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Αντί Προλόγου
Στo πλαίσιo της οικιστικής αναδιοργάνωσης της χώρας, μετά την απελευθέρωση της
Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό, δημιουργείται το πρώτο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση
της πολεοδομίας στη χώρα και συντάσσονται δεκάδες πολεοδομικά σχέδια για την αναδιάρθρωση υπαρχόντων ιστών και την αναβίωση πολλών κατεστραμμένων ή αρχαίων
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πόλεων. Ως «αρχιτέκτονες της κυβερνήσεως» οι Gustav Eduard Schaubert και Σταμάτης
Κλεάνθης ανέλαβαν τη σύσταση των περισσοτέρων από τα σχέδια αυτά, με γνωστότερα
τα σχέδια της Αθήνας και του Πειραιά.
Η Ερέτρια αποτελεί μια από τις δεκάδες πόλεις που απέκτησαν πολεοδομικό σχέδιο
την περίοδο αυτή και αποτέλεσε τον προορισμό της εγκατάστασης των προσφύγων από
τα κατεστραμμένα Ψαρά. Ο Eduard Schaubert ανέλαβε το 1834 το σχεδιασμό της νέας
πόλης στην περιοχή όπου προϋπήρχε, μεταξύ του 8ου και 1ου π.Χ. αιώνα, η αρχαία πόλη
της Ερέτριας.
Στην ιστορική πορεία της, η πόλη της Ερέτριας φιλοξένησε τους πρόσφυγες από τα
Ψαρά και στη συνέχεια από τη Μικρά Ασία, ενώ, σταδιακά, αρχαιολογικές ανασκαφές
έφεραν στο φως πολλά από τα αρχαία λείψανα της προϋπάρχουσας πόλης, επηρεάζοντας
καθοριστικά το χαρακτήρα του οικισμού.
Το σχέδιο του 1834 διατηρείται στις μέρες μας κατά ένα μεγάλο μέρος του με κάποιες
τροποποιήσεις και αλλοιώσεις. Θα λέγαμε ότι η διατήρηση αυτή οφείλεται στη μικρότερη
από την προβλεπόμενη τότε ανάπτυξη της πόλης και στην απουσία μεγάλων παρεμβάσεων στους ελεύθερους χώρους.
Τα τελευταία χρόνια, όμως, ο χαρακτήρας της πόλης αλλάζει πολύ γρήγορα, η τουριστική ανάπτυξη δρα αρνητικά στη μορφολογική σύστασή της και όποιες προτάσεις και
επεμβάσεις μοιάζουν σπασμωδικές και βραχυπρόθεσμες. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία μια
προσπάθεια συνολικής πρότασης ανάδειξης και αναβίωσης της περιοχής, επαναπροσδιορίζοντας και διασώζοντας όλα τα στοιχεία του παρελθόντος μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης πραγματικότητας.
Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να παρουσιάσει μια, κατά το δυνατόν,
σφαιρική εικόνα της περιοχής της Ερέτριας, στο πλαίσιο φυσικά των περιορισμών, που
προκύπτουν από το ίδιο τo πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Βασική επιδίωξη υπήρξε η πρόταση αναβίωσης της μικρής σύγχρονης πόλης, με γνώμονα το ένδοξο και μακρό παρελθόν της μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο. Θεωρήθηκε,
λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη, πριν την οποιαδήποτε απόπειρα πρότασης, να επιχειρηθεί
η κατανόηση και παρουσίαση όλων των παραμέτρων που, ενδεχομένως, να επηρέα-
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σαν και να οδήγησαν στην υφιστάμενη κατάσταση της πόλης. Για το λόγο αυτό και ως
αποτέλεσμα μιας ιστορικής συνέχειας, στην εργασία αυτή περιλαμβάνονται στοιχεία της
γεωμορφολογίας της περιοχής, της ένδοξης αρχαιότητας, της επανίδρυσης της πόλης το
1834, καθώς και στοιχεία και διεργασίες που έπαιξαν, διαφορετικής βαρύτητας, ρόλο στη
χωρική και μορφολογική της υπόσταση μέχρι τις μέρες μας. Είναι γεγονός ότι τα στοιχεία
αυτά δεν αναλύονται όλα στον ίδιο βαθμό, διότι είναι σχεδόν προφανές ότι μια διπλωματική εργασία δεν είναι σε θέση να καλύψει με απόλυτη πληρότητα ένα τόσο μεγάλο
θέμα, τόσο σε χωρική, όσο και χρονική έκταση. Επισημαίνονται, λοιπόν, και αναλύονται
εκείνα τα στοιχεία και οι διεργασίες που θεωρήθηκε ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση της υφιστάμενης κατάστασης, χωρίς φυσικά να υποβιβάζεται ο ρόλος των
υπόλοιπων παραγόντων.

Εικόνα 1. Αεροφωτογραφία της περιοχής
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Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί η δυσκολία της συλλογής και διασταύρωσης όλων
των στοιχείων, διότι αφορούν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και ανήκουν ως αντικείμενο μελέτης και αρχειοθέτησης σε διαφορετικές υπηρεσίες. Επιπλέον, αρκετές από
τις σημαντικές για τη σύσταση της σημερινής πόλης διεργασίες τοποθετούνται χρονικά
στα δύσκολα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους μετά την επανάσταση
του 1821 και η εύρεση των τεκμηρίων απαιτεί διεξοδική αναζήτηση και έρευνα.

Εικόνα 2. Άποψη του θαλάσσιου μετώπου της Ερέτριας

Σημερινή Μορφολογία της Περιοχής

Η Εύβοια είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας μετά την Κρήτη και εκτείνεται σε μήκος
175 χιλιομέτρων περίπου, παράλληλα με την ηπειρωτική Ελλάδα, από την οποία χωρίζεται
με τον Ευβοϊκό Κόλπο. Στην περιοχή της Χαλκίδας κατασκευάστηκαν δύο γέφυρες, που
ενώνουν την Εύβοια με την υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα της εύκολης πρόσβασης, ανεξάρτητα από τις κλιματολογικές συνθήκες που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν μια αντίστοιχη μετάβαση με καράβι.
Η θέση της Ερέτριας εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Χαλκίδας, που
αποτελεί και την πρωτεύουσα του νομού. Εκτείνεται στο δυτικό άκρο της μιας στενής
παραθαλάσσιας πεδιάδας, η οποία στα βόρεια και δυτικά κλείνεται από την οροσειρά του
ευβοϊκού Ολύμπου και ανατολικά από το όρος Βουδόχη, νότιο παρακλάδι της οροσειράς
του όρους Δίρφεως. Η πεδιάδα αυτή περιλαμβάνει τις σημερινές πόλεις της Ερέτριας και
Αμαρύνθου, ενώ στο νότιο τμήμα της βρέχεται από τον ευβοϊκό κόλπο, ο οποίος και τη
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χωρίζει από τις ακτές της ανατολικής ακτής.
Η Ερέτρια βρίσκεται σε ένα φυσικό λιμάνι, που διαμορφώθηκε ως έχει σήμερα από τους
κατοίκους της, ενώ στη βόρεια πλευρά της δεσπόζει η ακρόπολη, ένα ασβεστολιθικό ύψωμα με ύψος 123 μέτρα και σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από την ακτή.

Γεωμορφολογική Εξέλιξη της Περιοχής1
Η σημερινή μορφολογία της περιοχής είναι αποτέλεσμα αδιάκοπων μεταβολών, που
οφείλονται σε ταυτόχρονες διεργασίες με διαφορετικό βαθμό συμμετοχής η καθεμία. Αυτές είναι η παγκόσμια άνοδος και πτώση της στάθμης της θάλασσας που σχετίζεται με τις
κλιματικές μεταβολές, οι κατακόρυφες τεκτονικές κινήσεις και η πρόσχωση ή διάβρωση
των παράκτιων αποθέσεων.
Στα όρια της ανώτερης παλαιολιθικής προς τη μεσολιθική περίοδο (δηλαδή 11.000
– 10.000 χρόνια πριν από σήμερα), το επίπεδο της θάλασσας ήταν χαμηλότερο από το
σημερινό 50 μέτρα περίπου, ενώ το τμήμα Ωρωπού – Ερέτριας και αρκετά βορειότερα
χέρσευε.
Στα όρια περίπου της μεσολιθικής με τη νεολιθική περίοδο (δηλαδή 8.500 χρόνια
πριν από σήμερα), το σχετικό θαλάσσιο επίπεδο ήταν περίπου 25μ. χαμηλότερα και ένα
μεγάλο τμήμα του ερετριακού θαλάσσιου χώρου, μέχρι και τη σημερινή ισοβαθή των 25
περίπου μέτρων, χέρσευε. (εικ.3)

Εικόνα 3

1

Καμπούρογλου Ευάγγελος, Ερέτρια, παλαιογεωγραφική και γεωμορφολογική εξέλιξη κατά το Ολόκαινο,
Σχέση Φυσικού Περιβάλλοντος και Αρχαίων Οικισμών, Αθήνα, 1989
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Κατά την αρχαιότερη νεολιθική περίοδο, το επίπεδο της θάλασσας ήταν σαφώς χαμηλότερο από το σημερινό. Κατά το πέρας της τελικής νεολιθικής περιόδου έλαβε χώρα
άνοδος του θαλάσσιου επιπέδου.
Κατά την πρωτοελλαδική είχε σχηματίσει σαφώς το μικρό δέλτα προς τα ανατολικά
(σήμερα περιοχή Λιβάδια), με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εκβολικές λίμνες στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στο Καστέλι. Τότε και ο χείμαρρος, δυτικά της Ερέτριας, χυνόταν
στο δυτικό κόλπο και η παράκτια μορφολογία ήταν διαφορετική σε σχέση με τη σημερινή. Προς το τέλος της πρωτοελλαδικής περιόδου άρχισε να σχηματίζεται και το παράκτιο
φράγμα από τα ανατολικά. Ήδη και την περίοδο αυτή το παράκτιο ρεύμα πρέπει να κατευθυνόταν δυτικά, όπως και σήμερα. Κατά τη μεσοελλαδική και υστεροελλαδική (μυκηναϊκή) περίοδο άρχισε να διαμορφώνεται η λιμνοθάλασσα από την αύξηση του παράκτιου
φράγματος. Η κοίτη του χειμάρρου ήταν ακόμη στην ίδια θέση και το μικρό δέλτα αυξανόταν προς τα νοτιοανατολικά, ενώ ο ίδιος ο χείμαρρος παρουσιάζει επαναδραστηριοποίηση. Στη μυκηναϊκή περίοδο η θάλασσα εισχωρούσε ακόμα προς το εσωτερικό και πολύ
κοντά προς το Καστέλι. Το μικρό δέλτα του χειμάρρου είχε προεκταθεί σημαντικά προς τα
νότια και έφτανε μέχρι την περιοχή της αρχαίας αγοράς. Πιθανότατα, προς το τέλος της
περιόδου αυτής (8ος αι. π.Χ.) ή στην πρώιμη Αρχαϊκή εποχή έγινε τεχνητή εκτροπή του
χειμάρρου προς το νότο, αλλά για ορισμένο χρονικό διάστημα πρέπει να έρεε και προς τις
δύο διευθύνσεις. Η εκτροπή αυτή οφειλόταν σε ανθρώπινη επέμβαση και όχι σε φυσικά
αίτια. Από την αρχαϊκή περίοδο αρχίζουν να κυριαρχούν πλέον οι θαλάσσιες διεργασίες
απόθεσης στην περιοχή του σημερινού έλους εξαιτίας της εκτροπής του χειμάρρου και της
εγκατάλειψης πλέον του μικρού δέλτα από τον ενεργό τροφοδότη του.
Κατά τους κλασικούς χρόνους, η λιμνοθάλασσα είχε κλείσει σημαντικά και άφηνε
μικρό άνοιγμα προς τα δυτικά. Ήδη βρισκόταν σε εξέλιξη και το παράκτιο έλος, του
οποίου η ανάπτυξη υποβοηθείτο από την εκτροπή του χειμάρρου που είχε προηγηθεί.
Στο νοτιοανατολικό άκρο του τείχους υπήρχε κατά την περίοδο αυτή αποστραγγιστικός
αγωγός, όπως διαπιστώθηκε από την επιτόπια παρατήρηση κατά τη διάρκεια εκσκαφών
για τη διέλευση αγωγού ύδρευσης της Ερέτριας. Το νότιο τμήμα της Ερέτριας μέχρι το
Πεζονήσι σχημάτιζε έναν πολύ αβαθή θαλάσσιο δίαυλο που από την εποχή αυτή άρχισε
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να κλείνει. Παρόμοιες συνθήκες επικρατούσαν στο νότιο και ανατολικό τμήμα του ανατολικού τείχους. (εικ.4)

Εικόνα 4

Κατά την ελληνιστική περίοδο επικρατούν παρόμοιες συνθήκες. Η λιμνοθάλασσα πρέπει να είχε πλέον πληρωθεί από τα ιζήματα και το μικρό λιμάνι που είχαν κατασκευάσει
κατά τους κλασικούς χρόνους δε χρησιμοποιείται πια. Το έλος είχε λάβει πιθανότατα τη
μεγαλύτερή του ανάπτυξη και η επικράτηση του μάλλον υγρού κλίματος ευνοούσε τη
διατήρησή του.
Η ιζηματογένεση, έχοντας πληρώσει μεγάλο τμήμα, πρέπει να είχε κλείσει το δίαυλο
μεταξύ Ερέτριας και Πεζονησιού με ένα επιμήκη αμμώδη βραχίονα. Την περίοδο αυτή
κατασκευάζεται και ο μεγαλειώδης λιμενοβραχίονας* και ο μικρότερος ανατολικός στη
δυτική ακτή του Πεζονησιού, που έκλεινε το λιμάνι από ανατολικά (εικ.5).

* Βρίσκεται στο δυτικό άκρο του λιμανιού της Ερέτριας, έχει μήκος 600 μ. και διεύθυνση ΝΝΑ-ΒΒΔ. Από τα
600μ. και για περίπου 50μ. περίπου αλλάζει διεύθυνση, κλείνοντας το λιμάνι προς τα ανατολικά. Μέχρι το
1985, που πραγματοποιήθηκε παράκτια χαρτογράφηση, στα πρώτα 300μ. από την ακτή είχε περατωθεί
η θεμελίωση του νέου λιμενοβραχίονα της Ερέτριας πάνω στον αρχαίο. Σήμερα έχουν κατασκευαστεί
200μ. περίπου επιπλέον όχι πάνω στον αρχαίο, αλλά παράλληλα προς αυτόν και σε απόσταση περί 30μ.
στα ανατολικά του, δημιουργώντας μια μικρή θαλάσσια λωρίδα μεταξύ του νέου και του αρχαίου λιμενοβραχίονα. Κατά τον Α. Γεωργιάδη (1907), η κατασκευή του έγινε μεταξύ του 8ου –7ου αι. π.Χ., άποψη
που ο ίδιος αναθεωρεί και αναφέρει ότι έγινε τον 5ον αι., ενώ το ύψος του λιμενοβραχίονα την εποχή της
κατασκευής του ήταν 1,1μ. πάνω από το τότε θαλάσσιο επίπεδο. Οι Auberson και Schefold (1973) θεωρούν προφανή την αρχαϊκή του κατασκευή (7ος – 6ος π.Χ αι.). Από όλους τους μέχρι σήμερα ερευνητές
δεν έχει τεκμηριωθεί με αρχαιολογικά ή άλλα κριτήρια η ηλικία του.
Το 1982 έγινε αποτύπωσή του με συνεργασία του αρχιτέκτονα Σ.Κυρίτση – Καμπούρογλου. Βρέθηκε ότι
το πλάτος του παραμένει σταθερό 8μ. σε όλο το μήκος του και διαπιστώθηκε, μετά από έναν μεγάλο
αριθμό μετρήσεων σε διάφορες θέσεις, ότι η άνω επιφάνειά του βρίσκεται –86 εκατοστά χαμηλότερα από
το σημερινό επίπεδο της θάλασσας. Στο βόρειο άκρο του δυτικού λιμενοβραχίονα εντοπίστηκε τμήμα
αρχαίου τείχους με διεύθυνση βορειοανατολική – νοτιοδυτική.
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Εικόνα 5

Παρόμοιες συνθήκες επικρατούσαν και κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Η μεταβολή
του θαλάσσιου επιπέδου από την περίοδο αυτή μέχρι σήμερα είναι σχετικά μικρή σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους, με αποτέλεσμα το παράκτιο περιβάλλον της Ερέτριας
να μεταβληθεί πολύ αργά.

Ιστορική Πορεία της Περιοχής2
Τα πρώτα αδιαμφισβήτητα ίχνη κατοίκησης εμφανίζονται κατά το πρώτο μισό του 8ου
αι. π.Χ. Η Ερέτρια δε διαθέτει τότε οργανωμένο πολεοδομικό ιστό και η εγκατάσταση του
γρήγορα αυξανόμενου πληθυσμού υπακούει τους περιορισμούς της τοπογραφίας. Ως
μία πιθανή κατανομή του χώρου σε οικογενειακές ομάδες, ο οικισμός εκτείνεται από την
ακτή ως τους πρόποδες της ακρόπολης, αλλά κατά τρόπο ασυνεχή, με ξεχωριστά υποσύνολα. Η εικόνα αυτή συμπληρώνεται από τη διάταξη των ταφών στο κέντρο της πόλης.
2

Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα, Ερέτρια, Οδηγός της αρχαίας πόλης, Infolio editions,
Imprimerie Saint-Paul, Fribourg, 2004, Σελ. 17 –51
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Στο χώρο του ιερού του Δαφνηφόρου Απόλλωνα παρουσιάζεται και μια εξέλιξη της θρησκείας της εποχής. Ένα πρώτο συγκρότημα κατασκευών αναπτύσσεται πριν από το 750
π.Χ. και μαρτυρεί την ευημερία των κατοίκων της Ερέτριας και την τέλεση συμποσίων.
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 6ου αι. π.Χ., η Ερέτρια μπαίνει σε μια ιδιαίτερα δραστήρια φάση της ιστορίας της. Στα μέσα του αιώνα, η πόλη οχυρώνεται, ενώ γύρω
στο 540, η πόλη δέχεται τον εξόριστο τύραννο της Αθήνας, Πεισίστρατο, ο οποίος μαζί
με τους γιους του προετοιμάζονται για την ανάκτηση της αθηναϊκής τυραννίδας. Στην
Ερέτρια επιβιβάζονται στα πλοία ο Πεισίστρατος και οι δικοί του για να επανακτήσουν την
εξουσία στην αττική (Ηρόδοτος, 1,61-62). Ο ναός του Απόλλωνα κτίζεται γύρω στο 530,
ενώ τα γλυπτά του δυτικού αετώματος αποπερατώνονται γύρω στο 510 π.Χ.
Το 490 το περσικό στράτευμα, με επικεφαλείς τους Δάτη και Αρταφέρτη, πολιορκεί και
καταλαμβάνει την πόλη, πριν από την αποβίβασή τους στο Μαραθώνα. Παρά το σοβαρό
πλήγμα που δέχθηκε η πόλη, αρκετοί Ερετριείς μπόρεσαν να καταφύγουν στα απρόσιτα για
το στρατό των εισβολέων γύρω ορεινά, ώστε να αναβιώσουν τα κατεστραμμένα μέρη.
Όταν τελείωσαν οι ελληνοπερσικοί πόλεμοι, η Ερέτρια, όπως και οι υπόλοιπες ευβοϊκές
πόλεις, είχαν να λογαριαστούν με τις φιλοδοξίες της Αθήνας που μετέβαλε σταδιακά την
ισότιμη συμμαχία του 478 π.Χ. σε αυταρχική ηγεμονία. Το 446 π.Χ. μια πρώτη εξέγερση των Ευβοϊκών πόλεων κατά της αθηναϊκής απολυταρχίας κατεστάλη με σκληρότητα
από τον Περικλή. Κατά τον πελοποννησιακό πόλεμο, μετά από μια δεύτερη στάση το
424 π.Χ., η Αθήνα επέβαλε τόσο στη Χαλκίδα, όσο και στην Ερέτρια, συνθηκολόγηση. Η
ώρα της απελευθέρωσης, όμως, δεν άργησε. Οι Ερετριείς ετοιμάζουν νέα αποστασία και
η ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα το 411 π.Χ. τους έδωσε την
ευκαιρία για την πραγματοποίηση του σχεδίου τους. Η απελευθέρωσή τους από τον αθηναϊκό ζυγό τους επέτρεψε να γνωρίσουν μια νέα περίοδο ευημερίας, όπως μαρτυρείται
από την ανάπτυξη της ιδιωτικής αρχιτεκτονικής.
Μετά το τέλος του πελοποννησιακού πολέμου (431 – 404 π.Χ.), η Αθήνα και η Ερέτρια συνάπτουν την τελευταία εκατονταετή ειρήνη της ελληνικής ιστορίας. Η αναγέννηση
του αθηναϊκού επεκτατισμού, όμως, δε θα αργήσει να γίνει ανησυχητική. Αποσπώμενοι
έτσι από την Αθήνα, για να συμμαχήσουν με τους Θηβαίους, που είναι στο εξής σε θέση

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

10

ισχύος, οι Ευβοείς επιχειρούν να συστήσουν μια συνομοσπονδία πόλεων. Ωστόσο, από
το 366 π.Χ. η κατάσταση στην πόλη της Ερέτριας άρχισε να γίνεται κρίσιμη, τόσο στο
εσωτερικό, με την εμφάνιση έντονων κοινωνικών πιέσεων (αλλεπάλληλα πραξικοπήματα), όσο και σε διεθνές επίπεδο, αφού τότε ολόκληρη η Ελλάδα γίνεται θύμα ακατάπαυστων συγκρούσεων. Μόλις το 341 π.Χ., μετά την ανατροπή του Κλείταρχου, μπόρεσαν
οι Ερετριείς να αποκαταστήσουν σταθερά τη δημοκρατία. Μετά την ήττα της ελληνικής
συμμαχίας στη Χαιρώνεια, το 338 π.Χ, οι περισσότερες πόλεις – κράτη της κυρίως Ελλάδας βρέθηκαν υπό την κηδεμονία του βασιλιά της Μακεδονίας, αρχικά του Φιλίππου και
μετά, από το 336 π.Χ., του γιου του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Κατά την τελευταία δεκαετία του 3ου αι. π.Χ., οι Ρωμαίοι επεμβαίνουν για πρώτη φορά
στην Εύβοια. Μόνο το 198 π.Χ, όμως, οι Ερετριείς ήρθαν πραγματικά αντιμέτωποι με τα
ρωμαϊκά στρατεύματα. Από το 146 π.Χ, μετά τον Αχαϊκό πόλεμο, οι ελληνικές πόλεις είναι
υπό τον έλεγχο του Ρωμαίου διοικητή της Μακεδονίας, διατηρούν, ωστόσο, μέρος της
αυτονομίας τους. Μόλις το 27 π.Χ. θα προσαρτηθούν επισήμως στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τη δημιουργία της επαρχίας της Αχαΐας. Δύο γενιές αργότερα, με την άνοδο του
Αυγούστου, ως αυτοκράτορα, στη Ρώμη, η Ερέτρια κάπως ανακάμπτει. Ο Αύγουστος την
απήλλαξε από την αθηναϊκή κυριαρχία, γεγονός που τις προσέδωσε κάποια αυτονομία και
κυρίως την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής βαρέων δασμών στην Αθήνα. Με
αυτόν τον τρόπο ευνοείται η πρόοδός της. Οι κατασκευές πληθαίνουν, κυρίως κοντά στην
Οικία με τα Μωσαϊκά, όπου αναπτύσσεται βιοτεχνικό συγκρότημα. Ένας ναός αυτοκρατορικής λατρείας ανεγείρεται, το Σεβαστείο, ενώ άλλα δημόσια κτίρια επισκευάζονται.
Μια σειρά ταφών, πιθανότατα του 6ου αι. μ.Χ., υποδηλώνει ότι στην Ερέτρια συνέχισε
να ζει μια κοινότητα, τουλάχιστον, μέχρι αυτή την εποχή. Εντούτοις, παραμένει δύσκολο να αναπαραστήσουμε την οργάνωση του οικισμού κατά τους τελευταίους αιώνες της
πόλης, καθώς βρέθηκαν ελάχιστα λείψανα. Γνωρίζουμε ότι ένας σεισμός συντάραξε εκ
νέου την περιοχή το 511 μ.Χ. (είχε προηγηθεί ένας ισχυρός σεισμός το 365 μ.Χ. που
ερήμωσε την πόλη), προκαλώντας ίσως την οριστική εγκατάλειψή της από τους τελευταίους κατοίκους της.
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Ο Εποικισμός της Ερέτριας από τους Ψαριανούς3

Οι Οθωμανοί παραχωρούν την Εύβοια στην Ελλάδα το 1833, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Λονδίνου (1830). Μετά την καταστροφή των Ψαρών (1824), η κυβέρνηση
όρισε προσωρινό τόπο διαμονής των διασωθέντων Ψαριανών τη Μονεμβασιά και διόρισε
φρούραρχό της τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Το διασωθέν, όμως, πλήθος βρισκόταν διασκορπισμένο κυρίως στα νησιά και φαίνεται πως ήταν αδύνατο να ανασυγκροτηθούν οι
κατεξοχήν ναυτικοί Ψαριανοί στην περιοχή της Μονεμβασιάς, όπου δεν υπήρχε λιμάνι.
Έτσι, παρέμειναν διασκορπισμένοι, ενώ η «Επιτροπή» των Ψαριανών εγκαταστάθηκε
στην Αίγινα, όπου βρισκόταν και η έδρα της Κυβερνήσεως.
Το 1833, εννέα χρόνια μετά την καταστροφή των Ψαρών και με την αποκατάσταση
της βασιλείας στη Ελλάδα, επιχειρήθηκε ο εποικισμός του νεοσύστατου κράτους από
τους διεσπαρμένους και άστεγους Έλληνες. Στα πρώτα διατάγματα για τη θεσμοθέτηση
εποικισμών σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, οι Ψαριανοί δεν αναφέρονται. Από την
παράδοση είναι γνωστό ότι τους προτάθηκε να εποικίσουν τον Πειραιά, τον οποίο οι
εκάστοτε κυβερνήσεις επιθυμούσαν να εποικίσουν, αλλά οι Ψαριανοί αρνήθηκαν, διότι
ήθελαν ένα «απόμερο» μέρος για τις οικογένειές τους.
Στην Ερέτρια, που αριθμούσε μόνο έξι κατοίκους, όπως αναγράφεται και στο Β.Δ. της
31/15 Μαΐου 1835, είχαν ήδη καταφύγει και εγκατασταθεί δύο Ψαριανοί (ο Νικόλαος
Βρατσάνος και ο Δημήτριος Σταματαράς).
Ο εποικισμός της Ερέτριας από τους Ψαριανούς ξεκίνησε με την έκδοση του Β.Δ. της
7/19 Δεκεμβρίου 1833, ενώ ακολούθησαν αρκετά ακόμα διατάγματα, χωρίς όμως να
καταφέρουν τον εποικισμό της. Το 1834, μάλιστα, ο αρχιτέκτονας της κυβερνήσεως
Eduard Schaubert ετοίμασε το νέο πολεοδομικό σχέδιο της Ερέτριας (Εικ.5). Καθοριστική υπήρξε η δημοσίευση του Νόμου ΝΗ’ της 10/3/1847 και των επόμενων. Στις 30
Μαΐου του ίδιου έτους, δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του ΝΗ’ Νόμου, γράφτηκαν στους
καταλόγους και έλαβαν τα οικόπεδά τους τα 9/10 των 68 Ψαριανών που αποφάσισαν να
φτιάξουν τα Νέα Ψαρά.
3

Παύλος Αναστασίου Μίχος, Ο εποικισμός της Ερέτριας από τους Ψαριανούς, Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών,
Τόμος ΣΤ’, Εταιρεία Ευβοϊκών Μελετών, 1959,Σελ. 262-278
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Έτσι, 23 χρόνια μετά την καταστροφή των Ψαρών, ξεκίνησε ένας νέος αγώνας, «της
δημιουργίας εκ του μηδενός, σε ένα άγονο, δασωμένο και βαλτώδη τόπο, μαστιζόμενο
από ανυδρία, τρομερή ελονοσία και χωρίς καμία στέγη, συγκοινωνία, εμπόριο και παραγωγή»4.
Μετά την απελευθέρωση των Ψαρών το 1912, δημιουργήθηκαν δύο κοινότητες, των
Παλαιών και των Νέων Ψαρών και πολλοί Ψαριανοί άρχισαν να εγκαταλείπουν την Ερέτρια. Πρόσφυγες, κυρίως από τα χωριά του Μαρμαρά, από το Τσεσμέ, καθώς και από την
περιοχή της Σμύρνης, αναζήτησαν χώρο για την εγκατάστασή τους στην Ερέτρια μετά
τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η στέγαση των προσφύγων αυτών γινόταν σε πρόχειρα
καταλύματα και αποθήκες.
Έπειτα από πιέσεις η Κοινότητα παραχώρησε στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, το
1945, 65 οικόπεδα των 500μ. σε δύο οικισμούς, δεξιά και αριστερά από το λιμάνι της
πόλης, ένα δρόμο μέσα από την παραλία και σε απόσταση 500 περίπου μέτρων ο ένας
από τον άλλο5 (Εικ.6).

Εικόνα 6

Σε αυτό το σημείο, αφού έχει προηγηθεί η περιγραφή της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης, που επικράτησε κατά τη δημιουργία των Νέων Ψαρών, κρίνεται σκόπιμη η ανάλυση
του ίδιου του πολεοδομικού σχεδίου της Ερέτριας, το οποίο καλέστηκαν να υποστηρίξουν
και να διατηρήσουν οι νεοοικιστές Ψαριανοί.
Η κατανόηση, όμως, του σχεδίου αυτού απαιτεί τη γνώση των διεργασιών που οδήγησαν στη σύλληψή του. Επιχειρείται, λοιπόν, μια συνοπτική περιγραφή του πλαισίου, όπου
εντάσσεται και ο σχεδιασμός αυτός.
4

5

Παύλος Αναστασίου Μίχος, Ο εποικισμός της Ερέτριας από τους Ψαριανούς, Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών,
Τόμος ΣΤ’, Εταιρεία Ευβοϊκών Μελετών, 1959,Σελ. 262-278
Ελευθέριος Μ.Ιωαννίδης, Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Εύβοια, Πανεβοϊκό Βήμα, Χαλκίδα,
2001,Σελ.155,156

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Εικόνες 7,8 Τοπογραφικό σχέδιο πόλης της Ερέτριας, αντίγραφο του 1928
και κτηματολογικό διάγραμμα Προσφυγικού Συνοικισμού του 1945

Εικόνα 9 Άποψη του λιμανιού της Ερέτριας στις αρχές του 20ου αιώνα

13
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Η Ελληνική Πολεοδομία στο 19ο Αιώνα.

Ο 19ος αιώνας αποτελεί σταθμό στην πολεοδομική ιστορία των χωρών της νότιας
και ανατολικής Μεσογείου, αφού, κατά τη διάρκειά του αντικαθίσταται το μοντέλο της
Οθωμανικής πόλης από το δυτικό. Φυσικά, δεν πρόκειται για ένα ανεξάρτητο φαινόμενο, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο ενός γενικότερου πολιτικοοικονομικού και κοινωνικού
μετασχηματισμού. Όργανο αυτού του μετασχηματισμού είναι οι Ευρωπαίοι στρατιωτικοί
μηχανικοί και αρχιτέκτονες. Μέσω αυτών, μεταφέρεται η θεωρία και η πρακτική για την
πόλη, όπως την επεξεργάστηκαν στη διάρκεια του Διαφωτισμού του 18ου αιώνα. Πρόκειται, ουσιαστικά, για τη μεταφορά των ιδεών, που εκφράστηκαν στην αρχιτεκτονική και
την πολεοδομία με το κίνημα του νεοκλασικισμού.6
Στα τέλη του 1827, ύστερα από τη ναυμαχία του Ναυαρίνου, που έκρινε την τελική
έκβαση του Αγώνα και η Ελλάδα κέρδισε, ουσιαστικά, την ελευθερία της, ο τόπος αυτός
δεν είχε να επιδείξει άλλο παρά το χάος και την ερήμωση. Οι πόλεις των χρόνων της
τουρκοκρατίας, περιορισμένες σε έκταση οι περισσότερες, με στενούς και ακανόνιστους
δρόμους και μικρά κτίρια, δεν ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν το νεοσύστατο κράτος.
Η πολεοδομία εισάγεται, ουσιαστικά, στην ελληνική πραγματικότητα, αυτή την περίοδο ως εργαλείο για την ομαλή εξέλιξη και αναδιάρθρωση των υπαρχόντων ιστών, αλλά
και την ομαλή πολεοδόμηση με μια προσπάθεια δημιουργίας μιας «εθνικής» ταυτότητας.
Σε μια σχετικά μικρή περίοδο 15 περίπου χρόνων εκπονούνται δεκάδες πολεοδομικά σχέδια, ενώ οργανώνεται σταδιακά ο διοικητικός μηχανισμός και θεσμοποιείται η πολεοδομική πρακτική. Από τα πρώτα, κιόλας, χρόνια της ανεξαρτησίας του Ελληνικού κράτους,
σε όλη την περίοδο της διοίκησής του από τον Καποδίστρια (1828 – 1832), αλλά και
στα πρώτα χρόνια της Αντιβασιλείας και της βασιλείας του Όθωνα, η προσπάθεια αυτή
διαπιστώνεται έμπρακτα.
Οι πολεοδομικές δραστηριότητες άρχισαν από το 1828 και τα πρώτα σχέδια έγιναν
για πόλεις της Πελοποννήσου με κύριο σύμβουλο του Καποδίστρια σε πολεοδομικά
θέματα, τον Σταμάτη Βούλγαρη, αξιωματικό του γαλλικού στρατού. Είναι δύσκολο να
6

Παναγιώτης Τσακόπουλος, «Ελληνική πόλη και πολεοδομία, η ελληνική πολεοδομία στο 19ο αιώνα», περι
οδικό Αρχαιολογία, Τόμος 65, 1997, Σελ.31
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κρίνει κανείς τα πρώτα αυτά μέτρα και να μιλήσει για αποτελεσματικότητα ή μη, γιατί η
καποδιστριακή περίοδος έληξε, βίαια και σύντομα, με τη δολοφονία του Κυβερνήτη το
Σεπτέμβριο του 1831. Η οικιστική αναδιοργάνωση της χώρας αυτής της περιόδου θα
αποτελέσει τη βάση της μετέπειτα πιο οργανωμένης πολιτικής της οθωνικής περιόδου,
κατά την οποία, όμως, δημιουργείται το πρώτο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση της πολεοδομίας στην Ελλάδα. Η δημιουργία των περισσότερων πόλεων συντελείται ουσιαστικά
την περίοδο αυτή. Αναφέρονται επιγραμματικά, η σύνταξη των πολεοδομικών σχεδίων
της Αθήνας και του Πειραιά, καθώς και απόπειρες αναβίωσης αρχαίων πόλεων όπως η
Σπάρτη, η Ερέτρια, η Κόρινθος και η συνεχής έκδοση διαταγμάτων ίδρυσης συνοικισμών
για την εγκατάσταση προσφύγων. Σημειώνεται επίσης, το διάταγμα της 3(15)/4/1835
«περί υγιεινής οικοδομής πόλεων και κωμών»7, που αφορά στην ίδρυση νέων πόλεων
και στην καλύτερη οργάνωση των επεκτάσεων των αναπτυσσόμενων οικισμών.

Οι «αρχιτέκτονες της Κυβερνήσεως»8
Ο Gustav Eduard Schaubert γεννήθηκε το 1804, γόνος μιας παλιάς οικογενείας της
Σιλεσίας. Κατά το 1825 άρχισε να σπουδάζει αρχιτεκτονική στη Βασιλική Ακαδημία Αρχιτεκτονικής (Bauakademia) του Βερολίνου υπό την καθοδήγηση του K.F.Schinkel. Στις
σπουδές του αυτές γνωρίστηκε και με τον Σταμάτη Κλεάνθη από τη Θεσσαλία, μια φιλία
που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα ζωή τους. Οι δυο τους μετέβησαν στην Αίγινα το 1830, όπου είχε την έδρα της η τότε Κυβέρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια, και
ασχολήθηκαν με την κατασκευή δημόσιων έργων, όπως αποθήκες και νοσοκομεία. Τον
Απρίλιο του 1831 πήραν άδεια και πήγαν στην Αθήνα, όπου και αποφάσισαν να μείνουν.
Εκεί, άρχισαν να χτίζουν εξοχικές κατοικίες και αστικές επαύλεις. Στο πλαίσιο του οράματος που είχαν για την απόδοση στην Αθήνα του χαρακτήρα κηπούπολης, προέβλεπαν για
κάθε κατοικία μια όμορφη αυλή ή κήπο. Από το 1831, και μάλιστα πριν οριστεί η Αθήνα
πρωτεύουσα του νεοσύστατου κράτους, οι δύο φίλοι με δική τους πρωτοβουλία και δικά
ΦΕΚ 19 της 5/5/1835
Αλέξανδρος Παπαγεωργίου – Βενετάς, Εδουάρδος Σάουμπερτ 1804 – 1860, Συλλογή Τεκμηρίων για το
σχεδιασμό της Αθήνας και του Πειραιά, εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα, 1999, Σελ. 11 - 190
7
8
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τους έξοδα, ξεκίνησαν την τοπογραφική αποτύπωση της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής της. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια και το διορισμό του πρίγκιπα Όθωνα ως
βασιλιά της Ελλάδας, ο Schaubert και ο Κλεάνθης διορίστηκαν προϊστάμενοι αρχιτέκτονες της διεύθυνσης πολιτικών έργων της Αθήνας. Το 1833 ανακηρύχθηκε, τελικά, Βασιλική καθέδρα και πρωτεύουσα πόλη η Αθήνα και τον Ιούλιο του ίδιου έτους επικυρώθηκε
από το βασιλιά Όθωνα το νέο πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας, που εκπόνησαν οι δυο
«αρχιτέκτονες της Κυβερνήσεως».

Το Νέο Πολεοδομικό Σχέδιο της Αθήνας
Ως υπόβαθρο του σχεδίου τους, χρησιμοποιήθηκε η λεπτομερής τοπογραφική αποτύπωση, που είχαν ήδη συντάξει, αλλά συμπλήρωναν σταδιακά, όπου αποτυπώνονται
με ιδιαίτερη επιμέλεια η υφιστάμενη παλιά πόλη και τα μνημεία της, το τούρκικο τείχος,
που την περιέβαλε, καθώς και τα περίχωρα της πόλης με τους αγροτικούς δρόμους. Στο
προτεινόμενο σχέδιο της πόλης των Αθηνών (Εικ.10), φαίνεται η ιδιαίτερη ευαισθησία και ο σεβασμός που έτρεφαν οι δυο αρχιτέκτονες για τα αρχαία κατάλοιπα. Βασική
πρόταση του σχεδίου ήταν η άμεση παράθεση παλιάς και νέας πόλης. Η νέα αποτελεί
προέκταση της παλιάς προς το βορρά και μέσω της διάνοιξης νέων οδών στην παλιά
πόλη θα ήταν δυνατή η αρμονική σύζευξη των δύο αυτών τμημάτων. «Το σχέδιο είναι
προσαρμοσμένο στο μεσογειακό κλίμα και αποπειράται να συνδυάσει κεντροευρωπαϊκές γεωμετρικές διατάξεις, καθώς και προοπτικές φυγές και θέες προς τα μνημεία με
τρόπους δόμησης και παραδοσιακούς τρόπους ζωής του Νότου (όπως μονοκατοικίες με
κήπους χτισμένες κατά το “πανταχόθεν ελεύθερο” σύστημα και παρόδιες στοές γύρω
από κεντρικούς δημόσιους χώρους)»9
Είναι χαρακτηριστική η τριγωνική – ακτινωτή διάρθρωση του ρυθμιστικού σχεδίου με
άμεση οπτική σύνδεση των σημαντικών σημείων της νέας πόλης με τα αρχαία μνημεία
της Ακρόπολης. Η διαγώνια διάταξη των δύο κυριότερων οδικών αξόνων δεν ήταν μόνο
Αλέξανδρος Παπαγεωργίου – Βενετάς, Εδουάρδος Σάουμπερτ 1804 – 1860, Συλλογή Τεκμηρίων για το
σχεδιασμό της Αθήνας και του Πειραιά, εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα, 1999, Σελ. 14 – 16
9
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μια τυπική επιλογή συμμετρίας, αλλά πρόκειται για την κατεύθυνση των δύο υφιστάμενων κυριότερων διαύλων ανάμεσα στους κεντρικούς λόφους του λεκανοπεδίου. Η πρόταση για τη νέα πόλη φανερώνει την ευαισθησία των δύο αρχιτεκτόνων για τη διατήρηση
των αρχαιολογικών ευρημάτων.

Μια ζώνη έκτασης 150 περίπου εκταρίων παρέμενε

αδόμητη, ώστε να δημιουργηθεί μια εκτεταμένη αρχαιολογική ζώνη ανασκαφών.

Εικόνα 10. Η δημοσιευθείσα στο Μόναχο και στην Αθήνα δεύτερη (οριστική)
διατύπωση του σχεδίου πόλης των Schaubert και Κλεάνθη (1832-1833)

Το Σχέδιο της Νέας Πόλης του Πειραιά10

Οι Schaubert και Κλεάνθης ήταν επίσης οι συντάκτες του σχεδίου της νέας πόλης του
Πειραιά, το οποίο εκπονήθηκε το 1834, με βάση την ίδια αρχή των διαγωνίως διατεταγμένων μεταξύ τους τμημάτων με ορθογώνιο οδικό κάναβο (Εικ.11). Χαρακτηρίζεται
Αλέξανδρος Παπαγεωργίου – Βενετάς, Εδουάρδος Σάουμπερτ 1804 – 1860, Συλλογή Τεκμηρίων για το
σχεδιασμό της Αθήνας και του Πειραιά, εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα, 1999, Σελ. 126 – 134
10
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από το σαφή προσανατολισμό της πόλης προς τη θάλασσα και τη διάταξη του οδικού
συστήματος, έτσι ώστε οι κύριοι άξονες να είναι παράλληλοι ή κάθετοι προς την κορυφογραμμή της χερσονήσου. Εκπλήσσει η σχεδόν πλήρης ταύτιση, ως προς τον προσανατολισμό, του νέου οδικού δικτύου με τον προσανατολισμό του ιπποδάμειου συστήματος
της αρχαίας πόλης του 5ου π.Χ. αιώνα, δεδομένου ότι κατά τον 19ο αιώνα δεν υπήρχαν
τοπογραφικές πληροφορίες για το αρχαίο ιπποδάμειο σύστημα.

Εικόνα 11. Απλουστευμένη διατύπωση (1836) του σχεδίου του Πειραιά, όπου για λόγους
οικονομίας διεγράφησαν από το σχέδιο τα βασιλικά ανάκτορα και οι εκτεταμένοι κήποι τους

Τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου του Πειραιά παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με αυτό της Αθήνας. Έτσι, επισημαίνονται επιγραμματικά η ακτινωτή διάταξη των
κύριων οδών, η οπτική διασύνδεση των ανακτόρων με τη θάλασσα και η ανάπτυξη δύο
ανεξάρτητων συνοικιών με ορθογώνια οικοδομικά τετράγωνα. Οι οδοί και οι πλατείες
είναι σχεδιασμένες με άνεση χώρου και η πόλη εξοπλίζεται με κτίρια διοίκησης και πολιτισμικών χρήσεων, αλλά και κτίρια παροχής κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών.
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Επειδή δε σώζεται γραπτή περιγραφή του σχεδίου από τους συντάκτες του, δεν είναι
γνωστό το προβλεπόμενο σύστημα δόμησης.
Ορισμένες κεντρικές διασταυρώσεις διευρύνονται για το σχηματισμό χώρων υπό μορφή μικρής πλατείας, εμπλουτίζοντας την εικόνα της πόλης μέσω αυτής της ρυθμικής
παράθεσης πλατειών.

Το Σχέδιο της Νέας Πόλης της Ερέτριας*
Τον ίδιο χρόνο της εκπόνησης του σχεδίου του Πειραιά, το 1834, λίγο αργότερα συντάχθηκε από τον Schaubert και το σχέδιο της Ερέτριας (Εικ.12). Ο σχεδιασμός της νέας πόλης της Ερέτριας έγινε με βάση την τοπογραφική αποτύπωση του J.B.Beck, που περιλάμβανε με αρκετή ακρίβεια τα ορατά ερείπια της αρχαίας πόλης, όπως τμήματα του αρχαίου
τείχους, της ακρόπολης, του θεάτρου, αλλά και αρκετών άλλων. Η χάραξη του σχεδίου
έγινε, ουσιαστικά, χωρίς καμία δέσμευση αφού δεν υπήρχε προηγούμενος οικισμός.
Όπως στο σχέδιο της Αθήνας (λόγω της έκτασης και της θέσης της παλιάς πόλης), έτσι
και στο σχέδιο της Ερέτριας (λόγω του ανοιχτού σχήματος του κόλπου), τα τοπογραφικά
δεδομένα προσφέρονται για το σχεδιασμό μιας πόλης με τρεις συνοικίες τοποθετημένες
μεταξύ τους υπό γωνία 45ο. Στην περίπτωση του Πειραιά κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό
και εξαιτίας της στενότητας του κόλπου επιτράπηκε η δημιουργία μόνο δύο συνοικιών
με ορθογώνιο οδικό σύστημα, τοποθετημένων μεταξύ τους υπό γωνία 60ο.11 Η σύσταση
τριών συνοικιών στην Ερέτρια προκύπτει καταρχήν από την παραπάνω συσχέτιση, ενώ
στο γεγονός αυτό συνηγορεί και το ότι, αντίστοιχα στις δημιουργούμενες αυτές συνοικίες, τοποθετούνται από μία εκκλησία και μία αγορά.

* Το πολεοδομικό σχέδιο της Ερέτριας, που διασώζεται σήμερα, είναι αντίγραφο που έγινε το 1928 από το
σχέδιο του Schaubert του 1834. Βρίσκεται στην Πολεοδομία Χαλκίδας και χρησιμοποιείται ακόμα για την
έκδοση των οικοδομικών αδειών. Πρόκειται για χαρτί επικολλημένο σε λινό ύφασμα, σχεδιασμένο με σινική
μελάνη και επιχρωμματισμένες επιφάνειες. Η κλίμακά του είναι 1:2500, ενώ αναγράφεται και «γραφική»
κλίμακα σε γαλλικά μέτρα. Το ανάγλυφο του εδάφους απεικονίζεται με τη συνηθισμένη, για την εποχή,
μέθοδο, δηλαδή με μικρού μήκους διαγραμμίσεις χωρίς τις υψομετρικές καμπύλες. Σημειώνεται, επίσης,
κάλυψη όλου του σχεδίου με λεπτές παράλληλες γραμμές ανά 100 μέτρα.
11
Αλέξανδρος Παπαγεωργίου – Βενετάς, Εδουάρδος Σάουμπερτ 1804 – 1860, Συλλογή Τεκμηρίων για το
σχεδιασμό της Αθήνας και του Πειραιά, εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα, 1999, Σελ. 130
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Εικόνα 12. Αντίγραφο του σχεδίου πόλης της Ερέτριας (1928)

Κύριες χαράξεις του σχεδίου είναι οι τρεις ακτινωτοί βασικοί άξονες, που χωρίζουν την
πόλη σε τρία υποσύνολα και ο διαμπερής άξονας, που συνδέει την Ερέτρια με τις γύρω
περιοχές, πάνω στον οποίο αρθρώνονται οι τρεις άλλοι.
Ο κεντρικός άξονας, με προσανατολισμό που αποκλίνει λίγο από τη διεύθυνση βορρά – νότου, εξασφαλίζει την οπτική σύνδεση του λιμανιού, όπου χωροθετούνται και τα
κοινοτικά καταστήματα, με την ακρόπολη της αρχαίας πόλης, που βρίσκεται στο λόφο
Καστέλι. Η διαδρομή αυτή αποτελείται από έναν ιδιαίτερα ευρύ άξονα με διαδοχικές διαπλατύνσεις, στις οποίες τοποθετούνται η κεντρική αγορά και μία από τις προβλεπόμενες
εκκλησίες. Πρόκειται για μια μάλλον χαρακτηριστική διάταξη, η οποία εμφανίζεται επίσης στο σχέδιο της Αθήνας και του Πειραιά και συνδέει οπτικά τα συμβολικά σημαντικά
σημεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και στα τρία σχέδια, που υπογράφει ο Schaubert, απαντάται
ο χαρακτηριστικός μονόπλευρος εναγκαλισμός ενός σημαντικού τοπογραφικού σημείου
αναφοράς από τη νέα σχεδιασμένη πόλη. Στην περίπτωση της Αθήνας, το στοιχείο αυτό
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ήταν η παλιά πόλη και ο φορτισμένος ιστορικά ιερός βράχος της Ακρόπολης, στον Πειραιά και την Ερέτρια είναι το κυρίως λιμάνι της πόλης, η θάλασσα που αντιπροσωπεύει
το λόγο ύπαρξης της νέας πόλης.12
Επίσης, υποθέτουμε ότι (όπως στο σχέδιο του Πειραιά)13, για το σχεδιασμό μιας πιο
κανονικής διάταξης των προκυμαίων, προτείνεται η επιχωμάτωση των αβαθών υδάτων
του εσωτερικού κόλπου στο δυτικό τμήμα του. Αυτή η υπόθεση υποστηρίζεται από το
γεγονός ότι σε αυτό το σημείο, ακόμα και σήμερα, τα οικοδομικά τετράγωνα δε συμπληρώνονται, εξαιτίας της υφιστάμενης κατάστασης του τμήματος αυτού του εσωτερικού
κόλπου, όπου πρόκειται για αβαθή ύδατα.
Ο άξονας, που διέρχεται μπροστά σχεδόν από το χώρο του αρχαίου θεάτρου, είναι
σχεδιασμένος και αυτός με διαπλατύνσεις στις συμβολές των κυριότερων οδών. Όπως
και στον Πειραιά, ορισμένες κεντρικές διασταυρώσεις διευρύνονται πχ. με την αποκοπή
υπό γωνία 45ο των γωνιών των οικοδομικών τετραγώνων, ώστε να σχηματίζεται στη
συμβολή ένας τετράγωνος ή παραλληλόγραμμος χώρος υπό μορφή μικρής πλατείας.
Είναι γεγονός ότι με την εφαρμογή αυτού του συστήματος θα μπορούσε να προσφερθεί
διεύρυνση του οπτικού πεδίου, αλλά και μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ασφάλεια.
Τα οικοδομικά τετράγωνα, που σχηματίζονται, είναι σχεδόν όμοια και οι δρόμοι ευθείς
και παράλληλοι. Τα οικόπεδα είναι στενόμακρα και αριθμημένα, ενώ σε κάθε οικοδομικό
τετράγωνο αναγράφεται και η συνολική του έκταση, ίσως, προσδίδοντας στο σχέδιο το
χαρακτήρα εργαλείου εφαρμογής.
Η δεντροφύτευση, επίσης, που σημειώνεται στο σχέδιο της Ερέτριας, μοιάζει με τον
τρόπο που αντίστοιχα διαμορφώνονται οι ελεύθεροι χώροι της Αθήνας και του Πειραιά.
Οι μεγάλες διευρυμένες οδοί δεντροφυτεύονται, και οι διαπλατύνσεις διαμορφώνονται
με παρτέρια με στρογγυλεμένες γωνίες ή κυκλική απόληξη, τα οποία οριοθετεί μια δεντροστοιχία.
Τα σημαντικά κτίρια, επίσης, πλαισιώνονται με δεντροφυτεύσεις με αυστηρό σχήμα,
ώστε να εντάσσονται στον πολεοδομικό ιστό.
Αλέξανδρος Παπαγεωργίου – Βενετάς, Εδουάρδος Σάουμπερτ 1804 – 1860, Συλλογή Τεκμηρίων για το
σχεδιασμό της Αθήνας και του Πειραιά, εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα, 1999, Σελ. 130 – 131
13
ο.π. Σελ. 130
12
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Έχοντας υπόψη το διάταγμα του 1835 «περί υγιεινής οικοδομής πόλεων και κωμών»,
που προαναφέρθηκε, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι, ουσιαστικά, εφαρμόζονται όλες
οι συστάσεις του. Υποθέτουμε, λοιπόν, ότι οι συστάσεις του διατάγματος αυτού, αποτελούν ουσιαστικά τη θεσμοθέτηση και συστηματοποίηση των τεχνικών και σχεδιαστικών
εργαλείων που χρησιμοποιούνταν κατά κόρον την περίοδο εκείνη. Χαρακτηριστικές είναι
οι συστάσεις: «η διεύθυνσις πρέπει να διατεθεί πλαγία (εγκαρσία) προς τα τέσσαρα σημεία
του κόσμου δια να φωτίζει όλα τα μέρη της πόλεως ο ήλιος. Αι οδοί δεν πρέπει να γίνωνται δυσαναλόγως και υπερβολικώς πλατείαι δια να μην αυξάνει ο καύσων από έλλειψιν
σκιάς…Αι πλατείαι θέλουσι διορισθή ικαναί κατά τον αριθμόν και εις ανάλογον συμμετρίαν
διηρημέναι, ουχί όμως υπερβολικού μεγέθους…Καμάραι και δενδροστοιχίαι δεν επιτρέπονται ειμή εις τας μεγάλας πλατείας και εις τας ευρυχωρότατας ρύμας των πόλεων».14
Η έκταση της πόλης της Ερέτριας φθάνει στα ανατολικά μέχρι τα υπολείμματα του
αρχαίου τείχους, όπου και αναγράφεται «περίπατος εις αρχαία τείχη», ενώ στα βόρεια
σταματά, μάλλον, στα ίχνη της αρχαίας οδού.
Αν και καταγράφονται, με αρκετή λεπτομέρεια, μια πληθώρα αρχαιολογικών ευρημάτων, δε φαίνεται να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη στο σχεδιασμό η μέριμνα για την προστασία τους. Οι λύσεις που προτείνει ο Schaubert στο υπόμνημά του δεν ήταν οπωσδήποτε επαρκείς για τη διατήρηση των αρχαίων μνημείων.15 Η παράλειψη αυτή, φυσικά,
προκαλεί έκπληξη, γιατί είναι γνωστή η ευαισθησία τόσο του Schaubert, όσο και του
Κλεάνθη για τα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως φαίνεται άλλωστε και στο ίδιο το σχέδιο
της Αθήνας και στο υπόμνημα αυτού, όπου γράφουν χαρακτηριστικά «και αν ακόμη η
σημερινή κατάσταση της Ελλάδας δε θα επέτρεπε κάτι τέτοιο (δηλαδή απαλλοτριώσεις σε
μεγάλη κλίμακα και ανασκαφές), οι μεταγενέστερες γενιές θα μας κατηγορούσαν οπωσδήποτε, αν δεν το προβλέπαμε»16. Θα μπορούσαμε, ίσως με αρκετές επιφυλάξεις, να
υποθέσουμε ότι αυτή η «παράλειψη» οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ασχολήθηκε ο ίδιος ο
Schaubert με την τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής. (όπως έχει ήδη αναφερθεί την
ΦΕΚ 19 της 5/5/1835
Ι. Τραυλού. Α. Κόκκου, «Πολεοδομία και Αρχιτεκτονική», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Τόμος 13, Εκδοτική Αθηνών, 1977
16
Αγγελική Κόκκου, «Η πολεοδομική ανασυγκρότηση στην περίοδο 1828 –1843, Κρατική πολιτική και πραγματικότητα», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας, Νεοελληνική Πόλη, Οθωμανικές κληρονομιές και
Ελληνικό Κράτος, Τόμος Β’, Αθήνα, 1985, Σελ. 363
14
15
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αποτύπωση αυτή έκανε ο J.B. Beck). Εξαιτίας αυτού, ίσως να μην ήταν σε θέση να γνωρίζει ακριβώς την αρχαιολογική αξία των ευρημάτων, ώστε να θεωρηθούν, τελικά, άξια
ιδιαίτερης προστασίας μόνο αυτά που φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη στο σχέδιο. Θα
μπορούσαμε, επίσης, να υποθέσουμε ότι πολλά από τα αρχαιολογικά ευρήματα που καταγράφονται σημειώθηκαν εκ των υστέρων στο αντίγραφο του σχεδίου του 1928, ώστε
ο Schaubert να αγνοούσε την ύπαρξή τους όταν σχεδίαζε το σχέδιο πόλης το 1834.

Εικόνα 12. Αντίγραφο του σχεδίου πόλης της Ερέτριας (1928)

Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί η απουσία μέριμνας και πρόβλεψης για την οριοθέτηση του χειμάρρου της πόλης, που ίσως, τελικά και να είχε ως αποτέλεσμα την πλημμύρα, μάλλον από υπερχείλιση, του δυτικού τμήματος της πόλης (Εικ.12). Στην ανατολική
πλευρά της, βέβαια, η πόλη δεν εκτείνεται πέραν των αρχαίων τειχών, αλλά χωροθετούνται εκεί κήποι (όπως και στη δυτική πλευρά). Αυτό σημαίνει ότι λήφθηκε υπόψη το
γεγονός ότι το έδαφος σε εκείνο το σημείο ήταν κακής ποιότητας και δεν προσφερόταν
για οικισμό. Αν ανατρέξουμε στην ανάλυση της γεωμορφολογικής εξέλιξης της περιοχής,
που αναφέρθηκε, θα διαπιστώσουμε την ύπαρξη λιμνοθάλασσας και έλους σε εκείνο το
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τμήμα, για πάρα πολλά χρόνια. Είναι γεγονός ότι, ακόμα και σήμερα, αυτή η περιοχή
διαπιστώνεται προβληματική.

��
������µ���
���������,
���
�µ���������, ����� ������ �µ��� ��� ��
�µ�� ������ ��� ����������. �� ��������
�� �����µ���� ��� ����µ�µ���, ��� ��
�� ������µ��� ��������� �����������
� �������� ��� ������, ����,
���������� ��� ������ �� ���������
������ ����µ����.
�
�������������,
������,
���
µ�������� ��� ������ ��� ��������,
���� µ� ��� ����� ��� ����������
µ���������� �� ��������� ����� ���
���� ��� ��� �������. �� µ������
���µ���� ���� ����������������, ��� ��
µ�
����������
���µ����������
������ µ� ���������µ���� ������ �
���� �������, �� ����� ��������� µ��
����������. �� ��µ������ ������, ������,
����������� µ� ��������������� µ�
����� ���µ�, ���� �� �����������
�� �������µ��� ����.
������� ����� �� ������µ� ��� 1835
�� �������� ������µ�� ������ ���
µ��», ��� �������������, µ�����µ�
���
����������
�����������µ�
��µ������� ���� �� ��������� ���.
������µ�, ������, ��� �� ��������� ���
���µ���� �����, ��������� ����������
���µ������� ��� �����µ��������� ���
����� ��� ������������ ��������� ���
���µ���������� ���� ����� ��� �������
��. ��������������� ����� �� ���������: ���.13 ������µµ����� ����������
���������� ������
�� 13.
��������
������απεικόνιση
���του Πειραιά και της Ερέτριας
��� �������
��� ������,
Εικόνα
Διαγραμματική
των σχεδίων
της Αθήνας,
������) ���� �� ������� ��µ��� ��� ������� ��� ��� ��������

������ ���µ����� ��� �� �������µ� ��� ������ ��� ��� �������, ��������

Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ερέτρια
13
Τον Απρίλιο του 1964, ξεκίνησαν οι εργασίες των Ελβετών αρχαιολόγων στην Ερέτρια. Ήδη, όμως, το 1962, είχε εγκριθεί η ελβετική συμμετοχή στις ανασκαφές και η μελέτη
λειψάνων της αρχαίας Ερέτριας από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ο κίνδυνος
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που διέτρεχαν τα αρχαιολογικά λείψανα ήταν εμφανής και ο τότε υπεύθυνος επιμελητής για την Ερέτρια, Βασίλης Πετράκος, είχε επιστήσει την προσοχή των ελληνικών αρχαιολογικών αρχών για τον κίνδυνο αυτό. Από το 1895, τη χρονιά που σταμάτησαν οι
εργασίες της Αμερικάνικης Αρχαιολογικής Σχολής, καμιά άλλη ξένη αποστολή δεν είχε
αναλάβει την έρευνα του χώρου. Μετά την πτώση της δικτατορίας, το 1975, η Ελβετική
Αποστολή ζητά και λαμβάνει τον τίτλο της Αρχαιολογικής Σχολής. Οι δραστηριότητες
της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής είναι από τότε πολλαπλές, ενώ πολλοί καθηγητές,
υποψήφιοι διδάκτορες, προχωρημένοι φοιτητές και εξασκούμενοι των ελβετικών πανεπιστημίων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Σχολής και προσφέρουν σημαντικά στην
εξερεύνηση του παρελθόντος της Ερέτριας, στη μελέτη του ανασκαφικού υλικού, τη
δημοσίευση των ερευνών, τη συντήρηση των λειψάνων στο χώρο και το μουσείο, καθώς
και την ανάδειξη και παρουσίασή τους στο κοινό. Η Ερέτρια αποτέλεσε και συνεχίζει να
συνιστά αντικείμενο άρθρων, βιβλίων και διδακτορικών διατριβών.17
Το ενδιαφέρον της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής επεκτείνεται και στη σύγχρονη
ιστορία της πόλης. Το 1974 μια ομάδα** αρχαιολόγων και καθηγητών, από την ομοσπονδιακή πολυτεχνική σχολή της Ζυρίχης, αποφάσισαν να επεξεργαστούν ένα ρυθμιστικό
σχέδιο18 για την Ερέτρια, μαζί με τους βοηθούς τους και 25 φοιτητές. Το 1976 το ρυθμιστικό αυτό σχέδιο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην, τότε, κοινότητα της Ερέτριας.
Μέσα από το σχέδιο αυτό διαφαίνεται μια νέα όψη της ανασκαφικής δραστηριότητας και
της εξέλιξής της, αυτή της συστηματικής προσπάθειας για τη διάσωση της πόλης από
τη συνεχώς αυξανόμενη και αλόγιστη οικοδομική δραστηριότητα, που καταστρέφει την
ιστορική συνέχεια της περιοχής.
Αν θέλαμε να καταγράψουμε επιγραμματικά τους βασικούς στόχους που θέτει το
ρυθμιστικό σχέδιο της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής θα τους συνοψίζαμε σε τρεις:
Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα, Ερέτρια, Οδηγός της αρχαίας πόλης, Infolio editions,
Imprimerie Saint-Paul, Fribourg, 2004, Σελ 66 – 67
18
C.Krause, Roswitha Zimmermann-Eckhardt, «Μελέτη ρυθμιστικού σχεδίου Ερέτριας», περιοδικό Αρχιτεκτονικά Θέματα, τόμος 11, 1977, σελ. 56-62
** οι αρχαιολόγοι καθηγητές Karl Schefold του πανεπιστημίου της Βασιλείας, διευθυντής των ανασκαφών
στην Ερέτρια, και Clemens Krause, υφηγητής της ιστορίας της πολεοδομίας στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης,
καθώς και ο αρχιτέκτονας Paul Auberson, σε συνεργασία με τους καθηγητές του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης
Dolf Schnebli (έδρα αρχιτεκτονικών συνθέσεων) και Paul Hofer (έδρα ιστορίας της πολεοδομίας και προστασίας των μνημείων).
17
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δεσμευτική διατήρηση του σχεδίου του 1834 – προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών
ευρημάτων και προστασία και ανάδειξη κτιρίων και συνόλων της κλασικιστικής πόλης,
που διασώζονται. Οι τρεις αυτοί βασικοί στόχοι είναι αλληλένδετοι και αρθρώνονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να προκύψει ένα σχέδιο που εξελίσσεται ομαλά.

Εικόνα 14. Χάρτης του δυτικού τμήματος της πόλης της Ερέτριας,
όπου αποτυπώνεται η υπερχείλιση του χειμάρρου

Η βασική, λοιπόν, πρόταση του ρυθμιστικού σχεδίου της δεσμευτικής διατήρησης του
σχεδίου του 1834 αφορά τόσο στη βασική του μορφή, όσο και στη σημερινή του έκταση. Υποστηρίζεται η πρόταση της μη επέκτασης των ορίων της πόλης, αλλά η σύμπτυξη
του τότε οικισμού, διότι θεωρείται ότι μια επέκταση θα πολλαπλασίαζε τα άλυτα μέχρι
τότε προβλήματα υποδοχής (αποχέτευση, ύδρευση, κυκλοφορία, στάθμευση κλπ) και θα
δυσκόλευε μελλοντικά την πολεοδομική ανάπτυξή της. Σύμφωνα με το σχέδιο υπολογίστηκε η εξυπηρέτηση 11.000 κατοίκων, χωρίς να χρειαστούν να κατασκευαστούν κτίρια
με περισσότερους από δύο ορόφους και στο πλαίσιο της διατήρησης του χαρακτήρα της
κηπούπολης.
Στην πρόταση εντάσσονται και τα σημαντικότερα στοιχεία της αρχαίας πόλης. Δημιουργούνται αρχαιολογικές ζώνες προστασίας, ώστε να μπορέσουν να ανασκαφούν πλήρως τα τμήματα εκείνα που είναι μεν γνωστά, αλλά η μελέτη τους έχει γίνει μερικώς.
Επίσης, δημιουργείται ζώνη προστασίας τοπίου που εντοπίζεται, κυρίως, έξω από τα όρια
του τότε οικισμού. Οι αρχαιολογικές ζώνες προστασίας περιλαμβάνουν, κυρίως, δημόσια
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κτήματα, αλλά και ιδιωτικά οικόπεδα. Προτείνεται οι άδειες οικοδόμησης να χορηγούνται όπου επιτρέπεται, αφού όμως προηγηθούν οι απαραίτητες προσωρινές ανασκαφές
και σύμφωνα με τις αρχές του ρυθμιστικού σχεδίου. Σημαντικά κτίσματα θα πρέπει να
διατηρηθούν και να επισκευαστούν, αλλά και να ενταχθούν στο μελλοντικό σχέδιο της
πόλης. Η προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων αφορά τόσο σε αυτές της ενιαίες
ζώνες, όσο και σε μεμονωμένα μνημεία. Οι ζώνες εντοπίζονται κυρίως στους πρόποδες
της Ακρόπολης και στο ανατολικό τμήμα της κατοικημένης περιοχής και εκτείνονται πέρα
από τον κύριο άξονα (Ναός του Δαφνηφόρου Απόλλωνα, αρχαία αγορά) ως το λιμάνι.
Ανεξάρτητα κτίσματα, όπως το αρχαίο θέατρο, προσφέρονται για σύγχρονη χρήση.
Επιπλέον, το σχέδιο προστασίας αφορά και στη διατήρηση τμημάτων δρόμων που
κατασκευάστηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο (προστασία συνόλου), καθώς και μερικών
διατηρητέων σπιτιών (προστασία κτιρίων).

Εικόνα 15
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Εικόνα 16. Παράδειγμα προστασίας ομάδας κτιρίων: προστατεύονται ομάδες ανεξάρτητων
κτισμάτων και ο μεταξύ τους ελεύθερος χώρος όπως κήποι, αυλές κα.

Πραγματοποιήθηκε μια πλήρης καταγραφή των τότε υπαρχόντων κτιρίων, καθώς και
ταξινόμηση σε κατηγορίες με βάση τη χρονολογία κατασκευής τους, με σκοπό τη λεπτομερή ανάλυση των ιστορικών δομικών μορφών. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων
αυτών προέκυψαν συγκεκριμένοι κανόνες, που θα πρέπει να είναι δεσμευτικοί για κάθε
μελλοντική κατασκευή (πχ. περιορισμένο ύψος κτιρίων, ελεύθερα κτίσματα, κυβική αναλογία, τοιχωματική δομή, έγχρωμη διαμόρφωση κλπ.).
Επιπροσθέτως, το ρυθμιστικό προχωρά και στην πρόταση κάποιων μεμονωμένων
κατασκευών δημόσιων και ιδιωτικών κτισμάτων. Προτείνει την κατασκευή μώλου στο
λιμάνι και τη χωροθέτηση τόσο των οχηματαγωγών πλοίων (ferry boat), όσο και των
ψαροκάικων. Επίσης, προτείνει την κατασκευή κοινοτικού κτιρίου κοντά στο λιμάνι, που
θα αποτελεί και είσοδο στις αρχαιολογικές ζώνες, καθώς και τη δημιουργία ενός νέου
Μουσείου, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του ήδη κατασκευασμένου και ενός
κοινοτικού σχολείου στο τέλος του ανατολικού διαγώνιου άξονα, όπου είχε προβλεφθεί,
και μάλλον κατασκευαστεί, παλαιότερα.

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Ερέτριας (1990)
Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο περιλαμβάνονται:
α) η επέκταση του σχεδίου σε εκτάσεις αραιοδομημένες και αδόμητες και η δημιουργία
μιας συνοικίας που υποδιαιρείται σε τρεις πολεοδομικές ενότητες-γειτονιές,
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β) ο προσδιορισμός των χρήσεων γης,
γ) η γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων των αναγκών σε
γη (Ηα) για κοινοτική υποδομή σε επίπεδο πολεοδομικής ενότητας και σε επίπεδο
πόλης,
δ) ο καθορισμός ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και αναπτυξιακών ζωνών,
ε) η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος,
στ) προτάσεις για το οδικό δίκτυο,
ζ) προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες υποδομής, καθώς και προτάσεις για
ασφάλεια και προστασία.
������ �������µ��� ������ ��� �������� (1990)
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στην πρωτεύουσα της Εύβοιας, τη Χαλκίδα, αλλά και κοντά στην Αθήνα. Η πρόσβαση
σε αυτήν μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω του οδικού δικτύου, και συγκεκριμένα
μέσω της εθνικής οδού Χαλκίδας – Λεπούρων, είτε μέσω θαλάσσιας συγκοινωνίας, μέσω
της κοινοπραξίας Ferry Boats Ωρωπού – Ερετρίας. Ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής
υπολογίζεται περίπου στους 6000 κατοίκους.
Η σύγχρονη πόλη βρίσκεται κτισμένη πάνω στην πόλη, που προϋπήρχε εκεί μεταξύ
του 8ου και 1ου π.Χ. αιώνα και διατάσσεται σύμφωνα με το σχέδιο πόλης του 1834 του
Schaubert, ο οποίος σχεδίασε την πόλη για τον εποικισμό της από τους Ψαριανούς, ενώ
στην πορεία η ίδια η πόλη καλέστηκε να στεγάσει και πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.
Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να επισημάνουμε κάποια στοιχεία της πόλης ως ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της, που σχετίζονται με την ιστορική διαδρομή της και τη σύγχρονη
πραγματικότητα:
Ύπαρξη διάσπαρτων αρχαιολογικών ευρημάτων σε όλη σχεδόν την έκτασή της.
Πολεοδομικό σχέδιο του 1834.
Αρχιτεκτονικά στοιχεία της περιόδου 1835 – 1930 περίπου.
Τουριστική ανάπτυξη – λιμάνι.

Προβλήματα – Παρατηρήσεις
Έχοντας εντοπίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμη η
αξιολόγησή τους σε συνάρτηση με τη λειτουργία της πόλης.
Τα αρχαιολογικά ευρήματα αποτελούν σήμερα διάσπαρτα κενά στον αστικό ιστό και
στην πλειοψηφία τους καταπατούνται. Πρόκειται για τμήματα που ξεφεύγουν χωρικά
από τη γενικότερη χάραξη της πόλης και υπάρχουν ανεξάρτητα και αποστασιοποιημένα
από τη σύγχρονη λειτουργία της αστικής πραγματικότητας.
Το σχέδιο πόλης του 1834 είναι σήμερα εφαρμοσμένο κατά ένα μεγάλο τμήμα του. Οι
χώροι, που προβλέπονταν ως δημόσιοι, διατηρήθηκαν με τη διαφορά ότι δεν εφαρμόστηκαν όλες οι προβλεπόμενες χρήσεις και δεν κατασκευάστηκαν τα αντίστοιχα δημόσια
κτίρια. Η λειτουργική δομή των χρήσεων του σχεδίου του 1834 άλλαξε, αλλάζοντας,
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ίσως και το χαρακτήρα της συνολικής χάραξης. Η απουσία σύνδεσης και αξιοποίησης των
ελεύθερων – κοινόχρηστων χώρων κατέστρεψε, ουσιαστικά, ένα σημαντικό στοιχείο του
σχεδίου και της διάρθρωσης της πόλης μέσω των αρχών του σχεδιασμού του σχεδίου. Ο
γενικότερος σχηματισμός των οικοδομικών τετραγώνων διατηρεί με μικρή απόκλιση το
σχέδιο, με ορισμένες μόνο τροποποιήσεις. Σημειώνεται ο διαχωρισμός κάποιων οικοδομικών τετραγώνων σε δύο επιμέρους, η καταπάτηση της οικοδομικής γραμμής στην οδό
αρχαίου θεάτρου, η δημιουργία περιφερειακής οδού, που δε συμπίπτει κατά ένα μεγάλο
μέρος της με τη χάραξη του οδικού δικτύου του 1834, αλλά ούτε με τη λογική του, η μη
επιχωμάτωση τμήματος του λιμανιού, με αποτέλεσμα τη τμηματική απώλεια των οικοδομικών γραμμών της χάραξης. Επιπλέον, επισημαίνεται η καταπάτηση ή μη αξιοποίηση
αρχαιολογικών ευρημάτων, που σημειώνονται πάνω στο σχέδιο του 34, όπως «ο περίπατος στα τείχη» στο ανατολικό τμήμα της πόλης.

Εικόνα 18. Υφιστάμενες χρήσεις γης ισογείου ορόφου

Έλλειψη πρόνοιας και προστασίας διαπιστώνεται και για τα κτίρια, που κατασκευάστηκαν πριν το 1930, για τα οποία ακόμα και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δεν κάνει καμία
αναφορά.
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Επιπλέον, η τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων φαίνεται να δρα αρνητικά στη μορφολογική σύσταση της πόλης, αφού αρχαιολογικά ευρήματα και αιγιαλός
καταπατούνται για την κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών και συγκροτημάτων, ενώ
αυθαίρετες κατοικίες κατασκευάζονται στα όρια της πόλης χωρίς καμία πρόβλεψη και
μελέτη.
Από τη μεριά τους οι διαφορετικοί φορείς αδυνατούν να συνεργαστούν γόνιμα, ώστε
τελικά να πραγματοποιούνται μόνο σπασμωδικές, χωρίς συντονισμό και αμφιβόλου αισθητικής και λειτουργικής υπόστασης προτάσεις και επεμβάσεις.

Σχολιασμός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, η έκταση της πόλης προτείνεται σύμφωνα
με αυτή του σχεδίου του 1834, ενώ προστίθεται και επέκταση στο ανατολικό τμήμα. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι για την υλοποίηση της ανατολικής επέκτασης απαιτούνται έργα
αποστράγγισης, διότι η περιοχή αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα.
Η πρόταση των δύο μεγάλων αρχαιολογικών χώρων φαίνεται να είναι αυστηρή και
ασύνδετη. Θα περίμενε κανείς μια πιο ευέλικτη πρόταση, που να συνδυάζει τους αρχαιολογικούς χώρους με χώρους πρασίνου και δραστηριοτήτων δημοσίου χαρακτήρα. Άκαμπτη χαρακτηρίζεται και η ζώνη τουρισμού και αναψυχής, η οποία επίσης θα μπορούσε
να συνδεθεί άμεσα και έμμεσα με τους κοινόχρηστους και αρχαιολογικούς χώρους.
Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου είναι ασαφής και δε συμβαδίζει με το πνεύμα του
σχεδίου του 1834, ενώ η διαδρομή του λεωφορείου κρίνεται προβληματική και δυσλειτουργική. Το δίκτυο πεζοδρόμων φαίνεται να δημιουργείται σχεδόν τυχαία και χωρίς
δυναμικό και διαδραμματικό χαρακτήρα.
Το γενικότερο πρόβλημα που θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε στην πρόταση του ΓΠΣ
είναι το γεγονός ότι απουσιάζει μια λεπτομερής ανάλυση και μελέτη της υφιστάμενης
περιοχής, γεγονός που το μετατρέπει σε μια τυπική και απρόσωπη πρόταση, που θα
μπορούσε, ίσως, να πραγματοποιηθεί για οποιαδήποτε περιοχή, με κάποιες στοιχειώδεις
ομοιότητες.
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Εικόνα 19. Αστικό πράσινο-ελεύθεροι χώροι και βασική κυκλοφορία οχημάτων

Σχολιασμός της Πρότασης Ρυθμιστικού Σχεδίου από την Ελβετική
Αρχαιολογία
Πρόκειται για μια πρόταση που διαφοροποιείται αρκετά ως προς το ΓΠΣ. Διακρίνεται
σε αυτή, η μελέτη και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, την οποία προσπαθεί να
λάβει υπόψη στο σχεδιασμό. Εντοπίζονται και χωροθετούνται, στην πλειοψηφία τους, τα
αρχαιολογικά ευρήματα, καταγράφονται, ταξινομούνται χρονικά και επεξεργάζονται τα
κτίρια μέχρι το 1930 περίπου και προτείνονται τρόποι και αρχές προστασίας τους, ενώ
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γίνεται και μια σημαντική προσπάθεια να καλυφθούν κάποιες ανάγκες της σύγχρονης
πόλης. Αυτό που φαίνεται, όμως, να υποβιβάζεται, τελικά, είναι το ίδιο το σχέδιο πόλης,
καθώς και ο χαρακτήρας της περιοχής. Οι χαράξεις και η κατάτμηση των οικοδομικών τετραγώνων αλλοιώνουν τη χάραξη και κλίμακα του σχεδίου του 1834, ενώ η πυκνότητα,
που προτείνεται, μοιάζει να απειλεί το γενικότερο χαρακτήρα της σημερινής πόλης.

Εικόνα 20. Άποψη του αρχαίου θεάτρου

Εικόνα 21. Η δυτική συνοικία
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Εικόνα 22. Ο ναός του δαφνηφόρου Απόλλωνα

Η πόλη της Ερέτριας είναι εμπλουτισμένη με στοιχεία ιδιαίτερα και μοναδικά. Οι επεμβάσεις, όμως, σε αυτή φαίνεται να τα αγνοούν ή να τα αφήνουν στο περιθώριο εν μέρη
ή εξολοκλήρου. Είναι γεγονός ότι η ίδια η πόλη αυτή τη στιγμή κρύβει καλά τα ιδιαίτερα
γνωρίσματά της, σε σημείο μάλιστα να υποβιβάζεται η αξία τους και με την πάροδο του
χρόνου να χάνονται για πάντα. Οποιαδήποτε σχεδιαστική πρακτική απαιτεί το συντονισμό και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και μια μελέτη όλων των στοιχείων που απαρτίζουν την περιοχή, ώστε να προκύψουν επεμβάσεις που αντιμετωπίζουν
και χειρίζονται με ιδιαίτερη ευαισθησία όλα τα αλληλοσυνδεόμενα στοιχεία και χαρακτηριστικά της πόλης και επαναπροσδιορίζουν τη σχέση τους στο πλαίσιο της σύγχρονης
πραγματικότητας.

Στόχοι και Αρχές Σχεδιασμού
Οι δημόσιοι χώροι γίνονται το κύριο θέμα της σύνθεσης της πόλης.
Αναγνωρίζονται ως το στοιχείο που μπορεί να εκφράσει τις πολιτιστικές δυνατότητες
της πόλης και να ανταποκριθεί στις λειτουργικές απαιτήσεις της.
Μέσω ολοκληρωμένων σημειακών παρεμβάσεων, δημιουργείται ένα ιεραρχημένο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση του αστικού χώρου και τον
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επαναπροσδιορισμό της σύγχρονης πόλης.
Πρόκειται για παρεμβάσεις, που λαμβάνουν σημαντικά υπόψη τους, τόσο το παρελθόν, όσο και το παρόν και μέλλον της περιοχής, ώστε γόνιμα και διαδραστικά να ενσωματώσουν στη φυσική δομή και λειτουργία της πόλης όλα τα χαρακτηριστικά και όλα τα
στοιχεία εκείνα που τελικά τη συνιστούν.
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• σαφής διαχωρισμός αυτών των χαράξεων από τις σύγχρονες χωρικές επεμβάσεις.

2. προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου
• δημιουργία αρχαιολογικών ζωνών προστασίας,
• ένταξη - άρθρωση αυτών των ζωνών στο ευρύτερο πλέγμα των κοινόχρηστων
χώρων,
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• επαναπροσδιορισμός της σχέσης της σύγχρονης πόλης με τους αρχαιολογικούς χώρους ως κεντρικούς δημόσιους χώρους.
3. προστασία και ανάδειξη κτιρίων και συνόλων
• δημιουργία ζωνών προστασίας συνόλου,
• προστασία μεμονωμένων κτιρίων,
• ένταξη - άρθρωση, όπου είναι δυνατόν, αυτών των ζωνών και κτιρίων στο ευρύτερο πλέγμα κοινόχρηστων χώρων.
4. ανάδειξη και ενδυνάμωση του ρόλου που δύναται να παίξει η πόλη στη σύγχρονη πραγματικότητα
• ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης, τόσο με την ίδια την ανάδειξη του σχεδίου
της,
• όσο και με την αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου και της, ιδιαίτερα ευνοϊκής, γεωγραφικής θέσης της,
• βελτίωση της ποιότητας ζωής με την αναβάθμιση τεχνικών και κοινωνικών
υποδομών.

κεντρικές λειτουργίες και οριοθέτηση γειτονιών

αστικό πράσινο-κοινόχρηστοι χώροι

σχέδιο του 1834

υφιστάμενη κατάσταση

Πραγματοποιείται μια συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση
των στοιχείων και των προηγηθέντων μελετών, με σκοπό την
αποφυγή λαθών και παραλείψεων στην παρούσα μελέτη.

Γ.Π.Σ. 1990

συγκριτική ανάλυση δεδομένων
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Μέσω διαγραμματικών σχεδιασμών, ενσωματώνονται και χωροθετούνται όλα τα στοιχεία της
πρότασης, ώστε μεθοδευμένα, πλέον, να πραγματοποιηθεί η αναλυτική πρόταση σχεδιασμού.

Διαγραμματικός σχεδιασμός χαράξεων
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Διαγραμματικός σχεδιασμός χαράξεων
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Διαγραμματικός σχεδιασμός χαράξεων
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παραδείγματα προστασίας μεμονωμένων κτιρίων

παράδειγμα προστασίας ομάδας κτρίων

παράδειγμα προστασίας συνόλου

προστατεύονται μεμονωμένα κτίρια, που βρίσκονται έξω από τις ζώνες προστασίας και ο χώρος που τα περιβάλλει, εφόσον
αυτός επηρεάζει την αρχιτεκτονική ανάδειξη του κτιρίου.

προστασία μεμονωμένων κτιρίων

προστατεύονται ομάδες ανεξάρτητων κτισμάτων συμπεριλαμβανομένου και του μεταξύ τους ελεύθερου χώρου, όπως κήποι,
αυλές κ.α.Για τα νέα κτίρια που ανεγείρονται στο άμεσο περιβάλλον μιας προστατευόμενης ομάδας ισχύει ό,τι και για την προστασία ομάδας

προστασία ομάδας κτιρίων

προστατεύεται η ενότητα δημοσίων ακάλυπτων χώρων (δρόμοι, πλατείες) και οικημάτων του 1835 έως το 1930 περίπου,
που ορίζουν αυτούς τους ελεύθερους χώρους. Νέα κτίρια εντός αυτής της ζώνης θα πρέπει να ανεγείρονται σύμφωνα με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την περιοχή, έτσι ώστε να σέβονται και να αναδεικνύουν την υφιστάμενη κατάσταση.Ιδιαίτερα σημαντικές κρίνονται οι σχεδιαστικές επιλογέςΑ. ως προς την τοποθέτησή τους (ιδιαίτερη αναφορά και μελέτη
θα πρέπει να γίνει στις δύο όμοιες περιοχές προσφυγικών κατοικιών του
1921-22)Β. ως προς το ύψος τουςΓ. ως προς τον όγκο τους (θα πρέπει να διατηρείται η κυβική αναλογία στον όγκο των κτιρίων και να αποφεύγεται η κατάτμησή τους)Δ. ως προς τη μορφολογία και το χρωματισμό τους (θα πρέπει να αποφεύγονται
υλικά και μορφές που αλλοιώνουν το γενικότερο χαρακτήρα της υπό προστασία περιοχής)

προστασία συνόλου

Προστασία και ανάδειξη κτιρίων και συνόλων
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Η ολοκληρωμένη πρόταση μελέτης περιλαμβάνει:
α. την επέκταση του σχεδίου, σύμφωνα με το σχέδιο πόλης του 1834, στο δυτικό τμήμα
της πόλης,
β. την επέκταση του σχεδίου σε εκτάσεις αδόμητες ή αραιοδομημένες στο ανατολικό
τμήμα του υφιστάμενου οικισμού, έξω από τα τείχη της αρχαίας πόλης (μόνο αν και
εφόσον πραγματοποιηθούν έργα αποστράγγισης και αποξήρανσης της περιοχής),
γ. δημιουργία τριών πολεοδομικών ενοτήτων-γειτονιών, αντίστοιχες με αυτές της πρότασης του Γ.Π.Σ. του 1990,
δ. γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων:

πολεοδομική ενότητα Ι
έκταση πολεοδομικής ενότητας 115,75ha
μέσος συντελεστής δόμησης 0,8
Συνολική χωρητικότητα πολεοδομικής ενότητας (κάτοικοι) 3.370

πολεοδομική ενότητα ΙΙ
έκταση πολεοδομικής ενότητας 32,5ha
μέσος συντελεστής δόμησης 0,8
Συνολική χωρητικότητα πολεοδομικής ενότητας (κάτοικοι) 1.480

πολεοδομική ενότητα ΙΙΙ
έκταση πολεοδομικής ενότητας 37,5ha
μέσος συντελεστής δόμησης 0,8
Συνολική χωρητικότητα πολεοδομικής ενότητας (κάτοικοι) 1.150
ε. προσδιορισμός χρήσεων γης:
* διατήρηση της κεντρικής κατοικίας σε όλο τον οικισμό,
* καθορισμός κεντρικών λειτουργιών και τοπικών κέντρων στις γειτονιές,
* χωροθέτηση βιοτεχνικής περιοχής και χονδρεμπορίου στη ΒΔ πλευρά της γειτονιάς
ΙΙΙ,
* χωροθέτηση δημοτικού σχολείου και γυμνασίου στη γειτονιά ΙΙ,
* χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες,
* χωροθέτηση νέου αρχαιολογικού μουσείου στη γειτονιά Ι, ώστε να είναι άμεση η
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σύνδεσή του με τους αρχαιολογικούς χώρους,
* χωροθέτηση δημόσιου κτιρίου εξυπηρέτησης πολιτών και τουριστών στο χώρο του
σημερινού δημαρχείου,
* μεταφορά του σημερινού δημαρχείου στη θέση του υφιστάμενου αρχαιολογικού
μουσείου,
* χωροθέτηση κτιρίου για την κάλυψη των αναγκών του λιμενικού σώματος και ταμείου στο λιμενοβραχίονα,
* επέκταση του υφιστάμενου λιμενοβραχίονα σύμφωνα με τις προτάσεις και μελέτες
του ίδιου του λιμενικού σώματος και σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία
(κατασκευή με μπλόκια σε πλωτό κυματοθραύστη για την αποφυγή καταστροφής
στοιχείων αρχαιολογικού πλούτου),
* οργάνωση των ελεύθερων χώρων πρασίνου, που προβλέπονται στο σχέδιο πόλης
του 1834,
* μελέτη και οργάνωση ελεύθερων-κοινόχρηστων χώρων σε αδόμητες περιοχές της
υφιστάμενης έκτασης του οικισμού και σύνδεσή τους με τους υπόλοιπους,
* οργάνωση των αρχαιολογικών χώρων, ώστε να προστατεύονται και ταυτόχρονα να
εντάσσονται στον αστικό ιστό,
* δημιουργία περιοχών πρασίνου, που λειτουργούν ως ζώνες προστασίας για τα αρχαιολογικά ευρήματα,
* μελέτη και χωροθέτηση επιτρεπόμενων χώρων στάθμευσης σε όλη την έκταση του
οικισμού, αλλά και μελέτη οργανωμένων χώρων σε καίρια σημεία για την εξυπηρέτηση ιδιαίτερων χρήσεων (λιμάνι, νέο αρχαιολογικό μουσείο, αρχαιολογικοί χώροι,
αθλητικές εγκαταστάσεις, ζώνη λιανικού εμπορίου, εκκλησίες κλπ),
* μελέτη προστασίας και ανάδειξης κτιρίων και συνόλου,
στ. προτάσεις για το οδικό δίκτυο, που ιεραρχούνται σύμφωνα με τις βασικές χαράξεις
του σχεδίου του 1834 και σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες της πόλης,
ζ. οργάνωση δικτύου πεζοδρόμων, που αρθρώνονται και συνδέουν τους κοινόχρηστους,
ελεύθερους και αρχαιολογικούς χώρους.
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Στο πλαίσιο μιας περαιτέρω επεξεργασίας της μελέτης, επιλέχθηκε ο άξονας που πραγματοποιεί την
οπτική σύνδεση του λιμανιού με την ακρόπολη. Σε αυτό το τμήμα πραγματοποιείται μία λεπτομερέστερη σχεδιαστική πρόταση, ώστε να διαφανεί η λειτουργικότητα της συνολικής μελέτης και ο χαρακτήρας των σημειακών παρεμβάσεων.
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