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ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑ
Η πόλη της κλασικής εποχής ιδρύθηκε περίπου τον 9ο αιώνα
π.Χ., πιθανότατα ως το επίνειο του Λευκαντιού, 15 χιλιόμετρα
δυτικότερα. Η ονομασία της πόλης προέρχεται από το: ἐρέτης
(=κωπηλάτης). Ο Στράβων σημειώνει ότι το πρότερο όνομα
της Ερέτριας ήταν Αρότρια. Η πρώτη αναφορά στην Ερέτρια
γίνεται από τον Όμηρο στην Ιλιάδα, που εμφανίζεται στον
κατάλογο των πλοίων που εκστρατεύουν κατά της Τροίας

(Τρωικός πόλεμος). 



Όμως στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. η Ερέτρια και η Χαλκίδα
συγκρούστηκαν μεταξύ τους, αναμέτρηση που διήρκεσε
αρκετές δεκαετίες(Λιλάντιος Πόλεμος). Οι Ερετριείς τελικά

ηττήθηκαν και έχασαν πολλές από τις κτήσεις τους.

Το 499 π.Χ. στην Ιωνική Επανάσταση, υποστήριξαν μαζί με
την Αθήνα τις πόλεις της Ιωνίας στην εξέγερσή τους κατά
των Περσών. O Πέρσης βασιλιάς Δαρείος Α', θέλοντας να
τους εκδικηθεί για αυτή τους την ενέργεια, πολιόρκησε και
κατέστρεψε την πόλη το 490 π.Χ. Κατά την καταστροφή της
πόλης καταστράφηκε ακόμη και ο μεγαλοπρεπής ναός του

Απόλλωνα.
Η Ερέτρια κτίστηκε ξανά.

Τον 8ο π.Χ. αιώνα, η Ερέτρια και η γειτονική Χαλκίδα, 
υπήρξαν οι πιο ακμάζουσες πόλεις της Εύβοιας. 



Το 343 π.Χ. ο Φίλιππος Β' της Μακεδονίας είχε την πόλη
υπό τον έλεγχό του, αλλά το 341 π.Χ. ο Αθηναίος

στρατηγός Δημοσθένης, την υπέταξε. Μετά τη Μάχη
της Χαιρώνειας (338 π.Χ.), όπου ο Φίλιππος νίκησε τον
συνασπισμένο στρατό Αθηναίων και Θηβαίων, σήμανε

και το οριστικό τέλος της Ερέτριας ως σημαντικής
πόλης-κράτους. Η πόλη εξακολουθούσε να υφίσταται

ως μικρή επαρχιακή κωμόπολη. Το 198 π.Χ.
λεηλατήθηκε από τους Ρωμαίους και το 87 π.Χ.

καταστράφηκε κατά την διάρκεια των Μιθριδατικών
Πολέμων και τελικά ερημώθηκε.



ΝΕΑ ΚΩΜΟΠΟΛΗ

Η σύγχρονη κωμόπολη ιδρύθηκε το 1824, μετά το
ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης και την

καταστροφή των Ψαρών τον Ιούνιο του 1824.’Oταν
ήλθαν στην περιοχή επιζώντες από τα Ψαρά, της

έδωσαν το όνομα Νέα Ψαρά. Σήμερα είναι
τουριστικό παραθαλάσσιο θέρετρο. 



ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ



Το θέατρο είναι το εντυπωσιακότερο από τα μνημεία της
αρχαίας Ερέτριας. Πρόκειται για ένα από τα αρχαιότερα
γνωστά μνημεία του είδους. Σύμφωνα με ενδείξεις που

παρέχουν τα αρχιτεκτονικά λείψανα της σκηνής, πρέπει να
κατασκευάσθηκε αρχικά τον 5ο αι. π.Χ., μετά την περσική
καταστροφή και την ανοικοδόμηση της πόλης, ενώ η

περίοδος της μεγαλύτερης ακμής του ήταν ο 4ος αι. π.Χ. Το
θέατρο, μετά την καταστροφή της Ερέτριας από τους

Ρωμαίους το 198 π.Χ., ανακατασκευάσθηκε με πιο ευτελή
υλικά.



Σήμερα, δυστυχώς, το μεγαλύτερο τμήμα από τις
σειρές των εδωλίων έχει αρπαγεί. Εντυπωσιακά, όμως, 
παραμένουν τα λείψανα της σκηνής και, κυρίως, η

θολωτή υπόγεια δίοδος που οδηγούσε στο κέντρο της
ορχήστρας. Το μνημείο ανασκάφηκε από την

Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή και η τοπική Εφορεία
Αρχαιοτήτων καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για

την αναστήλωσή του.
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