
Χριστίνα Τσιγωνάκη

Ίτανος.
Ιστορία και τοπογραφία 

μιας παράκτιας θέσης της ανατολικής Κρήτης
κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο

Οι αρχαιότητες στην απομονωμένη παραθαλάσσια θέση Ερημούπολη, 
ανατολικά της μονής Τοπλού και νότια του ακρωτηρίου Σίδερο, το αρχαίο 
ακρωτήριο Σαμώνιον, ήταν γνωστές στην επιστημονική κοινότητα ήδη 
από τα μέσα του 19ου αιώνα. Τα αρχαία ερείπια αποτυπώθηκαν το 1853 
σε ένα ναυτικό χάρτη του κόλπου της Ερημούπολης ο οποίος συντάχτηκε 
–με την επίβλεψη του πλοιάρχου Τh. Α. Β. Spratt– από τον E. W. Brooker, 
αξιωματικό του αγγλικού ναυτικού.1 Ο Spratt στο έργο του Travels and 
Researches in Crete κάνει εκτεταμένη αναφορά στις αρχαιότητες της Ερη-
μούπολης, υποθέτει όμως λανθασμένα ότι ανήκουν στην πόλη Ετέρα.�

Τα ερείπια στην Ερημούπολη ταυτίζονται για πρώτη φορά με την αρ-
χαία πόλη-κράτος της Ιτάνου από τον Fr. Halbherr το 1891.3 Η ταύτιση 
έγινε δυνατή χάρη σε μεγάλο αριθμό επιγραφών που βρέθηκαν είτε in 
situ, είτε στη μονή Τοπλού, οι μοναχοί της οποίας προμηθεύονταν για 
αιώνες οικοδομικό υλικό από τα ερείπια της Ερημούπολης.� Η ιστορία της 
Ιτάνου έχει γραφτεί κυρίως με βάση τα σημαντικά αυτά επιγραφικά κεί-
μενα, τα οποία τεκμηριώνουν την ακμή της πόλης κατά την ελληνιστική 
και ρωμαϊκή περίοδο.5 

1 Αντίγραφο του ναυτικού χάρτη του κόλπου της Ερημούπολης υπάρχει στη βιβλιο-
θήκη της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας. 

� Τhomas Α. Β. Spratt, Travels and Researches in Crete, τ. 1, Λονδίνο 1865, σ. 192-199 
και 235-238. Σύμφωνα με τον Ν. Φαράκλα, Ετέρα είναι το φιλολογικά κατασκευ-
ασμένο επίθετο της Λατούς, που τη διακρίνει από τη Λατώ προς Καμάρα: Νικόλας 
Φαράκλας et al., Οι επικράτειες των αρχαίων πόλεων της Κρήτης, Ρέθυμνο 1998, σ. 
141-142, 190.

3 Frederico Halbherr, Antiquary 24 (1891) 203.
� Frederico Halbherr, Margherita Guarducci, Inscriptiones Creticae – Opera et Consilio 

Friderico Halbherr Collectae, III Tituli Cretae orientalis, Ρώμη 1942, σ. 75-130.
5  Stylianos Spyridakis, Ptolemaic Itanos and Hellenistic Crete, University of California 

Press, Berkley-Los Angeles-London 1970. Βλ. επίσης David J. Blackman, «Itanos», 
στο: Richard Stillwell (επιμ.), The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, Princeton 
University Press, Princeton, 1976, σ. 420-421, και Paula Perlman, «Itanos», στο: 
Mοgens H. Hansen – Thomas H. Nielsen (επιμ.), An Inventory of Archaic and Classical 
Poleis, Oxford 2004, σ. 1167-1168.
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Σε αντίθεση με τις επιγραφές, οι μαρτυρίες των γραπτών πηγών για 
την Ίτανο είναι πενιχρές. Η αρχαιότερη μνεία της πόλης απαντά στον 
Ηρόδοτο στο πλαίσιο του αποικισμού της Λιβύης από τους Θηραίους. Οι 
απεσταλμένοι τους στην Κρήτη συνάντησαν στην Ίτανο τον Κορώβιο, 
αλιέα πορφύρας, ο οποίος δέχτηκε να τους οδηγήσει στη Λιβύη.� Στη Γε-
ωγραφία του Πτολεμαίου η Ίτανος χαρακτηρίζεται ως πόλις, πιθανότατα 
με την πολιτική έννοια του όρου.� H τελευταία αναφορά της Ιτάνου σε 
αρχαία γραπτή πηγή απαντά στον Στέφανο Βυζάντιο.8 

Η τελευταία περίοδος της ιστορίας της Ιτάνου αποκαλύπτεται μόνο 
μέσα από την αρχαιολογική έρευνα. Χριστιανικές εκκλησίες και τμήματα 
του οικισμού που χρονολογούνται στην πρωτοβυζαντινή περιόδο μαρ-
τυρούν ότι ο παραθαλάσσιος αυτός οικισμός συνεχίζει να ευημερεί μέχρι 
τον 7ο αιώνα, οπότε, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, εγκαταλείπεται.

Oι πρώτες ανασκαφές έγιναν το 1900 από τον γάλλο αρχαιολόγο J. 
Demargne. To ιστορικό των ερευνών αυτών συνδέεται άμεσα με τον 
ανταγωνισμό των δυτικοευρωπαϊκών αρχαιολογικών ινστιτούτων που 
επεδίωκαν να κατοχυρώσουν δικαιώματα ανασκαφής σε σημαντικές 
αρχαιολογικές θέσεις της Κρήτης. Ο ανταγωνισμός θα ενταθεί μετά την 
ανακήρυξη της αυτονομίας της Κρήτης υπό την κηδεμονία των ξένων 
δυνάμεων το 1898.9 Το έτος αυτό ο Demargne φτάνει στην Κρήτη ως 
απεσταλμένος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής με στόχο τον εντο-
πισμό αρχαιολογικών θέσεων στις οποίες η Γαλλική Σχολή θα μπορούσε 
να ξεκινήσει ανασκαφές, κυρίως μέσα στον γαλλικό τομέα, δηλαδή στην 
ανατολική Κρήτη, όπου από το 1897 είχαν αποβιβαστεί γαλλικά στρατεύ-
ματα.10 O A. Evans ήταν ο πρώτος που ενοχλήθηκε από τις κινήσεις του 
Demargne «να βάλει στο χέρι τις δύο θέσεις που προσπαθούσε να διασφα-
λίσει για τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, τον Γουλά και την Ίτανο», 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε επιστολή του.11 Το 1899 η «αγγλογαλ-
λική σύρραξη» αποφεύχθηκε, καθώς οι Γάλλοι πήραν άδεια ανασκαφής 
για τον Γουλά και την Ίτανο, ενώ απέσυραν ανάλογο αίτημα για την 

� Ηρόδοτος, ΙV, 151.
� Karl Nobbe (εκδ.), Claudii Ptolemaei Geographia, Lipsiae 1881 (Creta: lib. III, cap. 17), 

σ. 218-221. Βλ. επίσης τα σχόλια του Δ. Τσουγκαράκη: Dimitris Tsougarakis, Byzan-
tine Crete. From the 5th Century to the Venetian Conquest, Αθήνα 1988, σ. 93-96.

8 Stephan von Byzanz: Ethnika / Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt ex recension 
Augustii Meinekii, Graz 1958, σ. 341.

9 Kalliopi Christofi, «Les Français en Crète. De la huitième question de l’Académie 
à la consession de Zouroképhalo », BCH 120 (1996) 357-371. Για τον αγγλογαλλικό 
ανταγωνισμό βλ. Nicoletta Momigliano, «Frederico Halbherr and Arthur Evans: an 
archaeological correspondence (1894-1917)», Studi Micenei ed Egeo-Anatolici, XLIV 
(2002) 268, 278-281. Επίσης Nadia Coutsinas, «À la conquête de Cnossos. Archéo-
logie et nationalismes en Crète 1878-1900», Reveu Européene d’Histoire/Εuropean 
Review of History 13.4 (2006) 512-532.

10 Théophile Homolle, «Exposé des travaux de l’Ecole française en 1898», BCH 22 
(1898) 559.

11 Επιστολή του A. Evans προς τον C. D. E. Forntum (4.2.1899): Ann Brown, Keith Ben-
net, Arthur Evans Travels in Crete, 1894-1899, B.A.R. International Series 1000, Oxford 
2001, σ. 270.
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ανασκαφή της Κνωσού.12 Το ίδιο έτος ο Demargne θα ξεκινήσει ανασκα-
φές στην ακρόπολη του Γουλά, που αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για την 
πόλη Λατώ, ενώ το επόμενο θα πραγματοποιήσει ανασκαφές και στην 
Ίτανο. Η κακή κατάσταση της υγείας του δεν θα του επιτρέψει να συνε-
χίσει τις έρευνές του στην Κρήτη. Θα δημοσιεύσει δύο σύντομα άρθρα για 
τη Λατώ και ένα για τις επιγραφές της Ιτάνου.13 Μόνο από μεταγενέστε-
ρη αναφορά του Στ. Ξανθουδίδη στο Αρχαιολογικό Δελτίο γνωρίζουμε ότι 
στην Ίτανο αποκαλύφθηκαν από τον Demargne «τρεις βυζαντιακαί εκ-
κλησίαι της πόλεως ταύτης αρχαιόταται, ήτοι δύο βασιλικαί τρίκλιται και 
μια μικρά κυκλικού σχεδίου (ίσως βαπτιστήριον)».14 Οι ανασκαφές του 
Demargne στην Κρήτη θα συνεχιστούν από τον A. J. Reinach, ο οποίος 
πραγματοποίησε έρευνα στην Ίτανο το 1911. Το μοναδικό σχετικό άρθρο 
που δημοσίευσε είναι αφιερωμένο στις επιγραφές της πόλης.15 

Η Ίτανος θα απασχολήσει ξανά τη Γαλλική Σχολή το 1950. Στις ανα-
σκαφές που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι εκείνου του έτους υπό τη 
διεύθυνση των H. Gallet de Santerre, A. Dessenne και J. Deshayes ανακα-
λύφθηκε το ελληνιστικό νεκροταφείο, καθώς και τμήμα του πρωτοβυ-
ζαντινού οικισμού στην «ανατολική ακρόπολη» και στην «κάτω πόλη». 
Οι ανασκαφείς θα διαπιστώσουν ότι η βυζαντινή φάση κατοίκησης είχε 
διαταράξει απόλυτα τη στρωματογραφική συνέχεια. Στην ανασκαφή της 
«κάτω πόλης» ένα επιπρόσθετο εμπόδιο ήταν η υψηλή στάθμη του υδρο-
φόρου ορίζοντα, η οποία δεν επέτρεψε να ερευνηθούν οι παλαιότερες 
φάσεις του οικισμού.16 

Ο αποσπασματικός χαρακτήρας των γαλλικών ανασκαφών στην Ίτα-
νο δεν οφείλεται σε έλλειψη μεθοδικότητας, όπως υπονοεί ο Fr. Halbherr 
όταν προφητικά γράφει στον Evans ότι οι Γάλλοι συνηθίζουν να σκάβουν 
τομές εδώ και εκεί και μετά σταματούν.17 Τα αποτελέσματα των ερευνών 
του J. Demargne στην Κρήτη δεν ικανοποιούσαν τους στόχους που είχαν 
τεθεί από τη Γαλλική Σχολή, καθώς ούτε η Λατώ, ούτε η Ίτανος αποδεί-
χτηκαν σημαντικές θέσεις. Μετά τον αντίκτυπο των ανακαλύψεων του 
Εvans στην Κνωσό, σημαντική θέση στην Κρήτη θα ήταν μόνο μια μινωι-
κή θέση. Η γαλλική αποστολή του 1950 στην Ίτανο έμεινε και αυτή χωρίς 
συνέχεια, αφού παρά τις εκτεταμένες έρευνες στο χώρο, οι ανασκαφείς 
δεν κατάφεραν ούτε αυτή τη φορά να εντοπίσουν τον «προελληνικό» 
πολιτισμό που αναζητούσαν.

12 Στο ίδιο, σ. 296.
13 Λατώ: Jοseph Demargne, «Les ruines de Goulas ou l’ancienne ville de Latô en Crè-

te», BCH 25 (1901) 282-307· ο ίδιος, «Fouilles à Latô en Crète 1899-1900 (1)», BCH 27 
(1903) 206-232. Ίτανος: ο ίδιος, BCH 24 (1900) 238-241.

14 Στέφανος Ξανθουδίδης, «Ίτανος», AΔ (1918), Παράρτημα, σ. 13.
15 Adolphe J. Reinach, «Inscriptions d’Itanos», REG 24 (1911) 377-425. 
16 Hubert Gallet de Santerre, BCH 75 (1951) 190-198· ο ίδιος, «Note sur les recherches 

archéologiques entreprises par l’Ecole française d’Athènes en 1950 dans la région 
d’Itanos (Crète orientale)», RA XXXVIII (juillet-septembre 1951), 134-146.

17 Υστερόγραφο σε επιστολή που απευθύνει ο Halbherr στον Evans (4.2.1899): Momi-
gliano, ό.π., σ. 280.
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Από το ιστορικό των ερευνών γίνεται σαφές ότι ο οικισμός της πρω-
τοβυζαντινής περιόδου και οι ναοί του αποτέλεσαν τυχαία και μη επιθυ-
μητά ευρήματα, και για αυτό ποτέ δεν δημοσιεύτηκαν. Η Ίτανος αναφέ-
ρεται μεν στη βιβλιογραφία ως μια από τις πιο σημαντικές θέσεις στην 
ανατολική Κρήτη, ακριβώς λόγω των σημαντικών αρχιτεκτονικών κατα-
λοίπων, στην πραγματικότητα όμως αυτά είναι ελάχιστα γνωστά. Τα νέα 
δεδομένα για την πρωτοβυζαντινή Ίτανο που παρουσιάζονται στη συνέ-
χεια προέκυψαν από το ερευνητικό πρόγραμμα για την αρχαία Ίτανο που 
διεξήγαγε η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και το Ινστιτούτο Μεσογεια-
κών Σπουδών (Ι.Τ.Ε.) κατά τα έτη 1994-2005. Στόχος του προγράμματος, 
το οποίο διηύθυναν οι Θ. Καλπαξής, A. Schnapp, V. Didiers και E. Greco, 
ήταν η δημοσίευση των παλαιών γαλλικών ανασκαφών και η μελέτη της 
τοπογραφίας της πόλης διαχρονικά. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο κρίθηκαν 
απαραίτητες συμπληρωματικές έρευνες και ανασκαφές στις πρωτοβυζα-
ντινές κατοικίες και τη βασιλική Α΄, καθώς και επιφανειακή έρευνα στην 
ευρύτερη περιοχή της Ιτάνου.18 

Ο πρωτοβυζαντινός οικισμός, κτισμένος γύρω από ένα μικρό κόλπο, 
εκτείνεται ανάμεσα και πάνω σε δύο χαμηλούς λόφους ανατολικά και 
δυτικά, οι οποίοι αναφέρονται στη βιβλιογραφία «ανατολική και δυτική 
ακρόπολη» αντίστοιχα. Στα νότια περιορίζεται από έναν ψηλότερο λόφο, 
πάνω στον οποίο σώζονται τα σημαντικότερα ίχνη από το τείχος της πόλης, 
το οποίο ανάγεται πιθανότατα στους ελληνιστικούς χρόνους (Εικ. 1-3). 

18 Χρονικά των ερευνών δημοσιεύθηκαν στο ΒCH των ετών 1995-2003.

Εικόνα 1. 
Τοπογραφικό της αρχαίας Ιτάνου.
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Εικόνα 3. Η «ανατολική ακρόπολη» της Ιτάνου.

Εικόνα 2. Αεροφωτογραφία του αρχαιολογικού χώρου της Ιτάνου.
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Η βασιλική Α΄,19 κτισμένη στους δυτικούς πρόποδες της «ανατολικής 
ακρόπολης» (Εικ. 4), η βασιλική Β΄,20 λίγο νοτιότερα στους πρόποδες του 
απέναντι λόφου (Εικ. 5), και ένα κτήριο μάλλον περίκεντρο στην κάτο-
ψη21 ανατολικά της βασιλικής Β΄ είναι τα τρία εκκλησιαστικά κτήρια που 
ανακάλυψε ο J. Demargne. To τμήμα του οικισμού που ανασκάφτηκε το 
1950 βρίσκεται ανάμεσα στις δύο «ακροπόλεις», βορειοδυτικά της βασιλι-

19 Κατόψεις της βασιλικής Α΄ έχουν δημοσιευτεί στα εξής έργα: Ian F. Sanders, Ro-
man Crete, An Archaeological Survey and Gazetteer of Late Hellenistic, Roman and Early 
Byzantine Crete, Warminsters 1982, σ. 89-90. Klaus Gallas, Klaus Wessel, Manolis 
Borboudakis, Byzantinisches Kreta, Μόναχο, 1983, σ. 471-472. Spiridione Alessandro 
Curuni – Lucilla Donati, Creta bizantina. Rilievi e note critiche su ventisei edifici de culto 
in relazione all’opera di Giuseppe Gerola, Ρώμη, 1987, σ. 122-126. 

20 Sanders, ό.π., σ. 90, εικ. 22. Ο Ι. Βαραλής διατύπωσε πρόσφατα την υπόθεση ότι η 
βασιλική Β΄ μπορεί να ήταν ο επισκοπικός ναός της πόλης, ωστόσο η Ίτανος δεν 
υπήρξε ποτέ έδρα επισκοπής: Ιωάννης Βαραλής, «Παρατηρήσεις στην παλαιοχρι-
στιανική ναοδομία της Κρήτης», Creta Romana e protobizantina. Atti del Congresso 
Internazionale (Iraklion, 23-30 settembre 2000), vol. III/1, Padova 2004, σ. 827.

21 Η μόνη τεκμηρίωση για αυτό το τελευταίο κτήριο είναι μια περίεργη κάτοψη που 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Μύσων: Μύσων 6 (1937) 48, εικ. 18. Λανθασμένα ανα-
φέρεται στον Sanders ως Βασιλική Γ .́

Εικόνα 4. Αεροφωτογραφία 
της βασιλικής Α΄ της Ιτάνου.
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κής Α΄ (Εικ. 6). Πρόκειται για κατοικίες που οργανώνονται στις δύο πλευ-
ρές ενός στενού δρόμου με κατεύθυνση Β-Ν και στον οποίο καταλήγουν 
μικρότεροι δρόμοι που ορίζουν τα οικοδομικά τετράγωνα.��

Οι πρόσφατες συμπληρωματικές ανασκαφές στον οικισμό έδειξαν ότι 
αυτός γνώρισε πέντε κύριες οικοδομικές φάσεις κατοίκησης, οι οποίες 
χρονολογούνται από τα γεωμετρικά χρόνια έως και τον 7ο μεταχριστι-
ανικό αιώνα. Μια σημαντική τομή στη διάρθρωση του δομημένου χώ-
ρου χρονολογείται σύμφωνα με τους ανασκαφείς μετά τον 3ο αιώνα. Η 
φάση αυτή διαδέχεται ένα στρώμα εγκατάλειψης στο οποίο βρέθηκε ένα 
νόμισμα του Γορδιανού Γ΄ (240 μ.Χ.). Στην τελευταία φάση του οικισμού 
ανήκουν δύο κατοικίες που χρονολογούνται από τον 5ο έως και τον 7ο 
αιώνα.23 Η κεραμική από τα πρωτοβυζαντινά αυτά σπίτια, σύμφωνα με 
μια προκαταρκτική δημοσίευσή της, πιστοποιεί τις σχέσεις της Ιτάνου με 
άλλες περιοχές της Κρήτης, του Αιγαίου, της ανατολικής Μεσογείου και 
της Βορείου Αφρικής μέχρι και τον 7ο αιώνα. Το μεγαλύτερο μέρος της ει-
σηγμένης επιτραπέζιας κεραμικής ανήκει στην κατηγορία LRC (Phocean 
Red Slip Ware) και χρονολογείται τον 6ο και 7ο αιώνα.��

�� Hubert Gallet de Santerre, BCH 75 (1951) 193-195, εικ. 111.
23 BCH 120 (1996), σ. 943-944. ΒCH 121 (1997) 811-814. BCH 122 (1998) 586-591. BCH 123 

(1999) 519-524. 
�� Μαρία Ξανθοπούλου, «Παλαιοχριστιανική κεραμική της Αρχαίας Ιτάνου», Creta 

Romana e protobizantina. Atti del Congresso Internazionale (Iraklion, 23-30 settembre 
2000), τόμ. III/1, Padova 2004, σ. 1013-1027.

Εικόνα 5. Αεροφωτογραφία της 
βασιλικής Β΄ της Ιτάνου.
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Η βασιλική Α΄ καταλαμβάνει περίοπτη θέση στον οικισμό. To γεγονός 
αυτό, καθώς και το ότι αποτέλεσε το χώρο ανεύρεσης των περισσοτέρων 
επιγραφών είχαν οδηγήσει στην υπόθεση ότι η εκκλησία ήταν πιθανότα-
τα κτισμένη πάνω από τον αρχαίο ναό της Αθηνάς Πολιάδος. Η υπόθεση 
αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από τις ανασκαφές του J. Demargne, που έφτα-
σαν μέχρι τον φυσικό βράχο. Ωστόσο, οι πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι 
η βασιλική Α΄ κτίστηκε σε χώρο στον οποίο προϋπήρχαν κτήρια, από τα 
οποία άλλα ενσωματώθηκαν στη βασιλική και άλλα καταστράφηκαν κα-
τά την ανέγερσή της. Ως εκ τούτου, η κάτοψη της βασιλικής καθορίστηκε 
εν μέρει από τις προγενέστερες κατασκευές (Εικ. 7).25

Η βασιλική αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου εκκλησιαστικού συ-
μπλέγματος. Οι τοίχοι που σχετίζονται με το συγκρότημα αυτό είναι εύ-

25 Σχετικά με τις πρόσφατες έρευνες στη βασιλική Α΄ βλ.: BCH 119 (1995) 720-728. BCH 
120 (1996) 941-942. BCH 121 (1997) 811. BCH 122 (1998) 586. BCH 123 (1999) 517-
519.

Εικόνα 6. Αεροφωτογραφία των 
πρωτοβυζαντινών σπιτιών και της 
βασιλικής Α.́
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κολα διακριτοί, καθώς είναι οι μοναδικοί στο λόφο για την κατασκευή 
των οποίων έγινε χρήση κονιάματος ως συνδετικού υλικού. Για την κα-
τασκευή της βασιλικής χρησιμοποιήθηκαν κυβόλιθοι αμμούδας και γκρί-
ζου ασβεστόλιθου τους οποίους οι τεχνίτες προμηθεύτηκαν αποκλειστι-
κά από αρχαιότερα οικοδομήματα.

Στο μνημείο αναγνωρίζονται τέσσερις κατασκευαστικές ή επισκευα-
στικές φάσεις. Με βάση τη μαρτυρία των κεραμικών ευρημάτων και των 
νομισμάτων, οι διαφορετικές φάσεις της βασιλικής χρονολογούνται ανά-
μεσα στον 5ο και τα μέσα του 7ου αιώνα. Αρχικά τρίκλιτη ξυλόστεγη βα-
σιλική με νάρθηκα στα δυτικά, η βασιλική επεκτάθηκε στα νοτιοανατολι-
κά κατά τη δεύτερη φάση, η οποία χρονολογείται μάλλον στον 6ο αιώνα. 
Στην τρίτη οικοδομική φάση ανήκουν οι δύο τοίχοι που ορίζουν σήμερα 
το μεσαίο κλίτος, καθώς και οι ανώτεροι δόμοι του δυτικού εξωτερικού 
τοίχου του νάρθηκα. Στην τελευταία φάση ανοίχτηκαν αψίδες στο μέσο 
των δύο τοίχων του μεσαίου κλίτους και οι τοίχοι ενισχύθηκαν.

Οι δύο τελευταίες οικοδομικές φάσεις χαρακτηρίζονται από τον αμε-
λή τρόπο κατασκευής των τοίχων και την ενσωμάτωση σ’ αυτούς πολλών 
αρχιτεκτονικών μελών. Πρόκειται κυρίως για επιθήματα και θραύσματα 
κιόνων, μέλη των κιονοστοιχιών οι οποίες χώριζαν τα κλίτη κατά τις δύο 
πρώτες φάσεις και οι οποίες καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από 
τοίχους στις δύο επόμενες. 

Πίσω ακριβώς από τον ημικυκλικό τοίχο της αψίδας του ιερού βρέ-
θηκε μια ταφική κατασκευή. Η ταφή, δεδομένης της θέσης της και ενός 
είδους περιβόλου που την περιέκλειε, χαρακτηρίζεται προνομιακή. Νοτι-
οανατολικά της αψίδας σώζεται τμήμα ενός κτίσματος το οποίο κατέλη-

Εικόνα 7. Κάτοψη της 
βασιλικής Α΄.
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γε στα ανατολικά σε αψίδα και το οποίο υποθέτουμε ότι είναι σύγχρονο 
με τη δεύτερη φάση της βασιλικής.

Νότια του κτηρίου η ανασκαφή έφερε στο φως τμήματα ενός πλα-
κόστρωτου, το οποίο ανήκει πιθανότατα στο αίθριο της βασιλικής. Ένα 
νόμισμα του Ηρακλείου που χρονολογείται στα 613-614 και το οποίο βρέ-
θηκε στο στρώμα εγκατάλειψης που κάλυπτε το πλακόστρωτο προσφέρει 
έναν terminus post quem για την εγκατάλειψη της εκκλησίας.

Βόρεια η βασιλική γειτόνευε με κατοικίες που αποτελούσαν μέρος του 
οικισμού που ανασκάφτηκε το 1950. Τα τμήματα των σπιτιών που ερευ-
νήθηκαν χρονολογούνται μάλλον μετά το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. 
Στενό μονοπάτι ανάμεσα στα σπίτια αυτά και στο βόρειο εξωτερικό τοίχο 
της βασιλικής οδηγούσε στο νάρθηκά της. 

Η πρόσβαση στην εκκλησία ήταν δυνατή και από τα νότια. Η θύρα μά-
λιστα που ανοίγεται στο νότιο τοίχο της και η οποία επιτρέπει την επικοι-
νωνία του αιθρίου με το νότιο κλίτος φαίνεται ότι ήταν η πιο σημαντική 
του κτηρίου. Πιστοί που έρχονταν να προσκυνήσουν έχουν χαράξει τα 
ονόματά τους στα περίθυρα της εισόδου αυτής.26 Η δρόμος που κατέλη-
γε στο αίθριο της βασιλικής πιθανότατα ξεκινούσε από την παραλία στα 
νότια.

Ο κολπίσκος νότια της βασιλικής Α΄ αξιολογείται από σύγχρονους 
οδηγούς πλοήγησης ως το ασφαλέστερο αγκυροβόλιο της περιοχής.27 Η 
ανάλυση των αεροφωτογραφίων είχε οδηγήσει στην υπόθεση ότι το λι-
μάνι της πόλης θα έπρεπε να αναζητηθεί ακριβώς σ’ αυτόν τον κολπίσκο, 
και στο χώρο ανάμεσα στις δύο «ακροπόλεις». Στο χώρο αυτό σχηματίζε-
ται ορθογώνια λεκάνη η οποία καλύπτεται από αλλουβιακές αποθέσεις 
(εικ. 8). Οι γεωφυσικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το Ινστι-
τούτο Μεσογειακών Σπουδών και το Πολυτεχνείο Κρήτης απέδειξαν ότι 
το βάθος της λεκάνης, που έφτανε τα 12 μ., επέτρεπε πράγματι την κα-
τασκευή ενός λιμένα.28 Το λιμάνι αυτό ενταγμένο στο οικιστικό σύνολο 
θα ήταν μικρών διαστάσεων, όπως τα περισσότερα βυζαντινά λιμάνια σε 
σχέση με αυτά της ρωμαϊκής περιόδου.29 Όσο για τις δύο βασιλικές βόρεια 
και νότια του κόλπου, εκτός από βασικά σημεία αναφοράς του δομημέ-
νου χώρου μέσα στον οικισμό, μπορούμε να τις φανταστούμε και ως δύο 
ορόσημα στην ακτή για τα πλοία που προσέγγιζαν το λιμάνι.

Τα πλεονεκτήματα μιας παραθαλάσσιας πόλης περιγράφονται με 

�� Guarducci, ό.π., IV, 45, σ. 129-130.
�� H. M. Denham, The Aegean. A Sea-guide to its Coasts and Islands, Λονδίνο 19753, σ. 

192. 
28 Antonis Vafidis et al., «Maping the ancient port at the archaeological site of Ita-

nos (Greece) using shallow seismic methods», Archaeological Prospection 10, issue 3, 
(2003) 163-173. Βλ. επίσης : BCH 119 (1995) 728-730. BCH 120 (1996) 947-979. BCH 
121 (1997) 818-819. BCH 122(1998) 599-601, εικ. 17. BCH 123 (1999) 524.

29 Cécile Morrisson, Jean-Pierre Sodini, «The Sixth-Century Economy», στο: Ange-
liki E. Laiou (επιμ.), The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the 
Fifteenth Century, Dumbarton Oaks Studies 39, Washington, D.C. 2002, σ. 207-209. 
Sean A. Kingsley, «“Decline” in the ports of Palestine in late antiquity», στο: Luke 
Lavan (επιμ.), Recent research in late-antique urbanism, Portsmouth, Rhode Island 
2001, σ. 69-87.
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απλούς οικονομικούς όρους σε μια ομιλία του Γρηγορίου του Ναζιανζη-
νού. Οι παραθαλάσσιες πόλεις, σύμφωνα με τον Ναζιανζηνό, μπορούν να 
αντέξουν την έλλειψη τροφίμων, αφού μπορούν να διαθέσουν τα δικά 
τους προϊόντα και να λάβουν ενισχύσεις από τη θάλασσα. Στην ενδοχώρα 
το πλεόνασμα είναι μη επικερδές και η έλλειψη αθεράπευτη, καθώς δεν 
υπάρχουν τα μέσα να διατεθεί το πλεόνασμα ή να εισαχθούν αυτά που 
δεν υπάρχουν.30 Τα οικονομικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η γειτνί-
αση του οικισμού με τη θάλασσα μεγιστοποιούνται σε καθεστώς ελεύθε-
ρου εμπορίου το οποίο διεξάγεται μέσα σε ειρηνικές συνθήκες. Ωστόσο 
ειδικοί γεωγραφικοί παράγοντες και γεωλογικές μεταβολές διαδραματί-
ζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και ευημερία των παραθαλάσσιων 
πόλεων. Η Ίτανος της πρωτοβυζαντινής περίοδου ανήκει σε μια ειδική 
κατηγορία παράκτιων οικισμών αποκλειστικά στραμμένων στη θάλασσα 
και συγχρόνως απομονωμένων από την ενδοχώρα με ορεινούς όγκους. 
Οι οικισμοί αυτοί είναι συνήθως κτισμένοι κοντά σε μια παραθαλάσσια 
κοιλάδα, όπου εκβάλλει ένας ποταμός ή χείμαρρος. Από την άποψη της 

30 S. Gregorii Theologi, Oratio XLIII, ΛΔ΄ (P. G., 36, σ. 542-543): «Αἱ μὲν γὰρ παραλίαι τὰς 
τοιαύτας ἐνδείας οὐ χαλεπῶς ἀναφέρουσι, δίδουσαι τὰ παρ’ ἑαυτῶν, καὶ τὰ παρὰ 
τῆς θαλάσσης δεχόμεναι· τοῖς δ’ ἠπειρώταις ἡμῖν, καὶ τὸ περιττεῦον ἀνόνητον καὶ 
τὸ ἐνδέον ἀνεπινόητον, οὐκ ἔχουσιν ὅπως, ἢ διαθώμεθά τι τῶν ὄντων, ἢ τῶν οὐκ 
ὄντων εἰσκομισόμεθα».

Εικόνα 8. Αεροφωτογραφία της 
ευρύτερης περιοχής της Ιτάνου.
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μορφολογίας του τοπίου η Ίτανος μπορεί να συγκριθεί με οικισμούς της 
νότιας Κρήτης, και κυρίως του δυτικού της τμήματος, όπως για παρά-
δειγμα η Σούγια, η Λισσός, η Αγία Ρουμέλη, το Λουτρό, η Είνατος, η Άρβη. 
Ο εντοπισμός των παραπάνω οικισμών, οι οποίοι δεν έχουν αποτελέσει 
ώς σήμερα αντικείμενο συστηματικής μελέτης, οφείλεται κυρίως στην 
ύπαρξη βασιλικών. 

Εκτός Κρήτης παράκτιοι οικισμοί που ακολουθούν το ίδιο οικιστικό 
μοντέλο απαντούν στην Κύπρο και στην Κιλικία, όπως για παράδειγμα 
ο οικισμός του Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια στο ακρωτήριο Δρέπανο της 
Κύπρου, και η Κώρυκος στην Τραχεία Κιλικία. Η οικονομική ευημερία 
του οικισμού του Αγίου Γεωργίου της Πέγειας, την οποία υποδηλώνουν 
τα εισηγμένα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη των βασιλικών του οικι-
σμού, οδήγησε τον Χ. Μπακιρτζή στην υπόθεση ότι ο οικισμός ήταν ένα 
από τα λιμάνια-σταθμούς του αννωνικού στόλου.31 Ωστόσο, οι επιτύμβιες 
επιγραφές από την Κώρυκο, στις οποίες αναγράφεται και το επάγγελμα 
του νεκρού, αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της οικονομικής ζω-
ής ενός παράκτιου οικισμού, του οποίου η ευμάρεια δεν χρειάζεται να 
αναζητηθεί σε κάποια ιδιαίτερη λειτουργία.32 Οι 456 επιγραφές της Κω-
ρύκου, που χρονολογούνται στον 5ο και 6ο αιώνα, προσφέρουν από αυτή 
την άποψη μια αξιόπιστη και πολύτιμη μαρτυρία. Οι δημόσιοι και εκ-
κλησιαστικοί λειτουργοί, καθώς και οι απασχολούμενοι με επαγγέλματα 
της θάλασσας, συνιστούν δύο πολυάριθμες κατηγορίες του πληθυσμού. 
Επαγγέλματα που σχετίζονται με εμπορικές δραστηριότητες δεν ανιχνεύ-
ονται στις επιγραφές (με εξαίρεση τους εισαγωγείς οίνου), ενώ αντίθετα 
καταγράφεται πληθώρα βιοτεχνικών εργαστηρίων που φανερώνουν τη 
δυναμικότητα της τοπικής οικονομίας. Αναμφίβολα, οι περισσότερες από 
τις πρώτες ύλες τις οποίες επεξεργάζονταν τα εργαστήρια αυτά έφταναν 
από τη θάλασσα. Σημαντικό τμήμα του πληθυσμού απασχολούνταν τέλος 
με την αποθήκευση, προετοιμασία και πώληση ειδών διατροφής. 

Η Ίτανος παρουσιάζει δύο πλεονεκτήματα σε σχέση με πολλούς από 
τους παράκτιους οικισμούς της νότιας Κρήτης που προαναφέρθηκαν. Οι 
πεδινές καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην ενδοχώρα της Ιτάνου είναι αρκετά 
εκτεταμένες ώστε να εξασφαλίζεται η αυτάρκεια του οικισμού. Εξάλλου, 
η Ιτάνος κατείχε μια προνομιακή γεωγραφική θέση στο βορειοανατολικό 
άκρο της Κρήτης. Από το σημείο αυτό περνούσαν σημαντικοί ναυτικοί 
δρόμοι μεγάλων αποστάσεων σε μια εποχή που οι άνεμοι και τα θαλάσσια 
ρεύματα καθόριζαν ακόμα σε μεγάλο βαθμό τη ναυσιπλοΐα. Η προνομι-
ακή θέση της Ιτάνου γίνεται φανερή από τις αναφορές του Στράβωνα, 
ο οποίος περιγράφει το ακρωτήριο Σαμώνιο ως «ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον νεῦον 
καὶ τὰς ̔ Ροδίων νήσους», εννοώντας τους δύο βασικούς ναυτικούς δρόμους 

31 Χαράλαμπος Μπακιρτζής, «Αποτελέσματα Ανασκαφών στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας 
(Ακρωτήριον Δρέπανον), 1991-1995», Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Κυπρολογικού 
Συνεδρίου (Λευκωσία, 16-20 Απριλίου 1996), τόμ. Β΄, Μεσαιωνικό Τμήμα, Λευκωσία 
2001, σ. 155-170.

32 Frank R. Trombley, «Korykos in Cilicia Trachis: The Economy of a small Coastal 
City in Late Antiquity (Saec. V-VI) – A Précis», The Ancient History Bulletin 1 (1987) 
16-23.
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που περνούσαν από εκεί, δηλαδή αυτόν από την Κάσο, Κάρπαθο και Ρό-
δο από τη μια μεριά και αυτόν για την Αίγυπτο από την άλλη. Ο πλους 
από το Σαμώνιο προς την Αίγυπτο σύμφωνα με τον Στράβωνα διαρκούσε 
τρεις ή τέσσερις ημέρες και νύκτες, αναφορά που δηλώνει ότι ένας απευ-
θείας ναυτικός δρόμος ένωνε το βορειανατολικό άκρο της Κρήτης με 
την Αίγυπτο. Ο δρόμος αυτός ήταν σε χρήση κυρίως το καλοκαίρι, όταν 
φυσούν τα μελτέμια με κατεύθυνση από βορρά προς νότο. Όσο για την 
επιστροφή, μια εναλλακτική διαδρομή περιγράφεται στον βίο του αγίου 
Ιλαρίωνα που έγραψε ο άγιος Ιερώνυμος το 390: από την Αλεξάνδρεια 
στο Paraetonium, θέση στα όρια της Αιγύπτου με την Κυρηναϊκή, και από 
εκεί στο ακρωτήριο Σαμώνιο.33

Παρά την αδιαμφισβήτητα σημαντική θέση της Ιτάνου στη βορειανα-
τολική Κρήτη, αυτή δεν αναφέρεται σε χάρτες ή γεωγραφικά έργα, αλλά 
ούτε και σε πηγές που σχετίζονται με την κρατική ή την εκκλησιαστική 
διοίκηση. Στην Tabula Peutingeriana, ένα χάρτη που χρονολογείται ανά-
μεσα στο 335 και το 366 και στον οποίο σημειώνονται οι κυριότερες χερ-
σαίες οδοί της αυτοκρατορίας, η Ίτανος είναι απούσα. Στην ανατολική 
Κρήτη το οδικό δίκτυο φτάνει βόρεια μέχρι την Χερσόνησο και νότια μέ-
χρι την Ιεράπετρα.34 Η ανυπαρξία σημαντικού χερσαίου δρόμου σε καμία 
περίπτωση δεν δηλώνει έλλειψη επικοινωνίας με την υπόλοιπη Κρήτη, 
αφού για τους παράκτιους οικισμούς οι σημαντικοί δρόμοι είναι αυτοί 
της θάλασσας. 

Ακριβώς για τον παραπάνω λόγο προκαλεί προβληματισμό η μη ανα-
φορά της Ιτάνου στον Σταδιασμό της Μεγάλης Θαλάσσης. Ο Σταδιασμός, ο 
περίπλους δηλαδή των ακτών της Μεσογείου που σημειώνει τις απο-
στάσεις μεταξύ διαφόρων σημείων της ακτής σε στάδια, πιθανολογείται 
ότι συντάχτηκε στον 3ο ή 4ο αιώνα, αν και οι πληροφορίες που παρέ-
χει αντλούνται από πηγές διαφορετικών εποχών.35 Όπως σημειώνει ο 
Δ. Τσουγκαράκης, αν μια πόλη έπρεπε οπωσδήποτε να αναφέρεται στον 
Σταδιασμό, αλλά παραλείπεται, αυτή είναι η Ίτανος.36 Ο περίπλους της 
Κρήτης στον Σταδιασμό ξεκινά ακριβώς από το βορειοανατολικό άκρο της, 
το ακρωτήριο Σαμώνιο, το οποίο περιγράφεται ως εξής: «ἀκρωτήριον 
ἐστὶ τῆς Κρήτης ἀνέχον πρὸς βορράν· ἐπιπολὺ ἐστὶ δὲ ἱερὸν Ἀθηνᾶς· ἔχει 
ὕφορμον καὶ ὕδωρ· τὰ δὲ ἄλλα ἠφανισμένα».37 Η τελευταία αυτή φράση 
υποδηλώνει πιθανότατα ένα έντονο τοπικό σεισμικό φαινόμενο, το οποίο 
δεν μπορεί να μην είχε καταστροφικές επιπτώσεις και στη γειτονική Ίτα-

33 Pascal Arnaud, Les routes de la navigation antique, Παρίσι 2005, σ. 212-214.
34 Konrad Miller, Itineraria Romana, Στουτγκάρδη 1916, σ. 608-610, εικ. 197. Oswald 

A. W. Dilke, «Itineraries and Geographical Maps in the Early and Late Roman Em-
pire» στο: John Brian Harley, David Woodward (επιμ.), The History of Cartography, 
Volume One. Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediter-
ranean, The University of Chicago Press, Σικάγο-Λονδίνο 1987, σ. 238-242.

35 Oswald A. W. Dilke, ό.π., σ. 237. Βλ. επίσης Jehan Desanges, «La documentation 
africaine du ΣΤΑΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ: un problème de datation», 
Greaco-Arabica IX-X (2004) 105-120.

36 Tsougarakis, ό.π., σ. 99, 106.
37 Karl Müller, Geographi Graeci Minores, τόμ. 1, Παρίσι 1855, σ. 505, § 318.
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νο. Με έναν ισχυρό σεισμό πρέπει να συνδέεται η σημαντική καταβύθιση 
της ακτής που πρώτος είχε παρατηρήσει ο Spratt στο Σαμώνιο. Σύγχρονες 
έρευνες που έχουν διεξαχτεί στην ανατολική Κρήτη αναφέρουν ότι κατα-
βυθισμένα ερείπια στην Ερημούπολη υποδεικνύουν άνοδο της στάθμης 
της θάλασσας κατά περίπου 2,20 μ.38 Η μαρτυρία του Σταδιασμού δεν αρκεί 
από μόνη της για να χρονολογήσουμε με ακρίβεια αυτό το φαινόμενο. Αν 
ωστόσο δεχτούμε την υπόθεση ότι η καταβύθιση της ακτής έλαβε χώρα 
κάποια στιγμή μέσα στον 3ο ή 4ο αιώνα, θα πρέπει επίσης να υποθέσουμε 
ότι η μεταβολή της ακτογραμμής είχε καταλυτικές επιπτώσεις στη λει-
τουργία του λιμανιού της Ιτάνου και την οικονομική ζωή του οικισμού 
τη δεδομένη περίοδο. 

Μια εκτεταμένη φυσική καταστροφή μπορεί να επιφέρει τη διοικη-
τική υποβάθμιση μιας πόλης. Ίσως έτσι να εξηγείται γιατί η Ίτανος, η 
οποία απολάμβανε το status της ανεξάρτητης πόλης κατά τα ρωμαϊκά 
χρόνια, δεν αναφέρεται στον Συνέκδημο του Ιεροκλή. Ο Συνέκδημος, ένα 
εγχειρίδιο που απευθυνόταν σε κρατικούς λειτουργούς και το οποίο σε 
ό,τι αφορά την Κρήτη αναφέρει μόνο τις πόλεις, συντάχτηκε πριν το 535, 
αλλά σίγουρα οι πηγές του ανάγονται στην εποχή του Θεοδοσίου Β .́39 Η 
Ίτανος δεν αναφέρεται σε κανένα από τα Εκκλησιαστικά Τακτικά, ούτε 
στα Πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, άρα δεν υπήρξε ποτέ έδρα 
επισκοπής, γεγονός αναμενόμενο, εφόσον κατά κύριο λόγο η εκκλησια-
στική οργάνωση ακολουθεί τη διοικητική οργάνωση. Ωστόσο, ακόμα και 
αν η Ίτανος δεν ήταν στα πρωτοβυζαντινά χρόνια η ισχυρή πόλη-λιμά-
νι που φανταζόμαστε ότι υπήρξε στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια, 
τα αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι ο οικισμός επιβιώνει και 
ενταγμένος στο δίκτυο των θαλάσσιων επικοινωνιών συνεχίζει να ευη-
μερεί κατά τον 5ο και έως τον 7ο αιώνα. 

Από την ανασκαφή τόσο της βασιλικής όσο και των κατοικιών δεν 
προέκυψαν ίχνη βίαιης καταστροφής. Αντιθέτως, από τα ευρήματα προ-
κύπτει μια εικόνα εγκατάλειψης του χώρου, η οποία πιθανότατα χρο-
νολογείται μετά τα μέσα του 7ου αιώνα. Η εγκατάλειψη παράκτιων 
οικισμών εμφανίζεται ως ένα γενικευμένο φαινόμενο στην ανατολική 
Μεσόγειο κατά τον 7ο αιώνα. Ως βασικότερη αιτία του φαινομένου στη 
βιβλιογραφία αναφέρονται οι αραβικές επιδρομές.40 Μετά την οριστική 

38 Τhomas Α. Β. Spratt, ό.π., σ. 189-190. Paolo Antonio Pirazzoli, «Sea-Level Changes 
and Crustal Movements in the Hellenic Arc (Greece). The Contribution of Ar-
chaeological and Historical Data», στο: Holly Alane Raab (επιμ.), Archaeology and 
Coastal Changes. Proceedings of the First International Symposium «Cities in the Sea-Past 
and Present», Haifa Israel, September 22-29 1986, BAR International Series 404, Oxford 
1988, σ. 174. Βλ. επίσης John R. Leonard, «Harbor Terminology in Roman Periploi», 
στο: Stuart Swiny, Robert L. Hohlfelder, Helena Wylde Swiny (επιμ.), Res Maritimae. 
Cyprus and the Eastern Mediterranean from Prehistory to Late Antiquity. Proceedings of 
the Second International Symposium «Cities on the Sea», Nicosia, Cyprus, October 18-22, 
1994, Atlanda, Georgia 1997, σ. 187-188.

39 Sanders, ό.π., σ. 12. Tsougarakis, ό.π., σ. 104-107.
40 Frank R. Trombley, «Mediterranean Sea Culture Between Byzantium and Islam c. 

600-850 A. D.», Οι Σκοτεινοί αιώνες του Βυζαντίου (7ος–9ος αι.), Εθνικό Ίδρυμα Ερευ-
νών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Διεθνή Συμπόσια 9, Αθήνα, 2001, σ. 155-169.
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κατάληψη της Αλεξάνδρειας το 642 και τη ναυπήγηση του αραβικού στό-
λου, οι αραβικές επιδρομές στα νησιά του Αιγαίου πυκνώνουν. Η Κως και 
η Ρόδος δέχονται επίθεση κατά πάσα πιθανότατα το 653/54. Ο Μιχαήλ ο 
Σύρος αναφέρει την ίδια χρονιά επιδρομή και κατά της Κρήτης. Η δεύτε-
ρη αραβική επιδρομή κατά της Ρόδου το 672-73 είχε ως αποτέλεσμα την 
εγκατάσταση Αράβων στο νησί για μια επταετία περίπου. Ο Θεοφάνης, 
αναφερόμενος σε ναυτικές επιχειρήσεις των Αράβων στο Αιγαίο κατά το 
έτος 674, γράφει ότι οι Άραβες ξεχειμωνιάζουν στην Κρήτη.41 

Η Ίτανος πιθανότατα εγκαταλείφθηκε λόγω της απειλής των αραβι-
κών επιδρομών. Η γεωγραφική της θέση, που της χάρισε ευημερία σε και-
ρούς ειρήνης, την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη απέναντι στις επιδρομές 
των Αράβων. Την ίδια εποχή θα εγκαταλειφτούν οι περισσότεροι από τους 
νότιους παράκτιους οικισμούς της Κρήτης. Πέρα από την άμεση αραβική 
απειλή, η σταδιακή κατάρρευση που παρατηρείται στο δίκτυο των πόλε-
ων της αυτοκρατορίας και συνακόλουθα στο δίκτυο των επικοινωνιών 
και του εμπορίου, μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της ικανός λόγος για 
να οδηγηθούν σε μαρασμό παράκτιοι οικισμοί αποκλειστικά στραμμένοι 
προς τη θάλασσα.42 Ο σεισμικός παροξυσμός του 7ου αιώνα πρέπει επίσης 
να είχε καταλυτικές επιπτώσεις στη λειτουργία των λιμανιών της αυτο-
κρατορίας, η συντήρηση των οποίων προϋποθέτει ανάλογη υποδομή με 
αυτή που απαιτεί η συντήρηση των δημοσίων έργων και κτηρίων που 
συνθέτουν τη μνημειακή όψη των πόλεων. Όταν το λιμάνι της Ιτάνου 
σταμάτησε να λειτουργεί, ο οικισμός έπαψε να υπάρχει. 

Η Ίτανος δεν θα κατοικηθεί ποτέ ξανά. Το τοπωνύμιο Ερημούπολη, 
που απαντά τουλάχιστον από το 1583, χαρακτηρίζει με απόλυτο τρόπο 
την περιοχή.43 Η επιφανειακή έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της Ιτάνου 
επιβεβαιώνει την εικόνα της εγκατάλειψης, καθώς κανένα κεραμικό εύ-
ρημα ή αρχιτεκτονικό κατάλοιπο της μεσοβυζαντινής περιόδου δεν έχει 
εντοπιστεί.�� Χαρακτηριστική είναι η απουσία ακόμα και των μονόχω-
ρων ναϋδρίων που συνήθως κτίζονται πάνω στα ερείπια των βασιλικών 
σε μεταγενέστερες περιόδους, ένα φαινόμενο που απαντά συχνά στην 
υπόλοιπη Κρήτη. Οι γνωστοί ναοί στην ευρύτερη περιοχή ανάγονται στα 

41 Αλέξης Γ. Κ. Σαββίδης, Η βυζαντινή Ρόδος και οι Μουσουλμάνοι. Προβλήματα σχετικά 
με τις αραβικές και τις τουρκικές επιδρομές κατά του νησιού από τα μέσα του 7ου έως τις 
αρχές του 14ου αιώνα, Αθήνα, 19952, σ. 13-19.

�� S. J. B. Barnish, «The transformation of classical cities and the Pirenne debate», 
JRA 2 (1989), 385-400. John F. Haldon, Byzantium in the Seventh century. The trans-
formation of a culture, Cambridge 1990, σ. 92-124. Averil Cameron, The Mediterra-
nean World in Late Antiquity AD 395-600, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 1993, σ. 152-175. Helen 
Saradi, The Byzantine City in the Sixth Century: Literary Images and Historical Reality, 
Αθήνα 2006. Για το εμπόριο κατά τους σκοτεινούς αιώνες βλ. Μαρία Γερολυμάτου, 
«Εμπορική δραστηριότητα κατά τους σκοτεινούς αιώνες», Οι Σκοτεινοί αιώνες του 
Βυζαντίου (7ος–9ος αι.), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, 
Διεθνή Συμπόσια 9, Αθήνα 2001, σ. 347-364.

43 Νικόλαος Ι. Παπαδάκης, Η Αρχαία Ανατολική Κρήτη, Χανιά 1938, σ. 25, υποσ. 12. 
�� BCH 124 (2000) 556-557. BCH 125 (2001) 637-644. BCH 126 (2002) 578-581. Για τα 

αποτελέσματα της επιφανειακής έρευνας βλ. επίσης: http://webefa.eta.gr/
prospection-itanos/.
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χρόνια της ενετοκρατίας, όπως ο μονόχωρος ναός του Αγίου Ισιδώρου 
στο ακρωτήριο Σαμώνιο και το καθολικό της Μονής Τοπλού.45

Η Ίτανος, ένας οικισμός που αγνοήθηκε από την αρχαιολογική έρευ-
να επειδή δεν στάθηκε δυνατό να εντοπιστούν μινωικές αρχαιότητες, 
αποδεικνύεται μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θέση της πρωτοβυζαντινής 
περιόδου. Η συστηματική αρχαιολογική έρευνα των τελευταίων ετών 
στην Ερημούπολη επιτρέπει την κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών 
κάτω από τις οποίες παράκτιοι οικισμοί της Κρήτης μπαίνουν στην τε-
λευταία φάση της οικονομικής τους ακμής κατά τον 5ο αιώνα, για να 
εγκαταλειφθούν οριστικά μετά τα μέσα του 7ου αιώνα.*

45 Νίκος Παπαδάκης, «Παρατηρήσεις στην κρητική τοπογραφία του βιβλίου του Chr. 
Buondelmonti: Descriptio insule Crete», ΔΧΑΕ, περ. Δ´, ΙΒ΄ (1984) 505-506, εικ. 1. 
Νίκος Ψιλάκης, Μοναστήρια και ερημητήρια της Κρήτης, τόμ. Β΄, Ηράκλειο 1993, σ. 
467, 469-471.

* Το άρθρο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο του έργου Πυθαγόρας Ι (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) που συγ-
χρηματοδοτείται κατά 25% από εθνικούς πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Τίτλος υποέργου: «Ψηφιακή διαχείριση ανασκαφικών δεδομέ-
νων: πιλοτικό πρόγραμμα – η Βασιλική Α΄ της Ιτάνου».


