χουν και τμήματα αργίλλου στον μεγαλύτερο τιτανούχο (ασβεστολιθικό) 
όγκο. Τα κροκαλλοπαγή πετρώματα είναι επί το πλείστον αβαθή, δια
σκορπισμένα σε υψηλά στρώματα1.

Η αρχαία Τενέα δεν έχει αποτελέσει ως τώρα αντικείμενο ειδικής με
λέτης. Περιλαμβάνεται, μαζί με άλλους οικισμούς, σε γενικότερα έργα, 
όπως στην «Κορινθία και Κλεωναία» των Σακελλαρίου-Φαράκλα και, με 
ειδικό υποκεφάλαιο, στο έργο του Wiseman, «The Land of the Ancient 
Corinthians». Η πόλη δεν έχει κινήσει ιδιαίτερα την προσοχή, επειδή δεν 
υπάρχουν πολλές μαρτυρίες στις αρχαίες πηγές και, κυρίως, γιατί δεν 
σώζεται σχεδόν τίποτε εντυπωσιακό, επί τόπου. Έτσι έχουν εκφρασθεί 
αντίθετες απόψεις για τη σπουδαιότητα της πόλης2. Στη μελέτη μας θα

1. Philippson, Peloponnes, σ. 89, 90.
2. Τη σπουδαιότητά της αναγνωρίζουν οι Σακελλαρίου-Φαράκλας, Corinthia, σ. 24, 25 

app„ ο Salmon, Wealthy Corinth, σ. 157 και επανειλημμένα ο Wiseman, The Land, ο. 92 κ.ε. 
και πριν απ' αυτούς οι Fowler-Stillwell, Corinth, σ. 96. Αντίθετα αμφιβολίες εκφράζει ο 
Adshead, Politics σ. 3, 4. ο οποίος αναρωτιέται πού οφείλεται η σπουδαιότητά της, δεχό
μενος μόνο τη στρατηγικότητα του δρόμου που περνούσε από εκεί και σημειώνοντας την
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ασχοληθούμε πρώτα, με τις λίγες αλλά σημαντικές για το θέμα μας πηγές, 
στη συνέχεια με την ακριβή τοποθέτηση της πόλης, δεδομένου ότι δεν 
υπάρχει απόλυτη ομοφωνία, και τέλος με τα τοπογραφικά και αρχαιολο
γικά του συγκεκριμένου χώρου, καθώς και με οτιδήποτε άλλο έχει σχέση 
με την αρχαία αυτή πόλη.

1. Η Τενέα από τις πηγές

Η Τενέα μνημονεύεται από τον Στράβωνα και από τον γνωστό περιη
γητή του 2ου αι. μ.Χ. Παυσανία. Ο Στράβων1 αναφέρει το σημαντικότερο 
μνημείο της, το ιερό του Τενεάτου Απόλλωνος και συνεχίζει με την ιστο
ρία της πόλης (κάτι που κάνει για τις μεγάλες, κυρίως, πόλεις), πληροφο
ρώντας μας, ότι, όταν (στο τέλος του 8ου αι. π.Χ., πιθανότατα το 734-33)2 
ο Κορίνθιος Αρχίας εστάλη να ιδρύσει την αποικία των Συρακουσών, οι 
περισσότεροι από τους αποίκους ήταν Τενεάτες. Το γεγονός ότι οι Συρα
κούσες, η σπουδαιότερη ελληνική πόλη της Σικελίας, αποικίσθηκε κυρίως 
από Τενεάτες δείχνει ότι η Τενέα βρισκόταν σε δημογραφική ακμή. Στη συ
νέχεια ο Στράβων αναφέρει: «καί μετά ταΰτα εύθηνεΐν μάλιστα των 
άλλων τήν κατοικίαν ταύτην», δηλ. ότι την εποχή μετά τον αποικισμό 
των Συρακουσών η κώμη αυτή ευδοκίμησε περισσότερο από τις άλλες3. 
Εδώ πρέπει να εννοήσουμε ότι η Τενέα ξεπέρασε σε ευημερία τους γύρω 
οικισμούς ή τους οικισμούς της αρχαίας Κορινθίας (εκτός βέβαια από την 
Κόρινθο). Φαίνεται ότι σ' αυτό συνέβαλε η σχέση της με τις Συρακούσες 
και η ανάπτυξη του εμπορίου, από το οποίο ήταν φυσικό να μην ωφεληθεί 
μόνο η Κόρινθος αλλά και η Τενέα, ως ιδιαίτερη πατρίδα πολλών κατοί
κων της σημαντικής αποικίας της Σικελίας. Αργότερα, αναφέρει, ασφα
λώς όχι μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από την καταστροφή της Κόριν
θου, η Τενέα ανεξαρτοποιήθηκε από την Κόρινθο και στη συνέχεια

ανυπαρξία σημαντικών ερειπίων («...now however nothing but masonry crumbling in the 
sun»).

1. Στράβωνος. Γεωγραφικά, Η, 22 (C. 380).
2. Μ. Σακελλαρίου. Η  αποκρυστάλλωση του Ελληνικού κόσμου. «Ιστορία Ελλην. 

Έθνους», τόμ. Β \  σ. 56.
3. Αυτή η ερμηνεία δίνεται από τους περισσότερους ερευνητές (έκδ. Loeb, τ. IV, σ. 199, 

έκδ. Budee, τ. Ε ', σ. 188. Ραγκαβή, Ελληνικά, σ. 315. Geographic de Strabon. μετ. A. Tar- 
dieu. τ. B ', Paris 1873, σ. 181.’Fowler-Sti!IwelI, Corinth. σ. 26. Baladie. Peioponnese. a. 330. 
Δεν μπορούμε να δεχτούμε η λ. «κατοικία» να έχει τη σημασία της αποικίας και να αναφέ- 
ρεται στις Συρακούσες (Curtius, Peloponnesos, σ. 549). Τα συμφραζόμενα αποκλείουν κά
τι τέτοιο.
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προσχώρησε στους Ρωμαίους. Έτσι, κατόρθωσε να μείνει ανέπαφη και 
όταν η Κόρινθος, το 146 π.Χ., κατεστράφη. Παρακάτω, ο Στράβων μνη
μονεύει την παράδοση που φέρει την Τενέα ως τόπο όπου ο Πόλυβος, βα
σιλιάς της Κορίνθου, ανέθρεψε τον Οιδίποδα. Τέλος, θεωρεί ότι οι Τενε- 
άτες ήταν συγγενείς με τους Τενεδίους, από τον γιο του Κύκνου, Τέννη, 
πράγμα που δικαιολογεί και τη λατρεία του Απόλλωνα1.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την καταγωγή των Τενεατών μας πα
ρέχει ο Παυσανίας, αναφέροντας ότι οι κάτοικοι της πόλης ήταν Τρώες 
αιχμάλωτοι, που μεταφέρθηκαν από την Τένεδο και ότι εγκαταστάθηκαν, 
με την άδεια του Αγαμέμνονα, στην Τενέα. 'Οπως και ο Στράβων, ο Παυ
σανίας διευκρινίζει, επίσης, ότι αυτός είναι ο λόγος που τιμούν τον 
Απόλλωνα περισσότερο από τους άλλους θεούς2. Δεν αποκλείεται να 
πρόκειται για μεταγενέστερο μύθο3, που προήλθε από την ομοιότητα των 
τοπωνυμίων Τένεδος και Τενέα, το πιθανότερο όμως είναι η σχέση αυτή 
να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεδομένου, μάλιστα, ότι, όπως 
μνημονεύει ο Στράβων, «καί ή τοΰ Απόλλωνος ... τιμή παρ’ άμφοτέροις 
όμοια οϋσα δίδωσιν ον μικρά σημεία», αποτελώντας έτσι ισχυρή ένδει
ξη περί της συγγένειας των Τενεατών με τους Τενέδιους, (όπως αναφέρει, 
από τον Τέννη, γιο του Κύκνου). Πάντως, σε συνδυασμό με την πληροφο
ρία του ίδιου του Στράβωνα, ο οποίος τη συνδέει, όπως είδαμε, με τον Οι
δίποδα, πρέπει να θεωρηθεί ως βέβαιο ότι η Τενέα υπήρξε στα μυκηναϊκά 
χρόνια. Αν δοθεί μάλιστα πίστη στην πληροφορία αυτή, δεδομένου ότι ο 
Οιδίποδας προηγήθηκε χρονικά του Τρωικού πολέμου4 και επομένως και 
της εγκατάστασης των Τενεδίων, πρέπει να συμπεράνουμε ότι οι Τενέδιοι

1. Πρβλ. Οιόίπους, Τύραννος, στ. 774-75: «Έμός πατήρ μέν Πόλυβος ήν Κορίνθιος· 
μήτηρ δέ Μερόπη Δωρίς».

2. Παυσανίου, Ελλάδος περιήγησις, II, 5, 4.
3. Πρβλ. Curtius, Peloponnesos, σ. 550: «So scheint es mir wahrscheinlicher zu sein, dass 

die Teneaten ihre Troyanische Abztammung geltend zu machen wussten und deshalb von 
Mummius mit auszeichnender Schonung und Gunst behandelt wurden». Όμως, πρέπει να 
παρατηρήσουμε ότι εκείνο που είχε μεγαλύτερη σημασία ήταν η στάση που κράτησε κάθε 
πόλη απέναντι στους Ρωμαίους. Έτσι, η Συκυών, για τη φιλική της στάση, όχι μόνο απέ
φυγε την καταστροφή, αλλά κέρδισε μεγάλο μέρος των κορινθιακών εδαφών, ενώ συγ
χρόνως ανέλαβε και την τέλεση των Ισθμιων. Δεν ήταν ανάγκη δηλ. να συγγένευε κανείς με 
τους Ρωμαίους, ώστε ν' αποσπούσε την έυνοιά τους.

4. Mylonas Mycenae, σ. 9, όπου αναφέρεται ότι ακόμη και η καταστροφή της Θήβας 
έγινε λίγο πριν από τον Τρωικό πόλεμο. Πρβλ. R. Matton, Mycenes e t I'Argolide antique, 
Athenes 1966, σ. 38. Μ. Βασιλικού, Μυκην. πολιτισμός, σ. 214, 504, όπου αναφέρεται ότι 
οι τραγικοί ποιητές του 5ου αι. παραδίδουν ότι η κατστροφή της Θήβας έγινε πριν από τον
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εγκατεστάθησαν σε προύπάρχοντα οικισμό, του οποίου δε γνωρίζουμε το 
όνομα.

Η Τενέα δεν αποτελούσε ανεξάρτητο κράτος, όπως η γειτονική Κλεω- 
ναία, αλλά ανήκε, όπως είπαμε, σχεδόν πάντοτε, στην Κορινθία. Η εξάρ
τηση αυτή είναι ένας από τους λόγους που δε μνημονεύεται σε άλλες πη
γές (εκτός από τον Κικέρωνα, περιστασιακά, και τον Ξενοφώντα), γιατί 
δεν είχε δική της πολιτική που θα την αναδείκνυε. Πάντως, και μόνο η 
αναφορά της από τους Στράβωνα και Παυσανία, δείχνει ότι ήταν σημα
ντικός οικισμός. Ειδικά ο Στράβων μνημονεύει, εκτός από την Κόρινθο, 
τρεις ακόμη οικισμούς στην Κορινθία που ονομάζει κώμες· τις Κεγχρεές, 
τον Κρομμυώνα (κοντά στους Αγίους Θεοδώρους) και την Τενέα, για την 
οποία δίνει περισσότερες πληροφορίες απ’ όλες σχεδόν τις μικρότερες 
πόλεις της Πελοποννήσου, πράγμα που συνηγορεί στη σπουδαιότητά της. 
Οι λεπτομέρειες που μας δίνει ο Στράβων ίσως δικαιολογούνται από τον 
χρόνο που έζησε ο συγγραφέας. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την 
επανίδρυση της Κορίνθου, ως ρωμαϊκής αποικίας, και είναι φυσικό, ως 
τότε, η Τενέα να αποτέλεσε τον πιο ακμαίο οικισμό της αρχαίας Κοριν
θίας. Η ρωμαϊκή εύνοια θα είχε ασφαλώς τις ρίζες της στην κοινή θρυ- 
λούμενη καταγωγή Ρωμαίων και Τενεατών. Πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο 
ότι η καταστροφή της Κορίνθου ευνόησε την Τενέα, αφού λόγω της ρω
μαϊκής εύνοιας δεν θα ήταν λίγοι εκείνοι που θα εγκαταστάθηκαν σ' αυ
τήν, πριν και ιδιαίτερα μετά την καταστροφή, αφού είναι γνωστό ότι οι 
Κορίνθιοι εγκατέλειψαν την πόλη1.

Γύρω στην εποχή αυτή, ίσως, ή και νωρίτερα, πριν από την καταστρο
φή της Κορίνθου, όταν η ρωμαϊκή εύνοια για την Τενέα ήταν δεδομένη, ή 
ακόμη πολύ παλιότερα, στα αρχαϊκά χρόνια, κατά τα οποία η πόλη άκμα
ζε, παράλληλα με την Κόρινθο, κυρίως ύστερα από την ίδρυση των Συρα
κουσών, πρέπει να ανήκει και ο χρησμός που μνημονεύει ο Στράβων ότι 
δόθηκε σε κάποιον Ασιάτη, ο οποίος ρώτησε αν ήταν καλύτερα να μετοι
κήσει στην Κόρινθο: «Ευδαίμων ό Κόρινθος, εγώ δ ’ ειην Τενεάτης», δηλ. 
ευτυχής είναι η Κόρινθος αλλά εγώ θα ήθελα να ήμουν Τενεάτης. Ίσως, δε 
θα υπήρχε καλύτερο επίγραμμα για την Τενέα από τον παραπάνω χρησμό. 
Αυτή ακριβώς η προτίμηση προς την Τενέα, σε σύγκριση με την Κόρινθο,

Τρωικό πόλεμο. Οι Θηβαίοι δεν έλαβαν μέρος σ' αυτόν, γι' αυτό και δεν αναφέρονται στον 
κατάλογο των πλοίων της Ιλιάδας.

1. Στράβωνος. Γεωγραφικά Η. 23 (C 381).
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που γνωρίζουμε, ότι, λόγω της θέσης της, καλείται επιπλέον αφνειός και 
ολβία πρέπει να εξέπληξε τους μεταγενέστερους. Έτσι, στον παροιμιο- 
γράφο Ζηνόβιο συναντούμε την παρακάτω εξήγηση του χωρίου του Στρα- 
βώνα: «Κώμη έστί πλησίον τής Κορίνθου Τενέα, κατάφυτος. Ώ ς  ούν 
των εν τή κώμη όμολογούντων μέν Κόρινθον είναι εύδαίμονα, αίρου- 
μένων δέ ήττονα κώμην έχειν, ούτως εϊρηται»1.0  Ζηνόβιος, λοιπόν, που 
έζησε τον Β ' αι. μ.Χ., επί Αδριανού, αποδέχεται, ούτως ή άλλως, έμμεσα 
την ευδαιμονία της Κορίνθου, η οποία, αφήνεται να εννοηθεί, ήταν μεγα
λύτερη από εκείνη της Τενέας, οι κάτοικοι όμως της τελευταίας, εξηγεί, 
προτιμούσαν να ζουν σε μικρότερη πόλη, όπως η δική τους. Στην παρα
πάνω'άποψη του Ζηνοβίου, δεν μπορεί παρά να εκφράσουμε επιφυλά
ξεις, με το σκεπτικό, γιατί η παροιμία να ονομάζει ειδικά την Τενέα, τη 
στιγμή που το ίδιο ίσχυε και για άλλες κώμες που ευρίσκονταν κοντά σε 
μεγάλες πόλεις. Το ίδιο, επίσης, μπορούμε να πούμε και για την άποψη 
του Παπαχατζή που δίνει πρωτεύουσα σημασία στην εύφορη κοιλάδα 
στην οποία ήταν χτισμένη2, αφού, σ' αυτό τον τομέα η Κόρινθος οπωσδή
ποτε υπερείχε. Σημειώνουμε, πάντως, ότι ο Ζηνόβιος μας παρέχει την 
άγνωστη πληροφορία ότι η θέση στην οποία ήταν χτισμένη η Τενέα ήταν 
κατάφυτος. Τούτο ευνοεί κάπως την άποψη του Παπαχατζή, αφού πρέπει 
να υπήρχε παραγωγή, αλλά και πάλι δεν είναι δυνατό η περιοχή να συ- 
γκριθεί με άλλες, πλουσιότερες περιφέρειες και μάλιστα εκείνη της Κο
ρίνθου.

Από τις αναφορές του Στράβωνα και του Παυσανία, διαπιστώνουμε 
ότι οι ειδήσεις για την Τενέα καλύπτουν την μυθική εποχή, ως τον 8ον αι
ώνα και στη συνέχεια την περίοδο πριν και μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση. 
Στον Ξενοφώντα, όμως, οφείλουμε και μια ακόμη μνεία της Τενέας, που 
ανήκει στην κλασική εποχή. Όταν το 393 π.Χ., ο Αγησίλαος μετέφερε το 
στρατό του από την Αργολίδα, που λεηλάτησε, στην Κόρινθο, όπου και 
γκρέμισε τα τείχη που τη συνέδεεαν με το Λέχαιο, πέρασε από τα στενά, δί
πλα στην Τενέα (Κλεισούρα Αγιονορίου), που διατηρούσαν πάντοτε τη 
στρατηγική τους σημασία3. Τέλος, υπάρχουν και μνείες της Τενέας από

1. Corpus Paroemiographorum Graecorum, τ. Α ',  έκδ. E.L.A. Leutsch - F.G. 
Schneidewin, Hildesheim 1958 (Gotingen 1839) σ. 82, (Plutarchi, 4).

2. Παπαχατζή, Κορινθιακά, σ. 88. Ο άλλος λόγος, η επίκαιρη θέση της ισχύει περισσό
τερο.

3. ΞενοφοΑτος, Ελληνικά, Δ ', δ, 19 (έκδ. Budee, τόμ. Β ', σ. 33): «Οι δ ’ αύ Λακεδαι
μόνιοι ένθυμηθέντες τούς Άργείους τά μέν οίκοι καρπουμένους, ήδομένους δέ τφ πο-
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τον Κικέρωνα (1ος αι. π.Χ.) και τον Στέφανο το Βυζάντιο (6ος αι. μ.Χ.), 
για τις οποίες θα μιλήσουμε παρακάτω.

2. Η θέση της Τενέας. Πρόσβαση από την Τενεατική πόλη της Κόρινθόν

Η Τενέα δεν επιβίωσε ως τοπωνύμιο. Μόνο ο G. Albrizzi', μνημονεύει 
πως (στο δρόμο) από τις Μυκήνες στην Κόρινθο, υπάρχει ένα κάστρο που 
το λένε «Τενέα». Θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να εσώζοντο σημαντικά 
ερείπια, στα μέσα ή τέλη του 17ου αι., στο χώρο της αρχαίας Τενέας και, 
προπαντός, να ονομάζονταν έτσι από τους ντόπιους κατοίκους. Πιθανό
τερο είναι να πρόκειται για το Κάστρο του Αγιονορίου, που ο Albrizzi κα- 
λεί με το όνομα της αρχαίας κοντινής πόλης, ή του Αγ. Βασιλείου, αν και 
το τελευταίο είναι φυσικότερο να το ονόμαζε Κλεωνές2.

Η ακριβής θέση της αρχαίας Τενέας είναι δυνατό να ορισθεί, σήμερα, 
με βάση τις πηγές. Σημαντική είναι η πληροφορία του Παυσανία από την 
οποία μαθαίνουμε ότι από τον Ακροκόρινθο, παίρνοντας την ορεινή 
(οδό), συναντούμε την Τενεατική πύλη και το ιερόν της Ειληθυίας. Η Τε
νέα, συνεχίζει, βρίσκεται σε απόσταση 60 σταδίων από δω3. Λαμβάνοντας 
υπόψη κυρίως την πληροφορία αυτή, περιηγητές και ερευνητές τοποθε
τούν την Τενέα μεταξύ Κλένιας και Χιλιομοδίου ή στην κοιλάδα που βρί
σκεται ανατολικά τους, τον Ξερόκαμπο4, ή τέλος, ελάχιστοι, στον Αγιο

λέμψ στρατεύουσιν έπ’ αυτούς. Αγησίλαος δ ’ ηγείτο, καί δηώσας πάσαν αύτών τήν χώ
ραν, ευθύς έκεΐθεν ύπερβαλών κατά Τενέαν είς Κόρινθον αίρει τά άνοικοδομηθέντα 
ύπό τών ’Αθηναίων τείχη». Βλ. και Ξενοψώντος, Αγησίλαος, Β \  17: «...καί δηώσας πά
σαν αύτών τήν χώραν, εύθύς έκεΐθεν ύπερβαλών κατά τά στενά είς Κόρινθον, αίρει τά 
έπί τό Λέχαιον τείνοντα τείχη».

1. G. Albrizzi, Esatta notitia del Peloponneso volgarmente penisola della Morea. in 
Venetia 1687, σ. 118.

2. Πρβλ. Κορδώση, Συμβολή, σ. 172.
3. Παυσανίου, Ελλάδος περιήγησις. II, 5,4.
4. W. Leake, Travels in the Morea. London 1830 (φωτοαν. έκδ., Amsterdam 1968) τόμ. 

Γ', σ. 321. Του ίδιου. Peloponnesiaca. Supplement to travels in the Morea. London 1846 
(φωτοαν. έκδ., Amsterdam 1967) σ. 400: «Tenea, having been sixty stades to the south of the 
Acro-Corinthus. occupied undoubtedly some position in the valley of the river, which rising 
in the same mountains as the Longo or Langeia, or river of Cleonai. pursues a parallel course, 
enters the Corinthian plain on the certain side of the mountain of Acrocorinthus». O Leake 
καταλήγει στην περιοχή Χιλιομοδίου αλλά δεν προχωράει πολύ προς την Κλένια. διότι: 
«the distance of Ctenia (= Klenia) from the Acrocorinthus is greater than 60 stades by the road 
nor have any hellenic vestiges been there observed, which can outweigh the testimony 
afforded by those at Chiliomodi». O Leake υπολογίζει την απόσταση των 60 σταδίων από
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Νικόλαο Αθηκίων1, όπου βρέθηκε ο λεγόμενος Τενεάτης κούρος. Η Τενε- 
ατική πύλη πρέπει να βρισκόταν στον αυχένα που ενώνει τον Ακροκόριν- 
θο με το Πεντεσκούφι, κοντά στη ΝΔ γωνία του τείχους2. Οι Σακελλαρίου- 
Φαράκλας αποκλείουν βέβαια ο δρόμος, απ' αυτό το σημείο να προχω
ρούσε δυτικά, γιατί θα φθάναμε στην Κλεωναία ή το βουνό Φωκάς, που 
βρίσκεται δυτικότερα. Πιστεύουν ότι η Τενέα πρέπει να βρισκόταν προς 
το νότο και να φθάνει κανείς εκεί, αφού πρώτα ακολουθήσει νοτιοδυτική 
κατεύθυνση, φθάνοντας στην κοιλάδα του Ξεριά (προφανώς κάπου στο 
σημ. χωριό Σολομός) και στη συνέχεια νότια, κατά μήκος της κοιλάδας. 
Αποκλείουν, (όχι με πειστικότητα, οφείλω να σημειώσω) η πόλη να είχε 
χτιστεί στον Αγιο Νικόλαο Αθικίων, μεταξύ του ερειπωμένου Ρειτού και 
των Αθικίων, μολονότι η απόσταση ως εκεί, αναφέρουν, είναι 60 περίπου 
στάδια (περίπου 10.500 μ.), επειδή, κατά τον 1η χιλιετηρίδα π.Χ., η Τενέα 
πρέπει να ήταν από τις μεγαλύτερες πόλεις της Κορινθίας και δεν ήταν 
δυνατό, αναφέρουν, να αρκούσε ο χώρος προς θρέψιν των κατοίκων της, 
δεδομένου μάλιστα ότι στη θέση «Δυο βουνά», ανάμεσα στο Αλαμάνο και 
τ’ Αθίκια, υπήρχε στην αρχαιότητα άλλος οικισμός, οι κάτοικοι του οποί
ου πρέπει να εκμεταλλεύονταν το μεγαλύτερο μέρος της κοιλάδας των 
Αθηκίων3.

τον περιφερειακό πεδινό δρόμο, μέσω Ξεριά και όχι από τον ορεινό, μέσω Μαψού. Ρα- 
γκαβή, Ελληνικά, σ. 315-316. Ε. Curtius, Peloponnesos, σ. 550. Bursian, Geography, σ. 22. 
Lolling, Contoporeia, σ. 46 κ.ε. Philippson, Peloponnes, σ. 34. Μηλιαράκη, Γεωγραφία, σ. 
170. Fowler-Stilwell, Corinth, σ. 98. Sakellariou-Faraclas, Korinthia, σ. 32, app. Wiseman, 
The Land, o. 92-93. Πίκουλας, Οδικό δίκτυο, σ. 41, 165 , 275 κ.ε. G. Roux, Pausanias en 
Corinthie, Paris 1958, σ. 130, 131. Σ. Βασιλοπούλου, Η Κόρινθος δια μέσου των αιώνιον, 
Αθήναι 1932, σ. 49. Σ. Κουτίβα, Ιστορία της Κορινθίας, τ. Α ', Αθήνα 1966, σ. 9.

1. Ο Curtius, Peloponnesos, 550, αναφέρει και τις τρεις θέσεις (Κλένια, Χιλιομόδι, 
Αθίκια, μολονότι ο ίδιος την τοποθετεί στο Χιλιομόδι (σ. 549). Η θέση της Αγ. Ματρά- 
γκας, μεταξύ Μονής Φανερωμένης και Αθικίων (Σ. Τσεκούρα, Το χωριό Αθίκια, χθες και 
σήμερα, Αθήνα 1994, σ. 39), όπου υπάρχουν «μαρμάρινοι κίονες... κιονόκρανα ’Ιωνικού 
ρυθμού... θραύσματα άγγείων ύστερορωμαϊκών χρόνων... βυζαντινοί τάφοι», ανήκε μεν 
στην ευρύτερη περιοχή της Τενέας, αλλά δεν μπορεί να ταυτιστεί με την πόλη. Η θέση 
εξάλλου σχετίζεται με παλαιοχριστιανική εκκλησία (A. Avramea, Le Peloponnese du IV  
au VIIF siecle. Changements et persistances, Paris 1997, σ. 168).

2. Βλ. Fowler-Stillwell, Corinth, σ. 88, όπου αναφέρεται ότι ο δρόμος οδηγούσε για περ. 
200 μ. προς το Πεντεσκούφι. Στη συνέχεια, πιστεύεται, λανθασμένα, ότι οδηγούσε προς 
Σολομό. Βλ. και Sakellariou-Faraclas, Korinthia, σ. 21 και 24 (app.). Επίσης, Wiseman, 
Corinth, σ. 466: «Teneatic gate... must have been located on the saddle between Acrocorinth 
and Pentescouphi, for beyond the saddle the wall turns abruptly north». Salmon, Wealthy 
Corinth, σ. 36.

3. Sakellariou - Faraclas, Korinthia, σ. 24 (παράρτ.).
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Στον Άγιο Νικόλαο, βρέθηκε όπως είπαμε, άγαλμα, γνωστό σήμερα ως 
Τενεάτης κούρος ή Απόλλων, σκαλισμένο σε πάριο μάρμαρο, γύρο στο 
550 π.Χ. Λέγεται ότι το άγαλμα βρισκόταν πάνω σε πέτρινη πλάκα, κά
λυμμα τάφου, πιθανώς νέου, αριστοκρατικής καταγωγής1. Ο Παπαχα- 
τζής αναφέρει την επικρατούσα άποψη, ότι δηλ. το άγαλμα «είχε μετα- 
φερθεΐ εκεί καί είχε έπιμελώς άποκρυβεί στην άρχαιότητα»2. Ο Wiseman, 
που επισκέφθηκε τη θέση το 1968, δεν βρήκε δείγματα ζωής από την αρ
χαϊκή περίοδο, σε αντίθεση με τους Σακελλαρίου-Φαράκλα. Στα «Δυο 
βουνά», παρατηρείται, σύμφωνα με τους δυο παραπάνω ερευνητές, συνε
χής οίκηση από την ύστερη ελλαδική περίοδο ως την κλασική. Στα ελληνι
στικά και ρωμαϊκά χρόνια, όμως, αναφέρουν ότι δεν υπήρξε ζωή στις δυο 
παραπάνω θέσεις. Αντίθετα ο Γιάννης Πίκουλας, που επισκέφθηκε τελευ
ταία το χώρο του Αγίου Νικολάου, με πληροφόρησε ότι υπάρχουν εκεί 
κατάλοιπα νεολιθικών, αρχαϊκών, κλασικών και κυρίως ελληνιστικών 
και ρωμαϊκών χρόνων. Πρόκειται για ενδιαφέρουσα αρχαιολογικά θέση, 
με διαστάσεις τουλάχιστον 200x300 μ. Ο Lolling τέλος αναφέρει ότι στη 
θέση Αγκώνα, νοτιοδυτικά της θέσης «Δυο βουνά», και γενικότερα στην 
περιοχή ανάμεσα Παλαιό και Νέο Αλαμάνο, ως το Λιθάρι (συνέχεια των 
υψωμάτων από το Χιλιομόδι προς τα Βορειοανατολικά), βρέθηκαν αρ
χαιότητες, ανάμεσα στις οποίες μεγάλοι κορινθιακοί αμφορείς3. Θα έλεγα 
ότι από τις δύο θέσεις της περιοχής Αθικίων, ο Αγιος Νικόλαος βρίσκεται 
λίγο παραπάνω και τα Δυό βουνά λίγο παρακάτω από την απόσταση των 
60 σταδίων από την Τενεατική πύλη της Κορίνθου. Οι δυο εν λόγω θέσεις, 
όπως θα δούμε ακολούθως, υπάγονται μεν στην Τενεάτιδα, την ευρύτερη 
δηλ. περιοχή της Τενέας, καμιά όμως απ' αυτές δεν μπορεί να ήταν η κε
ντρική κώμη που μνημονεύουν οι αρχαίες πηγές.

Δυστυχώς οι πηγές της αρχαιότητας δε μας διέσωσαν τα ονόματα των 
δύο θέσεων της περιοχής Αθικίων (ούτε και εκείνης που βρίσκεται κοντά 
στο Αλαμάνο, όπου εντοπίσθηκαν επίσης κατάλοιπα αρχαιοτήτων). Εί
ναι πιθανό στη θέση «Δυο βουνά» να βρισκόταν η Πέτρα, η ένδοξη πατρί
δα του Αετίωνος, πατέρα του Κυψέλου4, (παππού του Περιάνδρου) κα

ι . Wiseman, The Land, σ. 90.
2. Παπαχατζή, Κορινθιακά, ο. 88.
3. Lolling, Kontoporeia. ο. 48.
4. Ηροδότου, Ιστορίαι. V. 92. Ο Αετίων παντρεύτηκε τη Λάβδα από το γένος των Βακ- 

χιάδων, που κυβερνούσαν την Κόρινθο, επειδή ήταν χωλή και κανείς Βακχιάδης δεν την 
ήθελε ως σύζυγο. Οι Βακχιάδες όμως θέλησαν να αφανίσουν το παιδί, γιατί πήραν χρησμό



Αρχαία και πρωτοβυζαντινή Τενέα 475

θώς πρότεινε πρώτος ο Lolling1, υπόθεση που ενισχύεται από την εδαφική 
διαμόρφωση της περιοχής, καθώς και από το κοντινό τοπωνύμιο Λιθάρι. 
Όσο για τον αρχαίο οικισμό στον Άγιο Νικόλαο Αθικίων, θεωρώ πιθανό
τερο να ονομαζόταν στην αρχαιότητα Ρειτό (ή Ρυτό), όνομα που διατηρή
θηκε στο γνωστό οικισμό, που ερημώθηκε, όταν, πριν από αρκετές δεκαε
τίες οι κάτοικοί του το εγκατέλειψαν για τα Αθίκια. Το όνομα Ρυτό είναι 
αρχαίο και προέρχεται από πηγή νερού ή από φυτό2. Όπως είναι γνωστό, 
χωριό με το ίδιο όνομα υπάρχει και στη Σολύγεια, κοντά στην Αρμυρή, 
που μνημονεύεται μάλιστα από τον Θουκυδίδη3.

Ο Στέφανος ο Βυζάντιος (6ος αι. μ.Χ.) τοποθετεί την Τενέα μεταξύ 
Κορίνθου και Μυκηνών4, πράγμα που αποκλείει την περιοχή Αγ. Νικο
λάου Αθικίων, γιατί βρίσκεται πολύ ανατολικά. Πιο ακριβής είναι ο Ξε
νοφών, όταν, στα Ελληνικά του, αναφέρει ότι ο Αγησίλαος, οδηγώντας το 
στρατό του από το Αργος στην Κόρινθο, πέρασε από την Τενέα15 και όταν, 
στο έργο του «Αγησίλαος», μνημονεύει στη θέση της Τενέας τα «στενά»6. 
Συνδυασμός των δύο έργων του Ξενοφώντος μας επιτρέπει να τοποθετή
σουμε με βεβαιότητα την Τενέα αμέσως μετά τα στενά, που οδηγούν από 
την Αργολίδα στην Κορινθία, σε κορινθιακό, βέβαια, έδαφος· αμέσως 
δηλ. μετά (βόρεια) από την Κλεισούρα του Αγιονορίου.

Επανερχόμαστε στον Παυσανία, ο οποίος μας παρέχει την ακριβή 
απόσταση της Τενέας από την Τενεατική πύλη (60 στάδια, δηλ. λίγο πα-

ότι θα τους έβλαπτε: «'Ως δ’ ετεκε ή γυνή τάχιστα, πέμπουσιν σφέων αυτών δέκα ές τόν 
δήμον εν τώ κατοίκητο Ήετίων άποκτενέοντας τό παιδίον. Άπικόμενοι δέ ούτοι εις 
τήν Πέτρην καί παρελθόντες ές τήν αυλήν τήν Ήετίωνος άίτεον τό παιδίον». Τελικά ο 
γιος της Λάβδας γλύτωσε και ο χρησμός επαληθεύτηκε.

1. Lolling, Kontoporeia, σ. 47-48. Wiseman, The Land, σ. 90, όπου, ως δεύτερη πιθανή 
θέση, προτείνεται η Αετόπετρα. Η προέλευση της τελευταίας από το «Πέτρα του Αετίω- 
νος», όπως υποθέτει ο Wiseman (σ. 100), δεν μπορεί βέβαια να γίνει δεκτή. Είναι ευνόητο 
ότι προέρχεται από το γνωστό αρπακτικό πτηνό. Ο Curtius, Peloponnesos, σ. 597, τοποθε
τεί την Πέτρα στην ορεινή περιοχή της Τενέας και ο Bursian, Geographie, σ. 22-23, από την 
περιοχή αυτή ως τα σύνορα της Επιδαύρου. Μερικοί ερευνητές την τοποθετούν στην πε
ριοχή Σολυγείας (Wiseman, The Land σ. 90).

2. Κορδώση, Συμβολή, σ. 327. L. Grasberger, Studien zu den griechischen Ortznamen, 
Amsterdam 1969, σ. 244, όπου, βέβαια, δε μνημονεύεται ότι το τοπωνύμιο είναι αρβανίτι- 
κο, όπως σημειώνει ο Σ. Τσεκούρας, Το χωριό Αθίκια, ό.π., σ. 29.

3. Θουκυδίδου, Ιστοριών, Δ ' , 42, 2.
4. Στεφάνου Βυζαντίου, Εθνικά, λ. Τενέα (σ. 615).
5. Ξενοφώντος, Ελληνικά, Δ, δ, 19.
6. Ξενοφώντος, Αγησίλαος, II, 17.
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ραπάνω από 10,5 χιλιόμ.). Όπως ήδη αναφέραμε, από τον Ακροκόρινθο 
άρχιζε η ορεινή οδός που οδηγούσε στην Τενέα. Δεν είναι δυνατό, φυσικά, 
να υποστηριχθεί ότι πρέπει να ακολουθηθεί ο δρόμος προς τις δυτικές 
διαβάσεις, δηλ. τα στενά Αγιου Σώστη και Δερβενακίων, αφού η Τενέα θα 
βρισκόταν σε μικρότερη απόσταση από τις Κλεωνές, που απέχει 80 στά
δια από την Κόρινθο. Επομένως, ο δρόμος δεν πρέπει να κατευθυνόταν 
νοτιοδυτικά, αφού δεν είναι δυνατό οι δυο πόλεις να βρίσκονταν τόσο κο
ντά η μία με την άλλη και η Τενέα τόσο μακριά από τα στενά. Ως τελευταία 
υποστηριζόταν (όπως αναφέραμε ήδη) ότι ο δρόμος από την Τενεατική 
πύλη οδηγούσε νοτιοανατολικά, προς την κοιλάδα του Ξεριά, και στη συ
νέχεια νότια, προς την Τενέα και το Αργος. Όμως αν συνέβαινε τούτο, δεν 
δικαιολογείται η ονομασία της οδού «ορεινή», όπως δεν δικαιολογείται 
επίσης η ύπαρξη της Τενεατικής πύλης σε τόσο ύψος. Θα μπορούσε ο τα
ξιδιώτης, από την ανατολική πλευρά των τειχών της Κορίνθου, να πάρει 
απευθείας την κοιλάδα του Ξεριά, όπως προχωράει περίπου σήμερα ο δη
μόσιος δρόμος προς Αργος. Ερχόμενος από το μέρος της αγοράς, θα απέ
φευγε όχι μόνο να ανέβει σε μεγάλο ύψος αλλά και να διανύσει μεγαλύτε
ρη απόσταση. Η πύλη απ' όπου θα έβγαινε, λίγο νοτιότερα της πύλης των 
Κεγχρεών, θα μπορούσε, θεωρητικώς να ονομαζόταν Τενεατική1. Τενεα
τική όμως ονομαζόταν η πύλη που βρισκόταν όχι μόνο κοντότερα προς 
την Τενέα αλλά και απέναντι απ' αυτή (το ίδιο συνέβαινε και με τις πύλες 
Φλιούντος, Σικυώνος, Κεγχρεών). Αν δεχτούμε, εξάλλου, ότι ο δρόμος 
οδηγούσε στην Τενέα μέσω της κοιλάδας του Ξεριά, η απόσταση των 60 
σταδίων θα κατέληγε βόρεια του σημ. Χιλιομοδίου, σημείο που βρίσκεται 
αρκετά μακριά από τα στενά και όπου δεν υπάρχουν ίχνη αρχαιοτήτων. 
Επομένως και η απόσταση που μας δίνει ο Παυσανίας μας αποτρέπει να 
ακολουθήσουμε το δρόμο αυτό.

Η -ύπαρξη της Τενεατικής πύλης αμέσως δυτικά του Ακροκορίνθου, σε 
μεγάλο ύψος, δείχνει ότι άλλη πρέπει να ήταν η κατεύθυνση της ορεινής 
οδού- να προχωρούσε πιο ευθεία και να μην κατέβαινε τόσο χαμηλά όσο η 
κοιλάδα του Ξεριά. Η οδός αυτή πρέπει να έφθανε στην Τενέα, με κατεύ
θυνση νότια, δηλ. μέσω Μαψού, όπως πρότεινε ο Stoud2 και ανέλυσε λε

1. Ίχνη της πύλης αυτής, πράγματι υπάρχουν. Βλ. Sakellariou-Faraclas, Corinthia, σ. 
99: «It is destroyed, except for 15m. long section which meets the inside face at the wall at an 
acute angle».

2. Wiseman, 77?e Land o. 81, σημ. 3.



Αρχαία και πρωτοβυζαντινή Τενέα 477

πτομερειακά ο Πίκουλας', προτείνοντας τρεις εναλλακτικές λύσεις, για 
να φθάσει κανείς από τον Μαψό στο Χιλιομόδι, παρακάμπτοντας την 
Παλουκόραχη. Συγκεκριμένα, προτείνει το δρόμο που περνάει κοντά από 
τον Κουτάλά, που είναι δυτικότερος, το μονοπάτι που κατεβάζει απ' ευ
θείας από τη νότια πλευρά της Παλουκόραχης και τον ανατολικότερο 
δρόμο που ταυτίζεται περίπου με το σημερινό δημόσιο δρόμο. Ο συγγρα
φέας προκρίνει τον τρίτο, αλλά νομίζω ότι για να φθάσουμε στον αρχαι
ολογικό χώρο, μετά από 60 στάδια, πρέπει να ακολουθήσουμε το μεσαίο, 
που ήταν εξάλλου και ο συντομότερος δρόμος που οδηγούσε από το Χι- 
λιομόδι στο Μαψό.

Ακόμη λεπτομερέστερη ανάλυση για το δρόμο αυτό, από τον αυχένα 
ανάμεσα στο Πεντεσκούφι και τον Ακροκόρινθο ως την Τενέα, κάνει η 
Bynum1 2, παρέχοντας πλούσια τοπογραφικά στοιχεία και θεωρώντας το 
μονοπάτι της Παλουκόραχης ως το σημείο απ' όπου κατέβαινε ο δρόμος 
προς Χιλιομόδι3. Η οδός αυτή δικαιολογείται να καλείται ορεινή, γιατί 
περνάει μέσα από ορεινό έδαφος, ανεβαίνοντας σε αρκετά μεγάλο ύψος, 
ενώ, από την άλλη πλευρά, είναι συντομότερη. Έτσι, μετά από απόσταση 
60 σταδίων από την Τενεατική πύλη, φθάνουμε νότια του Χιλιομοδίου

1. Πίκουλα, Οδικό δίκτυο, ο. 39, 41, 277.
2. Bynum, S. Corinthia, ο. 18 κ.ε.
3. Bynum, S. Corinthia, ο. 25: «...Το continue along the path to Tenea: narrow paths still 

used by shepherds meander up and down the south slopes of Mt. Skiona But there is also a 
path approximately two meters wide which starts just below the saddle and heads southeast 
toward Chiliomodi at a very gentle rate of descent. It curves around the south side of the 
mountain toward Chiliomodi and begins to descend a little more steeply. In many places the 
path is shored up on its south side with retaining walls up to 0.50 meters high, made of large 
rocks... I examined these spots carefully but could find no sherds or other artifacts that would 
allow me to assign a date to the walls. The path is very well-made, with a total of six 
switchbacks carrying it down to the plain below (+300 m.)... Neither the surface of the path 
itself nor the surrounding hillside, both of which have exposed bedrock and both of which I 
and others have walked over several times, shows any evidence of wheel ruts —  not 
surprising, considering the narrowness of the path itself and, more importantly, of most of the 
switchbacks. There is not enough room for carts to negotiate these turns. At most of the 
switchbacks there is nothing that could be called a turnout. The width of the path at the apex 
of the switchbacks varies from 1.40-2.10 m. The path was used not by carts but by people and 
pack animals. In fact, a man in the kafeneion in Mapso told me that this path was the way that 
people from Mapso went to and from the market in Chiliomodi in the years before the road 
linking Mapso with the old National Road was paved. The path actually follows an almost 
straight line between the two towns, and is much more direct than the route along the paved 
roads».
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και μάλιστα στη θέση Παλιό σχολείο', όπου βρισκόταν η καρδιά της πό
λης. Η θέση αυτή είναι κοντότερα στην κλεισούρα του Αγιονορίου. Εξάλ
λου, ολόκληρη η έκταση ανάμεσα στα δυο χωριά, Χιλιομόδι και Κλένια, 
απόστασης περίπου δύο χιλιομ., είναι κατάσπαρτη από όστρακα και από 
διαφόρων άλλου είδους αρχαιότητες, πράγμα που δείχνει ότι ο χώρος εί
χε κατοικηθεί πυκνά.

Η πρόσβαση από την Κόρινθο στην Τενέα γινόταν, βέβαια, και μέσω 
της οδού που ακολουθούσε την κοιλάδα του Ξεριά. Τον δρόμο αυτό θα 
ακολουθούσαν όσοι ξεκινούσαν από το ανατολικό τμήμα της Κορίνθου 
και οπωσδήποτε όσοι έρχονταν από τον Ισθμό. Προφανώς ο δρόμος αυ
τός ήταν ο σπουδαιότερος προς Τενέα, μολονότι ήταν μακρύτερος1 2. Την 
ορεινή οδό, μέσω της Τενεατικής πύλης, θα ακολουθούσαν όσοι ζούσαν 
στο δυτικό τμήμα της Κορίνθου και κυρίως εκείνοι που βρίσκονταν στις 
δυτικές υπώρροιες του Ακροκορίνθου, πιο κοντά στην Τενεατική πύλη 
και σε μικρότερη υψομετρική διαφορά απ’ αυτή.

3. Ο αρχαιολογικός χώρος

α) Νταμάρια Χιλιομοδίου - Παλαιό Σχολείο - Βουνό Κλένιας

Οι πηγές, δυστυχώς, δεν μας παρέχουν λεπτομέρειες για τη μορφή ή 
την έκταση της Τενέας σε κάποια εποχή (όπως π.χ. η πληροφορία που μας 
παρέχει ο Στράβων για τις γειτονικές Κλεωνές, ότι ήταν πόλισμα που εί
χε χτιστεί επί λόφου, απ’ όλες τις πλευρές, «...τετειχισμένου καλώς»)3. 
Μπορούμε μόνο να βγάλουμε έμμεσα συμπεράσματα από την κατηγορία 
των οικισμών στην οποία κατατάσσουν την Τενέα οι αρχαίοι συγγραφείς, 
θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω με λεπτομέρεια. Έτσι, ο Στρά- 
βοον καλεί την Τενέα «κώμη», ενώ ο Κικέρων απλώς την κατατάσσει ανά
μεσα στις πόλεις της Πελοποννήσου4. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο Κικέρων 
έζησε το πρώτο μισό του 1ου π.Χ. αι., η Τενέα πρέπει να ανήλθε στην κα
τηγορία των πόλεων ενδιάμεσα (προφανώς, στην κλασική εποχή).

1. Ο Frazer, Pausanias's description, σ. 39, υπολογίζει ότι τα 60 στάδια είναι 62Λ μίλια. 
Υπολογίζοντας ο ίδιος την αρχαιολογική θέση στην Κλένια (λόφος Βουνό), 7 μίλια. κα
ταλαβαίνουμε ότι τα 60 στάδια ταιριάζουν απόλυτα στη θέση Παλιό Σχολείο.

2. Ο Salmon. Wealthy Corinth, ο. 34. πιστεύει πως ο δρόμος μέσω Μαψού δεν ήταν η κύ
ρια οδός πρόσβασης προς Τενέα, μολονότι ήταν λίγο συντομότερη, γιατί έφθανε σε μεγά
λο ύψος.

3. Στράβωνος, Γεωγραφικά. VIII, 8 (C 377).
4. Ciceron, Correspondance. Alt. VI, 3.
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Τοπογραφικές και αρχαιολογικές αναζητήσεις θα μας βοηθήσουν να 
συμπληρώσουμε, κάπως, την εικόνα για την Τενέα, μολονότι τα προσφε- 
ρόμενα στοιχεία δεν αρκούν. Από δημοσιεύσεις αρχαιολόγων, πιστοποι
είται ότι θραύσματα αγγείων, ερείπια τειχών και τοίχων, τάφοι και άλλου 
είδους αρχαιότητες υπάρχουν, κατάσπαρτα, στην περιοχή ανάμεσα στους 
σημερινούς οικισμούς Χιλιομόδι και Κλένια· από τις σιδηροδρομικές 
γραμμές και το σχολείο του Χιλιομοδίου ως την πλατεία της Κλένιας 
(πίν. I). Ερείπια υπάρχουν επίσης ανατολικότερα, στο δυτικό τμήμα της 
κοιλάδας που είναι γνωστή ως Ξερόκαμπος (αν και καλλιεργείται σήμερα 
εντατικά και αρδεύεται συστηματικά από νερό γεωτρήσεων), ως τη θέση 
Αγία Κυριακή και ακόμη πιο πέρα. Ανατολικότερα, εντοπίστηκαν τάφοι, 
ακόμη και στην άμεση περιοχή της νέας Μονής Φανερωμένης, όπου, λέγε
ται ότι βρέθηκε τάφος μακεδονικών χρόνων. Έτσι, δικαιολογείται γιατί ο 
Μηλιαράκης1 σημειώνει ότι η Τενέα βρισκόταν μεταξύ Κάτω Κλένιας και 
μετοχιού (σημ. Νέα Μονή) Φανερωμένης. Ο Boblaye, που είχε επισκεφθεί, 
από τους πρώτους, τον χώρο, στις αρχές του 19ου αιώνα, και ταυτίζει την 
Τενέα με το αρχαίο οικισμό κοντά στην Κλένια, με βάση την έκταση των 
ερειπίων και την απόσταση που μας παρέχει ο Παυσανίας, εντυπωσιά
στηκε ιδιαίτερα από ένα κιονόκρανο από άσπρο μάρμαρο που είδε να κο
σμούσε τη βρύση του μετοχιού της Φανερωμένης2 (σημ. νέα Μονή). Δυτι
κά, ερείπια και αρχαιολογικά κατάλοιπα βρίσκονται ως το ρέμα του Καρ- 
κανά, τουλάχιστο.

Η ευρύτερη περιοχή κατοικείται από πολύ παλιά. Τούτο αποδεικνύε- 
ται από τα θραύσματα που έχουν βρεθεί στη σπηλιά της Πάνω Κλένιας, 
ενάμισι περ. χιλιόμ. νοτιότερα, στην απότομη πλαγιά της Νυφίτσας, στη 
θέση «Καλυβάκι», όπου οδηγούσε δρομίσκος, όπως σήμερα, μέσω Π. Κλέ
νιας και Αλεξάνδρας (τοπωνύμιο που συνδέεται επίσης με τοπική βασί
λισσα), που σύμφωνα με ορισμένους ντόπιους κατοίκους ήταν πλακό
στρωτος. Πρόκειται για ιερό, ίσως το πιο ενδιαφέρον σε σπηλιά, της αρ
χαίας Κορινθίας3. Το σπήλαιο βρίσκεται σε υψόμετρο 650 μ. και έχει περ. 
60 μ. μήκος4. Στη συστηματική καταγραφή των θέσεων που παρουσιάζουν

1. Μηλιαράκη, Γεωγραφία. σ. 170.
2. Wiseman. The Land, ο. 92, σ. 96, σημ. 100.
3. Βλ. και Φαράκλα, Φλειασία, (Αρχαίες Ελλην. πόλεις - Αθην. Τεχνολ. Όμιλος), σ. 

12β, 13α. εικ. 106.
4. V. Beguignon, Chronique des fouilles et decouvertes archeologiques dans l'Orient 

Hellenique: BCH 1930, II, σ. 479, όπου αναφέρεται ότι έχει 110 μ. μήκος και ότι ήταν 
άντρο του πανός.
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οι Σακελλαρίου-Φαράκλας (στους πίνακες με τους χάρτες, όπου σημειώ
νονται οι θέσεις), καθώς και ο Συριόπουλος, στους αντίστοιχους πίνακες, 
το σπήλαιο αντιπροσωπεύεται σε όλες τις περιόδους’. Υπάρχουν δηλ. 
αποδείξεις, βάσει ευρημάτων, ότι η ανθρώπινη παρουσία στη σπηλιά χρο
νολογείται από τη νεολιθική ως τη ρωμαϊκή εποχή. Αναφέρονται ειδώλια 
νεολιθικής εποχής, λίθινες αξίνες, πολλές λεπίδες οψιανού, οστέινα ερ
γαλεία, θραύσμα ανάγλυφου με χορευτή και χορεύτρια και αγγεία πήλι
να1 2. Ο Wiseman αναφέρει ότι η σπηλιά, κοντά στο στόμιο της, κατοικήθη- 
κε ήδη από την κλασική εποχή3. Τα όστρακα που βρήκε αμέσως μετά την εί
σοδό της (όπου σχηματίζεται ο μεγαλύτερος και ομαλότερος θάλαμος) 
ήταν κυρίως μεσοελλαδικής (2000-1600 π.Χ.), μινυακά, και κλασικής 
(480-338 π.Χ.) εποχής. Τα τελευταία ανήκαν σε κορινθιακά εργαστήρια. 
Θεωρείται βέβαιο ότι το σπήλαιο κατοικήθηκε κατά τη νεολιθική εποχή4. 
Ίχνη προϊστορικού συνοικισμού επισημάνθηκαν και στο λόφο των Αγ. 
Ασωμάτων Κλένιας, όπου συνελέγησαν όστρακα της εποχής και κομμά
τια οψιανού5.

Ως προς τις οικιστικές φάσεις, πέρα από το σπήλαιο της Νυφίτσας, 
στο χώρο μεταξύ Χιλιομοδιού και Κλένιας, οι Σακελλαρίου-Φαράκλας 
ξεχωρίζουν τρεις θέσεις· δύο στην Κλένια (Κλένια Α-Β)6 (πίν. I, α, β) και 
μία στο Χιλιομόδι. Στη θέση Κλένια A ' , αμέσως νότια του λόφου «Βου
νό», αναφέρουν όστρακα ελλαδικών χρόνων (δηλ. περ. από το 3.000 ως το 
1100 π.Χ.), κάτι που επισήμανε νωρίτερα ο Gebauer. Στην Κλένια Β (λό
φο Βουνό) και στο Χιλιομόδι, νότια από τις γραμμές, τα όστρακα χρονο
λογούνται από τη γεωμετρική ή την αρχαϊκή εποχή ως την ύστερη ρωμαϊ

1. Sakellariou-Faraclas, Korinthia. σ. 31, 32 (appendix). Συριοποΰλου, Προϊστορία, ο. 
24, 123, 128, 132, 155, 174 κλπ.: «Έν τψ μουσεία» τής Κορίνθου άπόκεινται ικανά κιβώ
τια πλήρη έκ τών δεδομένων τής άνασκαφής τής Κλένιας, έν δέ τψ μουσεία) Ναυπλίου 
εκτίθενται μικροσκοπικά τινα, χονδροειδή τήν κατασκευήν άκόσμητα άγγεία, ή χρονο
λογία τών όποιων δέν είναι σαφής».

2. V. Beguignon, Chronique, ό.π., σ. 4. Συριοποΰλου, Προϊστορία, σ. 174. Επίσης, 179: 
«Λίθιναι αξίναι, οστέινοι οπείς, στεατόπογα ειδώλια, οψιανός-πυρίτις».

3. Wiseman, The Land. σ. 122.
4. Συριοποΰλου, Προϊστορία, σ. 128, 132, Φαράκλα, Φλειασία. εικ. 106, όπου παρου

σιάζεται ως ανοικτός οικισμός και ιερό. Salmon, Wealthy Corinth, σ. 11: «...Presumably 
some of the Neolithic inhabitants of the Korinthia took advantage of this natural shelter 
instead of constructing their own near the coastal plain».

5. ΑΔ 25 (1970), Β1. Χρονικά, σ. 159 (E. Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη). Ο Παπαχατζής, 
Κορινθιακά, σ. 87, υποθέτει πως εδώ είχε ανατραφεί ο Οιδίπους. πιθανότερο όμως φαί
νεται ο οικισμός αυτός να είναι ο παρακάτω ονομαζόμενος Κλένια A '.

6. Sakellariou-Faraclas, Korinthia. σ. 31, 32 (app.).
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κή (δηλ. από το 900 ή 725 π.Χ. ως τον 4ο μ.Χ. αιώνα)'. Οι δύο ερευνητές 
πιστεύουν ότι η Τενέα βρισκόταν στο Χιλιομόδι (στην ευρύτερη περιοχή, 
νότια της σιδηροδρομικής γραμμής, όπου εντοπίσθηκαν και ίχνη τει
χών)1 2, αλλά ο Wiseman επεσήμανε ότι ολόκληρος ο χώρος, από τις γραμ
μές Χιλιομοδίου ως την Κλένια, δεν παρουσιάζει οικιστικά κενά. Η πε
ριοχή, αναφέρει, καλυπτόταν από «μιά μοναδική αστική κοινότητα, 
κατά τήν κλασική εποχή, προφανώς τή μεγαλύτερη στην Κορινθία, μετά 
τήν Κόρινθο καί τις Κεχρεές»3. Ερευνώντας, σήμερα, προσεκτικά το έδα
φος ανάμεσα στο Χιλιομόδι και την Κλένια, παρατηρούμε ότι τα περισ
σότερα αρχαιολογικά κατάλοιπα εντοπίζονται στη θέση «Παλιό σχο
λείο», λιγότερο από ένα χιλιόμ. από το σιδηρόδρομο, αλλά και στη θέση 
«Βουνό», πολύ κοντά στο δημοτικό σχολείο Κλένιας, δηλ. δυο θέσεις που 
οι Σακελλαρίου-Φαράκλας καλούν ξεχωριστά Χιλιομόδι και Κλένια Β '. 
Παρακάτω, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε λεπτομερειακά το χώρο και 
να καταλήξουμε σε συμπέρασμα που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο από
ψεις: Αν δηλ. ληφθεί υπόψη ότι σ' ολόκληρη την περιοχή ανάμεσα στα δυο 
χωριά υπάρχουν ίχνη κατοίκησης, δεν μπορούμε πράγματι να μιλάμε για 
χωριστούς οικισμούς. Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να παρατηρή
σουμε ότι η πυκνότητα των αρχαιολογικών καταλοίπων δεν είναι η ίδια 
και ότι επομένως, οφείλουμε να κάνουμε λόγο για περισσότερους του 
ενός οικιστικούς πυρήνες, τουλάχιστο για ορισμένες χρονικές περιόδους. 
Πράγματι, και στις δυο θέσεις παρατηρήθηκαν πυκνά κατάλοιπα ανθρώ
πινης παρουσίας που χρονολογούνται κυρίως από τον 4ο αι. π.Χ. και αρ
γότερα. Υποθέτουμε, λοιπόν, ότι τουλάχιστο κατά την κλασική, ή ύστερη 
κλασική, και ίσως την ελληνιστική εποχή, ο χώρος πρέπει να θεωρείται ως 
ενιαίος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τάφος που βρέθηκε το 1952 στη 
ΝΑ πλευρά της πλατείας της Κλένιας (πίν. I, γ), ενώ γίνονταν έργα για την 
τοποθέτηση σωλήνων νερού. Ο Χαριτωνίδης, που μελέτησε τον τάφο4 και 
τα αντικείμενα μέσα σ' αυτόν, αναφέρει ότι αποτελείτο από λάρνακα ορ
θογώνια, (με κάλυμμα 20 εκ. πάχους) κιτρινωπού πωρόλιθου, διαστάσε
ων 1,615x0,68. Το πάχος των τοιχωμάτων της ήταν 12-14 εκ. και το βάθος

1. Sakellariou-Faraclas, Korinthia, σ. 31, 36, 39.
2. Sakellariou-Faraclas, Korinthia, σ. 32 (app.).
3. Wiseman, The Land σ. 97, σημ. 117.
4. S. Charitonides, A Geometric Grave at Qenia in Corinthia: American Journal of 

Archaeology, ser. 2, 59 (1955) 125 κ.ε.
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της (ύψος) 40 εκ. Βρισκόταν λιγότερο από μισό μ. κάτω από την επιφά
νεια του εδάφους, μέσα σε πρασινωπό πέτρωμα που ονομάζεται πάσπα- 
ρος. Η ύπαρξη λάρνακας σε τάφο της γεωμετρικής περιόδου, κατά τον 
Χαριτωνίδη, δεν ήταν σύνηθες φαινόμενο. Ανάλογα παραδείγματα έχου
με από την Κόρινθο, χωρίς όμως να είμαστε απόλυτα βέβαιοι, και από τη 
Θήρα.

Ο ανθρώπινος σκελετός στον τάφο, ώριμης ηλικίας, ήταν πολύ καλά 
διατηρημένος, μαζί με έντεκα μικρά δοχεία (αμφορίσκος, τρεις οινοχόοι, 
πέντε λήκυθοι, ένα καπάκι) και μερικά μεταλλικά αντικείμενα. Τέσσερα 
αγγεία επιπλέον (σκύφος ή πυξίς, κοτύλη κλπ.), που προέρχονταν από τη 
γειτονική περιοχή, καθώς κι από ένα χωράφι κοντά στην Κλένια, παρου
σιάζονται στην ίδια μελέτη. Διάφορα γνωρίσματα των αγγείων οδηγούν 
τον ερευνητή να χρονολογήσει τα ευρήματα στην πρώιμη γεωμετρική ή 
ακόμη και στην όψιμη πρωτογεωμετρική περίοδο (γύρω στο 900 π.Χ.). 
Τάφος βρέθηκε επίσης και στο μέσον περίπου της απόστασης από την 
πλατεία στο σχολείο, όταν διανοίγοντο θεμέλια σπιτιού, άγνωστο ποιας 
εποχής.

Ερχόμαστε τώρα στην περιοχή Χιλιομοδίου. Ο Leake μνημονεύει ότι 
βρέθηκαν εκεί αρχαίοι τάφοι, σ' έναν από τους οποίους υπήρχε ωραίος, 
ζωγραφισμένος κύλικας του 6ου ή 5ου αι. π.Χ.1. Πολύ ενδιαφέρουσα εί
ναι η Έκθεση του Ludwig Ross, πρώτου καθηγητή της Αρχαιολογίας στο 
πανεπιστήμιο της Αθήνας, η οποία αναφέρεται στις συνθήκες εύρεσης αρ- 
χαίων τάφων στην περιοχή της αρχαίας Τενέας2:

«Οι χωρικοί στο χωριό Χιλιομόδι ανακάλυψαν πολύ κοντά στο χω
ριό τους, σ’ ένα μικρό ύψωμα 25 ποδιών ύψους, άρχαίους τάφους, με
ρικούς από τούς όποιους άνοιξαν, πριν ό διοικητής τής Κορινθίας φθά- 
σει καί τούς άπαγορεύσει τό σκάψιμο. °Ως τή στιγμή αυτή είχαν βρει 
μια μορφή τής ’Ίσιδος... ένα καθρέφτη, αλλά χωρίς διακόσμηση, καί ένα 
μικρό άγγεΐο άπό τό ίδιο μέταλλο, πού τώρα βρίσκονται στή συλλογή 
τού βασιλιά (Όθωνα). Έ π ί πλέον, πήραν άπό τούς τάφους μεγάλο 
αριθμό άγγείων, διάφορων μεγεθών, άπό τά όποια περίπου 100 συγκε
ντρώθηκαν άπό τον διοικητή καί στάλθηκαν στο μουσείο. ’Αργότερα, 
άπεστάλη στο Χιλιομόδι, ένας τεχνικός, διορισμένος στό Τμήμα Συ- 
ντηρήσεως τών ’Αρχαιοτήτων, γιά νά συνεχίσει τις έρευνες άλλά δέν

1. W. Leake, Peloponnesiaca. σ. 400.
2. Archaiologische Aufsatze, von Ludwig Ross, Leipzig 1855, τόμ. B \  σ . 344 κ.ε.
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ανακάλυψε περισσότερο από 12 τάφους. Τό ύψωμα όπου βρέθηκαν κά
λυπτε πολύ μικρή έκταση καί ή πλειονότητα των τάφων, όπως μαθεύ
τηκε αργότερα, είχαν ανοιχτεί επί τουρκοκρατίας, μέ σκοπό νά χρησι
μοποιηθούν οι σαρκοφάγοι για την κατασκευή μιας μεγάλης δεξαμενής 
νερού, επί τής οδού πού οδηγούσε από τό Χιλιομόδι στή μονή τής Φα
νερωμένης. Ό λ ο ι αύτοί οί τάφοι άποτελούντο από σαρκοφάγους, ένός 
είδους άσβεστολιθικού καί αμμώδους λίθου, ...πού στή νεοελληνική 
ονομάζεται πουρί. Οί σαρκοφάγοι δέν είχαν παρά 3 ή 4 πόδια μήκος 
καί είχαν καλυφθεί άπό χοντρές πλάκες πού προέρχονταν από πέτρα 
τού ίδιου υλικού καί βρίσκονταν σέ βάθος ένάμισι ποδιού κάτω άπό 
τήν επιφάνεια τού εδάφους, μέσα σέ έδαφος παχύ καί αργιλώδες. Μέ
σα σέ κάθε σαρκοφάγο βρίσκονταν, εκτός άπό τά αγγεία, τά καμένα 
οστά, έν μέρει μαυρισμένα άπό τις φλόγες, ένός ή περισσότερων άτό- 
μων».

Κανένα νόμισμα δε βρέθηκε μέσα στις σαρκοφάγους και είναι βέβαιο, 
αναφέρεται, πως δεν υπήρχε κανένα. Ειδικός λόγος στην έκθεση γίνεται 
για αγγείο ύψους 40 εκ. και διαμέτρου 25,5 εκ., που εικόνιζε το θάνατο του 
κένταυρου Ναίσου. Η έκθεση δεν αναφέρει πού βρισκόταν το αρχαίο αυ
τό νεκροταφείο, οι διαστάσεις του όμως (μικρό ύψος, 8 μ., μικρή επιφά
νεια) μας κάνουν να υποθέσουμε ότι πρόκειται για λόφο ΝΑ του δημοτι
κού σχολείου Χιλιομοδίου.

Όπως είπαμε, γύρω από το παλαιό σχολείο (πίν. I, δ, όπου τα θεμέλια 
του κτίσματος), συναντώνται πυκνότερα από αλλού ίχνη ανθρώπινης κα- 
τοικήσεως. Στη θέση αυτή, δεξιά του δρόμου προς Κλένια (όπου, πρέπει 
να σημειώσουμε, υπάρχουν πυκνά κεραμικά κατάλοιπα), η Ε. Πρωτονο
ταρίου Δεϊλάκη1 ανεκάλυψε εργαστηριακό συγκρότημα ρωμαϊκών χρό
νων, ίσως κναφείου (όπου γινόταν επεξεργασία μαλλιού - πίν. I, η). Δυο 
κοντινές δεξαμενές ήταν χρισμένες με κονίαμα. Απ' αυτές η μία είχε χρη
σιμοποιηθεί αργότερα ως τάφος (κτήμα Μιχ. Γ. Κανέλου). Πώρινοι κίο
νες και μεγάλη πώρινη βάση εντοπίσθηκαν στο κτήμα Γεωργ. Β. Μπίτζιου 
(πίν. I, ε). Από το ίδιο κτήμα περνά αρχαίο τείχος, που συνεχίζεται και σ' 
εκείνο του Κ.Θ. Καλαρά (πίν. I, ι), όπου διακρίνονται θεμέλια αρχαίου 
κτηρίου. Η ίδια ερευνήτρια συνέλεξε τεμάχιο δωρικού κίονος στο χωρά
φι Αεων. Σκαρίμπα, όπου διακρίνονταν λείψανα ρωμαϊκού ή βυζαντινού 
κτίσματος. 1

1. ΑΔ 25 (1970), Β', Χρονικά, σ. 159.
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Στο κτήμα του Μιχ. Κανέλου, ύστερα από βαθειά άρωση, ανεκαλύ- 
φθησαν αρχαία λείψανα, από τα οποία περισσότερο ενδιαφέρον παρου
σιάζει τάφος ύστερων ρωμαϊκών χρόνων, με καμαρωτή οροφή. Ο I. Πα- 
παχριστοδούλου, που είδε τον τάφο, σημειώνει ότι ήταν χτισμένος με κα
νονικές οπτόπλινθους και η είσοδός του καλυπτόταν με πώρινη πλάκα. 
Εσωτερικά, είχε μορφή ορθογωνίου θαλάμου, διαστάσεων 2.13x1.19 και 
μέγιστο ύψος 1.25 μ. Υπήρχαν ίχνη τριών ταφών με 19 ακέραια αγγεία, σι
δερένιο δαχτυλίδι και δύο χάλκινα σκουλαρήκια'.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ύπαρξη αρχαίου νεκροταφείου στη ΝΔ 
πλευρά του Χιλιομοδιού, στο εκεί φυλάκιο της σιδηροδρομικής γραμμής 
(I, θ), στο χωράφι που εφάπτεται του δρόμου, κατά τα λεγάμενα του Σπυρ. 
Μαρινού, για χρόνια αρχιφύλακα στο αρχαιολογικό μουσείο Κορίνθου. 
Κατόπιν σωστικής ανασκαφής, που έγινε επ' ευκαιρία τοποθέτησης αρ
δευτικού δικτύου, διαγώνια στο χωράφι, αποκαλύφθηκαν τάφοι, σε βά
θος από ενός (ελληνιστικοί), μέχρι 2,5 ή τριών μ. (κλασικοί). Βρέθηκαν 
περίπου τριάντα τάφοι, το λιγότερο, ασύλλητοι, με κτερίσματα κλασικών 
και ελληνιστικών χρόνων, ανάμεσα στα οποία και μερικά χάλκινα αγγεία 
(π.χ. μεγάλη φιάλη, περ. 20 εκατ. διάμ.). Η όλη εικόνα έδειχνε ότι επρό- 
κειτο για νεκροταφείο, διότι οι τάφοι ήταν πολύ πυκνοί (αλλ' όχι στρι- 
μωγμένοι)· ήταν διάσπαρτοι και όχι στοιχισμένοι, αλλά όλοι είχαν κτερί- 
σματα, ανάλογα με την εποχή. Σύμφωνα με τα λεγάμενα του ίδιου προσώ
που, από πληροφορίες που έλαβε, πολλοί τάφοι, κλασικής εποχής, είχαν 
βρεθεί και στον Ξερόκαμπο, από βαθειά άρωση, στη δεκαετία του '60-70, 
αλλά είχαν συλληθεί. Βρίσκονταν σε βάθος περ. ενός μέτρου, σε μικρή 
επίχωση και περιείχαν μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία.

Στον Ξερόκαμπο, σύμφωνα και με τα λεγάμενα των κατοίκων, έχουν 
βρεθεί ως σήμερα πολλοί τάφοι, ιδιαίτερα γύρω από την αγ. Κυριακή (I, 
ι), σε, ή χωρίς, σειρά, καθώς και στην περιοχή δυτικά του δρόμου που οδη
γεί από Χιλιομόδι προς Κλένια, από τη στροφή του Π. Σχολείου ως το τυ
ροκομείο (I, ιξ), σε μικρότερο (60 πόντους) ή μεγαλύτερο βάθος (3 μέτρα, 
περ.). Ύπαρξη θραυσμάτων από κεραμικά, σ' ολόκληρη την έκταση και 
πληροφορίες για εύρεση μεγάλων πιθαριών και νομισμάτων, καθώς και 
ίχνη τοίχων (ή τείχους;) μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι ο τόπος εί
χε και εδώ κατοικηθεί.

Εξέταση της επιφάνειας του εδάφους ανάμεσα στο Χιλιομόδι και την 1

1. ΑΔ24 (1969), Χρονικά, σ. 103-104.
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Κλένια έκανε και ο J. Wiseman, ο οποίος, όπως ήδη αναφέραμε, λαμβάνει 
την περιοχή, αρχαιολογικά, ως ενιαία κι έτσι θεωρεί την Τενέα α>ς τον με
γαλύτερο οικισμό της αρχαίας Κορινθίας (που τότε κάλυπτε μόνο το ανα
τολικό τμήμα του σημ. νομού) μετά από την Κόρινθο και ίσως τις Κεγ- 
χρεές1 2. Εντόπισε την περιοχή όπου υπάρχουν τα περισσότερα ερείπια 
ανάμεσα στη σιδηροδρομική γραμμή και την Κλένια και ειδικότερα ανα
τολικά του δρόμου που οδηγεί στην Κλένια (στη θέση Παλαιό Σχολείο). 
Μεγάλες κολόνες από κομμάτια πωρόλιθου, σπασμένα ή ακέραια, ανα
φέρει, βρίσκονται κοντά στο δρόμο. Στο κεντρικό τμήμα του αγρού του 
Αεων. Σκαρίμπα, ο Wiseman παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες για τα 
εκεί χαλάσματα, κάνοντας λόγο για συμπαγή ερείπια τοίχων μεγάλου 
κτηρίου, ρωμαϊκής εποχής, που προεξείχε, σε τρία σημεία, περισσότερο 
από ένα μέτρο πάνω από το έδαφος. Εκεί κοντά, αναφέρει, είχε βρεθεί, 
σκαλισμένη σε λευκό μάρμαρο, με τεφρές φλέβες, επιγραφή, που σήμερα 
βρίσκεται στο μουσείο Κορίνθου και την οποία χρονολογεί από τον 4ο ως 
τον 6ο αι. μ.ΧΛ Νοτιοανατολικά απ' αυτό το χωράφι, υπήρχαν συσσω- 
ρευμένα μεγάλα κομμάτια από πωρόλιθο (αγροικία Γιωργίκου, χτισμένη, 
εν μέρει, σε θεμέλια αρχαίου κτηρίου), ενώ δίπλα στο δρόμο εντόπισε τε
μάχια κολόνας από πωρόλιθο, χωρίς αυλακώσεις, καθώς και τετράπλευ
ρη βάση από πωρόλιθο, και κοντά στο μεγάλο ρωμαϊκό κτίσμα κομμάτι 
κυκλικού στομίου πηγαδιού, πάλι από πωρόλιθο. Τέλος, οι πολλές πέ
τρες, που υπάρχουν στο μικρό ύψωμα Αγία Κυριακή (I, ι) και οι πληρο
φορίες ντόπιων κατοίκων τον οδηγούν στο συμπέρασμα ότι (εκτός από 
την ομώνυμη εκκλησία) πιθανώς υπήρχε εκεί και αρχαίο κτήριο, με κα
τεύθυνση από ανατολικά προς τα δυτικά.

Τα ίχνη του βορειότερου τοίχου που φαίνονταν στην έκταση από το 
Παλαιό Σχολείο ως το Χιλιομόδι ανακαλύφθηκαν από τον Wiseman νό
τια των σιδηροδρομικών γραμμών του Χιλιομοδίου (I, ιβ). Προς αυτή την 
πλευρά, σε πολλά από τα παλιά σπίτια του χωριού, είχαν εντοιχισθεί αρ
χιτεκτονικά μέλη από τα γειτονικά ερείπια3. Μερικοί από τους κατοίκους 
θυμούνται ακόμη μαρμάρινο κομμάτι που έχει εντοιχιστεί στην κύρια πύ
λη του κεντρικού ναού του Χιλιομοδίου, δεξιά όπως μπαίνει κανείς,

1. Wiseman, The Land, ο. 92.
2. Wiseman, The Land, o. 92. Δ. Πάλλα - Σ,Ντάντη, Επιγραφές από την Κόρινθο. 

Αρχαιολογική Εφημερίς 1977, σ. 62-63 (αρ. 1).
3. Wiseman, The Land, σ. 92.
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όπου εικονίζονταν δύο μορφές, σήμερα καλυμμένες από ασβεστοκονία
μα. Οι Σακελλαρίου-Φαράκλας πιστεύουν ότι η Τενέα ήταν τειχισμένη 
πόλη κατά την κλασική, ελληνιστική και ίσως και τη ρωμαϊκή εποχή. Ίσως 
περιέκλειε και το λόφο Νταμάρια νότια του Χιλιομοδίου, που υψώνεται 
ομαλά ΒΔ του Παλιού Σχολείου. Οι παραπάνω δύο συγγραφείς κάνουν 
λόγο και για ίχνη θεάτρου, ίσως ελληνιστικών χρόνων. Βορειοανατολικά 
του λόφου, κοντά στο σημ. δημοτικό σχολείο Χιλιομοδίου (I, ιγ) αποκα
λύφθηκε τάφος (διαστ. 1.58x0,85 μ.), που καλυπτόταν με λίθινες πλάκες 
και περιείχε πέντε γεωμετρικά αγγεία. Κοντά στον τάφο, υπήρχαν ίχνη 
τοίχου, που κατά τον ανασκαφέα, I. Παπαχριστοδούλου, πιθανώς ανή
καν σε περίβολο1. Πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο ότι στον χώρο αυτό υπήρχε 
κοιμητήριο κατά τον 5ο-4ο αι. π.Χ. Βρέθηκαν δύο τάφοι με διάφορα αγ
γεία και αντικείμενα της εποχής (λύχνος, σκύφος, μικροσκοπική υδρία, 
κύλικας, σκύφος, λεκάνη, οινοχόη κλπ.)2. Στην ευρύτερη περιοχή του Χι- 
λιομοδίου, βρέθηκε επίσης τάφος του 4ου αι. π.Χ., ενώ γίνονταν δημόσια 
έργα. Δεν αναφέρεται ακριβής θέση του τάφου3.

Σήμερα, ο χώρος ανάμεσα στο Παλιό Σχολείο και τη σιδηροδρομική 
γραμμή καλύπτεται όλο και περισσότερο από σπίτια. Όπως είναι γνωστό, 
ο λόφος «Νταμάρια» νότια του Χιλιομοδίου (I, ιδ), γνωστός ως τελευταία 
και με το όνομα Λούτσα ή Λίμνη, από τη μικρή λιμνούλα που σχηματιζό
ταν, νοτιοανατολικά από την κορυφή του, όπου το χειμώνα εύρισκαν κα
ταφύγιο αγριόπαπιες, υψώνεται πολύ ομαλά από τη νότια και ανατολική 
πλευρά και κάπως πιο απότομα από τη νότια και δυτική. Πιθανώς το θέ
ατρο για το οποίο κάνουν λόγο οι Σακελαρίου-Φαράκλας βρισκόταν λίγο 
δυτικότερα από τη λιμνούλα, στη νότια και πιο απότομη πλευρά του λό
φου, όπου, πριν χτιστούν σπίτια, διακρινόταν το κόψιμο του εδάφους σε 
σχήμα πετάλου (I, ιε), αλλά ίσως οι πέτρες του μεταφέρθηκαν για την κα
τασκευή σπιτιών και της εκκλησίας του Χιλιομοδιού. Δεν αποκλείεται 
στη θέση της λούτσας να βρισκόταν το στάδιο της πόλης4.

Στην κορυφή του λόφου υπάρχουν όστρακα αλλά όχι πολύ πυκνά και 
μερικές πέτρες χτυπημένες, ιδιαίτερα στα νοτιοδυτικά της κορυφής, σχε
δόν όλες από πωρόλιθο. Αντίθετα, πυκνά κατάλοιπα υπάρχουν στην άλ

1. ΑΔ 25 (1970), Β \ Χρονικά, σ. 159.
2. Wiseman, The Î and. ο. 93.
3. AR, 1984-85, σ. 20 (κατά την εφημ. «Βραδυνή»),
4. Αυτή είναι η άποψη του μακαρίτη γυμνασιάρχη I. Παπαχρίστου. που μου μετέφερε 

ο Κων. Δήμας. Αν συνέβαινε τούτο, το στάδιο έπρεπε να είχε κατεύθυνση από Β. προς Ν.
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λη πλευρά του δρόμου, ΒΑ των σωζόμενων θεμελίων του παλιού σχολεί
ου, γύρω από τα χτισμένα εκεί δύο σπίτια, ιδιαίτερα προς τα ανατολικά, 
όπου το έδαφος υψώνεται ανεπαίσθητα από τρεις πλευρές, τη βόρεια, νό
τια και δυτική (I, ια). Πρόκειται κυρίως για κεραμικά θραύσματα, πράγ
μα που δείχνει ότι εδώ πρέπει να είχαν χτιστεί πυκνά σπίτια. Τα πιο εντυ
πωσιακά απομεινάρια βρίσκονται ακόμη και σήμερα σχεδόν ακριβώς 
ανατολικά των ερειπίων του παλαιού σχολείου, κατά μήκος κτήματος, 
από το δρόμο προς «Βουνό», ως το δρόμο προς Αγ. Κυριακή. Μεγάλες 
πελεκημένες πέτρες από πωρόλιθο βρίσκονται διασκορπισμένες κατά μή
κος του χωραφιού (εικ. Ια) που δίνουν την εντύπωση ότι προέρχονται 
από μακρόστενο οίκημα ή τείχος. Σ' ένα σημείο, υπάρχει ακόμη η άμορφη 
μάζα τμήματος τοίχου (;) από κεραμίδια (εικ. 1β), ενωμένα με πλούσια 
συνδετική ύλη. Κατά τα λεγάμενα των ντόπιων, στο ίδιο κτήμα υπήρχε 
και αρχαίο πηγάδι, που κλείστηκε τελευταία. Παρά τα αρδευτικά έργα 
που υπήρχαν (όπως δείχνουν τα διάφορα υδραγωγεία, που συνέχεια βρί
σκονται στην Κλένια, π.χ. Β και Ν του Αγιάννη), η Τενέα πρέπει να υδρευ
όταν και από πηγάδια. Κομμάτια από στόμια, φτιαγμένα από πωρόλιθο, 
βρίσκονται ως σήμερα (εικ. 20β).

Από πλευράς κεραμικών, τα πυκνότερα στην περιοχή συναντιόνται, 
όπως είπαμε, Α-ΒΑ από το παλαιό σχολείο (I, ια). Αρχίζουν περίπου 100 
μ. βόρεια της τελευταίας εδαφικής έξαρσης, που κατέρχεται από το «Βου
νό», περιλαμβάνουν την περιοχή ανατολικά (κυρίως) και δυτικά των δύο 
σπιτιών Ηλία και Μπίτζιου, που έχουν χτιστεί αριστερά του δρόμου, λί
γο πριν από τη στροφή, με κατεύθυνση την Κλένια (τα πυκνά κεραμικά 
εκεί καλύπτουν έκταση 100 σχεδόν στρεμμάτων) και αραιώνουν λίγες δε
κάδες μ. βορειότερα του σπιτιού Μπίτζιου (I, ε). Από εκεί και κάτω (βό
ρεια), ως το Χιλιομόδι, τα κεραμικά είναι λιγότερα. Από τη νότια πλευρά, 
αραιώνουν από το σημείο που βρίσκεται ΝΔ των θεμελίων του π. σχολεί
ου, δυτικά του δρόμου, με κατεύθυνση προς την Κλένια. Κάπως αραιά εί
ναι και από το λόφο του Αγ. Ασώματου (I, στ), ως την πλαγιά δυτικά του 
ρέματος, ΒΔ όμως του τυροκομείου (I, ιζ) πυκνώνουν. Στη θέση Γωνιά, 
ΝΔ του Π. Σχολείου ως τα ριζά του λόφου «Βουνό» τα κεραμικά επίσης 
δεν είναι πολύ πυκνά. Πυκνότερα είναι δυτικά του λόφου Νταμάρια, κο
ντά στο ρέμα του Καρκανά (I, ιη), όπου βρήκαμε και τη μοναδική αγνύθα 
με χαραγμένο το γράμμα Δ στη βάση της. Βόρεια από το σημείο αυτό, προς 
το Χιλιομόδι, υπάρχουν και πέτρες από πωρόλιθο κατά σωρούς (I, ιθ).

Σχετικά με τη χρονολόγηση των οστράκων, στη θέση Μάλαμα, μεταξύ 
Π. Σχολείου και του λόφου «Βουνό», βρέθηκαν αρχαϊκά και κλασικά,
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ακριβώς ΝΔ των θεμελίων του π. σχολείου (I, δ) ρωμαϊκά, και δυτικά του 
λίγα μελαμβαφή και πολλά ρωμαϊκά και παλαιοχριστιανικά. ΒΑ της 
ίδιας θέσης, όπου, όπως είπαμε, υπάρχουν τα πυκνότερα κατάλοιπα, βρέ
θηκαν λίγα αρχαϊκά και κλασικά και πολλά παλαιοχριστιανικά. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι τα παλαιοχριστιανικά κυριαρχούν, εδώ, και σε χωράφι 
όπου είχε γίνει βαθειά άρωση και αποκαλύφθηκαν πολλά κεραμικά 
(οπτόπλινθοι, τετράγωνες πλάκες, όστρακα, κομμάτια από σκεύη κλπ.), 
που γίνονταν πυκνότατα κατά τόπους, δίνοντας την εντύπωση ότι εκεί 
υπήρχαν οικήματα. ΒΔ του π. σχολείου, από τη μια και την άλλη πλευρά 
του μικρού ρέματος που οδηγεί στον Καρκανά (I, ικ) βρέθηκαν λίγα με
λαμβαφή και πολλά υστερορωμαϊκά-παλαιοχριστιανικά.

Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι εδώ, στη θέση Π. Σχολείο, βρι
σκόταν το κύριο μέρος της κατοικημένης πόλης που ίσως συνεχιζόταν και 
στο λόφο Νταμάρια (με το θέατρο και το στάδιο;), δεδομένου μάλιστα ότι 
και μόνο το τοπωνύμιο δείχνει ότι εξορύσσονταν πέτρες, προφανώς στις 
μέρες μας, για να επαναχρησιμοποιηθούν, αν και δεν αποκλείεται να ήταν 
κανονικό λατομείο. Η υπόθεση αυτή καθώς και το ζήτημα αν υπήρχε τεί
χος που να περιέκλειε τις δύο κοντινές θέσεις, δεν είναι δυνατό να επαλη- 
θευθούν, παρά μόνο μετά από ανασκαφές και προσεκτική παρατήρηση, 
δεδομένου ότι ο χώρος καλλιεργείται εντατικά και έχουν επέλθει τερά
στιες μεταβολές.

Προχωρούμε νοτιότερα, σε έδαφος που ανήκει στην κοινότητα Κλέ- 
νιας. Στο λόφο «Βουνό», τελευταίο, όπως είπαμε στην αρχή, ύψωμα πα
ρακλαδιού του όρους Νυφίτσα, που εισχωρεί, με κατεύθυνση από Ν. προς 
Β., χωρίζοντας την ομαλή έκταση της Κλένιας σε δυο τμήματα και φθάνο- 
ντας 1 περ. χιλ. νότια της σιδηροδρομικής γραμμής Χιλιομοδίου, θέση 
που οι Σακελαρίου-Φαράκλας σημειώνουν ως Κλένια Β ' (I, β) και εντο
πίζουν στην επιφάνειά της ευρήματα (θεμέλια σπιτιών, κεραμίδια, τά
φους, όστρακα) από την αρχαϊκή εποχή ως την ύστερη ρωμαιοκρατία 
(725 π.Χ.-4ο αι. μ.Χ.), σώζονται οι περισσότεροι τάφοι, ελεύθεροι ή θα
λαμοειδείς. Σ' έναν από τους τελευταίους ο Wiseman διέκρινε «Ιχνη από 
σύμβολα κόκκινου χρώματος, πιθανώς κατεστραμμένα γράμματα». 
Κομμάτια σαρκοφάγων από πωρόλιθο, αναφέρει ο ίδιος ερευνητής, μπο
ρεί να δει κανείς στα χωράφια, στην κορυφή του λόφου, που φθάνουν ως 
το χωριό της Κλένιας. Φαίνεται, συνεχίζει, ότι ο λόφος αποτελούσε τον 
κύριο τόπο ταφής της Τενέας στους ρωμαϊκούς χρόνους1. Ίχνη αρχαιοτή

1. Wiseman, The Land, ο. 93.
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των υπάρχουν και δυτικά του δημόσιου δρόμου, όπως δίπλα στο τυροκο
μείο. Τα όστρακα της περιοχής χρονολογούνται από τον Wiseman από 
την κλασική εποχή ως την ύστερη ρωμαϊκή εποχή, αλλά οι πιο κοινοί τύ
ποι πιστεύει, ότι ανήκουν στους πρώιμους αυτοκρατορικούς χρόνους.

Εξετάζοντας εδαφικά την περιοχή όπου αναπτύχθηκε η Τενέα, βόρεια 
του ορεινού όγκου της Νυφίτσας, εύκολα γίνεται φανερό ότι ο λόφος 
«Βουνό» δεσπόζει του γύρω εύφορου εδάφους και ελέγχει την είσοδο της 
Κλεισούρας του Αγιονορίου. Ο λόφος καλλιεργείται, και μόνο από τη βό
ρεια πλευρά (όπως κατεβαίνουμε προς το Παλιό Σχολείο και το Χιλιομό- 
δι) κάι, λιγότερο, τη ΒΑ κατέρχεται βαθμιδωτά, σχηματίζοντας 4-5 επίπε
δα, από τα οποία, τα κοντινότερα, στην κορυφή, χωρίζονται απότομα από 
κάθετους βράχους (εικ. 2). Το όνομα του λόφου «Βουνό» δεν δικαιολο
γείται με τη σημερινή σημασία του ουσιαστικού, δεδομένου ότι το ύψωμα 
δεν είναι πολύ μεγάλο και ότι ο ορεινός όγκος της Νυφίτσας βρίσκεται 
πολύ κοντά. Είναι, επομένως, πολύ πιθανό ο λόφος να θεωρήθηκε ως η 
αρχή του βουνού ή το τοπωνύμιο να επέζησε από την αρχαιότητα, με τη 
σημασία του λόφου, αφού, πράγματι, για τους κατοίκους της Τενέας το 
ύψωμα πρέπει να ήταν «ό λόφος».

Ο Lolling που πέρασε από το Βουνό και δημοσίευσε το έργο του πριν 
από 120 περίπου χρόνια καλεί τη θέση με διαφορετικό όνομα Aloti1, το
πωνύμιο που μερικοί κάτοικοι θυμούνται ακόμη και το συνδέουν με την 
ευδαιμονία της θρυλούμενης τοπικής βασίλισσας, η οποία, ζώντας σε

1. Lolling, Kontoporeia, σ. 46: «Ich habe das kleine Landchen mehrere Tage hindurch 
nach alien Richtungen hin dnrchstreift; die Stelle der alten Kome fand ich schon vor mehreren 
Jahren auf von Unter-Klenia in der Richtung nach Chiliomodi vortretenden Hiigelwellen, die 
den Namen Aloti fiihren». Επίσης, σ. 47. Η ετυμολογία του τοπωνυμίου Αλλωτή είναι 
άγνωστη. Γνωρίζουμε ότι η κατάληξη -ωτος είναι «παραγωγική επιθέτων στην αρχαία 
ελληνική. ’Αρχικά σχημάτιζε επίθετα από ρηματικά θέματα των συνηρημένων ρημάτων 
σέ -όω -ώνω ... αργότερα όμως κατευθείαν από ουσιαστικά» και σημαίναν «αυτόν πού 
ήταν εφοδιασμένος μέ». Η κατάληξη είναι παραγωγική και στη μεσαίων, και νέα ελληνι
κή, σχηματίζονται επίθετα από ρήματα σε -ώνω αλλά και από ουσιαστικά, που δηλώνουν 
κτήση, ομοιότητα, ύλη, υποκορισμό, περιεχόμενο. Σχηματίζονται έτσι πολλά τοπωνύμια, 
μερικά από τα οποία έχουν περιεκτική σημασία (φυτώνυμα, ζωώνυμα, δηλωτικά ειδών 
του φυσικού κόσμου και πλήθους ποικίλων εννοιών). Βλ. Ε. Κίγκα, Μορφολογία των νε
οελληνικών περιεκτικών τοπωνυμίων (διδακτ. διατριβή), Ιωάννινα 1982, 294-296. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, Αλλωτή θα σήμαινε θέση που είναι δυνατό να καταληφθεί 
(αλιύσιμος), πράγμα που δεν μπορεί εύκολα να γίνει αποδεκτό. Πιθανότερο είναι να προ
έρχεται από κάποιο φυτό που ως σήμερα χάθηκε το όνομά του. Δεν αποκλείεται αλλοτός 
-ή να σημαίνει ο διαφορετικός (αλλοτεύω = γίνομαι άλλος, αλλάζω).
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πλούσιο τόπο, είχε τα πάντα1. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Lolling εννο
εί πράγματι την περιοχή γύρω από την κορυφή του λόφου, όχι μόνο γιατί 
μιλάει παρακάτω για τους σκαλιστούς τάφους, αλλά και γιατί αναφέρει 
την ακριβή απόσταση 20-25 λεπτά από το Χιλιομόδι, ακολουθώντας τον 
«ορεινό» δρόμο (τον δρόμο μέσω του λόφου και όχι γύρω-γύρω, όπως πά
ει σήμερα ο δημόσιος δρόμος) και φθάνοντας κοντά στην Κάτω Κλένια.

Στην κορυφή του λόφου (πίν. II, Α) δεν υπάρχουν σήμερα οχυρώσεις, 
στην ανατολική όμως πλευρά, ακριβώς ανατολικά του δρόμου που οδηγεί 
από την Κλένια στο Παλιό Σχολείο, στο σημείο που το έδαφος αρχίζει να 
κλίνει πιο απότομα, υπάρχουν ίχνη τοίχων, που φαίνονται μάλλον νεό
τεροι. Πάνω στο λόφο, συναντούμε μερικές μεγάλες λαξευμένες πέτρες, 
επί τόπου ή πεσμένες στο κατωφερικό έδαφος (τέτοιες πέτρες υπάρχουν 
αρκετές σκορπισμένες στις κλιτύες του λόφου). Η πιο μεγάλη απ' όσες εί
δα έχει διαστάσεις 1.20x0.70 μ. Πρόκειται για αμυγδαλίτη λίθο (αμυγδα
λωτή πέτρα). Βρίσκεται στο ανατολικό μέρος του λόφου και, λόγω του με
γάλου βάρους, προφανώς δεν έχει μετακινηθεί πολύ από τη θέση της. 
Πρέπει να σημειώσουμε, ότι τα πετρώματα του λόφου αποτελούνται κυ
ρίως από το ίδιο υλικό, οι περισσότερες όμως από τις λαξευμένες εδώ πέ
τρες, για τις οποίες μιλήσαμε παραπάνω, αποτελούνται από πωρόλιθο.

Προχωρώντας από την κορυφή προς το βορρά, το έδαφος κατεβαίνει 
κάθετα, σχηματίζοντας πέτρινο τείχος, που χωρίζει την κορυφή του λό
φου από το δεύτερο επίπεδο (II, β). Προχωρώντας, πάντα στην κορυφή , 
δυτικά, φθάνουμε στην άκρη του υψώματος, στο «φρύδι» του, που όμως 
δεν έχει μεγάλο ύψος (περ. 2 μ.) και δεν είναι πολύ απότομο. Η ίδια εδα
φική διαμόρφωση υπάρχει και στη νότιο πλευρά του λόφου. Από τη δυτι
κή δηλ. και τη νότια πλευρά, η κορυφή του λόφου απομονώνεται με εδα
φική έξαρση, «βάσαγα», που φαίνεται σαν να είναι τεχνιτή· δίνει την εντύ
πωση δηλ. τείχους που έχει πέσει και έχει πλακωθεί από χώμα, σχηματί
ζοντας, έτσι (αν ληφθεί υπόψη και η ανατολική πλευρά, που όπως είπαμε, 
είναι κάπως πιο απότομη και φαίνονται ίχνη τοίχων), κύκλο από όλες τις 
πλευρές, δυτική, νότια και ανατολική, καθώς και από τη βόρεια, όπου, 
όπως είπαμε, το έδαφος κατέρχεται απότομα, λόγω του βράχου που υψώ
νεται κάθετα (σχ. II, Α). Μ' αυτόν τον τρόπο, η κορυφή του λόφου, φαίνε
ται να σχηματίζει ένα είδος μεγάλου αλωνιού, διαμέτρου περίπου 11 Ο

ι . Ήταν, κατά την παράδοση, τόσο πλούσια, (άστε την ρωτούσαν: Θέλεις άλλο τί; Δηλ. 
όλα τα έχεις, τίποτε δε σου λείπει!
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120 μ., περικλείοντας μια έκταση 10 περ. στρεμμάτων, αλλά δεν μπορεί 
κανείς να πει με βεβαιότητα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ακρόπολη, αν 
δεν γίνουν ειδικές έρευνες. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για περίβολο ή 
απλώς η έξαρση του εδάφους να είναι φυσική. Ο μόνος που έχει μιλήσει 
για τείχη στο λόφο Βουνό (Aloti, όπως ονομάζει τη θέση) είναι ο Lolling1 
και η αφήγησή του, βέβαια, είναι πολύτιμη, αφού ενισχύει την άποψή μας 
για τείχιση του χώρου. Από τα ερείπια της παλιάς πόλης, αναφέρει, «σή
μερα διατηρούνται ελάχιστα υπόλοιπα από τείχη ή ακόμη τα θεμέλια. 
Αυτό έξαρτάται κυρίως από τό υλικό των αρχαίων κτισμάτων, τα 
όποια, κατά πάσα πιθανότητα έχουν έξορυχθεΐ από τούς λόφους τής 
Ιδιας τής κώμης ή από θέσεις πού βρίσκονται πλησίον της... Τό πέτρω
μα άποτελεΐται από ελαφρό αμμόλιθο πού τρίβεται εύκολα και διαλύε
ται μ’ ένα ελαφρό χτύπημα τού σφυριού». Πάντως, ολόκληρος ο χώρος 
είναι κατάσπαρτος από κεραμικά προϊόντα, για τα οποία θα μιλήσουμε 
παρακάτω.

Βόρεια του κυκλικού αυτού χώρου, όπως ήδη αναφέραμε, το έδαφος 
κατέρχεται κάθετα, σχηματίζοντας πέτρινο τείχος 3-4 μ. ύψους ( βλ. εικ.
2) , πράγμα που επαναλαμβάνεται σε απόσταση περ. 30-40 μ. (σχ. II, 2), 
προς την ίδια κατεύθυνση (δεύτερο πέτρινο τείχος), και διαμορφώνεται 
έτσι το δεύτερο επίπεδο-βαθμίδα (σχ. II, Β ')  του λόφου (υπολογίζοντας 
ως πρώτο την κορυφή, Α). Το πετριάδες έδαφος και η κλίση τους προσφέ- 
ρεται για λάξευση τάφων. Πράγματι, στο επίπεδο αυτό, στη βάση του 
πρώτου πέτρινου τείχους (II, 1) έχουν λαξευθεί στη σειρά τάφοι, συνήθως 
για ένα άτομο, (όπως ο σπηλαιώδης τάφος, εικ. 3) αλλά και για περισσό
τερα, (όπως π.χ. ο σπηλαιώδης θαλαμωτός τάφος, εικ. 4). Ένας απ’ αυ
τούς έχει σκαλιστεί επιμελώς σε χαμηλή εδαφική έξαρση (I, Ια), (που χω
ρίζει το επίπεδο Β σε δύο μικρότερα), κάθετα προς το βράχο και ίσως πε
ριείχε περισσότερες από μια ταφή. Ολόκληρος ο χώρος είναι κατάσπαρ
τος από κεραμίδια.

Τριάντα περίπου μ. βορειότερα από την πρώτη απότομη κάθοδο του 
εδάφους, συναντάμε όπως είπαμε, δεύτερη κάθετη εδαφική κάθοδο (αρ.
3) , του ίδιου περίπου ύψους. Ανάμεσά τους σχηματίζεται η τρίτη εδαφική 
βαθμίδα (Γ), στην επιφάνεια της οποίας βρίσκει κανείς επίσης πολλά 
σκορπισμένα κεραμίδια. Η εδαφική αυτή βαθμίδα συνεχίζεται και ανατο- 
λικότερα του δρόμου (Γι), δεδομένου ότι το δεύτερο πέτρινο τείχος συνε

1. Lolling, Kontoporeia, σ. 47.
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χίζεται και προς αυτή την πλευρά, σε ελαφρώς μικρότερο ύψος. Στο ανα- 
τολικότερο περίπου άκρο αυτής της προέκτασης, έχει λαξευθεί ο εντυπω
σιακότερος τάφος της περιοχής. Πρόκειται προφανώς για τον θαλαμοει
δή τάφο που αναφέραμε παραπάνω. Στον βράχο που αποτελείται από 
αμυγδαλίτη λίθο έχει σκαλιστεί ανοιχτός διάδρομος, μήκους 2 περ. μ. που 
οδηγεί σ' ένα είδος άσκεπου, σχεδόν τετράγωνου προθαλάμου και στη συ
νέχεια στην πύλη του θαλάμου (εικ. 5). Ο θάλαμος, διαστάσεων λίγο πα
ραπάνω από 2 μ. χ 1,5 μ., ύψους περ. 1,80 στο κέντρο της καμαρωτής στέ
γης, περιέχει τρεις τάφους, επανειλημμένα συλλημένους, σε σχήμα Π (από 
τις τρεις πλευρές, εκτός εκείνης της εισόδου), σκαλισμένους στη βάση του. 
Για τάφους σκαλισμένους σε βράχους κάνει λόγο και ο Lolling, προς τη 
βόρεια πλευρά του λόφου, όπως προχωράς προς την κατωφέρεια (βό
ρεια), ή όταν ανεβαίνεις προς την κορυφή, ερχόμενος από το μέρος του 
Χιλιομοδίου. Αυτοί οι τάφοι, αναφέρει, είναι εν μέρει μεμονωμένοι, εν 
μέρει σε ομάδες. Πιστεύει ότι οι μοναχικοί τάφοι, που είναι τετράγωνοι 
και σκαμμένοι μες το βράχο, πιθανόν περιείχαν οικογενειακές ταφές.

Βόρεια του τρίτου επιπέδου, ξαναπέφτει απότομα το έδαφος (II, 3) και 
σχηματίζεται το τελευταίο, τέταρτο, επίπεδο (Δ), πολύ μεγαλύτερο σε επι
φάνεια από τα υπόλοιπα τρία, που οδηγεί στην κατωφέρεια προς το Πα
λαιό Σχολείο. Προχωρώντας προς τη θέση αυτή, ακριβώς μετά το τέλος 
της εδαφικής έξαρσης (αρ. 4), δεξιά του δρόμου, υπήρχε σκαλισμένος στο 
βράχο ανοιχτός κιβωτιόσχημος τάφος, που προφανώς καταστράφηκε 
από ανέγερση της κοντινής οικοδομής. Βρισκόμαστε ήδη στη θέση Μάλα
μα, τοπωνύμιο που πιθανώς έχει σχέση με εύρεση ανάλογων αντικειμέ
νων, αν δεν είναι ανθρωπωνύμιο. Από το σημείο αυτό και κάτω το έδαφος 
κατέρχεται ομαλότερα προς το Παλαιό Σχολείο. Στην ανατολική όμως 
πλευρά, προς τον Ξερόκαμπο, ο λόφος κατέρχεται πιο απότομα, σχημα
τίζοντας και άλλα πιο επικλινή επίπεδα με σποραδικά σκαλισμένους τά
φους στους βράχους. Στην τελευταία (και χαμηλότερη) εδαφική έξαρση 
(II, 5), προς το μέρος του Ξερόκαμπου, απέναντι από την αγ. Κυριακή, 
100 περ. μ. ανατολικά των δύο πρόσφατα χτισμένων σπιτιών, υπάρχουν 
στη σειρά 4 τουλάχιστο κιβωτιόσχημοι ανοιχτοί τάφοι, λαξευμένοι στην 
επιφάνεια του βράχου (εικ. 6). Αίγες δεκάδες μέτρα ΒΔ υπήρχαν, σύμφω
να με ντόπιους, επίσης τάφοι χτιστοί.

Από πλευράς κεραμικών καταλοίπων, ο χώρος της κορυφής του λό
φου που περιβάλλεται από την κυκλική εδαφική έξαρση παρουσιάζει το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι είναι κατάσπαρτος από κεραμί
δια και θραύσματα αγγείων. Εκτός από τους Σακελλαρίου-Φαράκλα και
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τον Wiseman, ο Lolling κάνει λόγο για όστρακα από αγγεία λεπτής τεχνο
τροπίας και για χονδροειδή καθημερινής χρήσης1, ενώ ο Frazer μιλάει για 
κεραμική αλλά και για αρχιτεκτονικά μέλη2. Βέβαια οι περισσότεροι απ' 
αυτούς ερεύνησαν ευρύτερη επιφάνεια από εκείνη της κορυφής του λό
φου, αλλά τα περισσότερα θραύσματα, τουλάχιστον λεπτότερης κεραμι
κής, προέρχονται από την κορυφή του λόφου.

Από επιφανειακή έρευνα που κάναμε στο χώρο αυτό, συνελλέγησαν 
(βλ. εικ. 7):

α) Βάση και τμήμα δακρυδόχου (για αρώματα κυρίως σε τάφους), 3ου 
ή 2ου π.Χ. αι., και λαιμός δακρυδόχης.

β) Μικρό λυχνάρι ελληνιστικών χρόνων, μονόμυξο (με μια μύτη) και 
ένα ωτίον.

γ) Λαιμός και τμήμα ανάγλυφων σκύφων, 2ου π.Χ. αι. Τμήμα σκύφου, 
4ου αί. π.Χ.

δ) Ίσως μικρή λάγηνος, ελληνιστικών χρόνων, 
ε) Βάση ελληνιστικού πινακίου, ίσως 3ου αι. π.Χ. 
στ) Διακοσμητικό μέτωπο ηγεμόνα καλυπτήρα, με ζωγραφισμένο τμή

μα ανθεμίου (ακροκέραμος), 4ου ή 3ου αι. π.Χ.
ζ) Όστρακο αγγείου, ερυθρόβαφου πινακίου, περγαμηνού τύπου, μετά 

το 150 π.Χ., προφανώς 1ου αι. π.Χ. 
η) Αγνύθες κωνικού τύπου.
θ) Λαιμός αγγείου (ή μήτρα;). Ο πηλός έχει μαρμαρυγία- πιθανώς με

ταγενέστερων χρόνων.
ι) Θραύσμα ύστερων χριστιανικών χρόνων.
ια) Θραύσμα από σκεύος αποθηκευτικό, προφανώς χριστιανικών 

χρόνων.
ιβ) Καπάκι πυξίδας αρχαϊκό, 7ος αι. π.Χ. Τμήμα από κύλικα ή σκύφο, 

ίσως αρχαϊκών χρόνων.
ιγ) Τμήμα και βάση από φυαλίσκη, ελληνιστική, ίσως 3ος αι. π.Χ. 
ιδ) Θραύσματα από πινάκιο ή άλλο σκεύος, 5ου ή 4ου αι. π.Χ. 
ιε) Θραύσματα ελληνιστικών χρόνων, 3ου-2ου αι. π.Χ. 
ιστ) Θραύσμα, με ανάγλυφη διακόσμηση, πιθανώς λύχνου, τέλη 3ου ή 

2ου αι. π.Χ.
ιζ) Πώμα πυξίδας, 4ου-3ου αι. π.Χ.

1. Lolling, Kontoporeia, ο. 47.
2. Frazer, Pausanias, ο. 39. Folwer-Stillwell, Corinth, σ. 96.
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ιη) Λαβή, χριστιανικών χρόνων.
ιθ) Πυθμένας φιαλιδίου, 4ου αι. π.Χ.
Είναι προφανές όχι ο λόφος στους αρχαίους χρόνους κατοικήθηκε πυ

κνά. Υπάρχει συνεχής κατοίκηση από τους αρχαϊκούς ως τους πρωτοβυ- 
ζαντινούς χρόνους. Εκτός από κεραμική του είδους που μνημονεύσαμε 
παραπάνω, υπάρχουν κατάσπαρτα και μεγάλα κομμάτια από μεγάλα πύ- 
λινα σκεύη, κυρίως πιθάρια, το μέγεθος των οποίων εκτιμά κανείς από 
τους σπασμένους μεγάλους λαιμούς, που φέρουν κοκκινωπή βαφή. Η 
ύπαρξη των σκευών αυτών όπως και των αγνυθών, που εχρησιμοποιού- 
νταν ως βαρίδια στον αργαλειό1, ενισχύουν την εικόνα μιας οικοδομημέ- 
νης πυκνά επιφάνειας. Οι περισσότερες αγνύθες που είδαμε έχουν το συ
νηθισμένο ύψος περ. 10 εκ. (εικ. 8), εκτός από μία που έχει λιγότερο από 
το μισό και τον ανάλογο βέβαια όγκο. Η τελευταία εχρησιμοποιείτο ίσως 
για παιδικό παιγνίδι2, δεν αποκλείεται όμως τέτοιου είδους αγνύθες να 
ήταν σε καθημερινή χρήση, σε διαφορετικές εργασίες (π.χ. για χτίσιμο 
σπιτιού, ως νήμα στάθμης). Οι περισσότερες από τις αγνύθες μοιάζουν με 
τις φέρουσες αριθμούς 1187 και 1188 στη δημοσίευση του Davidson, οι 
οποίες χρονολογούνται από το 250-146 π.Χ.). Από τις υπόλοιπες, αναφέ
ρουμε εκείνη της οποίας ο πυθμένας είναι κοίλος (προς ελάττωση του βά
ρους της)3, ενώ οι πλευρές της είναι πεπλατυσμένες, καθώς και τη μονα
δική, η οποία στη βάση της φέρει εγχάρακτο το γράμμα Δ. Η τελευταία 
βρέθηκε στο Χιλιομόδι, ΝΔ του λόφου Νταμάρια, κοντά στο ρέμα. Πάλι 
με βάση τον πίνακα του Davidson4, όπου κατατάσσονται τα εγχάρακτα

1. X. Τζουβάρα-Σούλη, Αγνύθες από το Νεκυομαντείο τον Αχέροντα: Δωδώνη 12 
(1989) σ. 12. Από τους τρεις τύπους (πυραμιδόσχημο. κωνικό, δισκοειδή), στην Κόρινθο 
επικρατούν οι κωνικού τύπου. Βλ. και σ. 11. Οι αγνύθες έφεραν τρύπα διαμπερή στο πά
νω μέρος, για να κρεμιούνται και «νά διατηρούν μέ τό βάρος τους στην κατάλληλη θέση 
τά νήματα τού στημονιού, κατά τή λειτουργία τού κατακόρυφου όρθιου αργαλειού». 
Ύστερα από τον Ιο αι. μ.Χ., ο κατακόρυφος αργαλειός αντικαταστάθηκε από τον οριζό
ντιο, που δε χρειαζόταν αγνύθες.

2. G. Davidson. The minor objects. «Corinth». XII. σ. 153.
3. X. Τζουβάρα-Σούλη, ό.π., σ. 28-29.
4. G. Davidson, ό.π., σ. 151. Βλ. και σ. 152. Συναντιόνται τα γράμματα. Α, Δ. F. I, Κ, Λ, 

Π, ΠΣ. Τ. X. Ψ. ενώ υπάρχουν ακόμη και λίγα μη αλφαβητικά σύμβολα: «These letters and 
symbols probably indicated various sets of loom-weights. They cannot have represented 
specific-weights, since many similarly marked loom-weights vary considerably in size and 
were certainly, then, merely for the convenience of merchant and purchaser. At other sites 
conical weights with single incised letters are not common». Βλ. και X. Τζουβάρα-Σούλη. 
ό.π., σ. 17: «Η σημασία των γραμμάτων ή συμβόλων έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις.
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γράμματα και σύμβολα, θα μπορούσαμε να χρονολογήσουμε την αγνύθα 
στον 5ο αι. π.Χ. Εξ άλλου, αυτή την εποχή συνηθίζεται η χάραξη γραμμά
των στις αγνύθες· στην Κόρινθο εμφανίζονται στις αρχές του 5ου αι., γε
νικεύονται λίγο αργότερα και διατηρούνται μέχρι τα τέλη του 4ου π.Χ. 
αι., οπότε «κυριαρχούν οι αγνύθες με τα σφραγίσματα»1.

Γενικά τα όστρακα, οι λαυξεμένες πέτρες, τα κεραμικά, οι αγνύθες 
κλπ. δείχνουν ότι η θέση Βουνό προσφερόταν ιδιαίτερα για κατοίκηση. 
Πρόκειται, πράγματι, για την καλύτερη θέση προς ίδρυση οικισμού. Ίσως 
οι κάτοικοι εκμεταλλεύθηκαν υπάρχουσες οχυρώσεις στην κορυφή του 
λόφου για καλύτερη προστασία τους. Τα περισσότερα θραύσματα ανή
κουν'στους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους και μάλιστα στον 2ο αι. 
π.Χ., οπότε πρέπει να ορισθεί η ακμή της ευνοημένης από τους Ρωμαίους 
πόλης, που συμπίπτει, κατά μεγάλο χρονικό διάστημα, με την εποχή της 
καταστροφής και κατεδαφίσεως της Κορίνθου. Τα περισσότερα θραύ
σματα συναντιόνται στη βόρεια πλευρά της κυκλικής κορυφής του λόφου, 
κοντά στο σημείο όπου το έδαφος κατέρχεται απότομα. Από εδώ έχει κα
νείς την καλύτερη θέα βόρεια προς το Χιλιομόδι, αλλά και προς τα άλλα 
σημεία του ορίζοντος. Το 'ψηλότερο σημείο του λόφου βρίσκεται 20 περ. μ. 
νοτιότερα, όπου βράχος σχηματίζει εδαφική έξαρση, μικρού ύφους, μή
κους 25 περ. μ., που δεν αποκλείεται να αποτελούσε τη βάση του βόρειου 
τοίχου κτηρίου.

Από τα επιφανειακά ευρήματα που περιγράψαμε παραπάνω, θα επι- 
μείνουμε λίγο στο απότμημα ηγεμόνα στρωτήρα (ακροκέραμο, εικ. 7,ζ) 
που: α) Στην κάτω ορατή επιφάνεια, φέρει εναλλαγή ανθεμίων με άνθη 
λωτών πάνω από σπείρες. Σώζεται τμήμα του γραπτού διακόσμου και συ
γκεκριμένα έξι πέταλα και μέρος του πυρήνα, β) Το μέτωπο διακοσμείται 
με μαίανδρο, που διακόπτεται από αβακωτά τετράγωνα. Σώζεται τμήμα 
του γραπτού μαιάνδρου. Ο πηλός είναι ωχρός και καθαρός, που είναι 
γνωστός στην περιοχή της Κορίνθου.

Το παραπάνω ακροκέραμο πρέπει να προέρχεται από ναό ή άλλο επι
βλητικό κτίσμα, δεδομένου ότι ήταν οικονομικά ασύμφορο να τοποθε
τούνται σε κοινές ιδιωτικές κατοικίες. Η πρώτη σκέψη πάει στο ναό του

αλλά πρέπει να χρησίμευαν είτε ως «σήμα κατατεθέν» του κατασκευαστή, είτε ως ένδειξη 
για την κατάταξή τους σε τύπους».

1. X. Τζουβάρα-Σούλη, ό.π., σ. 17. Βλ. επίσης Davidson, ό.π., σ. 153, όπου αναφέρεται 
ότι από τα μέσα του 5ου αι. και για 50 χρόνια επικρατούσε η συνήθεια για χάραξη γραμ
μάτων στις αγνύθες.
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Τενεάτη Απόλλωνα, που μνημονεύει ο Παυσανίας. Η κορυφή του λόφου 
θα ήταν η ιδανική θέση για την κατασκευή του κυριότερου ναού της πόλης, 
δεδομένου, ότι. όπως είπαμε, ο λόφος δεσπόζει της περιοχής και ο ναός 
θα ήταν περίοπτος. Πρέπει να αναφέρουμε όμως, ότι μέσα στον υποτιθέ
μενο περίβολο είχαν χτιστεί και σπίτια (σε άλλες εποχές:), όπως μνημο
νεύσαμε ήδη αμέσως παραπάνω. Αλλες θέσεις όπου θα ήταν δυνατό να εί
χε χτιστεί ο ναός του Απόλλωνα είναι εκείνες του Π. ή Κ. Αγιάννη, το ση
μείο όπου είχε χτιστεί η αγ. Κυριακή, κοντά στην οποία εντοπίσθηκαν τά
φοι, και εκείνη του αγ. Ασώματου. Όπως είναι γνωστό, οι χριστιανοί έχτι
ζαν συνήθως εκκλησίες πάνω σε αρχαίους ναούς. Δεν πρέπει βέβαια να 
αποκλείσουμε την εκδοχή η θέση του ναού του Απόλλωνα να άλλαξε από 
τη μια περίοδο στην άλλη.

Πριν τελειώσουμε με την τοπογραφία και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα 
του τμήματος αυτού του λόφου «Βουνό», πρέπει να σημειώσουμε ότι οι 
πέτρινοι φυσικοί τοίχοι που αναφέραμε ότι πέφτουν απότομα, σχηματί
ζοντας τα τέσσερα επίπεδα, αποτελούνται από αμυγδαλίτη λίθο, πράγμα 
που διευκόλυνε το σκάλισμα τάφων. Σε μερικά σημεία οι πέτρινοι αυτοί 
τοίχοι δίνουν την εντύπωση να έχουν λειανθεί τεχνιτά όπως και ορισμέ
νες από τις επιφάνειες ριζιμιών βράχων που βρίσκονταν ως τελευταία δί
πλα στο δρόμο που οδηγούσε προς Χιλιομόδι, πολύ κοντά στο υποτιθέ
μενο τείχος της κορυφής του λόφου, και που σήμερα βρίσκονται παρακά
τω, (εικ. 9) αποσπασμένοι με μηχανικά μέσα. Ίσως χρησιμοποιήθηκαν ως 
νταμάρια ή έπαιζαν ένα οργανικό ρόλο στην όλη οχύρωση.

Όπως μνημονεύσαμε ήδη, τα επίπεδα όπου έχουν λαξευθεί οι τάφοι 
βρίσκονται στο ΒΑ μέρος του λόφου. Στο ΒΔ μέρος του λόφου υπάρχουν 
επίσης επίπεδα (και εδώ έχουν βρεθεί τάφοι) και το έδαφος, πέφτει από
τομα, αλλά εκεί είναι λιγότερο πετρώδες. Στο μέσον των δύο σημείων με 
τα σχηματιζόμενα επίπεδα, ακριβώς βόρεια της δυτικής πλευράς του υπο
τιθέμενου τείχους της κορυφής του λόφου, το έδαφος κοιλαίνεται, προ
χωρώντας προς τα κάτω, επίσης κατά βαθμίδες, σε σχήμα πετάλου. Το 
πρώτο πέταλο (αρ. 6) είναι προέκταση του δεύτερου βραχιοδους φυσικού 
τείχους που μιλήσαμε παραπάνω, το δεύτερο (αρ. 7) του τρίτου, ενώ το 
τρίτο πέταλο (αρ. 8), αρχίζει περίπου από το τέλος του επιπέδου Δ. Από 
αυτά, το τελευταίο, ανοίγματος 40 μ. περ., είναι τελειότερου σχήματος. 
Εδώ οι κάτοικοι πιστεύουν ότι υπήρξε στην αρχαιότητα θέατρο. Το εδα
φικό ανάγλυφο, πράγματι είναι κατάλληλο, ενώ στο δυτικό τμήμα του πε
τάλου, όπου δεν υπάρχει βλάστηση, σώζονται μερικές πέτρες στη σειρά 
(έχοντας μεγαλύτερη κλίση στο άκρο - μικρότερη προς το κέντρο), οι
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οποίες όμως δεν δίνουν την εντύπωση να έχουν πελεκηθεί. Τελευταία κα- 
θαρίσθηκε η πυκνή βλάστηση στο ανατολικό τμήμα του πετάλου, αλλά δεν 
παρουσιάσθηκε κάτι το ενθαρρυντικό. Μόνο η κλίση του εδάφους και με
ρικές πέτρες δεν αποτελούν τεκμήριο. Εκτός από τα άλλα προβλήματα, 
εξάλλου, που εγείρονται, πρέπει να συσχετισθεί, αν πράγματι αποδειχθεί 
ότι πρόκειται για θέατρο, με το θέατρο που κατά τους Σακελλαρίου-Φα- 
ράκλα υπήρξε στο Χιλιομόδι (προφανώς στα Νταμάρια). Θα μπορούσε 
ίσως εδώ να βρισκόταν το ωδείο (;).

Η δυτική πλευρά του λόφου (προς το δημόσιο δρόμο), που ονομάζεται 
Πλαγινή, παρουσιάζει λιγότερα κεραμικά κατάλοιπα απ' ότι η ανατολική 
(Ε), πόυ μειώνονται όσο προχωράμε προς το δημόσιο δρόμο. Τα περισ
σότερα συναντιόνται ακριβώς δυτικά της κορυφής του λόφου Βουνό (Στ), 
όπου δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχουν ίχνη τοίχων, άγνωστης εποχής 
(αρ. 9, όπως και ακόμη δυτικότερα, αρ. 10). Θραύσματα από κεραμίδια 
υπάρχουν και στη νότια πλευρά του λόφου (Ζ), όπου επισημάνθηκαν και 
ίχνη υδραγωγείου, κάτι που επαναλαμβάνεται σε πολλά σημεία της ευρύ
τερης περιοχής. Το σημείο που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
στην πλευρά αυτή βρίσκεται σε απόσταση 150 περ. μ. ΒΑ του δημοτικού 
σχολείου (II, Λ), ακριβώς ανατολικά του δρόμου (Η). Εκτός από τα πυκνά 
κεραμικά θραύσματα, εδώ υπάρχουν οι περισσότερες πελεκημένες πέ
τρες, από αμυγδαλωτή πέτρα ή πωρόλιθο (εικ. 19α,β), και ίχνη τοίχου (ή 
τείχους ;) σε απόσταση 50 περ. μ. από το δρόμο: Πίν. II 11). Οι κάτοικοι 
αναφέρουν, ότι, ως τελευταία, διακρίνονταν εδώ ίχνη από θεμέλια σπι- 
τιών. Για τη θέση αυτή θα ξανακάνουμε λόγο παρακάτω, γιατί ουσιαστι
κά πρόκειται για πρόποδες του άλλου λόφου, του Κ. Αγιάννη (νεκροτα
φείου). Ίσως απ' αυτό το σημείο, αλλά και από αλλού (π.χ. την κορυφή του 
λόφου «Βουνό») μεταφέρθηκαν πέτρες για την κατασκευή σπιτιών του 
χωριού, Κλένια, και του Αγ. Γεωργίου, της κεντρικής, ως πρόσφατα, εκ
κλησίας του, η οποία έχει φτιαχτεί με μεγάλες πελεκημένες πέτρες, το 
1868.

β) Κάτω και Πάνω Αγιάννης Κλένιας

Οι περισσότεροι περιηγητές και ερευνητές που επισκέφθηκαν το χώρο 
της αρχαίας Τενέας δεν αναφέρουν τίποτε για κατάλοιπα αρχαιοτήτων 
που εντοπίζονται νοτιότερα του λόφου Βουνό. Εξαίρεση αποτελεί ο 
Gebauer, ο οποίος υποθέτει ότι το κέντρο της περιοχής της Τενέας ήταν το 
επίπεδο ύψωμα κοντά στην Κλένια, όπου βρέθηκαν όστρακα «από την 
αρχαϊκή ως την ελληνιστική εποχή στον πρόλοφο και ελλαδικά στο π ί



498 Μιχ. Κορόώσης

σω μέρος του υψώματος, όπου βρίσκεται το νεκροταφείο»1. Είναι προ
φανές ότι «πρόλοφος» είναι ο λόφος «Βουνό», που είναι λίγο χαμηλότε
ρος από τον λόφο στην κορυφή του οποίου βρίσκεται το σημερινό νεκρο
ταφείο της Κλένιας (Θ). Αναφέροντας ο Gebauer ότι τα ελλαδικά όστρα
κα βρίσκονται στο πίσω μέρος του υψώματος με το κοιμητήριο, εννοεί 
ασφαλώς από την πλευρά του «προλόφου» Βουνό. Επομένως τα όστρα
κα αυτά πρέπει να εντοπίσθηκαν στη ΝΑ πλαγιά του λόφου του νεκροτα
φείου (πιν. II, I). Προφανώς την πληροφορία του Gebauer είχαν υπόψη 
τους και οι Σακελλαρίου-Φαράκλας, οι οποίοι τοποθετούν τον οικισμό 
των Ελλαδικών χρόνων της Κλένιας (Κλένια Α) στον αυχένα νότια του 
λόφου Βουνό (Κλένια Β '), χωρίς να χωρίζουν χρονολογικά τα όστρακα 
σε υποπεριόδους, όπως και ο Gebauer. Στην πραγματικότητα, η θέση του 
Gebauer βρίσκεται λίγες δεκάδες μέτρα βορειοανατολικότερα, δεν απο
κλείεται όμως να συνεχίζονται τα ευρήματα ως τον αυχένα (που οδηγεί 
προς Αγιονόρι (ΙΑ), όπου εντοπίσαμε αρχαϊκά και μερικά άλλα αμφίβο
λης προέλευσης όστρακα. Στη θέση που μνημονεύει ο Gebauer δεν εντοπί
σαμε όστρακα ελλαδικής εποχής, πρέπει να σημειωθεί όμως ότι το μεγα
λύτερο μέρος της είναι απρόσιτο, γιατί αποτελεί ιδιωτικό περιβόλι, που 
έχει φραχθεί. Αντίθετα, όπως ήδη μνημονεύσαμε, στο λόφο Βουνό εντο
πίσαμε πλήθος οστράκων ως την ελληνιστική εποχή αλλά και ακόμη με
ταγενέστερα.

Ο λόφος (Κάτω) Αγιάννης, όπου βρίσκεται σήμερα το νεκροταφείο 
της Κλένιας, με υψόμετρο 375 μ. περ., ορθώνεται αμέσως νότια-νοτιοα- 
νατολικά του λόφου Βουνό. Οι κορυφές των δύο λόφων δεν απέχουν πε
ρισσότερο από 400 μ. και έχουν μικρή υψομετρική διαφορά. Ο λόφος 
όμως του Αγιάννη (που είναι λίγο ψηλότερος) ανέρχεται ομαλότερα από 
τη ΝΔ πλευρά. Στο σημείο αυτό, το έδαφος υψώνεται βαθμιαία, αρχίζο
ντας λίγο δυτικότερα από τον αυχένα που χωρίζει το λόφο από τη βόρεια 
πλευρά του βουνού Νυφίτσα, απ' όπου περνάει ο δημόσιος δρόμος προς 
Αγιονόρι.

Στη νότια πλευρά του λόφου, 30 περ. μέτρα από την αρχή του δρόμου 
προς αγία Κυριακή (εικ. 10, πίν. II, αρ. 12), αριστερά, όπου το έδαφος 
υψώνεται, διακρίνονται τα ερείπια άγνωστης εποχής τείχους, σε μήκος 15 
μ. περ., κατασκευασμένο από αλάξευτες, μεσαίου μεγέθους πέτρες (η με
γαλύτερη έχει διαστάσεις 0,80χ 0,50, ενώ μια πεσμένη, προφανώς από την 
πρόσοψη του τείχους, αμυγδαλωτή πέτρα, έχει διαστάσεις 1x0,60 μ.). Δεν

1. Gebauer, Forschungen, στ. 271. Βλ. και Συριόπουλου, Προϊστορία, σ. 88. 110, 112.
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είναι δυνατό να διαπιστώσει κανείς το φάρδος του τείχους, σ' ένα σημείο 
όμως που η εξωτερική παρειά έχει πέσει, διακρίνονται μικρότερες πέτρες, 
που δίνουν την εντύπωση εσωτερικού γεμίσματος. Λίγο δυτικότερα, στη 
γωνία που σχηματίζεται από το δημόσιο δρόμο προς Αγιονόρι και το δρό
μο προς την πόρτα του νεκροταφείου, υπάρχουν ακόμη μετακινημένοι 
ογκόλιθοι, που παλαιότερα ήταν πολύ περισσότεροι. Το τείχος φαίνεται 
ότι συνεχιζόταν ανατολικότερα, όπως προχωράει το φρύδι του λόφου, 
προς την Αγ. Κυριακή, αλλά έχει καταστραφεί από τη διάνοιξη του δρό
μου.

Το εν λόγω τείχος βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου ο Gebauer και οι 
Σακελλαρίου-Φαράκλας εντόπισαν τα όστρακα ελλαδικής περιόδου. Οι 
παραπάνω ερευνητές δεν αναφέρουν τίποτε άλλο, υπάρχουν όμως σ' ολό
κληρο το λόφο ενδιαφέροντα κατάλοιπα. Η νότια και ανατολική πλευρά 
του αυλόγυρου του νεκροταφείου (αρ. 13, 14) έχουν χτιστεί στο σημείο 
όπου το έδαφος κατέρχεται απότομα. Η ανατολική πλευρά του λόφου 
(όπως και η αντίστοιχη του «Βουνού») κατέρχεται βαθμιδωτά, κατά τρό
πον, ώστε, σε μερικά σημεία, το έδαφος να πέφτει απότομα, σχηματίζο
ντας κάθετο πέτρινο τείχος. Σε ορισμένα σημεία δίνεται η εντύπωση ότι 
το πάνω μέρος του πέτρινου τείχους έχει λειανθεί. Τούτο, όμως, προφα
νώς δεν είναι ανθρώπινο έργο. Σε δύο-τρία σημεία, όπου το έδαφος δεν 
καλλιεργείται, είναι δυνατό να δει κανείς τεράστιους ή μεσαίου μεγέθους 
βράχους, που φαίνονται λαξευμένοι, και μερικούς άλλους, ελεύθερους, 
να έχουν κατρακυλήσει στην πλαγιά. Πέτρες, μεσαίου κυρίως μεγέθους, 
υπάρχουν και κατά μήκος του δρόμου που από τον αυχένα οδηγεί προς το 
«Βουνό». Όλοι τους προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από το πέτρωμα 
της περιοχής, τον αμυγδαλίτη λίθο (στο δρόμο προς το «Βουνό» υπάρ
χουν και αμμόλιθοι).

Ανεβαίνοντας κανείς, από την ανατολική πλαγιά του Αγιάννη (ΙΒ) και 
φθάνοντας στη ΝΑ, πλαγιά του παρακείμενου λόφου «Βουνό» (Ε '), με 
τα κλασικά, ελληνιστικά και μεταγενέστερα κατάλοιπα, εντοπίζει τη δια
φορά στο μικρότερο μέγεθος των λίθων, στην καλύτερη λάξευσή τους, στη 
χρήση όχι μόνο αμυγδαλίτη λίθου, αλλά κυρίως πωρόλιθου, καθώς και 
στα πολύ περισσότερα σκορπισμένα κεραμικά θραύσματα. Βέβαια, δεν 
λείπουν και από τον λόφο του νεκροταφείου (Κάτω Αγιάννη) ενδείξεις 
ζωής, τουλάχιστον από τα ελληνιστικά χρόνια, κυρίως στη δυτική και βο
ρειοδυτική (ΙΓ) πλευρά (αντίθετη απ’ αυτή όπου βρέθηκαν τα ελλαδικά), 
προς το «Βουνό», όπου το έδαφος είναι ομαλό. Ακριβώς βόρεια του αυ
λόγυρου του νεκροταφείου (ΙΑ) εντοπίσθηκαν πολλοί στρωτήρες (κερά-
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μίδια στέγης, που ετοποθετούντο στο κάτω μέρος) και ένα μελαμβαφές 
όστρακο. Δυτικά του νεκροταφείου (ΙΕ), ακριβώς δίπλα στο δρόμο, βρέ
θηκαν στρωτήρες ρωμαϊκών χρόνων, καθώς και διάφορα θραύσματα 
υστεροελληνιστικών και ρωμαϊκών-παλαιοχριστιανικών χρόνων. Στη 
νότια κλιτύ (ΙΣΤ) του λόφου (που κατέρχεται πολύ ομαλά και χωρίζεται 
από τον δρόμο προς Αγ. Κυριακή με το τείχος - ανάλημμα (αρ. 12) για το 
οποίο μιλήσαμε παραπάνω), εντοπίστηκε ένα όστρακο κλασικής εποχής, 
και πάρα πολλά βυζαντινά- ιδιαίτερα πρωτοβυζαντινής εποχής —βρέθη
κε και «κτενιωτό» του 7ου αι.— και λίγα μέσης βυζαντινής περιόδου. 
Εντοπίσθηκαν επίσης κομμάτια μύλου. Στις βορειοδυτικές κλιτύες του 
λόφου (ΙΓ), λίγο πριν αρχίσει η νότια κλιτύς του λόφου «Βουνό», βρέθη
καν αρχαϊκά και κλασικά όστρακα, τα οποία συνεχίζονται και δυτικότε
ρα, προς το δημοτικό σχολείο (Λ), στον επίπεδο χώρο που σχηματίζεται 
ανάμεσα στη νότια κλιτύ του λόφου Βουνό και στη βορειοδυτική του λό
φου του νεκροταφείου. Στην τελευταία θέση εντοπίσαμε και λίγα υστερο- 
ρωμαϊκά. Αντίθετα, λίγο δυτικότερα, 150 περ. μ. ΒΑ του σχολείου, κυ
ριαρχούν τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά. Βρισκόμαστε στο σημείο Η όπου, 
καθώς αναφέραμε παραπάνω, υπάρχουν ίχνη τείχους (50 περ. μ. αρ. 11) 
από βόρεια, προς νότια (ή τοίχου αναλημματικού;) και όπου οι κάτοικοι 
θυμούνται ως τελευταία θεμέλια.

Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ερείπια που βρίσκονται 
στον Π. Αγιάννη, ακριβώς νότια του δημόσιου δρόμου που οδηγεί προς 
Αγιονόρι, κοντά στο σημείο που αρχίζει ο δρόμος για την Πάνω Κλένια, 
(εικ. 11) όπου υπάρχουν τα μεγάλα κλαριά. Μια σειρά από ογκόλιθους, 
όλες από αμυγδαλίτη λίθο, ξεκινάνε από τα δύο μικρότερα ανατολικά 
κλαριά και φθάνουν στο δυτικότερο μεγαλύτερο, που βρίσκεται δίπλα 
ακριβώς στο δρόμο προς Πάνω Κλένια, σχηματίζοντας ελαφρώς κοίλη 
γραμμή, μήκους 15 περ. μ. Η γραμμή διακόπτεται στο μέσον και αναρω
τιέται κανείς αν οι πέτρες βρίσκονται in situ, ακόμη και στο δυτικότερο 
μέρος (εικ. 12). Βόρεια του τείχους, προς το δρόμο, υπάρχουν πεσμένοι 
ογκόλιθοι, καλυμμένοι από χώμα. Όλες οι πέτρες είναι λαξευμένες, έχουν 
όμως αλλοιωθεί από το πέρασμα του χρόνου. Η μεγαλύτερη πέτρα είναι 
διαστάσεων περ. 1,5x0,5x0,8 και τις ίδιες περ. διαστάσεις έχει και η δι
πλανή της. Γενικά δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται για τείχος (ή τοίχο;), 
που είχε κατασκευασθεί με επιμέλεια. Καλύτερα διατηρείται η ανατολι- 
κότερη πέτρα του τείχους, σφηνωμένη ανάμεσα σε δυο κορμούς κλαριών, 
μήκους 1,5 περ. μ., μολονότι έχει σπάσει στην άκρη. Είναι με επιμέλεια 
λαξευμένη και πολύ σκληρή, προερχόμενη, καθώς φαίνεται, από σκληρό
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τερο αμυγδαλίτη λίθο, ίσως μεταφερμένο από αλλού. Θα μπορούσε κα
νείς να αναρωτηθεί αν η πέτρα αυτή είχε χρησιμοποιηθεί ως αρχιτεκτονι
κό μέλος σε τείχος ή σε οίκημα.

Η ανατολική πλευρά του δρόμου προς Πάνω Κλένια φράσσεται από 
φυσικό πέτρινο τείχος (αρ. 15) που αρχίζει από το δημόσιο δρόμο προς 
Αγιονόρι, προχωρώντας σχεδόν κάθετα προς το τείχος που μνημονεύσα
με παραπάνω και φθάνοντας νοτιότερα απ' αυτό. Οι πεσμένοι ογκόλιθοι 
ακριβώς δίπλα του, στην άκρη του δρόμου, μας κάνει να υποθέσουμε ή ότι 
(τουλάχιστο μερικοί) είχαν τοποθετηθεί πάνω του ή ότι πιθανότερα προ
έρχονται από το τείχος του Αγιάννη για το οποίο μιλήσαμε παραπάνω. 
Παρέχεται η εντύπωση σε δυο σημεία (αρ. 16) ότι το φυσικό πέτρινο τεί
χος έχει λαξευθεί κι από τις δυο πλευρές 1-1,5 μ. πάνω από τη βάση του, 
σχηματίζοντας κοίλο, σαν αύλακα, άγνωστο για ποια χρήση. Όλα αυτά 
βέβαια, με μεγάλες επιφυλάξεις, διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και ότι 
έχουν γίνει έργα διαπλάτυνσης του δρόμου και επομένως έχουν αποσπα- 
σθεί πέτρες και παραμεριστεί στην άκρη του δρόμου. Οι ντόπιοι πιστεύ
ουν ότι εκεί βρίσκονταν τα ανάκτορα της βασίλισσας1, ενώ διασώζονται 
στο στόμα των κατοίκων και παραδόσεις για την απόκρυψη θησαυρού, λί
γο βορειότερα, ανάμεσα στο σημείο αυτό (Πάνω Αγιάννη) και στον Κάτω 
Αγιάννη (εκκλησία νεκροταφείου). Προφανώς προήλθαν από τις πολλές 
πέτρες, που υπήρχαν στη γωνία των δρόμων προς νεκροταφείο και Αγ. 
Κυριακή ή από άλλα κατάλοιπα ή ερείπια που σήμερα εξαφανίσθηκαν. 
Όλες οι πέτρες προέρχονται από αμυγδαλίτη λίθο.

Στο σημείο όπου υψωνόταν το τείχος βρισκόταν η εκκλησία του (Πά
νω) Αγιάννη (ΙΖ). Η ύπαρξη, εξάλλου, του μεγάλου αιωνόβιου κλαριού 
—δεν φθάνουν να το αγκαλιάσουν δυο άνδρες μαζί— αυτό δείχνει, αφού 
συνήθως τα κλαριά που βρίσκονταν κοντά σε εκκλησίες δεν κόβονταν. Ο 
(κάτω) Αϊ Γιάννης χτίστηκε όταν το νεκροταφείο του χωριού μεταφέρθη
κε, από την Παναγία, στο σημείο αυτό, πριν 70-80 χρόνια και κληρονόμη

1. Την ονομάζουν συνήθως Κλεώνη, συνδυάζοντας το όνομα του σημ. χωριού Κλένια 
με το όνομα των αρχαίων Κλεωνών, που όμως βρίσκονταν 8 περ. χιλιόμ. ΒΔ της Τενέας. 
Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει μεσολάβηση λογίου. Η Κλεώνη, της οποίας το ανάκτορο 
τοποθετείται και στο λόφο Βουνό, είναι μυθικό πρόσωπο, που συνδέεται με τις αρχαίες 
Κλεωνές. Ο Παυσανίας, II, 15, 1, αναφέρει με το όνομα αυτό δύο πρόσωπα: «Παΐδα δέ 
είναι Πέλοπος Κλεώνην λέγουσιν, οί δέ τψ παρά Σικυώνα ρέοντι Άσωπώ θυγατέρα επί 
ταίς αλλαις Κλεώνην γενέσθαι». Βλ. Παπαχατζή, Κορινθιακά, σ. 123, όπου σημειώνεται: 
«...μπορεί ή λέξη παίδα τού κειμένου νά έκληφθεΐ ώς θηλυκού γένους καί νά πρόκειται 
γιά δυο ομώνυμες ήρωΐδες» (μια κόρη του Πέλοπα και άλλη του Ασωπού).
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σε το όνομα της κοντινής ερειπωμένης εκκλησίας, της οποίας ο άμεσος 
χώρος χρησιμοποιήθηκε για ταφές σε μεταβατικές περιόδους.

Ύστερα από την επιμελώς λαξευμένη πέτρα, ανάμεσα στα δυο κλαριά, 
το τείχος δείχνει να προχωρούσε νοτιοανατολικά, ως τη βραχώδη έξαρση, 
της οποίας η ανατολική πλευρά κοιλαίνεται, σχηματίζοντας χαμηλά, μι
κρή σπηλιά (τη Σπηλίτσα, όπως λέγεται (εικ. 13). Δυστυχώς οι πέτρες του 
έχουν καταπέσει και στη θέση του φτιάχτηκε, σχετικά πρόσφατα, αναλημ- 
ματικός τοίχος με μικρές πέτρες, σ' ένα σημείο όμως (17), το παλαιό τεί
χος διασώζεται, σε ύψος ενός και μήκος 2,5 περ. μ. Πρόκειται για κατα
σκευή, από την οποία έμειναν δυο δόμοι, φτιαγμένοι από μεγάλες, κυρίως 
ασβεστολιθικές πέτρες (εικ. 14). Η μεγαλύτερη (που είναι αμυγδαλίτης λί
θος) έχει μήκος λίγο περισσότερο από ένα και πλάτος μισό περ. μέτρο. Οι 
πέτρες φαίνεται ότι έχουν χτυπηθεί ελαφρά στην πρόσοψη. Τα κενά που 
σχηματίζονταν ανάμεσα στις μεγάλες πέτρες κλείνονταν με μικρότερες, 
οι περισσότερες όμως έχουν καταπέσει. Τουλάχιστον σ' ένα σημείο, φαί
νεται ότι κάτω από τις μεγάλες πέτρες έχουν στρωθεί μικρότερες, κάπως 
πεπλατυσμένες. Ανατολικότερα (προς τη Σπηλίτσα), παραμένουν επίσης 
στη θέση τους δυο μεγάλες πέτρες από αμυγδαλίτη λίθο. Ακριβώς δίπλα 
από τη μία, όπου έχει φύγει η πέτρα του νεότερου τοίχου, διακρίνονται 
στο εσωτερικό, μικρές πέτρες, ριγμένες ή χτισμένες ατημέλητα. Ανατολι
κότερα, κοντά στο βράχο της Σπηλίτσας, υψώνονται φυσικοί βράχοι που 
πρέπει να ήταν ενταγμένοι στο τείχος, καθώς και μερικές μεγάλες πέτρες 
στη Β. πλευρά του αλωνιού που βρίσκεται ακριβώς πάνω στο βράχο που 
σχηματίζει το κοίλωμα Σπηλίτσα (ΙΗ). Δε γνωρίζουμε αν υπήρχε και εσω
τερική όψη, διότι η εδαφική έξαρση (βάσαγας) που στηρίζει το τείχος 
υψώνεται περισσότερο.

Είναι δύσκολο να χρονολογήσει κανείς το τείχος, δεδομένου ότι σώζε
ται μικρό μέρος, όστρακα δε βρέθηκαν, αλλά και αν ευρίσκονταν δεν θα 
μπορούσε κανείς να στηριχτεί σ' αυτά, επειδή το υπάρχον ενδιάμεσα χώ
μα μπορεί να έπεσε εκ των υστέρων. Δίνεται εντύπωση ψευδοπολυγωνι- 
κού συστήματος (ελληνιστικών χρόνων ;) αλλά ακόμη και αν είναι έτσι 
δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος ότι δεν πρόκειται για αναλημματικό 
τοίχο1. Όπως είναι γνωστό, το μέγεθος του λίθου κατασκευής, η μέθοδος

1. Είναι μάλλον απίθανο να πρόκειται για προϊστορικό τείχος, μολονότι ορισμένα χα
ρακτηριστικά είναι κοινά με παρόμοια τείχη (βλ. Mylonas, Mycenae, σ. 16, 17, Σ. Ιακωβί- 
όη. II Μυκηναϊκή Ακρόπολις των Αθηνών. Αθήνα 1962, σ. 147, 163, 209, 211. 212. 215. 
Taylor, Mycenaeans, ο. 111. Βασιλικού, Μνκην. πολιτισμός, ο. 114-45. Marinatos, Crete, 
σ. 84. 86. Σ. Ιακωβίδη. Γλας I. Η  ανασκαφή 1955-1961, εν Αθήναις 1989, σ. 15.
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θεμελίωσης και το πάχος αναλημματικών τοίχων εξαρτιόταν από τον 
όγκο και το βάρος του χώματος που έπρεπε να συγκρατηθεί. Γενικά δεν εί
ναι τόσο μεγάλοι και δεν είχαν τόσο ομαλές επιφάνειες όσο εκείνοι που 
εχρησιμοποιούντο στα τείχη. Υπάρχουν αναλημματικοί τοίχοι στην γύρω 
περιοχή της Π. Κλένιας, (εικ. 15), καθώς και στην Πλάκα, ακριβώς κάτω 
από την κύρια πηγή της Κλένιας, (εικ. 16) που μπορεί να ξεχωρίσουν με 
κάποια βεβαιότητα, για τον προκείμενο όμως τοίχο, τίποτε δεν είναι βέ
βαιο, δεδομένου ότι αν ληφθούν υπόψη οι προσχώσεις θα μπορούσε κα
νείς να υποθέσει ότι εκεί δεν υπήρξε την εποχή της κατασκευής του τοίχου 
εδαφική έξαρση και ότι επομένως πρόκειται για τείχος. Τούτο ενισχύεται 
από τις δυο μεγάλες πέτρες που φαίνεται πως βρίσκονται in situ στο αλώ
νι, στη Β πλευρά του, πάνω από το βράχο με τη σπηλιά (Σπηλίτσα), οι 
οποίες, προφανώς δεν είχαν να στηρίξουν τίποτε.

Στη συνέχεια τα ίχνη του τείχους χάνονται, πενήντα όμως μ. νοτιότε
ρα σώζονται επίσης ερείπια τείχους (17α), που εκτείνεται, με κατεύθυνση 
ανατολική, σε απόσταση περ. 70 μ., όσο προχωράει η εδαφική έξαρση (βά- 
σαγας), της οποίας σήμερα επίσης καλύπτει την πρόσοψη (ως αναλημμα- 
τικός τοίχος). Προχωρώντας από ανατολικά προς τα δυτικά, σώζεται για 
διάστημα 10 περ. μέτρων, ένας δόμος (εικ. 17), ως ότου διακοπεί ή κρυ
φτεί μες τη βλάστηση. Αποτελείται από μεγάλες πέτρες, εκ των οποίων οι 
μεγαλύτερες έχουν περ. 1 μ. μήκος και λίγο μικρότερο πλάτος. Κατα
σκευασμένο αποκλειστικά από ασβεστόλιθο, μοιάζει με το προηγούμενο 
τείχος και φαίνεται πως είναι σύγχρονο. Ανάμεσα στις πέτρες, υπάρχουν 
ακόμη μερικοί μικρότεροι λίθοι. Οι μεγάλες πέτρες είναι ελαφρά λαξευ- 
μένες στην πρόσοψη. Στη συνέχεια, εκεί όπου η βλάστηση αραιώνει κά
πως, φαίνεται ότι το τείχος έχει καταπέσει ή δεν διακρίνεται, (σ' ένα ση
μείο, όπου έγινε καθαρισμός, αποκαλύφθηκαν τρεις μεγάλες πέτρες, από 
τις οποίες φαίνεται πως μόνο η μεσαία βρίσκεται in situ), για να φανεί λί
γα μέτρα ανατολικότερα και πάλι. Στο σημείο αυτό είναι χτισμένο με μι
κρότερες πέτρες, ανάμεσα στις οποίες υπάρχει χώμα. Δεν είναι εύκολο να 
κρίνει κανείς αν πρόκειται για νεότερη κατασκευή ή αν αποτελεί γέμισμα. 
Πιθανότερο φαίνεται το πρώτο. Πιθανώς, στο τμήμα αυτό του τείχους, οι 
μεγάλες πέτρες της πρόσοψης έχουν καταπέσει. Ανατολικότερα, πριν από 
την καμπή, το τείχος μικραίνει σε ύψος (μαζί με την εδαφική έξαρση που 
καλύπτει), η διαμόρφωση όμως του εδάφους, εδώ, παρέχει την αβέβαιη 
εντύπωση ότι μπορούμε, πιθανώς να εκτιμήσουμε, χοντρικά, το πάχος 
του (γύρω στα 3-4 μ.;).
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Από εδώ και πέρα φαίνεται ότι το τείχος αλλάζει κατεύθυνση, ενώ 
πριν από την καμπή, για τρία περίπου μέτρα, την εξωτερική του πρόσοψη 
αποτελεί φυσικός ασβεστολιθικός βράχος, που δίνει την εντύπωση, εξω
τερικά, ότι έχει λειανθεί, φαινόμενο που δεν είναι σπάνιο. Είναι δύσκολο, 
στη συνέχεια, να κρίνει κανείς, λόγω της βλάστησης, του μικρότερου, σχε
δόν μηδαμινού, ύψους του και της αλλοιώσεως του εδάφους από την καλ
λιέργεια και την επέμβαση του ανθρώπου, δίνεται όμως η εντύπωση, ότι, 
ακριβώς πάνω στην καμπή, το τείχος παρουσιάζει κάποιο άνοιγμα και 
στη συνέχεια στρέφεται, προς δυσμάς, σχηματίζοντας περίπου ημικύ
κλιο.

Από το σημείο αυτό και ύστερα είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κα
νείς το τείχος ή μπορεί να εκφράσει ακόμη αμφιβολίες για την ύπαρξή του 
(βρισκόμαστε από την πλευρά του βουνού, όπου το έδαφος, σε αντίθεση 
με την άλλη πλευρά, κατέρχεται πολύ ομαλά ή βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο 
επίπεδο με τη βάση του υποτιθέμενου τείχους), γιατί τα ίχνη του είναι λι
γοστά ή μηδαμινά. Πιθανώς, όπως θα μπορούσε κανείς να υποθέσει, από 
τα ελάχιστα και αμφίβολα ίχνη, προχωρούσε προς δυσμάς, (κάνοντας μια 
μικρή τοξοειδή απόκλιση προς νότο, αρ. 19) κατ' ευθείαν προς το ψηλότε
ρο μέρος μικρού υψώματος (ΙΘ), όπου παλιότερα είχαν τοποθετηθεί κυ
ψέλες (Μελίσσια του Γιάνναρου) και σήμερα έχουν φυτευθεί οπωροφόρα 
δέντρα. Πρόκειται για μικρό λοφίσκο, ωοειδούς σχήματος, με κλίση από 
Ν. προς Β. και διαστάσεις περ. 20x30 μ. (επιφάνειας λιγότερο από μισό 
στρέμμα), που πέφτει απότομα από ανατολικά και βόρεια και ομαλότερα 
από δυτικά και νότια. Το μεγαλύτερο ύψος του λοφίσκου βρίσκεται νότια 
(προς την πλευρά του βουνού) και η διαφορά με την επιφάνεια του εδά
φους προς το μέρος αυτό είναι περ. 1,5 μ. Μολονότι η διαφορά είναι μι
κρή, πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι η μεγαλύτερη από κάθε άλλο ση
μείο. (Κατά τα λεγάμενα του ιδιοκτήτη του διπλανού κτήματος, ακριβώς 
δυτικά, η εδαφική έξαρση συνεχιζόταν και δυτικότερα, αλλά ισοπεδώθη
κε τελευταία με μηχανικά μέσα). Από εδώ λοιπόν, το νότιο ψηλότερο ση
μείο του μικρού υψώματος, φαίνεται ότι περνούσε το υποτιθέμενο τείχος, 
αν κρίνουμε από τις πολλές μικρές και μεγαλύτερες πέτρες, που εδώ είναι 
τοποθετημένες με κάποια τάξη και δίνουν την εντύπωση ανθρώπινης 
επέμβασης, ίσως στα νεότερα χρόνια. Πρέπει να σημειώσουμε ότι κοντά σ' 
αυτό το σημείο μερικοί ντόπιοι κάτοικοι θυμούνται ότι βρίσκονταν ορι
σμένες από τις τεράστιες, μερικώς πελεκημένες, πέτρες που τώρα έχουν 
μεταφερθεί στα άκρη του χωραφιού, με μηχανικά μέσα (εικ. 18). Πρώτα
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ήταν περισσότερες αλλά πριν από μερικές δεκαετίες ο χώρος χρησιμο
ποιήθηκε ως λατομείο, δεδομένου ότι πρόκειται για σκληρό ασβεστόλιθο 
που χρησιμοποιείται ως σήμερα.

Δυτικότερα, τα ίχνη του υποτιθέμενου τείχους χάνονται, πρέπει όμως 
να συνέχιζε δυτικά περίπου ως το δρόμο προς Πάνω Κλένια (όπου είναι 
και το πιο ευαίσθητο σημείο, αρ. 20) και στη συνέχεια να τρεπόταν προς 
τον βορρά. Από δω και πέρα οδηγός είναι η κλίση του εδάφους. Από το ση
μείο δηλ. που το υποτιθέμενο τείχος συναντά το σημερ. δρόμο ή λίγο νο
τιότερα (προς την πλευρά του βουνού) η κατωφέρεια του εδάφους αρχίζει 
να μικραίνει σημαντικά, σχηματίζεται ομαλός χώρος (ίσωμα) και στη συ
νέχεια το έδαφος ακριβώς δυτικά του δρόμου, αρχίζει να ανέρχεται ανε
παίσθητα, βαθμιαία, (φθάνοντας περ. το ΙΑ μ.), ως το τέρμα του αλωνιού 
(Κ), που χωρίζεται από το δρόμο με βραχώδη έξαρση (αλώνι Πιπιλαίικο- 
Σκουρταίικο). Επομένως το υποτιθέμενο τείχος πρέπει να τρεπόταν δυ
τικά για να περιλάβει το χώρο του αλωνιού, αφότου το έδαφος αρχίζει να 
ανηφορίζει (περίπου στο σημείο που υπάρχει η σημερινή μάντρα που 
κλείνει το αλώνι από νότια, λίγο πριν από την καμπή της οποίας υπάρ
χουν ως σήμερα μεγάλες πέτρες, από τις οποίες η μεγαλύτερη ίσως είναι 
ριζιμιός βράχος). Πρέπει να σημειωθεί ότι η επίπεδη επιφάνεια του αλω
νιού δεν έχει ανυψωθεί τελευταία, αλλά σχεδόν βρίσκεται πάνω στο βρά
χο που πέφτει απότομα από δυτικά, βόρεια και βορειοανατολικά. Η πρό
σβαση γινόταν, όπως και σήμερα, από το νοτιοανατολικό μέρος, όπου ο 
βράχος χαμηλώνει σχεδόν στο επίπεδο του σημ. δρόμου. Στην ανατολική 
πλευρά, αλλά και σε άλλα σημεία που το έδαφος χαμηλώνει, έχει χτιστεί 
τα τελευταία χρόνια τοίχος, για να φθάσει ο χώρος στο ίδιο επίπεδο (ώστε 
να είναι δυνατό το αλώνισμα), φαίνεται όμως ότι η κατώτερη σειρά των 
λίθων είναι παλαιότερη. Στο σημείο αυτό, στην απέναντι πλευρά του δρό
μου, έχουν συρθεί μεγάλοι βράχοι από ασβεστόλιθο, μερικοί με λείες τις 
επιφάνειες, προφανώς απεσπασμένοι κατά τη διάνοιξη του δρόμου. Σή
μερα η ανάβαση στο αλώνι γίνεται και από πρόχειρα σκαλισμένα σκαλο
πάτια στο βόρειο μέρος, ενώ πρέπει να γινόταν και από τη δυτική απότο
μη πλευρά, όπου ο βράχος κόβεται, εξ αιτίας όμως χτισμένης πρόσφατα 
μάντρας, που εμποδίζει την πρόσβαση, δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί 
αν υπήρχαν βαθμίδες. Η θέα από το περίοπτο αλώνι είναι εξαιρετική 
προς όλες τις πλευρές.

Από το αλώνι, είναι φυσικότερο το υποτιθέμενο τείχος (21) να προχω
ρούσε ΒΔ προς τα εκεί πρόσφατα χτισμένα σπίτια, ως ότου έφθανε στην 
κατωφέρεια του σημ. δρόμου (αρ. 22) που οδηγεί προς την ανατολικότερη
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γειτονιά της Κάτω Κλένιας, όπου σχηματίζεται εδαφική έξαρση (φρύδι, 
βάσαγας), με κατεύθυνση προς τον Πάνω Αγιάννη (23). σή(.ιερα όμως δεν 
είναι δυνατό να το διαπιστώσει κανείς, γιατί έχουν χτιστεί σπίτια. (Ίχνη 
τοίχου υπάρχουν κατά μήκος του δρόμου, που περνά μπροστά από το 
αλώνι (αρ. 24). Έχει χτιστεί με μέτριου μεγέθους πέτρες και πρέπει να 
ήταν αναλημματικός). Βρισκόμαστε ακριβώς νότια του Πάνω Αγιάννη, 
προς τον οποίο το τείχος έπρεπε να κατευθυνόταν. Σήμερα δεν υπάρχουν 
ίχνη, πολλοί όμως κάτοικοι θυμούνται τις μεγάλες πέτρες που προχω
ρούσαν από τον Π. Αγιάνη, νότια, για μερικά μέτρα. Στη συνέχεια υπήρξε 
εδαφική έξαρση (αρ. 15β), ύψους μεγαλύτερη από 2 μ., (από αμυγδαλίτη 
λίθο), που τελευταία ισοπεδώθηκε, με σύγχρονα μέσα. Λογικό είναι να 
υποθέσει κανείς ότι έφθανε ως την παραπάνω μνημονευόμενη εδαφική 
έξαρση (φρύδι) και στη συνέχεια έκλεινε στην εκκλησία του Π. Αγιάννη.

Ο χώρος που περικλείουν οι υποτιθέμενες οχυρώσεις είναι περ. ίσος 
με 10 στρέμματα. Δεν αποκλείεται, όπως είπαμε, τα δύο τείχη που βρί
σκονται in situ να είναι αναλημματικοί τοίχοι (μπορεί να ήταν όμως υπο
λείμματα τείχους που ύστερα λειτούργησαν ως αναλήμματα). Χωρίς ανα- 
σκαφές, δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαιος. Πάντως υπάρχει παράδοση 
που θέλει την ακρόπολη της αρχαίας πόλης στο περίοπτο αλώνι, για το 
οποίο μιλήσαμε παραπάνω. Είναι άγνωστο αν η παράδοση στηρίζεται σε 
υπάρχουσες οχυρώσεις ή γεννήθηκε λόγω της περίοπτης θέσης του αλω
νιού. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα μιας οχυρώσεως στο σημείο αυτό θα 
ήταν η ευπρόσβλητη θέση της από τη νότια πλευρά, απ' όπου υψώνεται το 
βουνό, όπου σε μερικά σημεία το εντός του υποτιθέμενου φρουρίου έδα
φος βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το εκτός. Πρέπει να παρατηρήσουμε, 
πάντως, ότι ειδικά στην πλευρά αυτή, λόγω διαμορφώσεως του εδάφους, 
οι προσχώσεις πρέπει να είναι μεγάλες. Έτσι, ακριβώς δυτικά του λοφί
σκου «Μελίσσια Γιάνναρου» βρέθηκαν κεραμικά, ανάμεσα στα οποία 
τμήμα πιάτου και ένα σταμνάκι με επίμηκες στόμιο (γουργούλι), άβαφα, 
μετά από βαθειά άρωση, 70-80 εκ. Τα κεραμικά στον υποτιθέμενο περί
κλειστο χώρο και ακριβώς κάτω (βόρεια ή ΒΑ) απ' αυτόν, δεν είναι πολ
λά, βρέθηκαν όμως δείγματα από την αρχαϊκή ως την ελληνιστική εποχή, 
περισσότερα κοντά στην εκκλησία του Π. Αγιάννη (όπου βρέθηκε και ένα 
μεσοβυζαντινής περιόδου), καθώς και ακριβώς έξω από τις υποτιθέμενες 
οχυρώσεις (Σπηλίτσα), όπου συνελέγη και τεμάχιο ανάγλυφου σκύφου 
(από μήτρα. 2ου-1ου αι. π.Χ.). Επίσης εντοπίσθηκαν και πρωτοβυζαντι- 
νά 6ου αι. (whell ridge). Σημειώνουμε ότι το έδαφος είναι κατηφορικό και 
τα νερά της βροχής παρασύρουν, χώμα, πέτρες και κεραμίδια. Όστρακα,
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κυρίως ελληνιστικά, βρέθηκαν και νοτιότερα από τις υποτιθέμενες οχυ
ρώσεις προς το βουνό (νότια του αλωνιού (Κ) που μνημονεύσαμε παρα
πάνω).

Πριν προχωρήσουμε σε εκτίμηση των δεδομένων που διαθέτουμε ως 
εδώ, πρέπει να αναφέρουμε όσα στοιχεία έχουμε για την ευρύτερη περιο
χή της Τενέας, καθώς και ότι έχει σχέση με τους κατοίκους της πόλης, τους 
δρόμους και τις οχυρώσεις της περιοχής.

4. Η ευρύτερη περιοχή (Τενεάτις)

Ύστερα από τις τοπογραφικές-αρχαιολογικές αναζητήσεις, στην 
έκταση όπου είχε χτισθεί η Τενέα, κατά τη διάρκεια δύο περίπου χιλιετη
ρίδων, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε λεπτομερειακά παρακάτω, αξιο- 
ποιώντας επί πλέον και τα ιστορικά δεδομένα, ότι η πόλη αναπτύχθηκε 
στο χώρο ανάμεσα στο σημερ. Χιλιομόδι (προφανώς τα δυο ή τρία νεκρο
ταφεία κοντά στο δημοτικό σχολείο, ανατολικά, και στο φυλάκιο της σι
δηροδρομικής γραμμής, δυτικά, αποτελούσαν τις παρυφές της, πράγμα 
που συμφωνεί με την επισήμανση του τελευταίου τοίχου από τον Wise
man λίγο νοτιότερα, κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή) και την Κλένια ή 
ακόμη και τις παρυφές της Πάνω Κλένιας, σε απόσταση πάνω από 2 χι- 
λιομ. Από Δυσμάς προς Ανατολάς, πρέπει να ορισθεί, περίπου, από το ρέ
μα του Καρκανά ως την αγ. Κυριακή, απόσταση περ. 1 χιλιομ. Ο χώρος 
είναι πολύ μεγάλος, πρέπει να σημειωθεί όμως ότι και δεν ήταν όλη αυτή 
η έκταση το ίδιο πυκνά δομημένη και ότι υπήρχαν εποχές που ορισμένα 
εδαφικά τμήματα έμεναν ακατοίκητα, όπως φαίνεται και από τους σκορ
πισμένους παντού τάφους. Θα έχουμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε, πα
ρακάτω, περισσότερο μ' αυτό το θέμα που είναι κεφαλαιώδους σημασίας. 
Εδώ θα μιλήσουμε για την περιοχή γύρω από την Τενέα, δεδομένου ότι το 
όνομά της μαρτυρείται και στις πηγές.

Όπως ήδη αναφέραμε, η Τενέα ήταν το κέντρο μιας περιοχής, όπου 
υπήρξαν και άλλοι οικισμοί1. Η ευρύτερη περιφέρεια της Τενέας ονομα
ζόταν Τενεάτις (όπως η αντίστοιχη των Κλεωνών, Κλεωναία). Έτσι την 
ονομάζει ο Στράβων, όταν κάνει λόγο για τα εδάφη που βρίσκονται γύρω

1. ΓΙρβλ. Lolling, Kontoporeia, σ. 47: «Das Landchen dessen Mittelpuncl Tenea war, 
flihrte denselben Namen wie de Kome. Die Bewohner mogen zum Theil in einzelnen 
Gehoften oder Kleineren Ortschaften zerstrent gewohnt haben, da sie auf Viehzucht und 
Ackerbau angewiesen waren».
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από τον Ακροκόρινθο. Προς νότον του Ακροκορίνθου, αναφέρει, εκτεί
νεται η Τενεάτις, που ανήκει στην Κορινθία, καθώς και οι Κλεωνές και με
ρικά όρη της Αρκαδίας και της Φλιασίας'. Μολονότι, λοιπόν, ο Στράβων 
γνωρίζει ότι η Τενάτις ανήκει στην Κορινθία, την μνημονεύει ως αυτοδύ
ναμη περιοχή, προφανώς επειδή θα αποτελούσε κάτι σαν υποπεριφέρεια 
μέσα στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας. Θα πρόκειται βέβαια για την 
περιοχή, που λίγο πριν από την καταστροφή της Κορίνθου είχε ανεξαρ- 
τοποιηθεί απ' αυτήν.

Δεν είναι δυνατό να ορισθούν με ακρίβεια τα όρια της Τενεάτιδος, πρέ
πει όμως να άρχιζαν λίγο νοτιότερα του Ακροκορίνθου (όταν ο Στράβων 
αναφέρει ότι η Τενεάτιδα εκτείνεται νότια του Ακροκορίνθου, προφανώς 
εννοεί σε μικρή απόσταση απ' αυτόν ίσως λίγο νοτιότερα από το σημερι
νό χωριό Σολομός) και να συμπίπτουν περίπου με τα όρια του τ. δήμου 
Κλεωνών, εκτός από το δυτικό τμήμα που στην αρχαιότητα ανήκε στην 
Κλεωναία και, μικρότερο μέρος, στην Αργολίδα. Ο Lolling θεωρεί ότι τα 
φυσικά όρια βρίσκονταν από το νότο στη Νυφίτσα, το Γκαλγκουνόβουνο 
και την Αγ. Τριάδα και, ότι από ΝΑ περιλάμβανε το Αγιονόρι και βόρεια 
το Μαψό, το βουνό Σκιώνα και το Νεοχώρι. Στην ανατολή περιλαμβάνο
νταν οπωσδήποτε οι περιοχές Αθικίων - Αγ. Ιωάννη (βλ. πίν. III). Πόσο 
έφθαναν ανατολικότερα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Ο 
Στράβων δεν αναφέρει τη Σολύγεια, που βρισκόταν κοντά στο σημ. Γαλα- 
τάκι και μνημονεύεται από τον Θουκυδίδη ως κώμη1 2, αλλά είναι βέβαιο 
ότι η περιοχή της αποτελούσε ξεχωριστό εδαφικό τμήμα. Τα σύνορα με 
την Κλεωναία πρέπει να βρίσκονταν κάπου στο σημείο που τελειώνουν οι 
λόφοι της Κλένιας και αρχίζει η πεδιάδα3. Οι Fowler-Stillwell4, πιστεύουν 
ότι (βορειοδυτικά, από την πλευρά της Τενέας) τα όρια μεταξύ Κλεωναί- 
ας και Κορινθίας (επομένως και Τενεάτιδος) πρέπει να βρίσκονταν στο 
βουνό Σκιώνα. Οι Σακελλαρίου Φαράκλας πιστεύουν ότι δυτικά πιθανώς 
άρχιζαν από τον Προφήτη Ηλία Χιλιομοδίου και έτεμναν την πεδιάδα

1. Στράβωνος, Γεωγραφικά. 8, 6, 22 (C. 377): «Πρός εσπέραν δέ ή μεταξύ Κορίνθου 
και τής Άσωπίας χώρα καλλίστη τών έντός ’Ισθμού, πρός νότον δέ ή Τενεάτις, τής Κο
ρινθίας ούσα γή. καί αί Κλεωναί καί τινα δρη τής ’Αρκαδίας καί τής Φλιασίας, πρός 
έω δέ 6 τε ’Ισθμός καί ή έκατέρωθεν ούσα τού ’Ισθμού...».

2. Θουκυδίδου, Ιστοριών, Δ ' , 42, 2.
3. Ίως σύνορο να αποτελούσε το ρέμα της Πιστρατούς, ως τη θέση Μεσονύχι, πριν, στη 

συνέχεια στραφεί δυτικά.
4. Fowler-Stillwell, Corinth, ο. 19.
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των Κλεωνών, ακολουθώντας το ρεύμα που περνάει ανάμεσα στο Γκαλ- 
γκουνόβουνο και στα βουνά του Στεφανιού1.

Σ' ολόκληρη αυτή την περιοχή ο κύριος οικισμός, η Τενέα, κατελάμβα- 
νε πολύ μεγάλο χώρο. Αρκεί να σημειωθεί ότι ο οικισμός του Αγ. Νικολά
ου Αθικίων, που είναι ίσως ο πιο ενδιαφέρων από τους υπόλοιπους μι
κρότερους οικισμούς, κατελάμβανε μικρότερο χώρο απ' ότι εκείνος που 
ονομάζεται από τους Sakellariou-Faraclas Κλένια Β ' 2 (περιοχή «Βουνό»), 
η οποία, όμως, όπως ήδη μνημονεύσαμε, ανήκε στην πόλη της Τενέας. Από 
τους υπόλοιπους οικισμούς, ο μεγαλύτερος πρέπει να ήταν στην περιοχή 
Αγ. Νικολάου Αθικίων αλλά δεν γνωρίζουμε το όνομά του. Η περιοχή αυ
τή είναι η δεύτερη πυκνοκατοικημένη, μετά την κεντρική κώμη. Εκτός από 
τους οικισμούς, για τους οποίους μιλήσαμε λεπτομερειακά παραπάνω, 
(Αγ. Νικόλαος, Δυο Βουνά και εν μέρει Αλαμάνο), ελληνιστικά κατάλοι
πα βρέθηκαν και μέσα στα Αθίκια3. Η μόνη άλλη γνωστή κώμη της περιο
χής ήταν η κορινθιακή πόλη Μαυσός, που μνημονεύει ο Θεόπομπος4 και η 
οποία προφανώς πρέπει να συνδεθεί με το σημερινό Μαφό5. Αν θεωρή
σουμε τη θέση του σημερ. Μαψού ως ακατάλληλη για μια μικρή πόλη κα
τά την αρχαιότητα, ίσως πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο αρχαίος Μαυσός 
βρισκόταν ανατολικότερα, στις θέσεις του Νεοχωρίου ή του Αγκώνα, 
όπου έχουν εντοπισθεί ίχνη αρχαίας εποχής (πρβλ. τα σημερινά τοπωνύ
μια Αλαμάνο και Παληαλαμάνο). Πρόκειται για περιοχή της οποίας η 
έκταση και το έδαφος θα δικαιολογούσε την ύπαρξη σημαντικής κώμης. 
Ίσως το Νεοχώρι (Νιοχώρι), μικρό χωριό που ανήκε στον τ. δήμο Κλεω
νών, αποτελώντας το βορειότερο εδαφικό τμήμα της έκτασής του, ήταν το 
πιο κατάλληλο σημείο, αν ληφθεί υπόψη το έδαφος και η θέση, πάνω στον 
δρόμο από Κόρινθο και Ισθμό προς Τενέα και Άργος. Στην περιοχή έχουν 
βρεθεί σποραδικά αρχαιότητες και αν δεν είχε χτιστεί εκεί ο Μαυσός, πρέ
πει να υπήρξε κάποια άλλη κώμη.

1. Sakellariou-Faraclas, Corinthia, σ. 47.
2. Sakellariou-Faraclas, Corinthia, app. σ. 25.
3. Από πληροφορία του Γιάννη Πίκουλα. Λέγεται ότι κατά την εκσκαφή σε οικόπεδο 

βρέθηκε και μακεδονικός τάφος.
4. Στεφάνου Βυζαντίου, Εθνικά, σ. 437.
5. Μηλιαράκη, Γεωγραφία, ο. 170. A. Philippson, PeJoponnes, σ. 90. Οι Sakellariou- 

Faraklas, Korinthia, σ. 25, αμφισβητούν την ταύτιση του Μαυσού με το σημ. Μαψό, επει
δή, κατά τον Θεόπομπο, ο Μαυσός ήταν μεγάλη πόλη και τούτο δε συμφωνεί με το μικρό 
σημερινό οικισμό. Ο Πίκουλας, Οδικό δίκτυο, σ. 262, πιστεύει ότι ο Μαυσός βρισκόταν Δ. 
του σημ. Μαψού, βόρεια του Σπαθοβουνίου, κοντά στον σημ. οικισμό Βεληνιάτικα.
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Μικρός αρχαίος οικισμός υπήρξε επίσης και στη θέση Δραγατούρα 
Αγιονορίου, γύρω από το φυλακείο, από το οποίο σώζεται σήμερα η εξω
τερική παρειά του δυτικού τοίχου, χτισμένος κατά το ψευόοπολυγωνικό 
σύστημα, πιθανότατα κατά το πρώτο τέταρτο του 3ου π.Χ. αιώνα'. Η θέ
ση του οικισμού, στην άκρη της μικρής κοιλάδας του Αγιονορίου, πριν ο 
δρόμος κατηφορίσει προς τη σημερ. Αργολίδα, που επεκτάθηκε στα ρω
μαϊκά και πρωτοβυζαντινά χρόνια ανατολικότερα και βορειότερα, μας 
κάνει να πιστεύουμε ότι ανήκε στην αρχαία Κορινθία και συγκεκριμένα 
στην Τενεάτιδα και όχι στην αρχαία Αργεία, μολονότι το έδαφος από το 
σημείο αυτό αρχίζει να κλίνει προς την τελευταία.

Αν εξαιρέσει κανείς την κύρια πόλη της Τενεάτιδος, την Τενέα, οι υπό
λοιποι οικισμοί της περιοχής πρέπει να ήταν τουλάχιστον πέντε ή έξι, με 
σπουδαιότερους εκείνους της σημερ. περιοχής Αθικίων. Πρέπει να θεω
ρηθεί, πάντως, βέβαιο ότι όλοι οι οικισμοί, σε σχέση με την πόλη της Τενέ
ας ήταν πολύ μικρότεροι και ότι αυτή πιθανότατα συγκέντρωνε το μεγα
λύτερο μέρος του πληθυσμού της Τενεάτιδος.

5. Οι κάτοικοι της Τενέας

Σχετικά με τους κατοίκους και τις δραστηριότητές τους γνωρίζουμε 
ελάχιστα. Έχουμε μιλήσει ήδη για την προέλευση των κατοίκων της Τενέ
ας, από την Τροία. Εδώ θα αναφέρουμε περισσότερα στοιχεία για το μυ
θικό πρόσωπο, με το οποίο συνδέονται γενεαλογικά οι Τενεάτες. Ο Στρά
βων, στο σημαντικό χωριό για την Τενέα, για το οποίο μιλήσαμε παραπά
νω, κάνει λογο, διασώζοντας την πληροφορία του Αριστοτέλη, για συγγέ
νεια των Τενεατών με τους Τενέδιους, «από Τέννου του Κύκνου». Ο Κύ
κνος ήταν βασιλιάς στις Κολώνες της Τρωάδος, που σκοτώθηκε από τον 
Αχιλλέα, επειδή εμπόδιζε τους Αχαιούς να αποβιβασθούν στα παράλια 
της Τροίας1 2 3. Ο γιος του, Τέννης, μετέφερε αποίκους από την απέναντι 
ακτή, στην έρημη, ως εκείνη τη στιγμή, νήσο, που λεγόταν Αεύκοφρυς και 
έκτισε πόλη που την κάλεσε Τένεδο, από το όνομά του. Ο Τέννης πολιτεύ- 
θηκε καλώς, ευεργετώντας την Τένεδο, ετύγχανε «μεγάλης αποδοχής» και 
πεθαίνοντας αξιώθηκε μεγάλων τιμών5. Οι Τενέδιοι όμως αφηγούντο για

1. Κουρίνου. Αγιονόρι. ο. 230 (και πίν. 22α. β, 23).
2. Αριστοτέλους. Ρητορικά. Β \  22, 1369b, 18-18: «οίον τό άποκτείναι τόν Έκτορα 

τόν άριστον τών Τρώων καί τόν Κύκνον, δς έκώλυσεν απαντας άποβαίνειν. άτρωτος 
ών».

3. Diodori. Bibliotheca Historica(F. Vogel-Stutgardiae, 1964, Teubneri), V, 83.
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τον οικιστή του νησιού τους ότι διεβλήθη από τη μητριά του και αφού 
εγκλείσθηκε σε σαρκοφάγο, ρίχτηκε στη θάλασσα και σώθηκε στην Τένε
δο, όπου και εβασίλεψε1, σκοτώθηκε όμως από τον Αχιλλέα, όταν οι 
Έλληνες κατέλαβαν την Τένεδο2. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Τέ- 
νης σκοτώθηκε από τον Αχιλλέα ήταν διαφορετικές, κατά τον Πλούταρ
χο3. Σύμφωνα με αυτόν, ο Αχιλλέας είχε παρακαλέσει τη μητέρα του, Θέ- 
τιδα, να μη σκοτωθεί ο Τέννης, επειδή τιμόταν από τον Απόλλωνα, για να 
μην ξεχάσει δε τούτο είχε αναθέσει σε κάποιον δούλο να του το υπενθυμί
ζει. Παρ' όλα αυτά, ο Αχιλλέας συναντήθηκε με τον Τέννη στην Τένεδο (ο 
οποίος είχε φθάσει εκεί μαζί με την αδερφή του, κατόπιν των διαβολών 
της μητριάς του και ψευδομαρτυρήσεως του αυλητή Μόλπου) και τον 
σκότωσε, τη στιγμή που κατεδίωκε την αδελφή του, η οποία ήταν πολύ 
ωραία, και ο Τένης προσπάθησε (τελικά επιτυχώς), να την προστατεύσει. 
Ύστερα από αυτό, ο Αχιλλέας τιμώρησε με θάνατο τον δούλο που δεν του 
υπενθύμισε να μη σκοτώσει τον Τέννην, ενώ έθαψε το πτώμα του στο ση
μείο όπου και ανοικοδομήθηκε ιερό. Στο ιερό αυτό υπήρξε συνήθεια να 
μην μπαίνει κανείς αυλητής αλλά και να μην αναφέρεται το όνομα Αχιλ- 
λεύς.

Συσχετίζοντας τις πληροφορίες του Στράβωνα μ’ εκείνες του Παυσα
νία, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αιτία της αιχμαλωσίας των Τενεδίων 
και της μεταφοράς τους στην Πελοπόννησο ήταν η μεγάλη αντίσταση που 
πρόβαλαν στους Αχαιούς. Αν και δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέ

1. Κατά τον Παυσανία (X, 14, 1) μαζί με την αδελφή του: «έχοντος δέ θυγατέρα όνο
μα Ήμιθέαν τοϋ Κύκνου καί υιόν καλούμενον Τέννην εκ Προκλείας — ή Κλυτίου μέν 
ήν θυγάτηρ, αδελφή δέ Καλήτορος, όν Όμηρος έν Ίλιάδι άποθανεΐν φησιν ύπό 
Αΐαντος, ότε ύπό τήν Πρωτεσιλάου ναϋν έφερεν ό Καλήτωρ τό πϋρ —ταύτης οΰν προ- 
αποθανούσης ή έπεισελθοϋσα Φιλονόμη ή Κραγάσου —  διήμαρτε γάρ έρασθεϊσα τοϋ 
Τέννου — ψεύδεται πρός τόν ανδρα ώς αυτή μέν ούκ έθέλουσα, τον δέ αυτή Τέννην 
συγγενέσθαι θελήσαντα». Βλ. και Diodori, Bibliotheca Histories, ό.π.: «Κύκνου γάρ φα- 
σι τόν πατέρα πιστεύσαντα γυναικός διαβολαΐς άδίκοις τόν υιόν Τέννην εις λάρνακα 
θέντα καταπόντισαν ταύτην δ ’ ύπό τοϋ κλύδωνος φερομένην προσενεχθήναι τή Τε- 
νέδψ, καί τόν Τέννην παραδόξως σωθέντα θεών τίνος προνοίρ τής νήσου βασιλεϋσαι, 
καί γενόμενον επιφανή διά τήν δικαιοσύνην καί τάς αλλας άρετάς τυχεϊν αθανάτων 
τιμών, κατά δέ τάς τής μητρυιάς διαβολάς αύλητοϋ τίνος ψευδώς καταμαρτυρήσαντος, 
νόμιμον εθεντο μηδένα αυλητήν εις τό τέμενος εισιέναι». Πρβλ. Στεφάνου Βυζαντίου, 
Εθνικά, σ. 615: «Τενέδιος αυλητής»· έτά των χά ·ψενδή μαρτυροΰντα.

2. Βλ, και Στράβωνος, Γεωγραφικά, ΙΓ', 46 (C 604). Επίσης Αγγ. Φουριώτη, Κ όριν
θος. Η ιστορία (Τ' 44 π.Χ. - 1785 μ.Χ.), σ. 553, σημ. 120.

3. Πλουτάρχου, Ηθικά, εκδ. Loeb, τόμ. Δ ', σ. 208-210.
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βαιοι (όπως ήδη παρατηρήσαμε παραπάνω), το πιθανότερο είναι να 
υπήρχε συγγένεια ανάμεσα στα δύο μέρη, την οποία οι Τενεάτες εκμεταλ- 
λεύθηκαν, όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι.

Δε γνωρίζουμε τις τύχες της κώμης και των κατοίκων της ύστερα από 
την άφιξη των Τενεδίων, αλλά ως το 734/3, έτος κατά το οποίο οι Κορίν- 
θιοι αποίκισαν τις Συρακούσες, κυρίως με Τενεάτες, ο πληθυσμός του οι
κισμού όπως είπαμε, πρέπει να είχε ανέβει σημαντικά, ενώ η ευημερία ήρ
θε μετά τον αποικισμό των Συρακουσών. Απόηχος της ευημερίας των κα
τοίκων της Τενέας ήταν η παροιμία «ευδαίμων ό Κόρινθος εγώ δ ’ ειην 
Τενεάτης», για την οποία μιλήσαμε ήδη. Ήταν αδύνατο, όπως ήδη αναφέ
ραμε, στους μεταγενέστερους, να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν κάποι
ος να προτιμούσε την Τενέα από την ευημερούσα Κόρινθο και δόθηκαν 
διάφορες εξηγήσεις. Παραπάνω θεωρήσαμε ανεπαρκή την άποψη του Ζη
νόβιου ότι η προτίμηση για την Τενέα έχει σχέση με το μέγεθος της. Κατά 
μείξονα λόγο δεν μπορούμε να δεχτούμε την άποψη του συγγραφέα του 
μεσαιωνικού λεξικού Σούδα (λ. Ευδαίμων), ότι η παροιμία δημιουργήθη- 
κε για να φανεί η αντίθεση μεταξύ των πλουσίων Κορινθίων, που ζούσαν 
σε μεγαλούπολη και εφθονούντο, και των φτωχών Τενεατών. Τούτο έρχε
ται σε αντίθεση με τα γραφόμενα του Στράβωνος ότι μετά τον αποικισμό 
των Συρακουσών η Τενέα ευημερούσε περισσότερο από τους άλλους οι
κισμούς. Νομίζω ότι η εξήγηση μπορεί να στηρίζεται πρώτα-πρώτα στην 
ευημερία των κατοίκων της Τενέας που συμβάδιζε με εκείνη των Κοριν- 
θίων αλλά συνέχισε και αργότερα, όταν η Κόρινθος έπαψε να υπάρχει, 
καθώς και σε άλλους, δευτερεύοντες, λόγους, που πρέπει να οφείλονται 
στην έλλειψη των μειονεκτημάτων εκείνων που είναι φυσικό να είχε μια 
μεγάλη πόλη, που βρισκόταν σε καίριο σημείο (πολιορκίες από εχθρούς, 
επαναστάσεις, ο λόγος που αναφέρει ο Ζηνόβιος, η μεγάλη σεισμικότητα, 
ειδικά για την Κόρινθο κλπ.). Σ' αυτά πρέπει να προσθέσουμε και την πυ
κνή χλωρίδα της περιοχής Τενέας, αφού μνημονεύεται ως «κατάφυτος».

Η αρχαία γραμματεία διάσωσε και μια άλλη παροιμία, που έχει σχέση 
με τους κατοίκους της Τενέας και είναι ιδιαίτερα κολακευτική γι’ αυτούς: 
«Εύορκωτότερος Τενεάτου ή Γενεάτου»1. Η γένεση της παροιμίας φαίνε
ται πως οφείλεται στην ειλικρίνεια των Τενεατών, αφού εύορκος και εν- 
όρκωτος είναι το αντίθετο του επίορκος.

1. REx.  VA1 (λ. Τενέα).
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Αμεσες πληροφορίες για προϊόντα της Τενεάτιδος και για ασχολίες 
των κατοίκων δεν υπάρχουν, έμμεσα όμως μπορούμε να βγάλουμε ορι
σμένα συμπεράσματα. Η θέση της Τενέας, στο εσωτερικό της Κορινθίας, 
μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι η κύρια ασχολία των κατοίκων θα ήταν 
η γεωργία και η κτηνοτροφία. Η πληροφορία του Στράβωνα ότι οι περισ
σότεροι από τους εποίκους των Συρακουσών ήταν Τενεάτες, κάνει τον 
Salmon να υποθέσει ότι καθένας απ' αυτούς περίμενε να πάρει στην νέα 
του πατρίδα ένα μερίδιο γης, αφού οι Τενεάτες πρέπει να ήταν μόνο γε
ωργοί1, που δεν μπορούσε να θρέψει η περιοχή τους, λόγω της αύξησης 
του πληθυσμού, στα μέσα του 8ου αι. π.Χ. Η ύπαρξη επίσης κναφείου, 
όπου γινόταν επεξεργασία ερίου, επιτρέπει στον ίδιο ερευνητή να συμπε- 
ράνει ότι υπήρξε στην περιοχή κτηνοτροφία, η οποία, αναφέρει, πρέπει 
να αποτελούσε και το βασικό πόρο ζωής του νεολιθικού ανθρώπου, που 
ζούσε στο σπήλαιο της Νυφίτσας2. Σημασία έχει η ίδια η ύπαρξη του πα
ραπάνω εργαστηριακού συγκροτήματος, δεδομένου ότι αποδεικνύεται, 
στους ρωμαϊκούς χρόνους, η ύπαρξη βιοτεχνικής δραστηριότητας. Πρό
κειται για εργαστήριο παρόμοιο, στην κατασκευή, με ανάλογο της περιο
χής του Ισθμού3.

Από τα γύρω βουνά και τους λόφους της Τενέας πρέπει να προερχόταν 
ένα μέρος της κορινθιακής ξυλείας, που μαρτυρείται στις πηγές. 'Οπως, 
εξάλλου, μνημονεύσαμε, ο Ζηνόβιος αναφέρει ότι η Τενέα ήταν «κατάφυ
τος». Δεν έχουμε πληροφορίες για άλλα προϊόντα, το πιθανότερο όμως 
είναι να εκαλλιεργείτο, όπως σήμερα, η ελιά, το αμπέλι και τα δημητρια
κά. Τα πολλά κομμάτια από πέτρες μύλου που βρίσκονται σκορπισμένα 
(εικ. 20α) στο χώρο όπου αναπτύχθηκε η αρχαία πόλη προέρχονται προ
φανώς από ιδιωτικά νοικοκυριά. Από ιδιωτικά νοικοκυριά πρέπει να 
προέρχονται και οι πολλές αγνύθες που βρήκαμε κυρίως στο Βουνό, όπου 
η υφαντουργία πρέπει να καταλάμβανε την πρώτη θέση στην οικιακή βιο
τεχνία. Τέλος, τα πολλά επιφανειακά νερά που υπήρχαν ως τελευταία 
στην περιοχή πρέπει να άρδευαν κήπους με οπωροφόρα και λαχανικά. 
Γνωρίζουμε ότι στις γειτονικές Κλεωνές εκαλλιεργείτο ένα είδος λαχά-

1. Salmon, Wealthy Corinth, σ. 24, 63.
2. Salmon, Wealthy Corinth, σ. 119, 11: «...They will probably have been herders, for 

there is little good land in the immediate vicinity; the cave is not far above a natural route for 
transhumance, between the Isthmus region and upland grazing in the mountains between the 
Corinthia and the Argolid».

3. Wiseman, The land, o. 93.
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νου (ράπανο) που ήταν γνωστό από το όνομα της πόλης αυτής1.
Παραπάνω, εκφράσαμε την άποψη ότι η ευημερία των Τενεατών, ύστε

ρα από την ίδρυση των Συρακουσών, οφείλεται και στο εμπόριο. Μολο
νότι η Τενέα δεν ήταν παραθαλάσσια πόλη, πρέπει οι κάτοικοί της να 
συμμετείχαν στο εμπόριο, μαζί με τους Κορίνθιους, αφού ανήκαν στο 
ίδιο κράτος, ευνοημένοι, μάλιστα, από την ύπαρξη συμπατριωτών τους 
στη μακρινή Σικελία. Σε τούτο έρχεται, ίσως, αρωγός ένα απόσπασμα του 
Κικέρωνα. Σε επιστολή του προς τον φίλο του Τίτο Πομπόνιο Αττικό, ο 
Λατίνος ρήτορας αναγκάζεται να εξηγήσει στον παραλήπτη ότι η φράση 
του «οι πόλεις της Πελοποννήσου ήταν όλες “θαλάσσιες”»2 στηρίζεται 
στις ιδέες του Δικαιάρχου, αξιόπιστου συγγραφέα, (μαθητή του Αριστο
τέλη), ο οποίος μέμφεται τους Έλληνες, επειδή ήταν προσκολλημένοι μό
νο στη θάλασσα, μη εξαιρώντας καμιά περιοχή της Πελοποννήσου. Ο Κι- 
κέρων είχε εκπλαγεί από την αντίληψη αυτή του Δικαιάρχου και, επειδή 
είχε εμπιστοσύνη στα γραφόμενά του, συμβουλεύτηκε τον Διονύσιο, έναν 
απελεύθερο που είχε κοντά του. Ο Διονύσιος μόλις το άκουσε «αναπήδη
σε» έκπληκτος, αλλά ύστερα, καθώς ο Δικαίαρχος ήταν «δόκιμος» συγ
γραφέας, συνέστησε στον Κικέρωνα να δεχτεί την άποψή του. Εξέφρασε 
μάλιστα την ιδέα ότι η Αρκαδία έχει το Λέπρεον, που ήταν παραλιακό: 
«Οσο για την Τενέα, την Αλιφείρα και την Τριταία», συνεχίζει ο Κικέρων 
«έχουν, κατά τη γνώμη του, χτιστεί πρόσφατα (νεόκτιστα)· πράγματι δεν 
αναφέρονται στον «Κατάλογο των πλοίων» (τφ  των νεών καταλόγψ).

Είναι βέβαιο πως ο Διονύσιος βρέθηκε στην ανάγκη να εξηγήσει πως 
ακόμη και η Αρκαδία, που βρισκόταν στο κέντρο της Πελοποννήσου, είχε 
την έξοδό της στη θάλασσα, το Λέπρεον. Πράγματι, το κοινό των Αρκά
δων (369 π.Χ.) περιλάμβανε στα εδάφη του και τηνΤριφυλία με το Λέ
πρεον3. Για την ενίσχυση όμως της άποψης ότι οι πόλεις της Πελοποννή
σου ήταν ναυτικές, (ραίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και ο «νεών κατάλο
γος» (κατάλογος των πλοίων) του Ομήρου4, όπου αναφέρονται οι επι
κράτειες ολόκληρης της Πελοποννήσου (και άλλων περιοχών της Ελλά
δας) με τα καράβια και τις πόλεις τους, που έλαβαν μέρος στη ναυτική εκ
στρατεία κατά της Τροίας. Η παρατήρηση πως η Τενέα, η Αλιφείρα και η 
Τριταία έχουν χτιστεί πρόσφατα, νομίζω, υπαγορεύθηκε από την ανάγκη

1. Ησύχιος, λ. Κλεωναίαι· «ήαφανίόων τι γένος, άπό τοϋ έν Κλεωναΐς είναι».
2. Ciceron. Corrcspondance. Alt. V, 3 (σημ. 1: De re Publica II, 7-10).
3. Ιστορία Ελλην. Έθνους (Εκόοτ. Αθηνών) τόμ. Γ . σ. 495 (χάρτης).
4. Ομήρου, Ιλιάς, Β, 493 κ.ε.
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να διευκρινισθεί, γιατί αυτές οι πόλεις δεν αναφέρονται στον Κατάλογο 
(το Λέπρεον αναφέρεται). Φαίνεται λοιπόν πως και οι τρεις αυτές πόλεις 
περιλαμβάνονταν μεταξύ εκείνων, στις οποίες μέρος του πληθυσμού 
ασχολείτο με τη ναυτιλία, δεδομένου ότι θα υπήρχαν και άλλες πόλεις 
που δεν αναφέρονται από τον Όμηρο, αλλά δεν μνημονεύθηκαν από τον 
Κικέρωνα. Η απάντηση που έδωσε ο Διονύσιος, μας υποχρεώνει, νομίζω, 
να δεχτούμε ότι τούτο γινόταν με τη συνεργασία των παραλιακών πόλε
ων της επικράτειας της κάθε μιας, που στην περίπτωση της Τενέας ήταν 
ασφαλώς η Κόρινθος. Εν πάσει περιπτώσει, αν δεχτούμε ότι η ναυτική 
ζωή για τους κατοίκους της Κεντρικής Πελοποννήσου είναι κάτι υπερβο
λικό’ τούτο δεν πρέπει να ίσχυε για τους Τενεάτες, οι οποίοι ζούσαν σε 
ναυτικό κράτος κοντά στη θάλασσα και συμμετείχαν στον αποικισμό των 
Συρακουσών, πράγμα που θα τους άνοιξε οπωσδήποτε νέους ορίζοντες.

Για την κατάσταση που επικρατούσε στην Τενέα αλλά και σε άλλες πό
λεις της Κορινθίας (εκτός από την πρωτεύουσα), από δημοτικής πλευράς, 
οι πληροφορίες είναι ελάχιστες. Υπάρχουν πάντως επιγραφικά δεδομένα 
που (παράλληλα με την κοπή νομισμάτων και τις μαρτυρίες των πηγών) 
αποδεικνύουν την πολιτική ανεξαρτησία των Τενεατών, προφανώς από 
τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Έτσι, σε επιγραφή που βρέθηκε στο Αργος, ανά
μεσα στα πρόσωπα από διάφορες περιοχές, μνημονεύεται και ένας δημό
της της Τενέας: Βάκχιος, Αθηνίωνος, Τενεάτης1.

Πενιχρές είναι και οι γνώσεις μας για τους κατοίκους της Τενέας και 
από την πλευρά της τέχνης και γενικότερα τεχνικών κατασκευών, δεδομέ
νου μάλιστα ότι τα περισσότερα προϊόντα (ακόμη και τα απλούστερα, 
όπως οι αγνύθες) πρέπει να προέρχονταν από την πρωτεύουσα, Κόρινθο. 
Στην περιοχή όπου αναπτύχθηκε η πόλη, ανάμεσα στην Κλένια και το Χι- 
λιομόδι, δε σώθηκε σχεδόν τίποτε, εκτός από τα λιγοστά γλυπτά που ανέ
φεραν οι περιηγητές ή αρχαιολόγοι που επισκέφθηκαν τον ευρύτερο χώ
ρο. Είναι πολύ πιθανό ορισμένα αρχιτεκτονικά μύλη, ιδιαίτερα εκκλη
σιών της Κλένιας, (από το χώρο της αρχαίας Τενέας πιθανώς προέρχεται

1. Ρ. Chameux, Inscriptions d' Argos: BCH 77 (1953) 402-3. Βλ. και Wiseman, Corinth, 
446: «Citizens of all the towns of the Korinthia evidently considered themselves, throughout 
most of antiquity citizens of Corinth; there are few epigraphical instances of demotics and 
only Tenea offers evidence of independence (spiritually or politically) from Corinth at any 
time» επίσης, σημ. 24, όπου γίνεται λόγος και για μια δεύτερη κορινθιακή πόλη, από επι
γραφικά δεδομένα: «The only certain Corinthian demotic found in inscription identifies an 
Agathon from Cromna (Αγάθων Κρωμνίτης).
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το μαρμάρινο ιωνικό κιονόκρανο, που χρησιμοποιήθηκε ως τελευταία, 
ανεστραμμένο, ως αγία τράπεζα, στο ναό του αγ. Νικολάου, τοποθετημέ
νο πάνω σε κτιστό κοντό πεσό), Αγιονορίου και του καθολικού της Πα
λαιός Μονής Φανερωμένης να προέρχονται από την αρχαία Τενέα1. Δε 
γνωρίζουμε αν και τι αγάλματα βρέθηκαν στην περιοχή, εκτός από εκείνο 
της Ίσιδος που μνημονεύει ο Ross αλλά δεν περιγράφει, και του γνωστού 
Τενεάτου κούρου, προφανώς κορινθιακού εργαστηρίου, ο οποίος όμως, 
αφού βρέθηκε στον Άγιο Νικόλαο Αθικίων, δεν αποκλείεται να ανήκε 
στον εκεί αρχαίο οικισμό και να μη μεταφέρθηκε από την Τενέα2. Ειδώλια 
έχουν βρεθεί και στο σπήλαιο της Νυφίτσας3, αλλά δε γνωρίζουμε λεπτο
μέρειες, εκτός από την αναφορά για ένα τμήμα αναγλύφου που παρίστα- 
νε χορευτή και χορεύτρια.

Τα περισσότερα αρχιτεκτονικά μέλη, εντοπίσθηκαν, όπως ήδη μνημο
νεύσαμε, ΒΑ του παλαιού Σχολείου, όπου ανακαλύφθηκε και η επιγραφή, 
που δημοσίευσε ο Wiseman και οι Πάλλας-Ντάντης και όπου πρόσφατα, 
αναφέρεται από ντόπιους, ότι βρέθηκαν επίσης τμήματα από μονόλιθους 
κίονες. Στο μέσον περίπου της απόστασης από το Παλαιό Σχολείο ως την 
κορυφή του λόφου Βουνό, δεξιά του δρόμου, λέγεται ότι βρέθηκε, πάνω 
σε κυκλική πέτρινη βάση, κίων με ραβδώσεις. Η βάση (εικ. 22), έχει διάμε
τρο κατά μ.ό. 65 εκατ. και η κάτω επιφάνειά της έμεινε αλάξευτη ή χτυπή
θηκε ελαφρώς, για να στηρίζεται καλύτερα στη γη. Από πέτρινα αντικεί
μενα καθημερινής χρήσεως, εκτός από τα κομμάτια μυλίτη λίθου και στο
μίου πηγαδιού, (εικ. 20α, 20β) αναφέρουμε, επί πλέον, πώρινο δοχείο, σε 
μορφή γούρνας, καθώς και τμήμα σπασμένης, μάλλον τετράπλευρης, πώ
ρινης πέτρας, σκαλισμένης στο μέσον (εικ. 21α, β)4.

Πολλοί από τους ντόπιους κατοίκους αφηγούνται ότι έχουν δει 
κομμάτια επιγραφών αλλά δυστυχώς δεν τα περιμάζεψαν. Προφανώς 
πρόκειται για επιτύμβιες επιγραφές. Έ να κομμάτι που είδα, διαστά
σεων 19x22x1,5, διέσωζε τις δυο πρώτες γραμμές: Έπίκτω/χαΐρε.

1. Για ία γλυπτά του Αγιονορίου, βλ. Π. Βελισσαρίου, Αρχιτεκτονικά γλυπτά Αγιονο- 
ρίου: Ιστορικογεωγραφικά 2(1988) 258.

2. Για το πρόβλημα αν το άγαλμα εικόνιζε κούρο ή τον Απόλλωνα, βλ. A. Stewart, 
When is a Kouros not an Apollo? The Tenea «Apollo» Revisted: Corinthiaca, Studies in 
honor of Darrell A. Amyx, Missouri Columbia 1986, o. 54 κ.ε.

3. V. Beguignon, Chronique. ό.π. o. 479.
4. Τα δύο τεμάχια μεταφέρθηκαν σε καλύβα, σε περιοχή μεταξύ Π. Αγιάννη και Π. Κλέ- 

νια, από το λόφο Βουνό (Μάλαμα), μαζί με άλλες πέτρες από πωρόλιθο.
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Πρόκειται για λευκό μάρμαρο με υποκίτρινη χροιά, με σπασμένο το κάτω 
μέρος, όπου η επιγραφή συνεχιζόταν. Το ύψος των γραμμάτων είναι περ. 
3,5-5 εκατοστά. Βρέθηκε ΒΔ του παλαιού Σχολείου, δεξιά της στροφής 
προς Κλένια (περ. 60 μ. δυτικά του δρόμου), μαζί με πλάκες, προφανώς 
από δάπεδο κτηρίου, που έφεραν στο μέσο διπλές γραμμές, από γωνία σε 
γωνία (σχήματος X).

Ίσως από την Τενέα προέρχονται δύο μαρμάρινες επιγραφές που ήταν 
εντοιχισμένες στο ναό του αγ. Νικολάου Αγιονορίου. Στην πρώτη ανα
γράφεται: Κ ΑΙ ΝΟΜΟΘ. Ο Wiseman τη χρονολογεί στα μέσα του 2ου 
π.Χ. αι. και πιστεύει ότι προέρχεται από σπασμένο ιωνικό επιστύλιο. Η 
δεύτερη, σπασμένη στις άκρες, πολύ ογκωδέστερη, περιέχει τουλάχιστον 
πέντε σειρές με γράμματα, αρκετά φθαρμένα. Πιθανώς πρόκειται για επι
τύμβια επιγραφή του 3ου ή 2ου αι. π.Χ.1. Κατά την ανακαίνιση του αγ. Νι
κολάου, βρέθηκε επίσης θραύσμα από έμμετρη επιτύμβια επιγραφή2.

Προφανώς από το Βουνό ή τη γύρω περιοχή πρέπει να συνελλέγησαν 
δυο κομμάτια ανάγλυφου από λευκό μάρμαρο που βρίσκονται σήμερα 
στη βυζαντινή εκκλησία του αγ. Νικολάου Κλένιας και πιθανότατα προ
έρχονται από σαρκοφάγο ρωμαϊκών χρόνων (εικ. 23). Στο ένα παριστά- 
νεται τμήμα από το πάνω μέρος κορμού ντυμένης ανδρικής μορφής. Σώ
ζεται τμήμα της παράστασης από το λαιμό ως το θώρακα. Το ένδυμα (κά
τι σαν χλαμύδα) πορπώνεται στο δεξιό ώμο. Το πρόσωπο του ανδρός έχει 
αποκρουσθεί (σπάσει). Στο δεύτερο κομμάτι, σώζεται τμήμα αναγλύφου 
με πλαισίωση. Διακρίνεται κλειστή παλάμη χεριού που κρατά στάχυα και 
δίπλα τμήμα ανάγλυφου μαιάνδρου που ορίζει την παράσταση. Τα δυο

1. Wiseman, The land, σ. 125. Κουρίνου, Αγωνόρι, σ. 230, όπου αναφέρεται ότι το με
γάλο βάρος της μιας επιγραφής συνηγορεί στην εκδοχή να μη μεταφέρθηκε από αλλού. 
Επειδή πρόκειται κυρίως για επιτύμβιες επιγραφές, ίσως προέρχονται από το νεκροτα
φείο της εγκατάστασης της Δραγατούρας.

2. Κουρίνου, Αγωνόρι, σ. 230.
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τμήματα συνανήκουν και συγκολλώνται, παριστάνοντας έτσι ανδρική με
τωπική μορφή που κρατά με το ένα χέρι στάχυα, παράσταση που σχετίζε
ται προφανώς με νεκρό. Οι διαστάσεις του είναι 55x15 εκ. (το μέγιστο), 
πάχος 10 εκ. όπου η μορφή, 13,5, όπου το πλαίσιο.

Η Τενέα έκοψε και δικά της χαλκά νομίσματα κατά τους ρωμαϊκούς 
χρόνους. Σώζονται μερικά από αυτά με τις κεφαλές του Σεπτιμίου Σεβή- 
ρου και της συζύγου Δόμνας στη μια όψη και τις μορφές του Διονύσου και 
της Τύχης στην άλλη, με την επιγραφή «Τενεατών»'. Ο Π. Λάμπρος και ο 
Barklay Head πιστεύουν ότι η Τενέα άκμασε μετά την καταστροφή της Κό
ρινθου και αποτέλεσμα τούτου ήταν η κοπή δικών της νομισμάτων, πράγ
μα που είναι σωστό. Ωστόσο δεν έχουν δίκαιο όταν τη θεωρούν ως ασή
μαντο οικισμό, πριν από το 146 π.Χ. Τα γραφόμενα στο Στράβωνα και τα 
αρχαιολογικά κατάλοιπα μαρτυρούν το αντίθετο1 2. Ύστερα από την κα
ταστροφή της Κορίνθου, βέβαια, η σημασία της Τενέας αυξήθηκε ακόμη 
περισσότερο όχι μόνο γιατί πρέπει να αυξήθηκε ο πληθυσμός της αλλά 
και γιατί έγινε (για την ακρίβεια, λίγο νωρίτερα) ανεξάρτητη.

Στην πόλη λατρευόταν ιδιαίτερα ο Απόλλωνας, με την επίκληση «Τε- 
νεάτης», πράγμα που δείχνει ότι πρόκειται για τοπική λατρεία3. Ως ιερό, 
επί χιλιετηρίδες, θεωρείται και η Σπηλιά στη Νυφίτσα (Καλυβάκι)4, όπου 
οι πιστοί πρέπει να συνέρρεαν όχι μόνο από την Τενέα αλλά και από τη 
γύρω περιοχή. Πιστεύεται ότι πρόκειται για άντρο του πανός5.

6. Κ οντοπορεία και φρούρια - άλλοι δρόμοι

Στενά με την ακμή της Τενέας στα ρωμαϊκά χρόνια συνδέεται και ο 
δρόμος που περνούσε από εκεί, μέσω Κλεισούρας Αγιονορίου, και ένωνε 
τον Ισθμό και την Κόρινθο με την Αργολίδα, η γνωστή Κοντοπορεία6. Η

1. Lambros. MUnze von Tenea, σ. 320: ΙΟ Υ  ΑΟΜΝ CEBACTH(BUste der Julia Domna 
rechtshin / T-ΕΝΕΑ-ΤΩΝ(Bacchus (?) stehend linkshin: er hall in der rechten Hand eine vase 
(Kantharos ?) In der linken einen speer. Barklay Head. Historia Nummorum. Oxford 1911, o. 
405 (Berliner Blatter ftir Mlinz, Pelop; 57).

2. Αντίθετα, βλ. Sakellariou-Faraclas, Corinthia. σ. 24. app.: «township among the largest 
in Corinthia during the first millenium B.C.».

3. Πρβλ., Ησυχίου. Λεξικόν, II, 261: «Ζωτεάτας- ’Απόλλων έν "Αργεί, άπό τόπου. Ζω- 
τελιστης ’Απόλλων έν Κορίνθψ».

4. Φαράκλα. Φλειασία, πίν. 106 κ.ε.
5. V. Beguignon. Chronique. ό.π., σ. 479.
6. Lolling, Kontoporeia, σ. 46 κ.ε. Κορδώση, Συμβολή, ο. 43-45.
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σημασία του δρόμου αυξήθηκε ιδιαίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη 
ρωμαϊκή εποχή ή νωρίτερα, ιδρύεται, όπως είπαμε, ο μικρός οικισμός της 
Δραγατούρας Αγιονορίου, γύρω από τις οχυρώσεις του φυλακείου που 
χτίσθηκε στους ελληνιστικούς χρόνους, στον ομώνυμο μικρό λόφο, και 
ανατολικότερα, για να ελέγχει το δρόμο1. Πρέπει να θεωρηθεί ως βέβαιο 
ότι κάτοικοι από τους γύρω οικισμούς προσελκύσθηκαν στο σημείο αυτό, 
γύρω από την μικρή αλλά ισχυρή οχύρωση, επειδή θα ωφελούνταν από 
την αύξηση της κυκλοφορίας στο δρόμο. Η μνεία της Κοντοπορείας από 
συγγραφείς της ρωμαιοκρατίας, τον Πολύβιο (ο οποίος αναφέρει ότι ο 
δρόμος από Κόρινθο προς Ισθμό και τις Σκειρωνίδες πέτρες, δηλ. την 
Κακιά Σκάλα, είναι σε αντίθετη κατέυθυνση από την Κοντοπορεία, που 
περνάει κοντά από τις Μυκήνες, διότι ο Ισθμός και η Κακιά Σκάλα βρί
σκονται ανατολικά της Κορίνθου, ενώ η Κοντοπορεία και οι Μυκήνες νο
τιοδυτικά)2 και τον Αθήναιο3 (ο τελευταίος πέθανε τον 3ο αιώνα μ.Χ. και 
κάνει λόγο για βρύση επί της Κοντοπορείας, με πολύ ψυχρό νερό, που 
πρέπει προφανώς να ταυτιστεί με τη βρύση στου Φραντζή Αγιονορίου) 
δείχνει ότι η σπουδαιότητά της μεγάλωνε συνεχώς. Τούτο θα συνεχιστεί 
και στους επόμενους αιώνες, με αποτέλεσμα το μεσαίωνα, ως την εποχή 
που θα εγκατασταθούν στον Μορέα οι Φράγκοι, να αποτελεί το σπουδαι
ότερο δρόμο επικοινωνίας με την αργολική πεδιάδα.

Πριν ασχοληθούμε με τις οχυρώσεις της Κλεισούρας, πρέπει να επα
νέλθουμε σ' ένα θέμα, για το οποίο έχει γίνει πολύς λόγος. Τα πρόσθετα 
επιχειρήματα που παρουσιάζει ο Πίκουλας για την ταύτιση του δρόμου 
μέσω Αγιονορίου με την αρχαία Κοντοπορεία και όχι μέσω του περάσμα
τος Αγ. Βασιλείου-Κεφαλαριού4 (συντομότερη απόσταση, μικρότερες 
υψομετρικές διακυμάνσεις, αναφορά Μυκηνών από τον Πολύβιο ως το 
«μείζον και κυρίαρχο σε δηλωτική σημασία» τοπωνύμιο, το χωρίο του Ξε- 
νοφώντος ότι ο Αγησίλαος πέρασε από την Τενέα, η ύπαρξη αρματροχιών 
κλπ.) νομίζω ότι ενισχύουν σημαντικά την άποψη αυτή, τελευταία όμως η

1. Κουρίνου, Α γ ιο ν ό ρ ι , σ. 230-31. Μ. Κορόώση, Ο ικ ισ τ ικ ές  φ ά σ ε ις  τ ο υ  Α γ ιο ν ο ρ ίο υ :  

Ιστορ ικογεωγραφικά 2 (1988), 263-64.
2. Πολυβίου, Ισ το ρ ία ι, XVI, 16, 4: «...ώστε μηδέν διαφέρειν τοΰ λέγειν ότι ποιησά- 

μενός τις έκ Κορίνθου τήν ορμήν καί διαπορευθείς τον ’Ισθμόν καί συνάψας ταις Σκει- 
ρωνίσιν ευθέως επί τήν Κοντοπορίαν επέβαλε καί παρά τάς Μυκήνας έποιεΐτο τήν πο
ρείαν εις ’Άργος... Τά μέν κατά τόν ’Ισθμόν έστι καί τάς Σκιράδας προς άνατολάς τοΰ 
Κορίνθου, τά δέ κατά τήν Κοντοπορίαν καί Μυκήνας έγγιστα πρός δύσεις χειμερινάς».

3. Athenaei, D ip n o so p h ista ru m , lib ri X V , 2, 43, e.
4. Πίκουλα, Ο δ ικ ό  δ ίκ τυ ο , 278 κ.ε.
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Bynum, με μια σειρά από επιχειρήματα υποστηρίζει το αντίθετο1. Στηρί
ζει τα επιχειρήματα της κυρίως στο χωρίο του Πολύβιου, ο οποίος μνη
μονεύει ότι η Κοντοπορεία περνούσε κοντά από τις Μυκήνες, στο ότι η 
Κλεισούρα Αγιονορίου βρίσκεται νότια της Κορίνθου και επομένως όχι 
στην αντίθετη κατεύθυνση από το δρόμο προς την Κακιά Σκάλα και στην 
άποψη ότι δεν είναι αναγκαίο ο δρόμος απ' όπου πέρασε ο Αγησίλαος 
(δηλ. η Κλεισούρα) να λεγόταν Κοντοπορεία, αφού ο Ξενοφών δεν ανα
φέρει κάτι τέτοιο. Τέλος, πιστεύει ότι Κοντοπορεία σημαίνει δρόμος για 
πεζούς (κοντός = ραβδί) και όχι η συντομότερη διαδρομή. Κατά την άπο
ψή της, λοιπόν, ο δρόμος που περνούσε από Αγιο Βασίλη-Κεφαλάρι 
(στον Δαφνιά) είναι η Κοντοπορεία, αφού περνούσε δίπλα από τις Μυ
κήνες, ενώ ο δρόμος μέσω Αγιονορίου και Μπερμπατιού απείχε απ' αυτές 
7 χιλιόμετρα.

Νομίζω ότι η Bynum και όσοι ερευνητές, ταυτίζουν, τελευταία, την 
Κοντοπορεία με το πέρασμα Αγιοβασιλείου-Κεφαλαρίου2 δεν έχουν δί
καιο διότι: α) Κοντοπορεία δε σήμαινε μόνο πέρασμα αλλά δρόμος που 
οδηγούσε από την Κόρινθο και τον Ισθμό στο Αργος. Τηρούσε σχεδόν 
αντίθετη κατεύθυνση από το δρόμο που οδηγούσε από Ισθμό προς Μέγα
ρα, μέσω Κακιάς Σκάλας, όχι όμως στην αρχή, κοντά στην Κόρινθο ως 
και την Κλεισούρα Αγιονορίου, αλλά ύστερα απ’ αυτήν, όταν τρεπόταν 
δυτικά. Εκείνο το σημείο λοιπόν έπρεπε ο Πολύβιος να τονίσει και πράγ
ματι το έκανε, αναφέροντας τις κάπως μακρινές, αλλά φημισμένες Μυκή
νες. Εξάλλου αναφέρει ότι η Κοντοπορεία περνάει κοντά στις Μυκήνες 
και όχι από τις Μυκήνες3, β) Ναι μεν ο Ξενοφώντας δεν ονομάζει το δρό
μο απ' όπου πέρασε ο Αγησίλαος, στο ομώνυμο όμως έργο του (Αγησίλα
ος) αναφέρει ότι πέρασε από τα στενά (ενώ στα «Ελληνικά» από την Τε- 
νέα). Είναι γνωστό ότι τρία ήταν τα στενά που οδηγούσαν από Κόρινθο 
στο Άργος· τα Δερβενάκια, ο Αγ. Σώστης και η Κλεισούρα Αγιονορίου. 
Συνδυασμός και των δύο αναφορών του Ξενοφώντα δείχνει ότι ο Αγησί
λαος πέρασε από την Κλεισούρα και δίπλα στην Τενέα. Εξάλλου, αν δε
χτούμε ότι ο Πτολεμαίος περνούσε με στρατό μέσω της Κοντοπορείας4,

1. Bynum, 5. Corinthia.o. 101 κ.ε.
2. Wiseman. The Land. ο. 125. Adshead, Politics, a. 4. Salmon. Wealthy Corinth, o. 3-5. 

36.
3. Πράγματι, η μνεία των Μυκηνών αποτελεί το πιο ασθενές σημείο, για την ταύτιση 

της Κοντοπορείας με το δρόμο μέσω Αγιονορίου (πρβλ. Κορδώση, Συμβολή, σ. 44, σημ. 
10), πιστεύω όμως, από την άλλη πλευρά, ότι δεν είναι και αποφασιστικής σημασίας.

4. Bynum, S. Corinthia. ο. 123.
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γίνεται έμμεσα φανερό ότι αυτή ήταν και η στρατιωτική οδός. Αν ληφθεί 
υπόψη ότι ο Αγησίλαος πέρασε από το Αγιονόρι, δηλ. ασφαλώς από το 
στρατιωτικό δρόμο, τότε λογικά αυτός πρέπει να ταυτιστεί με την Κοντο
πορεία'. γ) Τοπωνύμιο Κοντοποριά επιβίωσε ως τελευταία στην περιοχή, 
ταυτισμένο με τον χείμαρρο Ξεριά ή Σολομιώτικο ποτάμι, την κοίτη του 
οποίου ακολουθούσαν όσοι ήθελαν να περάσουν από το στενό του Αγιο- 
νορίου. Πράγματι, ο Ραγκαβής1 2 μνημονεύει: «Παρά τό Κάτω Έξαμίλιον 
ρέει ρύαξ χειμαρρώδης, ποτάμι του Έξαμιλίου ή Κοντοποριά  καλού
μενος· ό ρύαξ ούτος διερχόμενος κατ’ άνατολάς τής Κορίνθου, εκδίδει 
εις τον Κορινθιακόν κόλπον, εν άποστάσει 1 1/2 ώρας από Λουτρακι
ού. ΒΑ καί επ’ αυτού κεΐται γέφυρα λιθίνη δίτοξος διά τον χειμώνα κα
τά δε τό θέρος σχεδόν διόλου ξηραίνεται. "Εχει δέ τάς πηγάς 2 ώρας 
από τής γεφύρας Ν.Α. καί παρά τάς όχθας αυτού είσί τινές υδρόμυλοι». 
Ταυτίζεται λοιπόν η Κοντοπορεία, με ακρίβεια, με το δρόμο που ακολου
θούσε την κοίτη του Ξεριά και περνούσε από την Κλεισούρα Αγιονορίου. 
δ) Η Κοντοπορεία ήταν σημαντική οδός· το αποδεικνύει η μνεία της από 
δυο συγγραφείς της αρχαιότητας. Δεν είναι δυνατό επομένως να περνού
σε από το «μονοπάτι» του βουνού Δαφνιά, πάνω από τον Αγιο Βασίλη.

Κοντοπορεία σήμαινε την συντομότερη οδό από τον Ισθμό και τις ανα
τολικές πύλες της Κορίνθου προς Άργος. Από τις δυτικές πύλες (Φλιού- 
ντος και Συκυώνος) συνέφερε η πορεία μέσω Κλεωνών. Ο δρόμος μέσω 
Δερβενακίων δεν ανέβαινε σε πολύ μεγάλο ύψος, το έδαφος όμως του 
δρόμου των Κλεωνών είναι πολύ ανώμαλο. Έτσι ο Salmon3 πιστεύει ότι 
θα ήταν καλύτερα για τον ταξιδιώτη, αν από την πύλη του Φλιούντος 
ακολουθούσε όχι το Αογγοπόταμο, μέσω Κλεωνών, αλλά τον Ξεριά (Λεύ
κα) ή ακόμη και την ακτή! Περνούσε λοιπόν από την Τενέα και την Κλει
σούρα του Αγιονορίου, το μόνο στενό που βρισκόταν σε κορινθιακά χέ
ρια, η πιο σύντομη οδός από Ισθμό και Κόρινθο προς Αργος που ήταν και 
η πιο στρατηγική. Σωστά παρατηρείται ότι η θέση της Τενέας εκεί ήταν για 
να ελέγχει το δρόμο προς Αγιονόρι. Για την ακρίβεια, αυτός ο ρόλος της 
στην Β. έξοδο της Κλεισούρας, ήταν ένας από τους λόγους της ανάπτυξής

1. Adshead, Politics, ο. 4: «Tenea's role therefore was that of insurance against a surprise 
attack». Επίσης, σ. 12: «As Corinth armed, Tenea on the other side of the highway from 
Acrocorinth to be the strongest point in a control system over the northern exit of the 
highway».

2. Ραγκαβής, Ελληνικά, ο. 209.
3. Salmon, Wealthy Corinth, o. 3, 4.
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της. Σίγουρα θα υπήρξαν φρουρές και στην Τενέα και τις οχυρώσεις της 
Κλεισούρας.

Παραπάνω είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το φυλακείο της 
Δραγατούρας Αγιονορίου. Ακριβώς στην είσοδο της Κλεισούρας του 
Αγιονορίου, στη νότια κορυφή του βουνού Αμπιδίτσα (σήμερα ανήκει 
στην περιφέρεια κοινότητας Χιλιομοδίου) βρίσκεται το μεσαιωνικό 
φρούριο Καστράκι, που προστάτευε το στενό από το μέρος της Κορίνθου 
και αποτελούσε δίδυμη οχύρωση με εκείνην του κάστρου του Αγιονορίου. 
Ο κυκλικός πύργος, στο κέντρο, είναι κτίσμα της αρχαιότητας, πιθανό
τατα κλασικών χρόνων1 με ελεύθερο εσωτερικό χώρο ακτίνας τριών μέ
τρων. Ο τοίχος του, πάχους ενός περ. μ., έχει χτιστεί με επιμέλεια από με
γάλες πελεκημένες πέτρες, στις οποίες έχει δοθεί, εξωτερικά, ελαφρά κυρ
τό σχήμα2. Η εξωτερική, τουλάχιστο, ζώνη τείχους, γύρω από τον πύργο, 
ανήκει στη μεσαιωνική περίοδο3. Στο χώρο μεταξύ των δύο τειχών υπάρ
χουν κατεσπαρμένα πολλά θραύσματα αγγείων, αρχαίας και μεσαιωνι
κής περιόδου. Η είσοδος, λοιπόν της Κλεισούρας είχε οχυρωθεί από την 
πλευρά της Κορινθίας, ενώ είναι πολύ πιθανό κάτω από τις μεσαιωνικές 
οχυρώσεις του κάστρου του Αγιονορίου να υπήρχαν αρχαίες οχυρώσεις. 
Αν ληφθεί υπόψη ότι χαμηλότερα, ΒΑ από το οχύρωμα της Αμπιδίτσας, 
είναι πολύ πιθανό να υπήρχε κάποιο είδος οχύρωσης και στο λόφο Γιαν- 
νούλη (1, 5περ. χιλιόμ. ΝΑ του Χιλιομοδίου, όπου υπάρχουν λαξευμένες 
πέτρες από το σύνηθες υλικό της περιοχής), που αποτελεί το πρώτο ύψω
μα πριν η Κοντοπορεία εισέλθει στην Κλεισούρα, γίνεται φανερό ότι η 
δίοδος ήταν καλά οχυρωμένη και ότι η Κλεισούρα αποτελούσε το στρα
τηγικό στενό της περιοχής από τα αρχαία χρόνια. Τα μεσαιωνικά χρόνια 
η Κοντοπορεία οχυρώθηκε ακόμα καλύτερα, με τα κάστρα του Αγιονορί- 
ου4 και ένα άλλο μικρότερο, πριν την είσοδό της, το καστέλλι (κοντά στη 
νέα Μονή Φανερωμένης).

Από το Χιλιομόδι σήμερα περνάει, όπως είναι γνωστό ο δημόσιος

1. Πίκουλα, Οδικό δίκτυο, ο. 165, ο οποίος το θεωρεί φυλακείο: «υποτυπώδης κρηπί
δα καί δύο δόμοι. Κτίσιμο άμελές τραπεζιόσχημο, πιθανότατα τών κλασικών χρόνων, 
δν όχι παλαιότερο... Τό κυκλικό σχήμα του άποτελεΐ πιθανή ενδειξη γιά μιά παλαιότε- 
ρη (;) χρονολόγηση, 5ος προς 4ος».

2. Κορδώση. Συ^φολή. α. 152-154.
3. Πίκουλα, Οδικό δίκτυο, ο. 165. όπου αναφέρεται ότι ο εσωτερικός περίβολος πιθα

νώς χτίστηκε στους αρχαίους χρόνους. Κορδώση, Συμβολή, ό.π.
4. Κορδώση, Συμβολή, σ. 95 κ.ε., 142 κ.ε.
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δρόμος που οδηγεί προς Άργος. Στην αρχαιότητα είναι γνωστό ότι ο δρό
μος από Κόρινθο προς Άργος περνούσε από τις αρχαίες Κλεωνές. Ο τα
ξιδιώτης όμως που ερχόταν από τον Ισθμό μπορούσε με την ίδια ή μεγα
λύτερη ευκολία (αποφεύγοντας μάλιστα να περάσει μέσα από την Κόριν
θο) να πάρει την αρχή της Κοντοπορείας και στη συνέχεια, μέσω Τενέας 
και Δερβενακίων να φθάσει στο Άργος, παρακάμπτοντας την Κλεισούρα 
του Αγιονορίου που ανεβάζει σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Η Τενέα, λοιπόν 
βρισκόταν στο καίριο εκείνο σημείο όπου χωρίζονταν οι δυο δρόμοι που 
οδηγούσαν προς Αργολίδα και Α. Πελοπόννησο, ενώ ένας τρίτος δρόμος 
έφθανε εκεί μέσω Κεχρεών και Σολυγείας, περνώντας από τα σημερ. Αθί- 
κια. Μέσω του δρόμου αυτού, προφανώς, οι Δωριείς έφθασαν από το 
Αργος στην Κόρινθο, καταλαμβάνοντας πρώτα τη Σολύγεια1.

7. Τοπογραφικά της Τενέας. Υποθέσεις για την ανάπτυξη και εξέλιξη της
πόλης

α) Η  Τενέα ως οικισμός από τις πηγές. Έμμεσες μαρτυρίες

Όπως μνημονεύσαμε ήδη, η μνεία της Τενέας στις πηγές είναι σπάνια· 
δεν αναφέρεται ούτε στη Γεωγραφία του Πτολεμαίου. Ο τελευταίος, πά
ντως, μνημονεύει τις γειτονικές Κλεώνες2, μολονότι την εποχή αυτή βρί
σκονταν σε παρακμή. Στην επιστολή του Κικέρωνα, προς τον Αττικό, 
στην οποία αναφερθήκαμε λεπτομερώς παραπάνω, είδαμε ότι η Τενέα κα
τατάσσεται (μαζί με την Αλιφείρα και Τριταία) στους «νεόκτιστους» οι
κισμούς, επειδή δεν μνημονεύεται στο «νεών κατάλογον» του Ομήρου3. Η 
εκτίμηση αυτή είναι, ουσιαστικά, σωστή. Αν η Τενέα ήταν, την εποχή του 
Τρωικού πολέμου, πόλη, έπρεπε, κανονικά, να αναφερόταν στον παρα
πάνω κατάλογο, όπως αναφέρονται οι γειτονικές Κλεωνές και άλλες πό
λεις, που ανήκαν στην άμεση επικράτεια του Αγαμέμνονα4. Τούτο δε ση
μαίνει, βέβαια, ότι δεν υπήρχε ζωή στη θέση όπου χτίστηκε η αρχαία πόλη. 
Αντίθετα, τα γραφόμενα του Στράβωνα και αρχαιολογικά κατάλοιπα μας 
πείθουν, όπως είδαμε, ότι υπήρξε οικισμός, ελλαδικών χρόνων, σε μικρή 
απόσταση νότια της κορυφής του λόφου «Βουνό», όπως υπήρξε επίσης

1. Παπαχατζή, Κορινθιακά, σ. 88, 89.
2. Πτολεμαίου, Γεωγραφία, III, 16, 20.
3. Ciceron, Correspondance, Att, VI, 2.
4. Ομήρου, Ιλιάς Β570 κ.ε. (Κόρινθος, Κλεωνές, Ορνειές, Αραιθυρέα, Σικυών, Υπε- 

ρησία, Γονούσα, Πελλήνη, Αιγιαλός, Αίγιον, Ελίκη).
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προϊστορικός συνοικισμός και στον λόφο των Αγίων Ασωμάτων. Αν η 
μεταφορά των κατοίκων της Τενέδου στο χώρο της Τενέας ανταποκρίνε- 
ται στην πραγματικότητα, μπορούμε, νομίζω, να υποθέσουμε, όπως ήδη 
μνημονεύσαμε παραπάνω, ότι αμέσως μετά τον Τρωικό πόλεμο ιδρύθηκε, 
στο σημείο αυτό, μια μικρή πόλη, δεδομένου ότι οι Τενέδιοι δεν πρέπει να 
ήσαν λίγοι.

Ύστερα από το τέλος της μυκηναϊκής εποχής, προφανώς η Τενέα ακο
λούθησε τη μοίρα των μυκηναϊκών πόλεων, ως ότου το 734/3, με τον αποι- 
κισμό των Συρακουσών, εμφανίζεται ως σημαντικός οικισμός που θα αρ
χίσει μάλιστα να ευημερεί, δε γνωρίζουμε όμως τη θεσμική της κατάστα
ση. Ο Στράβων, που μας παρέχει, όπως είδαμε, την πληροφορία, ονομά
ζει τον οικισμό, κατά την περίοδο αυτή, «κατοικία», δηλ. πολίχνη ή κώμη.

Ο Κικέρωνας κατατάσσει την Τενέα σαφώς ανάμεσα στις πόλεις. Από 
τις υπόλοιπες δύο πόλεις που μνημονεύει, η Αλιφείρα είναι πολύ γνωστή 
κατά την εποχή της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Η ανεξαρτησία της Τενέας, 
μικρό χρονικό διάστημα πριν από την καταστροφή της Κορίνθου, πρέπει 
να σημαίνει και περίοδο ακμής της. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο Κικέρων έζη- 
σε το πρώτο μισό του 1ου αι. π.Χ., η Τενέα πρέπει να ανήλθε στην κατηγο
ρία των πόλεων νωρίτερα. Όπως παρατηρήσαμε, παραπάνω, η ανάπτυξή 
της ήδη από την κλασική εποχή (κατά την οποία, σύμφωνα με τους Σακελ- 
λαρίου-Φαράκλα, τειχίστηκε), μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι ο οικι
σμός ανήλθε στην κατηγορία των πόλεων την χρονική αυτή περίοδο.

Όπως είχαμε την ευκαιρία να δούμε, ο Στράβων καλεί την Τενέα κώμη. 
Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς την ακριβή σημασία της λ. κώμη στο 
σημείο αυτό, και γιατί ο Στράβων δεν καλεί την Τενέα πόλη, όπως κάνει με 
άλλες μικρές πόλεις της Πελοποννήσου1. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε 
εδώ ότι η λ. κώμη σημαίνει χωριό2, διότι την εποχή της ρωμαιοκρατίας η 
Τενέα βρισκόταν σε ακμή και επειδή ως κώμη ο Στράβων χαρακτηρίζει και 
τους δυο άλλους κύριους κορινθιακούς οικισμούς- τον Κρομμυώνα και 
τις Κεχρεές. Ιδιαίτερα για τις Κεχρεές γνωρίζουμε ότι την εποχή αυτή άκ
μαζαν. Δεν είναι επίσης σωστό να εκλάβουμε τη λ. κώμη με τη σημασία της 
μικρής ατείχιστης πόλης, όπως αναφέρεται σε λεξικά, δεδομένου ότι την

1. Π.χ. την Ερμιόνη, την Τροιζήνα (Η, 12) και πολλές πόλεις της Λακωνικής (Ψαμα- 
θούς, Ασίνη, Γύθειον. Κυπαρισσία, Βοία. Μαλέαι, Ασωπός κλπ.: Η. 11).

2. Sakellariou-Faraclas. Korinthia, σ. 10 (app.).
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ίδια περίπου εποχή ο Κρομμυών μνημονεύεται ως oppidum, που σημαίνει 
τειχισμένος οικισμός'.

Ο Στράβων, τουλάχιστον στο σημείο όπου αναφέρεται στους κοριν
θιακούς οικισμούς, πρέπει να θεωρηθεί πολύ πιθανό ότι με τη λέξη κώμη 
εννοεί μικρή πόλη, αν και χρησιμοποιεί σε άλλο σημείο τη λ. «πόλισμα» 
(για τις Κλεωνές). Πάντως, όταν αναφέρεται στο Λέχαιο, σημειώνει ότι 
τούτο «ύποπέπτωκε τή πόλει κατοικίαν έχον ου πολλήν»1 2, πράγμα που 
σημαίνει ότι στην εποχή του ο οικοδομημένος χώρος του Λεχαίου ήταν μι
κρότερος από πριν. Η παρατήρηση αυτή δεν γίνεται για την Τενέα και τις 
Κεχριές, για τις οποίες γνωρίζουμε από άλλες πηγές ότι ήταν πόλεις. Εί
ναι πολύ πιθανό ο Στράβων να ονομάζει τις τρεις πόλεις κώμες, γιατί έτσι 
τις ονόμαζαν οι πηγές από τις οποίες άντλησε, (ή λόγω της ύπαρξης της 
κυρίας πόλεως της Κορίνθου, η οποία βρισκόταν πολύ κοντά). Είναι εν
διαφέρον να σημειώσουμε ότι ο Στέφανος ο Βυζάντιος, που αντλεί από 
πολλές πηγές, ονομάζει στην Κορινθία, α) πόλεις: τις Κεχρεές, την Κο- 
ρώνεια (μεταξύ Σικυώνος και Κορίνθου)3 και την Χαλκίδα·4 β) πολίχνη: 
το Σόλλιον (από τον Θουκυδίδη) και γ) κώμες: την Τενέα, την Κρεμμυώ- 
να (Κρομμυών), τον Μαυσό, τις Ασές (Ασαί = Ασσος;), τον Σιδούντα και 
την Σολύγεια5. Από τους παραπάνω οικισμούς, μόνο η Τενέα, οι Κεχριές 
και ο Κρομμυών μνημονεύονται στον Παυσανία και τον Στράβωνα. Προ
φανώς, ο Στέφανος Βυζάντιος αντιγράφει τις πηγές του.

Όπως θα δούμε παρακάτω, ο Στέφανος Βυζάντιος που έζησε τον 6ο αι. 
μ.Χ. μνημονεύει πως η Τενέα ονομάζεται και «χώρα», λέξη που, καθώς π ι
στεύουμε, έχει ήδη προσλάβει τη μεσαιωνική της σημασία (= πόλη, κέντρο 
μιας αγροτικής περιφέρειας). Ο Ησύχιος (5ος αι. μ.Χ.) αναφέρει, πράγ
ματι, «πόλιν την χώραν»6. Μολονότι ο Στέφανος στο λ. «χώρα» του έρ

1. Sakellariou-Faraclas, Korinthia, σ. 134,10 (app.), όπου αναφέρεται επίσης ότι κατά 
τη ρωμαϊκή εποχή είναι άγνωστο αν η Τενέα εξακολουθούσε να ήταν τειχισμένη.

2. Στράβωνος, Γ εω γρ α φ ικ ά , Η 22 (C, 380). Ο Παπαχατζής, Κ ο ρ ιν θ ια κ ά , σ. 42, σημ. 4, 
πιστεύει ότι συνέβαινε τούτο, επειδή η ίδρυση της Κορίνθου ως ρωμαϊκής αποικίας ήταν 
πρόσφατη. Αφού το Αέχαιο δεν συγκαταλέγεται ούτε ανάμεσα στις κορινθιακές κώμες 
πρέπει, λογικά, να θεωρηθεί ως χωριό, πράγμα δύσκολο. Πιθανότερο ήταν το Λέχαιο να 
αποτελούσε κώμη και οι 3 παραπάνω οικισμοί μικρές πόλεις.

3. Μ. Κορδώση, Η  α ρ χ α ία  α ρκ α δ ικ ή  π ό λ η  Κ ο ρ ώ ν η  κ α ι η Β υ ζ α ν τ ιν ή  Σ α ρ σ ο κ ο ρ ώ νη :  

«Δωδώνη» 16 Π 987) σ. 243 κ.ε.
4. Αγνωστη πόλη· ίσως βρισκόταν στη θέση του σημερ. χωριού Χαλκί.
5. Στεφάνου Βυζαντίου, Ε θ νικ ά , στα οικεία λήμματα.
6. Ησυχίου, Λ ε ξ ικ ό ν , τ. Γ', σ. 353. Βλ. και Δ. Βαγιακάκου, Ε κ τ ο υ  τ ο π ω ν υ μ ικ ο ύ  της  

Ιθά κη ς: Επετ. Εταιρ. Βυζαντ. Σπουδών 29 (1959) 337: «Την σημασίαν αυτήν αναγράφουν
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γου του μας δίνει μόνο τη σημασία «μερική γη», για την Τενέα δεν πρέπει 
να υπάρξει αμφιβολία, έτσι όπως έχει εκφρασθεί, ότι σημαίνει «Τενέα η 
πόλη». Πράγματι, υπάρχει διαφορά από την Περαία (περιοχή Περαχώ- 
ρας, στην αρχαιότητα), που ο ίδιος συγγρ. την ονομάζει «χώρα Κόριν
θου»1, δηλ. περιοχή Κορίνθου. Ο Στέφανος, επομένως, πρέπει να άντλησε 
την πληροφορία από πρώιμη μεσαιωνική γραπτή πηγή ή από την προφο
ρική παράδοση. Σε συγγραφείς της μέσης βυζαντινής περιόδου, η χώρα 
σημαίνει επίσης πόλη2 και της ύστερης βυζαντινής εποχής πόλη τειχισμέ
νη ή, μη, ή κέντρο από το οποίο εξηρτάτο διοικητικά μια μικρή ή μεγαλύ
τερη περιφέρεια3. Εδώ λοιπόν χώρα σημαίνει τον κεντρικό οικισμό μιας 
αγροτικής περιφέρειας, όπου θα υπήρχαν ορισμένες αστικές λειτουργίες 
και κυρίως αγορά προς πώληση των προϊόντων (δηλ. πόλη). Όμως παρα
τηρούμε επί πλέον ότι δεν δικαιολογείται, γιατί ο Στέφανος Βυζάντιος 
αναφέρεται ειδικά στην Τενέα και με τη σύνθετη ονομασία, τη στιγμή που 
το ίδιο θα συνέβαινε και με πολλές άλλες πόλεις ή κώμες, οι οποίες είναι 
φυσικό να αποτελούσαν το κέντρο μιας αγροτικής περιοχής, όπως η Τε
νέα. Φαίνεται πως πρέπει να υπήρχε ειδικός λόγος που καθιστούσε απα
ραίτητη τη μνεία της σύνθετης ονομασίας. Προφανώς, η Τενέα ονομάζε
ται και «χώρα», προς διάκριση της πόλης από μικρότερο, ή μικρότερους, 
γειτονικούς οικισμούς που έφεραν το ίδιο αρχαίο όνομα Τενέα, (κάποιος 
δηλ. οχυρωμένος χώρος ή μικρότερος συνοικισμός, κοντά στον κύριο οι
κισμό).

Από την διχιλιετή, περίπου μαρτυρημένη ζωή της πόλης, μπορούμε να

και οι λεξικογράφοι- παρ. Ησυχίω υπάρχει η γλώσσα, πόλιν- την χώραν, ο δε Δουκάγγιος 
έχει: χώρα- urbs».

1. Στεφάνου Βυζαντίου, Εθνικά, σ. 517.
2. Βαγιακάκου, ό.π., σ. 337 (Συνέχεια Θεοφάνους 267, 7: «...πάσας τάς χώρας καί κω- 

μοπόλεις».
3. Μ. Κορδώση, Κάστρα Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας στο Χρονικό των Τόκκων: 

Γενικά τοπογραφικά χαρακτηριστικά (Αφιέρωμα στον N.G.L. Hammond, παράρτ. «Μα
κεδονικών» 7, Θεσ/κη 1997, σ. 254-256. Πρβλ. D. Zakythinos. Le Despotat Grec de Moree. 
Vie et Institutions, τ. B. (Variorum Reprints 1975) 166 κ.ε. H. Ahrweiler, L'histoire et la 
geographic de la region de Smyme entre les deux occupations turques (1081-1317) parti- 
culierement au X X X e  siecle: «Travaux et Memoires du Centre de Recherche de Histoire et 
Civilisation byzantines» 1 (1965) 12-16. 31. 38, 51. 56. 57-59. 61. 62. 65, 115-118. 124. 126, 
134. 146-147. 165, όπου η χώρα σημαίνει (εκτός από την ευρεία σημερ. σημασία) διοικητι
κές. φορολογικές ενότητες (θέμα-καπετανίκιον). που όμως, καθώς φαίνεται, έχουν ως βά
ση ένα κέντρο, είτε αυτό ήταν κεφαλοχο'κκ ή πόλη. Έτσι σε μια ενορία εκαλείτο χιόρα ο με
γαλύτερος οικισμός.
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διακρίνουμε τρεις σταθμούς α) τον αποικισμό των Τενεδίων β) τη συμμε
τοχή στην ίδρυση των Συρακουσών και γ) την ανεξαρτησία της λίγα χρό
νια πριν από την καταστροφή της Κορίνθου, όταν οι Ρωμαίοι, εφάρμοζαν 
την προσφιλή τους τακτική του «διαιρεί και βασίλευε», υποστηρίζοντας 
τις ευνοϊκά διακείμενες προς αυτές πόλεις, αλλά και τις πόλεις των οποί
ων ο πληθυσμός δεν ήταν αυτόχθων, με στόχο να πλήξουν την Αχαϊκή συ
μπολιτεία. Για την Τενέα, φαίνεται πως θα έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
δεδομένου ότι όχι μόνο οι κάτοικοί της δεν θεωρούνταν αυτόχθονες, αλ
λά και γιατί οι μυθολογικές ρίζες Ρωμαίων και Τενεατών ήταν κοινές. Επί
πλέον, είναι λογικό η καταστροφή της Κορίνθου να επέφερε πληθυσμια-

»

κή άνοδο στην Τενέα, αφού, όπως είπαμε, λίγο πριν την καταστροφή, οι 
περισσότεροι κάτοικοι εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα. Είναι φυσικό, 
όπως είπαμε, πολλοί απ' αυτούς να κατέφυγαν προς το εσωτερικό (την 
αντίθετη πλευρά από τον Ισθμό, όπου έγινε η σύρραξη) και μάλιστα προς 
την ευνοημένη ήδη Τενέα, πόλη που ως πρόσφατα ανήκε στην ίδια επι
κράτεια και είχαν στενούς δεσμούς. Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, οι Ρω
μαίοι, μετά την διάλυση της Αχαϊκής συμπολιτείας, έδειξαν ιδιαίτερη εύ
νοια προς ορισμένες πόλεις της Πελοπόννησου ή της Στερεάς, οι οποίες 
είτε δεν έλαβαν μέρος στον πόλεμο του 146 π.Χ., είτε διαχώρισαν τη θέση 
τους από τους αντίπαλους της Ρώμης, κρατώντας έτσι το παλαιό καθε
στώς «ελευθερίας». Γενικά, οι σχέσεις των Ρωμαίων με τα φιλικά ελληνι
κά κράτη δεν άλλαξαν μετά την υποταγή της Αχαϊκής συμπολιτείας, τα 
οποία διατήρησαν την τυπική ανεξαρτησία τους1. Μπορούμε λοιπόν στον 
τρίτο σταθμό να περιλάβουμε (μαζί με την ανεξαρτησία της) και τα επα
κόλουθα της καταστροφής της Κορίνθου, που προφανώς ευνόησε δημο- 
γραφικά την πόλη. Στη συνέχεια, φαίνεται πως η Τενέα δεν έπαψε να ακ
μάζει, όπως τουλάχιστο δείχνουν τα αναγραφόμενα στον Στράβωνα, τα 
λίγα, αλλά ενδιαφέροντα αρχαιολογικά κατάλοιπα (κυρίως τάφοι), τα 
σωζόμενα νομίσματα, που κόπηκαν γύρω στο 200 μ.Χ. και η μνεία από 
τον Στέφανο Βυζάντιο.

β) Αναζήτηση της ακριβούς θέσης, έκτασης και μορφής της πόλης, κατά 
την διχιλιετή παρουσία της

Δεν είναι εύκολο να εξαγάγει κανείς συμπεράσματα από τα λιγοστά 
αρχαιολογικά κατάλοιπα, ιδιαίτερα από την επιφανειακή κεραμική, δε

ι. Ιστορία Ελληνικού Έθνους Δ ', σ. 75.
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δομένου ότι είναι φυσικό τα ανώτερα στρώματα να παρουσιάζουν περισ
σότερα δείγματα (π.χ. το πρωτοβυζαντινά, ενώ τα κατώτερα μπορεί να 
βρίσκονται πολύ βαθειά· 2 μ. ή περισσότερο). Από την άλλη πλευρά, εκεί 
όπου το έδαφος είναι πολύ κατηφορικό, παρασύρονται όστρακα από ψη
λότερα, εδαφικά, σημεία, από τη βροχή, ενώ σε μερικές θέσεις οι προσχώ
σεις είναι μεγάλες.

Κατάλοιπα από τη νεολιθική εποχή ως τους πρωτοχριστιανικούς χρό
νους, συνέχεια, υπάρχουν μόνο στο σπήλαιο της Νυφίτσας, το οποίο χρη
σιμοποιήθηκε και ως τόπος διαμονής (παλαιότερα) και ως ιερό. Όστρακα 
ελλαδικής εποχής έχουμε και στη νοτιοανατολική πλευρά του λόφου του 
Κάτω Αγιάννη (νεκροταφείο Κλένιας) και στον αυχένα που οδηγεί προς 
Αγιονόρι (οι δυο θέσεις σχεδόν ταυτίζονται), κατά τις μαρτυρίες του 
Gebauer και των Σακελλαρίου-Φαράκλα. Δε γνωρίζουμε αν τα όστρακα 
έφθαναν δυτικότερα, κατά μήκος του δημόσιου δρόμου που οδηγεί προς 
την πλατεία του χωριού, διότι σήμερα ο χώρος έχει καλυφθεί από σπίτια. 
Από λάκκο που σκάφτηκε σε σπίτι, κοντά στον αυχένα, πληροφορηθήκα- 
με ότι τα κεραμικά έφθαναν τουλάχιστον το βάθος των δύο μέτρων. Στο 
δυτικότερο σημείο του παραπάνω δρόμου, στην πλατεία της Κλένιας, 
βρέθηκε ο τάφος των όψιμων πρωτογεωμετρικών ή πρώιμων γεωμετρι
κών χρόνων. Τάφος γεωμετρικών χρόνων βρέθηκε και στην άλλη πλευρά 
του αρχαιολογικού χώρου, στο Χιλιομόδι. Σε ολόκληρη την υπόλοιπη πε
ριοχή, που βρίσκεται ανάμεσα στις δυο αυτές θέσεις, τα επιφανειακά κα
τάλοιπα ποικίλλουν από τους αρχαϊκούς ως τους πρωτοχριστιανικούς 
χρόνους, μολονότι σε μερικές θέσεις υπερισχύουν τα μεν ή τα δε: υστερο- 
ρωμαϊκά ή πρωτοβυζαντινά στο Παλαιό Σχολείο, ελληνιστικά-ρωμαϊκά 
στο Βουνό, πρωτοβυζαντινά στη νότια πλευρά του Κ. Αγιάννη, πιθανώς 
ελληνιστικά στον Π. Αγιάννη. Στις δυο τελευταίες θέσεις βρέθηκαν και 
καθαρά βυζαντινά 11 ου-12ου αιώνα.

Από πλευράς οχυρώσεων, σ' ολόκληρη την περιοχή που εκτείνεται από 
τη νότια πλευρά του Πάνω Αγιάννη ως το Χιλιομόδι, σήμερα διατηρήθη
καν ελάχιστα υπολείμματα τοίχων από ασβεστόλιθο και αμυγδαλίτη. στη 
θέση Π. Αγιάννη-Π. Κλένια, ίσως ελληνιστικών χρόνων. Βορειότερα δεν 
υπάρχει σχεδόν τίποτε, πέρα από μερικές πεσμένες σκόρπιες, χτυπημένες 
πέτρες σχεδόν αποκλειστικά από πωρόλιθο στη θέση Παλαιό Σχολείο, πε
ρισσότερο από πωρόλιθο και λιγότερο από αμμόλιθο και αμυγδαλίτη λί
θο στο Βουνό, περισσότερο από αμυγδαλίτη λίθο και λιγότερο από πω
ρόλιθο, αμμόλιθο ή ασβεστόλιθο στη βόρεια πλευρά του Π. Αγιάννη (νε
κροταφείου). Σχετικά με τα γραφόμενα από περιηγητές ή ερευνητές, δια
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θέτουμε πληροφορίες για τη θέση Παλαιό Σχολείο-Χιλιομόδι, όπου γίνε
ται λόγος από σύγχρονους αρχαιολόγους για τείχος κλασικών, ελληνι
στικών και ίσως ρωμαϊκών χρόνων (Σακελλαρίου-Φαράκλας), οι οποίοι 
μιλούν και για θέατρο, πιθανώς ελληνιστικών χρόνων, χωρίς, δυστυχώς, 
να μας λένε που βρίσκονταν, καθώς και για τη θέση «Βουνό», όπου γίνε
ται λόγος για την ύπαρξη θεμελίων τείχους (Lolling). Από τα παραπάνω, 
μπορούμε προφανώς να συμπεράνουμε ότι η αρχαϊκή, κλασική και ελλη
νιστική Τενέα απλωνόταν κυρίως από τις παρυφές της Π. Κλένιας ως το 
Χιλιομόδι. Βέβαια, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η πυκνότητα δόμησης 
διέφερε από εποχή σε εποχή. Πυκνότερη δόμηση, χωρίς πολλά κενά, πρέ
πει να υπήρχε στους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους.

Μολονότι είναι δύσκολο να πούμε σε ποια σημεία υπερτερούσαν οι 
αρχαιότητες μιας συγκεκριμένης εποχής (τα κεραμικά επιφανειακής 
έρευνας, χωρίς ανασκαφές, ώστε να φανούν τα διαδοχικά στρώματα, 
έχουν, όπως είπαμε, σχετική αξία, ενώ τα σωζόμενα υπολλείμματα τειχών 
και άλλων αντικειμένων της αρχαιότητας είναι ελάχιστα), θα μπορούσα
με να δεχτούμε ότι στο Παλαιό Σχολείο-Χιλιομόδι, υπάρχουν, αισθητά, 
κλασικά-ελληνιστικά κατάλοιπα, αλλά υπερτερούν τα ρωμαϊκά-πρωτο- 
χριστιανικά· στον Πάνω Αγιάννη και —κυρίως— στο «Βουνό» υπερτε
ρούν τα ελληνιστικά, αν και δε λείπουν τα αρχαϊκά και, ιδιαίτερα από το 
Βουνό, τα κλασικά, και στη νότια πλευρά του Κ. Αγιάννη, τα πρωτοβυζα- 
ντινά. Τούτο δε σημαίνει βέβαια ότι στο Παλαιό Σχολείο-Χιλιομόδι υπο
βιβάζεται η κλασική οίκηση, κατά την οποία κατασκευάσθηκαν τα πιο 
μνημειώδη έργα. Η σύγκριση είναι σχετική (γενικά οι οικισμοί είναι πε
ρισσότερο ακμαίοι στην κλασική εποχή). Προφανώς, τα σαφώς περισσό
τερα κατάλοιπα ελληνιστικής εποχής, στους λόφους της Κλένιας, πρέπει 
να σχετίζονται και με την οχυρωματική της εποχής, όταν η σπουδαιότητα 
της Κοντοπορείας αυξήθηκε. Ίσως τα κατάλοιπα αυτά (κυρίως τα υπο
λείμματα τειχών), πρέπει να συνδυασθούν με άλλες οχυρώσεις επί της 
Κοντοπορείας· το φυλακείο της Δραγατούρας (αρχές 3ου π.Χ. αι.)1, κα
θώς και το σχεδόν τετράγωνο (7 μ. x 7.20) φυλακείο, 200 περ. μ. δυτικά 
από το νεκροταφείο της Πρόσυμνας (Μπερμπάτι), κοντά στο δρόμο προς 
τις Μυκήνες (Πύργουθι, εικ. 24), που ελέγχει το προς την Αργολίδα σκέ

1. Κουρίνου, Λγιονόρι, σ. 228-29.



λος της Κοντοπορείας»' και ανήκει χρονολογικά στις αρχές της ελληνι
στικής περιόδου.

Αύξηση της σπουδαιότητας της Κοντοπορείας σήμαινε και αύξηση της 
αξίας της Τενέας, αφού πρέπει να θεωρηθεί ως βέβαιο ότι οι Κορίνθιοι 
φύλασσαν τη μοναδική ελεγχόμενη από τους ίδιους (και στρατηγικότερη) 
πρόσβαση προς Αργολίδα και ότι προφανώς η Τενέα και μάλιστα τα νο
τιότερα υψώματα της πόλης, προς το βουνό, που βρίσκονταν πλησιέστε- 
ρα προς την Κλεισούρα, πρέπει να αποτελούσαν τη βάση της φρουράς. 
Λίγο αργότερα, όπως είδαμε, περ. στα μέσα του 2ου αι. π.Χ., προφανώς ο 
πληθυσμός της Τενέας αυξάνεται. Έτσι, η ελληνιστική περίοδος αποτελεί 
για την Τενέα εποχή ακμής, μολονότι, στην ευρύτερη περιοχή παρατηρού
νται σημάδια παρακμής, με τη μείωση του αριθμού των οικισμών, σε σχέ
ση με την κλασική περίοδο1 2.

Στη νότια πλευρά του λόφου Κάτω Αγιάννη και στον Πάνω Αγιάννη 
είναι όπως είπαμε, τα μόνα σημεία όπου σήμερα είναι δυνατό να δει κα
νείς λιγοστά υπολείμματα τοίχων ή τειχών, δεν μνημονεύεται όμως τίπο
τε από περιηγητές ή ερευνητές. Το υλικό των λίθων, που είναι ελαφρά λα- 
ξευμένοι ή αλάξευτοι είναι περισσότερο ασβεστόλιθος και λιγότερο (κυ
ρίως στο σημείο όπου βρισκόταν η εκκλησία του Π. Αγιάννη) αμυγδαλί- 
της.

Το πέτρωμα από το οποίο αποτελούνται οι παραπάνω λόφοι, από το 
σημείο όπου αρχίζει το έδαφος να υψώνεται, νότια του Παλαιού Σχολεί
ου, ως τον Πάνω Αγιάννη, είναι αποκλειστικά ο αμυγδαλίτης λίθος, ο 
οποίος εμφανίζεται σε φλέβες, ανάμεσα στη χωμάτινη επιφάνεια των λό
φων. Γενικά είναι πολύ σκληρός, όταν όμως έρχεται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα σε επαφή με τον αέρα και τον ήλιο ξεφλουδίζεται εύκολα, αν 
και υπάρχουν βράχοι όπου οι κροκάλες είναι τόσο συνεκτικά συνδεδεμέ- 
νες που θυμίζουν σημερινό τσιμέντο. Νότια του Πάνω Αγιάννη, προς το 
βουνό της Νυφίτσας και την Πάνω Κλένια, τα πετρώματα είναι αποκλει
στικά ασβεστολιθικά. Οι βράχοι εκεί εξέχουν από το έδαφος και δεν είναι 
δύσκολο να αποσπαστούν. Πωρόλιθος δεν υπάρχει στους παραπάνω λό
φους, τουλάχιστο στην επιφάνεια. Πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο ότι οι πέ
τρες που προέρχονται από αμυγδαλόπετρα και χρησιμοποιούνται στα
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1. Πίκουλα. Οδικό δίκτυο, ο. 171. Επίσης, σ. 45. όπου μνημονεύεται και οχυρό στον 
κοντινό λόφο του Αγ. Αθανασίου. 5ου-4ου αι.

2. Sakellariou-Faraclas. Korinthia. ο. 87-89. 109. 133.



Αρχαία και πρωτοβυζαντινή Τενέα 531

τείχη (ή τοίχους) των λόφων της Κλένιας (με λιγοστές ίσως εξαιρέσεις) 
προέρχονται από τα πλούσια πετρώματα των ίδιων των λόφων. Ίσως οι 
πέτρες στον Πάνω Αγιάννη να αποσπάσθηκαν ακριβώς από τη φλέβα 
αμυγδαλίτη που αρχίζει από το δρόμο προς Αγιονόρι και προχωράει με 
κατεύθυνση νοτιοδυτική, δίπλα από τα ερείπια, δεν αποκλείεται όμως να 
προέρχονται και από το λόφο «Βουνό», που είναι πλούσιο σε πετρώματα 
τέτοιου είδους, αν κρίνουμε μάλιστα από ίχνη (παράλληλες οριζόντιες 
γραμμές) που υπάρχουν στο δεύτερο φυσικό πέτρινο τείχος που αναφέ
ραμε παραπάνω, ότι πέφτει κάθετα, σχηματίζοντας, μαζί με το επόμενο, 
το τρίτο επίπεδο της βόρειας πλευράς του λόφου (πίν. II, 2).

Όπως είναι φυσικό, σε κάθε τόπο χρησιμοποιείται για ευκολία συνή
θως ντόπιο πέτρωμα, τούτο όμως δεν είναι απόλυτο· εξαρτάται, επί πλέ
ον, από την εποχή και τις οικονομικές δυνατότητες. Όπως είναι γνωστό, 
ο ντόπιος ασβεστόλιθος είναι το υλικό που χρησιμοποίησαν οι Μυκηναί- 
οι για την κατασκευή των κυκλώπειων τειχών στις Μυκήνες, την Τίρυνθα, 
την Μιδέα αλλά και σε άλλους μικρότερους οικισμούς (π.χ., Περδικαριά 
Ξυλοκέριζας Κορίνθου). Στη δεύτερη όμως φάση, της κατασκευής των 
τειχών των Μυκηνών, που έγινε σε περίοδο ακμής (προφανώς γύρω στα 
1250 π.Χ.), χρησιμοποιήθηκε ο αμυγδαλίτης (κροκαλοπαγής) λίθος, ο 
οποίος, αν και πολύ σκληρός, μπορεί να λειανθεί καλύτερα από τον τιτα
νόλιθο (ασβεστόλιθο) και να κοπεί σε κανονικότερους λιθόπλινθους1 2, δε
δομένου, μάλιστα, ότι τέτοιου είδους πέτρωμα απαντάται στις Μυκήνες 
σε οριζόντια στρώματα, πράγμα που διευκόλυνε την κοπή τους. Σ' αυτή 
την εποχή ή λίγο αργότερα χτίζονται, με αμυγδαλίτη λίθο, κατά το ισοδο- 
μικό σύστημα, τα καλύτερα μνημεία· η Πύλη των λεόντων και ο προμα
χώνας, η βόρεια πύλη, ο «Θησαυρός του Ατρέως», ο «Τάφος της Κλυται
μνήστρας», ο τάφος των δαιμόνων κλπΛ Εντύπωση προκαλούν και σήμε
ρα οι 4 υπερμεγέθεις κροκαλοπαγείς ογκόλιθοι της πύλης (παραστάδες, 
κατώφλι, υπέρθυρον), δεδομένου ότι για την κατεργασία τους χρησιμο
ποιήθηκαν και χάλκινα πριόνια. Ακόμα και σήμερα τα τοιχώματα του 
δρόμου του «θησαυρού του Ατρέως», οι παραστάδες της Πύλης των λεό
ντων αλλά και της βόρειας πύλης κρατούν τη στιλπνότητά τους σε ορι

1. Βασιλικού, Μ υ κ η ν . π ο λ ιτ ισ μ ό ς , σ. 157. Σ. Ιακωβίδη, Ο ικ ισ τ ικ ή  α ρ χ ιτ ε κ τ ο ν ικ ή  κ α τά  

τ ο ν  ΙΔ ' -ΙΑ  ' α ιώ να . Ιστορία ελλην. Έθνους, τόμ. Α ', σ. 309.
2. Μαρινάτου, Κ ρ ή τη , σ. 58. Μυλοονά, Π ο λ ύ χ ρ υ σ ο ι Μ ν κ ή ν α ι, σ. 178. Mylonas, 

M y cen a e , σ. 17. Taylour, The Mycenaeans,o. 111.
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σμένα σημεία (δίνοντας την εντύπωση σύγχρονων μωσαϊκών) και μας 
πείθουν ότι η χρήση του συγκεκριμένου πετρώματος έγινε και για καλαι
σθητικούς λόγους1. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο υλικό κατασκευά
σθηκε και η κεντρική πύλη της Τίρυνθας2, μολονότι δεν υπάρχουν κροκα
λοπαγή πετρώματα στην περιοχή. Προφανώς ο αμυγδαλίτης λίθος μετα
φέρθηκε από τις Μυκήνες3. Η χρήση του κυρίως στις πύλες εξηγείται βέ
βαια και από τη μεγάλη σκληρότητά του.

Σε μεταγενέστερα χρόνια (κλασικά, ελληνιστικά), μπορεί να χρησιμο
ποιείται και ο αμυγδαλίτης λίθος σε θέσεις όπου το πέτρωμα αυτό είναι 
άφθονο (π.χ. στην Κλένια ή στο παρατηρητήριο Πύργουθι στο Μπερμπά- 
τι, μαζί με πέτρες ασβεστολιθικές· βλ. εικ. 24), όμως η χρήση του πωρόλι
θου σε κατασκευές αξιώσεων είναι η πιο συνηθισμένη. Στην αγορά της 
Κορίνθου ο πωρόλιθος είναι σχεδόν σε αποκλειστική χρήση. Βέβαια, ο 
πωρόλιθος είναι το πέτρωμα που αφθονεί στην περιοχή, από τη Σικυώνα 
ως τον Ισθμό (γνωστά είναι λατομεία κοντά στα Εξαμίλια και αλλού στην 
Κορινθία), αλλά εάν υπήρξε ζήτηση αμυγδαλίτη λίθου, η εύρεση δεν θα 
ήταν δύσκολη (υπάρχουν ελάχιστες «φλέβες» στην Παλαιά Κόρινθο, αλ
λά αφθονεί νοτιότερα και δυτικότερα, γύρω από τα Εξαμίλια και την Ξυ- 
λοκέριζα). Αμυγδαλίτης λίθος δεν υπάρχει, επίσης, σε καμιά από τις πύ
λες του Ακροκορίνθου. Πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι σε προϊστο
ρικές θέσεις γύρω από την Κόρινθο (Κοράκου, Περδικαριά), που συνέχι
σαν να κατοικούνται και σε μεταγενέστερες περιόδους, έχει γίνει χρήση 
και αμυγδαλίτη λίθου, πλάι στους πωρόλιθους4. Δεν αποκλείεται, λοι

1. Πρβλ. Μυλωνά, Πολύχρυσοι Μνκήναι. ο. 72: «ό πρωτογενής αυτός ίσόδομος τρό
πος (τοποθετείται σέ ευθείες, άλλά χωρίς προσοχή ώς πρός τήν κανονική διαρύθμιση 
τών άρμογών του) αποτελεί επικάλυψη τοϋ αρχαίου τείχους, μέ τόν όποιο δέν είναι δε
μένη». Οι μαστόροι, αναφέρει, ονομάζουν τις πέτρες αυτές «Παναγίτσες». Έγιναν και αρ
γότερα προσθήκες στο τείχος των Μυκηνών (3η φάση), αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε αμυ
γδαλίτης και εν γένει η κατασκευή του δεν είναι τόσο επιμελημένη (Βασιλικού, Μνκην. 
Πολιτισμός, σ. 162-63).

2. Κ. Miiller-H. Sulze, Tiryns III. Die Architecture der Burg und des Palasters. Mainz- 
Rhcin 1976. πίν. 23, 24.

3. Μυλωνά, Πολύχρυσοι Μυκήναι, σ. 89. Βασιλικού. Μνκην πολιτισμός, σ. 188.
4. Στην Περδικαριά Ξυλοκέριζας, οι αμυγδαλωτές πέτρες έχουν θραυσθεί (προφανώς 

με μηχανικά μέσα, τελευταία) και συγκεντρα)θεί στη δυτική άκρη του λόφου. Στου Κορά
κου (στο δυτικότερο άκρο της σημ. Κορίνθου) υπάρχουν λίγα κομμάτια, από το οποίο το 
μεγαλύτερο, ίσως, αρχιτεκτονικό μέλος (Πρβλ. Blegcn. Korakou. σ. 96, εικ. 125. όπου ει- 
κονίζεται κατώφλι από παρόμοιο λίθο). Πρόκειται για εξαιρετικά σκληρό λίθο.
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πόν, αυτού του είδους η πέτρα να είχε χρησιμοποιηθεί κατά την μυκηναϊ
κή εποχή, στις δυο παραπάνω θέσεις.

Νομίζω πως δεν είναι τυχαίο ότι στον αρχαιολογικό χώρο της Τενέας 
συναντούμε περισσότερο πωρόλιθο όσο κατεβαίνουμε προς τη θέση 
«Βουνό» και κυρίως προς το Παλαιό Σχολείο και το Χιλιομόδι. Όπως 
ήδη μνημονεύσαμε, παραπάνω, ο λοφίσκος Λούτσα (Λίμνη) ονομάζεται 
και «Νταμάρια». Σύμφωνα με τους ντόπιους, υπήρχαν εκεί, στη νότια 
πλευρά του λόφου, που κατέρχεται απότομα, «γούβες». Το τοπωνύμιο 
δείχνει, βέβαια, εξόρυξη λίθων, δεν μπορούμε, όμως να είμαστε βέβαιοι αν 
πρόκειται για κανονικό λατομείο ή για μεταφορά έτοιμων, χτυπημένων 
λίθων από εδώ, αφού, λόγω του πεταλοειδούς σχήματος του εδάφους, στο 
σημείο αυτό μπορεί να βρισκόταν το υποτιθέμενο θέατρο. Σήμερα, δυστυ
χώς, λόγω οικοδομήσεως, δεν μπορεί κανείς να δει τίποτε. Για τις παρα
πάνω θέσεις, ιδιαίτερα για το «Βουνό», ακόμη και αν δεχτούμε ότι η με
ταφορά πωρόλιθου δεν ήταν δύσκολη1 ή ότι βρίσκονταν πολύ κοντά «φλέ
βες» απ' αυτό το πέτρωμα2, η εξαγωγή και μεταφορά του θα ήταν πιο δύ
σκολη απ' ότι του αμυγδαλίτη. Φαίνεται λοιπόν πως υπήρχαν απαιτήσεις 
που δεν εκπλήρωνε πια στον ίδιο βαθμό ο αμυγδαλίτης λίθος, ο οποίος δε 
σκαλίζεται με τόση ευκολία. Ως εποχή αυξημένων απαιτήσεων και αξιώ
σεων μπορούμε να θεωρήσουμε, βέβαια, την κλασική και ελληνιστική πε
ρίοδο, στην οποία χρονολογούν και το τείχος της Τενέας οι Σακελλαρίου- 
Φαράκλας (στο Παλαιό Σχολείο-Χιλιομόδι).

Πέτρες από αμυγδαλίτη, χτυπημένες ή όχι, συναντιόνται περισσότερο 
στην βορειοανατολική πλευρά του λόφου του Κ. Αγιάννη (νεκροταφεί
ου), κοντά ή γύρω από τη θέση όπου βρέθηκαν τα όστρακα ελλαδικής επο
χής (δεν γνωρίζω αν πρέπει να συνδυασθούν χρονολογικά με τα όστρακα. 
Δεν βρέθηκαν στο σημ. νεκροταφείο, ως τώρα, πειστικά ίχνη ελλαδικής 
εποχής. Πληροφορηθήκαμε μόνο ότι, όταν ξαναέχτιζαν πρόσφατα την εκ
κλησία του Κάτω Αγιάννη, βρέθηκαν τάφοι, σε βάθος δύο μ., άγνωστης 
εποχής) καθώς και στις υποτιθέμενες οχυρώσεις (ή τοίχους;) του Π.

1. Είναι γνωστό πως στην Κορινθία, ιδιαίτερα την παραλιακή, υπήρχαν πολλά λατο
μεία και ο κορινθιακός πωρόλιθος ήταν περιζήτητος και εκτός των ορίων της περιοχής 
(Δελφοί, Επίδαυρος), βλ. Wiseman, The Land, σ. 68, όπου σημειώνεται ότι πρέπει να με
ταφέρθηκαν πωρόλιθοι για την κατασκευή των ιερών των Δελφών και της Επιδαύρου 
(4ος-3ος αι.).

2. Όπως ήδη αναφέραμε, ο Lolling μνημονεύει ότι το έπαιρναν από τους εκεί ή τους 
γύρω λόφους.
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Αγιάννη, κυρίως στο βόρειο τμήμα, κοντά στην ερειπωμένη εκκλησία, 
αφού νοτιότερα, προς το βουνό, γίνεται αποκλειστικά χρήση του ασβε
στόλιθου, λόγω της κοντινής ύπαρξης λίθων αυτού του πετρώματος, που 
ξεκολλούσαν εύκολα (και σήμερα βράχοι εξέχουν από τη γη) και μεταφέ
ρονταν επίσης εύκολα. (Μπορούσαν ακόμη και να τους κυλάνε, σε ορι
σμένα σημεία). Οι αμυγδαλωτές πέτρες πάλι που υπάρχουν εντοιχισμένες 
στο βόρειο μέρος των υποτιθέμενων οχυρώσεων του Π. Αγιάννη μπορούν 
να διακριθούν σ' αυτές που χρησιμοποιήθηκαν, μαζί με άλλες ασβεστολι- 
θικές, για την κατασκευή του τείχους, ανατολικά της εκκλησίας, και σ' 
εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν μόνες (όχι μαζί με ασβεστολιθικές), για 
την κατασκευή του τείχους (ή του κτηρίου;) στον χώρο που αργότερα κα
τέλαβε η εκκλησία. Οι δεύτερες είναι μεγαλύτερες και καλύτερα δουλεμέ
νες. Αν πρόκειται για κτήριο, γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί, αν πρόκει
ται για τείχος, ίσως έχουμε να κάνουμε με κάποια επιμελημένη κατασκευή 
τμήματος (πύλη, πύργος, π.χ.). Επιβάλλεται πάντως να δεχτούμε ότι για 
να ιδρυθεί εκεί εκκλησία, πρέπει να υπήρχαν κάποιοι έτοιμοι και σε ορι
σμένο ύψος, τοίχοι1.

Τα κορινθιακά υψώματα, πάνω στα οποία υπήρχαν προϊστορικοί συ
νοικισμοί αποτέλεσαν αντικείμενο σχολιασμού. Ενώ στους ιστορικούς 
χρόνους, υψώματα όπως ο Ακροκόρινθος αποτέλεσαν ισχυρές ακροπό- 
λεις, στα μυκηναϊκά χρόνια δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. «Τα υψώματα ελ- 
λαδικής περιόδου, στην Κορινθία... ήταν όλα χαμηλοί λοφίσκοι. Η τυπι
κή ελλαδική ακρόπολη —Τίρυνθα, Μυκήνες, Αθήνα, Θήβες, Γλας— ήταν 
μικρή σε έκταση και δεν υψωνόταν πολύ πάνω από την γύρω πεδιάδα»2. 
Τα απόκρημνα βουνά, όπως η Αάρισα Αργους, φαίνεται ότι δεν οχυρώ
θηκαν. Ο Ακροκόρινθος, μάλιστα, πρέπει να ήταν λιγότερο κατάλληλος.

1. Στην περίπτωση αυτή, πιθανότερο είναι να πρόκειται για κάποιο κτήριο. Δεν απο
κλείεται όμως να πρόκειται και για προμαχώνα πύλης. Αν πρόκειται πράγματι για οχυ
ρώσεις, η πύλη πρέπει να βρισκόταν σ' αυτό το σημείο, αν κρίνει κανείς από το τοπογρα
φικό ανάγλυφο.

2. Rhys Carpenter, The defences of Acrocorinth and the lower town: Corinth III, μέρ. II, 
σ. 30: «nor can it argued that only a small portion of the mountain - top need have been 
enclosed and fortified in the helladic period; for the pseudo-Mycenaean Stretches in the wall 
occur at point that fix a circuit essentially identical with the classical one. Again no mycenean 
sherds or other indubitable traces of Mycenean civilization have ever been discovered on 
Acrocorinth».
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Η παραπάνω άποψη είναι, ουσιαστικά σωστή, πρώτα όμως πρέπει να 
αναφέρουμε ότι στην Κορινθία οι εκτάσεις που εκάλυπταν οι προϊστορι
κές θέσεις ήταν μικρής επιφάνειας. Από τις μεγαλύτερες ως τώρα γνωστές 
είναι η θέση Γωνιά, καθώς και η Κοράκου (ωοειδούς σχήματος, διαστάσε
ων 250x115 μ.1, όπου πολλοί τοποθετούν την αρχαία Εφύρα). Βέβαια, 
πρέπει να σημειώσουμε ότι ακόμη και οι γνωστές μυκηναϊκές ακροπόλεις 
της Ν. Ελλάδας κάλυπταν περιορισμένο χώρο2. Οι προϊστορικές θέσεις 
στην εύφορη παραλιακή Κορινθία εκάλυπταν ακόμη μικρότερο, ίσως 
επειδή ήταν πολλές και σκορπισμένες, χωρίς ισχυρά κέντρα. Οι κάτοικοι 
διάλεγαν στην περιοχή τους ένα λόφο, που πρέπει να σημειώσουμε ήταν 
σχετικά χαμηλός (σε σχέση μάλιστα με τον Ακροκόρινθο), αλλά είναι εύ
κολα ορατή η προσπάθεια να βρεθεί, μέσα στην περιφέρεια που τους ανή
κε, ένα όσο γίνεται πιο απότομο ύψωμα. Έτσι, μερικά από αυτά δύσκολα 
πλησιάζονται από τις περισσότερες πλευρές (Γωνιά Εξαμιλίων, Χελιο- 
τόμυλος, Αετόπετρα, Περδικαριά), ενώ ορισμένα καλύπτονται τουλάχι
στο από τις δύο πλευρές. (Έτσι η θέση Κοράκου καλύπτεται πλήρως από 
το βορρά και εν μέρει από τη δύση, αφού το έδαφος κατέρχεται κάθετα). 
Πρόβλημα αποτελούν οι οχυρώσεις των θέσεων αυτών. Ως τώρα, γνωρί
ζουμε ότι κυκλώπειο τείχος έχει διασωθεί μόνο στην Περδικαριά3, στη θέ
ση όμως που βρίσκεται, στη ρίζα του λόφου, πρέπει να επιτελούσε το ρό
λο αναλημματικού τοίχου, δεδομένου ότι το έδαφος ανέρχεται κατά επί
πεδα. Δεν υπάρχουν ίχνη τείχους στη νότια προσιτή πλευρά, όπως δεν 
υπάρχουν και στου Κοράκου, όπου η ανάβαση από τη νότια, επίσης, πλευ
ρά είναι εύκολη. Νομίζω ότι πιθανότερο είναι οι ομαλές πλευρές των λό
φων να ήταν τειχισμένες, γιατί, διαφορετικά, δεν υπήρχε λόγος να επέλε
γαν απότομα υψώματα· αρκούσαν οι ομαλότεροι, απ’ όλες τις πλευρές, 
λόφοι.

Στο χώρο της αρχαίας Τενέας, οι λόφοι πάνω στους οποίους βρέθηκαν 
προϊστορικά όστρακα (Κάτω Αγιάννης - Αγίων Ασωμάτων και ίσως και 
ο Πάνω Αγιάννης), είναι χαμηλοί, με ορισμένα μόνο σημεία να πέφτουν

1. C. Blegen, Korakou, σ. 1. Από τα υπόλοιπα, η Περδικαριά είναι διαστάσεων περ. 
100x50 (Sakellariou-Faraclas, Corinthia, σ. 17 (app.), και των ίδιων σχεδόν διαστάσεων εί
ναι και ο Χελιοτόμυλος (Μύλος Χελιώτη).

2. Οι Μυκήνες κάλυπταν περ. 30 στρέμματα, η Τίρυνθα περ. 20, η Αθήνα 25 και μόνο 
ο Γλας έφθανε περ. τα 200 (Mylonas, Mycenae, σ. 16, 43). Αρκετά μεγάλη έκταση εκάλυπτε 
και η Μιδέα, η μόνη χτισμένη πάνω σε βουνό.

3. C. W. Blegen, Corinth in prehistoric times: American Journal of Archaeology, 1920, σ. 
7. Folwer-Stillwell, Corinth, σ. 111. Sakellariou-Faraclas, Corinthia, o. 17 (app.).
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απότομα αλλά σε μικρό ύψος. Μοιάζουν, έτσι, περισσότερο, με το ύψωμα 
Ζυγουριές Αγ. Βασιλείου, λοφίσκο (165x70 μ.), πολύ μικρού ύψους’, που 
φέρει ίχνη οικήσεως κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εποχής του χαλκού. 
Πάντως, πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν υπήρχε καλύτερη λύση για τον 
προϊστορικό άνθρωπο που ζούσε στην περιοχή της Τενέας, δεδομένου ότι 
όλα τα υπόλοιπα υψώματα κατέρχονται ομαλότερα, εκτός ίσως από το 
Βουνό, που βρίσκεται στην ίδια περίπου μοίρα. Μεγάλες πέτρες που πα
ρέχουν την εντύπωση πρόχειρα σκαλισμένων βράχων υπάρχουν στο νο
τιότερο τμήμα των οχυρώσεων του Πάνω Αγιάννη (στις παρυφές της Πά
νω Κλένιας, κυρίως από ασβεστόλιθο) και στον Κάτω Αγιάννη (κυρίως 
από αμυγδαλωτή πέτρα), δεν μπορεί όμως κανείς να υποθέσει ότι αποτε
λούσαν μέρος προϊστορικού τείχους, γιατί δε βρίσκονται στη θέση τους. 
Όπως είπαμε ο Κάτω και ιδιαίτερα ο Πάνω Αγιάννης δεν αναφέρονται 
καθόλου στη Βιβλιογραφία (εκτός από τα γραφόμενα για τα ελλαδικά 
όστρακα από τους Gebauer και Σακελλαρίου-Φαράκλα) κι έτσι δεν έχει 
γραφεί τίποτε για πιθανές προϊστορικές οχυρώσεις στις θέσεις αυτές. Βέ
βαια, δεν είναι απαραίτητο να υπήρχαν, για το λόγο και μόνο ότι βρέθη
καν εκεί προϊστορικά όστρακα.

Κάπως πιο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα στους ιστορικούς χρόνους, 
παρά τα υπάρχοντα κι εδώ προβλήματα. Γενικά στους χρόνους αυτούς, οι 
πόλεις κτίζονται γύρω από ένα λόφο που αποτελεί την ακρόπολη, φρο
ντίζοντας να υπάρχει χώρος και για την κάτω πόλη που επίσης τειχιζό
ταν, αλλά και εδώ υπάρχουν διαφορές. Στις περισσότερες ο χώρος είναι 
(τουλάχιστο λίγο) κατηφορικός, για να τειχιστεί, και σε άλλες τειχίζονται 
περισσότεροι λόφοι, από τους οποίους ο ψηλότερος αποτελεί την ακρό
πολη (π.χ. οι γειτονικές Κλεωνές)1 2. Δεν συναντούμε πόλεις πάνω σε βου

1. C. Blegen, Zygouries. A prehistoric Settlement in the valley o f Qeonai. Cambridge 
Mass. 1928. σ. 1,2. Στο λόφο βρέθηκαν αρχαιότητες πρώιμης, μέσης και ύστερης ελλαδι- 
κής περιόδου (σ. 3).

2. Sakellariou-Faraclas, Corinthia, σ. 33, 34 (app.): «The highest of the hills (279 m.), 
which seems to have been used as an acropolis, is oval in shape. A small col connects it with 
the middle part of an S-shaped ridge, which has three heights from N to S (260.80, 263.90, 
265.30 m.) The middle one is the tallest. On the east side of the Acropolis there is a projection 
to the SSE, ending on a peak 251.70 m. tall. Thus, the group of hills (if the northern hilltop of 
the S-shaped ridge has not been taken into consideration) forms a horseshoe to the SSE. On 
the NE. N. and W. the slopes are steep. To the N and NW they reach Kakorema; to the W they 
border a stream which flows into Kakorema, while to the SW the group is joined through a 
narrow pass to the mountain mass further to the SW. To the SSE the terrain descends more
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νά, όπως το μεσαίωνα, αλλά απότομα μικρά βουνά-λόφοι μπορούν να πε- 
ριληφθούν στην οχύρωση και να αποτελέσουν ακρόπολη (Ακροκόριν- 
θος). Στην Τενέα οι λόφοι είναι χαμηλοί και μικροί και η πόλη, τειχισμένη 
ή μη, εκάλυψε όχι μόνο αυτούς αλλά επεκτάθηκε και σε χώρο επίπεδο. Η 
έκταση είναι αρκετά μεγάλη και υπάρχει ασυμφωνία για την ακριβή θέση 
της πόλης.

Παλαιότερα, οι περισσότεροι περιηγητές και αρχαιολόγοι ταυτίζουν 
την Τενέα με το λόφο Βουνό, όπου και οι σκαλισμένοι στις πέτρινες πλα
γιές τάφοι (ο Gebauer, π.χ., στο πλάτωμα που σχηματίζουν οι δυο λόφοι 
Βουνό και Κ. Αγιάννης τοποθετεί την καρδιά της Τενέας). Στα νεότερα 
χρόνια, οι περισσότεροι την τοποθετούν στο Παλαιό Σχολείο-Χιλιομόδι, 
όπου εντοπίσθηκαν, καθώς αναφέρεται, ίχνη οχυρώσεων και θεάτρου (;). 
Μια τρίτη άποψη είναι όπως είδαμε εκείνη του Wiseman, ο οποίος θεωρεί 
ολόκληρη την παραπάνω έκταση ως ενιαία.

Οι διαφορετικές αυτές απόψεις εξηγούνται και από την πλημελή επι
τόπια έρευνα. Ερωτήματα υπάρχουν ακόμη πολλά. Πού, βρισκόταν, π.χ., 
η ακρόπολη της Τενέας; Όπως είδαμε, η διαμόρφωση της κορυφής του 
λόφου «Βουνό» μας κάνει να υποθέσουμε ότι προστατευόταν από τείχος, 
περικλείοντας μια έκταση 10 περ. στρεμμάτων, κάτι που ενισχύεται κι 
από τα γραφόμενα του Lolling, για ύπαρξη υπολειμμάτων τειχών στο λό
φο Αλωτή (Βουνό). Ορμώμενη από την πληροφορία αυτή του Lolling, η 
Bynum πιστεύει ότι η ακρόπολη της Τενέας βρισκόταν στο λόφο «Βου
νό»1. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα, πρέπει να 
δούμε την περιοχή ως σύνολο, από τοπογραφικής πλευράς, και να χρησι
μοποιήσουμε τα λιγοστά αρχαιολογικά δεδομένα.

Είδαμε ότι πυκνά ή σχετικώς πυκνά όστρακα και εν γένει κεραμικά, 
υπάρχουν στην κορυφή του λόφου Βουνό, στα φυσικά επίπεδα που σχη
ματίζονται ανατολικά και κυρίως βόρεια της κορυφής, στον ομαλό ελά
χιστα επικλινή χώρο, που εκτείνεται ακριβώς δυτικά της, καθώς και σ' 
ολόκληρη την έκταση που σχηματίζουν οι ομαλές νότια πλαγιά του παρα-

gradually and a little before reaching Varkos forms two large ordinary hills in the ESE and 
SSE. The hills comprise the NNE terminus of an entire group of hills».

1. Bynum, S. Corinthia, o. 14, 21, 26: «...discovered by Lolling on a hill rising in five ter
races, separated from the mountains to the south by a marked depression. This hill, now 
occupied by the village of Klenia is about 1,5 kilometers south of Chiliomodi». Σημειώνει, 
επί πλέον, ότι υπάρχουν στοιχεία για την επέκταση του οικισμού βόρεια, ως το νότιο άκρο 
του Χιλιομοδίου.
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πάνω λόφου και δυτική πλαγιά του λόφου του νεκροταφείου (Κάτω 
Αγιάννη), ανάμεσα στις οποίες μάλιστα σχηματίζεται επίπεδος χώρος. 
Τέλος, τα κεραμικά συνεχίζονται νοτιότερα προς τον Π. Αγιάννη. Σ' ολό
κληρο τον παραπάνω χώρο υπάρχουν επίσης ίχνη ή υπολείμματα τοίχων 
ή τειχών, καθώς και πελεκημένες πέτρες (εκτός από τους τάφους στη βό
ρεια και ανατολική, αλλά και στη βορειοδυτική πλαγιά του λόφου). Δεν 
πρέπει να αποκλείεται τελείως, πέρα από το μάλλον βέβαιο τείχος που 
φαίνεται να περιέκλειε την κορυφή του λόφου Βουνό, να υπήρχε και άλ
λο ευρύτερο που να περιλάμβανε τη γύρω έκταση και τον λόφο του νε
κροταφείου. Εκείνο όμως που πρέπει μάλλον να αποκλεισθεί είναι να το
ποθετηθεί η ακρόπολη της Τενέας στο λόφο «Βουνό» και τα τείχη της να 
επεκτείνονταν και προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς βορράν, ώστε να 
περιλάβουν τον κύριο οικισμό των κλασικών και μεταγενέστερων χρό
νων, που εκτεινόταν κυρίως στο Παλαιό Σχολείο και, σε μικρότερο βαθ
μό, γύρω από το λόφο Λούτσα (Λίμνη) - Νταμάρια, όχι τόσο γιατί το έδα
φος είναι κατηφορικό, όσο επειδή ο τειχισμένος χώρος θα έπαιρνε δυσα
νάλογα μεγάλες διαστάσεις1.

Όπως έχουμε επανειλημμένα αναφέρει, τα πυκνότερα αρχαιολογικά 
κατάλοιπα (κυρίως κεραμικά αλλά και πελεκημένες μεγάλες πέτρες από 
πωρόλιθο, τμήματα τοίχων ή τειχών κλπ.) βρίσκονται γύρω από το Πα
λαιό Σχολείο. Πιο κοντά στην πραγματικότητα, από πλευράς διαστάσε
ων, θα ήταν ένα τείχος που, κατεβαίνοντας από το λόφο «Βουνό», θα πε- 
ριέκλειε και την έκταση αυτή, περικλείοντας λογική ως προς το μέγεθος 
έκταση, αλλά και πάλι το θεωρούμε δύσκολο. Όπως είχαμε την ευκαιρία 
να δούμε, παραπάνω, λιγότερο πυκνά (σχετικώς πυκνά) αλλά ενδιαφέρο
ντα (κυρίως κεραμικά) κατάλοιπα υπάρχουν και γύρω από το λόφο Ντα

1. Αν συμπεριλάβουμε ολόκληρο το χώρο όπου συναντάμε ερείπια και κατάλοιπα της 
αρχαιότητας, από τον Πάνω Αγιάννη, ως τις γραμμές, οι διαστάσεις του θα έφθαναν εκεί
νες του Αργους και θα πλησίαζαν τις διαστάσεις της ελληνιστικής Σικυώνας. που φτιά
χτηκε στα υψώματα των Βασιλικών, από τον Δημήτριο Πολιορκητή, όχι μόνο για να με
ταφέρει τον πληθυσμό αλλά και για λόγους στρατηγικούς, πράγμα που συνέβαλε να οχυ
ρώσει ένα τεράστιο χώρο (όπως οδηγούσε η κλίση του εδάφους), μεγαλύτερο από εκείνον 
που χρειαζόταν για τον πληθυσμό της Σικυώνας. που ως τότε κατοικούσε βόρεια των 
υψωμάτων αυτών, ως τη θάλασσα. (Τα τείχη σχηματίζουν περίπου τραπέζιο, διαστάσειυν 
σχεδόν 2.500x1500x250 μ., όπου περικλείεται επιφάνεια 2500 περ. στρεμμάτων βλ. Φα
ράκλα. Σικυωνία, σ. 47, πίν. 31). Βέβαια υπάρχουν παραδείγματα μικρότερων οικισμών 
που προστατεύονται από ευρύτερο τείχος, περικλείοντας μεγάλη έκταση (π.χ. Περαία 
Κορινθίας, τείχος που περικλείει διασκορπισμένες εγκαταστάσεις, περ. 1x1 χιλιομ., δια
στάσεων).
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μάρια, αν και ειδικά πάνω στην κορυφή του λόφου είναι αισθητά λιγότε- 
ρα. Αν λάβουμε υπόψη μας την πυκνότητα των οστράκων και γενικά των 
κεραμικών (πυκνά και σχετικώς πυκνά), την ύπαρξη νεκροταφείων κλα
σικής εποχής βόρεια του σιδηροδρόμου, τα υπόλοιπα αρχαιολογικά κα
τάλοιπα, την μνεία των αρχαιολόγων για τείχη και τοίχους στην περιοχή 
αυτή, καθώς και το ανάγλυφο του εδάφους, λογικότερο είναι να υποθέ
σουμε, ότι, πιθανώς, το τείχος περιλάμβανε το Παλαιό Σχολείο (τα θεμέ
λια: Πίν. Ι,δ) φθάνοντας ανατολικά, περ. στο δρόμο της Αγ. Κυριακής, ή 
λίγο ανατολικότερα, και ότι στη συνέχεια τρεπόταν βόρεια (περικλείο
ντας την έκταση, ανατολικά των σημερ. σπιτιών Ηλία και Μπίτζιου (κα), 
με τα πυκνότερα ίσως κατάλοιπα), για 250 περ. μέτρα (φθάνοντας ίσως 
λίγο ανατολικότερα και βορειότερα του ζ). Στη συνέχεια πρέπει να κατευ- 
θυνόταν δυτικά1 και ακολούθως, περίπου όπως ο σημερινός δημόσιος 
δρόμος (κβ), βόρεια ή βορειοδυτικά, προς τις γραμμές (περίπου στο ση
μείο κγ) του σιδηρόδρομου. Πριν φθάσει στις γραμμές πρέπει να τρεπό
ταν δυτικά προς το δρόμο που οδηγεί από την Κλένια στο Χιλιομόδι, κα
τά μήκος του ρέματος του Καρκανά (κδ) και στη συνέχεια νότια, όπου συ
ναντούσε ή περνούσε το ρέμα και ενωνόταν με το βραχίονα του τείχους 
που από το Παλαιό Σχολείο υποτίθεται ότι κατευθυνόταν δυτικά, (δυτι
κά του δ., προς το κε). Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης αυτής σήμερα 
ανήκει στην κοινότητα Χιλιομοδίου- στην κοινότητα Κλένιας ανήκει το 
νοτιοδυτικό άκρο.

Η παραπάνω πρόταση για την έκταση και κατεύθυνση του τείχους θα 
παραμένει υποθετική, ως ότου βρεθούν πειστικά στοιχεία. Πάντως, από 
πλευράς μεγέθους, η έκταση που θα περιέκλειε, περίπου 300-400 στρέμ
ματα, ανταποκρίνεται στο μέσο όρο των μικρότερων πόλεων της ευρύτε
ρης περιοχής (ακόμη και αν προσθέσουμε τα 150-200 στρέμματα των επί
σης πλούσιων καταλοίπων των τριών λόφων της Κλένιας2, όπου η οίκη

1. Εδώ, όπως ήδη αναφέραμε, γίνεται λόγος από τους αρχαιολόγους για τείχος, χωρίς 
λεπτομέρειες.

2. Έτσι τα τείχη των Κλεωνών περικλείουν έκταση 420 περ. στρεμμάτων (Sakellariou- 
Faraclas, Corinthia, σ. 127) και του Φλιούντος 600 στρεμμάτων (Φαράκλα, Φλειασία, σ. 
13). Αν κρίνουμε από τις διαστάσεις των τειχών τους, της Αίγινας πρέπει να περιέκλειαν 
έκταση γύρω στα 450 στρέμματα, της Τροιζήνας περισσότερο από 350 και της Ερμιόνης, 
που βρισκόταν πάνω σε χερσόνησο, περισσότερο από 250 (Παπαχατζή, Κορινθιακά, σ. 
224, 242, 269). Εξυπακούεται ότι μπορεί να υπήρχαν σπίτια και εκτός τείχους, ιδιαίτερα 
εκεί όπου η διαμόρφωση του εδάφους δεν επέτρεπε μεγαλύτερη έκταση του χώρου. Πολ
λές φορές, τα τείχη περιέκλειαν χώρο μεγαλύτερο από ότι χρειαζόταν (π.χ. της Κορίνθου
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ση ήταν, καθώς φαίνεται, πυκνή). Κέντρο της παραπάνω υποτιθέμενης 
τειχισμένης έκτασης θα ήταν ο λόφος Νταμάρια-Λούτσα. Θα μπορούσε 
να αποτελούσε ο λόφος αυτός την ακρόπολη του υποτιθέμενου τειχισμέ
νου χώρου, μολονότι, ως σήμερα, δεν έχουν εντοπισθεί ίχνη ιδιαίτερης 
οχύρωσης στις κλιτύες του λόφου.

Το πρόβλημα που δημιουργείται τώρα είναι αν μπορεί να υπήρχαν δύο 
ξεχωριστές οχυρώσεις (μία στο Βουνό και μία δεύτερη στο Παλαιό Σχο- 
λείο-Νταμάρια), σ' έναν χώρο που πρέπει τουλάχιστον στις εποχές της 
ακμής να θεωρείται ενιαίος, δεδομένου ότι ο ενδιάμεσος χώρος, 300-500 
μ. απόστασης, αφ' ενός μεν είναι μικρός, για να υποστηρίξουμε ότι έχου
με να κάνουμε με δυο διαφορετικούς οικισμούς, αφ’ ετέρου περιέχει αρ
χαιολογικά κατάλοιπα (στις ενδιάμεσες θέσεις Γωνιά και Μάλαμα) που 
τον ενοποιούν. Οφείλουμε να παρατηρήσουμε βέβαια ότι η οίκηση στον 
ενδιάμεσο χώρο πρέπει να ήταν αραιότερη και κατά τις περιόδους ακμής, 
δεδομένου ότι το έδαφος, τουλάχιστο προς τα ανατολικά, είναι ανώμαλο. 
Για το πρόβλημα των δύο ξεχωριστών οχυρώσεων, με βάση άλλες παρό
μοιες περιπτώσεις αναφέρουμε εκείνη της Γόρτυνας, όπου κοντά στην 
οχύρωση της ακρόπολης, υπάρχει και άλλο μικρότερο οχυρό1. Μία εξή
γηση μπορεί να είναι η κατασκευή των τειχών σε διαφορετικό χρόνο. Κα
τασκευάστηκαν οι οχυρώσεις στο λόφο Βουνό και ακολούθησαν (;) οι ευ
ρύτερες οχυρώσεις στον ομαλό χώρο, όπου αναπτύχθηκε η πόλη. Δεν 
αποκλείεται να υπήρχαν κώμες γύρω από μια ακρόπολη, όπως, πιθανό
τατα, στην Σικυώνα2και όταν αργότερα αναπτύχθηκε η πόλη, στο ανοιχτό 
και ομαλό έδαφος, να τειχίστηκε. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπήρ-

που επεκτάθηκαν για να περιλάβουν και τον Ακροκόρινθο, περιλαμβάνοντας τεράστια 
περιοχή, γύρω στις 4.500 στρεμ., χωρίς να υπολογίσουμε την περιλαμβανόμενη έκταση μέ
σα στα μακρά τείχη του Λεχαίου).

1. Ν. Παπαχατζή, Πανσανίου. Ελλάδος περιήγησις, Αχαϊκά - Αρκαδικά, Αθήνα 1980, 
σ. 296.

2. Φαράκλα. Σικυωνία. σ. 37, 38. Η ακρόπολη των κλασικών χρόνων πρέπει να βρι
σκόταν όχι στο ύψωμα των Βασιλικών, αλλά στην Τσάγκριζα, λόφο ύψους 180 μ., ωοει
δούς στην κάτοψη (σ. 2. επιμ.), με απότομες πλευρές και επίπεδη κορυφή, διαστάσεων περ. 
500x250 μ., που απέχει από το ύψωμα των Βασιλικών 500 περ. μ. Γύρω από την ακρόπο
λη υπήρχαν πιθανότατα κώμες που αποτελούσαν τη Σικυώνα και που κάθε μια μπορούσε 
συγχρόνως να είχε και το δικό της όνομα (όπως συνέβαινε με τη Σπάρτη). Αργότερα, ο Δη- 
μήτριος τη μετέφερε ολόκληρη στο ύψωμα των Βασιλικών, ώστε ακρόπολη και κάτω πό
λη να βρίσκονται μαζί. Διασκορπισμένες εγκαταστάσεις (μικρές συνοικίες) υπήρχαν και 
στην Περσία (σημ. Περαχώρα), στο Ηραίο και ανατολικότερα.
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χαν τουλάχιστο δυο κοντινοί οικισμοί. Όπως μνημονεύσαμε ήδη, η μετα
γενέστερη αναφορά από το Στέφανο Βυζάντιο «Τενέα η χώρα» πρέπει να 
δείχνει δύο, τουλάχιστο, κοντινούς οικισμούς· τη χώρα (πόλη) και τη μη 
πόλη (φρούριο;), με το ίδιο όνομα (η πρώτη προφανώς γύρω από το Πα
λαιό Σχολείο και η δεύτερη στους λόφους Βουνό και Κάτω Αγιάννη, 
όπως μας οδηγούν και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα). Πρέπει δηλ. να συ
νεχίστηκε η ίδια κατάσταση για αιώνες.

Συμπεραίνουμε, με μεγάλες, βέβαια, επιφυλάξεις, ότι, όπως ήδη επιση- 
μάναμε στην αρχή, έχουμε να κάνουμε (στις περιόδους ακμής) με ένα ενι
αίο χώρο, με δυο πυρήνες· τον μεγαλύτερο, στη θέση Παλαιό Σχολείο - 
Νταμάρια Χιλιομοδίου και τον μικρότερο, στα υψώματα της Κλένιας 
Βουνό - Κ. Αγιάννη - Π. Αγιάννη / Π. Κλένια. Την άποψη αυτή ενισχύει 
και η θέση του κέντρου του ενιαίου οικισμού, όπου πρέπει να ήταν η αγο
ρά. Τούτο δε βρισκόταν στις πλαγιές του λόφου Νταμάρια (ιδανική θέση 
θα ήταν η βορεινή πλευρά του λόφου, προς το Χιλιομόδι), που αποτελεί, 
όπως είπαμε περ. το μέσον του υποτιθέμενου τειχισμένου πεδινού οικι
σμού, αλλά το Παλαιό Σχολείο, που βρίσκεται περίπου ανάμεσα στους 
δύο λόφους (Βουνό και Νταμάρια), ώστε να διευκολύνονται οι κάτοικοι 
και των δύο «συνοικιών». Η άποψη αυτή βρίσκεται ανάμεσα σ' εκείνη των 
Σακελλαρίου-Φαράκλα που θέλουν τους δυο πυρήνες χωριστούς οικι
σμούς (τους ονομάζουν Χιλιομόδι-Κλένια Β ')  και του Wiseman, που θε
ωρεί τον χώρο ενιαίο (θα λέγαμε πιο κοντά στην άποψη του τελευταίου). 
Διευκρινίζουμε ότι δεν αποκλείεται να υπήρχαν μικρότεροι οικισμοί ή 
μεμονωμένες εγκαταστάσεις σ' ολόκληρο τον ευρύτερο χώρο, μεταξύ του 
ρέματος του Καρκανά και των παρυφών της κοιλάδας του Ξερόκαμπου 
(όπου αναπτύχθηκε η πόλη), έξω από τα υποτιθέμενα τείχη (π.χ. ΒΔ του 
σύγχρονου τυροκομείου, όπου εντοπίσθηκαν πλούσια αρχαιολογικά κα
τάλοιπα)1.

8. Η Τενέα στο μεταίχμιο, από την αρχαιότητα στο μεσαίωνα

Ύστερα από την κλασική εποχή, όπως είναι γνωστό, πολλές από τις 
αρχαίες πόλεις αρχίζουν να παρακμάζουν. Η παρακμή συνεχίστηκε, γενι

1. Γνωρίζουμε ότι οι γειτονικές Κλεωνές ήταν κώμη πυκνά κατοικημένη (τουλάχιστον 
έτσι αναφέρει ο Στριχβων), γύρω από το λόφο που ήταν χτισμένη, αλλά σπίτια φτιάχνο
νταν και έξω από τα τείχη. Έτσι στα βορεινά της ακρόπολης υπάρχουν ακόμη αναλημμα- 
τικοί τοίχοι, για να κρατούν το χώμα (Sakellariou-Faraclas, Corinthia. σ. 128).
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κά, στα ρωμαϊκά και πρωτοβυζαντινά χρόνια. Τούτο, βέβαια, δε ίσχυε για 
όλες τις πόλεις. Η Τενέα, π.χ., εξακολούθησε να ακμάζει, μολονότι πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη ότι ακμή ή παρακμή είναι φαινόμενα σχετικά, σε 
σύγκριση πάντα με την κατάσταση που βρίσκονται οι άλλοι οικισμοί, της 
ίδιας εποχής. Έτσι, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι μια ακμάζουσα 
ρωμαϊκή και ιδιαίτερα πρωτοβυζαντινή Τενέα θα ήταν δυνατό να συγκρι- 
θεί με την κλασική και ελληνιστική. Αναφέραμε παραπάνω ότι ήδη από 
την ελληνιστική εποχή είχε αρχίσει η δημογραφική μείωση της ευρύτερης 
περιοχής, αν και για την Τενέα τούτο δεν ίσχυσε. Η ολοένα μεγαλύτερη 
σπουδαιότητα της Κοντοπορείας, η ανεξαρτησία της και η καταστροφή 
της Κορίνθου αύξησε, όπως είπαμε, τη σημαντικότητα της πόλης και, 
προφανώς, και τον πληθυσμό της. Κατά τη ρωμαϊκή εποχή, η πόλη επίσης 
άκμαζε (το δείχνουν τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, τα νομίσματά της και 
οι πηγές)', αλλά προφανώς συμπτύχθηκε, αν κρίνουμε από τους πολλούς 
τάφους στη βόρεια πλαγιά του λόφου Βουνό, που πιθανότατα αποτέλεσε 
«τον κύριο ταφικό χώρο της Τενέας, στους ρωμαϊκούς χρόνους»1 2. Πρό
κειται για τον χώρο που βρίσκεται στο μέσον των δύο «πυρήνων», για 
τους οποίους μιλήσαμε παραπάνω.

Ειδικά κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, οι περισσότερες 
από τις αρχαίες πόλεις συνέχιζαν να συρρικνώνονται ή να εξαφανίζο
νται. Η Τενέα όμως εξακολουθούσε να υπάρχει ως σημαντικός οικισμός, 
πράγμα που μαρτυρούν οι υστερορωμαϊκοί τάφοι και οι επιγραφές, για 
τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω, ότι βρέθηκαν στη θέση Παλαιό Σχολείο 
αλλά και η ύπαρξη πολλών οστράκων και κεραμικών καταλοίπων στη θέ
ση αυτή, στην ευρύτερη περιοχή ως το Χιλιομόδι3 καθώς και στον λόφο 
«Βουνό» και τις γύρω θέσεις, ως τις παρυφές της Πάνω Κλένιας. Αυτή 
την αντίληψη ενισχύουν τα γραφόμενα στις πηγές. Είδαμε επίσης ότι στα

1. Ο Δ. Βαρδουνιώτης, Η  καταστροφή τον Δράμαλη, εν Τριπόλει 1913, σ. 236, πιστεύ
ει ότι η Τενέα άκμαζε και κατά τον 3ο αι. μ.Χ.

2. Wiseman, The land, σ. 93. Οι τάφοι είναι πάρα πολλοί, για να εκληφθούν ως μεμο
νωμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για νεκροταφείο ή νεκροταφεία, οπότε πρέπει την εποχή 
αυτή να μην υπήρχαν κάτοικοι στα σημεία ταφής. Βλ. και Sakellanou-Faraclas. Corinthia, 
σ. 91, όπου αναφέρουν ότι το ίδιο ισχύει και για μεμονωμένους τάφους, κάτι που είναι, νο
μίζω, αμφίβολο.

3. Από πληροφορία του Σ. Μαρινού, τ. αρχιφύλακα στο μουσείο Κορίνθου, νότια της 
σιδηροδρομικής γραμμής, κατόπιν επιφανειακής έρευνας, εντοπίσθηκαν υστερορωμαϊκά 
και πρωτοβυζαντινά όστρακα, κάτι που διαπιστώσαμε, σε ορισμένα σημεία και εμείς.
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«Εθνικά» του Στεφάνου Βυζαντίου, συγγραφέα που έζησε τον 6ο μ.Χ. αι
ώνα, η πόλη μνημονεύεται και ως «Τενέα η χώρα», δηλ. πόλη, πράγμα που, 
σημαίνει πως ο Στέφανος Βυζάντιος άντλησε την περιφραστική ονομα
σία της πόλης (Τενέα η χώρα) από πρώιμη μεσαιωνική πηγή. Αξιοσημείω
το είναι ότι ο Στέφανος Βυζάντιος μνημονεύει την Τενέα και ως «Γενεά»1 
καθώς και το εθνικό Γενεάτης, αναγράφοντας και την παροιμία «ευδαί
μων ό Κόρινθος, εγώ δ’ εΐην Γενεάτης» και συμπληρώνοντας: «τίνες 
τούς από ταύτης καλοΰσιν Γενειάδας ως Παρθένιος, τινές δε Τενέα γρά- 
φουσι». Ίσως πρόκειται για παραφθορά ή για λάθος από αντιγραφή χει
ρογράφου. Αν ληφθεί υπόψη ότι ως Γενέα συναντάται και σε άλλες προ
γενέστερες πηγές (βλ. RE, λ. Τενέα), πιθανότερο είναι να συμβαίνει το 
πρώτο. Η αλλοίωση του ονόματος παρατηρείται περισσότερο στο εθνικό 
που από Γενεάτης κατάντησε (τουλάχιστο στον Παρθένιο2) Γενειάδες3. Δε 
γνωρίζουμε αν αυτή η αλλοίωση έχει σχέση και με τη σημασία της λ. Τένεα 
στην ίδια εποχή, δεδομένου ότι ο Ησύχιος (5ος αι. μ.Χ.), στο λεξικό του 
σημειώνει: *Τένεα· καχάρρονς, μύξα, περί κεφαλήν πάθος. (Με τον ίδιο 
ακριβώς τύπο, τον τόνο στην προπαραλήγουσα, αναφέρεται και η Τενέα 
στο μεσαιωνικό λεξικό του Σούδα). Σημειώνουμε, τέλος, ότι ανάμεσα 
στους δυο πυρήνες της Τενέας, για τους οποίους μιλήσαμε παραπάνω, 
στο δυτικό μέρος, όπου το έδαφος είναι ομαλότερο, διασώζεται ως σήμε
ρα το τοπωνύμιο Γωνιά. Το πιθανότερο είναι να σημαίνει τη γνωστή νεο
ελληνική λέξη, δεν μπορεί όμως να αποκλεισθεί να είναι παραφθορά του 
Γενέα: Γενιά —το Γενειάδας του Παρθενίου ίσως να δείχνει ότι ήδη προ- 
φερόταν Γενιά, μολονότι είναι ακόμη πολύ νωρίς— Γωνιά. Πάντως οι 
διάφοροι τύποι του ονόματος, κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, 
δείχνουν τουλάχιστον ότι η Τενέα υπήρχε και εξελισσόταν.

Προφανώς πρέπει να δεχτούμε ότι η πόλη άκμαζε και κατά την πρω- 
τοβυζαντινή περίοδο, σε σχέση με τους γύρω οικισμούς. Ανάμεσα σ' αυ
τούς πρέπει να περιλάβουμε και τις αρχαίες Κλεωνές, τις οποίες ο Λου
κιανός (2ος αι. μ.Χ.), κατατάσσει, μαζί με τις Μυκήνες, στις εξαιρετικά

1. Στεφάνου Βυζαντίου, Εθνικά, ο. 202: «Γενέα, κώμη Κορίνθου».
2. Προφανώς, πρόκειται για τον ποιητή από την Νίκαια, που έζησε τον Ιο αι. π.Χ. 

Έχαιρε μεγάλης εκτίμησης στη Ρώμη, κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους. Αν πρόκειται 
γι' αυτόν, η αλλοίωση του ονόματος πρέπει να άρχισε ακόμη νωρίτερα.

3. Πρβλ. Ησυχίου, Λεξικόν, I, 422: «γενειάδες· αί περί τό γένειον τρίχες». Βλ. και 
Pape-Banseles, Worterbuch. τ. Α ', σ. 204: «Γενεάδης-Γενειάδης».
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παρηκμασμένες πόλεις της εποχής του'. Δε γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν 
τούτο εξακολούθησε να ισχύει ως τις σλαβικές επιδρομές του τέλους του 
6ου και 7ου αιώνα μ.Χ. Ως την εποχή εκείνη δεν γνωρίζουμε αν είχε αλ
λάξει η κατάσταση στην περιοχή βόρεια των στενών που οδηγούν προς 
Αργολίδα, που είχε επιβληθεί πριν από πολλούς αιώνες· αν δηλ. το βάρος, 
οικιστικά, συνέχιζε να πέφτει προς το ανατολικό τμήμα της περιοχής, απ' 
όπου περνούσε η δίοδος προς Άργος και Ναύπλιο, μέσω Κλεισούρας 
Αγιονορίου. Αν ληφθούν υπόψη τα αρχαιολογικά κατάλοιπα και οι πη
γές, νομίζω ότι πράγματι η Τενέα εξακολουθούσε να είναι ο κυριότερος 
οικισμός της περιοχής και η Κοντοπορεία (μέσω Κλεισούρας Αγιονορί- 
ου) ο σημαντικότερος δρόμος. Πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι στην 
αρχαία πόλη των Κλεωνών, υπάρχουν ίχνη πρωτοβυζαντινής ζωής1 2, ενώ 
στην Tabula Peutingeriana ο δρόμος προς Αργος σχεδιάζεται να περνά 
από το σημείο αυτό3.

Οι επιγραφικές επιτύμβιες μαρτυρίες, υστερορωμαϊκής εποχής, δεν 
λείπουν, όπως είδαμε από την Τενέα. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
επιτύμβια πλάκα για την οποία μιλήσαμε παραπάνω, ότι βρέθηκε κοντά 
στο παλαιό σχολείο και που ο Wiseman χρονολογεί από τον 4ο-6ο και οι 
Πάλλας-Ντάντης από τον 5ο ως τον 6ο αι. Μεταφέρουμε την επιγραφή 
καθώς και τα σχόλια των δύο τελευταίων:

Άνεπαύσατο ό θεοφι 
λέστατος κ(αί) μακαριώ 
τατος Σεκουνδΐνος, 
ό τελ(ευτήσας)·ν(ον)ώνΔεκεμβ(ρίων)

5 τώ μ(ηνί)- τών Βρουμ(αλίων)
«Μεταξύ τών διάστιχων καί τών γραμμάτων τής επιγραφής μόλις 

διακρίνονται τά άκιδογραφήματα (graffiti): [- -] μισού καί ζωη [- -], στην 
άρχή καί στη μέση τού πρώτου διάστιχου, καί a [- -] π.οτατος στο μέ
σο τού τρίτου διάστιχου- επίσης μεμονωμένα γράμματα σέ διάφορα ση
μεία τής πλάκας.

Τά επίθετα θεοφιλέστατος καί μακαριώτατος άπαντώνται συχνά σέ 
χριστιανικές επιγραφές μεμονωμένα, καί προσδιορίζουν πρόσωπα 
εκκλησιαστικά καί μή· ή συμπαράθεσή τους όμως εδώ, σέ συνδυασμό

1. Παπαχατζή, Κορινθιακά, σ. 122-123.
2. Κορόώση. Συμβολή, ο. 67. Παπαχατζή, Κορινθιακά, σ. 122.
3. A. Bon. Lc Peloponnese byzantin jusqu' en 1204. Paris 1951, a. 18.
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μάλιστα καί μέ τά άκιδογραφήματα, δίνουν τήν εντύπωση δτι άναφέ- 
ρονται σέ κληρικό, τού όποιου ό τάφος είχε γίνει τόπος προσκυνήμα
τος πιστών πού χάραζαν επικλήσεις πάνω στήν πλάκα τού τάφου του.

Στούς επισκοπικούς καταλόγους τής εκκλησίας τής Κορίνθου δέν 
άπαντάται επίσκοπος μέ τό όνομα ΣεκουνδΙνος. Στήν εκκλησιαστική 
Ιστορία όμως τής πόλεως είχε άναμιχθεΐ ό επίσκοπος τού σικελικού 
Ταυρομενίου (Taormina) μέ τό ίδιο τό όνομα, ό όποιος είχε λάβει εντο
λή από τον πάπα Γρηγόριο τον Μέγα (590-604) να έπισκεφθεΐ τήν Κό
ρινθο, γιά να διευθετήσει κάποιο εκκλησιαστικό ζήτημα, κατά τούς χρό
νους τής άρχιερατείας τού επισκόπου της Ίωάννου Α ' (591-599). Τή 
σχετική πληροφορία παρέχει ή αλληλογραφία τού πάπα μέ τον κορίν- 
θιο αυτόν επίσκοπο. Πάντως δέν είναι γνωστό άν ό επίσκοπος Σε- 
κουνδΐνος πέθανε στήν Κόρινθο»1.

Οι δύο ερευνητές δεν γνωρίζουν την προέλευση της επιγραφής, ο 
Wiseman όμως γνωρίζει, όπως είπαμε, ότι προέρχεται από την Τενέα, ενώ 
ακόμη μερικοί κάτοικοι θυμούνται το μέρος όπου βρέθηκε2. Το ερώτημα 
τώρα που εγείρεται είναι αν υπήρχε, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, 
επισκοπή Τενέας. Η επισκοπή δεν μνημονεύεται στις πηγές, αν όμως λη- 
φθεί υπόψη πως με διάταγμα του Ζήνωνα (474-491), κάθε πόλη όφειλε να 
είχε τον επίσκοπό της3, δεν αποκλείεται να ήταν έδρα επισκοπής για βρα
χύ χρονικό διάστημα και ο Σεκουνδίνος να είναι ο μόνος γνωστός επί
σκοπός της.

Για να ήταν η Τενέα έδρα επισκοπής έπρεπε να εξακολουθούσε να πα
ραμένει πόλη. Στην άποψη αυτή μας οδηγούν, όπως είπαμε, τα αρχαιολο
γικά κατάλοιπα, καθώς και ο Στέφανος Βυζάντιος. Δεν αποκλείεται όμως 
η Τενέα να αναφέρεται και στον γνωστό κατάλογο των βυζαντινών πόλε
ων, Συνέκδημο, του Ιεροκλέους. Από τις πόλεις που υπάγονται στην Κό
ρινθο, η πρώτη μνημονεύεται ως Νέα Σικυών4. Επειδή τέτοια πόλη δεν

1. Δ. Πάλλα-Σ. Ντάντη, ό.π., σ. 62.
2. Υπάρχει και η άποψη ότι η επιγραφή βρέθηκε κοντά στη Ν. Μονή Φανερωμένης, 1,5 

περ. χιλιόμ. ανατολικά του Παλαιού Σχολείου.
3. Corpus Juris Civilis,έκδ. Ρ. Grueger, τ. Β', Berolini 1959, σ. 23: «πάσαν πόλιν... έχειν 

εκ παντός τρόπου άχώριστον καί ίδιον τόν έπιμελησόμενον κατ’ αυτήν εκκλησιαστικών 
πραγμάτων επίσκοπον θεσπίζομεν».

4. Ε. Honigmann, Le Synecdemos d' Hierodes, Bruxelles 1939, σ. 4, 18. A. Bon, ό.π., σ.
23.
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υπάρχει/, ο Honigmann, διορθώνει το Νέα σε Νεμέα, θεωρώντας ότι πρό
κειται για δυο πόλεις. Πιστεύουμε ότι πιθανότερο είναι στη θέση της Νε
μέας να υπήρχε η Τενέα, γιατί η Νεμέα (σε αντίθεση με τον γειτονικό Φλι- 
ούντα) ήταν μικρός οικισμός1 2. Εξάλλου, η περίοδος που εξεδόθη το διά
ταγμα του Ζήνωνα, η χρονολόγηση της επιγραφής και η εποχή που γρά
φτηκε ο Συνέκδημος είναι πολύ κοντά. Ως ότου βρεθούν όμως νεότερα 
στοιχεία, η επισκοπή Τενέας θα παραμένει υπόθεση.

Από το τέλος του 6ου αιώνα, ίσως λίγο αργότερα, η Τενέα ακολούθησε 
τη μοίρα των πεδινών οικισμών. Πρέπει να θεωρηθεί ως βέβαιο ότι η 
σπουδαιότητα της Τενέας μειωνόταν, σε σχέση αντιστρόφως ανάλογη με 
τον οικισμό της Δραγατούρας - Αγ. Νικολάου Αγιονορίου. Θα λέγαμε, 
μάλιστα, ότι τώρα θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε κάπως τις τύχες της 
παρηκμασμένης Τενέας, παρακολουθώντας τον παραπάνω οικισμό. 
Πράγματι, εξαιτίας των εδώ (στη Δραγατούρα) πλούσιων επιφανειακών 
ευρημάτων της πρωτοβυζαντινής εποχής (τουλάχιστο ως τον 6ο-7ο αιώ
να)3, νομίζουμε ότι δεν θα βρισκόμαστε μακριά από την πραγματικότητα, 
αν δεχτούμε ότι η σημασία του οικισμού της Δραγατούρας μεγάλωνε μέ
ρα με τη μέρα, εις βάρος της πεδινής Τενέας. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να 
υποθέσουμε ότι ο ορεινός προστατευμένος χώρος του Αγιονορίου αποτέ- 
λεσε καταφύγιο για τους κατοίκους της Τενέας, όχι τόσο όταν το 396 ει
σέβαλαν οι Γότθοι και κατέλαβαν την Κόρινθο και άλλα γειτονικά πολί- 
χνια, όσο κυρίως κατά τις σλαβικές επιδρομές του 7ου και 8ου αιώνα. Οι 
αρχαιολόγοι έχουν παρατηρήσει καταστροφές σε πολίσματα που βρίσκο
νταν στους δυτικότερους δρόμους από Κόρινθο προς Άργος (Κλεωνές, 
Νεμέα, Φλιούς)4. Είναι πολύ πιθανό οι εισβολείς να απέφευγαν την ανα-

1. Ο Bursian, Geographic, II, σ. 26, πιστεύει ότι με αυτόν τον όρο (Νέα Σικυών) εννοεί 
την νέα πόλη που ο Δημήτριος πολιορκητής έχτισε (στα υψώματα των Βασιλικών). Όμως 
η πόλη αυτή δεν συναντάται ποτέ με το όνομα Νέα Σικυών (που εννοεί, παράλληλα, και 
ύπαρξη της παλαιός πόλης για ορισμένο χρονικό διάστημα, τουλάχιστο (βλ. και 
Honigmann, Le Synecddmos, σ. 18).

2. Είναι λογικό, την εποχή αυτή, η Τενέα να αποτελούσε το τρίτο κέντρο στην ευρύτε
ρη Κορινθία, μετά την Κόρινθο και τη Σικυώνα, δεδομένου ότι. μετά την παρακμή των 
Κλεωνών αποτελούσε το κέντρο ευρείας περιοχής. Τη θέση αυτή κράτησε και κατά τη μέ
ση βυζαντινή περίοδο, μόνο που το κέντρο μετατοπίσθηκε στο Αγιονόρι (όπως και της Σι- 
κυώνος στη Ζεμενό).

3. Κουρίνου, Αγιονόρι. σ. 228.
4. W. Biers, Excavations at Phlius: Hesp., 40 (1971), 425, 42 (1973) 14. Κορδώση, Συμ

βολή. σ. 61, 86.
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τολικότερη οχυρωμένη δίοδο του Αγιονορίου. Έτσι, ο οικισμός της Δρα- 
γατούρας, πιθανώς με το όνομα Ενόριον, που συναντούμε σε μεσαιωνι
κές πηγές, αναπτυσσόταν σιγά-σιγά και συν τω χρόνω θα μεταβληθεί στο 
σημαντικό καθαρά μεσαιωνικό οικισμό Άγιον Όρος-Αγιονόρι-Αϊνόρι, 
μετατοπισμένος ελαφρά, στους κυρίως μεσαιωνικούς χρόνους, προς τις 
πλαγιές της Νυφίτσας (Φραντζή) και ιδιαίτερα στο μικρό κωνικό βουνό, 
όπου βρίσκεται σήμερα το χωριό, γύρω από το κάστρο. Έτσι, προφανώς 
συμπληρώθηκε η άνοδος των κατοίκων της Τενέας ή και άλλων πεδινών 
οικισμών στο ορεινό και ασφαλέστερο Ενόριον-Αγιονόρι, που θα αποτε- 
λέσει κεφαλοχώρι της περιοχής και κατά την τουρκοκρατία. Ύστερα από 
αιώνες, με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, οι κάτοικοι θα ακολουθή
σουν ακριβώς αντίθετη πορεία· από το ορεινό Αγιονόρι θα κατέβουν στο 
πεδινό Χιλιομόδι, περίπου στη θέση της αρχαίας Τενέας, καθώς και σε άλ
λους χαμηλούς οικισμούς.

Πάντως, ο αρχαίος οικισμός της Τενέας φαίνεται πως δεν εγκαταλεί- 
φθηκε ολοσχερώς. Στους λόφους του Κάτω και Πάνω Αγιάννη βρέθηκαν 
όστρακα πρωτοβυζαντινής περιόδου, ανάμεσα στα οποία και από τα λε
γάμενα «κτενιωτά». Είναι πιθανό να υπήρχαν εκεί οχυρώσεις, όπου υπο
τίθεται ότι συγκεντρώθηκαν όσοι κάτοικοι δεν κατέφυγαν στο Αγιονόρι. 
Η τύχη τους ύστερα από το τέλος του 6ου ή τον 7ο αι. δεν είναι γνωστή, 
όπως δεν είναι γνωστή και η τύχη όσων υποτίθεται ότι κατέφυγαν στο 
Αγιονόρι(ως τον 10ο αιώνα, που το τελευταίο μνημονεύεται στις πηγές) 
καθώς και των κατοίκων των περισσότερων οικισμών της Βαλκανικής. 
Πάντως, κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο, πρέπει να υπήρξε ζωή στις δυο 
παραπάνω τοποθεσίες, πράγμα που δείχνει κάποια συνέχεια (άγνωστο αν 
υπήρχε διακοπή και για πόσο χρονικό διάστημα). Βρισκόμαστε όμως στη 
μέση βυζαντινή περίοδο, κατά την οποία αναπτύχθηκε σημαντικός μεσαι
ωνικός οικισμός κοντά στη βυζαντινή εκκλησία του αγ. Νικολάου (τέλη 
13ου αι.) Κλένιας, ένα περίπου χιλιόμ. δυτικά από τις δυο παραπάνω θέ
σεις. Στα προβλήματα που εγείρονται από την ύπαρξη των δύο αυτών με
σαιωνικών οικισμών, καθώς και άλλα ζητήματα της μεσαιωνικής και νε
ότερης εποχής, κατά την οποία εμφανίζεται το νέο όνομα του κυριότερου 
οικισμού, Κλένα-Κλένια, θα αναφερθούμε σε νεότερη μελέτη.

Γενικά συμπεράσματα

Τα αναφερόμενα στον Παυσανία, τον Στέφανο Βυζάντιο και κυρίως 
στον Στράβωνα μας πείθουν ότι η Τενέα ήταν ένας σημαντικός κορινθια
κός οικισμός, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής της, από τα μυκηναϊ
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κά χρόνια ως την πρωτοβυζαντινή περίοδο. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, 
μολονότι φτωχά, ενισχύουν τα αναφερόμενα στις πηγές και επί πλέον μας 
πείθουν ότι υπήρχε ζωή στην περιοχή, τουλάχιστον από τα νεολιθικά χρό
νια. Από τον Στράβωνα γίνεται φανερό ότι η πόλη άρχισε να ευημερεί και 
να ξεχωρίζει από τα γύρω πολίσματα. από το 734/33, όταν πολλοί Τενεά- 
τες αποίκισαν, υπό Κορίνθιο αρχηγό, τις Συρρακούσες. Μπορούμε να 
πούμε ότι η ευημερία ήταν κοινή με εκείνη της Κορίνθου, αφού κοινή πρέ
πει να ήταν και η επιδίωξη του κέρδους στη θάλασσα, μετά τον αποικισμό 
των Συρακουσών, μολονότι η Τενέα ήταν μεσογειακή πόλη. Ενα χωρίον 
του Κικέρωνα ενισχύει την άποψη αυτή. Οι τύχες των δύο πόλεων χωρί- 
σθηκαν λίγο πριν από την καταστροφή της Κορίνθου, όταν η Τενέα, εκμε
ταλλευόμενη τις θρυλούμενες κοινές ρίζες με τους κατακτητές (από την 
Τροία), κατόρθωσε να αποσπαστεί από την Κόρινθο, με αποτέλεσμα όχι 
μόνο να παραμείνει ανέπαφη αλλά και να συνεχίσει να ευημερεί, κόβο
ντας δικά της νομίσματα και έχοντας τη δική της πολιτική (δημοτική), οι
κονομική και πολιτιστική φυσιογνωμία.

Η θέση της Τενέας εντοπίζεται με ακρίβεια από τις πηγές (Ξενοφώ- 
ντας, Παυσανίας, Στέφανος Βυζάντιος). Παίρνοντας την ορεινή οδό, από 
την Τενεατική πύλη της Κορίνθου (μεταξύ Ακροκορίνθου και Πεντεσκου- 
φιού), μέσω σημ. Μαψού, φθάνουμε μετά από 60 στάδια (περ. 11 χιλιόμ.), 
στη θέση Παλαιό Σχολείο, ανάμεσα στα σημ. χωριά Χιλιομόδι και Κλέ- 
νια, όπου βρισκόταν η καρδιά της πόλης. Αλλες θέσεις, νότια της Κορίν
θου, σε απόσταση 60 σταδίων από την Τενεατική πύλη, όπου υπάρχουν 
αρχαιολογικά ίχνη, δεν ανταποκρίνονται ούτε στα τοπογραφικά δεδομέ
να των πηγών ούτε στην έκταση των καταλοίπων που πρέπει να άφησε μια 
σημαντική πόλη της αρχαιότητας, όπως ήταν η Τενέα. Βέβαια, η πρόσβα
ση προς την Τενέα γινόταν και από τον ομαλότερο δρόμο που ακολου
θούσε, περίπου, τον σημερινό δρόμο Κορίνθου-Αργους, και συγκεκριμέ
να από την πύλη του τείχους της Κορίνθου που βρισκόταν νότια της πύ
λης των Κεχρεών. Θα λέγαμε μάλιστα ότι αυτός ήταν ο κύριος δρόμος 
από Κόρινθο (και βέβαια από Ισθμό) προς Τενέα. Ήταν 2-3 χιλιόμ. παρα
πάνω, αλλά πρέπει να υπολογίσουμε ότι όποιος ήθελε να πάει στην Τενέα 
μέσω της ορεινής οδού έπρεπε να ανέβει δυο φορές σε αρκετά μεγάλο 
ύψος· τη μία να περάσει τον αυχένα ανάμεσα στον Ακροκόρινθο και το 
Πεντεσκούφι και την άλλη να ανέβει σε αρκετά μεγάλο ύψος στην Παλου- 
κόραχη. Την ορεινή λοιπόν οδό ήταν φυσικότερο να έπαιρναν μόνον εκεί
νοι που ζούσαν στη δυτική πλευρά των τειχών της Κορίνθου και κοντά 
στον Ακροκόρινθο. Ουσιαστικά, επομένως, πρέπει να υπολογίσουμε την
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απόσταση Κορίνθου-Τενέας 13-14 χιλιόμ. και όχι 11. Ήταν μια απόστα
ση που επέτρεπε την ανάπτυξη ενός σημαντικού οικισμού, αφού βρισκό
ταν αρκετά μακριά από την πρωτεύουσα.

Δυστυχώς δε σώθηκαν σημαντικά ερείπια στο χώρο της αρχαίας Τενέ- 
ας, γιατί σήμερα καλλιεργείται εντατικά, μπορεί κανείς όμως να επιση- 
μάνει πλούσια αρχαιολογικά ίχνη, από τις νότιες παρυφές του Χιλιομο- 
δίου ως την πλατεία της Κλένιας και τις βόρειες παρυφές της Π. Κλένιας. 
Ακόμη νοτιότερα της Πάνω Κλένιας, στην απότομη ανατολική πλαγιά 
της Νυφίτσας, στο εκεί υπάρχον φυσικό σπήλαιο, έζησε ο νεολιθικός άν
θρωπος. Το ίδιο σπήλαιο αποτέλεσε ιερό για τους μεταγενέστερους, ως τη 
χριστιανική εποχή. Κάτω (βόρεια) από την Πάνω Κλένια, στο ανατολικό 
άκρο της σημερινής (Κάτω) Κλένιας, στο λόφο του νεκροταφείου (Κάτω 
Αγιάννης), περίπου στον αυχένα που οδηγεί προς Αγιονόρι, βρέθηκαν 
όστρακα ελλαδικής εποχής (περ. 2800-1100 π.Χ.). Ακριβώς, στον αυχένα 
και νότια από αυτόν, προς την Π. Κλένια (Πάνω Αγιάννης), εντοπίσαμε 
τα μόνα εναπομείναντα ίχνη τειχών (κυρίως διατηρούνται ως αναλημμα- 
τικοί τοίχοι). Τα ερείπια είναι τόσο φτωχά, που δεν μπορεί κανείς να βγά
λει βέβαια συμπεράσματα, δίνεται όμως η εντύπωση, σε δυο σημεία, ότι 
πρόκειται για ψευδοπολυγωνικό τείχος, ελληνιστικής (;) εποχής. Και στις 
δύο θέσεις, Πάνω και Κάτω Αγιάννης, υπάρχουν όστρακα και σκορπι
σμένες μεγάλες πέτρες, κυρίως από ασβεστόλιθο και αμυγδαλίτη λίθο, 
από τις οποίες μερικές, τουλάχιστο, δίνουν την εντύπωση ότι έχουν χτυ
πηθεί (λειανθεί) εν μέρει.

Βορειότερα, στο λόφο «Βουνό», όπου βρίσκονται σπηλαιώδεις και θα
λαμωτοί τάφοι (παλαιότερα Αλωτή), υπάρχουν επίσης σκορπισμένες πέ
τρες, εν μέρει χτυπημένες, από αμυγδαλίτη και πωρόλιθο και πολλά 
θραύσματα από κεραμίδια και όστρακα (κυρίως ελληνιστικής εποχής). 
Πιθανότατα, η κορυφή του λόφου, τουλάχιστον, ήταν τειχισμένη. Νοτιό
τερα, προς το Χιλιομόδι, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα συνεχίζουν και 
πληθαίνουν στην θέση Παλαιό Σχολείο, όπου, σε αρκετά μεγάλη έκταση 
(περίπου 100 στρέμματα) βρίσκονται και σήμερα στα χωράφια πυκνά κε
ραμικά θραύσματα (κυρίως ρωμαϊκά και πρωτοβυζαντινά), πελεκημένες 
μεγάλες πέτρες από πωρόλιθο (ιδιαίτερα ανατολικά του π. σχολείου), θε
μέλια κτηρίων ή τειχών κ.ά. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται, αραιότερα, 
και γύρω από το λόφο Νταμάρια-Λούτσα (Αίμνη), όπου ίσως υπήρχε και 
θέατρο ελληνιστικών χρόνων. Σ' ολόκληρο τον αρχαιολογικό χώρο συνα- 
ντώνται όστρακα από την αρχαϊκή ως την πρωτοβυζαντινή περίοδο. Γλυ
πτά και επιγραφές βρέθηκαν σε πολύ μικρό αριθμό.
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Η Τενέα άκμαζε καθ' όλο το διάστημα της διχιλιετούς ιστορίας της 
(και μόνο ότι διασώθηκε παροιμία που συγκρίνει την ευημερία της μ' εκεί
νη της Κορίνθου, το αποδεικνύει) και αυτό οφειλόταν: α) Στη θέση της, δί
πλα ακριβώς στην Κοντοπορεία, το σπουδαιότερο από τους δρόμους, 
στρατηγικής σημασίας, που οδηγούσε από Κόρινθο προς Άργος, μέσω της 
Κλεισούρας του Αγιονορίου, οχυρωμένος από την κλασική και ιδιαίτερα 
την ελληνιστική εποχή, κατά την οποία η σπουδαιότητά του αυξάνει. Η 
Τενέα, πρέπει να αποτελούσε, για την Κορινθία, τη βάση της φρουράς του 
στενού, β) Στην πλούσια και κατάφυτη (τουλάχιστο στους μεταγενέστε
ρους χρόνους) περιοχή στην οποία είχε χτιστεί, καθώς και ότι ήταν το κέ
ντρο μιας ευρύτερης έκτασης, νότια του Ακροκορίνθου, της Τενεάτιδος. 
Τούτο είχε ως αποτέλεσμα, εκτός από την παραγωγή γεωργικών κτηνο- 
τροφικών και δασικών προϊόντων, να είχε αναπτυχθεί και σχετική βιοτε
χνία. γ) Σε μια σειρά από γεγονότα και συγκυρίες: 1) Στη μυκηναϊκή επο
χή, η άφιξη των Τενεδίων, (τουλάχιστον από δημογραφικής πλευράς). 
Μολονότι βρισκόμαστε στους μυθικούς χρόνους και δεν μπορούμε να 
έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, δεν αποκλείεται να άρχισε από τότε η ανά
πτυξή της. Όμως, η σκοτεινή περίοδος που ακολούθησε δε μας επιτρέπει 
να πούμε τίποτε με βεβαιότητα, μολονότι υπάρχουν στον ίδιο χώρο απο
δείξεις ζωής και στα όψιμα πρωτογεωμετρικά ή πρώιμα γεωμετρικά χρό
νια, πράγμα που δείχνει ότι η ζωή δεν διεκόπη. 2) Η συμμετοχή στον 
αποικισμό των Συρακουσών, που σημαίνει, όπως είπαμε, και συμμετοχή 
στο εμπόριο, που αποτέλεσε την αρχή της ευημερίας της και την έκανε να 
ξεχωρίζει από τους γύρω οικισμούς. 3) Στην ανεξαρτησία της, κατά τα μέ
σα του 2ου αι. π.Χ. και στην καταστροφή της Κορίνθου, που ακολούθησε, 
πράγμα που σήμαινε, ως ευνοούμενη του κατακτητή (λόγω πολιτικής και 
κοινής καταγωγής), ότι καρπώθηκε ένα μέρος από την ευημερία της Κο
ρίνθου. Είναι η εποχή που κατατάσσεται ρητώς από τον Κικέρωνα ανά
μεσα στις πελοποννησιακές πόλεις. 4) Η παρακμή του δεύτερου κέντρου 
της περιοχής, των Κλεωνών, ως και την πρωτοβυζαντινή περίοδο, κατά 
την οποία η Τενέα δεν αποκλείεται να ήταν, για λίγο, και έδρα επισκοπής, 
υπό τον Κορίνθου. Υπάρχουν πηγές από τις οποίες φαίνεται πράγματι 
ότι η Τενέα εξακολουθούσε να ήταν μια (μικρή) πόλη, προφανώς ως το τέ
λος του 6ου ή τις αρχές του 7ου αι. μ.Χ.

Είναι πολύ παρακινδυνευμένο να επιχειρήσει κανείς να διαγράψει τις 
φάσεις οίκησης στην έκταση του αρχαιολογικού χώρου, δεδομένου ότι 
σχεδόν τα πάντα είναι υποθετικά, όμως φαίνεται ότι τα νοτιότερα υψώ
ματα και οι πλαγιές στους πρόποδες του βουνού Νυφίτσα, έγιναν τόπος
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κατοίκησης του ανθρώπου της εποχής του Χαλκού, ύστερα από την εγκα
τάλειψη της σπηλιάς της Νυφίτσας από το νεολιθικό άνθρωπο. Την γεω
μετρική εποχή, τουλάχιστον την αρχαιότερη περίοδο, προφανώς συνέχι
ζε να κατοικείται η ίδια περίπου περιοχή και, ίσως, λίγο αργότερα, το άλ
λο άκρο του αρχαιολογικού χώρου, κοντά στο δημοτικό σχολείο Χιλιο- 
μοδίου. Οπωσδήποτε, αλλαγές επήλθαν στα αρχαϊκά χρόνια, όταν τα αρ
χαιολογικά κατάλοιπα μας οδηγούν στην υπόθεση, για κατοίκηση σε ολό
κληρο σχεδόν τον αρχαιολογικό χώρο. Οι πηγές εδώ μας βοηθούν σημα
ντικά να επαληθεύσουμε, ως ένα σημείο, την άποψη αυτή, δεδομένου ότι ο 
εποικισμός των Συρακουσών κυρίως από Τενεάτες, σήμαινε δημογραφι- 
κή άνοδο και επομένως εξάπλωση στον παρακείμενο χώρο. Ως ότου γί
νουν λεπτομερείς τοπογραφικές μελέτες, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
ποια τμήματα του αρχαιολογικού χώρου ήσαν κατοικημένα, οπωσδήποτε 
όμως θα υπήρχαν μεγάλα κενά, μολονότι κεραμικά της εποχής βρίσκο
νται ακόμη και στο σχετικά ανώμαλο έδαφος, μεταξύ των δύο θέσεων, 
όπου είπαμε παραπάνω ότι αναπτύχθηκαν οι δυο «πυρήνες» της Τενέας.

Στα κλασικά χρόνια, η διαφορά με την προηγούμενη περίοδο δεν είναι 
μόνο ότι διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο ο αρχαιολογικός χώρος και 
έκλεισαν ορισμένα «κενά» της προηγούμενης περιόδου, αλλά και ότι το 
βάρος μετατοπίσθηκε προς βορράν, τον τελευταίο ουσιαστικά λόφο, πριν 
το πεδινό έδαφος, «Βουνό», και κυρίως μέσα στο ομαλό, σχεδόν επίπεδο 
έδαφος της θέσης «Παλαιό Σχολείο» (όπου η πόλη είχε την άνεση να ανα
πτυχθεί), που θα γίνει το κέντρο της πόλης, συνολικά θεωρημένη, από το 
Χιλιομόδι ως την Κλένια. Δεν αποκλείεται κατά την περίοδο αυτή, τα πιο 
κοντινά προς το βουνό (Νυφίτσα) υψώματα, όπου είχε ζήσει ο προϊστο
ρικός και γεωμετρικός άνθρωπος, να εγκαταλείφθηκαν εν μέρει, ή τουλά
χιστον να μην ήταν τόσο πυκνά κατοικημένα, όσο η έκταση από το «Βου
νό» και βορειότερα, προς το Χιλιομόδι. Τα τείχη, που, σύμφωνα με αρ
χαιολόγους και σημερινές ενδείξεις, περιέκλειαν την πόλη —η μαρτυρη- 
μένη ευημερία της πόλης ευνοεί την ύπαρξη οχυρώσεων— ίσως από το 
σημείο αυτό να τρέπονταν προς βορράν και δυτικά, περιλαμβάνοντας 
προφανώς τον λοφίσκο Νταμάρια ή Λούτσα (Λίμνη) και την περιοχή νο
τιότερα της σιδηροδρομικής γραμμής και ανατολικότερα του ρέματος και 
του δρόμου του Καρκανά. Προφανώς, άλλες οχυρώσεις υπήρχαν στον 
δεύτερο «πυρήνα» της πόλης, που ήταν μικρότερος, στο λόφο «Βουνό». 
Προτιμούμε τη λύση αυτή από τον ενοποιημένο οχυρωματικά χώρο, για
τί το έδαφος ανάμεσα στις δυο θέσεις είναι ανώμαλο ή σχετικά ανώμαλο 
και κυρίως γιατί οι οχυρώσεις θα ήταν πολύ μεγάλες για μια μικρή πόλη,
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όπως ήταν η Τενέα. Έτσι, είναι μάλλον δύσκολο να δεχθούμε το λόφο 
«Βουνό» ως ακρόπολη της Τενέας, δεν αποκλείεται όμως να επιτελούσε 
παρόμοιο ρόλο νωρίτερα, ως φρούριο, όπου θα μπορούσε να κατέφευγε ο 
γύρω πληθυσμός. Σ’ αυτή την περίπτωση οι δυο οχυρώσεις θα ανήκαν σε 
διαφορετικές εποχές. Στην περίπτωση που δεν υπήρχαν καθόλου οχυρώ
σεις στην πεδιάδα, ο λόφος «Βουνό» θα συνέχιζε να επιτελεί πάντοτε τον 
ίδιο παραπάνω ρόλο.

Από πλευράς πηγών, η μνεία από τον Ξενοφώντα της Τενέας, επ' ευ
καιρία της μετάβασής του από το Άργος στην Κόρινθο, σε συνδυασμό με 
την ύπαρξη οχυρώσεων της εποχής (Καστράκι Αγιονορίου - Φρούριο Αγ. 
Αθανασίου, Μπερμπάτι) δείχνει ότι η Κοντοπορεία είχε προσλάβει τότε 
τη στρατιωτική της σημασία και τούτο θα είχε ευεργετικές επιπτώσεις 
στην ανάπτυξη της Τενέας. Εξάλλου η πληροφορία του Στράβωνα για ευ
ημερία της πόλης μετά την ίδρυση των Συρακουσών, πρέπει να ισχύει και 
για την κλασική εποχή. Δεν αποκλείεται οι πρώτες οχυρώσεις στην Τενέα 
να είναι σύγχρονες με εκείνες της Κοντοπορείας (5ος-4ος αι. π.Χ.).

Τα ελληνιστικά χρόνια, στη θέση Παλαιό Σχολείο (όπου το κέντρο του 
οικισμού), η πόλη εξακολουθούσε να υπάρχει, σ' αυτή την εποχή μάλιστα 
χρονολογούν το θέατρο οι αρχαιολόγοι. Στο δεύτερο πυρήνα, τους λό
φους της Κλένιας, αν κρίνουμε από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, κυρίως 
τα όστρακα, πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε δημο- 
γραφική ακμή. Στα περισσότερα σημεία της περιοχής επικρατούν τα ελ
ληνιστικά, ιδιαίτερα στο λόφο Βουνό, όπου μάλιστα συναντάμε πολλά 
του 2ου αι. π.Χ. Όπως είπαμε, η σπουδαιότητα της Κοντοπορείας αυξά
νεται αυτή την εποχή με κατασκευή φυλακείων, αλλά και την ανάπτυξη σ' 
ένα από αυτά (Δραγατούρα) οικισμού, ακριβώς πάνω στο δρόμο, που θα 
συνεχίσει να επιζεί και να επεκτείνεται, πράγμα που δείχνει ότι η χρήση 
του δρόμου ήταν συχνή. Τούτο θα είχε ευεργετικές επιπτώσεις για την Τε
νέα, η οποία, όπως είπαμε, δεν αποκλείεται επίσης να οχυρώθηκε κατά τα 
νοτιότερα υψώματα της. Πάντως, από πλευράς πηγών, η μνεία για ανε- 
ξαρτοποίηση από την Κόρινθο, κατά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ., καθώς και 
η καταστροφή της Κορίνθου που ακολούθησε, δικαιολογούν δημογραφι- 
κή αύξηση. Ίσως δεν είναι, μάλιστα, τυχαίο ότι τα περισσότερα όστρακα 
ανήκουν στο δεύτερο αιώνα π.Χ.

Κατά τη ρωμαιοκρατία, το πλήθος των οστράκων στο Παλαιό Σχο- 
λείο-Χιλιομόδι συνηγορούν στη συνέχιση της ζωής (και ακμής) του κάτω, 
μεγάλου πυρήνος της πόλης, ο ενδιάμεσος, σε πολλά σημεία, ανώμαλος 
χώρος, όμως, πρέπει να έμεινε κενός, δεδομένου ότι η βόρεια και εν μέρει
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ανατολική και δυτική πλαγιά του λόφου χρησιμοποιούνται ως νεκροτα
φεία. Στον δεύτερο πυρήνα, τους λόφους της Κλένιας, διακρίνουμε μία 
ελαφρή μετατόπιση προς το βουνό Νυφίτσα (προς το δημοτικό σχολείο 
και τον Κάτω Αγιάννη). Ίσως το νεκροταφείο, ακριβώς κάτω από την κο
ρυφή του λόφου Βουνό (πίν. II, 1) συνέβαλε σ' αυτό. Από πλευράς πηγών, 
την εποχή αυτή, διαθέτουμε τις περισσότερες. Ο Κικέρωνας ονομάζει κα
θαρά την Τενέα πόλη. Στην εποχή αυτή ανήκουν ο Στράβωνας και ο Παυ
σανίας, οι οποίοι, πρέπει να σημειωθεί, μνημόνευαν μόνο τις σπουδαιό
τερες πόλεις. Τα όσα, μάλιστα, σημαντικά αναφέρονται από τον Στράβω
να, ειδικά για την Τενέα (σε σύγκριση με άλλες μικρές πόλεις), δείχνουν 
έμμεσα ότι στην εποχή του (1ος αι. μ.Χ.) η Τενέα άκμαζε. Εξάλλου, τα μο
ναδικά νομίσματα που έφθασαν ως εμάς κόπηκαν γύρω στο 200 μ.Χ. Εί
ναι βέβαιο ότι η πόλη άκμαζε, μολονότι φαίνεται πως είχε κάπως συρρι- 
κνωθεί και προφανώς είχαν χωριστεί οι δυο πυρήνες της.

Στους πρωτοβυζαντινούς χρόνους πλήθος οστράκων στη θέση Παλαιό 
Σχολείο-Χιλιομόδι, καθώς και η εύρεση επιτύμβιων στηλών δείχνουν τη 
συνέχιση της ζωής του κύριου πυρήνα της Τενέας. Είναι φυσικό η συρρί
κνωση της πόλης να συνεχίστηκε, και προς τούτο ίσως συνηγορούν οι τά
φοι και επιτύμβιες στήλες που βρέθηκαν στον μεγάλο πυρήνα, γύρω από 
το κέντρο της πόλης (αν και δεν μπορούμε να μιλάμε για νεκροταφεία). 
Στο δεύτερο, μικρότερο, πυρήνα, των λόφων της Κλένιας, όστρακα της 
ίδιας εποχής βρίσκονται παντού, τα περισσότερα όμως όχι στο λόφο 
«Βουνό» ή προς το δημοτικό σχολείο, αλλά στη νότια πλαγιά του Κάτω 
Αγιάννη, κοντά στη θέση όπου επεσημάνθηκαν και τα προϊστορικά 
όστρακα, όπου, όπως είπαμε, διασώζεται ως σήμερα αναλημματικός τοί
χος (τμήμα τείχους;). Η πιθανή μετατόπιση που άρχισε από την εποχή της 
ρωμαιοκρατίας, προς το βουνό της Νυφίτσας φαίνεται ότι συνεχίστηκε 
και ίσως το κέντρο του πάνω πυρήνα της πόλης βρισκόταν πια στο σημείο 
αυτό, κοντά στον αυχένα που οδηγεί προς Αγιονόρι. Μήπως, λοιπόν, η 
μετατόπιση αυτή έχει να κάνει με τις υποτιθέμενες οχυρώσεις για τις 
οποίες μιλήσαμε παραπάνω; Η επισήμανση οστράκων μέσης βυζαντινής 
περιόδου ενισχύει την άποψη αυτή. Εξάλλου, ακριβώς εδώ η ντόπια πα
ράδοση (και όχι στο «Βουνό» με τους τάφους) ορίζει τη θέση του θησαυ
ρού, επίμονα, με δυο γνωστές παραλλαγές. Προφανώς τη φαντασία των 
κατοίκων κέντριζε, ως τελευταία, η ύπαρξη ερειπίων και μεγάλων βρά
χων, απομεινάρια των οποίων βλέπουμε και σήμερα. Από πλευράς πη
γών, η μνεία και της περιφραστικής ονομασίας από τον Στέφανο Βυζά
ντιο (Τενέα η χώρα), από την οποία, πιθανότατα, εξάγεται το συμπέρασμα
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ότι η Τενέα εξακολουθούσε να ήταν πόλη και ίσως, εμμεσότερα, ότι υπήρ
χαν τουλάχιστο δυο ξεχωριστοί οικισμοί με το ίδιο όνομα (η κύρια πόλη 
στο Παλαιό Σχολείο και ο δεύτερος πυρήνας στους λόφους της Κλένιας, 
του οποίου το κέντρο μετατοπίσθηκε λίγο νοτιότερα, προς το βουνό Νυ
φίτσα). Οι αλλαγές επίσης του ονόματος της πόλης ιδιαίτερα του εθνικού 
(Γενέα-Γενεάτες, Γενειάδες) στον Στέφανο, που οφείλεται προφανώς σε 
παρετυμολογία, δείχνει πάντα μια ζώσα πόλη.

Από πληθυσμιακής πλευράς, είναι πολύ δύσκολο να βγάλει κανείς συ
μπεράσματα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Τενέα με την Κόρινθο, 
αλλ' ούτε και με άλλες μεγάλες πόλεις. Δεν υπάρχει στις πηγές μέτρο συ- 
γκρίσεως με κάποια άλλη πόλη, εκτός από μια έμμεση αναφορά με την Τε- 
γέα. Όταν ο Στράβων αναφέρει τον γνωστό χρησμό για την Τενέα, που 
μνημονεύσαμε παραπάνω, προσθέτει: «όπερ κατ’ άγνοιάν τινες παρα- 
τρέπουσιν, εγώ δ ’ εΐην Τεγεάτης». Μερικοί λοιπόν στη θέση του «Τενεά- 
της» έβαζαν, κατά λάθος, «Τεγεάτης», επειδή, ασφαλώς, η Τεγέα ήταν γνω
στότερη και σημαντικότερη πόλη.

Η Τενεάτις, η ευρύτερη δηλ. περιοχή της Τενέας, ήταν, σε έκταση, λίγο 
μεγαλύτερη από τη γειτονική Κλεωναία. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερι
νή πληθυσμιακή κατάσταση, παρατηρούμε ότι στην πρώτη υπάρχουν δύο 
κώμες (Χιλιομόδι, Αθίκια) και 6 μικρότεροι οικισμοί (Κλένια, Αγιονόρι, 
Αγ. Ιωάννης, Αλαμάνο, Μαψός και εν μέρει ο Κουτάλάς και ο Σολομός (ο 
οποίος αντικατέστησε το Νεοχώρι), δηλ. περίπου 5,5 χιλ. κάτοικοι. Στη 
δεύτερη (Κλεωνές) υπάρχει μία κώμη (Αγιος Βασίλειος) και 5 μικρότεροι 
οικισμοί (Κοντόσταυλος, Αρχ. Νεμέα, Ηράκλειο, Σπαθοβούνι, εν μέρει ο 
Κουτάλάς και, κατά το μεγαλύτερο μέρος, αν ληφθούν υπόψη οι τότε 
συνθήκες, το Στεφάνι), δηλ. περίπου 4 χιλ. κάτοικοι. Σύμφωνα, λοιπόν, 
με τις σημερινές συνθήκες, η Τενεάτιδα πρέπει να είχε πληθυσμό παραπά
νω από την Κλεωναία, περίπου κατά το 1/3, δεν είναι όμως απαραίτητο 
να συμπεράνουμε ότι αυτή πρέπει να ήταν η διαφορά και ανάμεσα στους 
δυο κεντρικούς οικισμούς, δηλ. την πόλη των Κλεωνών και την Τενέα. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Κλεωναία ήταν ανεξάρτητη και επομένως 
τούτο θα είχε θετικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη του κεντρικού οικι
σμού, κάτι που για την Τενέα ίσχυσε πολύ αργότερα. Επομένως, πρέπει να 
είμαστε πιο κοντά στην πραγματικότητα, αν υποθέσουμε ότι τα δυο πα
ραπάνω τοπικά κέντρα ήταν περίπου του ίδιου μεγέθους. Η κατάσταση 
αυτή άλλαξε αργότερα υπέρ της Τενέας. Η συγκεντρωτική εξουσία του 
Ρωμαϊκού κράτους, που απέβη σιγά-σιγά εις βάρος των πόλεων, ήταν 
ίσως ένας από τους λόγους, διότι είναι φυσικό να ευνόησε τον οικισμό
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εκείνο που είχε κεντρικότερη θέση στην περιοχή νότια του Ακροκορίνθου, 
η οποία, όπως αναφέραμε στην αρχή, αν δεν χωρισθεί τεχνικά, γεωφυσι
κά είναι ενιαία, από το βουνό Φωκά μέχρι τα βουνά ανατολικά των Αθι- 
κίων (Βουτσίνα). Εξάλλου, βρισκόμαστε στην εποχή κατά την οποία ο 
δρόμος που περνούσε από την Τενέα, η Κοντοπορεία, είχε κερδίσει σε 
αξία. Αντίθετα, κατά τους μυκηναϊκούς χρόνους, η θέση των Μυκηνών 
ευνοούσε τις δυτικότερες διαβάσεις (Αγ. Σώστη, Δερβενακίων, Δαφνιά) 
και επομένως όχι την Τενέα αλλά τις Κλεωνές. Τέλος, αν και δεν μπορού
με να κάνουμε αριθμητικούς υπολογισμούς, πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο 
ότι ο πληθυσμός στην πόλη της Τενέας πρέπει να ήταν περισσότερος απ' 
ότι ο πληθυσμός των δύο εκεί σημερινών χωριών (περ. διπλάσιος;)

Το τελικό συμπέρασμα, ύστερα απ' όσα αναφέραμε ως εδώ, είναι ότι οι 
υπάρχουσες πηγές και η επιφανειακή έρευνα δεν αρκούν για να βγάλει κα
νείς ασφαλή συμπεράσματα για την πόλη της Τενέας. Χρειάζεται όχι μό
νο προσεκτικότερη μελέτη, βήμα προς βήμα, του αρχαιολογικού χώρου, 
αλλά και ανασκαφές, σε μερικά τουλάχιστο σημεία. Εύρεση ασύλητων τά
φων, επιγραφών, νομισμάτων και άλλων αντικειμένων θα βοηθούσε ση
μαντικά την έρευνα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η μελέτη του χώρου 
της πόλης της Τενέας βρίσκεται στην αρχή.

Θα τελειώσουμε με τη γενικότερη παρατήρηση ότι το κέντρο της αρ
χαίας πόλης, η θέση Παλαιό Σχολείο, ήταν και το κέντρο της γύρω καλ
λιεργήσιμης έκτασης που πρέπει να ανήκε άμεσα στην κώμη της Τενέας 
(και σήμερα ανήκει στα χωριά Χιλιομόδι και Κλένια), ακτίνας περ. 2-2,5 
χιλιομέτρων. Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί κατασκευάστηκε το κοινό δημοτι
κό σχολείο που εξυπηρέτησε για ορισμένα χρόνια, πριν από τον πόλεμο, 
τα δυο χωριά, ούτε ότι σήμερα, οι δυο παραπάνω οικισμοί —που μπορεί 
να εκληφθούν, με βάση την αρχαία εποχή, ως ο μεγαλύτερος (Χιλιομόδι) 
και ο μικρότερος, Κλένια— συγκλίνουν προς αυτό το σημείο. Πρόκειται 
για τον «ομφαλό» της περιοχής, που παραμένει κέντρο, αν ληφθούν υπό
ψη ακόμη και τα ορεινά εδάφη του Μαψού και του Αγιονορίου βόρεια και 
νότια της αρχαίας πόλης, που δεν ανήκουν στα δυο άλλα κοντινά κέντρα 
(Αγιο Βασίλη και Αθίκια). Σήμερα, που οι οικιστικές συνθήκες βρίσκο
νται πολύ κοντά σ' εκείνες της αρχαιότητας (κατά την Τουρκοκρατία ήταν 
πιο κοντά στο μεσαίωνα), οποιαδήποτε αστική εξέλιξη στην παραπάνω 
περιοχή πρέπει να λάβει υπόψη της την πραγματικότητα αυτή. Δηλ. αστι
κοποίηση χωρίς την ένωση των δύο οικισμών είναι αδύνατη, δεδομένου 
μάλιστα ότι οι δύο άλλοι οικισμοί της περιοχής, ο Αγ. Βασίλης και ιδιαί
τερα τα Αθίκια, είναι αρκετά ανταγωνιστικοί, ενώ στην αρχαιότητα ήταν 
μόνον ένας (Κλεωναί).
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Παράρτημα

α) Παλαιοί Χάρτες

Η Τενέα αναφέρεται και σε παλαιούς χάρτες, αλλά, όπως είναι γνω
στό, η αξία τούτων είναι αμφιλεγόμενη, αφού όχι μόνο γίνονται μεγάλα 
λάθη στην τοποθέτηση των τοπωνυμίων αλλά και πολλά απ' αυτά ανα
γράφονται περισσότερες από μία φορές. Στους περισσότερους χάρτες, η 
Τενέα τοποθετείται νότια ή νοτιοανατολικά του Ακροκορίνθου και μνη
μονεύεται κανονικά ως Τενέα' ή Teneus Vicus2 (κώμη). Βρίσκεται πολύ 
κοντά στον Ισθμό, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στους περισσότε
ρους από τους χάρτες αυτούς, η αρχαία Κορινθία καταλαμβάνει μικρό, 
σχετικά χώρο, γύρω από τον Ισθμό. Τουλάχιστο σε μια περίπτωση3, η Τε
νέα τοποθετείται νοτιοδυτικά της Κορίνθου, ενώ οι γειτονικές Κλεωνές 
τοποθετούνται σχεδόν στη θέση τους, νοτιότερα. Δεν αποκλείεται η θέση 
της Τενέας εδώ να έχει σχέση με την Τενεατική πύλη που βρισκόταν στο 
νοτιοδυτικό άκρο του Ακροκορίνθου. Αξίζει να μνημονευθεί ότι η Χάρτα 
του Ρήγα4 αναγράφει στο σημείο αυτό «Τενέα», πράγμα που δείχνει ότι ο 
συσχετισμός των δύο ονομάτων της αρχαίας πόλης (Τενέα-Γενέα) γινό
ταν και στα νεότερα χρόνια, με βάση, βέβαια, τις αρχαίες πηγές. Γενικά 
δεν μπορούμε να πούμε ότι οι χάρτες βοηθούν ιδιαίτερα στη σωστή τοπο
θέτηση της αρχαίας Τενέας, δεδομένου μάλιστα ότι η πόλη δεν συσχετίζε
ται και με κάποιο σύγχρονο τοπωνύμιο5, που θα βοηθούσε στον ακριβέ
στερο εντοπισμό της.

1 .1. Laurenbergio, P e lo p o n n e su s  s iv e  M orea .
2 . 1. Dunekerts, P e lo p o n n e su s  h o d ie  M o re a e  regum . I. Laurenbergio, ό.π., P. Vander AA, 

L a  M o re e . a u trefo is  d e  P e lo p o n n e se . G. B o n co m p a g n o . P e lo p o n n eso , Romae 1685. A. 
Vindal, R eg u m  M o rea e . N. Visscher, P elo p o n n esu s, h o d ie  M o rea . F de Wit, P e lo p o n n e su s  

h o d ie  M o rea .
3. L a G rece. p ro p re m e n t d ite . p o u r  Ϊ  H isto ire  R o m a in e  de M . Rollin. par Le St d' Anville, 

1741.
4. Χ ά ρ τ α  της Ε λ λ ά δ ο ς . Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού (Ημερολόγιο 1999 - Πολιτιστικός 

Σύλλογος Καπεσόβου, «ο Αλέξης Νούτσος»), Ιωάννινα 1998. αρ. 5.
5. Οι αρχαίες Κλεωνές συσχετίζονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε χάρτες ή κείμενα, 

με τον κοντινό Αγιο Βασίλειο, λόγω θέσεως, και με την λιγότερο κοντινή Κλένια, λόγω 
ονόματος. Στη Χάρτα του Ρήγα μάλιστα αναφέρονται, μαζί με το αρχαίο όνομα της πό
λης, και τα δυο νεότερα.
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β) Παραδόσεις για το χώρο της αρχαίας Τενέας

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι οι παραδόσεις που συνδέ
ονται με τον χώρο της αρχαίας πόλης είναι νεότερες, παρουσιάζουν όμως 
ενδιαφέρον και μπορεί κανείς να βγάλει έμμεσα συμπεράσματα.

1. Η βασίλισσα Κλεώνη είχε το παλάτι της στον II. Αγιάννη και στο Βου
νό. Ήταν πολύ πλούσια, που τη ρωτούσαν: Θέλεις άλλο τί; Δηλαδή τα 
έχεις όλα· δε σου λείπει τίποτα. Γι' αυτό και το Βουνό το έλεγαν Αλω- 
τή, από παλιά.

2. "Οσοι πήγαιναν στη σπηλιά (στη Νυφίτσα, Καλυβάκι), άκουγαν ένα θό
ρυβο, σα να 'πεφταν χρήματα. Τα χρήματα είχανε οδηγό, που τα 'φερνε 
εκεί. Αν εκείνη τη στιγμή που τα 'φερνε, πέταγες ένα ρούχο πάνω τους, 
τα παράταγε κι έφευγε. Η σπηλιά βγάζει στον Άγιο Βασίλη.

3. Ανάμεσα Πάνω και Κάτω Αγιάννη βρίσκεται θαμμένο χρυσό λεβέτι, με 
δώδεκα αρβάλια (χερούλια).

4. Πάνω Αγιάννη, Κάτω Αγιάννη, σύγκριτα στην Παύλια βράχο, μες τη 
μέση θησαυρός.

5. Το Παλιό Σχολείο είναι απογερικό μέρος. Πολλοί έχουν δει φαντά
σματα, όταν περνούσαν από κει1.

Οι παραδόσεις αναφέρονται στη σπηλιά ή στα σημεία εκείνα του χώρου 
της αρχαίας πόλης, όπου υπήρχαν ερείπια. Οπως είπαμε παραπάνω, το 
όνομα της Κλεώνης πρέπει να προήλθε από λόγια μεσολάβηση. Προφα
νώς οι παραδόσεις 3 και 4 (που είναι στην ουσία πεζή και έμμετρη μορφή 
της ίδιας παράδοσης) δεν έχουν πάνω από 80 χρόνια ζωή, γιατί, πριν, δεν 
υπήρχε ο Κάτω Αγιάννης. Τέλος τα φαντάσματα στο Παλιό Σχολείο 
έχουν να κάνουν με τα νεότερα ερείπια του σχολείου, που εγκαταλείφθη- 
κε, και όχι με αρχαία ερείπια. Πριν από λίγα χρόνια φαίνονταν τα θεμέ
λια του ιδρύματος, ώσπου σκεπάστηκαν κι αυτά, πρόσφατα, από μπάζα.

1. Οι 2, 3 και 4, από το περιοδ. «Ιστορικογεωγραφικά», τ. 1 (1985-86) σ. 236.



S U M M A R Y

A N C IE N T  A N D  E A R L Y  B Y Z A N T IN E  T E N E A

by

M . K ordosis

Ancient sources and Strabo, in particular, supply little but significant 
information on the ancient Corinthian town of Tenea. This town was 
situated at the southern edge of Corinthia, to the north of the strategic pass 
of Kleisura Agionori, through which passed the well known route of 
Kontoporeia. Historical stages in the town’s development became the 
transportation of the inhabitants of Tenedos to Tenea by Agamemnon, its 
contribution in the colonization of Syracuse, by furnishing the main bulk of 
the colonists, and finally its independence from Corinth just before the 
latter’s destruction in 146 B. C.

By comparing the details supplied by Pausanias, Xenophon and 
Stephanos of Byzantium, we can determine its site with accuracy between 
the villages of Chiliomodi and Klenia, where rich archaeological remnants 
have been discovered, especially ceramics. Unfortunately no significant 
ruins have survived, since the spot is under heavy cultivation and important 
changes took place. Most archaeological remains, particularly ceramics, 
were found at the place called Palaio Scholeio. To the south, on the slopes of 
the hill called Bouno, someone can encounter ancient ceramics and graves 
curved on the stone, and further south on the locations of Kato and Pano 
Agianni, the only surviving remnants of a wall (or walls), which today are 
walls supporting the ground. Throughout the site of the ancient town we find 
shells ranging from the geometric and archaic to the early Byzantine period. 
Prehistoric shells are to be found on the southeastern slope of the hill Kato 
Agianni (which forms the modem cemetery of Klenia), and up to the nearby 
pass for Agionori, as well as on the hill called Agios Asomatos to the west of 
Palaio Scholeio.

Relying on archaeological findings we can suppose that in the prehistoric 
and early geometric period a settlement existed on the southern hills facing 
mountain Nyphitsa, which was propably a continuation of the neolithic
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settlement of the cave to the eastern slope of Nyphitsa. Throughout the 
archaic period, traces of habitation can be found in the whole area between 
the villages of Klenia and Chiliomodi, which become more frequent in the 
classical period, when it seems, the town acquired its wall. It seems to me that 
during the classical period the archaeological site formed a single unit with 
two quarters, one at Palaio Scholeio, which was the largest, and a second one 
on the hill Bouno of Klenia. If this assumption proves correct from the 
surviving evidence that the two areas were fortified, it is most probable that 
separate fortifications existed which were constructed in different periods of 
time. It looks as if the fortification of the largest quarter at Palaio Scholeio 
included the wider area to the south of the modem railway line, with its 
centre on the hill Damaria (or Limni), and of the smaller one on the hill 
Bouno, an earlier date of whose fortification can not be ruled out. A single 
fortification for the whole archaeological site whose Acropolis would be 
formed by the hill Bouno would be impossible, because the fortified area 
would be too large for Tenea, which was a small town.

In the Hellenistic age the town must have had the same size, but 
archaeological remnants increase mostly on the hill Bouno and less on the 
two southern locations Kato and Pano Agianni, where the only ruins of a 
wall, or walls. This prosperity can be related to population increase which 
partially depended on the growing significance of Kontoporeia from the end 
of the 4th, or the beginning of the 3rd century B. C., as well as with Tenea’s 
independence and the destruction of Corinth in 146 B. C.

Literary sources, archaeological remnants, coins and inscriptions point 
towards continuing prosperity for Tenea both during the Roman and early 
Byzantine periods, but it appears that the town’s size has started to decrease 
following the general pattern. As a result, the two «quarters» were separated 
and the space in between, which is quite uneven, seems to have been used as 
burial place during the Roman period. This decrease is even greater in the 
early Byzantine period, but I estimate that the main quarter at Palaio 
Scholeio -  Chiliomodi continued as a town. Despite its isolation from the 
town, the second quarter whose centre had by now shifted slightly to the 
south, toward mount Nyphitsa (where traces of life can be found throughout 
the middle ages), must have formed a single settlement (with the same name 
Tenea or Genea), with the larger site at Palaio Scholeio.
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1. α) Λαξευμένοι, σε μορφή παραλληλεπίπεδου, πωρόλιθοι 
(ανατολικά τον π. σχολείου).

1. β) Μάζα τοίχου (;) από κεραμίδια με συνδετική ύλη 
(ανατολικά του π. σχολείου).



2. «Βουνό»: T o B  ' επίπεδο. που  σχηματίζεται βόρεια η]ς πρώτης εδαφικής 
έξαρσης (πέτρινο τείχος), όπου είναι σκαλισμένοι τάφοι.



4. Σπηλαιώδης - θαλαμοειδής τάφος στο Βουνό, στην ίδια θέση.



6. Κ ιβω τιόσχημος τάφος, στο Βουνό, απέναντι από τηναγ. Κυριακή.

7. α) μυροόοχτίο; υσηροι λλην. β) πρωτοχριστιανικό, γ)βασηπινακίου, ίσω ς3ου . 
ιι. π.χ. ό) ίσως μικρή λάγηνος, ιλληνιστ. ι)κα ι η) τμήμα αναγλύφωνσκύφων, 2ος 
ιι.π .Χ . σ τ ) πυθμένας (ί’ίαλιό ίου 4 o c (/ι π  X  ϊ μ μ μ ιν<-



8. Λγνύθες.



ΙΟ. Υπολείμματα τείχους (ή αναλημματικον τοίχον) 
στη Ν. πλαγιά τον Κ. Αγιάννη.



12. Λαξευμένες πέτρες στον Π. Αγιάννη, από τείχος(;)

-



14. Τμήμα τείχους (ή αναλημματικού τοίχον;), 
μεταξύ Π. Αγιάννη και Σπηλίτσας.



16. Α ναλημμαηκός τοίχος στην Πλάκα.



IS. Ημιλαξενμένες μεγάλες πέτρες, ΝΑ τονίΐ. Αγιάννη.

1‘λ < 0  Α<(~ι rut να .τι Γυ<( υτυ λ ί ' χ ί ο  « Η ο ι ι ν η »  i x t i n  n.\ Τ,



19. β) Λαξευμένη πέτρα, από πωρόλιθο, ατολόφο «Βουνό», 200μ. ΒΑ τον σχολείου.



20. β) Τμήμα στομίου πηγαδιού προερχόμενο από το Βουνό (Μάλαμα).

2 1 .  U .  )  Λ  / Ά (  (  \ Ί Ι  ( Λ/7 ) / */ ) \ Ί  / ) ( 1  Ύ/ ) Τ/ η /  ι ΐ  \ ή  Ύ ί  γ , w / / /Λ \ μα/, » ι



i
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23. Ανάγλυφο, ευρισκόμενο στην εκκλησία Αγ. Νικολάου. Κλενιας.

24. Η λ λ π ν ί ο τ ι χ ό ζ  JTVO'OC Ο ΤΟ Μ τ τ ο Ν Ί ί / Τ Ι  ί ! h u V ' n n H t  )
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Πίν. I. Τοπογραφικό διάγραμμα του αρχαιολογικού χώρου, 
ανάμεσα στα χωριά Χιλιομόδι και Κλένια.



578
Μιχ. Κορδώσης

II. Λεπτομέρεια του προηγούμενου διαγράμματος, με το νότιο τμήμα.
(Λόφοι Κλένιας).
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III. Χάρτης, με κέντρο την αρχαία Τενέα.
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