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ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Στις 24 Οκτωβρίου 2022 επισκεφτήκαμε το
Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας ΑΡΕΘΟΥΣΑ
αναζητώντας στοιχεία σχετικά με το θέμα
μας, δηλαδή τα ταξίδια με πλοία στην
προϊστορική εποχή. Η πρώτη μας στάση
ήταν στον πρώτο όροφο του μουσείου. Στα
εκθέματα από τον προϊστορικό οικισμό της
Μάνικας (σημερινή Έξω Παναγίτσα
Χαλκίδας) είδαμε αντικείμενα φτιαγμένα
από υλικά που προέρχονταν από την
Ανατολή, κοσμήματα, αγγεία, εργαλεία, τα
οποία δεν θα μπορούσαν παρά να είναι
προϊόν εμπορίου.
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ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Το Λευκαντί κατοικήθηκε συνεχόμενα από
το 2.400 έως το 700 π.Χ. και γνώρισε μεγάλη
άνθηση τον 12ο και 11ο αι. π.Χ. Οι
ανακαλύψεις στο Λευκαντί δείχνουν ότι τον
10ο π.Χ. αι. η Εύβοια είχε εμπορικές
συναλλαγές με την Ανατολική Μεσόγειο. Στα
εκθέματα από το Λευκαντί φαίνεται από τον
πλούτο των κτερισμάτων, χρυσά κοσμήματα
και πολυτελή αντικείμενα από την Ανατολική
Μεσόγειο, η ανάπτυξη του εμπορίου και της
ναυτιλίας στην περιοχή. Ανάμεσα στα
εκθέματα υπάρχει ένα συγκεκριμένο
κόσμημα που χρονολογείται τον 17ο π.Χ.
φτιαγμένο με υλικά, μέταλλα και λίθους που
αποτελούν προϊόν εμπορίου με τις χώρες
της Ανατολής.
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Στον ημιώροφο του μουσείου είδαμε χάρτη
με την ιστορία του αποικισμού των
Ευβοέων. Η ευβοϊκή εκδοχή για τον
αποικισμό ύστερα από τη λήξη του τρωϊκού
πολέμου λέει ότι ο αρχηγός των Αβάντων
Ελεφήνωρ ταξίδεψε προς τη Σικελία και
επειδή δεν μπορούσε να επιστρέψει στην
Εύβοια, έχοντας σκοτώσει τον παππού του,
θέλησε να εγκατασταθεί στο νησί Οθρονός
κοντά στη Σικελία. Όμως τον έδιωξαν και
μετά πήγε στην Ήπειρο και ίδρυσε δύο
αποικίες, την Αμαντία και τον Ωρικό.
Αλήθεια ή μύθος;
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Οι Ευβοείς - γνωστοί έμποροι και διάσημοι
για τα καράβια τους - στον Δεύτερο
Αποικισμό, 8ος-6ος αι. π.Χ., ίδρυσαν αποικίες
στη Β. Ελλάδα και στην Κάτω Ιταλία και
Σικελία. Είδαμε ένα κομμάτι από αγγείο
προερχόμενο από το Λευκαντί με απεικόνιση
πλοίου που δείχνει ότι τα ευβοϊκά προϊόντα
διακινούνταν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.
Όμως πολύ σημαντική είναι η αλφαβητική
γραφή που έφεραν οι Ευβοείς από τους
Φοίνικες εξαιτίας των εμπορικών σχέσεων
που προϋπήρχαν. Από το φοινικικό
αλφάβητο δημιουργήθηκε το ευβοϊκό με την
προσθήκη φωνηέντων και αυτό χάρη στις
θαλάσσιες επικοινωνίες και στις αποικίες
μεταφέρθηκε στην Ιταλία και οδήγησε στο
λατινικό αλφάβητο. Είδαμε το ευβοϊκό
αλφάβητο χαραγμένο πάνω σε κομμάτια
αγγείων (όστρακα).
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Στον όροφο του μουσείου είδαμε μια
εντυπωσιακή αεροφωτογραφία από την
ανασκαφή στον οικισμό Παλαμάρι στη
Σκύρο. Το Παλαμάρι ήταν ένας παράκτιος
οχυρωμένος οικισμός που από την
προϊστορική εποχή είχε εξειδικευτεί στην
κατεργασία μετάλλων, κυρίως χαλκού, από
τον αιγαιακό χώρο και την ανατολία.
Βρέθηκαν εργαστήρια και εργαλεία, αλλά
και η οχύρωση τοι οικισμού αποδεικνύει ότι
ήταν σημαντικό κέντρο διακίνησης και
επεξεργασίας μετάλλου κατά την 2η και 3η

χιλιετία π.Χ..
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Τέλος στο ισόγειο του μουσείου στην
ενότητα Πολιτισμικές Ταυτότητες
παρουσιάζονται τα δίκτυα που
δημιούργησαν οι πολιτιστικές
ανταλλαγές και η επικοινωνία μεταξύ
των ανθρώπων από διάφορες
γεωγραφικές περιοχές. Έκεί είδαμε
λεπίδες οψιανού, κυκλαδικά εδώλια και
ευβοϊκά αγγεία που επιβεβαιώνουν τις
σχέσεις αυτές με περιοχές του Αιγαίου
κατά την προϊστορική εποχή.
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Γιατί ήταν σημαντική η επίσκεψη στο 
μουσείο;

Στις 17 Οκτωβρίου 2022 στο πλαίσιο του
ομίλου είχε γίνει παρουσίαση από την κ.
Άννα Καραμπατσώλη, Δρ. Προϊστορικής
Αρχαιολογίας, των εμπορικών σχέσεων και
της ναυτιλίας κατά την Προϊστορική εποχή
με ιδιαίτερη αναφορά στο νησί της Εύβοιας.
Επίσης παρουσιάστηκε ο σημαντικός ρόλος
της αρχαιολογικής έρευνας στη μελέτη της
προϊστορικής εποχής για την οποία δεν
υπάρχουν γραπτές πηγές και ο ρόλος του
αρχαιολόγου που καλείται να ερμηνεύσει τα
ευρήματα της ανασκαφής. Στο μουσείο
είδαμε ευρήματα που επιβεβαιώνουν την
ύπαρξη ναυτιλίας και εμπορίου τα
προϊστορικά χρόνια στο νησί της Εύβοιας.
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